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gulės daugiau

į metinį šusi-

Vadinasi, jei 
mūsų narių, 

visų kitų pa- 
susidėsime į

nesantaika pasibaigs 
Europa sudarys galin- 
kuris pajėgs laiduoti 
ir teisingą taiką vi-

skaičius draugijos narių, 
atvykimo gausumas pa- 
susidomėjimą mums vi- 
svarbiais reikalais.

kaip jau buvo

Pirmieji pranešimai

bus. geriau, tai ir 
ji

(Mūsų Europos bendradarbio)
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Ženevos konferencijos išvakarėse
Balandžio 26 d. buvusiuose 

Tautų Sąjungos rūmuose prasi
deda konferencija, kurioje bus 
svarstomi pirmaeilės reikšmės 
klausimai, šveicarų vyriausybė 
paskelbė net daliną savo kariuo
menės /nobilizaciją. Keli kariuo
menės batalionai siunčiami. že- 
nevon, kur -jiems bus pavesta 
konferencijos dalyvių apsauga. • 
Vienos policijos pajėgų tam rei-

. kalui pasirodė permaža.
Prieš Velykas Londone ir Pa

ryžiuje lankėsi Amerikos Jung
tinių Valstybių užsienių reika
lų valstybės sekretorius John 
Foster Dulles. šį netikėta kelio
nė pademonstravo pasauliui, kad 
vakarų fronte ne viskas tvar
koje. Juo labiau . artėjo konfe
rencijos data, tuo daugiau aišr 
kėjo, kad tarp svarbiausių va
karų didžiųjų valstybių — Pran
cūzijos, Didžiosios Britanijos ir 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
— reiškiasi esminiai nuomonių 
skirtumai. Buvo pavojaus, kad 
Ženevos konferencijoje toli gra
žu nebus tokio darnumo, kaip 
Berlyne, Jr kad Molotovui Že
nevoje pavyks pasiekti tai, ko 
jis nepajėgė Berlyne, būtent, 
suardyti vakarų demokratinių 
valstybių vieningą frontą.

Kaip žinoma, Ženevos konfe
rencijoje toli gražu nebus tokio 
darnumo, kaip Berlyne, ir kad 
Molotovui Ženevoje pavyks pa
siekti tai, ko jis nepajėgė Ber
lyne, būtent, suardyti vakarų 
demokratinių valstybių vienin
gą frontą.

Kaip žinoma, Ženevos konfe
rencijoje turi būti svarstomi 
Azijos reikalai, pirmoje eilėje 
Korėjos ir Indokinijos klausi, 
mai. Savaime Korėjos problęma 
turėjo būti nagrinėjama specia- 
linėje politinėje konferencijoje, 
kaip tai numatyta paliaubų su- 

. tartyje. Tačiau visos ligšiolinės 
derybos, skirtos pačiai konferen
cijai parengti, praskydo begali
nėse diskusijose. Molotovas Ber
lyno konferencijoje keliais at
vejais mėgino pritraukti prie 
derybų stalo savo kinietinį, są
jungininką, kol pagaliau'vakarai 
sutiko ir štai balandžio 26 d. 
Ženevoje atsiras oficialiniai rau
donosios Kinijos delegatai.

Vakaruose beveik nieko neži
noma, kokios taktikos laikysis 
Maskvos ir Pekino atstovai. Pa
galiau, niekas net negalėtų iš 
anksto teigti, ar kinų delegatai 
aklai ir paklusniai seks Moloto
vo nurodymus. Kalbos, esą Mao 
Tse Tungas galįs nueiti Tito pė
domis, niekada nėra nutilusios. 
Ženevos konferencija teikia pui
kią progą įsitikinti, kaip darnus 
yra Maskvos ir Pekino bendra
darbiavimas.

Savaime Pekino pozicija nėra 
bloga. Kiniečių naujoji armija 
nebuvo Korėjoje sumušta, o kai 
dėl Indokinijos, tai iniciatyva

neginčijamai yra raudonųjų pu
sėje. Nei vienu, nei kitu atveju 
Kinija nebuvo paklupdyta; prie
šingai, Korėjoje ji pasirodė pa
kankamai stipri, jog galėjo at
sispirti net jungtinei UNO val
stybių akcijai. Tiesa, Maskvai 
ir Pekinui irgi nepavyko pa
glemžti visos Korėjos, bet, ant- 
■ra vertus, ir demokratinės vals
tybės nepajėgė išvaryti raudo
nųjų iš Korėjos.

Tokiomis aplinkybėmis, nei 
viena pusė neturi pagrindo kel
ti ultimatyvinių reikalavimų,, to
dėl lieka tiktai derybų ir kom
promiso kelias. Kokias sąlygas 
statys raudonieji, šiandien dar 
neįmanoma pasakyti, bet tenka 
laukti, kad jie reikalaus pripa
žinti komunistinį rėžimą Kini
joje kaipo vieninteliai teisėtą 
valdžią, be to, sieks, kad Kinija 
būtų įsileista į Jungtinių Tautų 
Organizaciją. Pagaliau, jie no
rės, kad Kinija būtų pripažinta 
kaipo didžioji valstybė; Leisda
mos Kinijoje įsigalėti komunis
tams, vakarų demokratijos pa
darė neapsakomą ir vargiai ar 
beatitaisomą klaidą, o raudonų
jų agresija Korėjoje buvo tos 
klaidos padarinys.

Jeigu .Korėjos karas priklau
so jau praeičiai, tai Indokinijos 
įvykiai dar lieka liūdna šiandie
ninė realybė. Jau daugiau kaip 
septyni metai toje pietryčių Azi- 
jrtš’dalvje siaučia žiaurus karas, 
ligšiol pareikalavęs iš Prancū
zijos su viršum 70.000 žmonių 
gyvybių. Tiesa, prancūzai žymia 
dalimi veda karą svetimšalių 
legijonierių, Afrikos juodukų ir 
arabų bei pačių indokiniečių 
kraujo aukos sąskaita. Bet tarp 
žuvusiųjų priskaitoma apie 15.- 
000 pačių prancūzų; ypač didelį 
nuošimtį sudaro karininkai ir 
puskarininkiai. Apie 20'< Pran
cūzijos valstybės sąmatos eina 
karui Indokinijoje finansuoti. 
Paskutiniais metais Amerika 
padengė apie 70'> visų karo iš
laidų, be to, ji parėmė prancū
zus ginklais (1400 tankų, 3G0 
lėktuvų, 21.000 sunkvežimių, 

■ 390 įvairaus dydžio laivų ir 1.1.).
Bet negalima neigti, kad Pran- 

• cūzija

Negana to. Prancūzai sako, kad 
jeigu jie pralaimėtų karą, tai 
turėtų iš Indokinijos pasitrauk
ti. Bet jeigu jie ir išeitų nuga
lėtojais, tai vis viena negalėtų 
Indokinijoje pasilikti, nes esą 
pasižadėję aniems kraštams su
teikti visišką laisvę, todėl jiems 
tektų iš ten išsinešdinti.

Savaime Indokinijos įvykius 
palengvino pokarinės Prancūzi
jos politinė trumparagystė. Kai 
pasibaigė karas, Indokinija liko 
be prancūzų administracijos. Iki 
tol buvę prancūzų karininkai 

(Perkelta į 8 pusi)

PRIE DIEN BIEN PHU
' Prancūzų Indokinijoje, prie 

Dien Bien Phu, kruvini mūšiai 
tebeina. Komunistų suplanuota 
tvirtovės paėmimo data — Že
nevos konferencijos išvakarės 
(balandžio 25 d.) neišsipildė, 
riors gynimosi laukas yra pavo
jingai sumažėjęs. Iš abiejų pu
sių labai didelės aukos.

Prancūzams daug rūpesčių ke
lia tvirtovėje esantieji sužeis
tieji, kurių priskaitoma iki 1000. 
Bendras tvirtovės įgulos skai
čius siekia apie 11,000 karių. 
Puolančioji komunistų jėga yra 

■ 4-5 kartus didesnė.
Paskutinių metu, JAV atsiun

tus naujų kovos lėktuvų, pran
cūzų išsilaikymas daugiausia ir 
paremtas aviecijos jėga.

Bet jei tvirtovė kurią valan
dą kristų — niekam nebūtų 
staigmena, nes ir taip skaitoma, 
kad ten esantieji kariai parodė 
augštą didvyriškumą.

neša sunkią karo naštą, 
o jos finansiniai negalavimai iš 
dalies pateisinami karu Toli
muose Rytuose. Jeigu prancūzai 
baiminasi dėl greito vakarų Vo
kietijos ūkinio atkutimo, o dar 
labiau bijosi vokiečių karinio 
atsiginklavimo, tai ir čia iki tam 
tikro laipsnio kaltas karas In
dokinijoje. Prancūzai ne be pa
grindo nurodo, jog jiems ta« 
karas nuleidžiąs kraują, tuo tar
pu kai vokiečiai galį nekliudo
mai sutelkti jėgas krašto atsta
tymui. Jie taip pat pastebi, kad, 
girdi, galingoji Amerika suda
riusi paliaubas Korėjoje, tuo 
tarpu kai nusilpnintoji Prancū- 

■zija turinti ir toliau vesti karą.

VILTYS IŠ 
VILTIES 

SUSIRINKIMO
Gegužės 22-ji jau nebeužil- 

go ... Tai Amerikos Lietuvių 
Spaudos ir Radijo Draugijos 
"VILTIES” narių metinio susi
rinkimo diena. Susirinksime ar 
suvažiuosime aptarti svarbiau
sius mūsų ' draugijos reikalus: 
ką padarėme per praėjusius po
ra metų, ką norime ir turime 
padaryti per ateinančius metus.

šiuo kreipiuosi ne tik į VIL
TIES draugijos narius. Jie ar 
jų atstovai — įgaliotiniai at
vyks į susirinkimą ir vietoje 
patys turės progos aptarti kas 
reikalinga. Aš kreipiuosi į visus 
DIRVOS skaitytojus, kurių dau
gumas nėra VILTIES nariai. 
Man tačiau atrodo,,kad mūsų, 
narių, susirinkimas negali ir 
jiems nerūpėti.

Daugeliu .atžvilgiu juk šis na
rių susirinkimas yra bendras ir 
visų DIRVOS skaitytojų reika
las. Kas susirinkime bus apta
riama, kiek mūsų draugijai pa
vyks' sutelkti žmonių, ir pinigų 
lietuviškos minties ir kultūros 
reikalui, tiek visa tai atsispin
dės ir DIRVOJE, kuri, Jūs lan
ko ir per ateinančius metus lan
kys kiekvieną savaitę.

Geriau seksis VILTIES drau
gijai, geriau bus ir DIRVAI. O 
jei DIRVAI 
skaitytojams 
duoti.

Konsula's dr. J. J. Bielskis ir prof. M. Biržiška Los Angeles studenčių tarpe, Iš kairės dešinėn 
I). Karaliūtė, J. Kondratavičiūtė, konš. Bielskis, prof. Biržiška, skyriaus sekretorė J. Pamataitytė, 

J. Šaltenytė ir L. Mačiokaitė. (žiūr. "Studentų žodis" 3 psl.).

Balandžio mėnesio pirmomis 
dienomis Europa minėjo dvi 
reikšmingas sukaktis: suėjo 50 
metų nuo prancūzų-anglų san
tarvės ir 5 metai nuo šiaurės 
Atlanto Sąjungos (NATO) pa
sirašymo.. šiuos įvykius skiria 
du pasauliniai karai, bet be 
prancūzų-anglų santarvės nebū
tų buvę ir NATO.

Prancūzų-anglų rungtyniavi
mas ir karai trūko ištisus šimt
mečius. Jeigu galima kalbėti 
apie paveldėtą priešingumą tarp 
dviejų tautų, tai prancūzų-anglų 
atveju šis posakis neginčijamai 
buvo teisingas, šiandien, kai Eu
ropos kontinento saugumas ne
įsivaizduojamas be glaudaus 
bendradarbiavimo tarp Prancfl-

klausys nuo to, ar tuojau pat 
turėsime realų pagrindą: būti
ną pinigų sumą darbo pradžiai ir 
žmones, pasiruošusius duoti bro
lišką talką.

Visi mūsų sumanymai be di
delio vargo bus įvykdyti, jei tos 
talkos turėsime, 
didesnis skaičius 
bendraminčių ir 
triotinių lietuvių
būrį. Kiekvieno, kad ir maža pa
rama, bendrai sudėjus tuoj pa
sidarys didelė.

Metinio susirinkimo proga 
nuoširdžiai kviečiu DIRVOS 

.skaitytojus stoti įtariais į VII.-

KOMUNISTAI 
VIENINGI, 

VAKARIEČIAI 
PASIMETĘ

Ženevos konferencija jau pra
sidėjusi,
sako, kad komunistinis frontas 
sulydytas, o vakariečiai visiškai 
pasimetę.

Jau konferencijos išvakarėse, 
kada iš NATO posėdžių Angli
jos užsienių reikalų ministeris 
Eden dar skubinosi į Londoną 
pasitarti su Churchilliu, atėjo 
sunki žinia, kad vakariečiai su
siskaldę.

Tuo pačiu laiku iš Dulles pa
reiškimo, kad jei komunistinė 
Kinija prie konferencijos stalo 
atsisės lygiomis su keturiais di
džiaisiais — jam teksią keliauti 
namo, buvo aišku, kad vakarie
čių nuomonės neišlygintos.

Ar konferencijai prasidėjus 
tie nuomonių skirtumai neišsi
lygins, ar Ženeva bus naujas 
Muenchenas — atsakymui rei 
kia daugiau laiko. Dabar tik pir- 
kad jie tik komunistniam fron- 
mi įspūdžiai, ir reikia pasakyti, 
tui naudingi.

*
Aš tikiu, kad 

rinkimą atvyks kiek' galima di
desnis 
Narių 
rodys 
šiems

Susirinkime, 
pranešta, bus platus pranešimas 
apie finansinį VILTIES draugi
jos ir DIRVOS savaitraščio sto
vį. Iš to raporto matysis mūsų 
tikrasis pajėgumas, taip pat, 
kokius galime turėti realius pla
nus ateities darbui.

Atidžiai turės būti ištyrinė
tas DIRVOS gerinimo klausi
mas. Aišku, jis rūpi ne tik re
dakcijai ir leidėjams, bet vi
siems draugijos nariams, ir be 
abejojimo, visiems skaitytojams.

VILTIES draugijai, greta to 
rūpi ir kitas reikalas, kurį jau! TIES Draugiją. O taip pat kvie 
praėjusiais metais kėlėme mū
sų laikraščio .puslapiuose. Aš ne 
clevelandietis, nors tas reikalas 
pirmu požiūriu atrodytų svar
biausias Clevelando lietuviams, 
bet juo lygiai visą laiką sielo
juosi. Tai — svetainės pastaty
mas prie dabartinio DIRVOS 
namo.

Clevelando lietuviai tai patys 
žino ir jaučia geriausiai. Su pa
grindu jaučia skaudų ir skubų 
reikalingumą turėti gerą ir gra
žią vietą, kur lietuviai galėtų 
susirinkti, tinkamoje aplinku
moje pravesti draugijų susirin
kimus, o tap pat turėti gerą vie
tą įvairiems mažesniems paren
gimams. Vaidintojai repetici
joms, jaunimas pramogoms ir 
pobūviams ar diskusijoms, kul
tūriniai klubai pašnekesiams ar 
literatūros ir meno vakarėliams

ženevoje, šiuose buvusios Tautų Sąjungos rūmuose, prasidėjo lauktoji konferencija

bės, atrodė neišvengiamas. Gin
klai turėjo išspręsti, kam pri
klausys pirmenybė juodajame 
žemyne.

Antra vertus, pasaulio politi
kos scenoje tuo metu vis labiau 
ėmė reikštis kita galybė — Vo
kietija. Bismarko laikais nuga
lėjusi Prancūziją ir prisijungusi 
Elzaso ir Lotaringijos provin
cijas, Vokietija irgi ištesė ran
ką į kolonijas. 1900 metais ad
mirolas Tirpitzas išdėstė savo 
apsiginklavimo programą, kuri 
vokiečiams turėjo suteikti ga
lingą jūrų laivyną. Ten, kur 
kalba eina apie laivyną, britai 
instinktyviai darosi nepapras
tai jautrūs. Prieš jų akis sto
josi perspektyva, jog jų pašo
nėje, šiaurės jūroje, atsiras 
naujas laivynas, kuris sudarys 
grėsme jų iki tol neginčijamam 
viešpatavimui vandenynuose.

Iš kitos pusės, Prancūzijoje 
vyravo revanšo troškimas, ji 
žūtbūt norėjo atsiimti vokiečių 
paglemžtąsis Elzaso ir Lotarin
gijos provincijas. Tokiu būdu 

mii daugiau svetimų žemių. Mi-piirP Prancūzijos ir Didžiosios 
'Britanijos radosi tam tikras in
teresų bendras, kuris įgalino už
miršti seną rivalitetą ir nuties
ti gaires naujai politinei orien
tacijai.

Laimei, tiek Prancūzijos, tiek 
Anglijos užsienių politikos prie
šakyje tuo metu stovėjo vyrai, 
kurie pajėgė suvokti gyvena
mojo laikotarpio reikalavimus. 
Delcassė Paryžiuje ir lordas 
Landsdownas Londone susitarė 
dėl formulės, kuri bendrais 
bruožais nusakė, kad Prancūzi
ja teikia Anglijai laisvas ran
kas Egipte, o anglai už tai ne
kliudys prancūzams įsigalėti 
Maroko, šiandien, po 50 metų, 
tiek Egiptas', tiek Maroko pa
mažu slysta iš britų ir prancūzų 

(Perkelta į 2 psl.)

zijos’ir Didžiosios Britanijos ir 
kai tarp abiejų valstybių egzis
tuoja tarytum "tradicinįai” 
draugingi santykiai, sunku net 
suvokti, jog dar tik prieš pusę 
.šimtmečio buvo padėti pagrin
dai abiejų valstybių santarvei. 
Prancūzų-anglų išsilygin imas 
teikia vilties, kad ateis diena, 
kuomet ir kitas "paveldėtas" 
priešingumas, būtent, prancūzų 
-vokiečių 
ir tuomet 
gą bloką, 
pastovią
sulas tautoms.

Pereito šimtmečio paskuti
niais metais pietų Sudano Fa- 
šodos kaime prancūzų kolonia- 
linės kariuomenės kapitonas 
Marchand su nedidele ekspedi
cinės kariuomenės grupe susi
dūrė su britų tokiu pat kariuo
menės daliniu, kuriam vadova
vo lordas Kitchener. Tuomet tik 
per plauką buvo išvengta karo 
tarp Anglijos ir Prancūzijos. Tai 
buvo kolonialinių užkariavimų 
gadynė, kai didžiosios valstybės 
stengėsi pasiglemžti kiek gali-

čiu tautiečius, ypač tuos iš Cle
velando, siųsti aukas svetainės 
statybai. Svetainė atsilygins 
jums savo teikiamais patarnavi
mais. Jūsų šios dienos parama 
sustiprins lietuviškumo židinius 
ilgiems lakams.

Juozas J. Bačiūnas-Bachunas, 
"Vilties" Draugijos 

pirmininkas

nėtam prancūzų kapitonui buvo 
pavestas uždavinys laiduoti 
Prancūzijai tiesiogini kelią per 
Afrikos kontinentą iš rytų į va
karus, nuo prancūzų kolonijos 
ties Raudonąja jūra (Džibuti) 
iki Ekvatorūdinės ir Vakarinės 
Afrikos,, kurios jau buvo pran
cūzų valdomos. Anglai iš savo 
pusės siekė sau patikrinti kelią 
iš šiaurės j pietus, fš Aleksan
drijos i Kapštadtą. Jiems 
paskutinės grandies šioje 
dinėje — Sudano. Kaip 
čia susitiko prancūzų ir
ekspediciniai kariniai daliniai. 
(Rikiuotas konfliktas tarp abie
ju valstybių, kurios tuo metu 
■buvo pirmaeilės pasaulio gaiy-

stigo 
g rau
syk is 

anglų

• Sovietų Sąjunga nutraukė diplomatinius santykius 
Australija. Nutraukimo priežastis — Petrovus išlaisvinimas 
enkavedistų nagų. Sovietai kaltina australus "žmonių" grobimu 
ir nebuvimu sąlygų jų atstovams laisvai veikti.

• Australija atmetė Sovietų Sąjungos notą išduoti pabė
gusius Petrovus. Tarp Australijos ir Sovietų Sąjungos eina aštri 
diplomatinė kova. Nops diplomatiniai santykiai iš Maskvos pusės 
nutraukti, bet atstovams išvykti leidimai dar neduoti.

• Šveicarija prasidėjus Ženevos .konferencijai, padidino
čia rastų jaukia vietą ir-savą viešosios.apsaugos sargybas. Neužtenkant policininkų į talką pa-
lietuvišką atmosferą.

Aš net /negaliu suprasti, kad 
clevelandiečiai taip ilgai galėjo 
kentėti... Tokį dalyką padary
ti vienam ar keliems nėra leng
va. Bet'didesniam būritli .susi
dėjus, davus nuoširdžios talkos, 
— nėra sunku. Pamėginkim 1

■ * *• •
Susirinkimas, be abejojimo, 

apspręs ir daugiau visokių klau
simų. Bet tikiuosi,' kad svetai
nės pastatymą tikrai ir nutars. 
Bet, 
negu

■broliai, nutarti lengviau, 
įvykdyti. Įvykdymas prij

sikvietė ir kelius karinius dalinius.
• Rusai, vaidindami taikos apaštalus tvirtina, kad jie šiais 

metais ginklavimosi rūkalams išleisiu ll)‘< mažiau, negu buvo 
išleista [iraėjusiais metais.

• Indijos vyriausybė uždraudė JAV lėktuvams skristi per
Indiją su prancūzų kariais.. Dėl šio uždraudimo lėktuvams reikia 
skristi netoli 1500 mylių .ilgesnį kelią. . ’

• JAV senato ir kongreso nariai ragina sulaikyti paramą 
Indijai, neš ji pataikaujanti komunistams, Indijai buvo pažadėta 
104.milionai dolerių paramos., •

• Belgijoje,' rinkimus- pralaimėjus krikščionims demokra
tams, vyriausybę sudarė socialistai ir liberalai. Ministeriu pirmi
ninku. atėjo Achile Van Acker, socialistas.

• Rytiniam Berlyne, sovietų kareivinėse įvyko susišaudy- 
mai tarp karių ir politinių vadovų. Esą daug areštuotu karių.

Gen. Nathan F. Twinmg, avia
cijos viršininkas, įnpėjo,. kąd so
vietai deda daug pastangų ato
minius ginklus lėktuvais'nunešti 

į toliausias pasaulių vietas.
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• Gegužės mėn. 1 d. 6 vai. 
karo. Bostone, tautininkų 
muose,“ rengiama Bernardo 
Brazdžionio literatūrinio darbo 
30 metu sukakties minėjimas.1 
Minėjimą rengia Bostono Lie- • Vinco Ramono romanas ' Kry- 
tuvių Rašytojų Klubas ir Bosto
no ateitininkai.

va- 
na-

Pagrindinė antraštė turėjo bū
tie "Politinių šeimų istorijos”. 
O apačioje paantraštė: "Pasa
kėčia apie liberalų vienybę”.

žiai” netrukus išleidžiamas ang- 
i liškai. Į anglų kalbą išverstas 
j M. C. Stark, vieno iš "Lietuvių

• New Yorko Lietuvių Preky- Dienų” redaktoriaus. Knygą lei- 
bos Rūmų (vadovaujamų Juozo džia "Lietuvių Dienų” leidėjas 
Ginkaus) susirinkimas įvyksta A. Skirtus. Po šio romano jis 
gegužės 2 d. 3 vai. Lietuvių At- yra pramatęs leisti Vytauto Be
lotų Klube — 168 Margy Avė., Rajaus angliškai paruoštas lie- 
Brooklyn, N. Y. Susirinkime Dr. I tuvių legendas. Vytautas Belia- 
K. Valiūnas kalbės "Lietuviai jus šiuo metu gyvena San Die- 
tarptautinėje prekyboje”, adv.] go, Calif., mieste.
S. Briedis "Lietuvių banko — 
taupomosios kasos New Yorke 
organizavimo galimybės" ir An
drius Vaišvila "Progos nekilno
jamo turto srityje”.

Kipras Petrauskas šiais me- 
is sulauks 70 metų amžiaus 

sukaktį. Dabar jį komunistai ve
žioja po įvairius suvažiavimus 
ir duoda paskaityti partijos pa
ruoštas kalbas.
• Bronius Vrublevičius, kaip 
praneša Tremtis, yra priimtas 
į Grano (šiaurės Afrikoj) ope
rą dainininku.

• Poetui A. i Nykai-Niliūnui už 
poezijos knygą "Orfėjaus me
dis” paskyrė šiemetinę Aidų 
500 dol. premiją.

• DIRVOS Nr. 16 įvyko korek
tūros klaida B. Railos straipsny
je. kuris buvo išspausdintas 
"Politinių šeimų istorijos pasa
kėčia sipie liberalų vienybę”. ..

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Koad
VA L.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiui!, ir sekmai!, ofisas uždarytas, 
šeštai!, tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3211 W. 66th PLAUK
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• Dirva gavo paminėti Stasius 
Būdavus: Uždraustas stebuklas. 
Romanas, 248 psl., kaina $2.60. 
Dail. Alb.-Bielskis. Išleido Ga
bija; Gabija Nr. 5, neperiodinis 
literatūros žurnalas, red. Stp. 
Zobarskas. 88 psl., kaina $1.00. 
Adr.: Gabija, 335 Union Avė., 
Brooklyn 11,. N. Y.

NAUJAS KARNĖNŲ 
ADRESAS

Pranešama draugams, orga
nizacijoms ir laikraščių adminis
tracijoms (Dirvai, Draugui, 
Naujienoms, Tėviškės žibu
riams, Aidams, Darbininkui, 
Laisvajai Lietuvai ir k.), kad 
Onos ir Edvardo Karnėnų nau
jas adresas yra toks: 6575 Rich- 
niond Rd., Solon, Ohio. (Senas 
adresas buvo: RFD 3 Richmond 
Rd., Bedford, Ohio). Telefonas: 
BE 2-4567.

POLITINIAI 
PRANEŠIMAI

- ROBERT E. CROSSER .
Robert E. Crosser, kongreso 

atstovas iš Clevelando 21 dis- 
trikto vėl kandidatuoja į atsto
vus pirminiuose demokratų rin
kimuose gegužės 4 d. Liberalo 
Crosser veikla buvo nukreipta 
pagerinti įstatymus, turinčius 
ryšių su darbininkų gyvenimo 
sąlygomis, našlaičių, aklų, seno 
amžiaus ir socialiniu apdraudi
mu bei pensijomis.

JOHN J. CARNEY
John J. Carney, 44 m. amžiaus 

kandidatas perrinkti j. County 
Auditor dalyvavo 2 pasaulinia
me kare, yra vedęs ir turi ketu
ris vaikus. Būdamas dešimtį me
tų valstybės valdžioj ir du me
tus mažumos pirmininku jis įgi
jo gerą patyrimą. Kadangi Cle
velande yra įvairių gyventojų 
tai tarnautojais turi visų tau
tybių grupių atstovus.

VVILLIS J. ZANGERLE
Willis J. Zangerle, patvirtin

tas ' Cosmopolitan Democratic 
League of Cuyahoga County, 
kandidatuoja į County Auditor 
gegužės 4 d. pirminiuose rinku 
muose. Zangerle yra advokatas 
nuo 1S37 m. ir buvo Deputy 
County Auditor dvylika metų. 
Jis ir jo valdininkai žada netu
rėti jokio kito darbo, kad tik 
atkreiptų visų dėmesį į šias pa
reigas.

IV1LLIAM H. CORRIGAN
VVilliam H. Corrigan, kandi

datas į valstybės atstovus demo
kratų pirminiuose rinkimuose 
geg. 4 yra gerai žinomas advo
katas. Jis baigė John Carroll 
University, Cleveland Marshall 
Law mokyklą, yra Amerikos ka
ro invalidas ir veteranas. Turįs 
daug patyrimo ir tinkamas į tą 
vietą.

FRANK J. SVOBODA
Frank J. Svoboda, tarnavęs 

senate per paskutinius 10 metų, 
kandidatuoja ir šiuose rinkimuo
se — geg. 4 į tą pačią valstybės 
vietą. Jis buvo bohemų kasdie- 

■ ninio laikraščio ”The American” 
i administratorius per 40 metų, 
I Clevelando gyventojas 65 metus 
: ir darbo žmonių gynėjas.

BALSUOKIT Už 
ANI)REW CURRY 

Balsuokit už Andrew Curry 
(Korencic) slovėną, veteraną, 
kandidatuojantį į valstybės at
stovus demokratų sąraše. Dir
bąs dabar New York’o Centrai 
Railroad. Tai darbininkų pasi
rinkimas į atstovus.

DVI SUKAKTYS
(Atkelta iš 1 psl.) 

rankų, bet anais laikais pasiek
tas susitarimas padėjo pagrin
dą Prancūzijos-Anglijos santar
vei, kuri gavo "Ententė cordia- 
le” (širdingos santarvės) pava
dinimą. Pagal ją, tarp abiejų 
valstybių turėjo prašidėtl nuo
širdaus bendradarbiavimo laiko
tarpis. Reikia pripažinti, kad 
anas susitarimas išsilaikė per 
visas audras (o jų per paskuti
niuosius 50 metų dievaži nesti
go!) ir esmėje galioja dar ir 
šiandien.

Ano meto politinėje šachma
tų lentelėje netikra buvo dar

Our Friend

MARY K. SOTAK

Women eleeted to Congress 
have served with distinction

Elect . . . 
MARY K.

SOTAK
to Congrets — 21 it District

VOTE DEMOCRATIC - May 4

viena figūra, būtent, caro Ru
sija, su kuria Prancūzija. jau 
1893 m. buvo pasirašiusi sąn- į 
tarvės sutartį, bet kuri gyveno 
nuolatinėje nesantaikoje su Di
džiąja Britanija. Kai. Rusija 
1905 m. pralaimėjo karą su Ja
ponija, Petrapilyje atsirado pa
lankesnė atmosferą susitarimui 
su Londonu. Prancūzijos tarpi
ninkavimas, neišbrenda iš pini
ginių negalavimų, sunku net 
įtikėti, kad prieš 50 metų Pa
ryžiaus bankai buvo stambiau
sieji tarptautinių paskolų' teikė
jai), nutiesė tiltus tarp Petra- 
pilip ir Londono. 1907 m. buvo 
pasirašyta Izvoiskio-Grey su
tartis, kuri apribojo abiejų vals
tybių interesų zonas Persijoje, 
Afganistane ir Tibete. Anglai, 
kuriuos persekiojo mintis, jog 
Persų įlankoje gali pasirodyti 
rusų kariuomenė, lengviau atsi
duso.

Visų šių susitarimų pasėkoje 
Europoje susidarė dvi valstybių 
grupės. Tiesa, frontai nebuvo 
taip griežtai nubrėžti, kaip šian
dien, bet pirmasis pasaulinis ka
ras parodė, kad Prancūzijos-An- 
glijos "širdies santarvė” ir jos 
įgalintasis Londono - Petrapilio 
susitarimas išlaikė bandymus. 
Kaizerinė Vokietija buvo su
triuškinta, Austrijos-Vengrijos 
monarchija subyrėjo į šipulius, 
bėt prieš tai sugriuvo ir senoji 
Rusija.

Po pirmojo karo buvo ban
dyta tarpvalstybinius santykius 
tvarkyti Tautų Sąjungos pakto 
pagrindais. Kuo tas bandymas 
pasibaigė, dar visi atmename. 
Bet ir antrojo kart) metu pran
cūzai su anglais kovojo vienas 
šalia kito. Vėl buvo pasinešta 
atgaivinti tarptautinės institu
cijos mintį, buvo įsteigta Jung
tinių Tautų organizacija, bet vis 
gilėjant prarajai tarp Vakarų ir 
Rytų pasaulio, įsitikinta, kad 
taiką tegali apsaugoti senosios 
diplomatinės mokyklos instru
mentai, būtent, tiesioginiai ŠU

.interesuotų valstybių susitari
mai.’ Taip -1948 m. atsirado Brįu- 
Helio- susitarimas, . pagal kurį 
anglai pasižadėjo kariškai pa
remti- Prancūziją, jeigu ji būtų 
užpulta. Tuo susitarimu norėta 
pirmoje eilėje išsklaidinti-pran
cūzų baimę prieš Vokietijos su
stiprėjimu. ■

Bet tarptautinė raida nuėjo 
kitokia kryptimi. Tiesa, Vokie
tijos problema, deja, dar ' ir 
šiandien galutinai neišspręsta, 
bet didžioji grėsmė kyla iš Rytų, 
iš Kremliaus subkalbininkų liz
do. Radosi reikalas vakarams 
telktis krūvon, o kadanig jėgų 
santykis pakitėjo, Europos že
myno vadovybę teko perleisti

Amerikos Jungtinėms Valsty
bėms, pasitelkus j talką dar ir 
Kanadą. Taip atsirado šiaurės 
Atlanto gynimosi sąjunga, ku
rion nūn įeina jau 14 valstybių
ir kuri irgi šiomis dienomis mi-' 
nėjo savo 5 metų, sukaktį.

Kelias tarp "Entente cordia- 
le" ir NATO nebuvo nei. trum
pas, nei lygus. Pradžioje pasi
statytas tikslas — pažaboti Vo
kietijos militariztną — buvo 
dviem atvejais laimingai pasiek
tas. šiandien NATO paskirtis 
yra atsispirti rusiškai-bolševi- 
kiniam imperializmui. Netenka 
abejoti, kad laisvasis pasaulis 
laimės , taip pat kovą prieš rau
donąją tironiją.

S

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps

JUMS PATARTI ŠIOS VEIKLIOS 
ORGANIZACIJOS PATVIRTINO

JOSEPH P. MULL
1 VALSTYBĖS, ATSTOVUS

Demokratų pirminiai rinkimai gegužė* 4,1954
CUYAHOGA APYLINKĖS DEMOKRATŲ VYKDOMASIS 

KOMITETAS
C1TIZENS LEAGUE ;,

CLEVELAND PLAIN DĘALER 
CLEVELAND NEVVS

COSMOPOL1TAN DEMOCRATIC LEAGUE

John T. DeRighter, pirmininkas

E L E CT

L. L. YANCEY
CANDIDATE FOR

STATĖ REPRESENTATIVE
Republican Primary May 4, 1954 

WELL QUALIFIED

THE MAY CO’S BASEMENT

ON YOUR 
SAVINGS

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

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago 111. 

saukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šešt&d. 
10 ryto iki 4, trečiai!, ir sekinai), 

tik susitarus

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

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, II).
VAI,.: 1-3:30, 7-9p. p. pirmad., 

antrai!., ketvirtad., penktad., 
10 ryto —r 1 p: p. trečiadieniais 

12-^4 ji. p. teštadieniaiB.

Dr. I. Kuras'Ramunis
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 
VA L.: darbo dięnomis 3-5 ir 6-8 v. v. 

išskyrus trečiadieniais 6-8 V. v. 
iieštad. 10-12 v. r. — lw3 v. p. p.

“ * IR
Dr. Jaras Ramunis

_ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VAL:: antra:!, ir ketvird. 7-8.30 y. v. 

šąštad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimą 
7156-S. VVestern Avė.

MĖDICAL CENTER
TEL.: Kabineto REpublic 7- 

Buto: WAlbrook 5-3765

VISIŠKAS
APDRAUDOS 

APSAUGOJIMAS
Farm Bureau reiškia vi

sišką apdratidos patarna
vimą^

Mašinas... 
Vagynlcs... 
Gyvybę;.. 
Gaisri).... 
Aprūpinimą 
Sveikatą ...

. Pensijas ...

Pareiškit savo apsaugos, 
problemą. Jūsų Farm Bu
reau atstovas padės jums 
planuoti išmintingai ir tau
piai.

AL VALONE 
1403 Giddings Rd. 

Tel.. EX 1-4499

t

iFARM BUREAU INS. CO. 
Centrinė raštinė: Cdlumbus, Ohio

SIUVIMO KONKURSAS
šiaurės Ohio suknelių siuvimo 

konkursas, kuriame pereitais 
metais dalyvavo 1500 merginų 
nuo 12 iki 17 metų, šiais metais 
įvyks nuo ' gegužės 17 iki rug
pjūčio-21 ir drabužiai per tą lai
ką pasiūti Singer Sevving Center, 
bust priimami. Dovanos yra siu
vamos mašinos ir 4 stipendijos 
po $1000. Singer siuvimo kursai 
$15.00. Įstojant į konkursą kai
nuos tik $8.00.

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj 

7106 Superior Avė.
Tel. HE 2-0144

Bet kuriuo laiku, bet' kokios 
rūšies foto' patarvimas Jums.

Modernu* portretai, vestuvių, 
ikilmių, valkų ir kito* nu#- u 
rauko*.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Eųroplnių žurnalų Ir filmų 
žvaigždžių fotografą*, dabar 
CLEVELANDE.

NAUJA! PILLE-EEZ 
MOSTIS

Greit palengvina nuo nie
žėjimo ir nemalonumo, pa
daromo įvairių odos nesvei-: 
kūmų.

Kaina $0.75.
ELPOL

MANUFACTUR1NG CO. 
.13706 Benwood Avė.

Cleveland 5, Ohio

Balti

Rausvi J J
Mėlyni

Moterų ir mergaičių nesutepami, nesušlampami

ODOS IŠVAIZDOS

Paprastai 7.95 

IMPORTUOTAS 

30 dalių Flatvare 

komplektas

Dydžiai 10-12-14-16-18

Nesutepami, nesutampami ir rei

kalingi tik drėgno skuduro, kad

vėl atrodytų kaip nauji. Pasiūti iš

12 Arbatinių 
šaukštelių
6 Peiliai
6 šakutės
6 šaukštai

minkštos, tam'prios ."duxkin” plas

tiškos medžiagos. Rayon pamuša-

las, užtraukimas priokyjo. Vienas

iš nepaprasčiausių puspalčių, kokį

Gražūs nerūdijančio plieno šaukštai, žibantys kon
kurentai sterlingui. Kiekvienas gorai .išdirbtas dai
liai išvaizdai. Jų visuomet blizgantį paviršių nevei
kia įbrėžimai, rūdys, dėmės ar pan. Puiku pradedan
čiai porai... ar pakeisti ‘ komplektus, kurio pradeda 
susinešioL Gera ■ proga viešbučiams, restoranams, 
užgeigoms ir,pan.

The May Co.’s Basenient Nations Department
■ ■’

tik matH.

The- Maj» Čo.’b Basemen'

Sportstvear pepartment
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Akademinės Rrošvaistės". (nr. 6, DRAUGAS, 1954. III. 
20) iškėlė mintį, jog studentija turėtų dėti pastangų, kad kiek
vieno universiteto ar kolegijos biblioteka, ypač ten, kur nemaža 

^kituvių, įsigytų LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ. Gi jeigu kuri 
^■blioteka pati savo lėšomis minėto leidinio nenorėtų užsisakyti, 

"reiktų tuose universitetuose esantiems lietuviams studentams 
sukelti (! — Sž) reikiamas pinigų sumas”. — Sumanymai geri, 
tad ir nuoširdžiai remtini, — vienu ar kitu keliu LIETUVIŲ EN
CIKLOPEDIJA privalo rasti vietą bent didžiųjų universitetų ir 
kolegijų bibliotekų lentynose. ,

Ten pat rašoma, jog minėtoms bibliotekoms įsigijus kal
bamą enciklopediją, ji "būtų naudinga mums patiems — studen
tams, kurie norėtume gauti informacijos specifiškai lietuviškais 
klausimais”. Tai neabejotina tiesa. Tačiau iš kitos pusės, vien tuo 
pasitenkinti negalime. Kalbamo straipsnio mintį privalome iš
plėsti, būtent: mūsų studentija negali pasikliauti LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJA vien tik bibliotekų lentynose, šioji enciklope
dija, mūsų supratimu, kaip tik yra reikalingiausia jaunimui, da
barties tautiniai nenormalių sąlygų jaunajai kartai. Todėl, susi
mildami, nepadarykime bibliotekų "atlaidų ožiais" — įsigykime 
taip pat ir savo nuosavą, nors vieną šeimoje LIETUVIŲ 

. ENCIKLOPEDIJOS komplektą.
Pastaba. Siūlant universitetų bibliotekoms įsigyti LIETU

VIŲ ENCIKLOPEDIJĄ, nurodytinos šios žinios. Leidimo vieta: 
Boston, Mass. Leidykla: Lietuvių Enciklopedijos Leidykla. Adre
sas: 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Pirmas tomas pasirodė 
1953 m., antras 1954 m. Vieno tomo kaina $7.75.

Trys nepriklausomnmo veidai
VYTAUTAS KAVOLIS

Nepriklausomi esame, aišku, ; 
visi, nors -visi kam nors priklau
some. Nepriklausomi esame tuo, 
kad siekiam tam tįkrų dorybių, 
kurias visi vadiname populia
riuoju nepriklausomumo vardu. 
Bet tasai siekiamas nepriklau
somumas yra pasidaręs tiek 
įvairialytis, kad norėtųsi paga
liau tarp sumaišytų lyčių išsi- , 
aiškinti.

Yra, sakysime, viename dien
rašty studentų skyrius, kuris 

.. save ta populiaria fraze vadina 
nepriklausomu. Prieš dvejus ar 
daugiau metų esu tame dien
rašty, suviliotas honoraro, para
šęs kelis mokslinius straipsnius. 
Pora išspausdino, o po trečiojo 
gavau žalią gromatą, kad, nors 
diskutuoju įdomias ir vertin
gas temas, bet esu, kaip studi
juojąs valstybiniame universi
tete, prisigėręs, deja, negerų ir 
nenatūralių idėjų ir kad būtų 
lengviausia išvengti klaidų, jei, 
prieš rašydamas straipsnį, pa
sitarčiau su artimiausiu kunigu. 
("Šitas įsakinėjimas, kals ir kaip 
turi būti kūriama, ir sudaro tik
rąją kultūrinio totalizmo espię." 
J Laisvę, 1954 m. 2 nr.). .

Po šitos nuotaikingos patir
ties (nemanau, kad ji mano vie
no) aš ano "studentų skyriaus 
skelbiamą nepriklausomumą ne
galiu suprasti kitaip, kaip Fr. 
Engelsas suprato laisvę: būtent, 
kaip laisvę daryti tai, kas yra 
reikalinga daryti...

Tai toksai vienas iš nepri
klausomumo veidų.

Yra, toliau pasidairant, žmo- 
^fci-kolegų, kurie, vieno juokda- 
'■’no posakiu, yra tiek nepriklau
somi, kad net nepriklauso Ne
priklausomiesiems. Ątšeit, visai 
ir visai niekam iš studentiškųjų 
organizacijų nepriklauso, žinau 
jų kelis tipus. Vieni iš studen
tiško gyvenimo "išąugę", šei
mos'židinyje su . visokiais dūž- 
tamais ar nervingais dalykais 
kamuojasi. Kiti yra tokių spe
cialių interesų, kad į.studentiš
kus krutėjimus laiko savo prie- 

, vole žiūrėti ■ būtinai iš augšto, 
. bei "neturėti laiko". (Pati są

žinė verčia pastebėti, kąd dau- 
i^jiBbė it augšteshiųjų , mokslo 

■rfffpsnių siekiančių su visiškai 
specialiais interesais, kaip. pvž. 
menas, buvo labai ir labai akty
vūs Studentų Sąjungoje). .Treti, 
pagaliau, yra tokie pasyvūs' ir

mas ir moralė. Aš negaliu Įsi
pareigoti, nebūdamas laisvas; 
negaliu išlikti laisvas, nebūda
mas įsipareigojęs laisvės apgin
ti (jinai ginama ne vien švinu 
Korėjoje ar Lietuvos miške, bet 
ir kiekvienu mūsų žodžiu bei 
darbu. Jinai ginama arba iš
duodama). Nebūdamas laisvas, 
negaliu būti moralus; ir nebū
damas įsipareigojęH laisvei, esu 
ne liberalas, o libertinas, ir ma
no vieta ne visuomeniniame 
gyvenime, o prie stikliuko.

(Kadangi liberalo sąvoka są- 
miningai kraipoma mūsų visuo
menėje,*) turiu pasiaiškinti, ką 
ji man reiškia. Liberalu aš lai
kau kiekvieną, kuris negalvoja, 
kad tik jis (ir bendraminčiai) 
teisus, 
vertas 
tas ... 
asmuo
to, koksai žmogus jis yra, bet 
ne nuo fakto, kad jis liberalas; 
nes vientisos liberalinės ideolo
gijos nėra..

Tiesos, gėrio ir grožio krite
rijai liberalui glūdi jo paties as
menyje (nesvarbu, kokie jie 
yra), bet ne šalia jo. Tokie da
lykai, ka,ip tiesa, gėris ir grožis, 
yra perdaug intymūs ir indivi
dualūs jo vidaus išgyvenimai, 
kad juos galėtų nustatinėti iš
orinės taisyklės ir įsakymai. Jis 
perdaug brangina savo sielą, 
kad ją galėtų palenkti vulgaru
mui tų, kurie net literatūriniusapatiški, kad net neturi energi

jos pasvarstyti apie bet kokį 
pajudėjinfią.

Jei pirmųjų nepriklausomu
mas buvo laisvė daryti tai, kas 
reikalinga, tai šių laisvė yra iš
vis- nieko nedaryti,, kas .lengvai 
nesidaro. Įtarčiau, kad ji pa- 
reina iš nepajėgumo, bet kam 
fftiduoti dalį savęs — organiza
cijoms, kurioms savęs nereikia 
atiduoti, kaip bridžo klubams, 
tokie asmenys nevengtų priklau
syti. Laisvalaikiu jie labai mie
li, — bet.persunkti ta nepatai
soma silpnybe, giliausia ir sub
tiliausia savimeile. Geriausieji 
iš jų dirbs nuoširdžiausiai to
kiuose baruose, kur reikia tik 
dirbti, bet nesiidentifikuoti su 
bendradarbiais, kur nereikia ati
duoti savęs. Jie nebūtinai vengs 
paties darbo, bet greičiau bai
dysis "savęs praradimo."
. Jei pirmieji "nepriklausomie
ji" yra dogmatiški (jų laisvę 
"daryti tai, kas reikalinga”, nu
stato šimtai taisyklių ir autori
tetų pamokymų), tai šie antrie
ji yra žymūs nieku kitu, kaip 
tik asmenybės nesaugumu. 
Kiekvienas priklausymas — 
jiems nesąmoninga ir beformė 
grėsmė, o kristalizavusis nunie- 
kintojoje "partijoje”, nors par
tiniai žygdarbiai tikrai nėra že
miau moralės, kaip kai kurie 
kultūrininkų ar teologų ar ideo
loginių organizacijų žygiai.

Tasai nepriklausomumas, yra 
dvasinė būsena, kurią aš pažįs
tu, kaip laisvę būti ištikimu sau, 
savo tikėjimui, savo meilei ir 
savo kovai. Ištikimybė sau — 
yra ištikimybė tiesai, nes ji te
gali būti asmeninė; ji yra išti
kimybė visiems, nes kiekvienas 
turi jų nesigėdindamas ir ne
prašytų autoritetų dėl. jų 'negė
dinamas. Man ne tiek nemoralu 
yra šokti prie uždarytų langų 
(dėl ko tiek triukšmo buvo kel
ta viename, neseniai įvykusiame 
suvažiavime Har.tforde), kiek 
porėti nustatyti, ką kitas turi 
galvoti, dar, bė abejo, iškraipant 
faktus, kad lengviau paveikus 
"kvailą liaudį”.

Antroji neprikišu s o m u m o, 
kaip jį suprantu, prasjnė yra 
sav,ąnoriškai užsidėta prievolė' 
už 'nepriklausomumą veikti. 
Laisvės sąvoka man turi „tą pa
čią prasmę, kaip dvi kitos pa
žįstamos sąvokos: įsipareigoji-

doras, teisingai tikintis, 
išganymo, geras patrio- 
ir taip toliau. Ką toksai 
galvoja, priklauso nuo

autorius, kaip pvz. Maupassan- 
tą, vertina ne pagal jų kūrybos 
atsiekimus, bet pagal ligas, ku
riomis jie sirgo.

Liberalas yra žmogus, kuris 
neturi jokio palinkimo j vulga
rų norą kitam primesti savo pa
žiūras. Joą saisto ir įpareigoja 
jį patį, bet neįpareigoja kitų, 
kuriems jo idealai svetimi. Li
beralas yra tas, kuris tiki savo 
paties tikėjimu, moka nusišvilp
ti į "autoritetus”, pagerbti, kad 
ir naivias, bet nuoširdžias kitų 
pažiūras, — ir gyventi, kaip jo 
paties sąžinė liepia).

Trečiasis aktyviojo nepriklau
somumo veidas man Ųuri pras
mę kaip laisvė būti žmogumi, 
kokiu esu išąugęs (nors .mano 
artimesni bendradarbiai ir yra 
tuo pareiškę abejonių), ir drau
ge būti gyvu šio principo patei
sinimu — laisvės vertu ir žmo
giškuoju jos pagrindu.

Verčiau sava klaida suklysti, 
negu su svetimu biletu užimti 
svetimą vietą svetimame 
KUje.

* Neseniai, štai, vienas mūsų buvęs 
profesorius beviltiškai nusidėjo prieš 
mokslinio integralumo reikalavimus, 
viešoje spaudoje liberalizmų sąmonin
gai (jis gi profesorius!) sumaišyda- 
mas\ su Le Dantec ”egoizmu” ir su
primityvintu Nietzsche. ’ Atvirai ta
riant, ano profesoriaus elgesys su 
tikrove man gyvai priminė vienų 
anksčiau populiarią studentų dainuš
kų: ”Put on the old pihk corset, If it 
don’t f it — force it!”

Kaip "Los Angeles Studentas” ; 
rašo, šis Pacifiko pakraščiuose ' 
prisiglaudęs skyrius Ims per f 
pereitus metus negirdėtai pasi- ( 
dauginęs nariais, — o taip pat ; 
ir veikla. Pernai turėjęs tik 8, 
šiemet skyrius, jau džiaugiasi . 
(ne visi skyriai savo nariais 
"džiaugiasi”!) 31 nariu. Sky
riaus susirinkimai paįvairinami 
šviesesniais ir tamsesniais mo
mentais; kartais paskaitoma pa
skaitų (prof. M. Biržiškos ir , 
kt.) ir vedamos diskusijos, kar
tais, užsigesinus šviesus, rodo
mos kultūrinės filpios (dėl šios 
pastarosios priežasties kai ku
rios vietinės pajėgos yra pa
skelbusios, kad Studentų Sąjun
ga įsteigta jaunimo moralei 
žlugdyti ir, kaip tokia, greit 
pati sužlugsianti...).

Skyrius aktyviau kaip kaiku- 
rie kiti dalyvauja ir bendrai lie
tuviškoje- veikloje. Domimasi 
Lietuvos išlaisvinimo ir bend
ruomenės reikalais, kiekviena 
proga geriems tikslams skiria
mos aukos (radijo valandėlei, 
ALTui ir pan.), o Vasario 16 d. 
minėjimuose dalyvaujama orga
nizuotai ir, merginos, su tikrais 
lietuviškais kostiumais. Studen
tų valdyba akademikus yra ra
ginusi visuotinai dalyvauti ben
druomenės susirinkimuose ir ki
tuose viešuose' parengimuose. 
Kovo 14 d., sveikindamas stu
dentų vardu naująją bendruo
menės valdybą, skyriaus pirm. 
V. Burokas jai pažadėjo studen
tų paramą.

Neseniai skyrius turėjo pro
gos parodyti, ką reiškia akade
mikų-susipratimas. Pakilus po
litinėms Audroms parapiniame 
vandens šaukšte, ir jų aukomis 
tapus riet kelioms studentėms, 
skyriaus valdyba viešu raštu, 
sulaukusiu irgi viešo pritarimo, 
kreipėsi į .Los Angeles "visuo
menę, prašydama pamiršti- as
meninio pobūdžio’ nesutikimus 
ir visą energiją, vietoje skundų 
rašymo ' ir šmeižtų skleidimo, 

i' nukreipti j konstruktyvų darbą.
Ta pačia proga norime atkreipti 
visuomenės dėmesį į įtai,- kas 
deja mūsų kolonijoje yrą pa
miršta: kad JAUNIMO .ORGA-

NIZACIJOS PRIKLAUSO JAU
NIMUI ! Leiskite jaunimui veik
ti, o jaunimas savo darbais įro
dys, kad jis Jūsų pasitikėjimo 
yra vertas!"

Savo pažadus pildydami, los 
angelieėiai kovo 21 d. surengė 
visam Los Angeles liet, jauni
mui iškylą j Sierra Madre kal
nus. Į skyrių įtraukti visi šį 
semestrą pradėję studijuoti ir 
net lietuviškos kilmės amerikie
čiai ; kolegės įgaliotos šiltos pa
staruosius mokyti gražiosios li
teratūrinės lietuvių kalinis.

.Gegužės 8 d. skyrius rengia 
didelį akademinį balių; žadama 
pravesti vajų Studentų šalpos 
Fondo naudai.

Kovo mėn. "Los Angeles Stu
dento” numeryje (tai vieninte
lis Sąjungos skyrius, kuris savo 
vidaus reikalams ir spaudos pra
simanė) reiškiamas neabejoji- 
mas, "kad I.SS Los Angeles sky
rius taps veikliausia organizaci
ja ne tik Pacifiko pakrantėje, 
bet, ir visoje Lietuvių Studentų 
Sąjungoje!” Los Angelieėiai 
nujaučia, kaip maža 
liko vietos pažangai, 
tokie kuklūs tikslai.

jiems 
jei jų

AKADEMINIAME PASAULYJE
• Dr. P. Daužvardis, Lietuvos 

konsulas Chicagoje, balandžio 8 
d. liet, studentų Illinois univ. 
Chicagoje klubo "Lituanicos” 
nariams kalbėjo lietuvybės rei
kalais. Savo kalboje pabrėžė pa
reigos ir .pasiaukojimo jausmo 
reikalingumą.

• "Lituanicos" klubas,-stu
dentams pareiškus noro turėti 
knygų apie Lietuvą Illinois univ- 
bibliotekoje, buvo kreipęsis į 
knygyno vadovybę, šioji sutiko 
priimti knygų įvairiomis kalbo
mis, kaip ten veikiančio liet, stu
dentų klubo "Lituanicos” dova
ną. (Harvardo universitete da
bar vystomas spaudimas į kny
gyno vadovybę,, kad ji pati įsi
gytų. Red.). Biuletenis "Current 
News on the Lithuanian Situa- 
tion” jau guli periodinių leidi
nių lentynoje. Studentus jų už
simojimuose yra parėmęs kons. 
dr. Daužvardis, paaukodamas

dan-i keliolika lietuviškų knygų, bei 
D.L.K. Birutės, draugija.

• Vladas Muchlia, Los Ange
les skyriaus vicepirmininkas, 
išrinktas j Amerikos Lietuvių 
Tarybos Los Angeles skyriaus 
valdybą. Studijuoja ekonomiją 
Los Angeles City College.

• Vytautas Pileika. studijuo
jąs inžineriją University of Con- 
neetieut, Hartforde, paskirtas 
I-jo Brolijos rajono skautų vy
čių skyriaus vedėju.

• Baltų Studentų Federacijos 
sušauktame susirinkime Neiv 
Yorke balandžio 2 d. kalbėjo Dr. 
Thorbecke apie "Pabaltijo stu
dentus ir Europos federaciją”. 
Susirinkime tedalyvavo netol 
20 studentų iš visų trijų tautų

• Australijos lietuvių studen
tų naują valdybą sudaro A. Ol
šauskas -r- pirm., P. Daukutė — 
sekr. ir V. Patašius — ižd. Aus
tralijoje studijuoja virš 30 lie
tuvių.

• Dr. P. Jonikas savo paskai
toje Chicagos studentams apie 
lituanistiką iškėlė reikalą skirti 
daugiau laiko susipažinimui su 
lietuvių kultūrą ir įsigijimui li
tuanistinių žinių. Diskusijose 
buvo iškeltas permažaš lietuvių 
visuomenės domėjimasis studen-. 
tija. Taip pat buvo pareikštas 
noras, kad mokslinių sričių ter
minologija lietuvių kalboje būtų 
paskelbta laikraščiuose, nes stu
dentai jos negalį gauti Ameri
kos universitetuose.

• J. Tininis, Sydnė.įaus (Aus
tralijoje) šviesiečių susirinkime 
skaitė paskaitą apie "Priešisto
rinės Lietuvos ribas, gyventojus 
ir kaimynus". Sambūris "švie
sa" Australijoje yra išvystys 
gražią veiklą.

• NVilson Junior College Chi
cagoje šachmatų komandą su
daro Įlenki lietuviai studentai: 
A. Urbonavičius (kapitonas), V. 
šemiotas, A. Mikelevičius, J. šo-

. liūnas ir J. Shagždas.
• Mount St. Jiattph. Kolegijos 

lietuvaitės studentės taip pat 
gražiai paminėjo Vasario 16 d.

. šventę. Per Cincinnati televizi
jos stotį buvo perduoti lietuviš
ki tautiniai šokiai, o Danutės 
Aleksandravičiūtės straip š n i s 
apie 1941 ,m. siaubo dienas Lie
tuvoje buvo išspausdintas kole
gijos. laikraštyje "The Mount”.

• Skautų vadu kursuose įvy
kusiuose kovo 27-28 d.d. Hart
forde, dalyvavo gražus būrys 
akademinio jaunimo: N. Stadal- 
nįnkaitė,: G. Krasauskaitė, I). 

■ ' i
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Skyriui vadovauja 
rokas, vicepirmininku yra I. 
Bertulytė, sekretoriauja J. Pa- 
mataitytė, o apie Vlado Much- 
lios tikslias pareigas esamft 
prieštaraujančių žinių, — tik 
žinoma, kad jos primena perpe- 
tuuni mobile visuomeniškume.

- ’ i.- v.

Vy t. Bu-

Padėk Europoje likysieiriB lie-

tuviasm treriiliniams apsiginti

nuo žiemos šalčiu

BALFo rūbti vajui.

aukok

,J. ■■■■■■ —1 ■ i
Bra’ngiai Kolegei . , • ‘ ...

NIJOLEI MAČIŪNA1TEI,
* jos mylimam Tėveliui “ . . ■ ■ ■

INŽ. A. MAČIŪNUI
, mirus, reiškiame nuoširdžiatlsią, užuojautą. ,

Studentų žodis

Barmutė, L. Lukoševičiūtė, R. , 
Norvaišaitė, II. lngelevičiūtė, , 
M. lngelevičiūtė, R. Frankaitė, , 
A. Banevičius, E. Kaminskas, 
G. Dragūnevičius, A. Dapkus. (

• Benediktas Žemaitis yra Illi- 
nois universiteto "Lituanicos” ( 
klubo sporto vadovas. Klubo na- ( 
rini plačiai dalyvauja universi- | 
teto sporto gyvenime. Neseniai , 
įvykusiame Chicagos apylinkių 
kolegijų studenčių krepšinio 
varžybose Illinois universiteto 
komandoje žaidę Lakštuonė Bet- , 
kauskaitė, Dalilė Valančiūtė ir 
Janina šoliūnaitė.

• Vincė Jonuškaitė, Lietuvos 
operos solistė, Nevv Yorko "švie
sos" skyriaus susirinkime skaitė 
paskaitą apie lietuviu liaudies 
dainą.

• Lietuvio studento teismas, 
surengtas Chicagos Liet. Stu
dentų Draugijos, stud. ateiti
ninkų draugovės ir korp! Vy
ties, įvyko balandžio 11 d. Chi
cagoje. Prieita sprendimo, ’ jog 
studentas turįs daugiau parody
ti tautinio ir visuomeninio su
sipratimo, bet kaltinamasis vis
gi buvo išteisintas. Teisėjavo 
riidv. L. Šmulkštys, dr. V. Ma
nelis ir adv. Repšys. Mums iš 
Chicagos rašo: "Teismas praėjo 
vykusiai. Kaltintojai (A. Kėže- 
lis ir A. Kliorė) buvo labai ge
rai pasiruošę. A. K. puikiai kal
tino. nors ir nebuvo tiek geras 
liudytojų apklausinėjime. Gy
nyba buvo mizerna ir laimėjo 
tik palyginimo keliu — esą stu
dentija toli gražu prašoka kitus 
lietuviškus vienetus. Reikia pa
brėžti, kad V. Vygantas (gynė
jas. Red.) pats neišlaikė jo ad
vokataujamo kultūringumo. Liu
dininkų apklausinėjime ir visais 
būdais stengėsi labai nekukliai 
pabrėžti ateitininkų veiklą ir 
darbus”.

• Adus Korsakaitės, studijuo
jančios Immaeulate Henri ko
ledže, Los Angeles, paveikslai 
buvo išstatyti Illinois universi
tete Nevvmano fundacijo.-į su
rengtoje religinio meno parodo- 
j e.

• Keturi Urbanos lietuviai 
| studentai, B. Budginas, J. Jo- 
j dėlė, L. Luinytė ir J. Šmulkštys,
'atstovavo Lietuvių Illinois univ. 
Kiltie United Nations.

• Ui lianos lietiniai studentai 
dalyvauja Illinois univ. tarptau
tiniame futbolo turnyre. Už. Eu
ropos komanda žaidžia R. Dir- 
vianskis, R. Gaška, A. Pabar
ėms, L. Stankaitis. V. Vygantas 
ir A. Dundzila.

• • Pereitame SŽ nr. buvo įra
šyta klaida iš Urbanos. Ne ASK 
Lituanica įsisteigė pereitą rude
nį. o tik krepšinio komanda bu
vo tuomet sudaryta. — kaip 
praneša kol. (Vyr. FASKo na
rys) V. Adamkavičins. Kiūtins 
buvo įsteigtas 1951 m. kovo JO 
d. Nayy Pjere, Chicagoje.

• Studentų ateitininkų šieme
tinė rinkiminė propaganda, siun 
tinėta studentams, daugeli nu
stebino ir nuliūdino.

• Nepriklausomųjų Studentu
sąjūdžio seki'etorintas prisiuntė 
viešą pareiškimą, kuriuo reiš
kiama, kad Sąjūdis "sąmoningą 
faktų . kraipymą rinkiminėje 
.propagandoje ir dviveidiškumą" 
laiko negarbi ilgomis rinkiminės 
kovos priemonėmis, ii' bet kokį 
negarbingumą besąlygiškai at
meta. , - .

Hai'tfordo skyriaus naują 
valdybą sudaro Jurgis Petkaitis, 
Gražina Krasauskaitė, Gedimi
nas Dragūnevičius. Skyrius’ pla
nuoja surengti' finis semestri 
birželio pradžioje, -Senajai val-

Iiamonas baigė Hillyer College, 
Hartforde, įsigydamas industri
nės inžinierijos bakalauro laips
nį. Priklauso Kappa Mu korpo
racijai.

• Akademinio Skautų Sąjū
džio Boistono skyrius ludandžio 
11 d. buvo surengęs Stasio San
tvarų paskaitą apie naująją lie
tuvių literatūrą. Pašnekyseje 
buvo vaizdžiai peržvelgti pomai- 
roninės lietuvių literatūros ryš
kieji veidai ir srovės, pradedant 
Motiejum Gustaičiu, Jurgiu Bal
trušaičiu ir baigiant Jurgiu Sa
vickiu, Baliu Sruoga. Puikiai 
perduotomis ištraukomis p. S. 
Santvaras supažindino klausyto
jus su 'mūsų literatūros srovė
mis ir jų atstovais; realistais, 
simbolistais, natūralistais, ro- 
manticislais, impresionistais, fu 
turistais, ketiirvėjininkais ir 
trečial'rontininkais. Paska i t o n 
buvo kviestos visos Bostono jau
nimo organizacijos.

• Jonas Ulėnas atstovauja 
studentus Amerikos Lietuvių 
Inžinerių ir Architektų Sąjun
gos New Yorko skyriaus valdy
boje. Skyriui priklauso aštuoni 
studentai, studijuoją New Yor- 
ke inžineriją.

• Raimundas Chainauskas 
įėjo kaip Akademinio Skautų 
Sąjūdžio atstovas į komitetą, 
kuris kovo 27 d. Chicagoje su
rengė Vydūno mirties metinių 
minėjimą.

• A. Šlepetys baigė su pasi
žymėjimu 'chemijos inžineriją 
Detroito universitete ir išvyko 
dirbti į Philadelphiją.

• E. Jankus, baigęs mechani
kos inžineriją Illinois universi
tete, atvyko į Detroito Chrysler 
Institute, kur jau anksčiau tę
sia studijas S. Bačkailis, prieš 
metus baigęs mechanikos inži
nerija Nauj. Anglijoje.

• Detroite neseniai suorgani
zuoto sporto klubo "Kovo" val
dyboje yra A. llačka, Detroito 
stud. skyriaus narys. Klubas da
lyvavo kovo 27-28 dd. Detroite 
įvykusiose Vidurio Vakarų spor
tinėse žaidynėse. Sporto žaidy
nių komitete Stud. S-gos Detroi
to skyrių atstovavo S. šimoliū- 
•nas.

.• Jonas Ulėnas ir Algis Rat- 
kailis yra New Yorko City ko
ledžo feehtavimosi pirmojoje ko
mandoje. Koledžo laikraščiai 
apie juos labai palankiai atsilie
pia.

• New Yorko Nepriklausomie- 
. ji kovo 21 d. turėjo susirinkimą.

Skaityta speciali L. Griniaus 
prisiųsta paskaita aktualia stu
dentiška tema. Išrinktas New 
Yorko sambūrio organizacinis 
komitetas: J. Pilėnas, A. Lands
bergis ir A. Petrikas. Kandida
tai: Bobelis, Grigaitis. Ostapas.

• S. Simas, šį semestrą bai
giąs statybos studij;
u nuversi tėte 
apie Lietuvą 
distų klube.

• Detroito
rities 
matome 
Duoveini, K. Narsčiu, 
dį.

universiteto vaka- 
mokyklos garbės sąraše 

net tris lietuvius: J.
J. Gilvy-

• Bostono lietuvių- dramos
sambūrio "Tuščių Pastangų” 
pastatyme kovo 21 d., dalyvau
jant H. Kačinskui, vaidino ir 
šie studentai; Z. Zarankaitė, V. 
'Vaitkevičius,. V. Slrolia, R. Brič- 
kiis, L. Nikolskytėį R. Norvai
šaitė, E. štnilailė, A. žižniaus- 
kas. . .

• Kęstutis Ječius išrinktas į 
Chicagos liet; studentų ■ draugi
jos valdybą, kol. Vado'pąlųi ir 
M. Gulbinskaitei atsisakius.

• Vida Tautvydaitė,0 Meilutė 
Tapulionytė, Itainijinda įtliory*

dybai priklausė N. Stadalhinkai- tė,'Nijolė šalkauskaitė, Ina °če- 
fp .T PotkniHc ir V ^nlinmnrtnc . npėnnitė ir Asta PaKyte, y.patintė, J. Petkaitis ir V. Saliamonas, 
Itives pirmininkas Vytautas Sa- ( Perkelta i 4-H' pu*).)
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AKADEMINIAME PASAULYJE

IŠRINKIT
(Atkelta >3 3 psl.) 

gai pasižymėjusios moksle, pri
imtos’ j Alpha Lamba Delta kor
poraciją. Jos visos, chicagietės. 
Per paskutinįjį apdovanojimą iš 
vienuolikos studenčių keturios 
buvo lietuvaitės.

• Illinois universiteto (Navy 
I’ier'e) liet, studentai eilę se
mestrų turėjo savo sporto ko
mandas. Ypatingai daug laimė
jimų pelnė tinklinio komanda. 
Sporto vadovybė, pastebėjusi 
augsią lietuvių žaidimo lygį, pa
tarė studentams savo rašiniuo
se (term papers) analizuoti lie
tuvių tinklinio komandą.

• Benediktas Mačiuika 
cagos universitete už tezę 
karinės politikos klausimu
tarptautinių santykių magistro 
laipsnį. Studijas buvo pradėjęs 
Heidelberge, kur tarnavo ir stu
dentų atstovybės pirmininku. 
Amerikoje padėjo steigti Liet. 
Studentų Sąjungą ir darbavosi 
įvairiose jos komisijose.

• Akademinis sporto klubas 
Lituanica Detroito apygardinė- 
se sporto žaidynėse laimėjo pir
mą vietą krepšinyje. Prieš tai 
Kanadoje didele persvara nuga- damas

Chi- 
JAV 
gavo

Įėjo Toronto Vytį ir Hamiltono 
liet, sporto klubų.

• A. Simutis ir J. Karys pra
vedė diskusijas Lietuvos ūkio ir 
ekonominiais klausimais New 
Yorko studentų skyriaus susi
rinkime.

• Amerikos Lietuvių Bendruo 
menės rytinių pakraščių apy- 
gardti suvažiavime, įvykusiame 
balandžio 10 d. New Yorke,. bu
vo pasigesta studentų kaip da
lyvių ir atstovų ..., bet nebuvo 
diskutuota būdų ar metodų, 
kaip padėti jiems, sudarant ge
resnes sąlygas studijoms.

• Algimantas Kėželis, Chica
gos Lietuvių Studentų Draugi
jos pirmininkas, ir J. šoliūnas 
įeina j JAV LB Chicagos apy
gardos Kultūros Tarybos spau
dos atgavimo 50 metų sukakties 
minėjimo Organizacinę Komisi
jų.

• Arvydas Maculevičius, bu- 
i vęs Worcesterio skyriaus pirmi

ninkas, baigė mechaninę inžine-
i riją Worcesterio Polytechniki- 
■ niame Institute. A. Maculevičius 
• aktyviai dalyvavo lietuvių vi- 
i suomenės gyvenime, priklausy- 

Sambūriui "šviesai”,

RE-ELECT
R O B E R T

CROSSER
Congressman

21st District
JO NEPALYGINAMAS 

PATARNAVIMAS 
PUBLIKAI YRA JŪSŲ 

GERIAUSIA APSAUGA

DEMOCRATIC PRIMARIES — MAY 4, 1954
Jo viršijantis vadovavimas Kongrese atnešė jums geresnes 
algas ir darbo sąlygas — pensijas __ bedarbės apdraudą.
Dabar daugiau kaip bet kada jūs esate jo reikalingi ap
saugoti šiuos laimėjimus.

Vote for
robert crosser

LTB ir SLA. Universitete pn 
klausė Amer. Society of Mecha 
nical Engineers,. Cosmopolitan 
Club ir Masųuę klubui.

• Danguolė Bartuškaitė gavo 
BA laipsnį iš Nęw Yorko uni
versiteto. Jos specialybė buvo 
prancūzų ir vokiečių kalbos. H. 
Montvilienė baigė matematikų 
New Yorko universitete — Mas- 
ter of Science laipsniu. Povilas 
šepetys baigė medicinos moks
lus Muencheno universitete ir, 
gavęs medicinos daktaro laipsnį, 
grįžo į Chicagą. Leonardas 
Jurkštas apgynė Tuebingeno 
universitete disertaciją "Preky
bos namų problema tautiniame 
ūkyje” ir gavo ekonomijos dok
toratą. Povilas Povilaitis baigė 
Liuveno universitetų Belgijoje 
industrinės inžinerijos ir aktua- 
rinių mokslų sritį. Dabar gyve
na Montrealyje. Australijoje 
baigė mokslus: dr. J. Mikužis 
— medicina Adelaidės universi
tete, D. Bortkevičiūtė-Žilinskie- 
nė — medicininę sociologijų 
Melboumo ūniv. ir Vytautas Do- 
niela Sydnėjaus universitete hu
manitarinius .mokslus.

• Algimantas Kuprėnas, stu
dijuojąs inžinerijų Marylando 
universitete, yra narys garbės 
korporacijų Tau Beta Pi, Phi 
Kappa Phi, Pi Eta Sigma, Ar- 
nold Air Society, Scabbard and 
Blade; gavęs Distinąuished Mi- 
litary Student medalį.

• Ados Korsakaitės grafikos 
darbas "šventoji- Naktis" Art 
League surengtoje meno paro
doje Springfielde, Mass. gavo 
garbės atžymėjimą, (Honorable 
Mention).

• Studentai skautai numato 
savo 30 metų sukaktį atžymėti, 
išleisdami didelį veikalą apie 
studentų skautų veikimą, pava
dintą "Akademinė Skautija”. 
Leidinio redaktoriumi yra pa
kviestas fil. Br. Kviklys. Dalį 
lėšų leidiniui numatoma su
kaupti loterijos keliu. Tarp do
vanų bus duodamos atostogos 
žinomose lietuvių vasarvietėse: 
Tabor Farm pas Akademinio 
Skautų Sąjūdžio mecenatą p. J.

WILBUR H. BREWER
KANDIDATAS

STATĖ REPRESENTATIVE

Respublikonų pirminiai rinkimai gegužes 4, 1954

GERAI KVALIFIKUOTAS'IR TURĮS PRAKTIKOS
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JOHN T. CORRIGAN
STATĖ SENATOR

Democratic Primanęs, MAY 4,1954

Bachuną, Stony Brook, L. I., N. 
Y., pas p. P. Lapienę ir Nidoje, 
Sand Dunes, Ind. pas pp. Kalvai
čius.

• Povilas Butkyls sėkmingai

tęsia aeronautikos inžinerijos 
studijas Marylarido Universite
te. Jo pastangomis visi tame 
universitete studijuoju lietuviai 
įsijungė į Studentų Sųjungų.

JUODOJI DOŽE
BALYS GRAŽULIS

\ Tęiinya iš pereito numerio )
— Tą vakarą įstaigoje buvo toks baliu

kas, kaip tik man'. Galvojau, kad iš baliaus 
gi neištemps. Saugiausia ten. O vėliau, gal 
kokią mergytę prisišnekinsiu palydėti. Ži
not, visaip planuoji. Ir nuėjau. Šoku, dūks- 
tu, neišsiduodu, kad kinkos virpa. O viš jau
čiu, kaip Ingelytės žvilgsniai mane bado. 
Taip skaudžiai... Staiga šovė mintis gal
von pašokinti lngelytę. Tegu įsitikina, kad 
nieko neįtariu, tai gal sprendimą kokiai die
nai nutęs. Visokių kvailysčių pridarai. Taip 
ir tada. Tiesą sakant, net nežinau-, kodėl ją 
pakviečiau. Gal dėl to, o gal pagailo, kad 
niekas jos neveda, nežinau, šokam, suku, o 
ji painiojasi, ant kojų lipa, matosi, kad ka
lėjime šokių mokyklos nebuvo. Bet giriu, 
stebiuosi, kaip gerai ji šoka, kaip mudu su
tariam. Tyčia prisiglaudžiu, į akis pažiūriu, 
nusišypsau, tai komplimentų pašnabždu. Ir 
jaučiu, kad jai patinka. Kur nepatiks, jau
nystę kalėjime praleidus, meilaus žodžio ne
girdėjus. Juk žinot, ir pintis rusa. Bešokant 
ir šovė mintis ją apsukti. Pavaidinsiu, sa
kau, tai gal pasigailės. Na ir pradėjau, visų 
suviliojimų 'menų pritaikiau. Baigus šokti
laikau, už rankos, nepaleidžiu. Matau, kad ir, galvą, laikyk aklą ir kurčių, pasiaukok Tė

vynės lųbui". Ir tiesa, nuo to laiko, kai apie 
jų sukti pradėjau, ji visai pasikeitė. Nuolai
di, atlaidi paliko, areštui' sustojo. Gerai,' sa
kau, aukosiuos... Gal kokią žinių ištrauk
siu... .
? — Pradžioje, kol iš baimės veikiau,'bu
vo nieko. O kai pavojus -praėjo, bjąuru phli- 

. .................... . _ ko. žinot, nemalonu veidmainiauti. Kad .nors
į upine, -kad man iš karto paaiškėjo, koks ji kam tiktis būtų. Tiesa, apsiskaičiusi, gud- 
reikaiaš. Net atsidusau, lyg akmuo nuo krū- ri, nenuobodi, tik .jau' pati į giltinę panaši, 
tihės nukrito. Manau,.kad po to tikrai nuo- Kol mūsų santykiai • vien gražiais .žodžiais 
širdžiai ją šokdamas glaudžiau, Iš džiaugs- ir meiliais žvilgsniais tesirėiškė, dar niekų; • .lyg pamišęs, bet užmušti to kirmino, kuris, lyg pyko Turgelis, 
mo ir dėkingumo. Niekur tą • naktį nėjau, o kai pamačiau, kad jai to negana; net šur- graužė, nepasisekė. Kovoms aprimus grįžau ■ 
,miegojau namie be sapno. .pu paliko. Sukuosi, ir išsisukti negaliu. Kas- ■;

— Kitų dienų jos atpažint negalėjau. 
Išsipusčiusi, išsipraususi, tokia smagi. Ke
lis kartus tų dienų į mūsų skyrių užėjo. 
Neva su reikalais, o aš žinojau, kad su ma
nim pakalbėti. Na ir tepu. Pagyriau šukuo
senų, drabužį, jos skonį pagyriau ... Žinot, 
kų sakai, kai nori apsukti. Ar gaila žodžio. 
Nieko nekainuoja, o malonumų padarai. Iš 
daėbo namo einant lyg netyčia prie durų 
susitikom. Aš tuoj už parankės, kavalieriš
kai ... Nuo maną rankos ji švelniai atsigynė, 
bet nepabėgo, palydėti leido. Ir taip susimy- 
lėjom, — nusijuokė Bobėnas. — Suprantat. 
Tai palydžiu, tai į teatrų kartu nueinam. 
Pas jų užeinu kavos išgerti.. ..Mačiau, kad 
bendradarbiai įstaigoje į manėj šnairuoja, 
privengia, bet paaiškint padėties jiems ne
galėjau, pasimokiau, kaip akį merkti. Vai
dinau, lyg rimtai įsimylėjęs būčiau.

— Po kurio laiko suradau vietelę pasi
slėpti ir jau norėjau nusiimti, bet tada įsi
kišo pogrindis. Kaip visur, taip ir mūsų 
įstaigoje buvo susidariusi pogrindžio gru
pelė. Priklausiau ir aš. Grupės vadas ir sako 
man : "bekreipk dėmesio,- kų žmonės plepa. 
Svarbu, kad mes žinom kaip ir kas. Suk jai

TO THE CITIZENS ANO VOTERS 
OFCUYAHOGA COUNTY:

The Cosmopolitan Democratic League of Cuyahoga 
County, inasking for your support, ai the Primary Election 
to be held on Tuesday May 4, 1954, urges you to vote for 
the following ENDORSED DEMOCRATIC CANDIDATES.

For Governor ...................
For Lieutentant Governor
For Secretary. of Statė....

. For Treasurer of Statė ....

For United Statės Senator

FOR CONGRESS.......
20th District ....
21st District.......
22nd District .....
23rd District ....

County Commissioner 
County Auditor ........

Frank J. Svoboda 
Lody Huml 
Joseph

. FRANK J. LAUSCHE 
....... GEORGE D. NYE 
.. ROBERT W. REIDER 
JOHN J. GALLAGHER

THOMAS A. BURKE

... MICHAEL FEIGHAN 
.... CHARLES A. VANIK 
..... CHAT PATTERSON 
.......... BERNICE PYKĘ 
....JOSEPH F. GORMAN 
VVILLIS J< ZANGERLIE

OHIO STATĖ SENATOR
Joseph W. Bartunek 
Alex J. Horvath 
Elizabeth GormanH. Avęllone

STATĖ REPRESENTATIVE
C. Putka 
J. Sawicki

Andrevv 
Eugene
Bernard J. Stuplinski 
William Hųdlett 
Francis J. Sullivan 
Thomas O. Matia 
IVilliam Cull 
Theodore Orlikowski

COMMON
John J. Smolka 
William K. Thomas

O

Anthony Calabrese 
George Tenesy 
Michael Pusti 
Paul DeGrandis 
VVilliam Ruschak 
Joseph J. Horvath 
Frank E. Fagan 
Joseph Mull

PLEAS COURT
John J. Mahon
Parker Fulton

JUVENILE COURT 
John F. McCrone

PROBATE COURT
Walter T. Kinder Frank Merrick

OHIO SUPREME COURT
Fred D. Devvey

TIIE COSPOL1TAN DEMOCRATIC LEAGUE of 
CUYAHOGA COUNTY

Ferd- Chyall, President ■ Joseph Ventura, Secretary
John Poremba, Treas.

Aš čia niekur jūsų kaltės nerandu. Tai jumB 
kiti nusikalto.

— Žinau, vienok kirminas graužia, — 
nenusileido Bobėnas.

— O, sakykit, kokį ten laiškų Ingelytei 
parašėt? — staiga paklausė Jesiukonis.

— Laiškų ?

— Kamarauskas pasakojo, kad atsiun
tėt atvirlaiškį, "Juodajai rožei”. Jis atidavęs 
Ingelytei, pridėdamas; kad tai "jums, nuo 
mylimojo”. Sakė, Ingelytė pasiutus. Aprė
kusi jį, pagrųsinusi, kad jis iš baimės net 
slėptis turėjęs.

Bobėnas staiga išsitiesė, akys sužibo.

‘ — Va, kas! O visų laikų stengiausi at
spėti mįslę: kodėl jis pateko Inge lytės, ne
malonėn. Vargšas Vargelis! Gaila žmogelio, 
o džiaugsmas ima, kad pataikiau. Atkerši
jau! Vis sukau galvų, ar tų atvirlaiškį ga
vo. Pataikiau! — trynė jis rankas.

dien ji vis drąsesnė, vis apsukriau prisitaiko, 
kad nori, nenori, o turi apkabinti. Pabučiuo
ju, ir širdis pablogsta. Lūpos plonutės, 
raukšlėtos... O pati, kaip katė. Kai suleis 
nagus į kaklų, tai net žymės lieka. Kai pa
galvodavau, kad reikės į lovų gulti, plaukai 
piestu stodavo. O žinojau, kad reiks. Neisi, 
supyks ir visas reikalas žuvęs.

— Taip ji mane ir pagavo kartų. Anks
čiau vis išsisukdavau, o vienų vakarą paga
vo. Parėjau iš teatro, pradėjom kavutę gerti, 
prie jos likerį... Stikliukas po stikliuko ir 
dar stikliukų, kol apakau. Girtas lygus kiau
lei — viskas gerai.

Bobėnas apsižvalgė, ar Turgelienė ne
klauso ir tęsė tyliai, kad ji negirdėtų;

— Nubundu paryčiais Ingelytės lovoje bėnas. 
ir žiūriu — broliukai jūs mano! Plaukai su
sivėlę, burna pravira, lūpų kampuose pu
tos... Tokia gėda • apėmė, šlykštumas, kad 
nors rėk. O ji ir vėl... Sukaitau, širdis su
pyko — vos spėjau išvietėn nubėgti. Tam
po, plėšia ir galo nėra. Grįžtu, p ji jau ren
giasi. Visai • nesigėdina. Stovi nuoga, rąžosi 
ir iš manęs juokiasi. Pažiūrėjau į ją — ir 
vėl atgal. Kur tau! Kojos, kaip stipinai, 
šonkauliai kyšo, kaip drobynos, tušti, pa
rūkę kapšiukai kabo ... Visa lyg blogai nu
genėtas šakalys. Man vidurius traukia, gėda 
smaugia, o toks piktumas, kad nors imk ir 
smauk'! Dar'ji kavą išvirs, dar meilinąs, o 
aš tik apsirengiau ir — sudiev! Išėjau ir 
pradingau. Nei laisvė' tokio gyvenimo ne
verta, manau, štai kas sąžinę^ ėda. Neištvė
riau^ kitiems nelaimę užtraukiau. Girdėjau,

ji savosios nesiskubina traukti. Ir taip visų 
vakarą šokinu, kaip ungurys iš kailio ne- 
riuosi, kad patikčiau. Į galų.žiūriu, kad pa
vyko. Ji Lik šypsosi, veidai užkaitę, akys tik 
glosto.mane.. » . ■' ■

— Prieš galą ji atsiprašė ir kažkur nu
ėjo. Sugrįžusi sako: "Turėjau skubų reikalą 
patvarkyti. Labai. svarbų; .Ir taip-žiūri

bendradarbiams pasiaiškinti. Bet nei burnos 
atverti nespėjau, kai Kamarauskas užpuolė. 
Išplūdo, išdaviku išvadino, sakė, kad pats 
girdėjęs, kaip aš bendradarbius Ingelytei iš- 
davinėjęs. Prie Kamarausko kiti prisidėjo. 
Visi rėkė, kad žiną, kuo aš buvau, čia tuoj 
ir partizanai prisistatė. Už kupros mane ir 
į kalėjimą. Pogrindis netikėjo, žinojo, kad 
neišdavinėjau, bet niršo, kam lngelytę pa
mečiau. Girdi apleidau, man pavestų postų, 
įsakymo neįvykdžiau ... Sakė, sušaudyti 
vertas. Nesušaudė ir vokiečiams apie mano 
apsileidimų pasakyti negalėjo, tai panaudojo 
Kamarausko skundų, kad mane įkišus.

— Tai rupūžės! — ištrūko Jesiukoniui. 
-.— Ką padarysi, — ramiai atsakė Bo- 

-, Juk kaltas ir buvau. Pateisinu ir
Kamarauskų. Kągi, žmogelis siauro proto, o 
plačios vaizduotės, čia dar jo šeimyną iš
vežė ... Tegu. Ilgai nesėdėjau. Neradę įro
dymų po kelių savaičių vokiečiai mane pa
leido. Paleido ir vėl negerai. Pasklido gan
dai, kad įstojau į geštapo tarnybą, "todėl 
paleido. Gerai, kad netrukus ir vėl suėmė, 
o tai nežinau, ką būčiau daręs. Suėmė mūsų 
pačių saugumas, v*ėl dėl to paties. Neva aš 
palaikęs santykius su besislaptančiais ko
munistais. Tegu, džiaugiausi, kad suėmė, kad 
nereikia žmonėms į akis žiūrėti.
’. _— Vokiečjai kiek palaikę pasiūlė pasi
rinkti — ar savanoriu į statybos batalionų, 
ar kalėjime pasilikti. Pasirinkau pirmųjų, 
galimybę. Ir taip ketvertų metelių vokiečiams pele, raudonų rožę prie peties prisisegusi, 
išvęrgavau, jų prakeiktų uniformų vilkėda
mas. Paskui keli mėnesiai belaisvių stovyk- 

kad Ingelytė siuto ir keršijo, kam pakliuvo. loję, Belgijoje... Teko, pavardę keisti, ki- 
Pragaras įstaigoje atsivėrė. Girdėjau, bet taip nebūtų į Amerikų įsileidę, kaip kovoju- 
grjžti jau buvo pervėlu. Va, visa mano kaltė.

. Bobėnas žiūrėjo į žemę, lyg sprendimo 
laukdamas, bet abudu klausytojai tylėjo.

— Taip sunku buvo,'kad ir. gyventi ne
sinorėjo, —- pij valandėlės tęsė Bobėnas. —. 
Prasidėjus' karui čiupau šautuvą ir 'pyliau,

— Kų parašėt, kad taip ją paveikėt? — 
teiravosi Jesiukonis.

— O, niekus. Porų eilėraščio posmų įra
šiau. Pats sukūriau, jai pritaikiau. Menka 
ten poezija, pritaikomoji. Mat, kažkack. 
gimnazijoje, poetu save laikiau. ^0

— Ir kas ten su rože? — juokėsi Je
siukonis.

—- Kartų ji atėjo į teatrų su juoda suk-

Aš tada ir pajuokavau, pagyriau, kaip tai 
•jai tinka. Ji gynėsi, o aš tvirtinau, .kad ji 
pati kaip rožė, ir ne kokia, rečiausia iš re
čiausių -- juodoji rožė, nes esanti tamsi, 
juodame rūbe, paaiškinau. Mačiau, kaip-jai 
'patiko, todėl .dažnai paklausdavau: "Kaip 
mano Juodoji rožė žydi?0 Ne vienas šitaip 
jų vadinant girdėjo; Kai pabėgau, viš.galME- 
jau, kaip įkandus, įskaudinus. Grubiai r^0 

_ tįs aš nemoku,'tai prisiminiau apie rožę ir 
pasijuokiau, Juodoji rožė!..,. — juokėsi Bo- 

. .............. — Ar svųrbu ką kiti sako,rėmė Je- liėnaš. -r— Štai ji: " • J 
pu paliko. Sukuosi, ir išsisukti negaliu. Kas- įstaigon. Ne., tiek dirbti, kiek išlikusiems. siukonis; — svarbu pačiam žinoti,, kas esi. (Bus .daugiau)

šio prieš sąjungininkus. Pasirinkau motinos 
mergautinę pavardę, visus dokumentus su
dariau ir taip gimė Bobėnas.-Maniau, kad 
Lapinskas mirė, buvau jį. jau primiršęs,- o 
vakar ir vėl... .< ' .---j-—

— E, kvailys! Kreipia dėmesį... —

V.>
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VALSTYBĖS ATSTOVUS
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"PULSIME!"

KARINGAS KATALIKŲ 
FILOSOFO PASISAKYMAS

LIETUVIO VYSKUPO 
PASISAKYMAS

(pažeminti) į 
vietą”...
šių intemacio- 
vysk. Brizgys

mo gadynėje apsiginklavimas 
madoje”...

Niekas nesikeičia, ir todėl 
mūsų pasakėčia nesibaigia.

WILLIAM H. CORRIGAN

A S S O C I A T
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Taigi, jau prieš su viršum pu
sę šimto metų "Tėvynės Sargas" 
ragino mūsų kunigus griebtis 
už ginklo, idant- galėtų Bukliu- 
dyti ano meto "ūžiantiems ir 
judantiems” mūsų jauniesiems 
liberalams daryti su lietuviais,” 
"ką jie užsigeis”. Taigi, jau se
niai išgirdome įdomų principinį 
šūkį: •— "Vienok niekados ne
aukokime katalikybės dėl gero 
tėvynės”.

Ar beverta tais prisiminimais, 
lietuvių spaudos laisvės atgavi
mo sukaktuvių proga, "juodinti 
mūsų praeitį?” Ar beverta pri
siminti, kas ten buvo, kaip buvo 
ir kas ką parašė?

Nebūtų verta, jei anie pasisa
kymai būtų buvę tik vienkarti
niai ar tik šiaip sau neatsargūs 
kokio karštakošio išsišokimai. 
Bet kad tie šūkiai ir principai 
pasiliko, — ir dabar tebekarto- 
jami. Jie nėra praeitis, jie te
bėra dabartis, ir dargi'pati pa- 
skutiniausioji. Taigi, vis aktua
lija, vis "gyvenamasis momen
tas”, kaip mėgsta išsireikšti 
žurnalistai.

BRONYS RAILA ■ reikės pralaužti . nesidomėjimo 
ir ignoravimo kiautą”... (104 
psl.).

siaurumas ir - šališkumas, nes ,
tai neatitinka nesuskaitomai ei- VARGAS TAU, SODOMA!... 
bei faktų iš gyvenimo ir kūry
bos tiek mirusių civilizacijų, 
tiek gyvųjų, jų tarpe ir 1..... ~
čioniškosios civilizacijos, kurios 
šiandien tik dalis tėra katali
kiška.

žodžiu, nuo senojo "Tėvynės 
Sargo” paskelbtos minties nepa
žengta nei colio toliau.'

Turime taip pat ir tolygią, net 
stipresnę iliustraciją ir antram 
senojo "Tėvynės Sargo” šūkiui 
— nusikalt sau ginklą ir kariaut 
su priešininkais.

šį militaristinj šūkį iš naujo 
metė ne koks medaliais apsika
binėjęs generolas, bet švelnus, 
ramus, poetiškos ir civilinės sie
los filosofas Antanas Maceina.

Pasirodė, kad politika jis jau 
buvo nusivylęs dar anksčiau, ne
gu reikėjo. 1949 metais tų pat 
"Aidų” Nr. 26 jis rašė apžval
giniame straipsnyje "Politika ir 
religija”, šią pastarąją, kaip ir 
dera scholastiniam filosofui, pa
statydamas ■ visokių dalykų vir
šūnėje: "...kol žmogus vietoje 
politikos nepastatys religijos su 
savo sąžine ir su savo asmeny
be, tol laisvė neprisikels, .šian
dien politika yra kaip tie vėžio 
apimti gangsteriški narveliai, 
kurie auga be jokio saiko, apima 
visą organizmą ir jį galop pra
žudo”. .. ?

(Melskimės s'u pačiais gra
žiausiais Brazdžionio religiniais 
eilėraščiais, kad tie "gansteriš- 
ki narveliai" galop nepražudytų 
Lietuvių Fronto — politinės or
ganizacijos ! — vadovaujančio* 
nario A. Maceinos ir nepakenktų 
jam Romoje, nes ... naujasis 
"Tėvynės Sargas" jau surado jo 
filosofijoje gana stambių nu
krypimų nuo linijos, taigi ir nuo 
tiesos)...

Tą pačią senojo "Tėvynės 
Sargo” mintį šiais laikais, tik 
truputį kitais žodžiais pakarto
jo vysk. V. Brizgys "Aidų” žur
nale (Nr. 4, 1950 m.) straipsny
je "Religijos ir moralės vaid
muo tautos ir tautiškumo išlai
kyme". .Ten randame tokių min
čių:

"Mūsų religija savo kilme ir 
turiniu yra ne iš tautos, nėra 
kurios nors vienos tautos reli
gija ... Mūsų religijos pirminiai 
uždaviniai yra ne1 tautiniai rei
kalai, o teisinga žmogaus pa
saulėžiūra (ir t.t.)... Katalikų 
religijos apraiškose ir tikinčiųjų 
religiniuose papročiuoįse vietos 
randa ir tautinis elementas, bet 
tik kaip neesminis religinių ap
raiškų elementas ... Religija net 
nesiima spręsti, kas yra tauta, 
tautybė, tėvynė. Klystų todėl, 
jei kas kėsintųsi religiją irmo. 
ralę paversti tik tautos ir tau
tiškumo reikalų tarnaitėmis. Tai 
būtų kėsinimasis religiją ir mo
ralę , degraduoti

' joms nederančią
Nežiūrint Visų 

natinių principų,
toliau vistiek gana naiviai išve- 
džioja, jog, pvz., airių ar Kana
dos prancūzų tautybę geriau
siai išlaikė jų tvirtas katalikiš
kumas. (O kas išlaikė tvirtą 
protestantų suomių, lietuvių 
evangelikų ir luteronių patrio
tizmą, konfucinių kiniečių, bu
distų ar šintoistų japonų, bra
manų indų, mohometonių arabų 
etc. patriotizmą ir tautišku
mą?), '

Straipsnio pabaigoje vysku
pas įeina į patetiką ir tvirtina, 
kad nor? tautinės mokslo ir me
no apraiškos gali ir turi kles
tėti šalia religijos ir Bažnyčios, 
bet — "nesurasime tolygių kri
terijų (mastų) išlaikyti teisin
gomis valstybės, tėvynės, tautos, 
tautiškumo sąvokoms, kokius 
randame katalikų doktrinoje. 
Nesurasime tolygių priemonių, 
kokių pateikia katalikiškoji re
ligija ir moralė išlaikyti dorai, 
tvirtai, gausiai, grynai šeimąi^- 
tautos egzistencijos pagrindui, 
— išlaikyti doram, tvarkingam, 
sąžiningam asmeniui — geriau
siam tautos atstovui it jos gero 
vardo skleidėjui”...

Visa tai, be ąbejo, gali būti. 
Bet kad niekur kitur nerasime 
"tolygių -kriterijų ir priemonių” 
spręsti valstybės, tėvynės, tau- 

. tos sąvokoms (nors str. pradžio
je vyskūpąs pasisakė, jog reli
gija net nesiima, jų spręst...), 
kad'niekur nerasime tolygiai ge
rų žmonių,’šeimų, sąžiningų' as- 
ipenų ar įvairių žodinių, moks
linių,, meninių tautiškumo ap
raiškų, kaip tai randame katali7 
kų doktrinoje, — tai mane be
veik stėbina tokios pažiūros

Ir tas "kiautas”, kaip eilė ap- 
krikš- ra***kų rodo, laužiamas. Visa vi

suomenės nuotaika dar nepuo
lama (kiek čia pagaliau tos mu
sų visuomenės užsieniuose!), 
bet — prisišaudant — puolamos 
kaikurios atskiros idėjos ir ypač 
atskiri žmonės.

Iš esmės nepasakyta nieko 
naujo, tik senojo "Tėvynės Sar
go” karo šūkiai papildyti dar 
skambesniais išsireiškimais. Jau 
nebe gintis, kaip seniau, bet — 
"pulti”, "grumtis”, "pralaužti”, 
"sulaužyti”! Jei anas "Tėvynės

Sargas” raginp kalti tik plunks
ninį ginklą ir "kliudyti pama
žėl! atstumti kunigus nuo žmo
gių", tai iŠ Maceinos pavartotų 
terminų atrodo, kad šioje ofen- 
zyvinėje taktikoje ir strategi
joje nebebus galima apsieiti be 
šarvuočių, tankų, sprausminių 
lėktuvų ir kitos atominės avia
cijos. Ištisos Sodomos ir Ho- 
morros bus nupūstos nuo žemės 
paviršiaus, kaip pūkas. Senieji 
kryžiaus karai ar kryžiuočių žy
giai į senovės stabmeldišką Lie
tuvą bus' tik vaikų pasakėlės, 
palyginus su siūlomąją Macei
nos moderninio karo taktika.

Gal taip baisu (duok, Dieve...) 
ir nebus. Gal tik demoniško tūž
mo prasiveržimas. Gal tiktai 
toks aštrus laikotarpio ženklas. 
Kaip kad Kudirka anuomet at
sakė senojo "Tėvynės Sargo” 
karan išvedamoms plunksnuo
toms divizijos: "Na, militariz-

■d

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld.

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

e

Demokratų pirminiai rinkimai gegužės 4,1954

TINKAMAS IR BUS GERU ATSTOVU

Yra daugiau kaip

5 ŽMONES
jus slaugą jūsų

Pasibaisėjęs blogąja politika, 
sekančiais metais ■ A. Maceina 
"Aiduose" (Nr. 3, 1950 m.) pa
skelbia vieną iš savo geriausių 
ir įdomiausių straipsnių, — 
pranašišką pasisakymą apie 
"Krikščionybės ateitį” (tarp 
kitko, jis turi daugiausia galvoj 
katalikybės ateitį). Pabrėžęs, 
kad reikės kurti kitokių apraiš
kų ir formų naują krikšionybę, 
jis mato pasaulyje, taigi ir lie
tuviuose stabmeldybės stiprėji
mą (nors Alanto "Pragaro Po
švaisčių" romanas tik'po dviejų 
metų buvo išspaudintas ...) ir 
įrodinėja, kad tikrosios stabmel
dybės ženklas yra ne tada, kada 
ji persekioja krikščionis ir su 
jais kovojai bet... kada ji jais 
nesidomi(!). Todėl ir tikrasis 
pagonis buvęs ne kiek patrakęs 
vokiečių filosofas Nietzsche, bet 
pats, žymiausias vokiečių rašy
tojas.Goethe (Alantui ir kitiems 
pagonims ne tokia jau bloga 
draugystės kompanija) ...

Ir štai kokią nešviesią ateitį 
pramato mūsų filosofas: po bol
ševizmo nugalėjimo — bus dar 
vienas karas....

"Jeigu bolševizmas“ artimoje 
ateityje žlugtų, kova su religija 
išrtyktų visame pasaulyje, ne tik 
Vakaruose (gal norėta pasakyt 
— Rytuose?). Religija vis la
biau gauna laisvę. Tačiau su ja 
žengia nesidomėjimaū ir abejin
gumą?. Kaip tad reikės su juo 
grumtis? Nesidomėjimas, kaip 
buvo sakyta, yra viena iš Diėvo 
neigimtf formų, gal net pati gi
liausia. Todėl katalikams reikės 
su ja kovoti .ir ją sulaužyti. Bet 
kokiu būdu? Patys 'puolami mes 
nebūsime. Uiįtat mums reikės 
pulti kitus." Mums reikės pulti 
ne atskirus žmones; ne atskiras 
idėjas, bet visą visuomenės.nuo
taiką religijos atžvilgiu. Mums

Blue Cross Ligoninėse

...Žmones pašventę savo gyvenimą padėti ligoninis.

DALĮ jūs matote... kaip gailestingąsias seseris, 
maisto tvarkytojas, užmarintojas, laboratorijos 

technikus, terapistlis. Daugumos jūs gal niekuomet 
nepamatysit.. vaistininkų, virėjų, tvarkytojų, 
skalbėjų, valytojų ir daug kitų.

Bet jie visi ten yra dėl tos pačios priežasties, kad 
jūs gautumėt tinkamą dietą, gerai būtumėt aprū
pinti, patogiai paguldyti... ir jūsų sveikata page
rinta.
Blue Cross įgalina jus ir jūsų šeimą gauti šį puikų

patarnavimą, kai jūs jo esate labiausiai reikalingi.
Jūsų ligoninė ir Blue Cross yra NE PELNO orga
nizacijos. Virš 95 c. iš kiekvieno Blue Cross dolerio 
yra panaudojama užmokėti jo narių ligoninės sąs
kaitoms. Jūsų ligoninės ir Blue Cross valdininkai. ,. 
visi asmenys stovintys augštai jūsų apylinkėj ir 
augštai prekyboj, pramonėj ir profesijose... tar
nauja šiuose didžiuliuose žmonių patarnavimo insti
tutuose be jokio cento užmokesčio.
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KĄ D A U G 1 A U
L A N K Ė M I K M A T Ė M

Mississippi. vardu vadinama 
ir pati didžiausia šiaurės Ame-’ 
rikos upė. kuri žemiau Neiv Or- 
leans išteka į Meksikos įlanką, 
ir greta Mississippi upės ryti
niame jos krante j šiaurę.pietus 
gulinti ilga teritorija, Mississi- 
ppi valstybė, kurios sostinė 
Jackson. Mississippi yni 40,865 
ketv. mylių didumo, su 2,180,000 
gyventojų.

Pakeliui į New Orleans bū
tinai norėjom aplankyti Tenne- 
ssee valstybėje miestą Memphis, 
garsų vatos uostą, toli žemyne 
nuo jūrų. Ten pirmiausia ir pa
siekėm Mississippi upę. Tą mie
stą tik automobilyje važinėda
mi apžvalgėmr^OO.OOO gyvento
jų Memphis yra didžiausias Te- 
nnessee miestas, šios valstybės 
sostinė yra Nashville. Nashville 
yra tuo žymus, kad tame mieste, 
su apie 175,000 gyventojų, yra 
10 universitetų ir kolegijų ir 22 
kitos augštosios mokyklos.

Šį kartą pro Nashville važiuo
dami sustojom susipažinti su 
tuo Graikijos Akropolio kalno 
atvaizdu, istoriniu Partenonu, 
kuris čia atstatytas visame pil
nume, kaip mažėjus, kur sudėta 
daug kūrinių, senoyės graikų ir 
romėnų liekanų. Pastatas daro 
didelio įspūdžio, nieko panašaus 
kitur Amerikoje nėra.

Kaip vata auga

Iš Nashville pasiekę Memphis 
ten ir nakvojom. Kitą rytą nuo
stabiai dideliu tiltu, panašiu 
kaip Louisianoje senatoriaus 
Long pastangomis pastatytu per 
Mississippi upę, pervažiavom 
per tą upę, j Arkansas valstybę, 
vieną iš tų Amerikos "grūdų 
aruodų”. Ten tik norėjom "ko
jas įkelti” ir apsisukę grįžom. 
Mississippi vadinama Amerikos 
"vandenų tėvas", kaip Lietuvo
je Nemunas.

Iš Memphis įvažiavom į Missi
ssippi valstybę, norėdami už
sukti į seną, istorinį prancūziš
ką miestą Natchez, tos pat upės 
krante. Nuo Memphis, mūsų ke
lionė taip ir ėjo lyg Nemuno 
pakraščiu nuo Kauno žemyn, 
Mississippi paupiu per šio kraš
to ir paupio žymesnius miestus- 
miestelius.

Mississippi valstybė yra taip 
pat juodųjų kraštas, bet čia bal
tieji viešpatauja. Iki Natchez ir 
paskui iki Louisianos sienos, to
je valstybėje matosi tas pats 
skurdus vaizdas kaip ir kitur 
pietuose: kai kur nųityti. cent
riniai pastatai didelių vatos ūki
ninkų, o. tuose laukuose ir pa
keliais išdraikyta lūšnelės, su- 
krypusios bakūžėlės.

Vata neauga ant medžių, bet 
ant pusiau virkštinių krūmų, 
gerų bulvių virkščių augščio 
krūmokšnių, kurie po vatos nu- 
rinkimo sunyksta. Pavasarį vėl 
iš sėklų auga. Per vasarą suau
ga tie krumokšniai.virkščios, 
pražydi, rudenop ant jų viršū
nių išsiplečia puokštės baltos 
vatos. Vatą renka ir 
bet greitesniam darbui 
šinas. Iš vatos sėklų 
aliejų, kaip ir iš linų
Natchez miestelyje (jis tik apie 
22,000 gyventojų, augštai upės 
krante) turėjom progos prisi
žiūrėti turtingų vatos ir kitų 
šio krašto ūkininkų, kurie ank- 

’ stį rytą suvažiavo j miestelį ap
sipirkti, bankinius reikalus at
likti. žmonės darė ypatingą įspū
dį : orūs, dideli, augšti vyrai, 
lėtai vaikščioja, dėvi daugiau 

■ vakarų, papročiu plačias šviesias 
skrybėles. ■

lams, ir 1798 metais pagaliau 
atiteko ankstyvos Amerikos 
respublikos globOn. Nuo tada 
prasidėjo šio miestelio augimas, 
turtėjimas iš vatos biznio, ka
dangi taip pat yra uosto mies
tas prie Mississippi. čia tebėra 
likę puošnūs buvusių 
gubernatorių namai, 
■dideli namai vėlesnių 
čių turtuolių, kurie 
vergijos panaikinimo 
puikiai, aristokratiškai gyveno. 
Dabartiniai tų namų paveldėto
jai, kaikurie jau nubiednėję, lei
džia j tuos namus svečius lan
kytojus, suvažiuojančius iš šiau
rės. Kiti turtingesni, dar patys 
gyvena ir jais • didžiuojasi. Va
sario pabaigoje ir kovo pradžio
je, per porą savaičių, rengiama 
visame mieste iškilmės surištos 
su tų namų lankymu. Tie namai 
apsodinti puikiais sodais-gėly- 
nais. Tuo metu jau žydi veik vi
si šiltų kraštų augalai, daro ža
vintį įspūdį, žmonės čia ameri
koniškai kalba tiek skirtingai 
nuo mūsų šiauriečių, kaip pav. 
Lietuvoje žemaičiai nuo augš- 
taičių ir suvalkiečių.

Mississippi valstybės šiauri
nis galas yra kalnuotas; čia bai
giasi iš rytų ateinančių Appalar 
čių kalnų augštumos; pietinė 
jos dalis, kurios kampas siekia 
Meksikos įlanką, susilygina su 
Alabamos ir Louisianos lėkštu- 
momis, su vandenų rankovėmis 
nusikišusiomis giliai į žemyną.

Ispanijos 
Taip pat 
amerikie- 
iki negrų 

visiškai

Vaidilos teatro premjera
su pirmuoju vai- 
Inčiūros Dr. Viii-

yra iliustracinio

D u e m a n. a s (Ku- 
R. A p a n a v i -

Pakeliui namų linkui
Grįžę iš Houston, Texas, pali

kę New Orleans ir Louisianą, 
mes diena anksčiau, Salasevičiai 
sekantį rytą, išvažiavom į tame 
Mississippi kampe, prie Meksi
kos įlankos esančius kurorti
nius miestukus, Gulfport ir Bi-

rankom, 
turi ma- 
spaudžia 
sėmenų.

Gyveną senovės tradicijomis 
t ą *

Natchez miestelis įsteigtas to 
paties prancūzo iš Kanados, ku
ris įsteigė Neiv Orleans ir kjtas 
Mississippi paupiu prancūziškas 
sodybas, ėjo iš rankų' į Tankas. 
Buvo atitekęs ispanalms,, ang-

Tai tikrai poilsio miestukai, j 
prie gražaus plačios Meksikos 
įlankos vandenyno, už kurio tie- ( 
šiai į pietus yra Centrinė Ame
rika, vakarų pusėn-Meksika, ir . 
toliau pietryčių kryptim Vene- 
zuela, Pietų Amerikos augščiau- ] 
sias šiaurėn iškyšulis, kur gyve- , 
na ir mūsų tautiečių. Kadangi 
pietryčių pusėn Meksikos jlan- i 
koje dar guli Kuba ir kitos sa
los, žemiau tų salų, link Vene- , 
zuelos, nueiną vandenys jau va
dinami Karaibų jūra.

Nakvojom Gulfport miestely
je, kur penkeri metai anksčiau, 
su adv. Oliu kovo mėnesį ilsėtis 
nuvykęs mirė kompozitorius An
tanas Vanagaitis. Tąme pat 
viešbutyje, kur jie buvo tadk 
apsistoję nakvynei vietos nega
vom, buvo visas užpildytas.

Šie kurortiniai miesteliai turi 
puikią jūrą, negilų pakraštį, bet 
jų krantai anksčiau buvo ne
gražaus, šiurkštaus smėlio, taigi 
čia suvežta tūkstančiai tonų ■ 
gražaus, balto smėlio. Krantai 
vienur išpilti, kiti pilami, ir tas 
pakraštys daromas viliojančiu 
tiems, kurie nori ramaus poilsio 
žiemos metu, kada šiaurėje šal
ta. šie miesteliai, per kelias de
šimts mylių tuo pakraščiu, to
kiais svečiais iš šiaurės ir už
pildyti. Tai žmonės, kurie neno
ri Floridos triukšmo ir suvažiuo
ja čia praleisti šaltus žiemos mė
nesius. Yra puošnūs viešbučiai 
turtuoliams, bet yra patalpos, 
moteliai ir turistinių namų ma
žiau pinigo turintiems.

Kadangi šiaurėje tuo laikotar
piu, po Užgavėnių, buvo užėję 

’ šalčiai ir gilus sniegas, to šal- 
. čio kampas siekė ir čia: atsi

kėlę rytą, vietoj lietaus, radom 
pasnigta, bet sniegas tuoj dingo. 
Vietos gyventojai, nematę snie
go per 30 metų, nepaprastai 
džiaugėsi. ■'

Mūsų kelias vedė namų lin
kui, per dar vieną įdomų mies
tą, .Mobile, Alabama valstybėje.

(B. d.)

Švęsdamas savo įsisteigimo 
metines, balandžio 25 d, Cleve- 
lando Lietuvių Teatras VAIDI
LA prisistatė 
dinimu — K. 
cu Kudirka.

Pati drama
tipo. Tematinės idėjos atsklei
dimas yra išorinių (šiuo atve- i 
ju — istorinių) veiksnių vai- , 
sius. Herojų likimą diktuoja ne 
nuoseklus ir neišvengiamas cha
rakterio apsisprendimas, bet vie
tinės ir atsitiktinės buities ap
linkybės: priešai ir liga. Dialo
ginės frazės įformintos į nuoty
kines apibraižas, programines 
deklaracijas ir supoetintus šū
kius. Veikėjus suveda ir išski
ria autoriaus užmačios, drami
nio nuotykio fazės, giminystė, 
bet ne idėjai būtinas amžinųjų 
žmogaus konfliktų ir santykių 
susikryžiavimas. Reiktų iškreip
tos vaizduotės ir tendencingos 
sampratos, kad apie šią dramą 
galėtum kalbėti priimtinomis, 
estetinėmis, normomis.

Pats dramos pasirinkimas 
Vaidilos įvertinime iškeltinas 
kaip žiauriai nepdairus žingsnis. 
Jis kliudė aktoriams parodyti 
savo pajėgumą ir vaidybinę pa
žangą. -

Kuogi aktorius beturi pasiro
dyti, jeigu jis išleidžiamas ga
tavas, jeigu jam neduodama kuo 
atsiskleisti, jeigu jo likimas yra 
svetimas, o ne savo valios ap
spręstas? Jam belieka sukaup
ti jėgas, mokslą ir patyrimą, 
kad galėtų "rodyti”, kad iškiltų 
kaip meistras, virtuozas, pateik
tą išryškinti, jeigu jau nebe
duota nei medžiagos, nei gali
mybių pasirodyti kūrėju. O juk 
tik "kūrėju pasireikšdamas, ak
torius (kaip ir kiekvienas kitas 
menininkas) tampa autentiškas, 
nepakartojamas ir nemirtingas.

Apgailestaujant priminus, ko 
neduota, dera neužmiršti pačius 
aktorius, kurie nėra autoriaus 
kalčių dalininkai, o tik jų aukos.

Svečias Henrikas Kačinskas 
tituliniam Dr. Vinco Kudirkos 
vaidmeny parodė niekad negęs
tantį savo meistriškumą, duoda
mas kovotojo, idealisto, džiovi
ninko niuansuotą vaizdą. Bet 
kaip norėjos, kad mūsų mėgia
mam scenos milžinui autorius 
būtų davęs medžiagos sukurti 
Kudirką — žmogų, puolantį-ke- 
įiantj, spyruojantį^išsitįesiantį, 
konfliktuojantį tarp -meilės, 
pareigos, pasiaukojimo ir noro 
gyventi, tarp madingo liberaliz
mo ir tradicinio tikėjimo. Ku
dirka — žmogus pavydėtinai 
puikus, amžinojo likiminio tra
gizmo gyvasis simbolis, kurio 
Inčiūra neprisilytėjo nei vienu 
esminiu bruožu. Tai ką jis įdėjo 
į talentingo charakterių atsklai- 
dėjo Kačinsko lūpas buvo kas
dienybė, arba deklaracijos, de
klamacijos, šūkiai. Bet Kačins
kas, kaip įprasta, sugebėjo duo

bti tai, apie ką autorius nei nuo
vokos neturėjo, kas taip neap- 
sprendžiamai pakėlė spektaklio 
vertę, davė kažkokią šilumą, 
kažkokį jausmą, kažką simpa
tingą, grynai kačinskiška. Su 
Kačinsku buvo jaučiama tradi
cinė vilniškio teatro dvasia. O 
tai jau, tikinu, daugiau negu 
komplimentas Vaidilai. Tai pri
pažinimas.

Petras Maželis, — Ignas Be
vardis, — naujojo romantizmo 
riteris, klajūnas, . svajotojas, 
drąsių žygių planuotojas ir.vyk
dytojas. Betgi daugiausiai, rea
lus, mažiausiai apsunkintas in- 
čiūrinio tuščiažodžiavimo. Ne- 

i pilnai išnaudojęs vaidybines ga-
• limybę pirmajam veiksme, Ma- 
■ želis betgi stiprokai sušvito per- 
i sekiojatno Bevardžio scenoje. 
. Tai geros vilties teikianti ates-
• tacija. Mano tikėjimu, geresniam 
i veikale Maželis atskleistų ■ su

uždangds nusileidimu neišblės
tančių charakterių. Jis turj jė
gos, jį reikės minėti (jeigu 

’ dirbs).
Aleksas Liutkus (elgeta An

tanėlis)

naudojęs dėkingų vaidmens niu
ansų, nuobodokas dikcija. Bėt 
gabus, geros rankos lengvai pa
taisomas. Vertas rimto dėme
sio. • ..

Elvira Apanavičiūtė (Valeri
ja), siaurokos skalės, nelygi, bet 
turi gerą dikciją, tikrai gerą 
sceninę išvaizdą. Turi visus 
duomenis būti pirmaeile. Neįsi- 
jaųtimą, varžymąsi Valerijos 
vaidmeny mielai priskirčiau vei
kalo trūkumams.

Lilijana Janulevičiūtė (Mari
ja) šilta, simpatinga ir su ne
abejotinu talentu. Jaunutė, bet 
daug ir gerų .vilčių teikianti jė
ga. Graži išvaizda, gera tarena, 
ryškėjantis išraiškos laisvumas 
ir turtingumas. Verta viso dė
mesio.

V. Mazoliauskas (Galinis), J. 
P ė t e r i.e n ė (Barbora), V. 
M o r k ū n i e n ė (Moterėlė 
iš Kražių) buvo būdingi, gana 
įtikinami, nors dar nelygūs, bet 
visai patenkiną gabių mėgėjų 
supratimą.

A. Kijauskas (Andrius), E. 
B r i d ž i ii v i e n ė (Auklė), 
A. P a š k o n i s (Vidman-

tas); Z. 
nigas) ir 
č'i u'š (Lankauskas) parodė 
davinių, bet turės bręšti per il
gas ir kietas pastangas.

Realistinio stiliaus dail. K. 
Žilinsko dekoracijos būdingai 
derinosi su veikalo dvasia, vaiz
duojama buitim ir epocha. Ne
perkrautos detalėm, gerai išnau
dojančios turimą erdvę. Įtikina
mi šviesų efektai.

Visų aktorių kirčiavimas dar 
reikalingas pastovaus ir neat
laidaus dėmėsio.

Pradžios pavėlavimas rimtai 
įstaigai nerimta atestacija. Įva
dinės ceremonijos be jokios ža
los teatrui ir su didele nauda 
publikai galėjo būti žymiai 
trumpesnės.

Pabaigoje publika šiltai jun
gėsi prie teatro kolektyvo, o 
ypač prie H. Kačinsko, P. Maže
lio ir dail. K. Žilinsko pagerbi
mo. Jie tai tikrai yra pelnę. Ne 
tik milžiniška įdėta energija, bet 
ir jos vaisiai. P. Maželis atliko 
ir tikrai varginantį režisoriaus 
darbą.

Vaidila vienerių metų kūdi
kis, bet yra gimęs, kad gyventų, 
bręstų ir darbais naudingas bū
tų. To jam linkime iš visos šir
dies.

BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

BENDRUOMENĖS v 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 16 d. 11:30 vai.'lie
tuvių salėj šaukiamas Bendruo
menės apyjlinkėis susirinkimas. 
.Darbų tvarkoj — įvairūs bęnd- 
ruomeniniali reikalai. Kviečia
mi atsilankyti visi.

Tiek apie spektaklį. Bet dar 
pora pastabų apie tą pačią bėdą.

Mačiau vieną repeticiją, H. 
Kačinsko režisuojamą. Buvau 
įtikintas, kiek daug gali pagel
bėti mėgėjų teatrui šitokia pa
tyrusi ranka, kad ir per trumpą 
laiką. Patarčiau Vaidilai ir atei
ty šitokią praktiką laikyti būti
na pasiruošimo dalim.
. Ir, pagaliau,-klausimas: Cle- 
velande turime du teatrus — 
Vaidilą ir Braziulio studiją. No. 
rėčiau žinoti, koks sveikai gal
vojantis, laiką ir jėgas brangi
nantis, bendrą reikalą augščiau 
asmeniškų ambicijų statantis, 
patriotiškai nusiteikęs lietuvis 
galėtų atsakyti, kad juodu abu
du mums šiame mieste reikalin
gi?

PARENGIMŲ KALENDORIUS
Bendruomenės parengimų ka

lendoriuj yra įregistruota:
1) Lietuvos Atgimimo Sąjū

džio koncertas — vakaras, kuris 
įvyks gegužės 22 d. (šeštadienį), 
7 vai, vak. slovėnų salėj St. Člair 
Aėe. 6409. “ ’ .

2) Amerikos Lietuvių R. Ka
talikų Federacijos kongresas, 
kuris įvyks spalio 8-10 d. Carter 
viešbučio patalpose. Darbų tvar
koj — jaunimo auklėjimo klau
simai, spaudos atgavimo sukak
ties minėjimas, šventoji Marijos 
valanda katedroje ir kt.

BENDRUOMENEI AUKOJO
Bendruomenės apylinkės so

cialiniams reikalams (J. Ciefi- 
kienės šeimai remti ir kt. — 
šiai šeimai dabar reguliariai kas 
savaitė mokama po 510). NN iš 
Sodus, Mich. paaukojo 20 dol., 
Kairių šeima iš Chicagos 5. dol. 

Vyt. K.

PILIETYBĖS KURSAI
Nationalities Services Center, 

1620 Prospect Avė., nuo balan
džio 20 d. pradėjo dvylikos sa
vaičių pilietybės kursus, j ku. 
rios prašonji registruotis visi 
tremtiniai. Smulkesnių nforma- 
cijų galima gauti telefonu' SU

V. Mariūnas 1-4560 arba nurodytu adresu.

būdingas ‘ išore, neiš-

I t

Chven P. Corcoran, Šec’y
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May you live ai long as you likę, 
And have what you likę ai long ai you five,

X

Salute a frlend 
with Beam, and ■, 
you’ve paid hlm a 
compliment he :- 
understands. For 
good wlshes have 
accompanied 
Jlm Beam slnce 
way back in 1795. 
Today it’s widely 
recognized as 
The World's 
Finest Bourbon 
... the drink 
that means you 
respect your 
companions ... 
the drink they'tl 
respect you f or

' choosing.
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ATVYKSTA ERDMONAS
• SIMONAITIS

A.L.T. skyriaus kviečiamas 
atvyksta Erdmonas Simonaitis 
— Klaipėdos krašto lietuvybės 
kovotojas, Mažosios Lietuvos 
Tarybos pirmininkas bei dabar
tinis Vliko narys.

Jis kalbės Clevelando visuo* 
menei gegužės 2 d., sekmadienį, 
11 v. 30 min. Lietuvių salėje.

Organizacijos, iškilmingo su
sirinkimo metu,- norinčios pa
sveikinti Erdmoną Simonaitį, 
prašomos pranešti A.L.T. pir
mininkui J. Daugėlai (telef. SW 
1-9536) iki šeštadienio, gegužės 
1 dienos.

Svečiui pagerbti, šeštadienį 
7 v. 30 m. Nanking (kiniečių 
restorane) rengiama vakarienė. 
Kaina $2. Užsirašyti pas A.L.T. 
iždininkų inž. VI.' čyvą telef. 
(SW 5-7079), arba pas kitus 
valdybos narius.

Amerikos Lietuvių Taryba 
maloniai kviečia visus Clevelan
do lietuvius savo gausiu daly
vavimu ne tiktai pagerbti mums 
brangų ir žymų lietuvį; bet ir 
pasiklausyti šiuo metu tikrai 
svarbių bei įdomių jo pranešimų- 

A.L.T. Clev. Sk. Valdyba

KUN. DR. J. ZELIAUSKAS, 
lietuvių saleziečių Instituto (Ita
lijoj) ir veikiančios gimnazijos 
direktorius, lankydamas Ameri
kos lietuvių kolonijas, šį šešta
dienį, gegužės 1 d. atvyksta į 
Clevelandų, kur padarys, prane
šimų 7 vai. vak. ANSEL Rd. 
Cafe salėje, 1066 Ansel Rd. 
(kampaę Ansel Rd. ir Medina 
Avė., įėjimas iš Medina Avė.).

Savo pranešimų direktorius 
pailiustruos nejudamuomis fil- 
momis. Kviečiami dalyvauti visi 
gimnazijos rėmėjai ir visuome
nė, kuriai rūpi mūsų jaunimo 
švietimo ir auklėjimo reikalai. 
Informacijų reikalais prašoma 
kreiptis į saleziečių įgalidtinį 
Clevelande Kostų Paulauskų, 
1418 E. 95 St., tel. GA 1-0503.

DAINUOS OPEROJ
Solistės Juzė Krištolaitytė ir 

Aldona Stempužienė pakviestos 
dainuoti j naujai susiorganiza
vusį -amerikiečiu operos teatrų, 
kuris savo darbų pradedi! dviem 
vieno akto operom. Mūsų solis
tės dainuos komp. A. Kondoro- 

. ssy operoj "The Pumpkin” ge
gužės 15 d. -Severance Hali ka
merinės muzikos salėje.

Teatro vadovybė šiais metais 
ruošiasi pastatyti devynias vie
no akto operas, norėdama muzi
kos mėgėjus supažindinti su 
naujais, šios rūšies kompozito
rių kūriniais.. 

GIMTADIENIS
Velykų šventės pakilia nuo

taika buvo atšvęstos inž. Pijaus 
ir Hypatijos žiūriu namuose, 
Avon Lake. Susirinkę svečiai, 
kurių buvo per 30, patyrė, kad 
šį kartų šiuose namuose esama 
dvejopos šventės: Velykos ir 
šeimininkės, ponios Hypatijos 
Žiūrienėš, gimtadienis. Svečių 
nuotaika dar daugiau pakilo, kai 
paaiškėjo, kad gimtadienų šven
čia dar ir vienas svečias, smui
kininkas Vytautas Kušleika, 
čiagimis lietuvis, Severance Hali 
simfoninio orkestro dalyvis.

ATVYKSTA TRYS 
LAIMINGIEJI

šį sekmadienį (gegužės 2 d.) 
popiet nevažiuokite užmiestin, 
nesėdėkite namuose, bet 4 vai. 
p. p. jau būkite Lietuvių salėje, 
kur Clevelando Lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas pa
teiks Jums nepaprastų staigme
nų. čia pamatysite ir išgirsite 
specialiai Jums iš Chicagos iš
kviestus linksmuosius brolius — 
Tris Laiminguosius: Alfų Brin
kę, Jonų Kelečių ir Algį Kuraus- 
kų. Akordeonisto Kazio Biliūno 
palydimi jie dainuos, deklamuds, 
vaidins paskutiniausias aktuali
jas, paliesdami ir Clevelandų.

Programoje dalyvaus dar ir 
Clevelando Lituanistinės mo
kyklos tautinių šokių grupė, vad. 
L. Sagio.

Po programos bus šokiai, ge
ram orkestrui grojant, turtin
gas bufetas. Pelnas skiriamas li
tuanistinės mokyklos išlaiky
mui.

SKAUTŲ TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS

Gegužės mėli. 16 d. 11:15 vai. 
Skautų Tėvų K-tas šaukia vi
suotinį sk. tėvų susirinkimų ap
tarimui registracijos, stovykla
vimo ir kitų aktualių reikalų.

SLA 136 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

įvyks gegužės mėn, 2 d. 11 vai. 
Lietuvių salėje.

RADIJO VAKARAS
Radijo vakare, kuris įvyksta 

gegužės 16 dienų Rietuvių sa
lėje, bus transliuojamas iš 
plokštelių Vasario 16 proga įvy
kęs Čiurlionio ansamblio su sim
foniniu orkestru koncertas bei 
ištraukos iš lietuvių sąskrydžio 
Washingtone.

Radijo linksmieji broliai ruo
šia įdomių aktualijų iš Clevelan
do lietuvių gyvenimo.

BUVO CHICAGOJ
Clevelandiečiai Vytautas ir 

Ona Jokūbaičiai balandžio 24 d. 
buvo išvykę Chicagon dalyvau
ti skaut. A. Kerelio ir psk. Jo
lantos Gudaitytės vestuvėse. 
Vestuvėse dalyvavo virš 300 as
menų, daug chicagiečių visuo- 
meninkų.

ATITAISYMAS
Skaitytojų atsiprašome už 

"Dirvoje” 14-tame numeryje 
įvykusių klaidų — "Naujas Va
sario 16 gimnazijos rėmėjų bū
relis” rėmėjų sąraše vietoj po
nios A. Bartkūnienės turėjo bū
ti A. Bakūnienė.

t.

LIETUVIAI DAŽYTOJAI

dažo ir dekoruoja namus. Duo
da ' 12 mėnesių išsimokėjimų. 
šaukti:

EX 1-4245 (30)

LIETUVIŲ GARAŽAS
J. Garla ir A. Paškonis ati

darė garažų — benzino stotį, 
1463 E. 71 St. (prie Wade Park, 
buv. Ramanausko)-.

Atliekami mašinų taisymo, 
darbai ir keičiama alyva.

TRYS LAIMINGIEJI

‘ Tai aktoriai Alfus Brinką, Jonas Kelečius ir Algis Kuraus- 
kas. Jie, akordeonisto .Kazio Siliūno palydimi, atliks įdomių nuo
taikingų ir Clevelande dar niekada negirdėtų programų ateinantį 
sekmadienį, gegbžės 2 d.,' Lituanistinės mokyklos rengiamame 
vakarė, Lietuvių saloje. Ateikime, išgirskime,’pamatykime l.

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.000 

2’/z% palūkanos.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS 

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS
AND L.OAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2198
Cleveland, Ohio'

NAMAI
Addišon, tarp S. Clair ir Su

perior, tinka vienai ar dviem 
šeimoms. Gražus sklypas su 
dirbtuve užpakaly.

♦
2 šeimų, G ir 

East 79 tarp St. 
rior.

G kambariai. 
Clair ir Supę-

Gražus vienos
94 ir Superior rajone. 4 miega
mieji. Labai geram stovyje.

¥

Plytų, vieno augšto, East 118 
St. ir St. Clair. Kaip naujas.

RA Y NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

šeimos, East

PARDUODAMAS NAMAS
Dviejų šeimynų, 5 ir 6 kamba

riai. Gaso radijatorių šildymas. 
Geram stovyje. Kreiptis;

1346 E. 66 St.
HE 1-2716

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS
Vienam vyrui. Kreiptis: 

6111 White Avė.
EN 1-3681

KAMBARYS
Išnuomojamas erdvus kamba

rys su baldais ir teise naudotis 
virtuve. Russel Rd. Pageidau
jama moteris. Kreiptis nuo 4:30 
vakare. Tel. HE 1-8516.

REIKALINGA MOTERIS
Namų ruošai, geroj šeimoj, 

kartu gyventi ir padėti rūpintis 
vaikais. Atskiras kambarys su 
prausykla. Patogioj apylinkėj, 
prie pat Shaker Rapid Transit 
autobusų linijos.

LO 1-2797.

Solistė PRUDENCIJA BIČKIENĖ, sopranas
Clevelando jūrų skautai turi garbės pristatyti lietuvių visuomenei 
Chicagos solistę P. Bičkienę, vienintelę iš mūsų jaunųjų daininin
kių, baigiusią dainavimą garsiojoj G. F. Haendel’io konservatori
joj Muenchene, , - <

iškilmingame ĄŽUOLŲ okteto 

KONCERTE 
gegužės mėn. 9 d., 5.30 vai. p. p., Clevelando Lietuvių salėje.

Meninėj programoj dalyvauja clevelandietė pianistė-
RELINĄ BRAZAITIENĖ. ’

Viso koncerto meniniu apipavidalinimu rūpinasi Ąžuolų 
vadovas

JULIUS KAZĖNAS.
Programoje: 1. Rinktiniai lietuviškos muzikos kūriniai:

a. B. Bmlriūilo Tėvynė — Ąžuolų oktetas,
b. Štarkos Tušti paliktieji namai — Ąžuolų oktet., j
c. Jakubėno Vai eičiau, aš eičiau — I’. Bičkienė!

ir 1.1, ir 1.1.
2. Rinktiniai pasaulinės muzikos kūriniai: 

Sibeliaus Einlandia — Ąžuolų oktetas, 
Mozarto Lopšinė — P. Bičkienė ir Ąžuolų okt., I 
Ištrauka iš IVagnerio operos Tannhaeuser —!

P. Bičkienė ir Ąžuolų oktetas ir 1.1, ir 1.1. 
Dirt oje, Spaudos kioske ir tek: MU 1-9169.

Cleveiando jūrų skautų kapt. Dariaus laivas

a.
b.
c.

Biletai gaunami
i

ATVYKSTA LITUAMCA 
su krepšinio ir tinklinio’koman. 
domis. Rungtynės pyks gegu
žės 8 d. Plačiau kitam numeryje.!

OLDSMOBIL1Ų ATSTOVAS j
Naujos ir vartotus mašinos.! 

Kreipkitės Į mane ir jums pa-! 
togiausiom sąlygom patarmių-! 
siu.

Alex Kunevičius ’ 
MICHAELS OLDSMOBILE 

10640 St.. Clair Avė.
MU 1-7000 (17)

THE HENRY fU.RNACE CO. MEDINA. O

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
•Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ

MONCRlEF^ra

I. J. S A M A S, JEWELER
g šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai S
« Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
| pasirinkimas. S

3 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre g
| Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

I

KAMBARYS
951 Ida Avė. (tarp Superior 

! ir St. Clair) išnuomojamas vie- 
' nam vyrui didelis ir 
I kambarys, lietuvių 
į Kreiptis vakarais.

gražus 
šeimoj.

(16)

I NAMŲ DAŽYTOJAS
Dažau namus iš lauko ir iš vi

daus. Darba atlieku sąžiningai 
ir pigiai.

Telef EX 1-2069 (18)

šios trys krautuvės duoda ir keičia Eaglc Stamps

Mūsų, prekybinė'garbė paremta 10 metų praktika 
parenkant medžiagų riifits ir už jas garantuojant.

Mes nelaikom antros rūšies medžiagų, o jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.

Vv'OLFS FABRICS
7012 Superior Avė. EN 1-3764

LEIMON ’S CAFE

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. RE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

AUTOMAŠINŲ TAISYMAS
Jonas Švarcas nuo kovo mėn. 

atidarė automašinų taisymo sto
tį. Jo dirbtuvės adresas: 

7015 Wade Park Avė.
Telef.: HE 2-1236

Lietuviams duodama didelė 
nuolaida, čia taip pat galima 
tartis dėl vartotų ir naujų ma
šinų pirkimo. (18) '

NAMŲ IR ŪKIŲ PIRKIMO ! 
PARDAVIMO IŠTAIGA
Visi, kurie tupitę parduoti na

mus ir ūkius ar norite pirkti, 
pirmiausia pasiteiraukit mūsų 
įtaigoje.

WADE PARK REALTY 
7032 Wade Park Avė., 

Telef.: HE 2-2922 
Sav. A'. Kazakevičius,

i

i

J.. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis.

6210 Dibble Avė.,
‘Cleveland 3, Ohio

, , Tf!.: EX 1-0376 J
1 •* -■ ■ ■ ■ . ‘ • . t

c

Viskas papiginta 25',! iki 50'. už sukneles, megztinius, 

bliuskas, marškinius.

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBE’.

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

VYRAI! AR JUMS NESKAUDA KOJŲ? 
AR JŪSŲ BATAI YRA NEPATOGŪS? 

PAMĖGINKIT ARCII S U P P O R T minkštus,
• išklotus ntasažiniuš batus 

Puikus Velykinių batų pasirinkimas 
Moterims ir vaikams .

DVIGUBAI ŽENKLŲ A N T R A D 1 E N I A 1 S <

JAMES SHOE STORE
7041 Superior Avė.

- i r1 ! • ’ ■ “

SUMUŠTINIAI. , GĖRIMAI. SODA,.

M AR N E L L’S
7023 Superior Avenue- \

. Saldainini,. Riešutai, l’opkornai
' ■ ’ .Čia susitiki t savo draugus po pamaldų

j \ Geriausia kava mieste' , •' •t

j J?
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Lietuviškos priedermes

Kada pagelbesime nusipelniusiems?
Senatvė ... Ji neklausiama ir 

neprašoma ateina visus mus pa
sitikti. Daugelį vakar, mane 
šiandien, tave rytoj ar poryt, dą? Argi smagu piums ir ki- 
Daugelfe rūpinamės, kaip tad 
išgyvensime ir koks bus mūsų 
gyveninio saulėleidis: 
tas, ramus, ar . sunkus 
t iškas vargas?-

Daugumas stengiasi 
šidirbti prieš senatvę, 
atėjus saugiai jaustųsi, 
vaikai visuomet stengiasi padė 
ti ir padeda savo seniems tė
vams. Valstybės, kaip . Ameri
koje ir kitur, ateina į pagalbą 
su savo parama seniesiams. 
Naudojama ir daug kitokių bū
dų.

Ne apie tai norėjau kalbėti. 
Ir ne apie save ar tuos, kurių 
senatvė gali būti daugiau ar ma 
žiaii užtikrinta.

Mes ■ lietuviai, ypač mūsų 
tremtiniai, turime vieną ypa
tingą rūpestį, su kuriuo gal ne- 
susidurtume normaliais laikais, 
jei tebebūtų Nepriklausoma Lie
tuva.

J. J. BAčIfiNAS, Tabor Farin

aprūpin- 
ir bevil-

tiek už-
kad jai

Dori

■■ ' b

bijos’Hdngkongo likimo; ' 
' Tokiu būdu iš Dillles sufiro- 
jėktūoto savo rūšies ultimatumo jd 
raudoniesiems bent šiuo-tairpii ’ 
nieko neišėjo! Britų parlamente 
darbieoiai ir šiaip, jau aštriai1 
puolė vyriausybę, o kairiųjų dar- 
bięčių vadas Bevanas kaltino 
Edeną; esą jis visiškai kąpitu? 
liavęs prieš Dulles, Ryšium su 
britų pasižadėjimu dalyvauti 
Azijos daugumo pakte darbiečių 
partijoje įvyko net" skilimas. 
Kairysis sparnas įžiūri pana-

* . * ■ ■ • i ■/ -

vietinę- kariuomenę, kuri galėtų 
patikrinti krašto išorinį saugu
mą. ' , y-*

.Kaip' ten bebūtų, karas Indo
kinijoje eina jau . aštuntus’ me
tus. Prancūzijoje .plinta įsitiki
nimas, kad ginklais sprendimo 
nebus pasiekta. Prieš metus Ho 
Chi Minh pareiškė, lpid jis su
tinkąs su prapcūzRis derėtis. 
Bet ir prancūzų vyriausybė pa
sižadėjo parlamente tirti susi
tarimo galimumus. Kai Moloto
vas Berlyne iškėlė, Azijos kon-

•4(Atkelta iš 1-mo pūsi.) ; 
buvo atšaukti, nes buvo apkal
tinti, kaipo Pėtaino rėžimo ša
lininkai. Kai 1946 m. į Indokini
ją buvo pasiųsta nauja, adminis
tracija, Vietname jau buvo įsi
galėjęs komunistinis agitatorius 
vardu Ho Chi Minh, paskelbęs 
vietinę respubliką. Prancūzai 
nerado kitos išeities, kaip nau
jąjį rėžimą pripažinti. Ho Chi 
Minh buvo pakviestas į Paryžių, 
kur kartu su kitais Indokinijos 
valdovais pasirašė santarvės su
tartį su Prancūzija ir pasižadėjo 
"Prancūzų Unijos” rėmuose lo
jaliai bendradarbiauti sir pran
cūzais. Bet kai komunistinis va
das grįžo į savo šalį, jis 1946 m. 
pabaigoje surengė pučą, išžudė 
prancūzų įgulą Hanoi mieste ir 
sugriebė , valdžią į savo rankas. 
Nuo tada prasidėjo karas Indo
kinijoje.

Savaime ten vykstąs karas 
nėra karas įprasta to žodžio 
prasme. Tiktai retai susidaro 
tikras frontas, šiaip siaučia Ia- 

I biau partizaninis karas, kuria
me priešas yra pasislėpęs ir 
sunkiai apčiuopiamas. Prancūzai 
taikė įvairias karines gudrybes, 
bet lemiami) rezultatų ligšiol ne
pasiekė. Priešas lieka nesumuš
tas. Jis eina net stipryn, nes to
lygiu didėja parama, kurią jam 
teikia tiek Pekinas, tiek Mask
va. Tetikti pastebėti, kad Krem
lius komunistinį sukilėlį yra net 
pripažinęs kaipo teisėtą vyriau
sybę. Jeigu tarptautiniuose san
tykiuose neviešpatautų dabarti
nė džiunglių moralė, tai toks 
Maskvos akiplėšiškumas norma
liai būtų iššaukęs karą tari) 
Prancūzijos ir Sov. Rusijos!

Antra vertus, Prancūzijai da
romas priekaištas, kad ji Indo
kinijoje ginanti savo kolonijali- 
nes pozicijas, kurios savaime jau 
esančios atgyvenusios. Todėl 
Pranrūzijai daromas tam tik
ras spaudimas, kad ji visoms 
trims Indokiniją sudarančioms 
valstybėms (Vietnamui, Kam
bodžai ir Laos) suteiktų visišką, 
neribotą laisvę. Tatai nuteiktų 
žmones ginti savo krašto laisvę. 
Dedama pastangų suorganizuoti

SKAITANT PREL. 
BALKONO 

IŠPAŽINTI...
Darbininko paskutiniuose 

dviejuose numeriuose (29 ir 30) 
atspausta prel. Balkūno kalba, 
pasakyta Lietuvių Bendruome
nės konferencijoje, įvykusioje 
New Yorke balandžio mėn. 10 d. 
Kalba pirmam numeryje pava
dinta "šitokia išpažintis pirmą 
kartą”, o antram numery "Dva
sios ubagais neliksime”. Ir vie
noje tos kalbos v.ietoje taip ra
šoma: "Socialistai, liberalai ir 
-net tautininkai žaidžia labai pa
vojinga pažiūra; kad mums ne
reikia bendruomenės, kad mes 
ją turime ir kad pasitenkiname 
tokia, kokia ji yra. čia kalbu 
apie tuos partijų ar srovių žmo
nes, kurie priešingi, bendruome
nei, toli ne visi priešingi. Nau
jienos, Sandara, Keleivis, Dirva 
ir Vienybė (noriai deda) ir at
rodo, mieliau kaip tik tokius de
da straipsnius, kurie pasisako 
prieš bendruomenę arba bend
ruomenės principą kritikuoja".

Toje savo kalboje prelatas 
Balkūnas labai karštai pasisako 
už bendruomenę, o jieškodamas 
kaltininkų, kodėl ta bendruome
nė vis nėišsllaisvina iš naujagi
mio vystiklų, bando kaltę su
versti ne kam kitam, kaip tik 
visoms kitoms srovėms, išski
riąs tik katalikų srovę.

Ne mano reikalas čia kalbėti 
socialistų ir prelato Balkūno 
minimų liberalų vardu, bet ten 
yra paliesti tautininkai ir Dir
va. Man būtų, o taip pat ir pa
tiems tautininkams naudinga 
žinoti, kurie gi iš jų yra tokie 
neklaužados, kurie tą bendruo
menę griąuna. Gal prel. Balkū
nas būtų toks geras ir juos iš
vardintų. Taip pat gal prelatas 
malonėtų nurodyti Dirvoje tuos 
buvusius rašinius, kurie yra pa
skelbti pasisakant prieš bend
ruomenės .Reikalingumą. Kadan
gi pats redaktorius tokių raši
nių nė pats nėra, rašęs nė ki
tiems davęs vietos taip Dirvoje 
rašyti, tat už tą paslaugą bus 
nepaprastai dėki ilgas.

Reikia tįianyti, kad katalikiš
koji srovę tikrai augštai verti
na prelatų Balkūno darbus, nes 
toje kalboje pats prelatas tą ke
lius kartus pagraudendamas pri
mena. Ir 1 pašaliečiui nėra pa
grindo prelato Balkūno darbus 
mažinti, dės jis yra tikrai dau
giau lietuvybei'dirbęs, negu dau
gelis jo luomo brolių, bet tas 
dar prelatui Balkonui neduoda 
teisės apie bendruomenę kalbė
ti ne tirip^aip iš tikrųjų yra. ,

Tautininkai (uendruomenės rei
kalu labai nuoširdžiai yra pri
tarę, tuo -reiktilu nemažai dirbę 
ir daugelyje'kolonijų dabar dir
ba. Pati -Dirva Bendruomenės 
reikalui yVa nemažai vietos, ski- 
rusi ir daįiar' beveik kas savaitę 
t ebeskiritį įvedusi net atskirą 
skyrelį; Tjėsa, Dirva gal daugiau 
negu kitiiįl' laikraštis yra keliais 
atvejais spąreiškusi apgailesta
vimą, kauj&Įęndruonienės veži
mas riedącnąjtaįp;'. kaip jis pri
valėtu riedėtE?®ei už tai

fprencijos klausimą, prancūzai šiuose projektuose "kolonijalinio 
karštai šį pasiūlymą parėmė, ti- imperializmo” rėmimą.

..........  ....... ...... Paryžiuje Dulles sekėsi'dar 
kiek blogiau.. Prancūzų vyriau
sybė-yra priversta atsižvelgti j 
parlamente viešpatauj a n č i a s 
nuotaikas. įtakingos grupės pa
sisako už karo baigimą Indoki
nijoje bet kuria kaina. Antra 
vertus, amerikiečiai spaudžia 
prancūzus, kad jie besąlyginiai 
pripažiptų Indokinijos valstybių 
savarankiškumą. Galima supras
ti, kad Amerika neturi intereso 
ginti svetimas kolonijai.

Savaime Paryžiuje prieita, su 
kaikuriais niuansais, panašių 
rezultatų, kaip ir Loridone. Pran
cūzai irgi sutinka dalyvauti Azi
jos saugumo pakte, bet Jie dar 
griežčiau nekaip anglai' prieši
nasi bet kuriems griežtiems pa
reiškimams Kinijos adresu prieš 
Ženevos konferenciją.

Atrodo, kad kompromisų iš
davoje Ženevoje bus šiaip taip 
išsaugotas '• Vakarų valstybių 
vieningas .frontas. Tuo tarpu 
Komunistai veda Indokinijoje 
didelio užsimojimo karinę ofen
zyvą, siekdami Ženevos konfe
rencijos išvakarėse užimti pa
lankesnes , pozicijas. O žiaurus 
Indokinijos karo užkilisėse va
deles tampo Maskvos suokalbi
ninkai, kurie visomis priemonė
mis siekia susilpninti-laisvąjį 
pasaulį ir parengti kelią savo 
diktatūrai.. .

kėdamiėsi, kad pagaliau pavyk-’ 
šią baigti karą Indokinijoje. 
Greičiausia, ši viltis pasiliks iliu
zija, nes sunku įsivaizduoti, kad 
Maskva būtų suinteresuota tai
ka aname Azijos kampe. Kai kas 
spėja, kad Ženevoje raudonieji 
pasiūlysią priimti Ho Chi Minhą 
į Vietnamo vyriausybę, o’ši pa
skelbtų tautos atstovybės rin
kimus. Turint galvoje, kad sa
vaime negausūs komunistai yra 
vienintelė gerai organizuota po
litinė grupė, tai galima laukti, 
kad tuomet, visa Indokinija pa
tektų komunistų rankųsna. Pa
našius liaudies seimo tipo "rin
kimus” Molotovas Berlyne siūlė 
įvykdyti visoje Vokietijoje. Ne
tenka abejoti, kad tokie bolše
vikų kėslai Ženevoje bus ^su
trukdyti, bet, savaime Prancūzu 
joje, nestinga žmonių, kurie bet 
kuria kaina siekia karo pabai
gos Indokinijoje, net ir "Azijos 
Miuncheno" kaina.

Kaip Berlyne, taip lygiu būdu 
Ženevoje iniciatyvą; norėtų pa
imti j savo rankas energingas ir 
j nuolaidas nelinkęs USA užsie
nių reikalų ministeris Dulles. 
Bet kai jis kovo paskutinėmis 
dienomis New-,Yorke bendrais 
bruožais nusakė Amerikos tak
tiką Azijoje, iškeldamas "jung
tinės akcijos” reikalą, jo mintys 
nesusilaukė teigiamo atgarsio 
nei Londone nei Paryžiuje. Tuo
met Dulles sėdo į lėktuvą ir.Ve
lykų išvakarėse atskrido j Eu
ropą. ,4

Iš pdsitarimų su anglų užsie
nių ministerių Edenu paaiškė
jo, kad Londonas yra linkęs da
lyvauti pietryčių Azijos saugu
mo pakte. Kaip Edenas parlity 
mente pareiškė, esąs planuoja
mas paktas, panašus j Europoje 
veikiantį NATO paktą. Kitais 
žodžiais tariant, visos suintere
suotos valstybės, įskaitant Aus
traliją ir Naująją Zelandiją, su
darytų karinę sąjungą. Britai 
supranta, kad jeigu komunistai 
įsigalėtų Indokinijoje, žūtų taip 
pat jų teritorijos Burnoje ir 
Malajuose, kartu atsirastų tie
sioginė grėsmė Indijai. Bet ki
tas Dulles pasiūlymas — nedvi
prasmiškai įspėti Pekiną nesi
kišti į Indokinijos reikalus — 
Londone buvo sutiktas gana san
tūriai. Anglai galvoja, esą rei
kią visko vengti, kas galėtų iš 
anksto apsunkinti Ženevos kon
ferenciją. Todėl jie kiekvienu 
atveju norėtų palaukti konferen
cijos, o tiktai po to, jeigu ji ne
duotų jokių vaisių, svarstyti, 
kas reikėtų toliau daryti. Tenka 
atsiminti, kad Londonas jau yra 
užmezgęs diplomatinius santy- 

Kfr.ij’“. Po 
'to, jis baiminasi dėl savo kolo-

e

tiems, kai vienam, antram ar 
trečiam tautos veteranui per 
laikraščius, ir dažniau privačiais 
laiškais, renkamos aukos su
šelpti?

Kada nėra kitų pilemonių, 
gerai ir taip daryti. Tai ne iš
ganymas, tai ne reikalo išspren
dimas, tai pagaliau ne tas dau
gelio išgirtas "lietuviškas orga
nizuotumas”. .. Taip tedirbda
mi, mes lietuviai neišlaikysime 

’ir kaip reikiant nepadėsirfie 
tiems, kurie daug yra dirbę Lie
tuvos labui, ir kurie tikrai turi 
teisės tikėtis iš savo tautiečių 
paramos gyvenimo nelinksmame 
saulėleidyje.

Bet ligi šiol mes neįvykdėme 
nieko, kas būtų patvaru ir pri
imtina tiems, kuriems pagalbu 
reikalinga, ir tiems, iš kurių tos 
pagalbos tikimasi.

• » • ■

šiam tikslui visose lietuvių 
kolonijose turėtume suorgani
zuoti draugijas, kurios turėtų 
vieną centrą. Skyriuose nariai 
priklausytų atitinkamoms gru-

mažu
i

pėms pagal duodamų įnašų di
dumą. Nėra reikalo iš karto už
simoti perdideliais projektais. 
Nepaniekinti narių, kurie per 
menėsį. tesutiktų įmokėti, net ir 
10 centų ar ketvirtuką. Dideli 
aruodai juk susidaro iš
■pavienių grūdelių. Iš to fondo 
galėtų būti skiriama pagalba nu
sipelniusiems asmenims, ku
riems senatvėje ji būtinai rei
kalinga.

Gali pasilaikyt nesusipratimų 
ir nepasitenkinimų, nes tėvynei 
pasidarbavimo laipsnis aritme- 
tiškai neapskaičiuojamas, ir per
daug gal atsirastų norinčių būti 
visuomenės lėšomis išlaikomi. 
Bet tokios draugijos priešakyje 
pastačius rimtus žmones, jie, su
rinkę davinius, galėtų nuspręsti, 
kam ir kokia pagalba būtinai 
reikalinga.

Naujoji Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės organizacija var
žosi dėl "teisių” vaidinti svar
biausią rolę, čia jai galėtų būti 
viena iš labai svarbių prieder
mių. Tai sritis, kurioje niekad 
nebus perdaug darbininkų ir 
kotojų. Ir svarbiausia, 
bus su kuo varžytis ...

(B. d.)
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Tautų gyvenime buvo, yra ir 
bus žmonių, kurie savo geriau
sius metus ir jėgas atiduoda 
bendriems tėvynės reikalams, o 
savo . asmeniškus; reikalus už
miršta. Retas iš jų senatve) tur
tą susikrauna, :geriau sakant, 
susideda.

Per tokius žmones susikūrė 
laisva Lietuvos valstybė. Ten tie 
nusipelnę veikėjai, kaip knyg
nešiai, spaudos darbininkai, ra- 
šytojai-žadintojai; mokslininkai 
ir kiti, kurie nebuvo išsitarnavę 
pensijų, tie, kiek žinau, senat
vėje iš valstybės gaudavo spe
cialias pensijas.

Lietuvos dabartiniai okupan
tai tokį susitvarkymą visiškai 
sugriovė. Dešimtys ir šimtai 
įvairių tautai nusipelniusių vei
kėjų, viską palikę ir visko ne
tekę, senatvėje turėjo bėgti iš 
savo krašto. Ir į Ameriką atvy
kus, jiems jau jau nebėra laiko 
ir jėgų materialiai apsirūpinti.

Apie jų likimą norėjau kal
bėti. Ne paskutinis ir ne pirmas. 
Jau daug kartų mūsų laikraš
čiuose tas klausimas iškeliamas. 
Pasakomi gražūs, išmintingi žo
džiai. ir viskas. Nuo to niekas 
nepasikeičia, iš to niekas nepa
sidaro.

Ar galime vien tais paragini
mais pasitenkinti?
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Man rodos, negalime. Man ro
dos, jau turėtume pradėti rea
liai rūpintis. Argi ne gėda mūsų 
tautai, kada paskaitai, kad koks 
senas, be galo daug tautos at
gimimui nusipelnęs vyras, įžen
gęs į septintą, aštuntą ar net 
devintą dešimtmetį metų, turė
jo atsidurti į didelį vargą arba 
į svetimtaučių seneliu prieglau-
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Tai septynių broliu ir lieserų iškilmingi pietūs

reiklų pykti, o verčiau tas iš
keltas negeroves šalinti.

Už bendruomenės nepasiseki
mus nemažai nuodėmių neša ir 
jos pirmapradžiai tėvai, ypač tė
vai susėdę į Alto faktiškųjų .va
dovybę, kurie panorėjo tokios 
bendruomenės, kuri jiems ga
rantuotų be rūpesčių ir ramią 
senatvę. Taip pat ir LOKo tėvų 
gimstančiam kūdikiui visokių 
tiesų ir herezijų karštas pirši
mas.

Skaitai Darbininke prelato 
Balkūno kilniais pavadinimais 
adresuotą kalbą, kur sugestijo- 
nuojama, kad dar net tokios iš
pažinties nėra buvę, bet pasirė
męs faktais turi tikėti, kad ta 
išpažintis netikra, joje sąmo
ningai nuslepiamas tikrosios 
bendruomenės negalavimų prie
žastys. O tų negalimų eilėje ne
reikėtų užmiršti ir pačio LOKo 
nesugebėjimą per kelius metus1 kilus su raudonąja Kinija. Be 
užbaigti’laikinumo padėtį. 1 to, jis baiminasi dėl savo kolo-
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