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mu apie "ambasadą Bonnoj”, ne 
kartą buvo prisiminta, kad, gir
di, latviai ir estai jau seniai yra 
sutvarkę savo atstovavimą Vo
kietijoj, ir tik dėl mūsų nesuta
rimų tas reikalas taip "užtru
kęs”.

Ta proga buvo priminta, kad 
faktiškai šiuo metu įmanomas 
ryšis su Vokietijos vyriausybe 
yra sumegztas jau nebe dabar ir 
palaikomas tokiu pačiu būdu bei 
pagrindu, kaip ir mūsų kaimynų 
estų bei latvių. Jų ryšiai yra pa
laikomi diplomatinių pareigūnų, 
veikiančių atitinkamų diploma
tinių institucijų įgaliojimu. To
kia padėtis jau Auo seniau buvo 
ir mūsų reikale. Vienintelis 'skir
tumas buvo, kad Vlikas visą lai
ką norėjo turėti savo vardu skir
tą atstovą ir kad jo kaikurie pa
reigūnai ne vienu atveju bandė 
Vokietijos vyriausybės įstaigų 
akyse diskredituoti Lietuvos j 
Diplomatinės larnybos kompe-Lg^į statusą pripažinti, kada pa- 
tensiją tiems ryšiams palaikyti. Į gjog beveik visos jį pripažįsta. 
Nei latvių, nei estų politinės ar q rusaj — jej tie negali sukliu- 
kitens visuomeninės organizaci- dyti Vokietijos vyriausybei pa
jos to inedarė. Kaip mūsų, taip sirašyti sutartis dėl apsiginkla

vimo, tai kaip jie sukliudytų 
min. Liepinio ar kieno kito sta
tusą pripažinti?

Yra pagrindo manyti, kad Vo- 
Ki'etijoa vyriausybė savo valia 
tame reikale yra santūri. Turė
dama visišką laisvę savo veiks
mams, ji galės būti tame reika
le, jei norės, būti lygiai santūri, 
kaip ir ligi šiol, arba galės tą 
savo laikyseną mūsų kraštų at
žvilgiu ir keisti — mums palan
kesne, arba, jei norės, tai net 
ir nepalankesne prasme ...

įtikinti Vokietijos vyriausybę 
palankiai j santykius su mumis 
žiūrėti yra didelis atstovų užda
vinys. Bet tam uždaviniui nega
li padėti toki reiškiniai, kai atei
na komiteto (tegu ir vyriausio, 
bet vokiečiams tai viestiek!) at
stovai ir įrodinėja, jog Lietuvos 
diplomatiniai atstovai Lietuvos 
reikalu neturi balso, kalbėkit tik 
su mumis! Nei vienas latvis, ro
dos, ligi šiol niekur nėra tokio 
žingsnio padaręs ir nėra kitų 
kraštų vyriausybių įtikinėjęs, 
kad Zarinio įgaliojimai yra nie
kai.

tokia ”de facto” padėtis 
ir mūsų kaimynams vo- 
vyriausybės yra sutikta

NAUJI VĖJAI TARP ISPANIJOS IR PRANCŪZIJOS. — IS
PANUOS ĮTAKA ARABŲ KRAŠTUOSE. — BELGŲ PYKTIS 
DĖL DEGRELLE SLĖPIMO. — FRANCO RŪPINASI SOSTO 

ĮPĖDINIU, BET NESISKUBINA

THE FIELD
Nr. 3

Sausio-January 20. 1955
Cleveland, Ohio

Tokia šiandien Ispanija
(Mūsų korespondento Europoje)

Ispanija nedalyvauja vadina- siekusi baudžiamoji teismo ran- 
rnoje "didžiojoje politikoje”, tad ka. Tuojau po "ašies1’ suklupimo 
apie ją rašoma žymiai mažiau, 
nekaip apie kitas Europos vals
tybes. Tačiau iš tokio menko do
mėjimosi neseka, kad ispanų gy
venimas stovėtų vietoje ir kad 
ten nevyktų tam tikrų pasikei
timų. Pav., beveik visiškai ne
pastebėtas liko faktas, kad pa
skutiniuoju laiku ryškėja dėme
sio vertas suartėjimas tarp Is
panijos ir Prancūzijos, šiuo at
veju vėl pasirodė, kad Mendes- 
France atėjimas prie valdžios 
vairo buvo palydėtas naujo vė
jelio dvelkterėjimo tarp abiejų

Vokiečių spaudoj rašoma, kad 
bolševikai leidžia repatrijuoti į 
Vokietiją paskutiniams Klaipė
dos krašte ir Rytprūsiuose pasi
tikusiems vokiečiams. Kol kas 
neaiškus likimas tų, kurie, esą, 
buvę priversti priimti sovietinės 
Lietuvos pilietybę.

Klaipėdoje prie vietinės poli
cijos veikianti tam tikra komi
sija, kuri pradėjo registruoti 
norinčius išvykti į Vokietiją. 
Kokius žmones toji registracija 
apima, tuo tarpu tikslių duo
menų dar neturima. Kalbama, 
kad pirmoj eilėj numatyti repa
trijuoti tie, ypač senesnio am
žiaus žmonės, kurie turi Vokie
tijoje savo vaikus ar artimus 
gimines. Pirmiausia buvo regis
truojami "žaliojo paso” (kurie 
buvo pripažinti vokiečiais) tu
rėtojai. Tačiau nuo spalio 25 d. 
buvo pradėti registruoti jau ir 
su "baltais pasais” (turėję 
tapti Sov. Lietuvos piliečiais), 
nors netenka abejoti, kad šiems 
sovietinės įstaigos darys dau
giau kliūčių išvykti, negu ki
tiems.

Vokiečių Raud. Kryžius pada
rė Bonnoje reikalingų žygių, 
kad būtų pašalintos kliūtys vi
siems vokiečiams iš Klaipėdos 
krašto ir Rytprūsių išvykti į 

( Vokietiją, žinoma, jeigu to jie 
j patys nori. Kai vokiečių kilimo 

vyrų ėmimas į raudonąją armi
ją naujokais buvo vis atidėlioja
mas, tai lietuvių kilimo klaipė
diečiai buvo į ją imami visą lai
ką. Tačiau 1954 m. rugsėjo mėn. 
buvo paimti į kariuomenę jau ir 
vokiečiui. Tuo būdu jiems repa
trijavimo reikalas iš Klaipėdos 
krašto pasidarė dar painesnis.

Vokietininkai kiekvieną Klai- 
' pėdos krašto gyventoją, buvusį 

i! Vokeli ’.ilietį, yra linkę lai
kyti voiuęėia, neskirdami pilie
tybės nuo tautybės.

Sovietų ambasada jau prane
šė Rytinės Vokietijos kom. vy
riausybės atitinkamoms įstai
goms, kad netrukus atvyks ne
didelės grupės repatrijuojamų 
vokiečių taip pat iš šiaurinės 
Rytprūsių dalies, vad. "Kali- « 
ningrado srities”. Ryt. Vokieti
joje gyveną repatrijuojamųjų 
giminės, pakviesti kom. vyriau
sybės vidaus reikalų ministeri
jos pareigūnų, buvo painfor
muoti, kad vokiečių Rytinės zo
nos vyriausybė skirianti daug 
reikšmės tam dalykui, jog atvy- \ 
kusieji vėliau nepabėgtų į Vak. 
Vokietiją.

! buvo pasklidę gandų, kad De- 
grelle slapętąsis Ispanijoje. 1946 
m. belgų vyriausybė pareikala
vo-jį išduoti. Madridas sutiko, 
bet pareiškė, kad jam nežinoma, 
kur Degrelle esąs. Neseniai vėl 
buvo paskelbta, kad ”rexistų” 
vadą kažkas matęs Ispanijoje. 
Jis net kalbėjęs "mėlynosios di
vizijos”, kovojusios prieš sovie
tus rytų fronte, dalyvių suva
žiavime. Tačiau ir šį kartą ispa
nų įstaigos paneigė, kad Degre
lle gyvenąs Ispanijoje. Briuse
liui nieko kito nebeliko, kaip to
kį pareiškimą priimti dėmesin. 
Abejojimų nesukeliančių įrody
mų belgai iš tiesų neturi. Tuo 
tarpu visai neseniai buvo išleis
tas Degrelle knygos "Degančioji 
siela” vertimas ispanų 
Spauda šį leidinį sutiko 
kiais atsiliepimais. Kaip 
ti, belgų ”rexistų” vadas 
šiandien Ispanijoje tam tikruo
se sluogsniuose naudojasi sim
patijomis. Bet ar tikrai tyliu 
valdžios įstaigų sutikimu jis 
slapstosi Ispanijoje, to niekas 
nežino, nors Briuselio socialistų 
laikraštis ”Le Peuple" yra įsi
tikinęs, kad Degrelle gyvenąs ne 
kur kitur kaip ispanų žemėje.

Pereitų metų paskutinėmis 
dienomis pasaulio, dėmesį atkrei
pė Ispanijos valstybės galvos 
gen. Franco susitikimas su sos
to pretendentu Don Juanu de 
Borbon, Barcelonos grafu. Susi
tikimas įvyko Ispanijos terito
rijoje, kurion kunigaikštis ne
bebuvo įžengęs jau 23 metus, 
nors jis emigracines dienas lei
džia kaimyninėje Portugalijoje. 
Kaip oficialiniame komunikate 
paskelbta, per pasikalbėjimą bu
vę aptarti klausimai, susiję su 
sosto pretendento vyresniojo sū
naus Juan Carlos tolimesnėmis 
studijomis. 17 metų amžiaus 
kunigaikštis gavo. Madride bran
dos atestatą. Monarchistų tar
pe jau anksčiau buvo kuždama, 
jog gen. Franco norįs, kad ku
nigaikštis ir augštąjį mokslą 
eitų Ispanijoje. Tam reikėjo 
gauti tėvo — sosto pretendento

Prieš metus laiko vokiečių savaitraštis "Ftankfurter llustrierte” 
rašė: jei pasauliniai reikalai kartais įžengtų į normales vėžes, tai 
visad 'sensacijų užteks vien iš Pietų Amerikos valstybių ... štai 
nesenai vertėm Gvatemalos prezidentą, nušovėm Panamos prezi

dentą, o dabar kariaujam Kostą Rikoj.
Nuotraukoj (viršuj) Antonio Facio, Kosta Rikos atstovas JAV 
prašo Amerikos valdybių organizacijos narių pagalbos prieš įsi
veržėlius iš Nikarąguos. Apatinėj nuotraukoj Urugvajaus, Brazi

lijos ir Nikaraguos atstovai tariasi.

Ryšium su pernykščiu triukš- stovi (nors ir, tikėkimės, tik 
laikinė tokia) forma. Iš esmės 
ji tokia pati, kaip ir Vokietijos 
santykiuose su latviais. Tai yra, 
anot R. Liepinio, ”de facto” pa
dėtis.

Ar 
mūsų 
kiečių
pripažinti tik dėl to, kad ji tuo 
tarpu "neturi pilno suverenumo 
ir negali naudotis pilna laisve 
savo veiksmam”, tai sunku tik
rai pasakyti? ,

Iš min. Liepinio teigimo (jeigu 
teisingai atpasakotas) išeitų, 
jog jis yra įsitikinęs, kad kai 
tik Vokietiją gaus pilną suvere
numą, ji nedelsdama pripažins 
daug geresnį statusą Latvijos 
ar ir jos kaimynų atstovams.
Tai, žinoma, būtų neužtikrinta lotynų kraštų, 
viltis. Nes gi neatrodo, kad j Prancūzų vyriausybė atlygino 
Jungtinių Valstybių, Didžiosios jSpanams nuostolius, kuriuos 

prieš 9 metus padarė komunis
tai, užpuldami ispanų legijonie- 
rius, grįžusius per Prancūziją iš 
rytų fronto. Tas ginčas truko 
daug metų, tačiau tiktai dabar
tinė vyriausybė pagaliau ryžo
si reikalą sutvarkyti. Netoli Is- 

■ panijos sienos esančioji Tuluzos 
radijo stotis staiga sustabdė sa
vo kurstymus prieš esamąjį rė
žimą Madride. Vienam ispanų 
diplomatui prancūzai suteikė 
augštą ordiną ir t.t.

Tai savaime nėra dideli daly
kai, bet Madridas tuojau pat 
juos mostus pastebėjo. Ispanų 
spauda sušvelnino toną, kai ji 
rąšo apie Prancūziją, o ypač 
apie praincūzų sunkumus šiau
rės Afrikoje. Čia kai tik, atrodo, 
glūdi priežastys, kurios privedė 
prie tam tikro suartėjimo tarp 
Madrido ir Paryžiaus. Abi vals
tybės turi interesų Maroko pro
tektorate. Nors ispanams ligšiol 
pavykdavo išlaikyti gerą sugy
venimą su jų žinioje esančios 
Maroko dalies arabais, bet ne
tenka abejoti, kad arabiškojo 
nacionalizmo augimas ilgainiui 
kelia susirūpinimo ir Madride. 
Ligšiol ispanų spaudoje galima 
buvo rasti kurstomų straipsnių 
prieš Prancūziją, dabar laikraš
čių tonas gerokai prislopintas.

Netenka abejoti, įad tam tik
ro išlyginimo vaidmenį suvaidi
no amerikiečių diplomatija. Jos 
įtaka Madride yra svari, ypač 
po to, kai 1953 m. tarp Ameri
kos ir Ispanijos buvo pasirašy
ta karinio bendradarbiavimo 
sutartis. Reikia atsiminti, kad 
vakarų valstybių strategijoje 
Pirėnų pusiasaliui tenka svar
bi vieta. Nors dar per anksti 
kalbėti apie Ispanijos įtraukimą 
į šiaurės Atlanto karinę organi
zaciją (NATO), bet, antra ver
tus, jau niekas nebeprimena tų 
laikų, kai tuojau po karo Mask
vos įtakoje buvo priimtas nuta
rimas laikyti gen. Franco valdo
mąją Ispaniją kaipo indusų ne
liečiamuosius parijus.

Suartėjimas tarp Madrido ir 
Paryžiaus gali eiti kaipo nau
jas simptomas, liudijąs, kad Is
panija arabų kraštuose naudo
jasi didelėmis simpatijomis, kai 
kas daro išvadą, kad ispanai im
siu taikintojo vaidmens tarp 
Prancūzijos ir šiaurės Afrikos 
nacionalistų.

Kai kurių nesklandumų, tiesa, 
atsirado tarp Madrido ir Briu
selio. Belgų ”rexistų” (nacional- 
socializmo ir fašizmo įtakoje bu
vusio belgų politinio judėjimo) 
vadas Leonas Degrelle yra vie
nas iš nedaugelio "didžiųjų ka
ro nusikaltėlių”, kurių nėra pa-

, Britanijos ar net ir Prancūzijos 
j vyriausybės specialiai kliudytų

kalba, 
palan- 
maty- 
dar ir

ir kaimynų ryšininkai Bonnoje 
nėra įsteigę jokių "pasiuntiny-j 
bių” ir ten nei negyvena (estų 
ryšininkas gyvena šveirarijoje, 
taip kaip dabar ir mūsų).

Pareitų metų pabaigoje "Dar
bininkas” paskelbė pasikalbėji
mą su min. R. Liepiniu. Straips
nis buvo pavadintas "Latvija 
atstovaujama Vokietijoje”. Ten 
min. Liepinš sako:

"Kaip jums turi būti žinoma, 
atstovas K. Zarinš Londone iš 
paskutinės Latvijos vyriausy
bės turi nepaprastus įgalioji
mus. Tarp kitko šie įgaliojimai 
numato skirti diplomatinius ir 
konsuliarinius atstovus, šia tei
se jie jau keletą kartų naudojo
si. Taip po pasiuntinio, dr. Bil- 
manio mirties Washingtone bu
vo paskirtas chargė d’affaires 
J. Feldmanis, o po pastarojo 
mirties — prof. A. Speke.

"Prieš trejus metus buvo pa
skirtas atstovas ir Vokietijai. 
Kol naujosios Vokietijos vyriau
sybė neturi pilno suverenumo ir ■ 
negali naudotis pilna laisve sa
vo veiksmam, reikia laikinai 
tenkintis de facto padėtimi".

*
Vadinasi, Latvijos įgaliotinis 

paskirtas irgi ne kada nors la
bai seniai, o tik 1951 metais. 
Lietuvos vardu ryšiai buvo pa
laikomi daug seniau, o 1952 me- legrama! 
tais jiems buvo surasta jau pa- (Perkelta į 8 pusi)

*

Mūsų tarpe kartais girdėti ąa- 
kant, girdi, Zarinio įgaliojimai 
tai visai kas kita: ten formalus 
vyriausybės nutarimas, o Lozo- 

, raičio — kas ? Tik kažkokia te-

Admirolas A. W. Radford, vyriausias štabo viršininkas, grįžtantis 
iš pasaulinės kelionės, sutinkamas valstybės sekretoriaus J. F. 
Dulles. Jis parvežė daug svarbių karinių informacijų ir laikraš

tininkams pasisakė už komunistinės Kinijos blokavimų.

gų. Betgi nėra paslapties, kad ro laivai stovės Baltiskyje, Vent- 
jis laiko monarchijos atgaivini- špilyje, Liepojoje, Klaipėdoje ir 
mą tikriausiu pastovumo ir rim- galį padaryti vizitus taip pat 
ties laidu. Tačiau monarchas tu- Gdynėn.
rėtų perimti ne tiktai sostą, - ’ Iš Sovietų karo laivų minmęi 
ir gan. Franco įvestą sahtvarką. 250 pov. laivų, 12 kovos laivų,

Pačių monarchistų tarpe esą - 
ma įvairių nuomonių dėl gen. 
Franco sąlygos, statomos kara
liaus grįžimui. Pats sosto pre
tendentas praeityje yra aštro
kai pasisakęs prieš -Ispanijos 
diktatorių. Dėl jo ryšių su anglų 
darbiečių partijos sluogsniais 
jis kartais pašiepiamas kaipo 
"laboristų karalius”. Bet tas 
faktas, kad pretendentas susiti
ko su generolu ir sutarė su juo 
sūnaus studijų programą, tary
tum patvirtina, kad jis susitaikė 
su likimu ir atsisakė savo teisių 
sūnaus naudai, be to, priėmė są
lygą, kad įpėdinis nenukryps 
nuo dabartinio rėžimo kurso.

32 kreiseriai, 5 lėktuvnešiai
180 kitokio tipo laivų.

ir

( Perkelta į 3-fią pusi. >

SOVIETŲ KARO 
LAIVYNAS

Vokiečių laikraščių žiniomis,
— sutikimą. Atrodo, kad per pa- adm- Matnecovo įsakymu, visa 
simatymą generolas su kuni- Sovietų karo laivų iš Le-

VISIEMS 
NEPILIEČIAMS

Imigracijos ir Natūralizacijos 
įstaiga primena, kad visi nepi- 
liečiai neužmirštų iki sausio 
mėn. 31 d. atlikti nustatytą re
gistraciją.

Registracijai reikalingos blan- 
kės gaunamas pašto įstaigose. 
Jas negalima paštu siųsti, bet 
turi būti pašto įstaigose graži
namos asmeniškai.

Laiku neatlikę registracijos 
gali susilaukti skaudžios baus
mės, — net iki deportacijos iš 
JAV.

*
Imigracijos ir Natūralizacijos 

įstaiga taip pat primena, kad 
visi nepiliečiai, pakeitę savo ad
resą, apie tai tuoj praneštų Imi
gracijos ir Natūralizacijos įstai
gai Washingtone. Adreso prane
šimui paštuose taip pat gauna

VILTIES 
NAMAI

gaikščiu susitarė. Jaunojo kuni-1 ^^8rado trikampio perkelti to-jmos specialios pranešimo kor- 
gaikščio mokslo programa esan- dau i vakarus, šitie Sovietų ka-j teles.
ti tokia: dveji metai Zaragozos 
karo akademijoje, tiek pat laiko 
technikos mokykloje, kur jis 
ypatingai būsiąs įvesdintas į 
aviacijos mokslą, pagaliau dve-' 
jus metus jis turėsiąs lankyti1 
Madrido universitetą.

Sakoma, kad gen. Franco no
rėtų matyti kunigaikštį Juaną 
Carlosą kaipo savo įpėdinį. Jei
gu sosto pretendentas Juanas 
priėmė pasiūlytąją išsimokslini
mo programą, iš to daroma iš
vada, kad jis yra palankus pro
jektams dėl sūnaus ateities. Ta
čiau iš to irgi prašytųsi išvada, 
kad dabartinis pretendentas at
sisako savo teisių sūnaus nau
dai.

Antra vertus, yra žinomas 
gen. Franco atsargumas surišti 
sau rankas dėl ateities. Pagal 
įstatymą, jam suteikta teisė pa
sirinkti sau įpėdinį, bet jam iae- 
suvaržyta laisvė savo nutarimą 
vėl pakeisti. Gen. Franco, turįs 
62 metus amžiaus ir esąs svei
kas, nesirengia bent jau arti
miausiu laiku trauktis iš parei-

VISAM PASAULY
• Panamoje suimtas dabartinis valstybės prezidentas Jose 

Ramon Guizado. Suimtas po to, kai advokatas Ruben Miro prisi
pažino, kad jis nušovė prezidentą Remon. Suokalbyje dalyvavęs 
dabartinis prezidentas ir už nušovimą žmogžudžiui pažadėjęs tei
singumo ministerio vietą. Tai būtų buvęs nieko sau teisingumo 
atstovas...

• Naujuoju Panamos prezidentu prisaikdintas antrasis vi
cepirmininkas Ričardo Arias Espinosa. Jis yra trisdešimtas Pa
namos prezidentas ir septintas per pastaruosius šešerius metus. 
Toks dažnas prezidentų keitima sis rodo, kad Panamoje, kaip dau
gelyje Pietų Amerikos kraštų, nėra politinės tvarkos.

• Kosta Rikoje ginkluotas sukilimas, remiamas iš Nikara- 
guos, tikslu nuversti prezidentą Figueres, greičiausia bus likvi
duotas, nes į bylą įsimaišė Pan Amerikos Taryba ir ji norės ki
lusį gaisrą likviduoti.

• JAV pirmasis povandeninis laivas Nautilius sausio mėn. 
17 d. pradėjo pirmąją kelionę. JAV vyriausybė yra suplanavusi 
artimiausiu laiku pastatyti dar tris atominius povandeninius lai
vus. Nežinoma, kad tokių povandeninių laivų turėtų Rusija.

• Grįžus J. T. generaliniam sekretoriui iš Kinijos, pradeda 
aiškėti, kad Kinija nuteistus JAV karius lakūnus paleisianti jei 
už tai išsiderėsianti didelių nuolaidų. Nuolaidų kaina neskelbia
ma, bet laikraštininkai jaučią, kad. ji tikrai didelė.
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Vilties namų praplėtimui au
kas atsiuntė:
Keršis P. J., Cleveland ....$9.00 
Jaseliūnas St., Toronto .... 
Martinėnas K., Cleveland 
Rekašius J., Detroit .......
Varnėckas VI., Waterbury 
Mažeika V., Chicago .......
Eigelis J., Chicago .......
Virbickas K., Philadelphia 
Juozaitis A., Cleveland ....

Mūsų pranešimuose, skelbiant 
aukotojus, yra įvykusios dvi 
klaidos. Karalis K., Clevelande, 
yra aukojęs ne $1.00, bet $3.00 
ir Kubiliūnas Juozas, Clevelan
de, aukojęs ne $1.00, bet $2.00.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame. Tikime, kad Vil
ties namų praplėtimą nuošir
džiai parems ir kiti Dirvos skai
tytojai.

$62,408,000,000
Tokia, kasdieninėj kalboj ne

įprastinė suma, sudaro šių metų 
išlaidų biudžetą, kurį preziden
tas Eisenhoweris įteikė Kon
gresui. Pajamų numatyta $2,- 
408,000,000 mažiau, šiemetinis 
biudžetas yra virš vieno biliono 
dolerių mažesnis, negu jis buvo 
praėjusiais metais.
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Telefonas: HEnderson 1-6344. 
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Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00. 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50

Atsk Nr kaina 10 centų

Tad, detroitiečial, nepraleis- 
kime progos dalyvauti bankete. 
Banketas — iškilmingi pietūs 
prasidės 7:00 vai. vakare. Po 
lankėto ten rasite progos susi
pažinti su svečiais ir pasidalinti 
bendromis mintimis.

Dalyvavimas bankete asme
niui 5.00 dol. Vakarinės sukne
lės nebūtinos. Vietas prašome 
užsisakyti galimai skubiau. Ter
minas: sausio mėn. 26 d. Rezer- 
vuotis vietas galima "Neringos” 
knygyne sumokant 5.00 dol., ar
ba pasiunčiant pinigus pašto 
perlaida ar čekiu. Taipgi galima 
užsisakyti vietas pas rengimo 
komiteto narius: p. A. Gilvydį, 
p. Kazlauską ir A. Banionį.

i

Tautinės Sąjungos Bostono skyriaus valdyba. Iš kairės sėdi: Ro
mas Veitas, Ignas Vilėniškis, pirm. Jonas Kasmauskas, Leonas' 
Lendraitis ir Lionginas Izbickas. Stovi: Antanas Vilėniškis ir 

Antanas Bačiulis.
BENDRUOMENĖS

SUSIRINKIMAS

LOS ANGELES
IŠLEIDŽIAMI GEN. STASIO 
RAŠTIKIO ATSIMINIMAI
Gen. Stasys Raštikis, gyvenąs 

Santa Monica, Calif., atiduoda 
"Lietuvių Dienų” leidėjui An
tanui Skiriui išleisti savo atsi
minimus. Knyga netrukus bus 
pradėta rinkti.

VASARIO 16-SIOS 
PAMINĖJIMO PROGRAMA
Vasario 16-sios paminėjimas 

rengiamas vasario mėn. 13 d., 
sekmadienį, ALT-bos vietos sky
riaus. Paminėjimas pradedamas 
iškilmingomis pamaldomis šv. 
Kazimiera lietuvių bažnyčioje. 
Tuoj po pamaldų 1 vai. parapi
jos salėje bendras paminėjimas

su trump'a menine programa. 
Sekmadienio vakare 7 vai. iškil
mingi pietūs Biltmore viešbuty
je su kviestiniais svečiais. Pie
tų kaina 4 dol. Jau kreiptasi į 
Los Angeles miesto burmistrą 
Norris Poulson ir gub. G. J. 
Knight, kad jie paskelbtų tą die
ną Lietuvos Respublikos Diena 
Los Angeles mieste ir Kalifor
nijoj.

STUDENTAI SUTIKO 
NAUJUOSIUS METUS

Vietos studentų skyrius Nau
jųjų Metų sutikimą buvo suren
gęs J. Puodžiūno baleto studijo
je, Hollyvvoode. Dalyvavo šiame 
parengime apie 60 asmenų ir 
tikrai geroje nuotaikoje įžengė 
į 1955 metus. J. J.

• Vilniuje, naujųjų metų išva
karėse, Operos ir Baleto Teatre, 
Traviatos spektaklio, metu, pa
minėta Kipro Petrausko 70 me
tų sukaktis.
• Klaipėda, pagal naujausias in
formacijas, jau turi rusų dau
giau kaip pusę visų gyventojų. 
Vokiečių yra likęs labai nedide
lis skaičiuą.

• Okupuotij Lietuvoj, 1954 m. 
gruodžio mėn. žiniomis, yra pa
likta tik vieną kunigų semina
rija, kuri veikianti Kaune. 1953 
m. joj buvo dar 75 klierikai, o 
1954 m. jau mažiau. Sakoma, 
kad 23 "išėję į kariuomenę”.
• D. Britanijos lietuviai nupir
ko Headiey Park sodybą, kurio
je numatyta įtaisyti vasarvietė 
— prieglauda. Joje galės jauni
mas stovyklauti, suaugusieji 
praleisti atostogas ir gėrėtis lie
tuviška programa bei pramogo
mis.

karna lietuvių kalbos nemokan
tiems.
• Rašytojai Alei Nakaitei už ro
maną "Trumpa diena” paskirta 
šiemetinė Draugo $1000 premi
ja.
• Pittsburgho ir apylinkės lietu
vių draugijų metinis suvažiavi
mas įvyksta sausio mėn. 30 d., 
3.vai. p. pietų, Lietuvių Piliečių 
Svetainėje, 1725 Janes Street, 
Pittsburgh 3. Pa.
• Detroite, vasario mėn. 5 d., 
Tautinių Organizacijų Sambūris 
rengia min. B. K. Balučio 75 me
tų pagerbimą. Pagerbimas įvyks 
Tuller Hotel. Asmeniui kaštuoja 
$5.00. Sekančią dieną, tame pat 
viešbutyje, įvyks trumpas tau
tinių organizacijų atstovų ir ar
timų bendraminčių pasitarimas. 
Plačiau apie tai šiame puslapy 
rašo mūsų korespondentas 
Detroito.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Detroito Apylinkės visuotinis 
narių susirinkimas įvyks sausio 
mėn. 23 d. 12 vai. 15 min. His- 
panos Unidos palėje. Da’rbų 
tvarka: 1. prezidiumo sudary
mas, 2. valdybos pranešimas, 3. 
revizijos komisijos pranešimas, 
1. valdybos rinkimas, 5. rev. ko
misijos rinkimas, 6. namų įsigi
jimo svarstymas, 7. pranešimas 
apie rinkimus į vyr. LB Tarybą, 
:r 8. kiti aktualūs reikalai.

Visi Detroito lietuviai kvie
čiami šiame susirinkime daly
vauti.

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SANTAROS SEMINARAS
Sausio 23 d., sekmadienį,

iš

• The Fordbidden Miracle (Už
draustas stebuklas), mūsų rašy
tojo Stasiaus Būdavo romanas 
anglų kalba, gautas paminėti 
Dirvoje. Romaną išleido* C o - 
met Presą B A o k s ,, 11 
West 42nd Street, Nėw 36, 
N. Y. Išleistas skoningai, kietuo
se drobės viršeliuose. Aplanką 
piešė Barbara Koski. 186 psl., 
kaina $3.00.

Kad ateity lietuviams rašyto
jams būtų lengviau susilaukti 
amerikiečių leidyklų dėmesio, 
reiktų pasistengti, kad išėjusi 
knyga patektų į vietos bibliote
kas ir ji, kaip dovana, būtų per-

DETROIT

6 
vai. vak. buv. Lietuvių salėje 
(pirmas augštas) įvyks Lietu
sių Studentų Santaros semina
ro trečia paskaita, kurią skaitys 
ir. Julius Kaupas. Paskaitos 
:ema: Paskutinės tendencijos 
lietuvių poezijtįie. Po paskaitos 
seks diskusijos.

Dr. Julius Kaupas yra parašęs 
hofmanišką fantaziją ”Dr. 
Kripštukas Pragare”, už kurią 
1948 m. jam suteikta Raudono 
Kryžiaus literatūros premija. 
Ę—degentaę daug Ęaš<)| spaudoje
literatūriniais plausimais. ir 
ypač apib paskutinius įvykius 
lietuvių literatūroje.

Visuomenė ir studentai malo- 
kviečiami atsilankyti.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

‘C#*{**»**.**1'’*!*»****‘I*,*’**',*.**I* **«•*******••*••»••*■•**••**•»• •»••**•«

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.

T'.ečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 IV. 66th PLACĖ

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

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago 1)1. 

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

tik susitarus

VISI Į B. K. BALUČIO 
MINĖJIMĄ

gių metų vasario mėn. 5< d. 
(šeštadienį) 7:00 vai. vakare, 
Tuller Hotel, Park & Adams 
Street, Detroit, Mich. įvyks di
džiulis banketas Lietuvos Įgalio
to Ministerio Anglijai Broniaus 
K. Balučio 75 metų amžiaus ju- 
bilėjų atžymėti. Kaip jau spau
doje buvo plačiai rašyta ir gy
vųjų liudininkų gerai atmena
ma, min. B. K. Balutis yra vie
nas iš garbingųjų mūsų tautos 
vyrų, kurie yra daug nuveikę' 
savo tautai ir valstybei. Jo 75 
metų amžiaus jubilėjus vaini
kuojamas nenutrūkstamu jo nu
veiktų darbų vainiku.

Šiame bankete išgirsite daug 
įdomių ir gražių kalbų apie Ju- 
bilėjatą iš jo bendradarbių, 
draugų ir kitų žymių asmeny
bių.

Į šį banketą pažadėjo atvykti 
Dr. Petras Daudžvardis, Lietu
vos Konsulas Chicagoje, taurūs 
Amerikos lietuviai: advokatas'ir Lietuvoj, posėdyje TMD na- 
Antanas Olis, adv. Antanas La-j riai, • Chase pasiūlymu, nutarė 
pinskas, dr. S. Biežis, bankinin- rengti koncertą ir po koncerto 
kas Kazanauskas ir mielas de- banketą, 
troitiečių draugas Juozas J. Ba- 
čiūnas.

niai

HARTFORD
B. K. BALUČIO GARBEI 

KONCERTAS IR BANKETAS
Hartfordo lietuviai, Tėvynės 

Mylėtojų Draugijos nariai, rim
tai ruošiasi pagerbti žymųjį Lie
tuvos valstybininką, Ministrą 
Balutį, jo 75 metų sukakties 
proga.

TMD nariai, įvertindami bu
vusio TMD pirmininko Bronio. K. 
Balučio nuopelnus Tėvynės My
lėtojų Draugijai, jo veiklą Ame
rikoje praeityje, mūsų išeivijai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Norvest Medical Center 

2336 West Chicago Avė., 
Chicago 22, 111.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 
antrad., ketvirtad., penktad.,

10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 
12—4 p. p. šeštadieniais.

Dr. I. Kuras Ramunis
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS
VAL.: darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. v. 

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

7156 S. M'estern Avė.
MEDICAL CENTER

VML.: Kabineto REpublic 7-1168
Bate: WAlbrook 5-3765

IR

Dr. Jaras Ramūnis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v. 
4*štad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimą

Dr. Juozas Bartkus
Tel. offic’o ARmitage 6-0161 

Tel. buto GRaceland 2-9203

Koncertas rengiamas sausio
23 d., sekmadienį, Liet. Amer. 

Tikimasi sulaukti svečių iš pfl. Klubo auditorijoj. Koncerto 
Clevelando, Dirvos redaktorių programą išpildys Vilniaus 
B. Gaidžiūną, P. J. žiūrį ir kt.1 operos solistas Stasys Liepas, 
Taip pat žada būti svečių ir iš baleto art. Kotrina Raščiūtė, 
tolimo New Yorko. Atvyks V. pianistė E. Miniukienė. Kalbėto- 
Rastenis, Mackevičius ir kt. Iš ju bus dr. A. šerkšnas. Koncer- 
Chicagos žada atvykti "Laisvo- tas prasidės 3 vai., o banketas 
sios Lietuvos” redaktorius V.'6-tą vai. vakare. 
Staneika. I

TAUTINĖS 
SĄJUNGOS 
SKYRIUOSE

N. ANGLIJOS TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SKYRIŲ 

VALDYBŲ SUVAŽIAVIMAS
Gruodžio mėn. 11 d. įvykęs 

ALT S-gos N; Anglijos skyrių 
valdybų suvažiavimas, nutarė 
laikinas apygardos valdybos pa-| 
reigas pavesti Bostono skyriui.

Pagal visas esamas aplinky
bes apygardos vadovybė turėtų 
būti tVorcestery, Mass. Nutar
ta šaukti N. Anglijos apygardos 
suvažiavimą balandižoi mėnesį.

Apygardos suvažiavimas ga
lutinai nustątys apygardos ge- 
riausią vietą, Taip pat išneštas 
-pageidavimas, kad ap. v-tės pa
stangomis, susitarus su skau
tais, surengtų vaikams vasaros 
stovyklą pajūry. Be to, buvo ap- 
varstyta ir kiti klausimai. Su
važiavimui pirmininkavo Dr. 
Colney.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Tautinės S*-gc»s suruoštas tra

dicinis Nauji) ■ Metų sutikimas 
praėjo #aA#',grhžioj nuotaikoj.! 
Meninę dalį atliko solistė Ado-j 
mavičienė okompanuOjant jos 
vyrui inž. Adomavičiui.

Sutikime dalyvavo ir svečių 
iš toliau: pr^JF: J. Puzinas, žurnJ 
S. Narkeliūnkitė ir kt.

Didelė padėka kruopščioms 
šeimininkėms p. p. ščiukienei, 
Lendraitienej, Ejtavičienei, An-j 
‘anavičienei, Gaideliendi, But
kevičienei, Jurgelevičienei, San- 
tvarienei ir Ad. ščiukai.

VISUOTINIS SKYR. NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas sausio mėn. 29 d. 7 
vai. vakare S-gos namuose. Su
sirinkime bus: valdybos prane
šimai, kontrolės komisijos pra
nešimai, valdybos ir kontrolės 
komisijos rinkimai, laik. apy
gardos v-bės sudarymas, rėmėjų 
būrelio vadovo pranešimas, 
skautų būrelio ir bibliotekos 
reikalai ir kt.

Visus skyriaus narius kvie
čiame atsilankyti.

LINKSMAI 
VALANDAI

Jam neprivaloma
Vienas mūsų Nepr. Lietuvos 

ministeris, susišaukęs įstaigos 
viršininkus į posėdį, mėgdavo 
krėsti juokus. JO pavaldiniai, 
žinoma, juokdavos net nuleipda- 
mi. Bet kartą jis pastebėjo, kad 
vieno departamento direktorius 
visą laiką nė šypt.

Su užuojauta ministeris ėmė 
jo klausinėti, ar-jis negerai jau
čiasi, o gal šiaip, kokie rūpesčiai 
užgulė.

— Nieko, pone ministeri, — 
atsakė direktorius, — tik man 
jau neprivaloma su kitais juok- 
tisį nes pirmadienį išeinu į pen
siją.

Sufražfetė
Kovos įkaršty dėl moterų ly

gybės viena sufražistė sušuko 
Anglijos Ministeriui Pirminin
kui Lloyd George:

— Jeigu Jūs būtumėt mano 
vyras, aš Jums duočiau nuodų.

Lloyd George atsakė:
— O aš mielai jpos Išgerčiau, 

kad Jūsų atgikraiy.čiati.

Tikroji apsauga
Anglijos karalius Karolis II 

kartą išėjo į Hyde parką pasi
vaikščioti, be jokių palydovų ir 
apsaugos. Jo brolis grįžo iš me
džioklės ir ėmė jam priekaiš
tauti, kad jis yra taip neišmin
tingai neatsargns. Bet karalius 
atsakė juokdamasis:

— Nebijok! Tu nerasi tokio 
kvailio Anglijoje, kuris nužu
dytų mane, kad tu taptum kara
lium.

Nerimta priežastis
Prūsų karalius Fridrichas 

Didysis kartą prisegė ordeną 
vienam labai pedantiškam kari
ninkui.

— Jūsų Didenybe, ordeną aš 
tegaliu priimti tiktai kovos lau
ke.

— Ei, nebūk kvailas, — at
sakė senasis Fricas, — užsika
bink šitą daiktą, juk aš negaliu 
pradėti karo tik dėl tavęs.

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

—

I

V. M. .K

KALĖDOMS DOVANA SAU IR DRAUGAMS.

VADOVAS I SVEIKATĄ
Antra laida, iliustruota su daugeliu atvaizdų. 

Geresniam sveikatos išlaikymui nauja knyga 

BŪKITE SVEIKI
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis. šioje knygoje 
aprašoma svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti 
sveiku ir ilgai gyventi.

ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šei
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiūntimu. Tuojau užsisa
kykite.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:

DR. S. BIEŽIS
3241 W. 66th Place, Chicago 29, III.

Telefonas: REpublic 7-7868 (3)

fe

AB RŪPINATĖS S\VO VAIKAIS?
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų 

laikraštį

TĖVIŠKĖLE
Matams tik 3 doleriai.
Rąšykit šiuo adresu:

. • Tėviškėlė,
2313 Mest 91 St.. 

Chicago 20, III.

'-------- t-—1,1 - ■ . ..

VANAGAITIS
KNYGA

gaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug pa

t irsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą.

DIRVA: 1272 E. 71 St.
Cleveland 3. Ohio

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza ___________ 2.00

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas _______ 1.00

Anglų kalbos skaitymas
V. Mirrkūnas_____________ 2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis_____________ 1.50

Aukso kirvis
.Juozas Švaistas 1______ 2 50

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_________ 3.50

Amžini šešėliai
A. Vilainis___________ i__ 2.00

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________ 2.20

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis_____________ 2.00

Baltasis Vilkas
K. Binkis ______________ - 1.00

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1 50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia _____________ 2.00

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis___________ 2.00

Duktė
Alė Rūta _______________ 2.40

Didžiosios atgailos
R. Spalis _______________ 3.50

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas _______ 0.80

Eldorado
J. Švaistas _.____ __________ l.tlė

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac _______ 2.60

Gatvės Berniuko Nuotykiai 
R. Spalis _____________ 5.00

Gimdytoja
Francois Mauriac _______  1-75

Gabija, literatūros metraštis 
.......................  6.50 

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė_____________ 2.00

Gyvulių ūkis
George Orwell  _______ 1.00

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 

Kaimynai
J. Paukštelis ________ __ 2 50

Kaip jie mus sušaudė
J. Petraitis _____________ 1.80

Kuprelis
Ignas šeinius ___________ 2.00

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius _____ 1.50

Keliai ir kryžkelės
Putinas _________________ 2.50

Kaimiečiai
V. S. R( ymont I-II-III-IV
I ir II dalis _________  po 3.00
III ir IV dalis _______ po 3.50

Kudirkos raštai
.................................................... 5.00

Krėvė Mickevičius 
..................................................2.00

Kregždutė I
A. Rimkūnas ___________ 1.50

Kregždutė II
A. Rimkūnas ___________ 2.75

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas _________ 1.50

Lietuvos Istorija
Sruogienė _______________ 3.00

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas___________ 3.00

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys _______ 5.00

Lyrika
K. Binkis —................. 2.00

Loreta
Stasius Būdavas_________ 1.80

Lietuva
A. Bendorius _________ — 2.75

Laiškai žmonėms
G. Papini _______________ 2.00

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius_____ 4.50

Moters širdis
Guy de Maupassant _____ 2.60

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis ___ -- 2.00

Lietuvių kalbos gramatika
Dr. A. šešplaukis _____ i- 1.25

Medžio raižiniai
Ign. Končius_____________ 5.00

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė ___________ 2.50

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis _________ 2.00

Namai ant smėlio
J. Gliaudą______________ 2.00

Nemunas
St. Kolupaila __________  2.5C

Orą pro nobis
J. Gliaudą ...____________ 4.00

Orfėjaus medis
A. Nvka-Niliūnas _______ 8.00

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vvtės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino ...2.00

Pravaro pošvaistės
V. Alantas_______________ 8.60

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ___________ 2.00

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________ l.W'

Paklvde paukščiai 1
Jurgis Jankus ___________ 2.20

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ___________ 2.6C

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys _________ 4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springborn___________ 2.00

Petras širvokas
Juozas švaistas .......... 2.7t

Po .raganos kirviu
Jurgis Jankus ...______ 1.50

Pabučiavimas
J. Grušas _______________ 1.5C

Rytų pasakos
V. Krėvė _______________ 3.00

Raudoni batukai
Jurgis Savickis _________ l.5«

Ramybė man
J. Kėkštas______________ - 0.80

Sudie, pone Čipse
James Hilton ________ »__ 0.74

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas _____ 2.00

Šilkai ir vilkai
Runcė Dandierin is_______ 1.00

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš.___ 3 <16
papr. virš.___________ 2.00

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ___________ 1.50

Šventieji akmenys
Faustas Kirša ___________  2,00

Šventoji Lietuva
Jurgis Savickis _________ S.or

Teresė Neumanaitė
J. Burkus _______________ 3.00

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas _______ 2.0C

Tautosakos Lobynas
J. Balys_________________ 3.00

Tortas Nipernadis
August Gailit ___________  2.M<

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback _________  1.24

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas_________ 2.50

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša-------------------- l.Of

Uždraustas stebuklas
Užuovėja

M. Katiliškis_____________ 3.50
Stasius Būdavas _________ 2.60

Vanagaitis
monografija _____________ 2.00

Valerijono lašai
Dr. S. Aliūnas___________  1.00

Vilnius tarp audrų
J. Cicėnas (įrišta) -------- ,. 5.50

Velykų pasakos
N. Butkienė _____________ 1.00

Vyturėliai Laukuose
Vikt. Šimaitis _________ 0.74

Trylika nelaimių
R. Spalis .................................1.24

Vaikų knygelė
M. Valančius ___________ 1.80

Varpai skamba
Stasius Būdavas _________ 2.50

Taupioji Virėja 
.................................................. 2.00

Žemaičių krikštas
P. Abelkis_______________ 2.50

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite:
DIRVA. 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio
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Dr. P. Karvelio programa
metais ”pa- 
"konsulato” 
dr. P. Kur
savo progra-

sis į atitinkamus konferencijų 
dalyvius raštu. Kadangi paša
liečiams nėra progos daryti įta
kos tokių konferencijų eigai, tai 
raštu kreipimasis yra galimas 
tik prieš konferencijų dalyviams 
išvykimą, ar bent prieš konfe
rencijų pradžią. Kiekvienu at
veju toki raštai turi būti pa
rengti iš anksto, kiek įmanoma 
numatant, koki mus liečią klau
simai ir kaip ten gali būti pa
liesti.

Tokių raštų parengimas rei
kalauja ekspertų, formos ir ypač 
turinio požiūriu. Vliku i, be abe
jo, tinka kreiptis su atitinka
mais memorandumais į tokių 
konferencijų dalyvius. Bet, jei 
Vlikas ai- dr. Karvelis, netgi su 
visu savo URT Valdytojo titulu 
tokius raštus kam nusiunčia ar 
įteikia, jis gali juos vadinti "no
tomis” ar "diplomatiniais žy
giais”, tų raštų gavėjai vistiek 
juos laiko ne kuo kitu, kaip tūlo 
asmens ar tūlos organizacijos 
laiškais. Notas rašyti, diploma
tinius žygius daryti gali tik ofi
cialiai pripažįstami diplomati
niai pareigūnai. Tik jų pagalba 
Vliko ar URT raštai gali įgyti 
diplomatinio susižinojimo ar dip
lomatinių žygių reikšmės. Todėl 
atitinkamų Lietuvos diplomati
nių institucijų dalyvavimas šiuo
se veiksmuose yra labai reika
lingas ir, kadangi, kol tebeturi
me Lietuvos ■ diplomatines insti
tucijas, jis yra galimas, tai jis 
ir būtinas.

Diplomatinių institucijų eks- 
pertiška nuomonė dėl to, kada, 
kuria forma, kuriuo keliu ir ko
kio turinio žygiai darytini, tu
rėtų labai svarbios, sakytumėm, 
lemiamos įtakos Vliko bei URT 
apsisprendimams šioje srityje.

Bet dr. Karvelis neranda rei-

Pagarsėjęs 1954 
siuntinybės” ar 
steigimu Bonnoje, 
velis dabar skelbia 
mą 1955-tiesiems metams. 1

Tos programos pagrindinis 1 
bruožas — 1955 metais būsianti i 
konferencija spręsti Sovietų ir 
laisvojo • pasaulio santykiams, 
ypač Vokietijos sujungimui. Dr. 
Karvelis planuoja suorganizuoti 
delegaciją, kuri "sto
vėtų Lietuvos reikalų sargybo
je minėtai konferencijai vyks
tant" ir kuri visa ar jos paskiri 
nariai "aplankytų svarbesnes 
Europos sostines ir bandytų 
Lietuvai prielankumą užtikrin
ti”. Tai konferencijai, esą, "bus 
įteikiamos atitinkamos notos 
ir padaromi kiti politiniai d i p- 
lomatiniai žygiai”. Taip 
esą nutarta "Baltų Taryboje”.

»
Iš esmės, jei tokia konferen

cija bus, iš anksto rengimasis 
nepraleisti progos Lietuvos rei
kalams ten priminti ir juos gin
ti yra girtinas. Visas klausimas 
sukasi apie tai, kaip tas tikimasi 
padaryti. Deja, dr. Karvelio pla
navimas visai nesukelia pasiti
kėjimo, kad būtų rengiamasi 
rimtai. Daug žodžių apie apie 
"delegaciją”, apie "notas”, apie 
"diplomatinius žygius”, bet nė
ra turinio, ir nėra met normaliai 
atrodančio metodo.

f
Kokia ta laukiamoji konferen

cija bus? Plane kalbama, kad 
joje "gali dalyvauti visos Euro
pos valstybės”, todėl būsią "de
dama pastangų užmegzti ryšių 
su visais šiais kraštais, atnau
jinant ir pagyvinant senus ge
rus santykius”.

Gražūs žodžiai — atnaujinti 
ir pagyvinti santykius su viso-! 
mis Europos valstybėmis. Bet, kalo tartis su mūsų diplomati- 
turint galvoje, kiek laiko užėmė nėmis institucijomis apie veiks- 
dr. Karteliui santykių "pagyvi
nimas” vien su Vokietijos vy
riausybe, ir ypač turint galvoje 
kas iš to išėjo, sv^įkas protas 
(neleidžia tikėti, kad 1955-ais 
metais (netgi jei ta konferenci
ja tebūtų gruodžio gale), dr. 
Karveliui pavyktų nors iš dalies 
tą didelį uždavinį įvykdyti. To
dėl šis "santykių su visomis Eu
ropos valstybėmis pagyvinimo” 
planas atrodo tik nuo tikrovės 
visai atitrūkęs gražbyliavimas.

*

Nežinia kuo remdamasis dr. 
Karvelis iš viso kalba apie visų 
Europos valstybių konferenciją. 
Yra sumanymas, sutvarkius Vo
kietijos apginklavimo ir Euro
pos bendruomenėn įjungimo 
klausimą, bandyti sukviesti "ke
turių didžiųjų" konferenciją. Ar 
ji įvyks, nėra tikra, bet prasita
riama, kad ji galėtų būti apie 
balandžio mėnesį. Jei taip, tai 
"santykiams pagyvinti" lieka 
jau visai nedaug laiko... Ir dė
mesys čia jau turėtų būti krei
piamas visų pirma ne į kurias 
kitas valstybes, o tiesiog' į prez. 
Eisenhowerį, premjerus Chur- 
chllį ir Mendes-France ir į jų 
patarėjus.

Kad į tokią konferenciją ga
lėtų būti nusiųsta kokia nors 
dr. Karvelio "delegacija”, yra 
irgi tušti žodžiai, žinoma, jei 
konferepcija vyks kur šioje ge
ležinės uždangos pusėje, tai ga
lima į tą miestą nuvažiuoti ir 
stebėti konferenciją iš 
gatvės, iš laikraščių, iš radijo 
pranešimų, panašiai kaip dr. 
Karvelis jau stebėjo Berlyne vy
kusią keturių užsienių reikalų 
ministerių konferenciją. Bet ši
taip stebėti su ne ką menkesniu 
pasisekimu galima iš bet kur 
šiais žaibo greitumo informaci
jos laikais. Todėl mes su dideliu 
klaustuku žiūrime į dr. Karvelio 
Vliko sąmatoje jau užsitikrintą 
daugau kaip 1000 dolerių sumą 
pusemčiui tokioms "delegaci
joms tarptautinėse konferenci
jose”. Esamose aplinkybėse ir 
galimybėse tokios delegacijos 
būtų tik nereikalinga ir nepatei
sinama prabanga.

Kitas reikalas yra kreipima-

Prof. Ignas Končius, tautodailės žinovas, nesenai išleido skoningą knygą "Medžio drožiniai gimta
jam kraštui atsiminti”, šioj nuotraukoj prof. Ign. Končius prie savo tautodailės dirbinių jubilėjinėj 
skautų stovykloj, dar gyvenant Vokietijoje. Dabar prof. Končius gyvena Bostone. Knyga gauna

ma. Dirvoje ir kaštuoja $5.00.

ti į savo profesijos darbą, tai 
dėl to, kad kai kuriems kliudė 
amžius arba nepakankamas ang
lų kalbos mokėjimas.

Lituanistikos Instituto įkūri
mo iniciatyvą taip pat tenka 
skirti LPDA, nes joje ši idėja 
pirmiausia liko. Dėka LPDA na
rio, dr. P. Joniko, tos idėjos 
pradininko, Lituanistikos Insti
tutas įkurtas, suorganizuotas 
mokslinis personalas turįs daug 
lituanistikos darbų. Tie darbai, 
Lituanistikos Instituto Iždo Ta
rybos remiami, reikia manyti, 
bus atspausdinti, visuomenei ir 
tuo pačiu išsaugoti ateičiai. At
kurtai Nepriklausomomai Lie
tuvai jie bus didelis įnašas 
mokslui.

TOKIA ŠIANDIEN 
ISPANIJA

akciją ir "principinę liniją" pa
laimina ... Koki gi čia "princi
pai”?

Tokia būklė leidžia dr. Karve
liui vykdyti savo "principinę 
linkmę”. Būtent, kur pats ne
prieina, paprašyti atitinkamą 
pasiuntinį pabūti "laiškanešiu” 
ir skelbti tą, kaip "sklandų ben
dradarbiavimą” su "visais pa
siuntiniais”, o šiaip — kurti sa
vą "diplomatinę tarnybą”, ku
riai organizuoti Vliko sąmatoje 
irgi jau pasirūpinta pradinė su
melė.

*

Savo programai dr. Karvelis 
prašo visų Vliko grupių vienin
gos paramos. Ligi šiol ta jo pro
grama tegavo jo paties ir dar 
penkių Vliko narių paramą 
("ranka ranką mazgoja’’ pagrin
du).

Visuomenėje sunku tikėtis 
net ir tokios proporcijos para
mos, nes ... tikrai pasakius, nė
ra ką remti, kadangi tai ne pro
grama, o greičiau tik liūliuojan
ti "barkarolė” apie fantastiškas 
delegatūras, ekspozitūras, eki- 

bei "diplomatines notas”.

Iš 72 narių 37 jau dirba JAV 
mokslo įstaigose. Nauja 

Draugijos valdyba.
Lietuvos augštųjų mokyklų 

akademinis personalas, atsidū
ręs JAV, susirūpino bendrais 
profesiniais reikalais ir dar 1949 
metais organizacinė komisija 
(dr. J. Zubkus, dr. A. Gylys, A. 
Manelis ir kun. J. Bogušas) pa
ruošė statutą Lietuvių Profeso
rių Draugijai Amerikoje 
(LPDA).

Svarbiausi statuto numatyti 
tikslai buvo ugdyti savo narių 
bendradarbiavimo, sugyvenimo 
ir tarpusavės pagelbos dvasią; 
saugoti Nepriklausomos Lietu
vos augštųjų mokyklų dvasines 
bei mokslines vertybes ir rūpin
tis tolimesne pažanga; taip pat 
skatinti lietuvių visuomenę su
sidomėti augštojo mokslo meto-

pas

* SPAUDA *

mų. planavimą tarptautinių kon
ferencijų atvejais. Jis pasiten
kina ... Baltų Tarybos nutari
mais !

Kas toji Baltų Taryba? Pasi-| 
teiravus pas estų ir latvių poli
tinių sluogsnių šiaip jau gana 
informuotus veikėjus, tie sako
si nedaug ką žiną. Esą, gal tai 
ten, Vokietijoje, gyvenančiųjų 
koks bendradarbiavimo komite
tas, ar kas ... Jei taip, tai tokia 
taryba nėra institucija, planuo
janti politinius veiksmus nei Es
tijos, nei Latvijos vardu. Kokiu 
būdu ta 
Lietuvos 
gius?

NE,, NE 
KRIKŠČIONYS 
DEMOKRATAI!

taryba grali nustatyti 
reikalu darytinus žy-

*

Savo nusistatymą dėl bend
radarbiavimo su diplomatais dr. 
Karvelis štai kaip apibūdina:

"Santykiuose su diplomatais 
URT nuosekliai laikysis linijas 
bendradarbiauti su visais mūsų 
atstovais konkrečiais reikalais 
ir aiškiai laikysis Vliko nustaty
tos principinės linkmės”.

Ką tai reiškia? Visų pirm, 
Vlikas, kaip tam tikras viene
tas, seniai nebeturi tuo, ’klausi- 
hnu jokios vieningos "principi
nės linkmės”. Kai tą "principinę 
linkmę” ima aiškinti paskiros 
Vliko grupės ar jų atstovai, be-i 
matant paaiškėja, kad "kas gal-į 
va tai razumas”. Netgi kaikurių 
grupių viduje ta "principinė 
linkmė" yra virtusi painiu ne
susipratimų rezginiu. Pavyz
džiui, liaudininkų suvažiavimas ' 
kalba vienaip, centro komitetas! 
jau kiek kitaip, o K. Žalkauskas 
praktikoje veikia trečiaip — 
Arba ir tas pat msažlietuvių at
stovas: Amerikoj kalbėjo vie
naip, Reutlingene balsuoja ki- 

' taip. Kitas mažlietuvių balso 
reiškėjas Amerikoj kreipiasi į 
kitas grupes, ragindamas atsi
sakyti nuo tokios "bendradarbia
vimo” dvasios, kurioje Vliko 
vardu siekiama diplomatus kaip 
inors "nugalėti”, ir aštriai nuro
dinėja dr. Karvelio politikos 
Bonnoje pavojingumą, o jo in
struktuojamas atstovas Vlike 
(kaip instruktuojamas — neži
nia, "nes lig šiol dar niekas nepa
vogė laiško ...) savo balsu tą

kratai. O dar didesniam nusira
minimui — gal būtų galima tą 
tiradą panašiai papildyti? Pa
vyzdžiui :

"Tautos vado skirtas meiste
ris Turauskas, ne tik čemodaną, 
bet visus savo baldus prieš bol
ševikų įsiveržimą iš anksto iš
siuntęs Šveicarijon ir jau be 
tautos vado pasirūpinęs sau pa
skyrimą ženevon, bolševikams 
užėjus išdūmęs iš ministerijos 
ir tik iš Eitkūnų pranešęs nuste
bintam krikščioniui demokratui 
Čarneckiui, kad "tvarkykis kaip 
išmanai, aš jau nebegrįšiu”, 
paskui Ženevoj tuojau "išvieti- 
nęs” Savickį ir pats jo vieton 
atsisėdęs, pasiuntinybę pavertęs 
valiutų prekybos centru ir net 
artimus gimines tikrai čemoda
nais valiutų bėdon įstūmęs — o 
ne, tas tai ne krikščionis demo
kratas! O tautos vado skirtas 
vicepremjeras Bizauskas, po 
Maskvos ultimatumo apibaręs 
generolus "ko nesinaudojate to
kia puikia proga senio nusikra
tyti!” ir entuziastingai pasisa
kęs už ultimatumo priėmimą — 
ne, ne, buvo ne krikščionis de
mokratas! Ogi tautos vadą po 
perversmo pabučiavimu sveiki-

(Atkelta iš 1 psl.)
Monarchistai laukia, kad Don 

Juanui Carlosui būsiąs suteiktas 
Astūrijos kunigaikščjo titulas. 
Jis turi Ispanijoje tokią pat 
reikšmę, kaip TVales kunigaikš
čio titulas Anglijoje, taigi, jį 
gauna sosto įpėdinis. Bet kai kas 
reiškia nuomonę, kad gen. Fran
co savo įpėdiniu galįs pasirinkti 
ir jaunesnįjį sosto pretendento 
sūnų Don Alfonsą, kuris Mad
ride lanko dar tiktai gimnaziją. 
Vienu žodžiu, gen. Franko turi 
gražaus laiko apsigalvoti.

Jeigu ir padaryti pirmieji 
žingsniai monarchijai atstatyti, 
tai caudillo yra pakankamai at
sargus, kad jis imtųsi greitų 
sprendimų. Don Juanas Carlosas 
turi dar šešerius metus pastu
dentauti, p jo broliui reikia ke- 
lerių metų iki brandos atestato. 
Šios žiemos pradžioje Ispanijo
je buvę savivaldybių rinkimai 
parodė, kad monarchistai netu
ri didelio pritarimo balsuotojų 
tarpe. Jie nesurinko nė 20% 
balsų. Palyginus su anksčiau 
buvusių rinkimų išdavomis, mo- 
narchistų šalininkų skaičius yra 
nfet sumažėjęs. Tatai yra dar 
viena priežastis, kodėl gen. 
Franco, greičiausia, nesiskubins.

LPDA, brangindama tą mūsų 
lituanistikos mokslo instituciją, 
stojo Lituanistikos Instituto 
amžinu nariu įnešdama 100 dol.

Tai, kas buvo padaryta, ten
ka įrašyti į nuopelnus buvusių 
valdybų, kurių pirmininkais iš 
eilės buvo profesoriai: dr. J. 
Zubkūs, dr. A. Gylys ir dr. Pr. 
Jucaitis.

dais ir pasiekimais, o svarbiau
sia populiarinti lituanistikos ži
nias.

LPDA valdybos buitinė pasi
liko Chicaga, o LPDA nariai 
yra išsisklaidę po visas J. A. 
Valstybes iki Aliaskos imtinai. 
Nors daromi Draugijas metiniai 
suvažiavimai, bet jie dėl nuoto-j 
lių negali sutraukti visų narių. 
Todėl valdybai daugelį klausimų 
tenka spręsti korespondencijos 
ir anketų būdu. O klausimų bu
vo. Pvz., daugelis Draugijos na
rių stengėsi patekti į J. A. V. 
įstaigas. Jie norėjo savo atsivež
tas iš Lietuvos žinias patiekti 
Amerikos jaunimui, o patys pa
sisavinti iš J. A. V. mokslo ži
dinių tai, kas, ypač per karo 
laikotarpį, šioje turtingoje ša
lyje buvo atsiekta.

J.A.V. mokslo įstaigoms Lie
tuvos augštosios mokyklos ir jų 
personalo mokslinis lygis buvo 
mįslė. Ją turėjo išspręsti kuri 
nors autorititetinga organizaci
ja. Tokia organizacija ir buvo 
LPDA.Specialiu biuleteniu Val
dyba apibūdino Lietuvos augš- 
tąsias mokyklas ir jų akademinį 
personalą. Darbas nebuvo be
reikšmis, nes iš 72 LPDA na
rių šiuo metu 37 yra J.A.V. uni
versitetų, koledžų ir tyrimo 
įstaigų mokslo personalo nariai. 
Jei ne visiems pasisekė įsijung-

valdybas narys dr.

Valdyba susirūpi-

šiais metais Valdybos sąsta
tas toks: pirm. M. Krikščiūnas 
(5543 So. Minchester Avė., Chi
cago, tel. GR 6-4666), vicepirm. 
dr. A. Garmus, ižd. A. Rukuiža 
(6501 W. 27 PI. Berwyn, III., tel.; 
ST 8-8147), sekr. J. Jasiukaitis 
(1639 So. 50 Ct. Cicero, III., tel. 
OL 2-6778), 
M. Nasvytis.

Dabartinė
nusi sustiprinti LPDA iždą, kad 
galima būtų palengvinti nedar
bingų narių senatvę. Norima 
sueiti į kontaktą su priaugan
čiomis mokslo pajėgomis, stu
dentija. Dar 1950 metais LPDA 
organizuotas paskaitų ciklas, 
laikui bėgant nutrūko. Dabarti
nė, Valdyba norėtų jas tęsti, 
Valdybai rūpi ir išlaisvintos 
Lietuvos augštųjų mokyklų bū
sima struktūra, tad artimiausio
je ateityje numatytos tuo rei
kalu viešos diskusijos.
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Amerikos vienintelis

Dabar už vietines kainas

■fiiusdei 0002
sius ugnim gamintas

"Darbininkas”, papykęs,
K. Škirpa "Margutyje" pakalti-

I na už kaikuriuos dalykus krikš
čionis demokratus, paleido tira
dą, kuri baigiama tokiu posmu:

"Kai autorius taip nesiskaito 
su istorine perspektyva, tai ne
tektų stebėtis, jei po kurio laiko 
skaitytume tokius aiškinimus, 
jog Lietuvos vadistinis režimas 
buvo ne tautininko Smetonos 
rankose, bet kažkokio kito Sme- 

' tonos, kuris buvo krikščionis 
demokratas; kad jam bėgant iš 
Lietuvos čemodaną su doleriais 
atnešė ne socialdemokratas Lie
tuvos Banko Direktorius Pak- 
nys, bet kažkoks kitas Paknys, 
krikščionis demokratas; kad te
lefonu iš Berlyno kalbino Sme
toną grįžti pas bolševikus į Kau
ną ne liaudininkas minist. Škir
pa (kitoj vietoj sakoma: "poli
tinė praeities didybė, buvęs tau
tos vado skirtas Lietuvos at-'nęs, paskui bolševikų iš "trern- 
stovu Berlyne pulk. K. Škirpa”), ties” Kalvarijos klebonijoj iš- 
bet kažkoks kitas Škirpa, kuris laisvintas ir tuojau jiems ben- 
tikriausiai buvo krikščionis de- dradarbiavimą pasiūlęs, paskui 
mokratas”...

Nusi raminkit, gerbiamieji! brendamą klampynę prel. Kru- 
Visi tie paminėtieji asmenys pavičius — juk negi krikščionis 
tikrai nebuvo krikščionys demo- demokratas!" Ir taip toliau ...

Japonijos imperatorius Hirohito su savo sūnumi, karūnos princu, 
žaidžia japoniškais šachmatais. Stebi visa karališkoji šeima.

TIK ĮSIPILK
PARAGAUK

ir jūs atrasit.
(savo pirma stikline) 

ką reiškia 
skoniui gaminimas!

si»tl> WHt»htR QUALIT V

Turtingas putojantis paviršius ... tyra auksinė 
spalva ir visiškai patenkinantis skonis, joks kitas 
alus negali prilygti. Tai skoniu gamintas Stroh’s. 
Jūs tai galit įrodyti su savo visiškai pirma stikline 
Sekantį kartą prašykit Stroh’s. Leiskite savo geram 
skoniui pažinti skoniu gaminto Stroh’s gerą skonį.

KM-,;,,., į
vHe Stroh 8 »t w t H ’ /

SKONIS i' 

joks kitas alus negab 

prilygti
jis yra šviesesnis!
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Popiežiai ir Lietuva
J. JAKŠTAS, Cleveland

dabar, kada to nėra, ji palieka 
įkaitinę autoriau prielaida — 
tuščia, pakibusi ore, neįrodyta. 
Nei iš šio nei iš to čia kalbama 
ir apie dvarą ir apie klebonijas 
ir apie baudžiavą, atėjusią į Lie
tuvą "kartu su Romos" katalikų 
misionieriais iš Lenkijos, lyg 
šie dalykai turėtų ką bendra su 
pasirinktąja tema.

Tiesiog nedovanotinas auto
riaus lėngvapėdiškumas kalbėti 
šiame veikale apie Amerikos lie
tuvius, apie jų bažnyčias ir mo
kyklas, apie popiežiaus neklai
dingumo dogmą ir apie kitus da
lykus, neturinčius nieko bendro 
su tema. Tiesa, apibraižos para
šytos gražiai, bet jos nėra isto- 

mokslinio pobūdžio. Tai 
publicistika, tinkanti

knibždėte knibžda faktinėmis 
klaidomis, kurių sužymėti čia 
neįmanoma. Jis, pav., suranda 
imperatorių "Kazimierą de 
Bold” (psl. 100), nors tokio var
do nei karaliaus nei imperato
riaus Vakaruose istorija nežino.

Jeigu dar pirmoji veikalo da
lis, kur aprašinėjami V. Europos 
viduramžiai šiek tiek panaši į 
moksliškumą, tai antroji dalis, 
skirta Lietuvai ir turint baisiai 
nevykusį subtitulą "Pro domo 
sua” yra gryna publicistika.! rinio - 
Nors iš tikrųjų ši dalis, pagal gryna 
knygos antraštę, turėtų būti es- dienraščio skiltims, o ne veika- 
minė ir kalbėti tiesiog apie po- lui, pretenduojančiam į moksliš- 
piežių ryšius su Lietuva. Tačiau kurną.
mūsų autorius, neturėdamas čia 
vadovų, kokius turėjo pirmą da-1 pienai ir Lietuva" yra ne tiek 
lį rašydamas, svaičiote svaičio
ja, nieko rimtesnio, nepasakyda
mas. Iš Daukanto netikslaus 
vertimo pacituoja -žemaičių 
skundą Konstancos sinodui (psl. 
172), darydamas iš jo toli sie
kiančias išvadas. Negalėdamas 
be vadovo ir čia išsiversti, kuni
gas pasigriebia kito kunigo, bū- 
tėnt Prapuolenio senąjį veikalą
apie Lenkų apaštalavimą Lietu- jos naujausias kryptis ir proble- 
voj ir plačiai cituoja jo prieš mas. Atrodo, autorius ėmėsi šio 
dvasiškius nukreiptas vietas. Ką darbo daugiau amatoriškai, sek- 
anas katalikų kunigas taikė len-( damas atsitiktinai po ranka pa
kams, tą mūsų tautinės bažny-( kliuvusia — ir dar ribota — li-

Juoda spalva geriau išryški
nama, kada ji gretinama su bal
tąja, taip ir autoriaus "tamsie
ji" viduramžiai tokiais bando
mi pavaizduoti iš priešybės se
novės laikams. Tam reikalui jis 
pačioj pradžioj paliečia "senes
nes civilizacijas”, t. y? rytų, 
graikų ir romėnų praeitis, vis 
stengdamasis parodyti, jog čia 
viešpatavusi šviesa, mokslas ir 
kultūra — visiška priešybė 
"tamsiesiems" viduramžiams.

Čia kalba mūsų autorius lyg 
tie 15, 16 a. humanistai, dėjęsi 
gaiviną klasikinę literatūrą, at
stovaują šviesiems laikams prieš 
"tamsiuosius viduramžius" — 
terminas, nuo jų prasidėjęs. Po
piežiai ir bažnyčios dignitoriai 
jam tiek buvo priešingi švieti
mui, bet kokiai kultūrinei pa
žangai, kad net barbarai germa
nai juos šiuo atveju pralenkė. 
Kun. Valadka itin iškelia gotų 
karaliaus Teodoriko nuopelnus, 
kuris norėjęs atstatyti Romą ir 
pakelti švietimo lygį. Tačiau au
torius nepamini, kad visa Teo
doriko romėniškoji bei švietimo i 
politika buvo įkvėpta romėnų 
senatoriaus ir jo patarėjo Ka- 
siodoro, įsteigusio vėliau savo 
dvare vienuolyną, kuris virto 
vienuolių puoselėjamos klasiki-l ,
nės kultūros centru. Dideliu kla- č10® kunigas taško dvasiškiams, teratūra. Mokslinis darbas taip 
sikinės kultūros gaivintoju at- aPĮamai. Tad vienas h^tas pats nedirbamas, 
vaizduotas ir Karolius D., nemi
nint visai žymių dvasininkų, 
garbingai atstovavusių švieti
mui. Pats Karolius D., pasak au
torių, buvęs mokytas, "mokėjęs 
lotynų ir graikų kalbas, nes jis 
skaitė graikų klasikų raštus” 
(psl. 90). Mes turime visai pati-

arba 
kaip

met-

LIETUVIŠKAI 
IŠ EUROPOS 

RADIJŲ
Transliacijų laikas nurodytas 

Vidurio Europos laiku, 
dviem valandom vėliau, 
okupuotos Lietuvos laikas.

Bangų ilgis pažymėtas
rais. Norint sužinoti bangos il
gį megociklais (amerikoniš
kiems priimtuvams), reikia 
300.000 padalyti iš bangos ilgio 
(metrų). Pvz.: 300.000:251 bus 
1.195 mc. arba padalinius minė
tą skaičių iš 196,2 — bus 1.529 
mc.

Aplamai, kun. Valadkos ”Po-

AMERIKOS BALSAS:
19.15: 25,34; 31,46; 251;

25,36; 25,30; 31,06; 41,38. Kar
tojama per Tanžero radiją vi
durnaktį ;

00.00: 31,14; 31,20; 41,47;istorinis — mokslinis, kiek gra
žiai parašytas publicistinis kū- 42,25; 48,86; 75,38 ir 49,34. 
rinys. Iš tikrųjų, parašyti moks
liniam istoriniam veikalui ir dar 
tokio plataus turinio reikia ilgų • 
ir gilių studijų tiek veikalų, tiek 
šaltinių 
metodo 
matyti, 
dijavęs

ir kartu istorinio darbo 
pažinimo. Iš veikalo ne- 
kad autorius būtų stu- 
kur istoriją ir pažinęs

VATIKANO RADIJAS:
Antradieniais, ketvirtadieniais 

ir sekmadieniais:
I 15.00: 19,84; 
41,21; 196,2 ir 
trečiadieniais ir

19.00: 25,65;
49,75 ir 196,2.

ROMOS RADIJAS: 
21.35: 25,21 ir 41,15.

MADRIDO RADIJAS:
17.50: 32,25.

25,57; 31,10; 
pirmadieniais, 

šeštadieniais:
31,10; 41,21;

(veikalas su savo teigimais tar-Į 
nauja dviem reikalam. Padrikai 
ir baisiai paviršutiniškai kalba
ma apie jėzuitus, apie reforma
ciją, vaizduodamas juos buvus 
dvi priešybes. Jėzuitai buvę tam
sybės jėga, lenkybės platintojai 
ir net pogromais slopinę refor- 

kimą žinią "iš"jo'rūmininko Ein-1 naciją. Priešingai, reformatai 
hardo, parašiusio jo biografiją,.atstovavę švietimui, hetuvišku- 
kur sakoma, kad imperatorius tik'mui ir tautos savarankurnul" ' c____ __________ _____  „...................................
senatvėj ėmęsis mokytis rašto.( Galima būtų paisyti šios au- veikalui "Romos imperijos smu- šyta propagandinė publicistika, 
Tad apie Karoiiaus D. skaitymą tariaus tezės, jei ji būtų moks- kimas ir žuvimas”, — žavėjo se- gal būti jam tinka ir katalikų 
klasikų, net graikų',‘‘negali būti liškai argumentuojama, naudo- noji (ne naujoji) Roma ir, gal bažnyčios, ypač jos vadovų po- 
kalbos. Aplamai, kunigo, knygą jant šaltinius ir literatūrą. Bet būti, jos paveikslas šmėkšojo piežių invektyvas vardas.

Kun. Valadkos esama neblogo 
stilisto, sugebančio kai ką ir pa
traukliai pavaizduoti. Pav., jo 
dabartinės Romos su senovės j 
liekanomis aprašymas (psl. 37 
sq.), kilęs, gal būti, iš paties au
toriaus patirties, yra gyvas, 

/vaizdus ir įspūdingas. Matyti, 
mūsų autorių, — kaip tą anglą 
E. Gibboną, kuriam senojo, ka-j veikalas. Jis yra greičiau siau- 
pitolio vaizdas buvo įkvėpimu ra pasaulėžiūros rėmuose para-

jam veikalą rašant. Gražių vietų 
pasitaiko ir Amerikos lietuvių 
buities aprašymuose. Tai vis pa
trauklios apibraižos, tinkančios 
plačiajai visuomenei skirtų žur
nalų puslapiams. Tai nėra moks- 
liški-istoriški vaizdai. Aplamai, 
kun. Valadkos "Popiežiai ir Lie
tuva" nėra mokslinis - istorinis

TŪKST ANČIAI JAU PAMATĖ. ANTRA DIDELĖ SAVAITĖ 
RODOMA KETURIUOSE CLEVELANDO TEATRUOSE

EASTSIDE

UN1VERSITY THEATRE
E. 105th and EUCLID AVĖ.

WEST SIDE

SOUTHERN THEATRE
WEST 25th and CLARK AVĖ.

SUN THEATRE
E. 89th and BUCKEYE RD.

DOWNTOWN

STANDARD THEATRE
PROSPECT NEAR E. 9th ST.

KAI MERGAITĖ NUEINA PAS

SAVO MOTINĄ ... kai ji

pasakoja savo draugei savo "varguš" — tuomet

jos tėvai neatliko savo pareigos, ši didelė filmą

suveda arčiau Motiną ir Dukterį... Tėvą ir Sūnų.

Lyg viską taip

Taip žmogiška 

ir širdį verianti

pat išgyvenant.. « 
jaunystės laimė yra sumaišyta su neži

nojimo nusivylimais. Visoj kino teatrų isto
rijoj niekas panašaus negalėjo prilygti.

A M:
r.-’

TYou'll Understand When You See lt ... No Children Admittėd! 
. WOMEN ONLY * MEN ONLY
■fe.. at 2 and 7 P.M. Shows at 9 P.M.

ANJAJ II IR GRIITaK
ERNST VVICHERT

(Tęsinys)
Ansas nuėjo vėlai vakare. Niekas ne

privalėjo žinoti jį tiek daug nusižeminus, 
kad pavojingąjį kaimyną aplankytų. Jis per 
garsiai buvo savo tautiečiams prisiekdinė
jęs, kad jam jokiu atveju nenusileisiąs. Jo
nas Geelhaaras jį pasitiko bičiuliškai.

— Tau blogai einas, — tarė jis, — bet * 
kiekvienas išmintingas žmogus galėjo tai iš 
anksto žinoti. Darbštus žmogus gali su savo 
šeima iš kampo žemės išgyventi, nors ir 
senas tėvas arba sena motina kartu valgy
tų. Bet šitokius du kampininkus aprūpinti 
tegalėtų ir pačiam Ponui Dievui pasisekti, 
jeigu lieptų saulei dieną ir naktį šviesti. .

— Jeigu tik teisme būtų paisoma tei
sybės ..., — murmėjo lietuvis.

— Na jau! — sušuko dvarininkas, — 
tai nesąmonė. Teisėjas lygiai taip nusprendė, 
kaip jis pagal reikalą ir pagal savo įstaty
mus turėjo nuspręsti. Jeigu tu sutikai duoti 
daugiau, negu išgali, tai jam neprivalo rū
pėti. Na? Kuo aš tau galiu padėti?

Ansas pasakė jam, kad jis reikalingas 
pinigų bylos kaštams apmokėti ir ūkiui į 
tvarką atvesti. Tai būtų įmanoma, manė 
Geelhaaras, bet kokias garantijas jis galįs 
duoti ?

__ Aš pasirašysiu, — atsakė Ansas su
niuręs.

— O po metų su tavim bus tas pats, 
kas ir dabar. Aš tau duosiu kitą pasiūlymą. 
Parduok man savo pievas. Gražusis šienas 
vistiek juk be naudos sunyksta.

Lietuvis papurtė energingai galvą.
— Ne, pone, jokiu atveju!
— Tuo greičiau aš viską gausiu, — nu

sijuokė Geelhaaras, —-nebūk kvailas, Ansai, 
aš tau siūlau gerą kainą.

Lietuvis liko užsikirtęs.
— Gerai, — tarė ponas, — tu gali gauti 

pinigų už savo parašą. Tegul teismas su
tvarko. Bet neužmiršk, kad aš tavim pasi

vertė V. MARICNAS 

tikiu ir, atėjus dienai, turiu gauti savo palū
kanas ir sumą. Jei tu savo įsipareigojimų 
neįvykdysi, aš griebsiuos įstatymo.

Ansas sutikdamas linketlėjo ir išėjo la
bai palengvėjęs. Na, dabar, mąstė jis, į tin
kamas vėžes įstatysiu ūkį. Geelhaaras pa
tenkintas šypsojos jam išeinant.

Ansas Vanagas dabar turėjo pinigų.
Jais apmokėjo nenustumiamas skolas ir nu
sipirko būtiniausią inventorių. Jis dirbo nuo 
ankstyvaus ryto iki vėlaus vakaro ir sek
madieniais vos nuvogdavo laiko bažnyčiai. 
Kad tik jis nebūtų turėjęs nuolat galvoti, 
kad vistiek privaląs sunkiau plušėti, kaip 
menkiausias bernas tiktai dėl savo tėvo, ku
ris lyg koks ponas eidavo pasivaikštinėti ir 
dėl Karalienės, kuri pasigėrus namuos 
triukšmaudavo. Senąjai tinginės gyvenimą 
padaryti kiek galima rūgštesnį jam buvo 
vienas malonumas. Jis paskyrė jai pačią 
blogiausią karvę, kokią tik galėjo gauti, ir, 
davė jai blogiausią pašarą ir liesiausią ga
nyklą. Jeigu ji dėl to skųsdavosi, atsikirsda
vo: pasižiūrėk tik į savo užrašymą, ar ten 
stovi, kiek karvė turi duoti pieno ir kiek 
šieno ji privalo gauti? Vargas buvo kampi
ninkei, jeigu jos višta užbėgdavo ant jo pa
sėlio, tuojau gavo mokėti pabaudą. Už tai 
ji keršydavo slaptomis žalomis. Nustumdavo 
jo valtį į vandenį, kai jam kaip tik prisei- 
davo plaukti į pievas ar išpančiodavo arklį 
ganyklose, kad jis turėtų jį valandas po ši
lojus vaikytis.

Ji padarydavo iš jo tiesiog laukinį, kai 
jo akyse išsitraukdavo savo užrašymą iš 
skrynios, susivyniodavo į aną raudonmargę 
skarą ir sarkastiškai sakydavo eisianti pas 
senąjį sekretorių, kad jis jai sutartį paskai
tytų, kaikas išimtinėje dar esą užmiršta. Ši
tas užrašymas, ritinys popierio su vokišku 
raštu ir dideliu teismo antspaudu pabaigoje, 
buvo jos pilis, iš kurios ji tarėsi galinti drįs
ti daryti visokį užpuolimą. Dėl to Ansas jau 

seniai paslapčiom į jį kėsindavosi, bet ras
davo ją visada budinčią. Vieną vakarą ji 
grįžo vėlai namo iš karčiamos ir sukniubo be 
sąmonės girta prie durų. Kai jis norėjo iš
eiti, tvarto uždaryti, .užkliuvo už jos ir pa
spyrė koja į šalį. Tuo metu pastebėjo, kad 
jai kažkas iš rankos iškrito. Jis pasilenkė ir 
pakėlė raudonąją skarą su dokumentu.

— Palauk, daugiau tu nebematysi teis
mo ponų!

Jis įspaudė akmenį tarp skaros mazgų 
ir įmetė visą ryšulį į šulinį, kuris keli žings
niai nuo kiemo po sena liepa stovėjo. Kai 
išgirdo vandenį supliaukšint, jam pasidarė 
taip gera, lyg pačios išimtinės būtų nusi
kratęs.

Kai Urtė rytą pabudo ir savo skaros 
neberado, įpuolė į laukinį pasiutimą. Ji dras
kėsi rūbus nuo kūno ir rovėsi išretėjusius 
plaukus, vis verkdama ir šaukdama, kad jos 
lobis prapuolęs. Ji bėgiojo keliu, kuriuo bu
vo ėjus dešimt kartų šen ir ten, jieškojo 
karčiamoje, klausinėjo kiekvieno, su kuriuo 
buvo gerus — veltui.

— Dokumentas yra pavogtas! — šaukė 
ji pagaliau šeimininkui, — ir aš žinau, kas 
jį pavogė!

— Na, tai jieškok visur namuose, — 
atsakė jis ramiai, o akys žiravo. — Tu gali 
gauti visus raktus!

Ji nubėgo pas senąjį sekretorių ir ap
sakė savo bėdą. Tas ją tik išjuokė ir paste
bėjo, kad knygose viskas taip pat surašyta 
ir kad naujas nuorašas ne daug kaštuoja. 
Bet Urtė ne visai tvirtai tikėjo, kad nauja
sis popierius tokio pat galingumo būsiąs ir 
kad Vanagas leisiąsis juo. pagąsdinamas.

' O Ansas buvo linksmas ir pilnas vilčių. 
Jis tarėsi dabar radęs, kaip su Karaliene 
reiksią susitvarkyti.

Kad jis buvo linksmas ir pilnas vilčių, 
buvo bene ir dar kita priežastis. Kai jis vie
ną rytą kieme netoli tvoros skaldė malkas, 
pastebėjo, kad kaimyno karvė buvo vedama 
į ganyklą prie upės. Tai šiaip jau nebuvo nie
ko stebėtino, bet kad virvę rankoje laikė ne 
senoji samdinė, bet jauna mergaitė, apie 

kurią jis iki šiol nieko nežinojo, privertė 
jį įkirsti kirvį į kaladę, atsiremti abiem ran
kom į ji kotą ir spogsoti pro tvorą. Mergai
tei kelias iki tos vietos, kur ji turėjo karvę 
pririšti, buvo neilgas, bet ganykla čia atrodė 
jai netinkama... Ji apsidairė į visas puses 
ir paskui nusivarė gyvulį pro anuos beržus, 
kurie ribas ženklino.

— Kur tu dabar? — sušuko, jai šeimi
ninkas, __ ar mano ganykla kaip tik sveti
miesiems skirta?

Mergina pasiklausė, nekažinkiek teišsi- 
gąsdama, susivokė, iš kur šauksmas atėjo, 
patraukė vėl atgal karvę, kuri jau gerai bu
vo pasismaguriavus, pribedė ją stipriai ir 
tada pasuko ne į namus, o tiesiog į lietuvį, 
kuris dar vis negrįžo prie savo darbo.

— Labas rytas, Ansai Vanage, — už
kalbinu jį jaunoji mergina,, paduodama pro 
tvorą ranką! — Tu nepyk ant manęs, kad 
aš čia dar nesusigraibau. Aš tik vakar vaka
re atvykau.

— Ar tu tarnauji pas senį Petriką? — 
paklausė jis.

— Aš esu jo anūkė Grita, — atsakė ji,
— mano motiną tu juk pažinai.

— Žinoma, — atsakė jis draugiškiau,
— aš ją gerai pažinau. Kas pasidarė, kad tu
ateini tarnauti pas savo senelį, nors ir būda
ma dar jauna ir galėdama namuos pagel
bėti ? ,

— Nės mano tėvas numirė, — atsakė 
ji liūdnai. — Jį pašovė Rusijoje, kai jis ten 
spiritą nugabeno. Kai kaimynai jį surado, 
jis jaū dieną ii- naktį buvo lauke išgulėjęs 
ir daug kraujo praradęs. Niekas jau nieko 
jam negalėjo pagelbėti. Mano motina nori 
žemę už skolas perimti. Tada mums vaikams 
nieko nebelieka.

— Taip... taip, — sakė Ansas. — Bet 
senis Petrikas irgi nedaug teturi, ir jo sam
dinė yra pikta žmogysta.

Grita susijuokdama parodė savo baltus 
dantis.

— Aš nebijau jos, o iki soties pavalgyti 
dar čia vis užteks.

__ O daugiau tau nieko nereikia? — 

paklausė Ansas, kuriam patiko linksmos jau
nojo sutvėrimo akys.

— Kur ne! — sušuko ji. — Kokios gra
žios eilutės į bažnyčią, bet ją aš dar iš ma
mos gavau, ir ligi šitą sudėvėsiu, praeis 
bent pora metų. Nereikia per toli į ateitį 
skaičiuoti.

Ansas linktelėjo. Jis nežinojo, ką dėl to 
sakyti. Pasiėmė kirvį ir nykščiu patikrino 
ašmenis. Grita atsisveikino, vėl paduodama 
ranką.

— Būkime geri draugai, — prašė ji, — 
ir jeigu aš kartais užmirščiau, kur tavo riba 
eina, tai jau nedėk tuojau pabaudos.

Ji nuėjo, nelaukdama atsakymo.

Ansas turėjo pripažinti, kad mažoji Gri
ta, kurią jis tik kaip kūdikį tebuvo matęs, 
buvo tapus tikrai graži mergina, kuri galėjo 
rodytis šalia švariausių lietuvių ūkininkų 
dukterų. Jai nereikia toli į ateitį skaičiuoti, 
mąstė jis. Jau vis atsiras toks vyras, kuris 
apie kraitį ne daug teklaųsinės. Vakare jis 
girdėjo ją po beržais dainuojant, ir žinomo
sios ilgesingos dainos dar niekad jam taip 
giliai nebuVo smigę į širdį, kaip šį kartą. 
Jis užsikūrė trumpą pypkutę ir atsisėdo ant 
kamieno vienos sužalotos kriaušės, kuri už 
klėties stovėjo. Iš čia galėjo gerai matyti 
kaimyno mažą bityną, kuriame mergaitė 
kažką triūsinėjo. Jis nebuvo linkęs su ja už- 
megsti santykius, bet netrukus jam vis dėlto 
knietė sužinoti, ką Grita, pagaliau, ten daro, 
ir nei pats nepasijuto, kai jau stovėjo prie 
paskutinių vakaro saulės spindulių raudonai 
nupliekstos pintinės tvoros iš sausų pušaša- 
kiu, pasirėmė abiem alkūnėm ant išsišovu
sių stulpų ir pūtė žemyn mėlyną dūmą. Gri
ta dėjos, lyg jo visai nepastebėjusi ir daina
vo toliau, kartas nuo karto iki žemės pasi
lenkdama ir kažką pakeldama.

— Ką gi tu čia dirbi? — paklausė An
sas pagaliau, truputį įžeistas 'ja asmens ne
paisymo. Jis tarėsi būdamas šeimininkas, 
neprivaląs pokalbio pats pirmas pradėti.

4

(B. d.)
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Vieni kitiems esame reikalingi

demikai skautai buvo surengę 
žiemos stovyklą Michigane.

• Gruodžio 11 d. Urbanos lie
tuviai studentai dalyvavo Inter- 
national Fair. Iš Chicagos atsi
vežtų eksponatų pagalba buvo 
įrengtas savas lietuviškas sky
rius. Urbaniškiai studentai pa
šoko tautinių šokių. Tradicinis 
kasmetinis lietuvių pasirody
mas sulaukė didelio dėmesio. 
Urbanos skyriui vadovauja Br. 
Juodelis.

• Illinois universitete Chica
goje, bendrame liet, klubo ”Li- 
tuanica” ir Tarptautinių Santy
kių Klubo susirinkime lapkričio 
23 d. apie ”JAV laikyseną ma
žųjų valstybių atžvilgiu” kalbė
jo Antanas Olis. Kalbėdamas 
susirinkusiems amerikiečių ir 
lietuvių studentams, pavyzdžiu 
laikė Lietuvą.

• Lietuviai studentai Illinois 
universitete Chicagoje laimėjo 
pirmą vietą tinklinyje, baigmi
nėse rungtynėse įveikę latvius.

• Brocktono studentai yra su
darę įvairiomis progomis sėk
mingai grojantį orkestrą, ku
riam priklauso J. Špokevičius, 
Vladas Eikinas, Vytautas Eiki- 
nas ir A. Kebkinskas.

• Hartfordo skautų Tėvų Ko
mitetas, kuriam pirmininkauja 
pulk. A. šova, buvo surengęs ry
tinių pakraščių jaunimui — ku
rio dalyvavo 260 — tikrai praš
matnų Naujų Metų sutikimą. Iš 
studentų darbavosi Vyt. Pilei- 
ka, Pranas Bernotas, Qed. Dra- 
gūnevičius ir Grasina Krasaus
kaitė, kuri šiek tiek sarkastiš-

Antra, gyvendami Amerikoje, 
savin geriame demokratiškąją- 
humanistinę Vakarų pasaulio 
dvasią; ir jinai mumyse palieka 
apytikriai panašią žymę, pvz. 
tolerantiškumą.

Trečia, beveik visi santarie
čiai yra skautai arba iš šios or
ganizacijos atėję; mūsų brendi
mo periodui jinai yra užspau
dusi savo antspaudą. Mes pra
dėjome eiti nuo tenai, kur buvo 
mus atvedusi skautija, ir mūsų 
galvojime yra vis ryškios skau
tiškosios minties stiprybės ir 
silpnybės. Mūsų pačių galvoji
mo silpnybė yra jo nediscipli
nuotumas.

I Ketvirta, mes esame apie San- 
I tarą susibūrę, kurie jautėme sa- 
I vyje nuosaikumo dvasią; nors 
l tų klausimų niekas organizuotai 
| nediskutavo ir į programas ne
įrašė, bet mes intuityviai linko- 
me į vidurio pozicijas tiek vi- 
s u o m eniniais - politiniais, tiek 
ūkiniais, tiek filosofiniais bei 
religiniais klausimais. Vaizdin
gai tariant, mes nesiveržiame 
nei žudyti heretikų iš vienos pu
sės, nei tyčiotis iš kitų idealų. 
Mes turėjome progos — kai ku
rie iš mūsų gana intymios —" 
susipažinti su kraštutinumais*), 
jet kad neradome tenai, ko j ieš
kojome, teparodo, jog mus visu j , . viena muaų gcuausiųjų iuc
nuoširdumu tegalėtų patraukti sykį iigitar6) „rašę prieš gave». 
nuosaikiai pažangus vidurio ke-' y.

lias (pasinaudojant prez. Eisen- 
howerio kažkada mesta minti
mi).

Esama, taigi, atviri daugeliui 
ideologijų; tačiau tiek bendrasai 
lietuvių jaunimą ištikęs likimas, 
tiek tam tikros — gilios ir nuo
širdžios, kaip pati bičiulystė — 
simpatijos mums davė daug 
bendro pagrindo. Tačiau ne jis 
mums svarbus, ir jo nespaus
dinsime programose nei neversi- 
me vieni kitų į jį įtikėti, nenu
krypstant nė per nago juodymą 
nuo kokios tai deimantu įrėžtos 
generalinės linijos. Mes džiaug
simės ta idėjine vienybe, kiek 
jos savyje spontaniškai surasi
me, tačiau nesibaidysime ir idė
jinio įvairumo. Nes mūsų tiks
las, pagaliau, nėra uniformiš
kai galvoti, bet vieningai veikti 
tame lauke, kurį esame savo 
veiklai pasirinkę, mūsų tikslas 
— statyti naujus ir tvirtesnius 
kaip ligi šiolei pamatus visuo
meninei aetinančios kartos veik
lai lietuvių tautoje.

Apie tai, kuriuo būdu šian
dien šiems pamatams griovius 
kasame ir akmenis velkame — 
dar pakalbėsime.

Skelbdami, jog Santara yra 
neideologinė organizacija, neno
rime paneigti paasulėžiūrinio 
apsisprendimo reikal i n g u m o. 
Asmens — tuo pačiu ir mielo 
santariečio ar santarietės — gy
venime jo susikurtoji ar priim
toji pasaulėžiūra yra kryptį duo
dantis veiksnys; ir kas neturi 
nusistatęs savo gyvenimui kryp
ties, nėra tiek subrendęs, kiek 
su trupučiu pastangų galėtų bū
ti.

Tačiau mes pripažinsime, ma
nau, jog, pirma, pasaulėžiūros 
susikūrimas yra grynai asmeni
nis vyksmas, išaugęs iš pačios 
žmogaus patirties, pradedant 
pirmaisiais kūdikystės metais ir 
baigiant mirties patalu; ir, ant
ra, jog yra gyvenime užduočių, 
kurių atlikimui gali — ir, išties, 
turi — susiburti žmonės, kurie, 
nepaisant skirtingų pažiūrų ki
tais kalusimais, sutaria dėl tųjų 
paties gyvenimo pastatytųjų už
duočių.

Iš vienos pusės, leiskime žmo
gui augti ideologiškai pačiam, 
ar susirasti tą pagalbą, kokios 
jis/norės! Iš antrosios: kaip ko- 
operatyviniame judėjime, ka
riuomenėje ar Rural Electrifi- 
cation Administration susiburia 
skirtingų ideologijų 
siekti jiems bendrų ir prasmin
gų neideologinių tikslų, taip su
siburti jie galėjo ir Santaroje. 
Santaros neideologiškumas nė
ra žymė, kuria ji norėtų, atsi
skirti nuo kitų akademinių or
ganizacijų; jinai išplaukia iš jos 
prigimties, tikslo ir Amerikoje 
gyvenimo sąlygų. Kiek liečiama 
pasaulėžiūra, ^'Santaroje gali, 
turbūt, sutilpti jos visos, nes 
jos širdies esama gana plačios.

Pagerbdami kiekvieno santa
riečio sąžinės individualumą ir 
neatmešdami bet kieno nuošir
džių pažiūrų, mes tačiau negali
me nepajusti, kad nesame atsi
tiktinis vėjo iš visų pasaulio 
kampų supustytų apsisprendimų 
rinkinys. Vieųą, esame lietuviai 
ir mumyse nieku neišblėsus toji 
kultūrinė tradicija, kuri viešpa
tauja ir mūsų tautos gyvenime; 
ir jeigu, anot šiame Sž spaus
dinamo Vyt. žvigzdžio —. iš tie
sų, ne sanatriečio! — vieni esa
me vidury, o ne dešinėje ar kai
rėje tos plačiosios tradicinės 
srovės, tai dar nereiškia, kad

jai Sąjungai.
j Benuraoarbiavimo neišugdy- 
sim, neoanuy aami sukurti at
mosferos, kurioj mažuma būtų 

| pagerina, jai netruKdoma kal
ne ii per susirinkimus, posėdžius 

i ir t.t. taipgi putina, kad tie, 
i kurie atstovauja diuesnę ar nia-
• zesnę stuuentiSKą "valdžią’, zi-
• notų savo jėgos noas 
■ pagarbos mažumai ir
geoetų kartais nedaryti da- 
iyaų, kuriuos 
asmenys turėtų teisę daryti, 
tutoji atmosiera yra pati demo
kratinio proceso esmė. Sitai vyk
dant, visokį ndkimų ir kt. "ne
sklandumai'’ neatsitiks, o jei 

| kartais nutiks, bus lengva pasa- 
' nnti. šitai uuoua oazę susitan- 

visuos 
jos tarp skirtingų pažiūrų stu- ^ųjungos iunKcijom pnkiausan- 
dentijois?

Pirmiausia, reikia pasakyti, 
jog skirtingų pažiūrų žmonių ir 
pagal pažiūras organizuotų gru
pių buvo, yra ir bus. Taigi, no
rint geresnio sugyvenimo, šį 
faktą reikia pirmiausia pripa- 

Kolega paly- žinti. Su šituo faktu ne visi nori 
studentišką skaitytis. Tokiu būdu atsiranda 

kurie reikšdami savo 
politines ar ideologines pažiūras, 
nori kalbėti visos studentijos 
vardu, šitai, mano manymu, yra 
asmeninių ideologinių įsitikini
mų primetimas visiems, kas ne
gali ugdyti nei sugyvenimo nei 
bendradarbiavimo.

Antras faktas, kurį reikia

(Pasikalbėjimas su Vyt. Žvirzdžiu)
ji mūsų karta tremtyje, šitai 
atsiekti ir turėtų būti jaunosios 
studentijos ambicija. Esu nuo
monės, jog ir naujų studentų or
ganizacijų, kaip pav., santarie
čių įsikūrimas, duodąs organiza
cinę formą studentų daliai, iki 
šiol žinomai nepriklausomųjų 
vardu, prie šitų santykių page
rinimo galės žymiai prisidėti, 

| kaip ir iki šiol egzistavusios or
ganizacijos, t. y. ateitininkai, 

mykštį kelią. Kviėsdami ir savo skautai ir šviesininkai. 
skaitytojus į akademinę 
tai ką, skelbiame pasikalbę- , 
jimą su vienu iš tos taikos ar
chitektų — Garbės Teismo nariu, 
buv. Moksleivių ir Studentų Atei
tininkų S-gos pirm., buv. ”Atei- I 
ties” redaktoriumu Vyt. Žvirz- Į 
džiu. Nereiškia, kad sutinkame 
su visomis jo mintimis; bet nuo- ! 
monių skirtumai, išplaukiu iš ge
ros valios, negali 
vertės. SŽ.

STUDENTŲ ŽODIS ilgai sten
gėsi ugdyti visų pažiūrų studen
tų bičiuliško bendradarbiavimo 
dvasių, pasitikėdamas ne žmo
gaus biletu, bet jo lietuviškumu. 
Pereitą pavasarį mūsų optimiz
mui buvo suteiktas smūgis, nuo 
kurio laikinai apkarto ir mūsų 
kalba. Bet dabar akademiniai vei
kėjai pasirašė "akademinio soli
darumo deklaraciją”, kurią norė
tume laikyti užtikrinimu, kad 
kas buvo, nepasikartos. STU
DENTŲ ŽODIS grįš į savo pir-

būti neigiamos

is
SU-

kaip legalus

Kokiais kebais siektina ge
resnio sugyvenimo ir toleranci- mul lr Kompromisui ir

Būtų įdomu, jei 
gintum dabartinę 
veiklą ir jos nuotaikas su 1951 žmonių, 
m. vyravusiomis.

Beveik prieš keturis metus 
Madisone, Wis., buvo pradėta 
organizuoti dabartinė Lietuvių 
Studentų Sąjunga JAV. Organi
zacinį branduolį sudarė įvairių 
pažiūrų studentai ir jų bendra
darbiavimas buvo labai sėkmin-i 
gas. Tai liudija faktas, jog tą1 ypač pabrėžti, yra vienybės rei

kalingumas. Mūsų nėra daUg. 
Vienas kitam esam'reikalingi ne 
tik kaip lietuviai, bet ir kaip 
žmonės, profesionalai, pagaliau 
kaip žmonės, kuriem rūpi su
kurti ir išlaikyti integruotą lie
tuviškąją asmenybę, kiek galint 
ilgiau nepasidarant "marginai” 
asmenim, nekūrybiškai padaly
tais tarp amerikietiškos ir lietu- 

____________ Tam ir 
1951 m. ir buvo sąjungos kuri-' šiltos atmosferos sukūrimas ša
mo procese. I v0> lietuvių, tarpe yra reikalin-

Būtina pažymėti, jog įvairios Kas> tam reikalingas ir lietuviš- 
nuomonės apie būsimą sąjungą kųjų, nejnišriu, šeimų skaičiaus 
nebuvo "skautiškos”, "ateitinin- padidinimas. Mūsų Sąjunga su-

pat 'pavasarį (1951) Sąjunga 
buvo. įkurta.

Tuo metu veikė bent kelios 
akademinės organizacijos: skau
tai, ateitininkai, ir šviesininkai 
New Yorke. Į rinkimus sąrašu 
išėjo Nepriklausomieji kaip są
jūdis. Santykiai tarp tų organi
zacijų anuo metu buvo korektiš
ki. Pagrindinis studentiškojo 
bendradarbiavimo ban d y m a s viškos bendruomenės.

kiškos” ar pan., t. y. pažiūros ir teikia galimybės ugdyti ir vieną 
jų atstovavimas nebuvo grupi-kitą aspektą... Betgi turint 
nis, bet asmeninis. Tos pat ar] įvairių pažiūrų studentiją, kaip 
panašios pasaulėžiūros žmonės ""
dažnai atstovavo skirtingas nuo
mones, liečiančias sąjungą.. Vie
nas iš pagrindinių diskusijų ir 
pasitarimų ir susitarimų punk
tų buvo sąjungos skyrių auto
nomijos ir Centrinės Valdybos 
stiprumo klausimas. Nuomonės 
čia skyrėsi ne pagal pasaulėžiū
rą, bet pagal gyvenamąja vietą. 
Kitas klausimas lietė rinkiminę 
sistemą: sąrašinė ar asmeninė, 
proporcinė ar mažoritarinė; tre
čias __sąjungos tikslų formula-
ciją, ketvirtas — nario defini
ciją ir t.t.

Bendradarbiavimas buvo sėk
mingas todėl, kad pirma, niekas 
nesiekė primesti kitam savų pa
saulėžiūrinių sįitikinimų bei 
juos velti į sąjungą, antra, nie
kas nesislepė su savo ideologi
niais įsitikinimais, tuom Nuda
rant gražią ir atvirą bazę žmo
gaus su žmogum bendravimui, 
ir trečia, jog buvo diskutuojama 
ir "ginčyjamasi” kaip anksčiau 
minėjau, bendriniais sąjungos 
organizaciją ir darbą liečiančiais 
klausimais. Daug prie sugyve
nimo prisidėjo ir asmeninis ben
dradarbiavimas, kurį pavadin
čiau draugiškumu.

Paskutiniaisiais metais ben
dradarbiavimas daugiausiai nu
kentėjo dėl vieni kitų pakenti
mo stokos ir dėl bėgiojimo į di
džiuosius laikraščius rašyti apie 
mūsų vidaus reikalus jau labai 
aštriom ir nebalansuotom fra
zėm. šitai galima nesunkiai eli
minuoti. Esu įsitikinęs, kad de
dant pastangų, sugyventi gali-] žiūriniai reikalai priklauso stu 
me daug puikiau, negu vyresnio-j dentų organizacijom, ne bendra

i

ciuos uaiyKUos. Apie lai Kainu iš 
Į praeities patyrimo, būnamas 
nuomones, jog pirmosios sąjun
gos vaidyoos, kurios pirmininku 
man teko garoe būti išrinktam, 
SKianuus bendradarmavimas di
dele dalim puvo šios sukurtos 
atmosferos rezultatas. Nėra 
mausimo, jog asmeninė ar gru
pinė komunikacija šitoje srity 
daug padeda, sudarant galimy
bę santykiauti įvairių pasaulė
žiūrų asmenim kaip žmogui su 
žmogum ir tokiu būdu vienas 
kitą labiau suprasti.

Kiek pateisinama kai kieno 
nuomonė, kad studentais gali iš
likti tikrai "nepriklausomas’’ ir 
laisvas kūrybiniam darbui tik 
būdamas šalia studentiškųjų 
.sambūrių?

Lietuvis studentas turi tik 
vieną aiškią pareigą: priklausy
ti bendrajai Lietuvių Studentų] 
Sąjungai. Toji sąjunga yra visų] 
ir visiems. Tie, kurie negali ar 
nenori aktyviai jos darbe reikš
tis, turėtų bent domėtis Sąjun
gos leidžiamais biuleteniais, kul
tūrine veikla ir t.t. šiuo metu 
organizacijos vaidmuo lietuvy
bės išlaikyme yra veik didesnis 
negu šeimos, gi išlikimas lietu
vių vargu ar kieno, "laisvam kū
rybiniam darbui” gati pakenkti.

Kolegos, nenorį dalyvauti ben-

maro turim saugotis ugdyti uni
forminę vienybę, kur nerespek
tuojami asmeniniai įsitikinimai, 
kur egzistuoja tik oficialioji 
ideologija. Asmuo visuomeninia
me gyvenime yra augščiau- 
sioji vertybė. Todėl būtina kur
ti demokratinę vienybę įvairu
me. Šiai gi sudaryti, reikia aiš
kiai padalinti studentiškųjų or
ganizacijų ir bendrosios mūsų 
Sąjungos funkcijas". Bendroji 
sąjunga rūpinasi lietuviškaisiais 
klausimais, profesiniais, proce
dūriniais Sąjungos klausimais, 
kaip pav. pav. rinkiminė siste
ma, šalpa etc., ir tik jais. Todėl 
sąjunginėj plotmėj tie dalykai 
turi rasti laiko ir vietos disku
sijoms. Gi politiniai ir pasaulė
žiūriniai dalykai, kurie kad ir 
būdami asmeniniai, gali turėti ir 
grupinę išraišką, turi būti pa
likti atskirom studentų organi
zacijom. Tai nereiškia pasaulė
žiūros kaip tokios nužeminimo, 
atvirkščiai, — jos pagarbą, ne
padarant ideologinių įsitikinamų 
rinkiminiu futbolu.

Bendradarbiavimui išvystyti 
yra būtina rasti bendras įsiti
kinimų vardikli.?, kuriuo, mano 
nuomone, yra mūsų lietuviškieji 
kultūriniai ir profesiniai reika
lai bei krikščioniškosios mora
lės elgesio principai ir pati lie
tuviškoji ir krikščioniškoji kul
tūra, kuriai visi priklausome, 
vieni būdami jos vidury, kiti 
kairiau, kiti dešiniau, šitoji tad, 
mano įsitikinimu, yra bendroji 
Sąjungos "ideologija”. Pasaulė-

žmonėm

drinėje Sąjungoje ar bet kokioj paSaU‘
kitoj studentų organizacijoj iš 
baimės savo tikram ar įsivaiz
duotam talentui parodo tik savo 
pseudo - intelektuališką tuštybę. 
Angliškas akcentas nepages 
kartas nuo karto ir lietuviškai 
pakalbant. Gi talentas neišaugs 
dėlto, kad su nieku nekalbi. Re
gis Goethe yra sakęs, jog talen
tas bręsta vienatvėje. Kūrybi
nis darbas tačiau vargu ar įma- 
noams tvora atsitverus nuo sa
vos bendruomenės.

Dalyvavimas atskirose pasau
lėžiūrinėse, visuomeninėse stu-1 
dentų organizacijose yra be 
krašto naudingas asmenybės ir 
charakterio ugdymui, ypač šiuo aktyviai 
metu. Reikia pasakyti, jog ši- darbe bei jos vadovavime.

lio jinai nebeapsprendžia.

tose organizacijose nedalyvau
jantieji daug ko nustoja, praras
dami progą ir pasaulėžiūriškai 
gilintis ir visuomeniškai auklė
tis. Tokia organizacija nėra tuš
čias laiko gaišinimas, tai tikra 
gyvenimo mokykla, sujungta su 
žaidimu, kad būtų įdomiau.

Yra žmonių, kurie dėl tempe
ramento ar charakterio, savybių 
tokiuose sambūriuose dalyvauti 
nenori. Jie turi rasti savo vietą 

■' bendrojoj Sąjungoj, kur jiem 
.turi būti sudaromos sąlygos ir 
pasisakyti "nepriklausomai” ir 

dalyvauti Sąjungos

Algirdas Landsbergis

KADAIS IŠKELIAVUSIEJI

Senieji žodžiai — baimės raškomos
Kadais vaikais mylėtos gėlės — krito kojosna 
Ir meldė likti. Virvės gyslotai vaitojo.
Krantai sudilo tartum ašmenys.
Mes išplaukėm, kur vešlūs
Liula spalvose tolieji toliai.

Diena. Naktis. Mes plaukiam į tenai, 
Praskirdami vandens abuoją tylą rankomis. 
Senų dienų seni savi daiktai
Su gedinčiais veidais akių naktysna renkasi.

Metai. Ir šimtmečiai. Ilgai, ilgai
Mes plaukiame. Kodėl, kodėl, draugai,
Taip šiltos, taip kadaise, jūsų rankos lediniu barškėjimu 
Prasiskiria pro jūros druską, miglą, vėją.

Mes plaukiame pro griaučiais bąlančias salas, 
Ir aš bijau pažvelgt sau į rankas.

*) Kai kurie iš mūsų šiandien at
sakingas pareigas einančių žmonių 
yra anksčiau buvę ateitininkais ir, 
kaip viena mūsų geriausiųjų ręerginų

AKADEMINiAME PASAULYJE
• Studentų Dienų ir Studentų 

žodžio eilėraščio ir reportažo 
konkurso jury komisija, poetui 
Stasui Santvarui pirmininkau
jant, sausio. 3 d. nutarė pripažin
ti Lietuvių Studentų Santaros 
paskirtąsias premijas ”žVainiui” 
už eilėraštį "Kadais iškeliavu
sieji” ir "Baltijos bangai” už 
reportažą "Vivat Academia”. 
Atplėšus vokus, paaiškėjo, kad 
premijuotųjų kūrinių autoriai 
yra Algirdas Landsbergis ir 
Bronius Juodelis.

Jury komisija taip pat ”atžy- 
mėtinu” pripažino "Vandenės” 
trijų eilėraščių ciklą "Pilkosios 
impresijos”, kurių autoriumi 
pasirodė esanti Dalia Juknevi
čiūtė.

Sž šiame nr. spausdina pre
mijuotąsias A; Landsbergio ei
les, sekančiuose išspausdins re
portažą ir "Pilkąsias impresi
jas”. Būdinga, kad ir studentijo
je šiandien vyrauja mažiau į 
tradicinę formą dėmesį kreipian
ti "galvotinė” poezija. Visiems 
konkurse dalyvavusiems nuošir
džiai dėkojame!

• Ant. Zelenkevičius gruodžio 
29 d. Waterbury studentams da
vė iliustruotą paskaitą apie me
ną, ilgiau apsistodamas ties im
presionizmu.

• D. Malakauskaitė Waterbu- 
ry studentų skyriaus vardu 
gruodžio 11 d. kalbėjo per vieti
nį radijo vykstančio šalpos Fon
do vajaus reikalu.

• Sigitas Liaukus, Waterbury 
studentų iždininkas, yra ir Ša
rūno sk. draugovės drauginin
kas.

K.

• R. Kisielius, buvęs aktyvus 
New Yorko skautų veikėjas,1 koje dvasioje nutapė salės deko- 
grįžo iš karinės tarnybos, pra
leidęs 2 m. Aliaskoje, žada pra
dėti studijas.

• Detroito studentai santarie
čiai sausio 9, 16, 23 ir 30 die
nomis rengia Lietuviškąjį Semi
narą — ciklą paskaitų lietuvių 
visuomenę liečiančiais klausi
mais. Pirmas kalbėtojas — A. 
Melnikas kalbės apie Čiurlionį 
ir jo reikšmę moderniame me
ne. Sausio 8 d. D. Bulgarytė ir 
S. šimoliūnas kalbės per Detroi
to radiją seminaro reikalu. De- 
troito santarleė^ams pirminin
kauja J. Gihydis.

• Gruodžio 16 d. New Yorke 
įvyko egzilų skautų sąjungų 
konferencijos posėdis, kuriame 
lietuvius atstovavo 
pas, A. Banevičius, 
kas ir R. Mieželis, 
saulinės jamboree, 
rugpjūčio mėnesį Kanadoje, me
tu rengti egzilų jamborettes. 
šiems pasirengimams tarp egzi
lų skautų sąjungų koordinuoti 
išrinktas liet, atstovas ps. A. 
Banevičius. Numatyta išleisti 8 
egzilų tautų skautų organą Sem- 
per Vigilant, kuris netrukus 
jau pasirodys. Iš lietuvių į re
dakcinį kolektyvą įeina Ed. Ka
minskas. Gi prof. V. Čepas yra 
šios konferencijos nuolatinis 3 
asmenų sekretoriato narys už
sienio reikalams.

• Detroito studentai gruodžio 
12 d. buvo surengę V. Krėvės 
minėjimą.

• Detroito ateitininkams prof. 
Juozas Brazaitis skaitė paskai-

• Studentų suvažiavimas tą apie keturius apgaulingus 
Hartforde įvyks vasario 19-20( "miražus”: toleranciją, huma- 
dd. Suvažiavimo rengimo komi
siją sudaro: Vyt. Saliamonas, 
N. Stadalnikaitė, Gr. Krasaus
kaitė, J. Petkaitis, E. Skrupske- 
lytė ir B. Empakerytė. Su rei
kalais kreiptinas! į N. Stadalni- 
kaitę (165 Ashley St.) arba V. 
Skrupskelytę (50 Lawrence).

• Gražina Frankaitė vadovau
ja akademikių skaučių draugo
vės New Yorko skyriui.

• Vasario 6 d. New Yorko 
skautės ir skautai Apreiškimo 
parapijos salėje rengia vakarą, 
kurio metu pirmą kartą pasiro
dys New Yorko skautų dramos 
sekcija su V. Kidolio režisuotu 
Vyt. Alanto veikalu "Buhalteri
jos klaida”. Ta proga bus iškil
minga akademija, atžymint! 
New Yorko skautų vyčių drau
govės penkerių metų įsikūrimo 
sukaktį. Vaidinime dalyvauja 
šie studentai skautai: Gr. Fran
kaitė, D. Stasiukynaitė, A. Bich- 
nevičiūtė, D. Gasiūnas, R. Ke- 
zys, J. Pupius ir J. Ulėnas. Ryt. 
pakraščių jaunimas kviečiamas 
atsilankyti.

prof. V. če- 
Ed. Kamins- 
Nutarta pa
myksiančios

. racijas.
• Ged. Dragūnavičius yra 

Hartfordo Gel. Vilko skautų vy
čių būrelio vadas.

• J. Paškevičius, studijuojąs 
Hillyer kolegijoje, yra Hartfor
do ir New Britain skautų vyčių

■ draugovės vadas.
• Į Los Angeles ALTo valdy- 

: bą perrinktas kol. L. Valiukas ir
išrinkti abu Los Angeles studen
tų skyriaus atstovai Vladas 

, Muchlii, šio ypač veiklaus sky
riaus pirmininkas, ir Jonas Ka
minskas, vicepirmininkas.

• Vidmaintas Variakojis lap
kričio 20 d. įvykusio iškilmingo 
Urbanos Korp! Vytis sueigos

1 metu buvo pakeltas į Korp! 
senjorus.

• Ed. Kaminskas paskirtas 
vadovauti Elizabetho, N. J. 
skautų Šarūno draugovei.

• Vytautais Romanauskas ir 
L. Jurskis paskirti rūpintis 
skautų vieneto įsteigimu Phila- 
delphijoje.

• Z. Rekašius pravedė Detroi
to studentų surengtą N. Metų 
sutikimą su nuotaikinga progra
ma ir pora šimtų dalyvių.

• Gruodžio 29 d. įvyko De
troito santariečių skyriaus su
sirinkimas. Aptarti seminaro 
reikalai, įspūdžiai iš Chicagos 
suvažiavimo ir keli darbai atei
čiai.

• Lietuvių Studentų Santa
ros Detroito skyrius atidarė se
minarą, kuris tęsis sausio sek
madieniais ir vasario mėnesį. 
Sausio 9 d. pirmą paskaitą skai
tė dail. Antanas Melnikas. Pa
skaitos tema — kūrybos raida. 
Prelegentas praturtino savo pa
skaitą, parodydamas ekrano pa
galba keletą pavyzdžių iš vaiz
duojamo meno. Paskaitoje iš
kelta, ka‘d meno tikrieji elemen
tai yra estetinės formos, kurios

' nebūtinai atitinka savo laiko vi- 
i suomeniškam skoniui. Meno tik-

niškumą, laisvą tiesos j ieškoji
mą ir reliatyvumą. Prelegentas 
siūlė nesusiklaidinti ir tvirtėti 
savo įsitikinimuose, dažnai skai
tant Šalkauskio "Ateitininkų 
ideologiją”.

• R. Žukauskaitė atstovavo,
studentus ateitininkus Pax Ro
maną konferencijoje Otaw°je> rumas nustato jo gerumą. Pvz.: 
Kanadoje. _ 'būtų sunku nustatyti, ar Beet-

• Kalėdų atostogų metu atei- muzika geresnė už Mo-
tininkai turėjo studijų dienas zorto Tokiame mene ivertinimas 
Csicagpje ir New Yorke, gi aka- Po.vp.t. . >t.rh ..

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

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

Cleveland 3. Oh'0
Telef.: HE 1-6344



*
6 — Dirva Nr. 3 * 1955 m. sausio mėn. 20 d.

K. S. KARPIUS

ŽYDUKO 
KOMUNISTO 
PAAUKŠTINIMAS 
PAAIŠKĖJO

Pereitą vasarą senatoriui 
Carthy Senate buvo

Mc 
iškelta 

'byla” už "įžeidimą” U. S. Ar
mijas, kada McCarthy pareiškė 
generolui Zwicker, kad jis "ne
vertas dėvėti generolo unifor
mos”, jei slepia kas paaukštino 
į majorus ir garbingai iš tarny
bos paliuosavo New Yorko ko
munistą žyduką Peress.

Tada buvo žinoma, 
"byla” suplanuota prie 
Rūmų esančių asmenų, 
vo griežtai uždrausta ' išduoti, 
kas tame pasitarime dalyvavo.

Dabar, demokratų partijai 
paėmus Kongreso kontrolę, at
sisuko antras lazdos galas. Ir 
kad negautų mušti iš demokra
tų už komunistų globojimą, kuo 
1952 metų prezidento rinkimuo
se respublikonai kaltino demo
kratus, patys kaltininkai išėjo 
viešumon su daviniais apie tą 
žyduką.

Kai lapkričio 8 d. senatas su
sirinko McCarthy "pabaudimo” 
reikalu išnešti nuosprendį, jau 
buvo aišku, kad demokratai lai
mėjo rinkimus. Prieš rinkimus 
senatoriui McCarthy primestas 
Armijos ir generolo Zwicker 
"įžeidimo” kaltinimas staiga su
tirpo. McCarthy buvo "pabar
tas” tik už 1952 metais nesi
skaitymą su senato komisija, 
kuri reikalavo patiekti žinias 
apie jo gautas aukas kovai prieš 
komuniztną.

Senato posėdyje lapk. 8 jau 
buvo aišku, kad Armijos vado
vybė turės suteikti pilnas infor
macijas kas tą komunistą žydu
ką globojo, kai demokratų se
natas to pareikalaus. Ir Ameri
kos sekretorius Stevens tą pa
darė skubomis, pirm negu spėjo 
susiorganizuoti demokratų 
misijos, kas galėtų sukelti 
senhowerio administracijai 
malonų skandalą.

kad ta 
Baltųjų 
bet bu-

ko- 
Ei- 
ne-

Klastingos pastangos 
reikalą paslėpti

Gen. Zwicker, kuris su panie
ka atsiliepė į senatoriaus Mc 
Carthy pareikalavimą davinių 
apie to žyduko globėjus Armijo
je, buvo to žyduko dantisto vir
šininkas ir viską puikiai žinojo. 
Bet jam, matyti iš augščiau bu
vo burna uždaryta. Ir be to, 
jausdamasis dideliu, kai už jo 
pečių stovi augštoji Armijos va
dovybė, atsisakė pasakyti kas 
1954 metais vasario mėn. sku
bomis paliuosavo su paaugštini- 
mu.

Armijos sekretorius Stevens 
iškėlė senatoriui McCarthy "by
lą”, kuri ėjo per televiziją perei
tą vasarą. Tos "bylos” pabai- 
gon, senatorius Flanders, tų pa
čių asmenų aprūpintas "doku
mentais”, iškėlė naujus įtari
mus senatoriui, reikalausdamas, 
kad senatas prie uždarų durų 
MvCarthy nuteistų ir tarp kitko, 
iš komunistų veiklos tyrinėjimo 
komisijos pirmininkystės paša
lintų. Wisconsine organizuotas 
piliečių vajus jį iš senato at
šaukti, visiškam jo suniekini- 
mui visuomenės akyse. Už tos 
propagandos stovėjo komunis
tai ir jų sumulkinti amerikie
čiai veikėjai, spauda ir radijo 
bei valdžios pareigūnai.

Neišliko neįsivėlęs ir pats pre
zidentas, kuris kiekviena proga 
atakavo senatorių McCarthy, 
pridėdamas svorį. Ir po pasku
tinio senato posėdžio, kur Mc 
Carthy buvo "pabartas" už tą 
seną reikalą, prezidentas Eisen- 
howeris parašė pagyrimo laišką 
komisijos pirmininkui, senato
riui Watkins, kartu pagirdamas 
ir šen. Flanders už pasistengi
mą McCarthy apkaltinti. Res
publikonų priešai iš to laukė di
delių dalykų: McCarthy kursiąs 
kitą partiją, suskaldys respub
likonus.

Dabar, jausdamas užeinančią.

audrą, prezidentas matyt para
gino Armijos sekretorių Ste
vens suteikti Senatui praneši
mą apie Peress globėjus, pirm 
negu demokratų senato komisi
ja pati to pareikalaus.

Senatorius demokratas McCle- 
llan, kuris užima pirmininko Mc 
Carthy vietą komunistinės veik
los tyrinėjimo komisijoje, pa
reiškė, kad jis imsis Peress rei
kalą ištirti iki dugno ir kad tęs 
komunistinės įtakos sekimą kaip 
tai darė senatorius McCarthy. 
Mc Clellan tos komisijos narys 
ir iki šiolei. Jam, kaip demokra
tui, svarbiau gilintis į respubli
konų administracijos skandalus, 
nes to reikalauja demokratų po
litika.

BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

CLEVELANDO LIETUVIUS

i

I
Pereitų metų liepos 7 d. Phi- 

ladelphijoj mirė Vincas Krėvė. 
Įžymus žmogus jis buvo rtiūsų 
tautos gyvenime: tautosakos 
rinkėjas, visuomenės veikėjas, 
redaktorius, profesorius, univer
siteto fakulteto dekanas ir t.t.

Tačiau didžiausi jo nuopelnai 
yra mūsų literatūrai. Atėjęs į ją 
1905 m. su "Gilše” ir "Bobulės 
vargais”, toliau išaugo joje mil
žinu. "šiaudinės pastogės” apy
sakose jis mums parodė dzūkų 
kaimo, gyvenimą ir žmones, 
"Dainavos šalies senų žmonių 
padavimuose” atskleidė didingą 
Lietuvos senovę, "Šarūnas”, 
"Skirgailoj” ir kt. savo kūri
niuose prikėlė Lietuvos praeities 
valdovus ir t.t.

Kiekviena tauta gerbia savo 
kūrėjus, šios pagarbos yra nusi
pelnęs ir įpūsų tautos sūnus 
Krėvė. Palikęs savo tautai dide-

Į mėti kukliu, bet prasmingu pa
minklu.

Lėšos V. Krėvės kapo pamink
lui jau renkamos visoj Ameri
koj, reikia savo dalimi prisidėti 
ir mums, clevelandiečiams. šiam 
reikalui skelbiamas aukų rinki
mo jnėnuo nuo sausio 16 iki va
sario 16' d. Aukas priims ben
druomenės valdybos iniciatyva 
sudarytos komisijos nariai, jas 
taip pat galima palikti "Dirvo
je” ir Spaudos Kioske.

Kaip visi naudojamės V. Krė
vės kūrybiniu palikimu, taip visi 
kviečiami ir aukoti. Gražu bū
tų, jei kiekvienas mokinys duotų 
bent po 10 centų, studentas — 
po 25 centus, suaugęs__po pusę
dol., o iš velionies mokinių bei 
gerbėjų laukiama ir daugiau.

Pagerbdami žymių savo as
menybių atminimą, stiprėkime 
ir mes tautine dvasia!

Komisija aukoms rinkti
A. Augdstinavičieinė, St. 
Barzdukas, J. Kazlauskas 
J. Liudžius, K. Žukas.

I

Thornhill Dr. (tel. LI 1-3839) 
ir narei Em. Skrabulytei 1382 
Giddings Rd. (tel. HE 2-2038) 
arba prezidiumo skelbiamu lai
ku pačiame susirinkime.

Kiekvienas apylinkės 
prašomas būti aktyvus: 
kandidatus ir dalyvauti 
muose.

AKADEMINIAME PASAULYJE

narys 
siūlyti 
rinki-

Prašo paremti
Clevelando lietuviai paremki

te Maž. Lietuvos Tarybos laik
raštį "Keleivį” jį užsisakydami. 
Keleivis leidžiamas palaikyti lie
tuviškumui išsklaidytų po Va
karų Vokietiją Maž. Lietuvos 
lietuvių. Metams kaštuoja 
$2.50. Užsakyti galima pas St. 
Nasvytį — 4579 W. 157 St. ar
ba pas kitus valdybos narius — 
A. Mikulskį ir V. Braziulį.

M. L. Bičiulių Draugija

Yla iš maišo 
/

To žyduko skubiame paliuo- 
savime darbavosi Armijos lega
lus patarė jas-advoka tas John 
G. Adams, kuria rezignacijos^ 
kartu šu Armijos sekretoriumj liūs kūrybinius lobius, jis pats 
Stevens, dabar garsiai reikalau- mirė neturtingu žmogumi. Tad 
jama. Tas reiškia apkaltinimą 
respublikonų administracijos ka
bineto nario, kuris viską žino
damas nuo pat pradžios, leidosi, 
galbūt ir su prezidento žinia ir 
sutikimu, Armijos patarėjo įta
kon užkirsti Senato komisijai 
tyrinėjimą komunistų veiklos 
kariuomenėje.

Peress įstodamas karinėn tar
nybon slėpė, kad jis yra komu
nistas. Patekęs senatoriaus Mc 
Carthy tardyman gavo tą patį 
atsakymą, kokį naudoja visi ko
munistai. Remdamasis penktu 
konstitucijos priedu atsisakė pa
sakyti apie save. (

Kadangi tas žydukas buvo dar 
uniformoje, senatorius McCar
thy norėjo jį pavesti kariuome
nės teismui, kas tokiu atveju 
buvo galima, tačiau Adams pa
sidarbavimu visa eilė generolų 
ir kitų augštų karininkų su Ar
mijos sekretoriaus Stevens ži
nia antrą dieną tą žyduką pa
kėlę j majorus garbingai iš tar
nybos paliuosavo.

Tas žydukas buvo generolo 
Zwicker divizijoje Camp Kil- 
mer, N. J., tat senato komisija 
nuo šio generolo pradėjo davi
nius rinkti. Tačiau sutiko žiau
riausi pasipriešinimą.

Tie visuomenės žmonės, ir 
spauda ir radijo komentatoriai, 
kurie McCarthy pereitą vasarą

mums reikia nors jo kapą, atžy-

smerkė, jaučiasi kaip musę nu
riję: jei teisins Armiją už slė
pimą, sulauks visuomenėje pasi
piktinimo. Jie dabar kalba, kad 
Armijos sekretorius Stevens ne
gerai darė reikalą slėpdamas. 
Būtų išvengę to "cirko” koks se
natoriaus McCarthy "tardymuo
se” buvo sukeltas. Išlindo yla iš 
maišo ir dabar visiems akis svi
lina.

i Savingę will always 

be important to the 

man who wants to 

look into the future 

w i t h a feeling of 

security and personai 

independence!

Savers always welcome

IAHK rot Ali THI

jr Cleveland 
Crust Company

GERIAUSI ĮDAINAVIMAI

1.
2.
3.

BR. BUDRIŪNO KVARTETO
TRYS PLOKŠTELES: 

žvakė ir plaštakė; Valsas 
Vežė mane iš namų; Klumpės 
O dalelė; Į kovą; Gyvenimo aidu

KIEKVIENA PO $1.50

CHICAGOS VYRU CHORO
ĮDAINAVIMŲ ALBUMAS

10 dainų: Per naktelę šokau; Ant marių; Tušti paliktieji 
namai; Draugai, pakelkime taures; Tėviškės vakarai; Jau 
žirgelis pabalnotas; Naktis graži; Valiok dalgeli; Op, op, 

Nemunėli; Jau pravertos dvario stonios.
KAINA $8.00

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
į D, A I N A V I M Ų ALBUMAS

15 dainų: Tėve mūsų; Lopšinė; Linelius roviau; Ar aš, ne 
vyšnelė; Eikime mudu abudu; Sėjau rūtą; Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka; Op, op, kas ten, Nemunėli; Palankėj; Pie
menėlių daina; Anoj pusėj Nemuno; Kalvelis; Skamba, 
skamba kankliai; Augo kieme klevelis; Kas bernelio sumįs- 

lyta.
KAINA $10.00

SIŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES

DIRVA
1272 E. 71 ST.
CLEVELAND 3, OHIO

METINIO BENDRUOMENĖS 
SUSIRINKIMO DARBŲ 

TVARKA
Metinis apylinkės susirinki

mas įvyksta sausio 23 d. 11 vai. 
lietuvių salėje. Darbų tvarka: 
atidarymas ir mirusiųjų apylin
kės narių pagerbimas, prezidiu
mo rinkimas, rinkimų komisijos 
papildymas, pranešimai (valdy
bos, skyrių, kontrolės komisi
jos), paklausimai ir diskusijos 
dėl pranešimų, piniginių apylin
kės paskirstymų, projektas, nau
jos valdybos, kontrolės komisi
jos ir kt. organų rinkimai, JAV 
Lietuvių Bendruomenės Tarybos 
rinkimų vykdymas, einamieji 
reikalai, susirinkimo uždarymas.

Į susirinkimą kviečiami visi 
lietuviai. Sprendžiamuoju balsu 
dalyvauja pilnateisiai apylinkės 
nariai.

L. R. K. S. A. 8-ta kuopa
•engia pobūvį-kortavimo vakarą 
sausio mėn. 22 d. p.p. Jarašiūnų 
lamuose, 14200 Westropp Avė. 
(Važiuoti Superior iki E. 129 ir 
persėsti į E. 140 iki Westropp, 
netoli Lake Shore).

Pradžia 7 vai. vak., įėjimas 
— 50 
narius 
gaiš.

cent. Kviečiame kuopos 
su pažįstamais ir drau-

(Atkelta iš 5-to pusi.) 
daromas pagal formos individu
alumą ir jos neprilygstamą ap
valdymą.

Dail. Antano Melniko paskai
ta sutraukė visuomenės ir stu
dentų gražų būrį. Po paskaitos 
sekė diskusijos.

• Santariečių atstovai padarė 
pranešimą per Detroito lietuvių 
radijo valandėlę "Amerikos Lie
tuvių Radijo Balsą” sausio 8 d., 
supažindindami Detroito visuo
menę su Santaros rengiamu se
minaru. Pranešimus padarė Z. 
Rekašius ir S. šimoliūnas. Pro
gai pritaikytą eilėraštį paskaitė 
D. Bulgarauskaitė. Anksčiau per 
tą pačią radijo valandėlę buvo 
pertransliuota Santaros pirmi
ninko V. Kavolio kalba. Detroi
to santariečiai yra labai dėkin
gi radijo valandėlės gerbiamiems 
vadovams, p. H. Raubienei ir p. 
V. Saladžiui, už parodytą didelį 
prielankumą studentams.

• Sž kolektyvo narė L. Griš- 
kelytė aktyviai dalyvavo akade
mikų skautų-čių žiemos stovyk
loje — suvažiavime šiauriniame 
Michigane.

• Detroito Santaros filisterių 
reikalais rūpinasi M. Klimkaitis. 
Taip pat jis yra Santaros De
troito skyriaus rev. kom. pirmi
ninkas.

• Liet. Stud. S-gos Detroito 
skyriaus yra rengiamas vaka
ras-koncertas vasario 19 d. Va
karo pradžia 6 vai. vak. Vieta 
St. Clement salė, netoli Michi- 
gan. Visuomenė kviečiama gau
sai dalyvauti.

• Gruodžio mėnesį Detroite 
įvyko iškilminga akademikų 
skautų-čių sueiga, kuria pami
nėta ASS 30 metų sukaktis. Su
eigą pravedė A. Augūnas ir D. 
šeputaitė. Paminėjimo svarbiau
siu momentu laikytina skauti- 
ninkės A. Augustinavičienės pa
skaita apie tautiškumo vertę bei 
prasmę, kurią prelegentė pava
dino "pašnekesiu apie namus ir 
pasaulį.” Paskaita turininga ir 
gerai paruošta. Meninėje dąlyje 
stipriai pasirodė L. Griškelytė 
su literatūriniai iš j ieškotų vaiz
deliu būdinga Kalėdų tema, D. 
Bulgarauskaitė paskambino pia
nu, o A. Rastenytė ir L. Petraus
kaitė atliko melodramatinę de
klamaciją. Vakaras baigėsi ka
vute. Svečiai, kurių tarpe matė
si Br. Budriūno buvusio kvarte- 
ti likučiai, padedami šeimininkų 
akademikų skautų, sutraukė vi
są šiupinį lietuviškų dainų.Kuopos Valdyba

Kandidatų siūlymas
Kandidatus į bendruomenės 

apylinkės valdybą ir kontrolės 
komisiją gali siūlyti kiekvienas 
pilnateisis narys ir apylinkės ri
bose veikiančios lietuvių orga
nizacijos, 
turi būti 
sutikimas 
iš anksto 
misijos pirm. A. Gargasui 734' man’s krautuvėj ir prie įėjimo.

Siūlymai raštu (čia 
siūlomojo kandidato 
ir siūlytdja parašas) 
įteikiami rinkimų ko-

Grotto cirkas atvyksta į Cle
velando Public Hali dviem sa
vaitėm, pradedant sausio 31 d. 
Išskyrus pirmad., antrad. ir 
ketvirtad. seapsai įvyks ir dieną 
2:15 vai. ir vakare kasdien 8:15. 
Vasario 6 d. pasirodymai yra 
paskirti 1:30 ir 5:30. Biletai 
šiems trijų valandų ilgio pasi
rodymams yra gaunami Rich-

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

Ką Reiškia Jėzus Kristus Profesionališkam 
Žmogui?

Kiekvienas asmuo pripažjsta Jėzaus Kristaus istorinį buvimą pasauly, 
kai jis rašo metų skaičių. Kristaus gyvenimas buvo toks nuostabus, kad 
žmonės nebuvo patenkinti Jį priimti kaip paprastą pranašą arba mokytoją.

Nė vienas negyveno kaip Jis, darydamas tik gerą. Nė vienas nemirė kaip 
Jis, sakydamas apie savo priešus: "Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino ką jie 
daro”. Bet kiti numirė už gražius idealus. Koks buvo Jėzaus skirtingumas?

Visi žmonės, kurie miršta pasilieka kapuose. Kapas negalėjo sulaikyti 
Kristaus. Jo prisikėlimas yra visų svarbiausias faktas, apie kurį liudija 
verti pasitikėjimo liudininkai. Jis yra vienintelis Išganytojas; esu užtikrin
tas, kad Jis yra Dievo Sūnus.

Jis pats sakė: ”Kas klauso mano žodžio ir tiki tam, kurs yra Mane 
siuntęs, tas turi amžinąjį gyvenimą ir neeina į teismą, bet iš mirties pareina 
į gyvenimą. (Jono 5:24). Toliau Jis sako, ”Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. 
NĖ VIENAS NEATEINA PAS TĖVĄ, KAIP TIK PER MANE” (Jono 
14:6). Nė vienas kitas religijos vadas gali taip patvirtinti. Jis yra gyvas, 
ir už tai, galime per Jį eiti pas Tėvą. Tik per Jį galime apturėti savo sielos 
išganymą ir ramybę.

Kodėl man reikia apie tai rašyti? Už tai, draugai, kad mano nuomonėje, 
mūsų tautiečiams reikia skelbti grynąjį, atgaivinantį Evangelijos žodį. Mes 
per daug esame girdėję apie tikybas ir politines reformas. Grįžkime prie 
Kristaus ir Jo žodžio. Aš taip rašau už tai, kad myliu Jėzų Kristų, nes Jis 
pakeitė mano gyvenimą, man suteikė išganymą, ir nebeturiu baimės apie 
ateitį. Su mielu noru atsakysiu į kiekvieną laišką ir klausimą kuris būtų 
man atsiųstas.

WILLIAM SHIMKUS
1110 E. 76 ST. CLEVELAND 3, OHIO

(Skelb.)

THE MAY CO’S BASEMENT

MOTERŲ ŽIEMOS

PALTU
PARDAVIMAS!

29-95 IKI 39-95 VERTĖS

• Boxy Rūšies

• Flare Rūšies

« Zip-lined Rūšies

• Zibeline

• Tweed

• Kuris

• Boucle

Visi išmušti ir apvedžioti, dalis su Glass-Glo pamušalu. Kiek
vienas paltas tikras pirkinys už šią žemą, žemą kaną! Dau
gelis pavyzdžių, ne kiekvienos rūšies visų dydžių, bet geras 
pasirinkimas už šią mažą kainą. Raudoni, jūriniai, pilki, 
rusvi, mėlyni, gelsvi ir daugelis kitų. Atvykit anksti ge
resniam pasirinkimui! Dydžiai 8 iki 18, 14H iki 221,4,, 38 
iki 44. Zip-lined paltai 10 iki 18 tiktai.

Galima susitarti patogiomis sąlygomis

The May Co.’s Basement Women’s Coat Department

• Plush
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Lietuvių salės dalininkų 
susirinkimas

įvyks sausio mėn. 24 d. (pirma
dienį) 8 vai. vakare, Lietuvių 
salėje. Bus metinė apyskaita, 
renkama nauja valdyba ir svar
stomi salės pagerinimo reika
lai.

Tautinių Korporacijų Sambūrio 
metinis narių susirinkimas
Įvyko sausio mėn. 16 d. Lietu

vių salėje. Atidarė pirm. VI. 
Ramanauskas. Susirinkimui va
dovavo Pr. Drąsutis ir J. Tallat 
Kelpšienė.

Praėjusiais metais įvyko 12 
valdybos posėdžių ir 5 narių 
susirinkimai. Per metus Sambū
ris turėjo $241.15 pajamų ir 
$194.20 išlaidų.

Į valdybą išrinkta: V. Rama
nauskas, S. Lazdinis, V.. Mor
kūnas, J. Tallat Kelpšienė, J. 
Gaška.

Kontr. komisija: Maslauskie- 
nė, Pašakarnis ir Šiaučiūnas. 
Garbės teisman: Krygeris, Mac
kus ir Laikūnas.

Detroito scenos mėgėjų 
viešnagė Clevelande •

pasisekė gerai. "Aušros sūnūs” 
vaidinimo stebėti prisirinko pil
na Lietuvių salė žiūrovų. Cleve- 
landiečiai svečius nuoširdžiai 
priėmė ir pasidžiaugė jų darbu. 
Drauge su vaidintojais buvo at
vykusi ne tik režisorė Arlaus- 
kaitė-Mikšienė, bet ir veikalo 
dekoratorius dail. A. Melnikas.

Tautinės Sąjungos nariams
A. L. Tautinės Sąjungos Cle

velando skyrius ir šiemet rengia 
savitarpinį tradicinį Vasario 
16-tos minėjimą.

Minėjimas įvyks Karpių na
muose — 345 East 222nd Street, 
Euclid, šeštadienį, vasario 12, 
nuo 7:30 vai. Vakaro. Bus iškil
mėms pritaikytos kalbos ir drau
giškas pobūvis. Nariai ir vien
minčiai prašomi rezervuoti tą 
vakarą tautininkų pobūviui.

Nariai apie dalyvavimą pra
šomi pranešti skyriaus kasinin
kui V. Orintui — 1334 Ansel 
Rd., pirmininkui K. S. Karpiui 
arba Dirvos redakcijai iki vasa
rio 10 d.

Sunkiai su.’eietas K. Gaižutis
SLA 136 kuopos finansų se

kretorius, gyvenąs, 1263 E. 67 
St. Jį sužeidė neatsargaus vai
ruotojo mašina grįžtant iš dar
bo. Keliose vietose sulaužyti 
kaulai.

SLA 14 kuopos pobūvis
šeštadienį, sausio 29 d. 7:30 

vai. įvyks SLA 14 kuopos šei
myniškas vakaras. Biletus po 
50 c. prašome įsigyti iš anksto 
pas valdybos narius. Prie durų 
biletai nebjus parduodami. Va
karas ruošiamas sukaktuvinin
kams nariams pagerbti. Bus 
valgių ir gėrimų, taip pat muzi
ka su šokiais.

Vyt. Sniečkus ir Irena Jonelytė 
sausio mėn. 15 d. sukūrė lietu
viška šeimą.

Iš Vaidilos teatro veiklos
Vaidilos Teatro administraci

ja paskutiniame posėdyje, sau
sio mėn. 6 d., persitvarkė ir pa
siskirstė pareigomis:
t------------------------------------- x
Kai tsergat — Jūs tuoj šaukiate 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svar
biausiais saugumo reikalais ir 

apdraustų Jūsų ateitį.
Gyvybės, nelaimių, ugnies, 

automašinų apdrauda 
Skambikit; SK 1-2183

PAULINA MOZURAITIS, 
agentas 

Farm Bureau Insurance Co.

Administratorius — Zenonas 
Dučmanas, 1447 E. 65 St., Cle
veland 3. Telef. EX 1-3528; pa
vaduotojai — Emilis Skujenieks 
ir Vincas čečys, sekretorius — 
Nijolė Ambrazaitė; kasininkas 
— A. Kubiliūnienė; sekretoriaus 
pavaduotoja — Lilija Janulevi- 
ciūtė; ūkio reikalams narys — 
Romas Apanavičius. Meno va
dovas — Petras Maželis.

Visais Vaidilos Teatro reika
lais kreiptis f administratorių.

*
Vaidilos Teatras šio sezono 

pabaigai stato vieną veikalą, 
kuris numatomas išleisti balan
džio mėn.

•

Teatro narių studijinė valan
dėlė numatoma sušaukti sausio 
mėn. 22 d. (šeštadienį) lietuvių 
salėje.

ŠEŠTADIENĮ VISI Į 
LIETUVIŲ SALĘ

Sausio 22 d., šeštadienį "Atei
ties” klubas kviečia .visus atsi
lankyti į jų rengiamą vakarą. 
Bus vaidinama Mykolo Venc- 
lausko "Gedimino sapnas” — 
keturių paveikslų legenda. Be to 
programoje: "Už laisvę” — mu
zikinis fragmentas, vaizduojąs 
šių dienų kalinio, mirtį už Tėvy
nę, melodeklamacija, įscenizuota 
liaudies daina "Oi, kleveli, kle
veli”, arija iš "Gražinos” ope
ros, Vaidilučių šokis ir kt.

Vaidina ateitininkai (dideli ir 
maži), talkinant p.p. Jarašiūnui, 
Johansonui, Jurgeliui, Gyliui ir 
Lituanistinės mokyklos šokėjų 
grupei, vadovaujant Liudui Są- 
giui.

Dekoracijas — N. Palubins- 
kienės-Vedegytės ir A. Muliolio. 
Akc.mponuoja ir muzikinę dalį 
tvarko — muz. Navickas. Reži
suoja pats autorius — Mykolas 
Venclauskas.

Biletai po $1.50 ir $1.00, mok
sleiviams po 50 c. Biletų reika
lu prašoma kreiptis pas S. La- 
niauską, tel. CE 1-2173.

Po programos šokiai ir bufe
tas.

Pradžia 6 vai. vak.
Nepraleiskime progos pama

tyti programos, kuria tikrai ga
lės pasidžiaugti ir tėvai ir vai
kai. (Sk.)

Kviečia į koncertą
Sausio 22 d. šeštadienį, prie 

Šv. Mykalojaus bažnyčios esan
čioje salėje, 10000 Union Avė. 
(pasiekiama į pietus 93 rd. st.), 
rengiamas tradicinis koncertas 
balius. Koncerte dalyvauja:

Bakūnas V. (baritonas), Bi- 
rula K. (sopranas), Valuev T. 
(baletas), Ermakov S. (šokė
jas), Ivanov P. (bosas), Trafi- 
mov S. (piano). Akomponuoja p. 
Sabalewska.

Pradžia 7:30 v. vak. Po pro
gramos šokiai. Bus renkami va
karo karalienė ir princas. Ge- 
riausiems šokėjams — dovanos. 
Veiks turtingas bufetas. Įžan
ga $1.25.

Rengia Rusų Kultūros dr-ja 
ClevelaiWe.# (Skelb.)

160 rėmėjų būrelio veikla į
"Čiurlionio” ansamblio rėmė

jų būr. Nr. 160 susiorganizavo 
1952 m. spalio mėn. Ligi šio lai-! 
kui "Vasario 16” vardo, gimna
zijai yra suaukojęs 548.35 dol.

Ansamblio būrelis susiorga
nizavo iš likučių, nes žymi dalis nariai: A. Mikulskis, O. Mikuls- 
čiurlioniečių anksčiau priklausė( kienė, J. Nasvytis, P. Kudukis, 
kitiems būreliams. Nesuradus1 A. Bielskus, L. Braziulevičiūtė, 
ansamblyje pakankamo skai-j N. Braziulienė, D. Brazaitytė, I. 
čiaus narių teko jų j ieškoti vi- Johansonaitė, P. Lėlys, A. Kor- 
suomenės tarpe. Mielai sutiko sakas, R. Petrauskienė J. Ste- 
būrelį papildyti ir visą laiką ja-' ponavičienė, M. 
me būti E. čepkevičius (buv. Balčiūnaitė, 
čiurlionietis), P. Bliumentalienė A. Liutkus, M. Aukštuolis, P.

Jurgaitis, P. Bliumentalienė, E. 
A. Liutkevičiūtė,

Į laiko dalyvavo dviejuose rėmėjų 
I būreliuose: L. Braziulevičiūtė,
I. Chmieliauskaitė, M. žižniaus-

I kaitė, A. Liutkevičiūtė ir V.
Koklys (atliekąs karinę prievolę 
U. S. aviacijoje).

Šiuo metu būrelį sudaro šie

PIX BEVERAGE
■s I

Švarcienė, N.
M. žižniauskaitė,

rūšių alaus — visoki gaivi
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas) 

Parengiama vestuvėms, baliami 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai) 

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

45 PRADĖKIT MAŽA SUMA!
BET PRADĖKIT DABAR!

Santaupos apdraustos iki $10.00G 
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAUJIENA MOTERIMS!
Nesenai iš Vokietijos atvyku

si moterų rūbų siuvėja speica- 
li'stė (designer)

Erika Bsumek4
1324 Addison Rd.
(šoninės durys)

Telef.: EN 1-2181 
priima užsakymus.

Kreiptis nuo 3 vai. iki 8 vai. 
p. pietų. (9)

Vincas Degutis,
Rūtos sald. platintojas

parduoda saldainius urmu ir de
taliai. Adr.: 1397 E. 95 St.,

Cleveland, Ohio,
tel.: SW 1-2181.

ir ats. pulk. P. Jurgaitis.
Karinė prievolė, nedarbas ir ki- čepkevičius, 

tos aplinkybės, būrelio sąstatą L. Rėzaitė ir J. Citavičius. Nuo 
nežymiai kaitaliodavo. Praeitų įsteigimo dienos būreliui vado- 
metų laikotarpyje, vietoj išsto- vauja J. Citavičius. 
jusiu narių būrelin įstojo A J 

I Liutkus ir M. Aukštuolis (buv.
Vilniuje Čiurlionio ansamblyje 
ir žinomas Omahos liet. taut. šo
kių grupės steigėjas ir jos va
dovas) atsikėlęs -gyventi į Cle
velandą.

Būrelis globoja 7 kl. mokinę 
Ingridą Godijšaitę, kuri yra naš
laitė, gabi ir pavyzdinga moki
nė, akordeonu griojanti tauti
nius šokius gimnazijos taut. šo
kių grupei ir turinti gabumų 
muzikai.

Po virš 2-jų metų veiklos ten
ka atžymėti šiuos būrelio, narius 
studentus-tės, kurie kukliai už
dirbdami, mokydamiesi, ligi šio

i Gimnazijos vadovybė, Vokie
tijos Liet. Bendruomenės pirm, 
inž. p. Zunde ir būrelio globoti-

I nė mok. I. Godušaitė visiems bū
relio nariams reiškia širdingą 
padėką ir linki laimingų ir dos
nių 1955 metų.

iSTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba i n 
sandai tampa sunaikinti arb 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
t*. J. KERŠIS, dėl apkainavi 
nao. ko visada reikalauja 
iraudos kompauiios pirm, 
zu išmoka už nuostolius.

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

Būrelio Nr. 100 veikla

ai 
n«

JUMS GERI NAMAI
ir su mačais (mokėjimais.

Vienos šeimos, 6 kambarių. 
Garažas. Gaso šildymas. ‘Netoli 
Krautuvių ir susisiekimo.

♦

Eddy Rd. — St. Clair rajone, 
2 šeimų, po 5 kambarius. 2 kam
bariai 3 augšte. Gaso šildymas.

RA\ NAUSNER1S,
Namų prekyba; namų, baldų 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

Chimes Realty 
1188 E. 79 St.
GERI NAMAI

ir

šei25 metų senimo namas, 2 
mų, po 5 kambarius. Namas 
Wheeloch Rd., tarp Superior ir 
St. Clair.

•

Geras mūrinis, 2 šeimų na
mas. Po 6 kambarius. 2 gaso pe
čiai, 2 garažai. Geram stovy iš 
vidaus ir lauko. Arti Kosciuszko.

V. Banionis
Atstovas:

V I C T O R BANIONIS 
ofise UT 1-0323 

namuose SW 1-9568

z--------------------------------
ANDRU REALTY

Jus kviečia
Atidaryta sekmadieniais nuo 

2 iki 6 vai. p. pietų 
20540 Lindberg Rd.

Prie E. 200 gatvės, netoli Lake 
Shore Blv. Gražus 7 kambarių 
vienos šeimos 4 miegamieji. Ga
so šildymas, 2 garažai. Didelis 
sklypas 60x175. Puikūs vaisiniai 
medžiai. Tik 3600 įmokėti. At- 
vykit ir sekmadienį apžiūrėti. 
Bus.aprodytojas.

24 valandų tarnyba.
Šauk: MU 1-2020

\________________________ /

Parduodamas namas
Ansel — St. Clair rajone, 6 

butų plytinis namas. Po 4 kam
barius ir vonią kiekvienas. Ge
ram stovy. Prašoma $28.500.

OSHEN REALTY
SW 5-6256

Parduodami namai
Vienam sklype du namai. Vie

nas namas dviejų šeimų po 5 
kambarius, antras namas vienos 
šeimos 8 kambarių, 
mas. Parduoda 
Kreiptis:

7919 liorman

Gaso šildy- 
savininkas.

Avė.

1954 m. gruodžio mėn. 17 d. 
buvo sušauktas Vasario 16 gim- 
nazijos rėmėjų būrelio Nr. 100,1 
vadovaujamo J. Gilio, rėmėjų 
susirinkimas. Padarytas prane
šimas ir duota ataskaita už lai
kotarpį nuo 1952 m. rūgs. 1 
iki 1954 m. gruodž. 31 d.

Komisija, susidentanti iš 
Saukevičiaus, A. Kubiliaus
V. Rickaus, patikrino būrelio 
ataskaitą ir konstatavo, kad per 
minėtą laikotarpį surinkta pini
gų — $615. Gimnazijai pasiųs
ta — $569 ir globotinei mokinei 
asmeniškai dovanų
viso $599. 1955 m. sausi:) 
kasoję liko $16.

Visi surinkti pinig: 
do dokumentai, buv' 
ku išsiunčiami ir ' 
tai pavyzdingai tva, 
misija, susirinkusiųjų būrelio 
tariu pageidavimu, įtraukia į 
jį aktą ir reiškia J. Giliui 
dėką už atliktą tvarkingą ir 
pestingą darbą.

Be to, susirinkimo metu
aukota Vargo Mokyklai: F. Sau- 
kevičius — $5.C0, V. Riekus — 
$3.00, J. Urbšaitis — $1.00, J. 
Motvila — $1.00. Iš viso $10.00.

P. J.
609 Society

Telef.: MAin 1-1773. 
tezidenciią PENINSIJLA 25'

KERŠIS 
for Saving Bld. MONCRIEF ORO VĖDINIMAS P 

ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą 
Aplnnkvkit savo kaimynistės Monorief pardavėją

d.

F. 
ir

$31. Iš
1 d.

) ro-

pa- 
rū-

pa-

J. C 1 J U N S K A S
LAIKRODININKAS

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

6210 Dibble Avc., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376

REMONTO DARBAI
Atlieku mažus ir pagrindinius 

lamų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. RICKUS-RICKEVIčIUS
Tel. HE 2-0683

1505 Addison Rd.

I

JUOZAS KAMAITIS 
atidarė NAUJŲ BATŲ 

PARDUOTUVĘ 
ir taisymo dirbtuvę 
1389 East 65 Str.

(kampas Wade Park ir 65 St.) 
. Telef. IIE 2-2615 

Atdara nuo 10 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro.

Naujų batų ir pataisymo kai
nos daug žemesnės negu kitur. 
Neatideliokit, ateikit į mane 
krautuvę ir jsitikinkit. Jūs bū
sit patenkinti. (52)

4^ J&'A

I. J. S AM AS, JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

U7 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

LEIMON’S CAFE

JŪS NORIT BŪTI 
GRAŽIOS

Lietuvaitės 
ALVINOS PAULIENĖS

SUPERIOR 
BEAUTY SHOP

7013 Superior, tel. UT 1-1932
Puikūs veido masažai, antakių 
dažymas, plaukų dažymas, pus

metiniai.
Darbas garantuotas.

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Telef. HE 2-1236 
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
Šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.05 
Fordui, už $8.95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli pąpiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE 1

I

1

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

Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST.

Baldus, šaldytuvus, skalbimo mašinas, indus, televizijos - radijo apa
ratus, laikrodžius, papuošalus, įrankius, žaislus ir daug kitų gaminių 
galima pirkti iš urmo sandėlių specialiai žema kaina per

B A L T I C Supply Company
Dėl informacijų skambinti kasdien telef. KE 1-0210, arba trečiadie
niais nuo 7 iki 9 v. p. p. kreiptis į Baltic atstovą "Dirvos" namuose 
1272 E. 7J (įeiti iš įvažiavimo).

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški "Rūta’ 

saldainiai.
. *

ATIDARYTA NUO 10 RYTO Iki 8 V-. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

Visų rūšių apd ūdos reikalais kreipkitės į mane
S — NELAIMIŲ — GYVYBĖSAUTOMAŠINŲ —

SMIGr
Felix F. Smigei

ANCE AGENCY
EX 1-9239

n

1
2

8

tl

KE 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 sa’-ioj‘salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuyes, rengti ■..'karus ir koncertus.

ATIDARYTA NAUJA

KAVINĖ-SALIŪNAS

ATLANTIC CAFE
PATOGI UŽEIGA VISIEMS LIETUVIAMS.

Savininkas A. KAZAKEVIČIUS

7805 Superior Avė. Telef. EN 1-9451

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

N?mu Pagražinimas iš Vidaus w ’š Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

p. J KERS:
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FUNERAL KOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Delta E. Jakubs & tVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 meta; simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-17M

L
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Mūsų kameros kaliniai
Iš mano atsiminimų / J. Gudauskus

Biznierius lietuvių visuomenėje

Kur galėtume prisidėti
J. J. BACHUNAS

Visa, tautiniai gyva ir sąži
ninga Amerikos lietuvių ben
druomenė — pradedant darbi
ninkais ir baigiant biznieriais 
bei profesionalais — nuo senų 
laikų ir dabar dalyvauja lietu
viškų visuomeninių ir labdaros 
darbų rėmime.

Būtų skaudi neteisybė tai už
miršti ar tyčiomis nutylėti. 
Klausimas tik, kiek turime tos 
tautiškai dar gyvos ir sąžinin
gos lietuvių bendruomenės na
rių ? Nemokėčiau atsakyti, ir jūs 
kiti vargiai suskaičiuotumėt. 
Turime tiek, kiek turime — kiek 
duosni ranka per metus sume
ta. Tik dažnas nusiskundžia, kad 
vis per mažai, kad ne tik turė
tume, bet ir lengvai galėtume 
žymiai daugiau sifmesti.

Dabar dažniausia aukos eina 
grynajai šalpai, kaip Balfui, se
nelių prieglaudoms. Kitos jau tu
ri tautinio visuomeninio pobū- 
džio> kaip Vasario 16 d. lietuvių 
gimnazijai Vokietijoje, moks
leiviams paremti, skautams, Li
tuanistikos Institutui, tautos 
veteranams senatvėje padėti ir 
t.t. Kitos vėl grynai tautiniai 
politinio pobūdžio, kaip Ameri
kos Lietuvių Tarybos vajai! au
kos rezistencijai prieš Lietuvos 
okupantą, aukos Vliko Tautos 
Fondui. (Dėl šių pastarųjų aukų 
Vlikui vis daugiau dabar kyla 
ginčų, ar tikslingai ten Lietuvos 
vadavimui skirtos lėšos naudo
jamos ... Tai rimtas ir platus 
klausimas, kurio neliesiu, nes 
čia kalbu apie biznierių aukas 
lietuviškiems reikalams, visai 
nepriklausomai nuo partinių ar 
religinių įsitikinimų. Kaip kiti 
žmonės, taip ir biznieriai yra vi
sokių pažiūrų. Mums svarbu, 
kad jie liktų lietuviais ir remtų 
visus lietuviškus 
kiekvienas pagal 
prijautimą).

•
Augščiau 

bus kaip ir
įprastos mūsų aukų rinkimo ša
kos. Jos gana plačios, bet taipgi 
jos parodo, kad ne viską dar ap
ima, kas tautai svarbu.

Pavyzdžiui, labai posūniškoje 
vietoje tebėra aukos mūsų gry
nai kultūriniams reikalams — 
laibai platiems uždaviniams ir 
vieniems iš reikšmingiausių 
šiais laikais. Ir, jei neklystu, gal 
geriausiai aukų surinkimas pa
statytas mūsų religiniams dva
siniams reikalams, kįek, žinoma,! 
jie dar turi ryšio su lietuvišku-į 
mo išlaikymu ir pasitarnavimu i 
lietuvybės naudai.

Nepykite, gal čia išsišoksiu,, 
bet aš negaliu nuslėpti savo min-, 
ties ir apie tai prašneku jau ne-1 
be pirmą kartą. Ilgesnio laiko 
praktika rodo ir man šnibžda, 
kad su tiek aukų ir su tokiais jų 
rinkimo būdais, kiek dabar su
keliame anoms paminėtoms sri
tinis paremti, mes tik ginamės 
ir ginsimės nuo pačių kasdieni
nių ir leilinių bėdų, — bet nieko 
patvaresnio, gražesnio, stam
besnio ir didingesnio nepastaty
sime.

O kad pastatytume, tai su to
mis mažomis vieno dolerio ar 
penkinės įprastomis aukomis to 
niekad nepadarysime, čia reikia 
naujo sąmonės pabudinimo, nau
jo platesnio susipratimo, pasa
kyčiau atgimimo. Ir čia niekas) 
neapsieis ir nieko vertingo ne-

I

reikalus, tegu 
savo skonį ir

*♦

trumpai paminėtos! 
pagrindinės dabar;

pavyks padaryti be stambiųjų, 
vidutinių ir visų visokių lietu- 
yiškų biznierių pagalbos.

Jiems tebėra atvira ir garbin
ga proga parodyti, kokią vietą, 
reikšmę ir svorį lietuvis biznie
rius, lietuviškos biznio korpora
cijos gali ir privalo turėti Ame
rikos lietuvių bendruomenėje. 
Jei tos misijos biznieriai dabar 
neatliks, Amerikos lietuvių isto
rija bus daug pilkesnė. Pirmieji 
tos knygos puslapiai — ir ypač 
jos vidurys bus labai gražus, bet 
antroji pusė ir gal pabaiga bus 
pilka, o gal nuskambės kaip ir 
kaltinimas daugeliui iš mūsų.

Negi mes to norėtume? Ma
nyčiau, kad ne.

* * *

Mums atėjo pats tikrasis ir 
vėliausias laikas eiti prie stam
besnių lietuviškų visuomeninių, 
tautinių ir kultūrinių centrų bei 
institucijų įkūrimo. Tokių, ku
rios nepraeina nei su šia bėga
mąja diena, nei su dešimtmečiu. 
Kitaip lietuvybė gali pranykti 
Amerikoje ir pėdsakų nepalikti.

Tokiems tikslams aukos pri
valo būti didesnės. Kokia pro-! 
grąma? Plati ir įvairi, bet leis
kite suminėti, kad ir tokius da
lykus :

Tautos Namai didžiosiose lie
tuviškose kolonijose . . . Fondas 
mūsų tautinio darbo, žymiesiems 
ir užsipelniusiems veteranams... 
Našlaičių namai, senelių pri- 
glaudos, kiek jų nepajėgia turė
ti parapijos ... Moksleivių fon
das ... Fondas' menui ir litera
tūrai remti... Skautams remti 
draugija... Lietuviški muzėjai 
Tautos namuose ... Pastovi pa
rama lietuvių nuolatiniam teat
rui, bent Chicagoje, su jo kelio
nėmis j kitas disesnes lietuvių 
kolonijas ... Lituanistikovs In
stitutas ...

Pagaliau, knygos, mūsų 
raščiai... Gal dar vienas 
tiečių dvasios dienraštis 
vis atsiliepia anas Bachunas, 
raidžių rinkėjas; lietuvių laik
raščių administratorius, leidė
jas .,.).

Žinau, kad visi tie planai di
deli, nebenauji, daugelio svajo
nėmis vadinami, vis dar neįgy
vendinti. Bet juos palaipsniui 
galima įgyvendinti. Biznieriai

Jau anksčiau minėjau, kad, 
pervestas iš Saugumo rūmų rū
sio į Kauno kalėjimą, į 8 sky
riaus 40 kamerą, ten radau 10 
lietuvių, 10 lenkų ir 1 vokietį.

Tas vokietis, iš teisybės, buvo 
austras, 15 metų berniukas, pa
siturinčių tėvų sūnelis, kuris pa
bėgo iš namų į svietą j ieškoda
mas nuotykių. Jis per Vokietiją 
pasiekė Tarybų Rusijos sieną) 
vadinamą "Geležinė uždanga”,! 
per kurią žengdamas buvo su
laikytas ir patalpintas į Kauno 
kalėjimą, kaipo Vokietijos šni
pas. Tai buvo pirmas ir lemtin
gas to vaiko nuotykis.

Lietuvių buvo: šybas, jūrinin
kas, dar jaunas vyras, kaip dera 
jūrininkui: drąsus, atkaklus,
sumanus, veiklus. Jau kartą ma
no anksčiau pamintas Pračkys, 
Panemunės muitinės valdinin
kas, vyras temperamentingas. 
Jis kiekviena proga susiriesda
mas keikdavo Lietuvos okupan
tą, nors žinojo,, kad kameroj esa
ma komunistuojančių, o gal ir 
komunistų. Kadangi gyveno pa
sieny, mokėjo vokiečių kalbą ir 
buvo sulaikytas besikėsinąs pa
sprukti į Vękietiją. Buvo patal
pintas į Kauno kalėjimą, kaipo 
Vokietijos šnipas. Dėl savo, 
augšto ūgio ir nuskurimo kame
roj gavo vardą — Didysis Kol- 
chozininkas. Bendikis, kurio, tė
vas buvęs vokietis, motina lie
tuvė, gimęs Maskvoj, kur augęs 
ir mokinęsis, bet save laikė lie
tuviu ir po Pirmojo Pasaulinio 
karo grįžo į Lietuvą. Kadangi jis 
gyveno netoli Vokietijos sienos, 
vokiškai taip pat laisvai kalbėjo, 
kaip rusiškai ir lietuviškai. Bu
vo areštuotas1 kaipo Vokietijos 
šnipas. Tai tas pats Bendikis, 
kuris buvo užverbuotas talkinin
kauti bolševikų saugumui. Bū
damas emigrhcijoj girdėjau, kad 
jam pasisekę'pasprukti į Vokie
tiją. Statkūš, buvusio Lietuvos 
Saugumo viršininko Statkaus 

į brolis, kuris tarnavęs Klaipėdos ' 
i saugumo šoferiu. Kadangi kal- 
I bėjo vokiškai, todėl suimtas kaip 
vokiečių šniįias. šis vyras kame
roj laikėsi nuošaliai nuo kitų. 
Likusieji šėši lietuviu buvo: 
piemuo, karvių melžėjas, ak- 
menskalvis, batsiuvys irr<du lau
ko darbininkai, kurie dirbo Vo-itijos naudai, ir Dr. Gaižiūnas.

, , , . ikietijoj, bet sužinoję, kad Lie-| Pastarasis, kaipo JAV pilietis,
jų vardu leidžiami net emigran-;tuvoj įgyvendinamas darbinin-

i
| galėtų, tik turi suprasti ir pa
norėti — savo tautiečių labui ir

I lietuvybei skolą atmokėti.
Esame šiandien prasikūrę ir 

toliau darome spartesnę pažan
gą, negu bet kada praeityje mū
sų išeivijos nueito, kelio. Pats lai
kas! Kapitalai kraunasi. O iš
maningų pagelbininkų šiandien 
irgi daugiau turime.

Tieskime vieni kitiems ran
ką. O biznieriaus ištiestasis del
nas turi būti ne tuščias. Sukur
sime didingus mūsų sąmoningu
mo paminklus, kurie nepaskęs 
aplinkumos jūrose ir svetimi vė
jai jų nesugriaus.

•

SOVIETAI ŽUDO 
TREMTINIŲ 

VEIKĖJUS

Vakarų Vokietijos spauda 
pranešė, kad pastaruoju metu 
nužudyti du "Radijo Liberation’ 
redaktoriai. Kiek anksčiau 
skyriaus redakt. Karas 
prigirdytas Izaro upėje, 
Muenchenu. Pastaruoju 
nužudytas kitas tos radijo sto
ties, Azerbeidžano skyriaus vyr. 
redaktorius ats. maj. Fatalibey- 
li Dudadinskis.

i” 
gudų 
buvo 
ties 

metu

Tie du nužudymai liudija, kad 
I Sovietai ir toliau tebepersekioja 
■ polit. tremtinius. Persekiojimas 
sustiprintas ypač paskelbus apie 
Rytų bloko karinę santarvę ir 
Rytinės zonos armijos įkūrimą.

1954 pavasarį MVP buvo at
siuntusi V. Vokietijon savo 
augštą pareigūną nužudyti rusų 
politinį tremtinį A. Truchnovi- 
čių. Kaip žinima, Chochlovas 
skirtos aukos nenužudė, nes pats' 
paprašė Vakarų valstybių globos' 
ir pasidarė politiniu tremtiniu.! 
Tremtiniams skaldyti tariamai

laik- 
tau- 
(čia

tų laikraščiai. Sovietai yra taip 
pat pagrobę eilę politinių trem
tinių, kurie turi kalbėti per ko
munistines radijo stotis ir įsce- 
nizuotas spaudos konferencijas. 
Prie pagrobtųjų priskirtas čekas 
socialistas B. Laušmanas, slova
kas B. Foltas, ukrainas socialis
tas J. Krutyj, bulgarai N. Mla- 
denovas ir P. Trifonovas ir kt.

?atark ir kaimynu..

kad prenumeruotų

I

kams "rojus”, metę darbus, su
grįžo į Tarybų Lietuvą, bet bu
vo sugaudyti, apšaukti Vokieti
jos šnipais ir patalpinti į Kauno 
kalėjimą.

Iš 10 lenkų 7 buvo darbinin
kai, kurie tais pačiais sumeti
mais, kaip ir suminėti lietuviai, 
atbėgo š Vokietijos ir pateko į 
Kauno kalėjimą, kaip Vokieti
jos šnipai! Likusieji trys lenkai 
buvo inžinieriai, vokiečių-lenkų 
karo metu Lietuvoj internuoti. 
Vienas jų, Tlumakowski, buvo 
iš Vilniaus, antras — Plachecki, 
iš Varšuvos, o trečias — Popio-

Ii Kalifornijoj pasitaiko tokių vaizdų. Gausus sniega's, iškritęs Banning mieste buvo sustabdęs 
visą judėjimą.

5 lėk, iš Galicijos. Plachecki buvęs 
artilerijos karininkas, bene 27 

! metų vyras, kurio tėvas Varšu
vos mieste Marszalkovvska gat
vėj turėjęs tris namus. Plachec
ki ir Popiolėk laikė Tlumakows- 
kį bolševiku ir todėl jį ignoravo, 
bet Tlumakowskis man teisino
si, kad jis tik apsimetęs bolše
viku, nes vietos ir laiko aplin
kybės to reikalaujančios.

Placheckis buvo plačios eru
dicijos ir gražiai išauklėtas žmo
gus. Jis primindavo, mūsų žymų
jį prof. Mykolą Romerį. Kalboj 
abu vengdavome liesti Vilniaus 
klausimą, bet kartą kaip tai už- 
kliudėmė. Vilniaus klausimu jo 
nuomonė buvo tokia: Neginčija
mas faktas, kad Vilniaus miestą 
įkūrė lietuviai, bet toks pat fak
tas, kad kultūrą jam įdiegė len
kai, kuri iš jo šimtmečiais pla
čiai spinduliavo. Tas miestas 
taip pat brangus it lenkams, 
kaip ir lietuviams,, todėl taip 
sunku surasti modus vivendi.

Vasario mėnesy tie inžinieriai 
buvo išvežti. Gal net į Katiną, 
jeigu jų nebėra gyvųjų tarpe.

Lenkai iš mūsų kameros ny
ko greičiau, negu lietuviai, o ji 
vietas užimdavo lietuviai. Po 
manęs pirmas į tą kamerą pri
buvo, taip pat iš Saugumo Rū 
mų rūsio, Pilipavičius, Jonavos 
vai. valdybos sekretorius, jau
nalietuvis. Jis pirmas ir išvež
tas buvo. Jam Maskva paskyrė, 
8 metus priverstino darbo, ir jo 
bylos tardytojas jam pasakęs, 
skelbdamas nutarimą, kad jis 
paskirtas į Kareliją mišką kirs
ti.

Paskiau į beveik sykiu, pribu
vo Jagučanskis, "aušruokas", 
kuris nors negarbingai išėjo iš 
Saugumo Rūmų rūsio į laisvę, 
bet garbingai grįžo į Kauno ka
lėjimą, kai neįklampino į bėdą 
savo draugų; pulkininkas Mace
lis; jis ir teisininkas. Jam buvo 
pasiūlyta laisyė, jei duos suti
kimą įstoti karininku į artileri
jos pulką, bet jis tokios "lais
vės” nepanorėjo, bevelydamas 
kalėjime laukti karo.

Paskiau atsirado Petraitis, 
Kretingos banko kasininkas, 
kaltinamas šnipinėjimu Vokie-

Nuverstais Gvatemalos prezidentas J. Arbenez. pataikavęs komu- 
įistams, dabar gyvena šveiiarijoje. Būdamas kilimo iš Šveicarijos 

gavo jos pilietybę.

Kaimynų pavyzdžiai

kada jam įgrįso komunistinė 
santvarka, sumanė keliauti į 
USA. Bet prieš kelibnę nutarė 
apsižiūrėti, ar "geležinė uždan
ga" jau aklinai nusileido, ar dar 
yra "plyšių” pralysti. Beslam- 
pinėjant buvo sulaikytas. Pa
klaustas, nieko blogo nesitikė
damas, pasakė visą tiesą, kad jis 
galvoja apie grįžimą į USA ir 
žvalgosi ,ar yra galimybių pa
tekti į Vokietiją. Čia jam buvo 
pasakyta, kad pagal Tarybų Ru
sijos įstatymus šitaip draudžia
ma ir galvoti, todėl jį ir pasodi
no į Kauno kalėjimą, čia jis 
gavo kojų ir rankų sąnarių aštrų 
uždegimą, todėl nė judėti, nė 
pats pavalgyti nebegalėjo; jį te
ko maitinti.

Būdamas kameros seniūnu 
ėmiau reikalauti gydytojo, kurio 
prisišaukti buvo ne taip jau len
gva. Pagaliau, po poros dienų, 
ateina į kamerą vyresnysis Kau
no kalėjimo gydytojas, žydas, 
lydimas dviejų jo asistentų, taip 
pat žydų. Kada Gaižiūnas jį pa
matė, nudžiugęs prabilo į jį: ko
lega!, nes pastarasis buvęs jc 
asistentu. Ir jis visada taip į jį 
kreipdavęsis. Bet dabar jis Kau
no kalėjimo vyr. gydytojas, to
dėl nebegali pakęsti tokio į jį 
kreipimosi ir piktai sušuko: 
"Koks aš tau ... kolega!”

Birželio mėn. pradžioj pribu
vo paskutinieji: Lazauskas su 
dviem draugais, visi trys ne
atlikę duoto uždavinio, ir kap. 
Dambrauskas. Pastarasis jau 
tikras mirtininkas, kurį tik ka
ras begalėjo išgelbėti.

Tardytojai bei tardymo valdi
ninkai negalėdami gauti jokių 
duomenų, kad lietuviai ir len- 

Į kai — darbininkai atvyko šnipi- 
I nėjimo tikslu Vokietijos naudai,

(Atkelta iš 1-mo pusi.)
Neteko girdėti, kad latviai bū-'

;ų pareikalavę iš Zarinio patiek- 
;i jiems jo turimus įgaliojimus, 
r kad jie būtų sudarę kokias sienių reikalų ministeris, dabar 
įors "teisių komisijas” bei "per atstovaują Estijai Paryžiuj ir 
padidinamą stiklą” tyrinėję, ar Madride, Stockholmo estų laik- 
.cartais nebūtų galima prie tų 
galiojimų prikibti. Jei kitų vy
riausybių akyse jie pakankami,
ai ir tvarkoj!

Todėl ir mums — ar turi būti 
svarbu, kaip tie įgaliojimai at
rodo, ant kokio popierio jie pa
rašyti, koki žodžiai pavartoti? 
Svarbu, kad kitų vyriausybių 
akyse jie galioja. Tiesa, jų ne
teko išbandyti tokiais svarbiais 
atvejais, kaip latviams, 
Dievui! — bet 
užteko. Tai ko 
kia?

Niekas tikrai 
kius įgaliojimus kas turi šioje 
srityje estų tarpe. Bet girdėti, 
kad jų diplomatų tarpe irgi yra 
vienas laikomas vyresniuoju, 
kuris panašius reikalus, kai rei
kia patvarko. Taip buvo patvar
kytas ir santykiavimo reikalas 
su Vokietijos vyriausybe. Nors! mas” nevalstybinio pobūdžio 
estai labai pasireiškė aktyvūs I organams nėra koks nors vien 
egzilinių "vyriausybių” kūrimų mūsų diplomatų "užsispyrimas”, 
fnet dvi sukūrė!), bet šioj srity Estai, latviai tą supranta. Tik 
ir jie nesikinisa po įgaliojimus mūsų ne visi nori suprasti. Kaip 
— negadina savojo reikalo. Tai, tyčia, labiausiai užsispiriama, 
tik mūsų "užsienių reikalų mi- Rad Vlikas turi nurodyti, kas 
nisteriai” kažkodėl atrado tokio turi fcQti Rur paskirtas. Būtų ki- 
malcnumo knistis po savaisiais , ... . .tas reikalas, jei Vlikas pasiten

kintų konsultacija tais ar kitais

baigtas šių atstovybių oficialus 
pripažinimas draugiškose vals
tybėse.

K. R. Pusta, buvęs Estijos už-

ačiū 
kur reikėjo, jų 
gi daugiau rei-

nei nežino., ko-

pamatais...
¥

' Madride, Stockholmo estų laik
raštyje pareiškė:

"Estų egzilines vyriausybes 
mes, deja, turim dvi; taip pat 
turim daug įvairių komitetų ir 
tarybų, kurių uždaviniai verti 
dėmesio. Tačiau, nei vienas mi
nėtų organų bei organizacijų ne
turi teisinio statuso duoti įsa
kymus Estijos pasiuntiniams.

1 šią situaciją labai gerai žino ir 
jos tvirtai laikosi mums drau
giškos valstybės su Jungtinėmis 
Amerikos Valstybėmis prieša
ky. Visi bandymai ją pakeisti 
privestų prie labai paprasto re
zultato: Estija teisiškai nustotų 
egzistuoti, jos pasiuntinybės ir 
konsulatai būtų uždaryti, tarp
valstybiniame forume niekas iš 
estų neturėtų teisės kelti balsą 
už krašto išlaisvinimą”.

Taigi diplomatų "nepaklusnu
mas”

Ryšium su netgi dviejų estiš
kų "egzilinių vyriausybių” atsi
radimu, einąs Estijos chargė 
d’affaires pareigas Johannes 
Kaiv neseniai yra pareiškęs 
spaudai, kad jisai turėjęs labai 
daug pasikalbėjimų dėl egzilinių 
vyriausybių su augštais Ameri
kos valdžios pareigūnais, iš ku
rių patyręs, kad, amerikiečių 
nuomone, naujos Estijos vyriau
sybės paskelbimas galėtų būti 
logiškas tik Estijos teritorijoje, 
tą kraštą išlaisvinus* Kitrtu es
tų diplomatas paaiškino, kad 
Estijos atstovybės negalėtų vyk
dyti jokių egzilinės vyriausybės 
įsakymų, nes tuo pačiu būtų!

apie kovo mėn. pradėjo juos 
kaltinti Tarybų Rusijos sienos 
paržengimu. Už tą "nusikalti
mą” jie gaudavo po penkerius 
metus priverstino darbo.

klausimais, jų tarpe, tegu sau 
ir paskyrimų reikalais. Bet rei
kalavimas privalomai susitarti 
dėl akto turinio (o paskyrimas 
yra aktas), yra reikalavimas, 
kad bus tik taip, kaip aš pasa
kysiu: jei aš nesutiksiu, neturi 
teisės daryti! Tai jau yra per
žengimas tos ribos, kurią diplo
matinės pasiuntinybės, būdamos 
tokioj opioj padėty, turi ypatin
gai budriai saugoti.

Kaimynų pavyzdžiai visgi yra 
rimtesnės pažiūros pavyzdžiai. 
Tiesa, jie neturi savo. "Vliku” 
ir mes kartais prieš juos tuo pa
sididžiuojame, bet žiūrint, kaip 
tas gražios paskirties organas 
naudojamas visų pirma saviems 
pamatams knisti, vietoj pasidi
džiavimo apima gėda.
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