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Juozas Bačiūnais, daugelio kultūrinių, visuomeninių ir politinių 
darbų sumanytojas ir jų vykdymo aktyvus rėmėjas. Jo didele 
materialine ir moraline parama galėjo susiorganizuoti, ir Vilties 
Draugija, perėmusi tolimesnį Dirvos leidimų. įsigijusi nuomavus 
namus ir pradėjusi rimtus pagrindus tolimesniam tautinės spau

dos darbui.

Ženeva primena kurčių 
pasikalbėjimus

(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)

Ženevos konferencija šiuo nu
teikia nepaprastai liūdną 

vaizdą. Per paskutinę savaitę 
nuotaika Ženevoje dar labiau 
pablogėjo vakarų nenaudai. 
Svarbiausia priežastis — nepa
lanki prancūzams militarinė rai
da Indokinijoje (Dien Bien Phu 
tvirtovės netekimas) ir silpna 
vakarų politinė situacija prie 
derybų stalo..

Kaip jau buvo rašyta, Žene
voje tikrovėje vyksta dvi kon- 
fereneijos: viena Korėjos, o ki
ta lndokinijos reikalais. Konfe
rencijoje pirmuoju klausimu de
legatai drožia kalbas, kurios sa
vaime skiriamos ne priešininkui 
įtikinti (tai būtų bergždžias 
darbas!), o laikraštininkams, 
kurie jų turinį išplatina po visą 
pasaulį. Debetai primena kur
čių žmonių pasikalbėjimą, kuo
met priešingoji pusė vis viena 
negirdi, kais sakoma. Abi pusės 
deklamuoja apie Korėjos sujun
gimą "demokratiniais” pagrin- 
dais, bet šiandien niekas negali 
pasakyti, kaip galima suderinti 
vakarietinę demokratiją su so
vietine "demokratija”. Aišku, 
raudonasis blokas nieko nenori 
nė girdėti apie bet kurią tarp
tautinę numatytų rinkimų kont
rolę, nes Maskva su savo sate-

V t LT I E S
DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS
Gegužės mėn. 22 d. 11 vai., 

Clevelande, savuose namuose — 
1272 Kast 71 St. įvyksta Vilties 
Draugijos dvimetis susirinki
mas. Susirinkime bus padaryta 
praėjusių dviejų metų darbo ap
žvalga ir suplanuoti darbai atei
nantiems dviems metams.

Susirinkimas prasidės Vilties 
namuose, bet posėdžiai, kiek jau 
dabar galima spręsti iš dalyvių 
skaičiaus, vyks didesnėse patal
pose — 1066 Ansel Rd. 
Rd. kavinėj).

f susirinkimų, pagal 
pranešimus, atvyksta 
Draugijos narių iš Nevv
\Vaterburio, Chicagos, Detroito, 
Colilmbus ir kitų vietovių. Na
riai, kurie susirinkime negali 
dalyvauti siunčia' įgaliojimus 
kitiems Draugijos nariams, kad 
juos galėtų atstovauti ir už juos 
spręstų 
Draugijos

(Ansel

gautos 
Vilties 
Yorko,

tolimesnius 
reikalus.

Vilties

paraližavo 
pasiprie- 
agresijai

Ilgai paslapty laikytas T-13 JA armijos tankas. Jis turi vistas moderniškiausius įrengimus ir ge
rai ginkluotas. Patranka yra 120 mm. ir turi dviejų rūšių sunkiuosius kulkosvydžius. Tai sun

kiausias ir geriausias JAV tanka's.

Belgija gerai atlieka pareigas
(Mūsų Europos bendradarbio)

Vilties Draugijos na. 
atėjusiems j talka tau-

Visiems 
riams, 

Į tinei spaudai ir dabar susiren- 
kantiems svarstyti tolimesnio 
darbo programos, siunčiame ge
riausius sveikinimus ir linkėji
mus darbą varyti gilyn ir pla
tyn.

čia užvilkino derybas, norėda
mas išlaukti, kaip pasibaigs ko
va dėl Dien Bien Phu tvirtovės, 
ši kova, kurios metu prancūzų 
įgula karžygiškai gynėsi prieš 
didelę priešo persvarų, buvo su- 
elektrinusi visa pasaulį. Bet 
tvirtovės likimas buvo jau tada 
išspręstas, kai vakarų valstybės 
nepajėgė susitarti dėl realinės 
karinės pagalbos kariaujan
tiems. Tad tvirtovės nustojimas 
tebuvo dienų klausimas, liet so
vietinis blokas delsė pradėti 
konferencija, kol gen. de Cas. 
tries kariai dar laikėsi. Sovie
tams rūpėjo propagandiškai iš. 
naudoti pergalę ir tuo sustiprin 
t i savo pozicijas. Jiems tai pui
kiai pavyko. Netenka abejoti, 
kad raudonųjų pergalė nuskam
bėjo po visa Azija ir psicholo
giškai nuteikė azijatus prieš Eu
ropa.

Prancūzų užsienių reikalų mi- 
nisteris Bidault stengėsi dar 
bent išgelbėti šimtus sužeistų
jų, kurie nežmoniškose sąlygose 
tūnojo apgultoje tvirtovėje. Mo
lotovas su kiniečiu Tšu En 
pasielgė ciniškai ir nesiėmė 
ciatyvos.

Tuo metu, kai užkulisyje 
ko parengiamasis darbas ir ktd

Prancūzijos pozicijos sustiprini
mo Ženevoje.

Kai pagaliau Dien Bien Phu 
krito, sovietinis blokas sutiko 
pradėti konferenciją. Raudonie
ji delegatai triumfuojančiais 
veidais sėdosi už- stalo . . .

Lai 
ini-

vy-

litais nusimano, kad per tikrai|.pranc.ūzų delegadijos būklė ir 
laisvus rinkimus jo šalininkai 
bus visiškai sumalti. Korėjos 
konferencija dar nėra išbridusi 
iš bendrų diskusijų ir propagan-' 
dinių kalbų (stadijos.

Beje, Kanados užsienių' reika
lų ministeris Lester Pearson sa
vo kalboje per visuotinius de
batus labai vykusiai atrėmė Mo
lotovo pliauškalus apie tai, esą 
Maskva skatinanti tautų laisvę. 
Kanadietis priminė, kad Sovietų 

' Sąjunga yra pasiglemžusi visą 
eilę syetįmų tautų, kurios trokš
ta laisvės. .Kaipo tokios tautos 
pavyzdį Lester- Pearson paminė
jo ir Lietuvą. _ „ .

Jeigu konferencija Korėjos 
klausimais dar tik išryškėjo 
bendrais bruožais,, tai pasitari
mai lndokinijos reikalais ilgą 
laiką iš viso ėjo tiktai užkulisy
je. Sovietų blokas, matyti, ty-

i šiaip jau buvo nepavydėtina, 
prancūzų parlamente kai kurie 
nariai' užsigeidė debatų dėl In- 
dpkinijos ir vyriausybės politi
kos, Grėsė pavojus, kad šiuo 
Prancūzijai kritišku momentu 
kraštas gali pasilikti be val
džios. Mintątėris pirmininkas 
Danielės pastatė pasitikėjimo 
klausimų. Pagaliau parlamentas 
nubalsavo už esamų vyriausybę,

ANGLŲ-
AMERIKIEČIŲ KRIZĖ

Ženevos konferencija ir jos 
dabartinės pasekmes rodo, kad 
yra įeita į didelę anglų-ameri
kiečių krizę. Anglijos pataikavi
mas komunistams ir tradicinis 
nuolaidų darymas bei tupčioji- 
mas vietoje beveik 
Amerikos pastangas 
sinti komunistin'ei 
Azijoje. .j

Konferencijos "stebėtojai tvir
tina, kad anglų-amerikiečių kri. 
zė, jei nebus pasiekta nuomonių 
išlyginimo, gali įeiti j pavojingą 
fazę ir dar. labiau supainioti rei
kalus. Kaltė už tai priklauso!
anglams • Belgija priklauso tų valstybių Vokietijos atginglavimo. Tauto-

______________ į kategorijai, apie kurias beveik-je reiškiasi tam tikra opozicija 
I nieko spaudoje nerašoma. Tai: prieš esamą privalomos karo 

McCARTHY’ARMIJOS ■ S!lva'rne geras žt!,’klas. nps jei.) tarnybos laika, siekiantį 21 mė- 
rtMz^A c______ I K” !lP>e kurią šeimą nekalbama,1
UbIINCAo | iatai reiškia, kad joje viešpa-

McCarthy'-ąrmijos ginčas sujtaiija santaika. ’1 ą patį galima 

pasigardžiavimu aprašinėjamas,.l’i,si|kyti ir apie valstybes, 
spaudoje ir perduodamas per te
leviziją.

Europoš spaudoje, rodančioje vll 
daug palankumo Amerikai, tas. 
ginčas vadinamas savų pamaz
gų pilstymu savame kieme ko
munistų džiaugsmui.

Prezidentas Ei.-enho \v e r i s,į 
ginčui plečiantis ir norint pla
čiau įtraukti į Rūdininkų eiles 
oficialiuosius pareigūnus, 
reiškė pasipriešinimą. Dedamos! 
pastangos ginčą greičiau baigti. 
Viduti, jis kenki., Amerikos 
prestižui, o antra — vargu ar 
tokiu keliu einam galima su
rasti teisybę.

Bet tuojau pat prasidėjo nau
ji sunkumai. Vietminho sukilė
liai reikalaują, kad j Ženeva bū
tų, atkviesti taip pat kitų dviejų 
lndokinijos valstybių — Kam
bodžos ir I.aos — "liaudies res
publikų” atstovai. Tai-reiškė di
dele staigmeną jau prie visko 
pripratusiems vakarų delega
tams. Savaime ligi šiol nebuvo 
žinoma, kad šalia vietminho gy
vuoja dar ir Kambodžos bei Laos 
raudonosios "vyriausybės”. In- 
dokinių sukilėliai, apsvaiginti 
karinių laimėjimų, siekia pasi
telkti ' naujus: sąjungininkus 
prieš vakarus. Aišku, tokie rei
kalavimai negali būti priimti, 
bet jau pats faktas, kad raudo
nieji juos kelia, liudija, jog Mas
kvos satelitai jaučiasi pakanka
mai stiprūs.

Beje, ligšiol net ir akyliau- 
sias stebėtojas negalėjo konsta
tuoti, kad raudonųjų fronte bū
tų kokių spragų. Atrodo, kad 
Kremlis savo satelitus Azijoje 
tvirtai laiko rankose. Tuo tarpu 
vakarų pasaulis sėdo už konfe
rencijos stalo nesusigiedojęs ir 
tinkamai nepasiruošęs. Perleidęs 
sovietiniam blokui militarinę 
iniciatyvą, demokratinis pasau
lis šiuo tarpu neturi galimumų 
atsigriebti bent politinėje sri
tyje. Kaip matyti, diplomatinė
se kanceliarijose eina derybos 
dėl Pietryčių Azijos kolektyvinio 
•saugumo pakto, bet dar gali

Pereito mėnesio pirmą pusę 
belgų tauta rinko naujus atsto- 

rūmus.' Po to atsistatydino 
ministerių kabinetas, o per pa
lyginti trumpą laiką buvo suda
ryta nauja vyriausybė. Visa ši 
įvykių virtinė teikia proga trum
pai sustoti ties Belgijos politi. 
uiti gyvenimu.

Prieš ketverius metus belgų 
krikščionys socialai (taip čia 
vadinama katalikų partija) lai
mėjo per rinkimus nors ir ne
didelę, bet vis tik absoliutinę 
daugumą. 1 
vo 108 vietas. Pasiremdami 
vo dauguma, katalikai vieni pa
tys sudarė vyriausybę. Taip ke
turias metus iš eiles Belgijos 
valstybės likimą lėmė viena par
tija. Jos valdymas laidavo kraš
tui pastovią ekonomine raidą, 
be smarkesnių šuolių vienon ar 

Globoti Ministerija praneša, kad kiton kraštutinyben. lačiati per 
pastaruoju metu žmonių bėgi- Paskl|tln'uos*us- 
mas iš sovietų "rojaus"' žymiai 
padidėjo. Tik per šių metų ba
landžio- mėnesį iš Rytų Berlyno 
j Vakarus atbėgo 17,600 žmonių, 
o nuo naujų metų iki gegužes 
mėn.
30,Q00. ,

Daugiausia Inga jauni, iki 25 dė*as šiaurės Atlanto organiza- 
amžiaus. Jų tartie nemaža yra'cD,,s R.'n.'*,os srityje. Išlaidos 
mokytojų, sovietinių policininkių karo reikalams padidėjo nuo 6.2 
ir kitų profesijų žmonių, l ik miliardų frankų 19IS m. iki 23 
šiais metais atbėgo 1100 sovie
tinių policininku ir 77 jų kari
ninkai.

Atbėgėliai pasakoja, kad Rytų 
Vokietijos ir Lenkijos siena yra 
labai sustiprinta sargybomis. 
Nuo Baltijos jūros iki Čekoslo
vakijos sienos, pra,vestos kelios 
eilės spygliuotų vielų, kas 250 
metrų pastatyti bokšteliai, 
kurių naktį siena apšviečiama 
prožektoriais. Be to, visu ruožu 
įvesta slapta elektros signaliza
cija. Oderio upės pakraštį sau
goję lenkai pakeisti rusų enka
vedistais.

pa-

212 atstovų jie ga

a-

ŠIAIS METAIS JAU.PABĖGO j 
40.000

■ "Amerikos Balso” žiniomis. 
Vakarų Vokietijos Pabėgėliams

s-metus ėmė reik-.
štiš žymės, rodžiusios, jog lig.- 
šiolinė atigšta ūkio konjunktūra koalicija 
pamažu atslūgsta. Ryšium --uį cialistų. 
tuo kiek padidėjo nedarbas. 
Kraštą slegia stambios išlaidos.

nesj. Opozicija siūlė jį sumažin
ti Iki 18 mėnesių.

Pagaliau, buvo jaučiamas tam 
tikras nepasitenkinimas dėl ka
talikų vyriausybės klerikalinės 
politikos, ypač mokyklų srityje.

Kai balandžio 11 d. atėjo par
lamento rinkimai, jau iš anksto 
buvo spėjama, kad - krikščionys 
socialai (katalikai) savo ligšio
linių pozicijų neatlaikys. Rinki
mų duomeays parodė, kad jie ne 
tik nustojo absoliutinės dangti- 
mos, bet dargi pralaimėjo apie 
10'. balsų. Laimėtojais išėjo 
pirmoje eilėje socialdemokratai, 
po jų sekė liberalai, tuo tarpu 
kai komunistai visiškai sunyko. 
Atstovų rūmų sudėtis yra tokia: 
katalikai 95 (pralaimėjo 
socialistai 87 (laimėjo 10), li
beralai 24 (laimėjo 4). komu
nistai I (nustojo t’,). katalikai 
disidentai 2 (ligšiol o).

Rinkimams pasibaigus Jean 
vau llouten vadovaujama vy
riausybė atsistatydino'. Kilo 
klausimas, kas sudarys naują 
ministerių kabinetą. Visuotinai

lamente yra negausus. Iš to da
roma išvada, kad liberalai užsi
tikrino tam tikrą įtaką prieš 
socialistų siekiamą dirigizmą 
valstybės gyvenime, ypač ūkio 
srityje. Be to. abi partijos su. 
tarė imtis tam tikrų žygių prieš 
buvusįjį klerikalizmą. Nors stai
gių posūkių netenka laukti, bet 
reikia atsiminti, kad valdžia pa
teko j rankas žmonių, kurie dau
giau kaip 4( metus išbuvo opozi
cijoje ir dabar bandys pritaiky
ti savo naujus receptus.

Tačiau spėjama, kad naujo
sios vyriausybės amžius nebus 
ilgas. Priešingumai tarp socia
listų ir liberalų eina gana giliai. 
Savaime 
nas yra 
kraitinis 
politinio
pranašauja, kad dabartinės vy
riausybės vieton už kurio laiko 
ateisiąs naujas koalicinis minis- 
terių kabinetas, kurį sudarysią 
katalikai su socialistais, o gal ir 
su liberalais.

Su trumpomis pertraukomis 
visą hiiką po pirmojo pasaulinio 
karo iki pat 1950 metų Belgiją 
valdė koalicinės vyriausybės su
gebėjusios sutelkti visas gyvą
sias tautos jėgas našiam darbui. 
Tokio partinio susiskaldymo 
kaip kaimyninėje Prancūzijoje 
Belgija nepažįsta, šios koalici
nės vyriausybės išsaugojo kraš
tą nuo stambesnių sukrėtimų, 

kad vad.
"didžiosios koalicijos" (katali- 

metu kų. socialistų ir liberalų) mintis

kataliku kairysis spar- 
artimesnis socialdemo- 
nekaip liberalai. Belgu 
gyvenimo stebėtojai

; buvo laukiama, kad bus sutaria tad galimas dalyku: 
tarp katalikų ir so-
Tačiail derybų

atsirado nauji galimumai. Nau
ja vyriausybė buvo sudaryta iš 

. o krikščio 
]gija lojaliai atliko pareigas. už-!nvs šoviniai (katalikai) pasiii-

; ko opozicijoje. Ministerių pirmi- 
įninko vieta užėmė soeialdemo-
■ kratas Aehille vau , Acker. 57 
metu amžiaus vyras, jau stove- 

miliardų .(mąždaug 500 ntilionų] j,.s vyri.ausybė< priešakyje 1915
: dolerių) 1953 metais.

Belgų atstovų rūmai jau per- 
leitų metų pabaigoje ratifikavo 
į Europos Gynybos Bendruomenės 
sutartį. Už ją balsavo visos trysį 
didžiosios partijos — katalikai,]

' socialistai ir liberalai, nors ir jųĮ 
eilėse atsirado atskirų nariu,!

iš narių, kurie 
į disciplinai ir 
1 Vieni argumentavo 
j seną tuo. jog Europos karino 
menės sudarymu pažeidžiamas^ l’(,l'iiką Europos atžvilgiu.

I Belgijos valstybės suverenumas,' Iš. 16 ministerių vietų 9 poit- 
Ikiti reiškė baimę dėl Vakarų; lėliai atiteko socialistams ir 7 
——------ —------------------------- —-------- j liberalams, nors šių skaičius par

10 dienos jų atbėgo per| skiriamos krašto apsaugai. Bei- socialistu ir liberalu.

suras pakankamai šalininku 
naujajame pnrlamepte.

metais, šis buvęs uosto darbi
ninkas žinomas kaipo energin.

| gas politikas, bet jis nėra entu
ziastingas Europos vienybes 
minties šalininkas. Laimei, už
sienių politikai vadovaus socia
listas Paul Henri Spaak. tnrp- 
tautiškai pripažintas užsienio 

nusidėjo partijos reikalų žinovas ir karstas ^Eu- 
pasisakė prieš.’ropos jungimosi gynėjas, lad 

savo laiky-i netenka baimintis, kad Belgija 
pakeistu savo ligšiolinę palankią

i
i

- JAV BAZĖS 
ABISINIJOJ

Abisinija anksčiau kėlė 
kurių rūpesčių, nes ten' dėjo 
dėlės pastangas įsitvirtinti 
sai.. Dabar gi, kada po slaptų 
pasitarimų JAV gauna 99 me
tams karines bazes, nebekyla 
jokio abejojimo Abisinijos po
zicija.

• Vokietijos Krašto Valdybos 
leidžiamai prof. d-ro šešplaukio 
"Pratybinei lietuvių kalbos gra
matikai” VI.lK’as skiria 1.000.— 
DM sumos subsidija. Gramatika 
spaustuvėje jau surinkta, skai
toma jos korektūra, o jš spau
dos ji išeis gegužės mėn. pabai
goje.

V ĮSA M P A S A U L Y

■ « M t vr va «j t a avava^^T ax^-y

bet visa eilė atstovų, kurie anks- praeiti daug laiko, kol Ameri- 
čiau pasisakydavo už Lanielj.įkos Jungtinių Valstybių valsty- 
šį kartą atidavė balsus su opo
zicija. Tokiu būdu vyriausybės 
bazė dar labiau susiaurėjo ir. 
užtenka menko nepasisękimo ar 
paslydimo: iš užsienių’ reikalų 
minięterid Bidault pusės, kad 
jis būtų nuverstas.', šūvis į nu
garą, paleistas iš Paryžiaus į 
savo krašto delegatus, be abe
jojimo, irgi. neprisidėjo prie

bės sekretoriaus Dulles suma, 
nymas bus įgyvendintas. Ang- 
.lams bei prancūzams nesutikus 
imtis ir šiuo atžvilgiu iniciaty
vos, kol nepaaiškės Ženevos 
konferencijos išdavos, tuo pačiu 
buvo’ susilpninta vakarų, pozici
ja. Ta padėtimi pavydėtinai su
maniai naudojasi tiek Maskva,] 
tiek jos ažijatiniai satelitai.

• Vokietijoje mirė gen. Heinz Gliderian, garsus tankų1 
specialistas ir strategas, antrajam, pasauliniam kare tankais su
laužęs Lenkijos ir Prancūzijos frontus. Taip pat jis buvo prasi 
veržęs iki Tūlos, 105 mylioš į pietus nuo Maskvos.

• JAV karinė vadovybė turinti žinių,, kad komunistai Ko
rėjoje neatidavė visus amerikiečius belaisvius, bet nemaža jų 
skaičių pasiliko ir jie dabar esą Rusijoje. .

• Prancūzijoje, svarstant, lndokinijos karo reikalus, buvo
pastatytas pasitikęjimo klausimas -dabartinei Laniel vyriausy
bei. Už pasitikėjimų balsavo 289, gi prieš 287. Taigi vyriausybė 
laikosi tik 2 balsų persvara. ■

• Tautinės Kinijos sargybiniai laivai pagavo komunistinės 
Kinijos 8000. fonų prekinį laivų ir jį atsivarė į Fonnoza. -

• Anglijos karališkųjų porų, sugrįžusių iš.6 mėnesių ke
lionės -po kolonijas, sutiko daugelis tūkstančių londonieėių, Pats 
ministeris pirrm Churchillis'karališkųjų pora sutiko Lamanše.

• Turkijoje, po paskutinių rinkimų >ir didelio dentokralų 
partįijos laimėjimo, prezidentu vėl perrinktas Bayafr. •

1 • Prancūzija lndokinijos karui vesti parengė naujus’pig
inus. Jų vykdyti išvyko pats štabo viršininkas Paul- Ely. Paul Ely 
nesenai yra. lankęsis JAV,

Naujas Amerikos Balso direktorius-J. 1L Poppele, po priesaikos 
New Yorko centrinėje. Radijo tarnyboje jis dirba virš 30 metų.
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American Lithuanian Presą & Radio 
Ass'n VILTIS. Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.

Telephone: HEnderson 1-6344. 
Iasued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
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December 6th, 1915, at Cleveland 
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Subscription per yaar in advanca: 
In the United Statės — $5.00 in Ca- 
nada — $5.50, elsewhere — $6.50.
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Lietuviškas* savaitraštis, leidžiamas 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio. 

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

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas. 
įregistruota kaip antros klasės 

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

tymų.
Prenumerata metams iš anksto: 

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

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

..^-Laikraštininkas V. Alseika, 
iš;JAV nuvykęs į Vokietiją dirb- 
ii-TVLl Ko I nformaci nėj 
boj, vasarai įpusėjus 
grįžti atgal j JAV.

• Argentinos Lietuvių 
birželio mėn. leidžia tūkstantąjį 
numerį.

• Dr. P. Baronas, atskridęs į 
Buenos Aires, ten atidaro Ka
nados lėktuvų bendrovės atsto
vybę, kurios jis yra paskirtas 
direktorium.

Ta my
niosiąs!

parašytus veikalus. Tokių esą 
apie 500. Tačiau Szameitat laiko 
"kurijozu” Heidelbergo un-to 
suteiktą buv.' Apeliacinių Rūmų 
prokuroro padėjėjui Monstavi- 
čiui, prižiūrėjusiam nacių bylos 
tardymą, daktaro laipsnį už di- 
zertaciją "Klaipėdos krašto na
cių byla”...

• LTSR krepšinio komanda iš
kovojo visos Sov. Sąjungos 
krepšinio pirmenybių čempiono 
vardą. Antrą vietą užėmė Mas
kvos. 3-čią — Gruzijos, 4-tą — 
Estijos, 5-tą — Latvijos rinkti
nės. Stonkus laimėjo 264 taš
kus. Lauritėnas __ 142, Butau-
tas — 108, be to, gerai pasižy
mėjo Dapkus, Stumbrys. LTSR’ 
šachmatų čempiono vardą išsi
kovojo Vistaneckis, iš 16 taškų 
surinkęs 131-_>. V. Mikėnas už- 
ėmė 2-rą vietą su 12b: taškų, o 

E. čukajevas. Sov. Są- 
čenipionu vėl liko 
vietą užėmė jau- 

svorio boksininkas

3-čią 
jungos bokso 
Šocikas, 2-rą 
nas sunkaus 
R. Jriškėnas.
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DETROIT
KILNUS TIKSLAS — 

KULTŪRINGOS PRIEMONĖS
Būna tokų atvejų, -kada gero 

tikslo siekiama nekultūringomis 
priemonėmis, ir dažnu atveju 
tai pateisinama. Tačiau Lietuvių 
Rezistencinė Santarvė Detroite 
pasirinko kilnų tikslą ir kultū
ringas priemones. Tai nelengvas 
darbas, iškart du zuikius nu
šauti: sutraukti detroitiečius ir 
vindzoriečius lietuvius į rengia
mą "Naujieji žmonės” (Petro 
Vaičiūno) pastatymą ir gautąjį 
pelną pasiųsti Vasario 16 gim
nazijos rūmams išpirkti.

Gimnazijos rėmimas yra la
bai rimtas darbas: pirma — 
parodo lietuvių tautinių reikalų 
supratimą, antra- — suteikiama

daugiau vilties- pasilikUBiems 
Vokietijoje mokytojams, moki
niams, o gal ir ligonimB bei Be
rneliams, trečia — išmokslintas 
lietuvis stoja į kovos eilės dėl 
krašto laisvės: politinės, ūkinės 
ii4 kultūrinės. .

Vokietijos Krašto Valdybos 
pirmininkas Pr. Zunde savo at
sišaukime į detroitiečius taip 
prašneko:

"Jūs, Detroito lietuviai, jau 
ir iki šiol savo aukomis daug 
prisidėjote prie Vasario 16 gim
nazijos išlaikymo. Visi, kuriems 
rūpi jos likimas, yra Jums už 
tai labai dėkingi. Džiugu, kad 
Jūs esate vieni iš pirmųjų ir 
dabar, kai atėjo reikalas parū
pinti jai pastogę, kad gimnazija 
galėtų saugiai savo darbą tęsti, 
šio vakaro iniciatoriams, visiems 
talkininkams ir dalyviams nuo-

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

BROADWAY PETROLEUM
v

St. Lozoraitis j r. Po reli- 
apeigų Lietuvos pasiunti- 
prie šv. Sosto įvyko vai-

27 d. sueis 3 metai 
Hamiltono skyriaus

• "Das Ostpreussenblatt" Nr. 
14 54 įsidėjo Klaipėdos krašto 
vokietininko M. Szameitat iš 
Neumuensterio straipsnį, kuria
me rašoma, kad iš vokiečių šal
tinių ruošiama Klaipėdos krašto 
bibliografija, apimantį Vak. Vo
kietijos įvairiose bibliotekose 

iinčius apie Klaipėdos kraštą

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
Šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rczid. 3211 W. 66th l’LAC'E

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

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

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

tik susitarus

Tel. offic’b ARmitage 6-0161 
Tel. buto GRacęland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Nunešt .Medi c ai Center 
2336 West Chicago Avė., 

(’hieago 22. III.
VAL.: 1-3:30, 7-9 p. p. pirmad., 

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

-1 p. p. £c3tadieniaf8.

• šv. Petro bazilikoje Dr. J. 
Gailius, lietuviškų transliacijų 
per Romos radiją vedėjas, susi
tuokė su VI. Bankauskaite. Reli
gines apeigas atliko vysk. V. 
Padolskis, asistuojamas prel. 
Tulabos, Romos LB pirm. kun. 
V. Mincevičiaus ir kun. Dabro- 
volskio. Liudininkais buvo Lie
tuvos ministeris prie Šv. Sosto 
Girdvainis ir pasiuntinybės at- 
tache 
ginių 
nybėj 
šės.
• Gegužės 
nuo TF 
įsteigimo. Per tą laiką šis sky
rius persiuntė- Tautos Fondui 
6.500 dol., neskaitant kitų su
mų .kuriomis parėmė vietinius 
lietuvių reikalus. Sukakčiai at
žymėti skyrius ruošiasi išleisti 
tam tikrą apyskaitinio pobūdžio 
leidinėlį. Skyriui energingai va
dovauja St. Bakšys.
• "Vasario 16 gimnazijos" biu
letenio leidimo reikalu nutarta 
pasinaudoti "Europos Lietuvio" 
paslauga leisti jį to Europos lie
tuvių organo priedu. Šiuo reika
lu Krašto Valdybos vestų pasi
tarimų su "Europos Lietuviu” 
išdavoje numatoma galimybė 
leisti biuletenį čia minėtu būdu, 
su sąlyga, kad tas "Europos Lie
tuvio” numeris bus išsiuntinė
tas visiems Vasario 16 gimnazi
jos rėmėjams nemokamai.

• Pranės Lapienės vasarvietės 
Stony Brook Lodgc (adresas: 
Stony Brook, Long Island, N. 
Y.) iškilmingas atidarymas 
įvyksta birželio mėn. 5 d. (šeš
tadienį). Atidarymo meninę pro
gramą atliks New Yorko Dra
mos Studijos auklėtiniai, vado-

. vaujami Jurgio Blekaičio. šo
kiams gros Ričardo Kontrimo 
orkestras.

Į atidarymo iškilmes užkvies
ta daug visuomenninkių ir kul
tūrininkų. Laukiama svečių ir 
iš tolimesnių vietų. Atidarymo 
iškilmėse įvyks bendri pietūs. Jų 
kaina $2.50. Norintieji pietuose 
dalyvauti praneša ikji birželio 
mėn. 2 d.

Dr. 1. Kuras'Ramunic 
Spec.: KŪDIKIŲ ir-VAIKU LIGOS 
VAL.: darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. y;

išskyrus trečiadieniais 6-8 v. y. 
šeštad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p.

IR
Dr. Jaras Rąmunis

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

šeštad. 3-5 v. p p. ir pagal-susitarimų
' 7156 S. Western Avė.

MEDICAL CENTER • •
TKL.: Kabineto REpublic 7-1168 

Buto: WAlbrook 5-3765

9108 Milės Avenue

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

PEACOCK CLEANERS, Ine.
TAILORS — FURRIERS

TRY US FOR YOUR CLEANING 
YOU WILL BE SATISFIED

MAIN PLANT
MAIN PLANT

12914-16 Forest Avė. 
8139 Enclid Avė. 
10603 Union Avė. 
9201 East 131st St. 
3045 East 102nd St.

6214 Broadway Avė.

SK 1-7232 
RA 1-9182 
VU 3-4609 
WY 1-1220

A
VU 3-2323

Best Wishes to Our Friends and Patrons

A. D. PELUNIS
DeSOTO—PLYMOUTH CARS

SEE OUR COMPLETE LINE OF THE NEW 
1951 DeSOTO AND I’LYMOUTH CARS

13123 Detroit Avenue BO 2-6433

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

DR. G. H. SCHEVE
OP T O M E T R I S T

4936 PAYNE AVENUE EX 1-2989

ONYOUR 
SAVINGS

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patroną

J. & E. FABRICATING CO.
CUSTOM BUILT l-'ORMICA. 'SINK TOPS and BAR TOPS» 4

7912 Carriegie Avė SW 1-2711

širdus ačiū!”
Vasario 16 gimnazijos direk

torius A. Giedraitis siunčia dė- 
troitiečiams tokius linkėjimus:

”lš Vasario 16 gimnazijos 
siunčiame Jums gražių linkėji
mų. Tvirtos Jūsų pastangos pa
dėti gimnazijai mus- drąsiną, 
stiprina ir drauge įpareigoja. 
Mes visada jaučiame kilnią Jūsų 
dvasią ir girdime šventą Tėvų 
žemės balsą...

Jūs mums padedat apsišar
vuoti mokslo siena ir Tėvynės 
meilės pasiryžimu, kad laisvės 
dienai sušvitus, budrūs ir tvirti 
grįžtume į Tėvų šalį piktžolė
mis užžėlusių dirvonų plėšti, o 
takus į gimtąjį namą — nusag
styti skaisčiais žiedais.

"Naujieji Žmonės” nukels 
mus į Nepriklausomos Lietuvos 
laikus, į savanorių krauju iš
pirktą krašto laisvę.

šį gražų, kultūringą resisten- 
tų užsimojimą mes detroitiečiai 
parenkime, nes visų mūsų pa
stangos, lietuviška talka, kaip 
brangioje Lietuvoje būdavo per 
rugiapjūtę, tegul sustiprina dva
sioje pasilikusius už 'geležinės 
uždangos ir kenčiančiu^ nežmo
niškos Maskvos vergijos kan
čias.

"Naujųjų žmonių” pastaty
mas — vakaras įvyks šių metų 
gegužės mėn. 29 dieną; 7 valan
dą vakare (šeštadienį) didžiojo
je Uknainų (salėje — Martin 
g-vė (prie Michigan gatvės). 
Režisuoja režisierė, Valstybės 
■Teatro artistė Z. Arlauskaitė- 
Mikšienė. Jos padėjėjai — I. Ge- 
rulaitytė ir J. Jeneckas. Apšvie
timą tvarkys p. L. Heiningas. 
Dekoracijas piešia dailininkas 
A. Melnikas. Orkestras iškvies
tas net iš Chicagos. Tai lietuvių 
orkestrantų būrys.

Tad per šviesą ir tiesą Tėvy
nei laisvę ugdykime (V. T.).

Detroitiečiai, neapvilkime gra
žių ir kilnių pastangų ir ne
įskaudinkime gimnazijos šir
džių.

r
A. Musteikis

Y

’v
SVEIKINIMAI MŪSŲ ''

LIETUVIAMS DRAUGAMS

IR RĖMĖJAMS

The U. S. VVallpaper

and Paint Co

TERIOLITE DAŽAI

SPECIALIAI $2.48 Už

GALIONĄ

Rūsio reikmenų pardavimas

už 1/3- kainos

Lubų popierius specialiai

15 c. už ritinį

Taip pat grindų dengimas

6001 EUCLID AVENUE
•f

HE 1-6944

We Extend Our Best Wishes

To Our Friends and Patrons

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREETS

YOUNGSTOWN, OHIO

«*

a

GREETINGS and BEST W1SHES

IV 1-3800

BEST WISHES
To Our Many Friends

LA GANKE & SONS STAMPING CO.

864 EAST 140ih STREET GL 1-0278

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

UNITED ERECTING COMPANY

4500 EUCLID AVENUE HE 1-3310

»
. . • U • . • ♦
Sveikinimai ir linkėjimai visiems 

mūsų draugams -

SU PERIOR BODY & PAINT CO
Frank Cvelbas, Sav.

Automobilių dažymas ir viršaus taisymas

6605 St. Clair. Avenue . ENdicott 1-1633

Best Wišhes To Our Friends and Patronu for a Pleasant Holiday

SPEEK'S LEADER DRUG
I'REStTUPTįON SPEC1ALISTS

* 4 ’ < •

Cerncr 93rd and St- Clair Avenue

P

u
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Kadangi gyvenimo praktika 
rodo, kad ir pačios.krtrščiausios 
maldos ne.visada būna išklauso
mos danguose ir žmonėse, tai ir 
aš esti ne visada tikras, ar mano 
praėjusios savaitės malda už lie
tuvių visuomeninę taiką, kultū
ringą ir greitą lietuvių liberalų 
ir klerikalų bendradarbiavimą 
stosis kūnu. Praeities ir dabar
ties pavyzdžiai rodo, kad tiek 
optimizmo dar negalima turėti.

Todėl aš nebe nuo šiandien 
■ galvoju, bet jau per keliolika 
"metu daug kam prasitariu, kad 

aktyvieji .gyvieji lietuviai, ku
rie ne liek apie praeitį sapnuoja, 
bet sielojasi dabartimi ir dar 

■.daugiau svajoja 
ateitį. — turėtų 
gai pasvarstyti, 
geresnės mūsų 
sveikatos.

BRONYS RAILA

apie geresnę 
labai rūpestin- 
’kaip pasiekti 

visuomeninės
1 

' i
LYGIAIS

aktyvų savarankiško 
kelią, du elementai, 

kokie vitaminai, reiš- 
veiksmuose ir mąsty- 
klerikalinis ir liberali-: 

"tau - į 

, ka'd>A 
ra i 

I

’ darbais įtvirtinti atitinkamas 
politines ir kultūrines instituci
jas visur ten, kur lietuvis gali 
laisvai pasireikšti, — iš karto 
labtii pakeistų padėtį ir nuotai
ką.

Tik tada gidėtų susidaryti 
sveikos tautos jėgų koalicijos, o 
jeigu reikėtų atskirai eiti, jos 
būtų pajėgios, anot. Nielzschės, 
ir "pavojingai gyventi”. Lietu
višku jėgų "balkanizacija” būtų 
žymiai 
prie to

, aiškumo 
seniai 
kraštuose, užtikrindamas jiems 
darnią evoliuciją ir politinių bei 
ekonominių institucijų stabilų

I lankstumą.
i Jki šiol mes betgi gyvenome, 
pagal katališkų kraštų tradiciją 
— "itališkai” ir "prancūziškai". 
Didelės, senų tradicijų tautos 
su tbkiomis konvulsijomis gali 
gyventi ir išlikti, bot mažoms 
tautoms tai būtų neabejotina 
pakasynų giesmė . ..

■ II

riizmo, malenkovizmo" etc.' lete
nos, mūsų , tauta taip ilgėsis tik
rojo; plataus; humaniško libe
ralizmo, kaip dar niekada savo 
istorijoje.

*

i

sumažinta. A r t ė t u m e 
visuomeninių santykių 
ir sveikumo, koks yra 
pasiekiąs anglosaksų

no- 
bū- 
lie- 
dar

DOLERINĖ KNYGA
.Neseniai gavau (reik many, 

•ti, jog ir daugelis kitų gavo) 
knygą, kurios’kaina tiktai vieT 
nas doleris. Knyga'nedidelė, vos 
127 puslapiai, minkštais virše
liais. .Jos vardas — Žalgiris. Ją 
parašė J. Sužiedėlis, pasirem
damas Chrušėovo - Sokolnikovo 
romanu. Knygas platina "Nidos 
Knygų Klubas" Londone, Ang
lijoje.

Anksčiau leidėjai ir kultūri
ninkai šaukdavo," kad knygos 
yra brangios, sunkiai ar nemie
lai perkamos. Dabar, • knygos 
kaina minimali. Ji beveik pri. 
lygsta kino teatro bileto kainai. 
Tačiau knygoje kiekvienas ras 
daug daugiau dvasinio (n<> sek
sualinio) pasitenkinimo, negu 
kino teatre, kur dažniausiai do
minuoja apnuogintos rh'terys. 
Knyga teiks malonumą’ne tris 
valandas, bet žymjai ilgiau.

Ar Nidos Knygų Klubo vado
vai pasirinko visai gerą’ knygos 
platinimo būdą, peranksti būtų 
sakyti. *Tai pirmieji žingsniai. 

‘Vieniems šis platinimo kelias 
bus primitinas, kitiems m visai. 

[Tie

Ii būti ir keičiamas. Reikia lin
kėti, ’ kad lietuviško žodžio ir 
tautinės minties puoselėtojai 
pradėto darbo neužmestų, bet 
visu pasiryžimu skleistų lietuvių 
tarpe. Gera pradžia, kilnūs tiks, 
lai negali būti nevaisingi. Tad 
sėkmės ir ištvermės! A. M.

DER GROSSE 
HERDER

m

Our Sincere Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

M. FERGUSON. INC

LYGIŲ SU
BENDRADARBIAVIMAS

Matėme ir gal visi sutiksime, 
kad lietuvių tautai grįžtant ir 
grižus į 
gyvenimo 
lyg tarsi 
kiasi jos 
rnuose __
nis. Jie sudaro mūsų idėjų 
tinį potencialą”. Jie yra, su jaisj 
reikia skaitytis ir žiūrėti, I 
kiekvienas atskirai ar bent 
veikdami jie ko našiausiai pa-j 
tarnautu bendrajai mūsų tautos 
gerovei.

Vieno ar kito visiškas pašali
nimas būtų per skaudi operaci
ja, per didelė žaizda, grėsmių- 
gas nuostolis tautos ateičiai. 
Tokią "operaciją" dabar Tėvy
nėje bando daryti okupantai bol
ševikai. bet mes visi tikimės, 
kad jie jos nepraveš ligi galo. 
Tauta išliks iki naujo laisvės 
aušros patekėjimo, ir mes jrra- 
dėsime gyventi su naujais uį~ 
daviniais, bet — prisivalgę ir 
neišvirškine senųjų "vitaminų".

Klerikalinė agresija, kaip ėjo, 
kaip eina, taip eis ir toliau. Pra
dedant su. Kudirka, nu-s gal ne 
vienas tikime, kad jos laimėji
mas ir pilnas užviešpataviiua.s 

■ nebūtų išganingas lietuvių tau
tai ir valstybei. Iš antros pusės, 
jei liberalinė srovė taip pat ka
ringai užsimotų sutriuškinti ir 
iš šaknų išrauti klerikalizmą, 
perdaug būtų tautai gyvųjų 
nilsotolių ir gal net bergždžio 
kraujo

Mes 
biant i. 
sveikai 
skelbti 
tinti kiekvienas kitame žmogų ir 
lietuvį, nesiekti pergalės ar 
"priešo sutriuškinimo", bet duo
ti ir nešti tanios bendram loby
nui savo geriausius darbus. 
Skaičiumi negausiai tautai tai 
yra pirmaeilė būtinybė ateities 
Europoje ar dabarties Ameriko
je.

METAS PLAČIAI ŠEIMAI 
TAIKINTIS

Mercury DeolerDer Gi-osse ITerder trečiasis 
tomas jau išėjo, jr abonentai jį 
jau gavo arba gaus. Jis praside
da nuo žodžio Drehachse ir bai
giasi Geopolitik, apimdamas 
1516 kolonų — kiekvienas'pus. 
lapis padalytas j dvi kolonas. 
Tas tomas kaip ir pirmieji pa
puoštas gausiomis, kartais spal
votomis iliustracijomis. Futbalo 
sportininkai ras tame tome ne 
tiktai žaismo taisykles, bet ir 
lentelę 1950-1953 m. įvykusiųjų 
pasaulinių futbalo rungtynių 
sąrašą.

Jau nuo 1290 m. pradėjus pa
žymėta. kame ir kuomet įvyko 
žemės drebėjimas, ir kokie nuo
stoliai buvo jo padarinių. Di
džiausią gyvybių auką turėjo 
1556 m. įvykęs šensi (Kinija) 
žemės drebėjimas, kur žuvo iš 
viso 830000 žmonių.

Didelė dalis paskirta sodui. 
Pradėjus nuo Adomo ir Jievos 
rojaus, aprašyti ir atvaizduoti 
asirieėių, egiptiečių ir kilti se
nobinių tautų sodai.

Smulkiai paaiškinta ir gausiai 
papuošta paveikslais pirmoji 
pagalba žmonėms, kurihs užtiko 
nelaimė.

SEE THE NEW 1954 MERCURY

THE FINEST MERCURY EVER

10318 LORAIN AVENUE

CARS

BUILT

CL 1-8430

DIDELĖS UŽTVANKOS IR 
KŪRYBINĖ ELEKTRA

Kaip matėme; šiandien užsie
nyje ir klerikalinių katalikų vie
nybė suskilo. Aš tuo nesidžiau
giu, ypač kad tas suskilimas ne
rimtas ir ne dėl esminių princi
pų. Nesidžiaugčiau net, jei ir 
taip būtų, nes tas tik didintų 
bereikalingą chaosą. Lygiai 
rėčiau ir manyčiau, kan tai 
tų didžiai sveika bendrajam 
tuvių interesui užsienyje ir 
svarbiau žvelgiant j ateitį,
kad jr liberalų keliai nesišakotų 
toliau j skirtingus upelius, bet 
tolydžio sutekėtų j vieną plačią 
ii- galingą upę. Tik tokia upė 
leis sudaryti užtvankų elektros 
jėgainėms statyti, be kurių lie-' 
tuviška civilizacija šiais laikais| 
nepakiltų. [Tie. kurie knygą rite r\ a —

Kai mokytas klerikalinis dak-l tiems bus pataikyta. Labiau au
tams per "Draugą" skylantiems! siskaičiušiam ar turinčiam spe- 

I politinių katalikų vadovams, šie-1cifinius pageidavimus, kr.vgos 
kiant vienybės, davė įsakymą: 
"Reikia vadovaūtis ne sava iš
mintimi ...”, — tai čia aš labai 
skirčiausi savo pažiūra.

Liberalai dėl lietuviškų reik,v' :‘'.igštos vertės, nors ir iš kalto 
turi vadovautisTurinio. Nežinant leidyklų pie
nes tautinis elenlJ. gal per anksti spėlioti

Sveikinimai ir linkėjimai visiems 
Mūsų draugams ir rėmėjams 

L1NKSMOMS ŠVENTĖMS

I

platinimo būdas nebus visai ge
ras. nes tarpe išleidžiamu kn.v- 

; gų gali būti ir tokių, kuri < jau 
; bus perskaitytos ir gal i -labai

FOR TOP PERFORMANCE 
TRYA TANKFUL OF 

NEVY 5-1) PREMIUM GASOLINE
Pirmajame iš šių straipsnių 

mėginau nupiešti liūdną ir 
baisią mūsų liberalinės šeimos 
istoriją. Piešiau simboliškai, 
kaip vedybinę katastrofą. Bet 
lygiai ji yra politinė, idėjinė, 
visuomeninė, visose srityse. Tai 
visi jaučia, bet stovi, kaip pa- 
styrę kiekvienas Savo bakūžėse 
ir tebekramto praeities išgyve
nimų gumą, tebeeinu tų pačių 
Intrigų keliais. Ne liaudis, kuri 
tokius padėties žalą instinkty
viai jaučia, bet vadovai, parti
jos, iš kurių tik retai teišgirsi 
blaivesnį balsą ir dar n'ežinia, 
kaip- nuoširdų.

Visai man aišku, kad sunku 
staigiai ir skubiai pasukti j vie
nybės taką, bet lengviau į san
tarvės, bendradarbiavimo, soli
darumo kelią. Visos pagrindinės 
kliūtys yra išnykusius, bent už
sileido lietuviams, kuriems ne
reikia rūpintis, ką rinksi prezi
dentu ar’ parlamentą ateinantį 
mėnesį. O jei ir toks laikas ka
da ateitų, tai ar bebūtų pras
mės iš anksto priprasti esmi
nius reikalus solidariai spręsti.

Kokią rpikšmę gali turėti tau
tos ateičiai diskusijos ar riete
nos dėl Petrapilio lietuvių sei
mo nutarimų, dėl gruodžio 17 
d. perversmo, dėl konstitucijų 
teisėtumo, Palec.kių Tiaūdinin- 
kiškumo", Vliko organizacijos 
ir partinių mandatų skaičiaus, 
diplomatinės tarnybos šefo ro
lės užsienyje ir dėl daugelio kitų 
panašių klausimų, kurie irius 
"skiria"? Tokios diskusijos gali 
būti įdomios intelektualiniu po
žiūriu, bet jos labai mažai teat
silieps į naujai atkursimos Lie
tuvos kelią.

Visai aišku, kad fiziškai ir 
dvasiškai kintanti-tauta, tegu tik 
ir po pusantro dešimtmečio oku
pacijų, į tas "problemas” ne
kreips jokio dėmesio ir daugiau 
žiūrės, kaip spręsti ir tvarkyti 
milžiniško dydžio naujo laiko 
reikalus. Ar mes parnešime 
jiems senelių erzelį, jeigu iki to 
laiko dar vienas kitas jų išliks?

Jeigu taip', tai leiskite Macėi- 
. i: — to

mus būsime greičiausia 
jiems nereikalingi. Tą suprati
mą, per.vieną "Aidų” straipsnį 
neseniai jau ir Brazaitis pareiš
kė.

Lietuviškas klerikalizmas Lie
tuvoj bus neabejotinai smarkiai 
nusilpnintas. Tie vyresni ir jau
nesni tautiečiai, kurie šiandien 
Opurtūnistiniaiš" ir kitokiais su
metimais jungiasi ar -šliejasi 
prie politinio klerikalizipo gru
pių, man atrodo, gerokai apsi- 
vils, nes tai eina prieš laiko ir 
įvykių srovę. A suspėčiau, kad 
išsivadavusį nuo/diktatūrų 

nuo leninizmo,

i

praliejimo.
visi turime bendradar- 

savo jėgų pasireiškimus 
išbalansuoti, nustoti 

"kryžiaus karus", įver-

VARŽYTYNĖS DĖL 
TUŠTUMOS

, Man ne kartą atrodydavo, 
kad mūsų klerikalizmo priemo
nių bei argumentų primityvu
mas ir jo agresijos smarkumas, 
tarp kita ko, yra galimas dėl tos 
priežasties, kad mūsų liberalai 
yra silpni, apsnūdę, susiskaldę, 
be vienybės, kaip dabar sako
ma. Gamta gi nepakenčia tuštū- nos būdu papranašauti 
mos. Pakrikę, susiskaldę, viens kie, 
su kitu kovojantieji liberalai 
lietuvių politinėje ir intelektua
linėje atmosferoje yra. pasiekę 
jau gana liūdnos "tuštumos”, 
kurią pripildyti, visos "tautos” 
vardu šnekėti, nieko daugiau ne- 
Jiepripažinti ir Veržiasi tasai ka
ringas klerikalizmas — su Vi
duramžinėmis ' ir su naujausio,-, 
mis atominio karo priemonėmis.

Liberalų darnesnis apsijungi- 
Tnas,. susiderinimas, išsiaiškini
mas, susiklausymas, idėjinis ir 
politinis solidarumas,, pagaliau 
.pasiryžimas 
straipsniais,

'lų pirmiausia 
sava išmintimi.
mentus visuomenės, politikos ir, Reikia spėti, kad knygų lei- 
kultūros dalykuose jiems buvo dėjai ir platintojai vėliau turės 
ir yra esminis elementas. Nuo- kiek keisti platinimo būda. Pir- 
širdžiai vadovaudamiesi sava
išmintimi, sekdami paskui tau-: nereikėtų
tinės ir žmogiškosios gerovės! pirktų visą 12 knygų, t. .. po 
vėliavą, jie ir be augštųjų auto.: knygą kas mėnesį. Būtų gerai, 
ritėtu, o 
žmogaus
galėtu surasti našlį ir kūrybin- knygas 
gą vienybės kelią. . .

Jeigu malda daro stebuklus,!

— melskimės ta dingstimi.

minusia,'Įstojus j klubo narius, 
prispausti, kad jis

tik sveiku paprasto kad klubo nariais galėtu būti 
protu vadovaudamiesi, ir tie. kurie pirktų, sakysime, 6 

ir tai pasirenkant — 
keturias, o1 dvi — priverstinai.

Iniciatorių norai kilnūs, o pa- 
jsirinktas platinimo meldas’ ga-

FROM A FRIEND

Moterystei paskirtame sky- 
siuje randame jos istoriją, svar
bą ir skyrybų statistiką Įvairiuo
se kraštuose. Didžiausias vedy
bų skaičius išpuola Amerikos 
■Jungtinėms Valstybėms, kur 
1952 m. iš 1000 gyventojų vedė 
10,9. Mažiausias kiekis — 7 iš 
1000 gyventojų priklauso Ita
lijai.

Įdomu pažvelgti į gelžkelių il
gi. palyginus jį su užimamu 
valstybės plotu. Tuo atveju pir
moji vieta priklauso mažai Rel- 
gijai, kur 1000 kini, plotui ati
tinka 166 kini, gelžkelio.

i
BEST 5VISIIES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

B. OF L. E. AUDITORIUM
Corner of St. CJair & Ontario St.

Suifable for I.ectures, Plays, Moving Pictures with Sound 
Effect. — Seating capacity 1,200—800 on first floor and 
400 in the balcony. Convenient transportation facilities.

Phone: CH 1-0733Frank W. Chopp, Mgr.

To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND FABRIC SHOP

13560 Euclid Avė.
563 East 185th St. off Lake Shorc Blvd.

BEST W1SHES

IV 1-6832

To Our Friends and Patrons

CITIES

SERVICE .1 >•

THE CITIES SERVICE OIL CO
6611 EUCLID AVENUE UT 1-4800

GREETINGS AND BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

Išradimų istorija pradėta nuo 
apytikriai 2700 m. prieš Kristų. 
Paminėta drauge, kuriais metais 
kokia technikos pažanga pada
ryta.

Televizijos ir telefonu reika
lams skirta daug vietos. Jų tech
niniai įrengimai su struktūros 
dalimis parodyti iliustracijomis.

Labai smulkiai aprašyta emi
grantų, pabėgėlių ir tremtinių 
problema. Pabėgėliais vadinami, 
kurie dėl politiniu, 
tautinių ir rasinių ; 
priverčiami pamesti 
kraštą. Nors pabėgėlių buvo vi
sais laikais, bet XX amž. jų 
skaičius pasiekė rekordini laips
nį. Nuo 1912-1939 m. dėl Balka
nų karo buvo iš įvairių kraštų 
5,320,000 pabėgėlių. Nuo 1939- 
1945, pabėgėlių ir tremtinių 
skaičius sudarė 1,412,300 žmo
nių. Paskutinis karas, kaip ma
noma, turėjo apie 50,000,000 
nustojusių savo tėvynės. Tačiau 
labiau to karo padarinys atsilie
pė pokariniu laiku, kur neteku
sių savo tėvynės žmonių skai
čius pasiekė 64,039,000. Viena 
Kinija parodo 25 ntiliontis pabė
gėlių arba ištremtų.

Iš lituanistikos paminėta Gar- 
■dinas, tapytojas' A. Galdikas, 
prof. J. Ehretas. Apie "Gedi- 
min” pasakyta jis buvęs "Wil- 
.no” įkūrėjas, o jo sūnus ”01- 
gierd” tapęs Jogailos dinastijos 
tėvu.

Tekstą paįvairina žymių da
barties ir senoyės agmenų, meno 
ir pastatų atvaizdai, parodomi 
dažnai originaliomis spalyomis. 

■ Visi 10 tomai kaštuoja 85' dol. 
Rašančiam tat tarpininkaujant 
galima įsigyti, mokant kas mė
nuo tris dolerius.

DR. J. JANUŠKEVIČIUS, 
213 Fairview St., Riverside, N.J.

For a Pleasant Holiday

THE CRANE COMPANY

PLUMBING SUPPLIES

tikybinių, 
aplinkybių 

i Rimtąjį 6215 Carnegie Avenue

UT 1-2400

GREETINGS and BEST W1SHES

To Our Friends and Patrons

DAIRYMEN ICE CREAM

COMPANY

OR 1 23003068 WEST 106th ST

okupacijų, stali
ne vien laikraščių 
bet ir konkrečiais

• . • • 'c ,

3802 WEST 25th STREET

JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE

l

■* J

SH 1-5511


