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kiek daug Kremliui pasiseks nor
vegų atveju.

Tiesa, Gerhardsen nuo Atlan
to pakto neatsisakė, bet davė 
Kremliui naują pažadą, kad Nor
vegija jokios svetimos kariuome
nės neįsileis ir karinių bazių ki
tiems neužleis, nebent ji būtų 
užpulta ar jai grėstų karo pavo
jus. Toliau: sudaryta trejų me
tų prekybos sutartis, bus kei
čiamasi įvairiomis delegacijomis, 
ūkio, žuvininkystės, pramonės, 
prekybos, teatro, meno ir kito
kiose srityse ir "bendrai veikia
ma kad prisidėjus prie pasauli
nio atoslūgio”.

Jei Ženevoje liepos mėnesį ne
būt pakilusi tuščių iliuzijų ir sa
vęs apgaudinėjimo dvasia, prie 
to nebūt priėję. Bet jei ji būtų 
dar kiek toliau garavusi, tai ir 
čia greitai būtų buvę galima 
laukti panašių žinių kaip iš Kai
ro

Beveik po dviejų nebuvimo 
mėnesių Prancūzija sugrįžta į 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos dešimtosios sesijos 
pabaigą. Manoma, kad sesija sa
vo darbus užbaigs apie gruodžio 
mėn. 10 d.

Kaip Prancūzija išėjo dėl Al
žyro klausimo įnešimo į sesijos 
darbotvarkę, taip ji ir sugrįžta, 
tą klausimą iš darbotvarkės iš
ėmus ir nutarus jo nesvarstyti 
šios sesijos metu. Tačiau tai dar 
nereiškia, kad Alžyro klausimas, 
kurį į JT įnešė Azijos ir arabų 
bloko tautos, ir dabar visi še- 
šiasdešint narių vieningai suti
ko išmesti, negali patekti į sesi
jos darbų planą kitos ar sekan
čios sesijos metu. Gana to, kad

NUOMONĖ 
ŽENEVOS 
A S 1 O S 
RAVIMĄ

Lapkričio 17 d. radijo komen
tatorius turbūt bus suglaudęs 
daugumos spaudos nuomonę žo
džiais: "Vakarų valstybės nepa
norėjo mokėti Kremliaus kainos 
Ženevos dvasios praktiniam įgy
vendinimui, kuri reikštų atsisa
kymą nuo Atlanto pakto ir Va
karų Vokietijos neišvengiamą 
sukomunistinimą. Keturių užsie
nio reikalų ministėrių konferen
cija reiškia visišką fiasko. Dip
lomatinius santykius su Bonna 
užmezgus duos tai dabar Mask
vai galimybės veikti į Vakarų 
Vokietiją betarpiai, ją visaip 
gundyti ir vilioti. Iš kitos pusės, 
aiškiai atsisakydama nuo pra- 
vedimo demokratinių rinkimų vi
soj Vokietijoj, Maskva atidengė 
savo kortas ir davė Vakarų vals
tybių vyriausybėms puikios pro
pagandinės medžiagos, šaltas ka
ras turės tęstis toliau.

"DAGENS NYHETER veda
majam "Rusai likvidavo Ženevos 
dvasią” numato, kad iš tos dva
sios turėjo naudos tik vieni so
vietai. Anksčiau užvaldę dešimts 
valstybių jie norėjo,.1 daugmv.................
Glamonėdami Vakarus viena Valstybių organizacijų, taigi ir pasireikšti. Mat,

nemažai pasidarbuoti, ligi jis ga
vo arabų vasltybių sutikmią, tai 
jo rezoliucijai.

Arabai paprastai balsuoja kar
tu su Indija, ir Indija eina su 
arabais, bet šituo atveju buvo 
gana savotiškas dalykas: Indija 
jieškojo kelių numaldyti arabus 
nors vienai ir tai jau besibai
giančiai sesijai.

Vienbalsis sprendimas
žinoma, jis arabų pritarimą 

laimėjo. Ir arabai, įkalbėdami pil
naties posėdyje, kuris lapkričio 
25 d. nusprendė išimti Alžyro 
klausimą iš darbotvarkės, pri
pažino, kad Prancūzija yra Jung
tinėms Tautoms reikalinga ir to
dėl tik jie tokias nuolaidas darą.

dabar nutarta, jog bent šiuo me- Tačiau ta pačia proga jie pabrė-

Clevelande žiema. Normaliais metais to laiko temperatūra būdavo 
37 laipsniai. Laikraščiui išeinant temperatūra buvo nukritusi iki 

6 laipsnių.

IŠRINKO NAUJĄ 
VLIKo . 

VADOVYBĘ
New Yorke posėdžiaujantieji 

dabartinį VLIKą sudarantieji 
grupių atstovai išrinko naują va
dovybę.

VLIKo pirmininku išrinktas 
Jonas Matulionis iš Kanados, 
nors Tėviškės žiburiai ir buvo 
pranešę, kad jis griežtai atsisa
kęs. Jonas Matulionis yra buvęs 
Ūkio Banko direktorium, o vo
kiečių okupacijos metu finansų 
reikalų tarėju. Nariais išrinkta 
prof. J. Kaminskas ir Henrikas 
Blazas.

Į Vykdomąją Tarybą pirminin
ku išrinkta Alena Devenienė. 
Nariais: P. Karvelis ir M. Gelži- 
nis. Fondo valdytoju M. Krupa
vičius.

DIRVOS 
TALKA

Dirvos skaitytojų šeima, ku
rie atsimena savo laikraštį su
kaktuvių proga, didėja. Štai tie
rėmėjai:
Ign. Stungevičius, Chicago $2.00
Stp. Stankus, Chicago....... 5.00
J. Žukauskas, Rochester .... 5.00
J. Povilaitis, Omaha ....... 2.00
J. Kalėda, Toronto ..........  2.00
Jonas Jasiukaitis, Chicago 10.00
M. Jasėnas, Brooklyn ....... 2.00
E. Manys, Roxbury ...........10.00
A. Liutkus, Cleveland....... 2.00

Jei vakarai nesitenkins kalbomis
(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje). tu tą klausimą svarstyti netinka, 

atseit, reikės laukti "labiau tin
kamo” momento, kaip sakoma 
rezoliucijoje.

žė, kad tai dar jų neatpalaiduoja 
nuo jų įsipareigojimų ginti ara
bų reikalus Alžyre, kurį Prancū
zija laiko savo metropolijos da
limi ir todėl tvirtina, kad tokio 
klausimo statymas darbotvarkėn 
yra iš viso kišimasis į jos vi
daus reikalus ir pažeidimas jos 
suverenumo.

Kai rugsėjo 30 d. Prancūzijos 
užsienių reikalų ministras Pinay 
išsivedė savo delegaciją iš Gene- 

’o vėliavos pašventinimo iškil- ti būdų ne tiek(7susidariusiai ne-'alinės Asamblėjos pilnaties po
li pataisyti, kiek'sėdžio, jis ir pas# &į^d toks 

šitas Indijos Asamblėjos nutarimas (jis pra-

ir Damaskaus.

GENEROLAS 
ANDERS

STOCKHOLME
Sekmadienį, lapkričio 13-tą,

Indijos iniciatyva
Tą rezoliuciją išimti Alžyro 

klausimą iš darbotvarkės pasiūlė 
Indijos delegatas Krishna Me
non, kuris, kaip jau diplomatų

Lenkų Karių Draugijos Švedijos pasaulyje buvo žinoma, jau vos 
skyrius surengė Stockholme sa- prancūzams išėius bandė suras-| 
yo vėliavos pašventinimo iškil- ti būdų ne tiek s..............
■;A<rs. Buvo pakviesti Baltijos'pafogū,’ (įiaiėčiąi

ranka, jie taikė peiliu jų nugaron lietuvių atstovai, o taip pat išei-l
kita, per arabiškojo pasaulio viU — čekų, vengrų, rumunų ir 
valstybes. Laimei, Ženevos dva- bulgarų.
šia neįgavo tokios jėgos, kad ji Lenkų vyriausiuoju svečiu bu- 
būt galėjus suardyti demokrati- vo iš Londono atskridęs genero- 
nių valstybių bendradarbiavimą1 ’as W. Anders. žmonių buvo pri- 
ir susilpninti jų gynybos valią.! sirinkusi Strand Hotelio didžioji 
Po šios naujos Ženevos konferen-j salė pilnutėlė. Bet ir lenkų Šve- 
cijos visiems turės pasidaryti o j yra netoli dviejų tūkstan-
aišku, kad Vakarų glaudus gy
nybos bendradarbiavimas viena
tinis gali apsaugoti laisvąjį pa
saulį ir išlaikyti taiką. Tai lie
čia ir Švediją, ir mūsų likimas 
priklauso nuo Atlanto pakto, 
nors mūsų krašto politinė vado
vybė ir atsisako prie to pakto 
prisidėti”.

Antrosios Ženevos konferenci
jos rezultatai skaitytojams jau 
yra žinomi: ji pasibaigė be re
zultatų.

Jos darbų tvarkoje buvo ketu
ri klausimai: 1. Vokietijos apsi- 
jungimas. 2. Europos saugumas. 
3. Nusiginklavimas ir 4. Kontak
tai tarp Vakarų ir Rytų. Nė vie
nu tų klausimų nepadarytą jo
kios pažangos. Tokiomis aplinky
bėmis nenuostabu, kad kon&reti- 
cijos pabaigoje išleistasis komu
nikatas pasižymi nepaprastu 
trumpumu. Jame konstatuoja
ma, kad konferencijos dalyviai 
"plačiai ir atvirai” išdiskutavo 
klausimus ir nutarė apie tai pra
nešti savo atitinkamos vyriausy
bės galvai. Gal didžiausia staig
mena buvo ta, kad nenustatyta 
busimosios konferencijos data. 
Savaime buvo laukiama, kad nei 
viena pusė nenorės sudaryti įspū
džio, jog derybos iš viso nutrūk
sta. Galutinysis komunikatas ir
gi nepasako, kad ateityje konfe
rencijų jau nebebus. Jame pra
nešama, kad tolimesnę diskusi
jų eigą nustatys valstybės gal
vos dilpomatiniu keliu.

Tuo prisipažinimu norima pa
sakyti, kad nauja konferencija 
susirinks tiktai tuo atveju, jeigu 
vakarų ir rytų diplomatiniai at
stovai tinkamai paruoš dirvą. 
Kitais žodžiais tariant, iš anksto 
reikės turėti garantijų, kad, 
pav., sovietai tais klausimais, 
kurie buvo darbų tvarkoje, pa
keis savo nuomonę ir bus linkę 
derybas pradėti naujais pagrin
dais. Vakarų demokratijų užsie
nio reikalų ministeriai nėra lin
kę vėl važiuoti naujon konferen- 
cijon ir klausytis jau seniai ži
nomu Molotovo argumentų.

ei jos posėdžio metu paaiškėjo 
viena maloni staigmena, būtent, 
Amerikos valstybės sekretoriaus 
Dulles priminimas, jog egzistuo
ja sovietų pavergtųjų tautų pro
blema. Dulles patikslino, kodėl 
Molotovas bijo laisvų rinkimų 
Rytų Vokietijoje. Pasak Ameri
kos ministerio, tatai paliudija, 
jog Maskvoje turima baimės dėl 
padėties Rytų Europoje. Jeigu 
per laisvus rinkimus būtų riu- 
šluotas sovietinis Rytų
Vokietijoj, tai tuo labiau jis ne
atsilaikytų kitose Rytų Europos 
valstybėse. Nors Rytų Europos 
valstybių likimas nebuvo įtrauk
tas į darbų tvarką, nes Maskva 
tam pasipriešino, bet iš Moloto
vo laikysenos matyti, kiek jis tu
ri baimės, kad laisvi rinkimai 
vienoje vietoje "neužkrėstų” ki
tų Rytų Europos valstybių.

Tenka pasidžiaugti, kad Ame
rikos valstybės sekretorius ir 
antrosios konferencijos metu 
prisiminė pavergtąsias Rytų Eu
ropos vlastybes. Per pirmąją 
konferenciją pats prezidentas Ei- 
senhovveris suminėjo Rytų ir 
Centro Europos valstybes, kurios 
yra sovietų užvaldytos. Dabar tą 
pačią temą iškėlė valstybės se
kretorius Dulles. Būtų naudingą, 
kad lietuvių ir kitų tautų orga
nizacijos pareikštų Amerikos vy
riausybei padėką už tokį palan
kumą. Ženevoje buvę pavergtų
jų tautų oficialiniai ir neoficia- 
liniai atstovai visokiais būdais 
kalbino Amerikos Ir kitų vakarų 
valstybių delegacijų narius, kad 
konferencijoje būtų prisimintas

A. Kavaliūnas, Cleveland 2.00
Visiems aukotojams nuoširdus 

ačiū.

Rytų Europos likimas. Kaip ma
tome, Dulles tai padarė ir tatai 
net dviem atvejais: konferenci
jos pabaigoje ir po pasimatymo 
su Jugoslavijos maršalu Tito.

Ar iš pagarsėjusios "Ženevos 
dvasios” po antrosios konferen- 
ci.iAs^flar kris pasiliko? Ar ji vi
siškai išgaravo? Konferencijos 
dalyviai, nors ir labai santūriai, 
pakartotinai išsitarė, kad pats 
susitikimas buvęs vis dėlto nau
dingas. Britų užsienio reikalų 
ministeris Macmillan reiškė įsi
tikinimą, kad bolševizmo valdo
muose kraštuose ėmusios reikš
tis "naujos jėgos”, kurių nebūsią 
galima pašalinti. Ar toks opti
mizmas yra pagrįstas, sunku pa
sakyti. Esame linkę manyti, kad 
jeigu tokių "naujų jėgų” ir būtų, 
tai jos galės stipriau pasireikšti 
tiktai tuo atveju, jeigu vakarai 
nesitenkins vien kalbomis ir įti
kinėjimais, bet rodys daugiau 
tikrovės supratimo. Kalbomis 
Maskvos nepriversi daryti nuo
laidų. Tam pasiekti reikia daug 
svaresnių argumentų.

Artimiausių mėnesių raida pa
rodys, kurios "naujos jėgos” ims 
tarptautiniuose santykiuose vir
šų. Tuomet taip pat paaiškės, ar 
iš viso nebus prasmės šaukti 
naują konferenciją. Kaip bebūtų, 
vienas laikotarpis santykiuose 
su sovietais yra jau baigtas. 
Apie naujosios fazės raidą tega
lima tiktai spėlioti.

ėjo tik Vieno balso dauguma 
28-27) yra JT Chartos pažeidi
mas.

Ir nuo to laiko Jungtinėse Tau
tose, ne tik posėdžiuose, kuriuo
se prancūzams priklausančios 
kėdės vis buvo tuščios, bet ir už
kulisiuose buvo pasigendama 
Prancūzijos. Ji gi, kaip žinia, 
čia yra viena penkių, kurie Sau
gumo Taryboje turi veto teisę. 
Tačiau šitos progos prancūzai ne
pražiopsojo. Atšaukę savo dele
gaciją, jie vistiek laikė atstovą 
Saugumo Taryboje, o taipgi lei
do ir savo nuolatiniam atstovui 
Nusiginklavimo Komisijoje Ju
lės Moch dalyvauti komisijos po
sėdžiuose, aiškindami, kad ji 
esanti ne paprasta sesijos komi
sija.

Per tuos du mėnesius nemažai 
nuveikta, siekiant, kad Prancū
zija garbingai galėtų sugrįžti j 
asamblėją, žinia, Prancūzija to 
tik ir laukė. Kaip Jungtinėse 
Tautose buvo pranešta, Prancū
zijoje jų užs. reik, ministras Pi- 
nay su pasitenkinimu pareiškę, 
kad tuoj pat iš vykstąs į New 
Yorką toliau dalyvauti JT dar
buose. Gi tuo pačiu laiku iš Al
žyro ateinančiomis žiniomis, te- 

(Perkelta į 3 psl.)

diplomatas Jungtinėse Tautose 
jau tuo pasižymėjęs, kad jis vis 
imasi iniciatyvos delegacijas su
taikinti, kai tik tarp jų atsiran
da nesutikimai kuriais nors klau
simais. Galima prisiminti ta pro
ga jo siūlytas rezoliucijas ir da
rytas pastangas sutaikyti abidvi 
Korėjas, Indokinijas ir t.t.

Krishna Menon, kuris diplo
matų tarpe yra žinomas ne tik 
savo piktu liežuviu prieš vaka
riečius, ypač JAV, bet ir šitokia 
savo mediatoriaus veikla, turėjo

čių. Nuo lietuvių buvo Ignas J. 
Šeinius ir pulkininkas Urbonas.

Savo kalba j susirinkusius ge
nerolas Anders pasirodė esąs in
teligentiškas ir atsargus vyras 
ir visai neblogas oratorius. Pa
pasakojo, kodėl jis su savo ka
riuomene anais Stalingrado ap
gulos metais pasitraukė iš sovie
tų. Bolševikams esant karu per
daug užimtiems, tai buvusi vie
natinė proga. Jis buvo įsitikinęs, 
kad iš bolševikų nieko kito kaip 
tik blogo buvo galima lenkų tau
tai laukti, ir kad tikros pagalbos 
Lenkijos laisvei atgauti buvę ga-

ti išglebėti iš sovietų kiek gali
ma daugiau lenkų ir nušviesti vi
sam pasauliui, kas ten tikrumoje 
dedasi.

Generolas Anders ragino savo 
tautiečius nepamiršti savo gra
žaus krašto, lenkų tautos praei
ties, jos garbingų vyrų, bet taip 
pat nepamiršti ir paarytų klaidų. 

I Įima laukti tik iš Vakarų pusės, I Stengtis ateityj jų išvengti, ar 
i todėl jis ten ir veržėsi. Deja, lig' bent daryti kuo mažiausiai. Pri- 
| šiol ne viskas taip išėję, kaip ti- minė savo tautiečiams Krakuvą, 
’ kėtasi. Iš kitos pusės Sovietų Są-' Warszawą, Gdanską., Vilniaus, 
I jungoj jokiu būdu nebuvę galima net ir Lwovo neužsiminė. Pa- 
į likti. Būdamas ten jis įsitikino, reiškė jis gilios užuojautos Bal- 

1 kad bolševikai visas žmoniškumo tijos valstybėms ir tautoms, ku- 
žymes pas save išnaikino. Jų ka- rios kenčiančios tiek pat kaip ir 

žmona pažadą atsilankyti Krem-i l'narn' lenkai jį raginę pasisteng- Lenkija.____________________
liun raudonoms Velykoms, o Nor-! 
vegijos vyriausybės pirmūnas 
Gerhardsen jau atsilankė ir spė
jo Ženevos dvasioje padaryti su 
bolševikais kaikurių susitarimų.

Prieš dvejetą savaičių perda
vė švedų radijas žinią iš Mask
vos, kad sovietų vyriausybės 
svarstomas sumanymas pąsiūly-j 
ti trims Skandinavijos valsty
bėms ir Islandijai sudaryti ne-j 
puolimo paktą. Kad Danija su 
Norvegija ir Islandija priklauso 
Atlanto paktui, tai neturėtų su
daryti kliūčių. Įdomu, ta žinia 
niekur švedų spaudoj nepasiro
dė. Radijas, svarbias žinias kar
todamas ir kartą ir kitą, tos ži
nios nepakartojo, — bet ir ne
atšaukė. Iš kitos pusės, tai čia 
jokia naujiena. Kremlius jau se
niai to siekia. Ir kai Gerhardsen 
važiavo Maskvon, nors ir be savo

NORVEGIJOS 
VYRIAUSYBĖS 

GALVOS KELION 
MASKVON

Ė

Pasinaudodami Ženevos dva
sios svaiginančiais gąrais, bolše
vikai buvo' visose trijose Skandi
navijos valstybėse išvystę nepa
prastą veiklą, gal ne mažesnę nei 
arabiškajam pasaulyje. Jie par
siviliojo pas save Danijos vys
kupų ir spaudos delegacijas, ga-( 
vo švedų vyriausybės galvos su VISAM PASAULY

užsienio reikalų ministerio, daug11 sostą sugrįžus Maroko sultonui Mohammet Ben Youssef, jį sveikina JAV ministeris Julius 
kas savęs Stockholme klausė, f Holmes. Sultonas sėdi soste, o vertėjas verčia sveikinimo kalbą ...

C.

Ar sovietai savo nusistatymą 
pakeis ir ar artimiausiu laiku 
galės susirinkti nauja konferen
cija, tegalima tiktai spėlioti. 
Yra daugiau pagrindo manyti, 
kad Maskva lošia ilgų distancijų 
žaidimą. Negalėdama sutikti su 
laisvų rinkimų principu Vokie
tijoje, sovietų diplomatija, grei
čiausia, bandys kitokiomis prie
monėmis eiti prie savo tikslo. Ji 
spekuliuoja galimumu, kad va
karų Vokietija anksčiau ar vė
liau bus priversta leistis į dery
bas su rytų Vokietijos valdovais. 
Molotovas gynė nuomonę, kad 
Vokietijos apsijungimas esąs 
pačių vokiečių reikalas, tad jiems 
ir reikia susėsti už bendro stalo. 
O tuo atveju sovietai tikisi, kad 
jie sugebės ne tik apginti jų pro
teguojamąją "Demokratinę Vo
kiečių Respubliką”, bet įkelti ko
ją ir į vakarų Vokietiją.

Paskutinio Ženevos konferen-

• Vakarų Vokietija ilgokai delsė duoti sutikimą, kad So
vietų Sąjungą atstovautų ambasadorius V. Zorin, kuris yra pa
garsėjęs "specialistas” pravesti sukomunistinimo perversmus. Jo 
štabas Vakarų Vokietijoj būsiąs iš 500 asmenų.

• Sovietų Sąjungoj buvo išsprogdinta galinga vandenilio 
bomba. Į tai atsakydama JAV 1956 m. pavasarį Ramiajam van
denyne, prie Eniwetok, išsprogdins dar galingesnę.

• Bulganinas, viešėdamas Indijoje, pasakė kalbą, kurioje 
aštriais žodžiais įspėjo Azijos valstybes, kad j savo žemes neįsi
leistų svetimų karinių bazių. O kad sovietai baigia pagrobti visą 
Aziją, tas juk nesvarbu .,.

• Prezidentas Eisenhoweris gruodžio mėn. 20 d. grįžta 
gyventi į Baltuosius Rūmus VVashingtone. šios savaitės pradžioje 
turėjo ilgesnį pasitarimą su respublikonų partijos pirmininku Hali.

• Rusija per 30 d. Egiptui pristatė ginklų už 80 milionų 
dolerių.

• Prancūzija, naudodamasi gera proga, paskutiniu metu 
pardavė ginklų ir Izraeliui ir Egiptui.

• Argentinos prezidentas Aramburu padarė pareiškimą, 
kad pagarsėjusį laikraštį La Prensa grąžina seniems savinin
kams. La Prensos savininkas A. Gainza Paz gyveno New Yorke 
ir dabar grįžta į Argentiną.
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• Juozas Bačiūnus, su ponia, 
grįždami iš New Yorko j Tabor 
Farmą, buvo sustoję Clevelande. 
Čia su Vilties Dr-jos valdybos 
nariais aptarė 
kalus.

aktualiuosius rei-

gimnazijoje šiuo 
ne 110 mokinių, 
buvo rašyta, bet

v

Šią savaitę...
Balys Gaidžiūnas

•

Gręždamas iš New Yorko Cle
velande buvo sustojęs Vilties' 
Draugijos pirmininkas J. Bačiū- 
nas. Ta proga įvyko pasikalbėji
mas su čia esančiais Vilties 
Draugijos valdybos nariais (B. 
Gaidžiūnu ir V. Orintu) dėl Vil
ties Draugijos namo, kuriame 
įsikurusi Dirva, praplėtimo rei
kalų.

Kiek atsimena skaitytojai, 
drauge ir Vilties Draugijos na
riai, į daugelį iš jų buvo kreip
tasi prašant piniginės talkos Vil
ties Draugijos namą praplėsti, 
pristatant nedidelį priestatą, 
tinkantį įvairiems susirinki
mams, pobūviams. Tam reikalui 
suplaukė beveik $3000 grynais 
pinigais ir $1000 pasižadėjimu, 
kad pinigai bus įmokėti darbą 
pradėjus.

Vilties Draugijos iždininkas 
V. Orintas vasaros metu paruošė 
visus reikalingus duomenis, kad 
galima būtų gauti iš miesto sta
tybos skyriaus leidimą tokį pra
plėtimą vykdyti. Deja, dabarti
nėj vietoj, norimą pastatą sta
tyti minėtiems reikalam^, mies
to statybos skyrius -hesirtiko 
duoti. Prieš Vilties namus yra 
katalikų bažnyčia, kurios buvi
mas uždeda įvairius suvaržymus. 
Tąip pat esantieji tame rajone 
statybos suvaržymai apkarpo iš 
abiejų sklypų šonų priestato dy
dį. Buvo pakartotinai kreiptasi 
su prašymu apeiti esamus po
tvarkius, bet ir čia nieko nelai
mėta.

Tat ir pasitarime išsiaiškinus 
esamą padėtį, nutarta dairytis, 
ar lietuviams patogioj vietoj, 
nepasitaikys tokiems reikalams 
tinkantis parduodamas namas. 
Jei toks pasitaikys, valdyba ban
dys jį pirkti ir duotus pažadus 
įgyvendinti.

Surinkti Vilties Draugijos na
mo praplėtimo reikalams pinigai 
laikomi Sūperior Savings and 
Loan Ass'n. (lietuvių banke), 
spęciolioj sąskaitoj ir kitiems 
Vjlties Draugijos reikalams ne
naudojami.

I ar pradeda nutolti. Kam reikia, 
' gal ir tikslinga laikraštį užasky- 
i ti, bet nemažiau geras darbas 
bus padarytas, kad bus priminta 
ir patarta Dirvą užsisakyti. Mes 
kviečiame Jus į knygnešių talką 
ir už ją iš anksto dėkojame.

Mes taip pat dėkosime visiems 
tiems, kurie nelaukdami mū3U
specialaus pranešimo, metams' 
baigiantis, atnaujins metinę pre
numeratą. Ir dar labiau ačiū, jei; 
tai padarysit dabar, kada dar 
paštas neužverstas kalėdiniais 
laiškais ir siuntiniais.

• Vasario 16 
metu mokosi 
kaip anksčiau 
158.
• Paryžiuje mirė Dr. Elmer Ba- 
logh, buvusis teisės profesorius 
Kauno ir Johanisburgo universi
tetuose, lyginamosios teisės aka
demijos generalinis sekretorius. 
Vytauto D. universitete jis dės
tė romėnų teisę.
• Religinio meno parodą numa
tyta surengti Chicagoje 1956 m. 
kovo mėn. Nemaža dailininkų jai 
kruopščiai ruošiasi. Įvairių aiš
kinimų sukėlė dail. Adomo Var
no pasitraukimas iš parodai 
rengti komiteto. Arti meno esan
čių žmonių tarpe kursuoja nuo
monė, kad kai kurie suinteresuo
tieji jau iš anksto nori pakreipti 
parodos rezultatus sau palankia

J. Prunskis yra paskyręs $500. 
Premija ar kiti interesai yra ne
sutarimo obuolys, parodys neto
lima ateitis.
• Chicagos Lietuvių Taryba pra
neša, kad Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo (Vasario 16 d. 
akto) tradicinis metinis paminė
jimas įvyks 1956 m. vasario 12 
dieną, Chicagoje Marijos Aukš
tesniosios Mokyklos salėje 1 vai. 
po piet.
• Varnas Co. prekybos b-vės 
(Chicagoje) naujon valdybon iš
rinkti: D. Adomaitis, J. Jurevi-, 
čius, J. Dauparas, S. Stankus ir 
A. Varnas. >
• ALTo Vykdomojo Komiteto po
sėdyje Dr P. Grigaitis užsipuolė 
Dr. Biežį, J. Bačiūną ir A. Tre
čiokų už jų spaudoje paskelbtą 
pareiškimą dėl lietuviškųjų veik
snių santykių ir veiklos. Kiti ko
miteto nariai jam įrodė, kad de
mokratinėse JAV-se jie turėjo 
teisę tai padaryti.
• Prie JT Aukštojo Komisaro 
Tremtinių Reikalams buvo suda
rytas specialus fondas tremtinių

įkurdinimui finansuoti. Lėšas 
skirsto fondo valdyba, į kurių 
įeina Australijos, Austrijos, Bel
gijos, Brazilijos, Danijos, Didi. 
Britanijos, Graikijos, Italijos, 
Izraelio, JAV, Kolumbijos, Nor
vegijos, Olandijos, Persijos, 
Prancūzijos, Šveicarijos, Turki
jos, Vakarų Vokietijos, Vatika
no ir Venecuelos vyriausybių at
stovai. Toji valdyba pirmojo po
sėdžio buvo susirinkusi š. m. ge
gužės mėn.

1955 m. plane tremtinių įkur
dinimui Vokietijoje numatyta 
420.000 dolerių arba 1.755.500 
DM. Didžiausia suma paskirta 
Austrijai — 1.400.000 dolerių 
arba ca. 5.933.000 DM. Graikijai 
paskirta 700.000 dolerių, Italijai 
— 280.000 dolerių, be to įvai
riems kitiems uždaviniams — 
1.234.000 dolerių.

1956 metais tremtinių įkurdi
nimui Vokietijoje yra numatyta 
iš fondo lėšų skirti DM 1.554.000.
• Akademinio Skautų Sąjūdžio 
šalpos Fondas iš savo kuklių pa
jamų ir aukų remia mūsų stu
dijuojantį jaunimą, ypatingai 
Vokietijoje. Fondo iždui papil
dyti kasmet leidžiami Kalėdų 
svęikinimai su stilingais mūsų 
dailininkų piešiniais. Užsakyda
mi tuos sveikinimus palaikysite 
akademinį jaunimą; už kiekvie
ną dolerį gausit 10 sveikinimų 
su vokais. Rašykit R. Chainaus- 
kui, 4333 So. Artesian Avė., Chi
cago 32, III.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
•

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Detroito skyrius 1956 Naujų 
Metų sutiKimą rengia Tulljr 
viešbučio salėję, miesto centre, 
šokiams gros garsus Detroito 
džasas.

Skani vakarienė su alučiu, li
keriu ir šampanu paruošta atski
rais 10 asmenų staliukais.

Detroito lietuviai maloniai 
kviečiami dalyvauti, o, kadangi 
vietų skaičius aprėžtas, prašome 
iš kalno jas rezervuoti.

Pelnas skiriamas Vasario 16 
gimnazijai.

Vietoms rezervuoti ir plates
nėm informacijom gauti prašo
me kreiptis telefonais: UN 
1-5975; VI 1-7127.

PHILADELPHIA

PETROIT
KALBĖS J. J. BAČICNAS

SPORTAS

Tautinis Sjapibūris Detroite, p. 
p. Bačiūnams ruošia pagerbimo 
viešnagę. J. Bačiūnas su kitais, 
apkeliavę Europą padarys platų 
pranešim1^ Rietuvių politinė rai
da šių dienų kovbje už Lietuvos 
laisvę.

Pagerbimas įvyks: 1955 m. 
gruodžio mėn. 11 d., 4 vai., Ąme- 
rican Ukrainan Political Club, 
3464 Cicotte St., Detroit, tarp 
Livernois ir į pietus iš Michigan 
Avenue.

Organizacijų vadovybės ir na
riai pasikviečia 
kia smulkesnes

svečius ir sutęi- 
informacijas.-

VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

6-JŲ š. AMERIKOS LIETUVIŲ kalui esant kreiptis j apygardos 
SPORTINIŲ ŽAIDYNIŲ I-JO

RATO
PRANEŠIMAS NR. 1

1. Š. Amerikos Lietuvių 
FASK-to nutarimu, 6-jų Š. Ame
rikos Lietuvių Sportinių Žaidy
nių I-jo rato varžybos yra pa
vesta pravesti Vidurinių Vaka
rų Sporto Apygardai, 1956 m. 
vasario 4-5 d. Chicagoje.

2. Atitinkamai susitarus, Vid. 
Vakarų Sporto Apygardos K-tas 
šių žaidynių vykdymą paveda 
Chicagos Lietuvių Sporto Klubui 
Neriui.

3. žaidynių programoje bus:

k-tą, adresu: A. Bielskus, 771 E. 
91st St., Cleveland 8, Ohio, arba 
į žaidynių vykdytojus — LSK 
Nerį, adresu: J. šoliūnas. 5254 
So. Trumbull Avė., Chicago 32, 
IUinois.

Vid. Vak. S. A. K-tas

SKAUTAI

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, Ohio
Telef.: HE 1-6344

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

o
Įlidžiojoj Amerikos spaudoj, 

pirmuose puslapiuose, rasi pra
nešimą, kiek dienų beliko iki Ka
lėdų švenčių. Atseit, laiku pasi
rūpink savo artimiesiams gera 
dovana ...

Naudodamiesi ta proga ir mes 
norime kai ką priminti. Ypač 
tiems, kurie lietuvišką spausdin
tą žodį tebelaiko dideliu lietuvy
bės ramsčiu, jei jau ir ne svar
biausiuoju palaikytoju.

Nemažai mūsų tautiečių turė
jo pasilikti Vokietijoje, Austri
joje ir kituose Europos kraštuo
se, kur tremtiniui sunku gauti 
įmanomesnj darbą ir pačiam su 
šeima išsilaikyti. Nėra jau kal
bos, kad -jis iš savo skurdo ska
tikų galėtų laikraštį užsisakyti, 
nors jo ir labai norėtų. Atsimin
kim tokius pasilikusius, pada
rykim jiems malonumą, užsaky
kim visiems 1956 metams Dirvą. 
Ji šia proga, užsakant artimie
siems ar pažįstamiems į kitus žengę mėgėjų sportinės draus- 
kraštus, metams kaštuoja tik1 mės nuostatams.
$5.Qf). Daro nuolaidą leidėjai, pa-! 6. Tolimesnės informacijos 
draykit auką ir jūs! | bus artimiausioje ateityje skel-j

Neužmirškit savo artimųjų ir bjauros spaudoje bei išsiuntinė- 
čia pat, jūsų pašonėje, kurie nuo jamos visiems š. Amerikos lietu- 
lietuviško laikršačio kiek nutolę vių sportiniams vienetams. Rei-

VID. VAKARŲ SPORTO 
APYGARDOS KOMITETO

PRANEŠIMAS NR. 20
Steigiama Vid. Vakarų Sporto 

Apygardos Krepšinio ir 
Tinklinio Lyga

. Beveik visiems apygardos 
krepšinis vyrams, moterims ir sporto klubams pritarus, apy
jauniams, tinklinis vyrams ir gardos k-tas nutarė steigti apy- 
moterims. stalo tenisas vyrams gardos kamuolio žaidimų lygą, 
(komand., vienetas ir dvejetas),, kurios rėmuose bus pravestos 
stalo tenisas moterims (komart-[ apygardinės pirmenybės iki šiol

KELIAUJA

Gruodžio 3 d., šeštadienį apie 
pusė šimto Detroito skautų ir 
skaučių vyksta į Chicagą, kur 6 
vai. vakare Lietuvių Auditorijo
je stato V. Sisino vaidinimą 
"Džiaugsmą”. Jaunosios artistės 
ir artistai šiam vaidinimui ruo
šėsi visą pusmetį, ir chicagiečių 
tikrai, neapvils.

Pernai veikalas buvo pastaty
tas Detroite ir vertintas kaip vie
nas pačių geriausių rež. J. Pus- 
dešrio pastatymų Detroito sce
noje.

Jaunieji mūsų artistai taip pat 
yra pakviesti gastrolių j Cleve- 
landą ir Toronto. Be to gruodžio 
11 dieną jie tą patį vaidinimą 
kartoja Detroite, Holy Redesmer 
salėje. Detroite vaidinimo pra
džia 5 vai. vakare.

L. T. S-GOS SUSIRINKIMAS IR 
KARO INVALIDŲ REIKALAI

Lapkričio mėn. 13 d. buvo L.T. 
S-gos vietos skyriaus susirinki
mas. Apsvarstyta daug reikalų. 
Įdomų pranešimą iš kelionės Eu
ropon padarė atvykę svečiai iš 
Netvarko: p. Trečiokas, p. Tre
čiokienė ir p. Dilienė.

Susirinkimui užsibaigus buvo 
kuklios vaišės, kurių metu Karo 
Invalidams Remti Draugijai su
rinkta aukų apie 30 dol. Aukų 
rinkimas dar tęsiamas. Pažymė
tina, kad Tautinės S-gos vietos 
skyrius jau keli metai iš eilės 
paremia karo invalidus. Reikia 
manyti, kad šiais metais per Ka
riuomenės šventės minėjimus 
pasirodys ir kitos organizacijos, 
draugijos ir klubai su aukomis 
karo invalidams, o jų pavyzdžiu 
paseks kitos kolonijos ir visa 
Amerikos visuomenė. Argi ne gė
da, kad tų keliolikos savanorių 
karo invalidų, kurių aukomis 
buvo atstatoma Nepriklausoma 
Lietuva, išlaikymui buvo tecu- 
rinkta apie 1000 dol., už kuriuos 
tepajėgta nupirkti 1 rankos, 2 
krūtinės protezai ir L ortopedi
nis bįtas! ' t '

Kadėl mes nenorime paleng
vinti gyvenimo naštos, kuri ir 
sveikiems nėra lengva, o ką be
kalbėti apie tuos, kurie yra pra
radę daugiau kaip 50S darbin
gumo?

Lietuvos Laisvės Kovų Invali
dų Draugija kreipiasi į visus lie
tuvius paremti aukomis karo in
validus, ypač invalidus gyvenan- 
šius Vokietijoje. Aukas siųsti 
Lietuvos Laisvės Kovų Invalidų 
praugijai: pirm. A. Eigelis, 629 
pristol St., Philadelphia 40, Pa.

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

Lapkričio mėn. 26 d. 5 vai. 30 
min. šv. Andriejaus parapijos 
salėje įvyko Balfo vakarienė ir 
pobūvis.

Gruodžio mėn. 3 d. tos pat pa
rapijos salės patalpose įvyks ka
riuomenės šventės minėjimas, o 
gruodžio 4 d. Bendruomenės su
sirinkimas. Visi lietuviai turėtų 
šiuose susirinkimuose dalyvauti 

P. M.

530 lietuvių džiovininkų trem
tyje nori gyventi — padėk jiems 
savo auka.

dinis, vienetas ir dvejetas), sta- vykdytos vienkartinio turnyro 
lo teniso mišrus dvejetas, stalo formoje. Lyga apims tik vyrų 
tenisas jauniams ir mergaitėms krepšini ir tinklinį. Kitų grupių 
(tik vienetai) ir šachmatai.

4. Jaunių ir mergaičių gimimo; bl,s ’r toliau pravedamos vien- 
datų ribos: krepšinyje — 1937 kartinio turnyro formoje (jau
ni. sausio 1 d.; stalo tenise — niū, jaunučiu ir moterų krepši- 
1938 m. sausio 1 d. (Pagal lietu-j n'o bei tinklinio). Lygos pirme- 

' nvhfto hiic vvVrinmna 9 ratais f.
y. visos komandos sužais tarpu
savyje po 2 kartus (viena kartą 
namie ir viena kartą svečiuose). 
Nugalėtojas išvedamas pagal lai
mėtų rungtynių skaičių. Lygos 

I pirmenybes numatoma pradėti 
gruodžio 1 d. ir užbaigti kovo 31 
d. Klubams paliekama tarpusa
vyje susitarti dėl paskirų rung
tynių datos ir vietos.

Vid. Vak. S. Ą. K-tas i toną ir kt.

kamuolio žaidimų pirmenybės

vių sportinio priauglio klasifi-' nybės bus vykdomos 2 ratais, t. 
kacijos nustatus).

5. žaidynėse gali dalyvauti vi
si š. Amerikos Lietuvių FASK-te 
registruoti sportininkai, neprasi-

STUDENTŲ DAILĖS PARODĄ

Lietuvių Studentų Santaros 
suorganizuota Studentų Dailės 
Darbų Paroda nuo lapkričio 16 
iki 23 dienos viešėjo Detroite, 
VVayne Universiteto patalpose. 
Universiteto koridoriuose plaka
tai kvietė šio dvidešimt tūkstan
čių studentų turinčio universite
to studentus atsilankyti į Jaunų
jų Lietuvių Dailininkų parodų. 
Apie parodą informavo ir uni
versiteto studentų dienraštis, o 
iš meno profesorių gauta keletas 
gan šiltų atsiliepimų.

Parodos surengimu Detroite 
rūpinosi A. Iljasevičius, pade
dant eilei kitų santariečių. Iš De
troito paroda išvyko į Clevelan- 
dą, ir po to aplankys Chicagą, 

j Philadelphiją, Nęw Yorką, Bos-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dp. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rezid. 3211 W. 66th PLACE

?vr.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Norvest Medical Center 

2336 West Chicago Avė 
Chicago 22, 111.

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

19 ryto — 1 p. p. trečiadieniais

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas........................ 2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis_____________ 1.50

Aukso kirvis
Juozas Švaistas ________ 2.50

Apie laiką ir žmones
J. Aistis —................................ 2.50

Audra žemaičiuose
VI. Andriukaitis _________ 2.20

Atlaidų pavėsy
•P. Abelkis_______________4.00

Aukso ruduo
M. Vaitkus _____________ 1.25

Būdas Senovės Lietuvių ...
Sim. Daukantas _______ ... 4.00

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis __ -_____ 2.00

Baltasis Vilkas
K. Binkis ................................ 1.00

Balutis
I. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia_____________ 2.00

Cezaris
Mirko Jelusič ___________ 2.00

Didžioji Virėja
V. Varnienė_____________ 6.00

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis ___________ 2.00

Duktė
AM Rūta ................................2.40

Ųaiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius_____ 1.60

Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis

Guareschi _______________2.50
Didžiosios atgailos

R. Spalis  ............................ 8.50
Doleris iš Pittsburgho

Stepas Zobarskas ______ .. 0.80
Eldorado

J. Švaistas_______________ 1.80
Gyvačių lizdas

Francois Mauria- _______ 2.60
Gimdytoja

F-ancnis Mauriae _______ 1.75
Gabija, literatūros metraštis

’ ..——'-.—. ..„-'.—1- 6.50
Gintariniai vartai

N- Mazalaitė_____________2.00
Gyvulių ūkis

George OrweU ___________ 1.00
Giesmė apie Gediminą

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00
■Įaųnai inteligentei

V. Andriukaitytė_________ 1.25
Kryžkelės

A. Vienuolis _____________3.50
Kaimynai

J. Paukštelis ..._________ 2.50
Kaip jie mus sušaudė

J. Petraitis _____________ 1.80
Kuprelis

Ignas šeinius ___________ 2.00
Keliai Ir kryžkelės

Putinas _________________2.50
Kon - Tihi.

Thor Heyerdahl _________ 3.75
Kaimiečiai

V S. R< ymont I-II-III-IV
I ir n dalis____ ____ po 3.00
III ir IV dalis .............. po 3.50

Kudirkos raštai
_____ —.............  5.00

Porėta
Stanius Būdavas ___ -____ 1.80

Kregždutė I
A. Rimkflnas ____________ 1.50

Kregždutė II
A. Rimkūnss ____________ 2.75

Kiškučio vaidinės
Stasys Džiugas __________ 1.50

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys _______ 5.00

Lietuva
A Benrfori'ia ____ ___ 2.75

Laiškai žmonėms
G. Panini _______________2.00

Moters šerdis
Guy de Maupassant _____ 2.60

T.vrikns kraitis
Medžio raižiniai

ton. Končius_______ :_____ 5 00
Mikuckis _______________ 2.50

Milžino paunksmė
Balys Sruoga ___________2.50

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė ___________ 2.50

Naktys Karališkiuose
L. Dovydėnas ________ ... 2.00

Orą pro nobis
J. Gliaudą ............................ 4.00

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _______ 3.00

Pažemintieji ir nuskriaustieji
F. M. Dostojevskis_______ 2.50

Popular Lithuanian Recipeu
J. J. Daužvardienė_______ 2.00

Po Tėvynės dangum 
žodžiai Vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino -—2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas______________ 3.60

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ___________2.00

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________ 1.00

Paklydę paukščiai 1
Jurgis Jankus ___________2.20

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ...________ 2.00

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys _____ 4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springbom___ !_______ 2.00

Petras širvokas
Juozas švaistas  _____ 2.7b

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus ___________1.50

Pabučiavimas
J. Grušas _______________ 1.50

Rytų pasakos
V. Krėvė ...................  3.00

Raudoni batukai
Jurgis Savickis _________ 1.5i

Sudie, pone Cipse
James Hilton ___________ 0.78

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas _____ 2.00

Saulės Takas
Nelė Mazalaitė___________3.50

šilkai it vilkai
Runcė Dandierin is_______  1.00

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš. ___ 3.JO
papr. virš.___________ 2.00

Saulutė debesėliuos
L. ŽitkevičiuB ___________ 1.50

Šventieji akmenys
Faustas Kirša ___________ 2.00

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis _________ 3.00

Teresė Neumanaitė
J. Burkus _______________3.00

Tipelis
Trumpa diena

Alė Rūta ............... 4.00
Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00

Tortas Nipemadis
August Gailito___________ 2.50

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback _________ 1.21

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas_________ 2.50

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša _____________1.00

Uždraustas stebuklas
Stasius Būdavas _________ 2.60

Užuovėja
M. Katiliškis_____________3.50

Vanagaitis
monografija _____________ 2.00

Valerijono lašai
Dr. S. Aliūnas___________ 1-00

Vilnius Lietuvos gyvenime
Dr. A. Šapoka___________1.50

Velykų pasakos
N. Butkienė _____________ 1.00

Vyturėliai Laukuose
Vikt. Šimaitis --------------0.76

Trylika nelaimių
R. Spalis _______________ 1.28

Vaikų knygelė
M. Valančius ___________ 1.80

Varpai skamba
Stasius Būdavas _________ 2.50

Žemaičių krikštas
P. Abelkis................................ 2.50

žemaitis nepražus
BalyB Sruoga ___________ 3.00

12—4 p p. šeštadieniais. '
Visos knygos ąjunčiąmos paštu. Užsakant pinigus siųskit*:
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MUSU SPAUDOS
ETIKA

EMILIJA CEKIENĖ
Mano vykimo Europon vienas 

pagrindinų tikslų buvo savo aki
mis pamatyti išgarsėjusią Vasa
rio 16 gimnaziją, pasikalbėti su 
jos vadovybe, susipažinti su mok
sleiviais, ir bendrai vietoje patir
ti jos tikrąją vertę lietuvišku 
požiūriu. Aplankęs, apžiūrėjęs ir 
susipažinęs, statęs daugybę klau
simų vadovybei, mokytojams, 
mokiniams ir kitiems arti jos 
stovintiems, manau turįs pakan
kamai žinių apie ją bešaliai pa
sidalinti savo įspūdžiais ir vie
šai pareikšti nuomonę mūsų vi
suomenei. Darau ir tai, kad yra 
buvę visokių nuomonių bei gan
dų apie Vasario 16 gimnaziją. 
Čia atvirai pasisakysiu taip, kaip 
mačiau ir kokias informacijas 
gavau tiek vietoje, tiek ir iš ki
tų šaltinių.

DR. STEPONAS BIEŽIS vaisių, kurie pagal direktoriaus 
pareiškimą rudenį ir žiemą la-

mą. Tiesa, jaunuolis kartais pa
siilgsta miesto judrumo, bet tai 
tik jo jausmų vaizduote nepa
grįsta praktiška tikrovė.

Dažnai sakoma, jog spauda yra kovoti. Be abejo, tai turi įtakos 
bai brangūs Vokietijoje, ir prie žmonijos veidrodis. Šie žodžiai 
dabartinių finansinių sąlygų ne- turi tiesos. Ir tai yra nepapras-

Moksleivių maistas ir mityba
Mums pasitaikė atvykti prieš 

pat pietus. Gimnazijos direkto
rius Dr. Literskis tikrai atspėjęs 
mūsų visų išsisėmusios energi
jos papildymo reikalingumą, pa
kvietė pietų, ką su dideliu 
džiaugsmu priimėme. Mums su
sėdus prie ilgo stalo, greta 160 
mokinių, atnešė didžiulį bliūdą 
daržovių sriubos, kurios kiekvie
nas sau prisipilė lėkštes, nes čia, 
kaip viešbučiuose, uniformuotų 
padavėjų iš viso nesama. Išval- 
gėme po kelias, net ausys linko. 
Paskui atnešė milžinišką lėkštę 
keptos žuvies, kuri pasirodė ne
mažiau skani. Tai būta penkta- 

Užsigardžiavimui davė

Patalpos ir įrengimai
P.L.B. Vokietijos krašto pir

mininkas Pr. Zunde, jaunas, pil-Į 
nas energijos, labai malonaus | Vienio,
būdo ir tikrai patriotiškai nusi- iki sočios vaisių kompoto, 
teikęs, aprodęs savo įstaigos pa
talpas Weinheimo miestelyje, 
gražiu vieškeliu mus nukreipė 
gimnazijos linkui. Ir pravažiavus 
3-4 amerikoniškas mylias ją pa
siekėme. Čia jos direktorius Dr. 
V. Literskis mus pasitiko ir tuo
jau aprodė visas Vasario 16 gim
nazijos patalpas. Jos didelės, erd
vios, pastatas storų ir senų sie
nų, kurios, be mažiausios abepo- 
jimo, tvirtai išsilaikys ir dabar
tinių mokinių anūkams.

Visas įrengimas kuklus, neiš- 
kaštingas, bet atrodo, praktiškas 
savo tikslams. Jokių prabangų 
nesimatė. Moksleiviai apgyven
dinti po kelis ar kelioliką 
baryje, pagal dydį, bet 
kimšti. Matėse nekuriuose 
bariuose dviaukščių lovų, 
gelis jų turi mažus radijo pri
imtuvus, kas leidžia jiem "susi- Be^algysi tikrai švarų, valgysi 
siekti” su pasauliu. Klasės nedi
delės, maždaug po 20 mokinių. 
Patsai namas dviejų aukštų. Pir
majame yra, sakyčiau, puošni ir 
erdvi svetainė didesniems susi
rinkimams ir pobūviams.

Valgykla ir virtuvė atskirame 
mediniame name, pačios gimna
zijos statybos. Savo erdvumu ji 
gali dar daugiau sutalpinti. Visi 
mokiniai valgp kartu susėdę prie 
ilgų stalų, ant tokio pat ilgio suo
lų.

Švara visur pavyzdinga. Nie
kur neužėjome nė šiukšlių, nė 
dulkių. Mokiniai, berniukai ir 
mergaitės, nors kukliais, bet 
švariais ir pritaikytais drabu
žiais aprengti. Tai gyvas pavyz
dys, parodąs, kad be prabangos 
ir didelių išlaidų galima užlaiky
ti patalpas ir apsirengti patrauk
liai ir kas svarbiausia — sveikai.

Gimnazijai priklauso septyni 
akrai žemės. Čia rasime kiemą, 
aikštę krepšino ir kitiems žaidi
mams, daug gražios žolės ir miš
kelį, vasaros metų pabuvoti sau
lės spinduliuose, karštmetyje pa
vėsyje pasėdėti ir tikrai šviežiu 
oru kvėpuoti. O to viso kaip tik 
reikia visiems, ypač jaunimui, 
gerai išaugti į stiprius vyrus ir 
moteris.

Ji yra visiškai laukuose, — ar
čiausias miestas apie keturios 
mylios. Kai kas sako, kad mo
kykla atskirta nuo pasaulio, kad 
mokiniai neturi progos miesto 
"dvasia” pagyventi ir. jo "praš
matnybių” pajusti, čia yra gal 
nemažai tiesos. Tačiau nereikia 
pamiršti, kad mokinių vyriausia 
paskirtis ir vienintelis tikslas 
yra siekti mokslo ir kultūrintis, 
o ne laiką gaišinti miesto sūku
riuose, kurie vargiai gali teikti 
bet kokios naudos besimokinan
čiam jaunimui. Jie dar turės pa
kankamai laiko pasmaguriauti 
išėję mokslą.

Moksleivija, gyvendama savo 
bendrabučiuose ir niekieno ne
kliudoma daugiau mokslo įgau
na ir kur kas geriau išauklėja
ma. Man, studentavimo dienose 
.teko gyventi abiejose sąlygose, 
ir aš niekada nemainyčiau ben
druomeniškai atskirto studenta
vimo j miesto sugaiščių gyveni-

kam- 
nesu- 
kam- 
Dau-

A
Mūsų visų septynių keliaunin

kų dekretas toks: maisto koky
bė pirmos rūšies, tikrai skonin
gai ir patraukliai pagamintas ir 

• visai neskūpauta. Tokį pat mais
tą valgė visi moksleiviai. Taigi 
mums jokios išimties nedaryta.

Tegul čia nerasi brangių ir ži
bančių lėkščių, peilių, šakučių, 
minkštų kėdžių, lininių staltiesių 
ir servetėlių, elegantiškai apsi
rengusių padavėjų, prabangiai 
puošnaus valgomojo, apšviesto 
krikštaliniais kandelabrais ir 
šaunaus orkestro griežiant širdį 
kutenančius muzikos kūrinius. 
Ne, Vasario 16 gimnazijoje šito
kių prašmatnumų nerasi, čia sė
dėsi prie ilgo medinio stalo, taip 
pat ant ilgo medinio suolo ir val
gysi iš paprastų lėkščių ir di
džiulių įjliūdų patsai pasiimsi.

įmanoma įpirkti. Bet atrodo, mi-j tas veidrodis, nes ką jame rodo- 
neralų ir vitaminų trūkumų ne- me ir matome dabar, tą patį ma- 
pasireiškia.

Gimnazijos auklėtiniai atrodo 
sveikai, raudonais skruostais, 
judrūs ir pilni energijos, kas tik
rumoje reiškia patenkinančią mi
tybą ir tikslią higieną. Juos ati
džiai stebėjau ir nemačiau nė 
vieno išblyškusio, suvargusio ir 
šiaip jau atrodančio palaužta 
sveikata. Apklausinėjus, o aš 
daugelį jų klausinėjau, ar geras 
ir užtenka maisto, visų vienokis 
atsakymas: taip. Taipgi ar pa
tenkinti mokymo ir gyvenimo 
aplinkybėmis, čia irgi toks pat 
atsakymas: taip, ponas.

Tikrai įdomu, svarbu ir reikš
minga patirti jų nuotaiką iš jų 
pačių lūpų. Tai reiškia gerą mo
ralę, kuri toli siekia ir kurią rei
kia laikyti tikru atestatu vado
vybei. šis atestatas, mūsų visų 
patyrimu, yra geras ir nuošir
džiai sveikintinas.

(B. d.)

sotų, skanų ir patrauklų maistą, 
kuris balansuotas, taigi atitin
kąs orgąnizmo reikalavimams ir j 
išlaikąs žmogaus sveikatą. O tai 
svarbiausia.

Dar reikia pastebėti, kad gim
nazistams duodama pakankamai 
maisto, kad jie pavalgytų kiek 
tik nori, kad nereikėtų keltis nuo 
stalo pusiau alkaniems. Šis fak
tas ypatingai svarbu augantie- 
siems, kad jie galėtų normaliai 
ir sveikai išaugti.

Štai keletas valgių pavyzdžių: 
Pusryčiai: duona, margari
nas, srūis, marmeladas, ka
va. Priešpiečiai: dviguba 
bulkutė, pienas. Pietūs: pu
pelių sriuba, miltiniai bly
nai su uoboliais ir cinamo
nu. Vakarienė: duona, deš
ra, pamidorai, margarinas, 
arbata.
Pusryčiai: duona, margari
nas, varškė, marmeladas, 
kava. Priešpiečiai: dviguba 
bulkutė, pienas. Pietūs : ka
lafiorų sriuba, kotletai, bul
vės, padažas, rauginti agur
kai, kompotas. Vakarienė: 
pieniška avižinių dribsnių 
sriuba, duona, margarinas, 
sūris.
Pusryčiai: duona, margari
nas, sūris, marmeladas, ka
va. Priešpiečiai: dviguba 
bulka, pienas. Pietūs: dar
žovių sriuba, kepta žuvis, 
padažas, bulvės, vaisiai. 
Vakarienė: makaronai, su 
pamidorais, duona, marga
rinas, arbata.

Iš šių trijų, pripuolamai paim
tų reguliarėą dietos sąrašų pa
stebėsime du reikšmingus fak
tus, būtent: moksleiviai maiti
nami keturis kartus į parą ir 
maistas atitinka žmogaus kūno 
reikalavimams, atseit, kaip daž
nai sakome, balansuotas maistas. 
Čia apščiai esama proteinų, rie
balų ir krakmolų, be kurių pa
kankamo kiekio sveikatos tinka
moje aukštumoje neišlaikysi, 
ypač jaunuolio amžiuje. Labai 
tikslu, kad jie kasdieną gauna 
pieno, kuris tiek reikalingas au
gančiųjų kaulams tiksliai for
muotis. Čia gal galima būtų pa
stebėti negausumą daržovių ir

1.

2.

3.

A. S. TREČIOKAS

kandidatuoja į SLA iždininkus. 
Visi, kuriems rūpi SLA gerovė, 

balsuoja už A. S. Trečioką.

tys ateinančios kartos ir po šim
to metų. Iš dabartinės spaudos 
jie pažins, kas ir kokie buvome 
mes. Jie spręs apie mūsų kul
tūros lygį. Jei šių žodžių pras
mę daugiau įsigilintume, tai mū
sų periodika būtų daug tobules
nė, ir tai visai be didelių pastan
gų.

Mūsų spaudos, berods aukš
čiausias tikslas — išlikti lietu
viais ir tokiais išlaikyti jaunąją 
kartą. Gerai pažįstame diktatū
rinių kraštų spaudą, kurioj ne
gali būt kalbos apie betkokią 
spaudos etiką bei moralinę atsa
komybę. Bet mes gyvename 
aukštos demokratijos krašte, 
mes galime, ir tai lengvai priei
nama, iš laisvo pasaulio spaudos 
savintis visa, kas gera ir teigia
ma, juo labiau, kad nuolatos sie
lojamės, jog mūsų jaunimas ne
paprastu tempu savinasi iš sve
timos aplinkos įvairių neigiamy
bių, ir atmesti visa, kas neigia
ma. Tačiau, į šių dienų mūsų 
spaudą įsigilinus, matome, jog 
taip nedaroma.

Turime nemaža savaitraščių ir 
net dienraščių. Juose vedami ir 
jaunimo skyriai: studentų, skau
tų, ateitininkų ir k. Kitaip sa
kant, dedame pastangas galimai 
daugiau pritraukti jaunimo į lie
tuvybės išlaikymo darbą, sten
giamės savo spauda sudominti 
jį, raginame skaityti ir patiems 
rašyti. Betgi leidžiame jiems pa
stebėti mūsų spaudos, o kartu ir 
mūsų pačių trūkumus bei ydas. 
Nei laikraščių redaktoriai nei 
bendradarbiai sąmoningai to ne
vengia.

Prie tokių šių dienų mūsų 
spaudos ydų pažymėtina stoka 
etikos bei moralės. Daugiau ar 
mažiau tai pastebima visoj pe
riodikoj, neišskiriant nei grynai 
katalikiškos, kurios kaip ir prie
volė turėtų būti su šia negerove

svetima, sensacijų pilna spauda, 
patraukianti žemesnio skonio 
skaitytojus ir tuo pačiu padidi
na gal skaitytojų bei prenume
ratorių skaičių. Tai pinigo verti
nimas aukščiau idealo. Iš dalies 
kaltos ir partinės srovės, kurių 
atstovai charakterizuodami sa
vo oponentus, nesigaili aštresnių 
bei nekultūringų išsireiškimų. Ir 
keista, kai beskaitant randi Lie
tuvos aukštus mokslus ėjusio in
telektualo, rašančio patriotinį ar 
šiaip kilnių idėjų straipsnį, to
kių išsireiškimų, kurių padorus 
kultūringas žmogus net ir klau
sydamas raudonuotų. Nejaugi 
nepakankamai turtingas mūsų 
kalbos žodingumas?

Kai kultūringu metodu kelia
mos spaudoj savųjų neigiamy
bės, tai yra naudinga, tai verčia 
susimąstyti ne tik patį liečian- 
tįjį, bet ir kitus, kad išvengtų 
kaimyno daromų klaidų. Bet koks 
tikslas mums kelti svetimųjų už
kulisio gyvenimo nešvarias isto
rijas, kaip tai nesenai ištisi lie
tuviškos spaudos puslapiai mir
gėjo mums visai nereikšmingo 
Argentinos buvusio diktatoriaus 
Perono seksualiniu iškrypimu. 
Gi tai ne pirmas ir nepaskutinis 
galbūt pavyzdys.

Ir ta spauda, kuriai panašūs 
dalykai mažiausiai turėtų rūpėti, 
kėlė su didžiausiu pasitenkinimu, 
rašė visomis pavaizdumo prie
monėmis, smulkiausiai išnagri- 
nėjant šlykščiausius jo priva
taus gyvenimo užkampius. Ko 
siekiama tuo? Ar tik ne mūsų 
spaudos nuvertinimo, mūsų pa
čių susmulkėjimo? Ar nepamirš
tama, kokią garbingą ir reikš
mingą paskirtį turi mūsų spau
da?

i
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galima ir šiandien, nėra reikale 
laukti nei metą, nei mėneeie 

pabaigos!
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Liberacefiecortj
Gaukite kas priklauso iš Society

NOW AT ANY OF 
OUR 9 CONVENIENT LOCATIONS

Main Office
127 Public Squar«
Collinwood Branch 
14707 St. Clair Avenue

Klnsman Branch 
14006 Kinsman Road

Memphis-FulfOn Branch 
5200 Memphis Avenue

Van Aken Branch 
20313 Van Aken Blvd.

Uptown Brandi
921 H u ron Road

Heighfc Brandi 
2245 Lee Road
Lakewood Brandi
14903 Detroit Avenue

South ludld Brandi
4461 Mayfleld Road

Jūs norėsite šią didelę plokštelę prijungti 
prie savo rinkinio. Nauja Liberace plokštelė 
gaunama tik Society. Paprašykit, kai 
atidarysit sąskaitą su $25 ... ar kai tiek 
pridėsit prie dabartinės sąskaitos. Gaukite 
savo plokštelę iš Society, kuris turi 9 skyrius.

$ūartįUorSinnnOĮ<>
IN tHE C I T Y OF CLEVELAND

Founded 18,49

3Dirva Nr. 48 * 1955 m. gruodžio mėn. 1 d.

Prekybos sekretoriaus naujasis pavaduotojas Henry Mueller, iš 
Grand Rapids, Mielu (kairėj) susipažįsta su darbu IVashingtane.

Jį supažindina Lothavi Teetor, prieš tai ėjęs tas pareigas.

PRANCŪZIJA SUGRĮŽTA...
(Atkelta iš 1 psl.)

nykščių arabų nacionalistai bu
vo nusiminę ir kaltino JT, kad 
jos nesiimančios klausimo spręs
ti.

Pinay grįžta
Taigi ministras Pinay atvyks

ta į JT ir jis tenai atsiras tuo 
pat laiku, kai Generalinės Asam
blėjos politinis ir saugumo komi
tetas, tas pats, kuris pirma pri
ėmė Krishnos Menon rezoliuci
ją, ir kurį vėliau patvirtino 
Asamblėja, pradeda kitą klausi
mą, taip pat liečiantį Prancūzi
ją. Tai irgi to paties Azijos-ara- 
bų valstybių bloko įneštas dar
botvarkės punktas — Maroko 
klausimas. Tačiau dėl šito klau
simo Prancūzija nesipriešino ir 
todėl tikimasi, kad ji diskusijo
se dalyvaus.

Tuo metu, kai pilnaties sesija 
nubalsavo Alžyro klausimą iš
mesti iš šios sesijos darbotvar
kės, daugelis kalbėjusiu pąsakė 
aiškiai, kodėl jie nori, kad Pran
cūzija grįžtų. Didžiuma aiškino, 
kad dabar, kai jau galutinai pa
aiškėjo, jog Ženevos konferenci
ja neatnešė pageidaujamų re
zultatų, yra svarbu, kad vėl JT 
plotmėje diskusijos vyktų ir kad 
jose dalyvautų Prancūzija. Pran
cūzija buvo kalbėtojų vadinama 
ir "laisvės idėjų gynėja” ir "Lo
tynų Amerikos bei Viduržemio 
srities valstybių teisių aiškinto
ja” ir t.t.

Susijaudinęs Kolumbijos de
legatas Dr. Francisco Urutia, ku
ris kalbėjo prancūziškai, specia
liai kreipėsi į Prancūzijos dele
gaciją, nors ir žinodamas, kad 
jos tai nėra, bet kad jie girdės 
tuos žodžius vėliau. Jis gyrė 
Prancūzijos sugebėjimą veikti 
Saugumo Taryboje ir reiškė vil
tį, kad ji "užims ir vėl sau pri
derančią vietą”.

O kaip su P. Afrika?
Šitaip pasibaigė kaip neseniai 

prasidėjęs, taip ir neilgai užtru
kęs Prancūzijos nebuvimas Jung
tinėse Tautose. Tačiau tuo pat 
metu daugelis galvoja, kaip gi 
atsitiks su antru iš JT pasitrau
kusiu nariu — Pietų Afrika. Tos 
valstybės delegatas saviškius iš 
posėdžio išsivedė lapkričio 9 d., 
kai specialusis politinis komite
tas nubalsavo ir toliau tyrinėti 
segregacinę tos valstybės politi
ką prieš čiabuvius Pietų Afriko
je. Pastaroji, kuri per visą eilę 
metų, kai šis klausimas tik buvo 
iškeltas ir kiekvienos sesijos me
tu vis iš naujo įnešamas į darbo
tvarkę, aiškino, kad tai yra jos 
vidaus reikalas. Ir vis atsisaky
davo JT sudarytoms komisijoms 
tuo reikalu talkininkauti. Vienu 
laiku buvo kalbų, kad dėlto ji 
gali net pasitraukti iš viso iš JT. 
Ligi šiolei to nedariusi, betgi 
Prancūzijos žygio paskatinta, 
Pietų Afrika pagaliau užprotes
tavo ir išėjo.

Kada ji sugrįš, nežinia. Taip 
pat dar nesigirdi, ar kuri nors 
valstybė yra ėmusis užkulisinės 
veiklos jai sugrąžinti. Esmėje gi 
Pietų Afrika nėra JT didžioji ir 
todėl ne tiek baiminamasi dėl jos 
išėjimo. Tačiau pripažįstama,

jog vistiek tai negeras ženklas 
pačiai organizacijai.

Naujos narės
Tuo tarpu, kai taip jau rūpes

tingai susigrąžinta Prancūziją, 
dvidešimt dvi naujos valstybės 
prašosi priimamos į JT. Netru
kus turės paaiškėti jų likimas 
bent šiems metams. Tačiau tų 22 
tarpe aštuoniolika jau gavo pir
menybę ir dėl jų vyksta kalbos. 
Tų aštuoniolikos tarpe yra ir 
penkios sovietinės, kurias Sovie
tų Sąjunga nori įsivesti už kitų 
trylikos vakariečių remiamų kai
ną. Sovietinės narės būtų Alba
nija, Bulgarija, Rumunija, Ven-, 
grija ir išorinė Mongolija. Va
kariečių remiamų tarpe yra to
kios kaip Japonija, Suomija, 
Austrija, Ceilonas ir kt.

JAV, kurios dar neseniai buvo 
priešingos Išorinės Mongolijos 
įsileidimui, dabar jau sako, kad 
gal ir dėl jos susilaikysiančios, 
vadinasi, nebalsuosįančios prieš. 
Bei! dar neaišku, kokia nuomonė 
bus Prancūzijos, o ypač tautines 
Kinijos. Ir tos dvi turi savo veto 
teisę ir jei tik SaugumouTarybo- 
je pasakytų "ne”, komunistinės 
valstybės nepatektų į JT, bet ly
giai nepatektų ir vakariečių 
sponsoruojamos, nes tuo atveju 
Sovietų Sąjungos Kuznecovas 
pasakė: "Aštuoniolika arba nė 
vienos".

Pavergtosios Tautos veikia
Pereitą savaitgalį Jnugtinėse 

Tautose jau beveik kaip ir tikra 
buvo, jog tautinė Kinija vetuos 
komunistines, ypač Išorinę Mon
goliją.

Tai davė gerų vilčių Paverg
tosios Europos Tautoms, kurios 
generalinis komitetas pastaruo
ju metu vedė didžiulę kampaniją 
prieš satelitų įsileidimą. Jie kon
taktavo asmeniškai delegacijas 
ir išsiuntinėjo telegramas, ku
riose aiškino, kad toks satelitų 
priėmimas eina prieš JT Chartą, 
prieš tarptautinę teisę ir mora
lę. Toks JT nutarimas, buvo sa
koma, aprobuotų komunistinius 
režimus tuose kraštuose ir pa
laužtų jų žmonių išsilaisvinimo 
viltis ir tikėjimą.

Sausio mėn. KARYJE prade
dama spausdinti graikų klasiko 
Ksenofono "DEŠIMTIES TŪKS
TANČIŲ ŽYGIS”.

Usisakykit KARĮ nedelsdami 
(metams tik $5.00), arba pra
šykit vieną egzempliorių nemo
kamai susipažinti, rašykit:

KARYS, 916 Willoughby Avė., 
Brooklyin 21, N. Y.
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AR TIKRAI SAVAS 
PAS SAVA?

P. J. ŽICRYS

Dar kūdikystės laikais senelis 
kalbėdavo su panieka apie mūsų 
"tamsuolius”, kurie be jokios ap- 
dairos savus apleisdavo, o bėg
davo su visais reikalais pas žy
delius. šį elementą vadindavo 
"žydberniais”, o žydeliai juos 
"aklais gojais”.

Aš jau buvau pamiršęs apie 
anų laikų įvykius ir maniau, kad 
su mirtim daugumos neapšvies
tų pirmos eilės imigrantų, išmirė 
ir saviems nelojališkumas. Bet 
kur tau ...

Pasikalbėjus su eile lietuvių 
daktarų, advokatų, vertelgų, ar
chitektų ir eilinių, patyriau, kad 
didesnė dalis mūsų apsišvietusių 
naujakurių bėgte bėga pas žy
delius su visais savo reikalais. 
Bet kada kyla reikalas aukų, pa
ramos ar tai pobūviui, koncer
tui, vaidinimui, Lietuvos laisvi
nimo vajui, šie patys naujaku
riai ateina tai pas gydytoją, tai 
pas advokatą ar tai pas vertel
gą, ir jo jau neprašo, bet tiesiog 
reikalauja, sakydami: "Tamsta 
esi lietuvis, iš lietuvių duoną val
gai ir yra tavo pareiga šį reika
lą remti”.

Man keletas gydytojų, gerų 
Lietuvos patriotų kaip ir advo
katų pareiškė, kad didelė dalis 
jų pacientų bei klientų yra ne 
lietuviai ir kad iš lietuvių jie jo
kiu būdu neišgyventų. Aš neno
rėjau tikėti, bet man pateikė 
duomenis, kuriuos negalima už
ginčyti.

Dažnai mes kalbame apie sa
vų parėmimą, bet kada pasitaiko 
proga, tai savus pamirštame, ma
nydami, kad svetimi mums ge
riau patarnaus. Tikrenybėje tar
pe lietuvių yra pilniausias pasi
rinkimas prityrusių, ir sąžiningų 
ir profesionalų ir vertelgų, ku
rie gali atlikti visus mūsų rei
kalus. Juos, remdami mes rtemsi- 
me save, nes jiems suteiskime 
galimybes labiau išsilavinti, įsi
gyti įtaką, galimybę lietuvių rei
kalus geriau remti ir savo įta
ką ginti. <

Jeigu "nuslampintų” vientik 
paprasti, neišmokslinti žmonės 
pas savo skriaudėjus, kurie iš
davė mus komunistams ir kurie 
kovoja prieš Lietuvos gerovę 
čionai, tai dar būtų galima nesi
jaudinti, nes tai darytų būdami 
neapsviešti. Bet mūsų 'Clevelan
de yra kitaip. Paprasti tėvynai
niai labiau rėmė savus, negu "ap
šviesti ir išmokslinti”.

Kodėl taip yra, sunku išaiš
kint. Kad tai liūdnas reiškinys, 
nėra abejonės. Suprantama, jei
gu savi nebūtų prityrę, ar tai 
nebūtų tarpe savųjų pasirinki
mo, tai iš dalies galėtum į tai 
žiūrėti per pirštus. Bet čionai 
yra visa eilė pirmos rūšies gy
dytojų, pas kuriuos patys ame
rikiečiai gydosi, desėtkas advo
katų, kur pati Bar Association 
gerbė ir rėmė, ir vertlegų viso
se srityse, kurie mums pilnai pa
tarnauja.

Pasimokykim iš žydų. Man,

apklausinėjus keletą profesiona
lų, patyriau, kad pas vienus nie
kados nė vienas žydas neatsilan
ko, o pas kitus tik ateina išgauti 
"patarimo” (žinoma veltui), bet 
savo gydymo reikalus atlieka pas 
žydą gydytoją, savo teisinius 
reikalus tvarko pas žydą advoka
tą ir t.t. Taip jie įsigyja presti
žą, turtą, įtaką ir pagarbą. Mes, 
nesuprasdami savų pareigų, save 
susilpniname, prarandame savi
garbą ir nustojam įtakos.

Stokime į eiles lojalių tėvynai
nių. Remkim viens kitą, kad lai
kui atėjus, turėtume kuo pasi
remti. Nebūkim vien tik žodžių 
patrijotais, bet tikrais lietuviais, 
kurie viens kitą rėmėm, viens 
kitam padavėm draugingą ranką 
ir iš vien žengiame pirmyn.

Išauklėkime gilesnę savigarbą 
ir liaukimės būti "žydberniais”, 
o tapkim susipratusiais lietu
viais.

ENCIKLOPEDIJOS 
REDAGAVIMAS

PASKIRSTYTAS 
IKI GALO

Lietuvių Enciklopedijos re
dakcijos kolektyvas, posėdžiavęs 
spalio mėn. 30 d. Bostone, toli
mesnį enciklopedijos redagavimą 
pgaal atskiras raides pasiskirstė 
šitaip:

K iki Kj imtinai — J. Puzinas.
K1 iki galo — Pr. Čepėnas.
L raidė — J. Girnius.
M iki Mn imtinai — Puzinas.
Mo iki galo ir N — Pr. Čepė

nas.
O ir P iki Pi imtinai — J. Gir

nius.
PI iki galo, Q ir R iki Rh imti

nai — J. Puzinas.
Ri iki galo ir S iki Se imtinai 

—Pr. Čepėnas.
Sf iki galo — J. Girnius.
š ir T — J. Puzinas.
U, V, W ir X — Pr Čepėnas.
Z, ž ir papildymai — J. Gir

nius.
Raidės L bus išleistas atski

ras tomas LIETUVA, kurį reda- 
guoja V. Maciūnas.

Prašomi visi kas turi kokios 
nors medžiagos, ypatingai lie
čiančios Lietuvą ir lietuvius, ar 
šiaip kokių pageidavimų siųsti 
juos LE redaktoriams šiuo adre
su: Lietuvių Enciklopedija, 266 
C Street, South Boston 27, Mass.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609 Society for Saying Bld. 

Telef.: MAin 1-1773. 
Rezidencija: PENINSULA 262

SKAUTAI
MINĖ JIM AS-SUEIG A 

CLEVELANDE
37 metų Skautų Sąjungas su

kakčiai paminėti Clevelando "Ne
ringos” skaučių tuntas ir akade- 
mikės skautės lapkričio 20 su
ruošė minėjimą, šis minėjimas 
buvo surištas ir su Vėlinėmis, 
prisiminant skautų šeimos žuvu
sius ir mirusius.

Lygiai 10 vai. skautės ir aka- 
demikės, išsirikiavusios ir neš
damos Amerikos, "Neringos” 
skaučių tunto, ir Clevelando aka- 
demikių skaučių draugovės vė
liavas, susikaupusios įžengė į šv. 
Jurgio bažnyčią. Sumos metu 
kun. Ivanauskas pasakė gražų 
pamokslą, daugiau skirdamas 
kariams, kartu primindamas ir 
a. a. pulkininką šarauską, buvusį 
Skautų Sąjungos Vyriausią 
Skautininką, komunistų sušau
dytą Červenės miške 1941 me
tais. Ųž jį ir kitus žuvusius bei 
mirusius skautes-tus čia ir Cle
velando visos skautės susirinko 
pasimelsti, pastebėjo kun. Iva
nauskas.

Po mišių pats minėjimas įvyko 
lietuvių salėje. Buvo stengiama
si pravesti minėjimą daugiau su-, 
eigos pobūdžiu. Sueiga pradėta 
išsirikiavimu, raportais, vėliavų 
įnešimu, Lietuvos Himnu ir skau
čių, bei jaun. skaučių įžodžiu. 
Davus įžodį ir tuntininkei rišant 
kaklaraščius, visos skautės kar
tu, o jų buvo 95, garsiai sušuko: 
"Sveikiname mylimas seses da
vusias įžodį!” čia pat pridėjo ir 
joms skirtą dainą "Jauna sese".

Išnešus vėliavas ir leidus se
sėms susėsti dideliu ratu, pra
dėta pati sueiga. Tuntininkė 
psktn. G. Modestavičienė, pasvei
kino susirinkusius tėvelius, sve
čius ir artimuosius, linkėdama 
dažniau susitikti ir viena dvasia 
pagyventi. Kadangi šis minėji- 
mas-sueiga skirtas Skautų Są
jungos sukakčiai paminėti, tai 
pirmiausia tuntininkė norėjo pri
statyti tėveliams šios sąjungos 
nares, esančias Clevelande. Pri
statydama akademikes skautes, 
pabrėžė, kad tai viso "Neringos” 
skaučių tunto didžiausios darbi
ninkės, t. y. vadovės, kad tai tun
to dešinioji ranka. Tėveliai su 
daugybe katučių pritarė tunti-,

ninkei. Po to sekė neringiečių 
pristatymas skiltimis, kurių tar
pe 20 jaun. skaučių pasisakė: 
"Mes mažiausios, bet geriausios 
tunto skautės”. Užbaigus tunto 
pristatymą buvo šiltai visų su
tikta ir gėlėmis apdovanota į su
eigą atvykusi iš Suomijos skau
tininke Varjo Kerttu. Sesės 
skautės sušuko tris kartus: "Te
gyvuoja Suomija!”

Sesė suomė buvo sujaudinta 
iki ašarų. Kalbėdama džiaugėsi, 
kad ji šiuo momentu pasijautė 
atsidūrusi namie. Viskas jai taip 
artima, sava ir pažįstama buvę. 
Ypatingai buvo maloniai nuste
binta, kad po įžodžio skautės bu
čiavo, kaip ji išsireiškė: "Seną
ją vėliavą”. Nuotaikos pagauta, 
pravedė kelias gyvas daineles.

Šio minėjimo pagrindinę mintį 
.t y. "Skautybės prasmė” dr. 
sktn. D. Kesiūnaitė pravedė savo 
įdomiu pašnekesiu. Visoms se
sėms giliai įstrigo širdin, kad 
reikia siekti skautiško idealo. 
Idealas būtų ne idealas, jeigu bū
tų galima lengvai pasiekti. Taigi, 
siekti skautiškojo idealo reikia 
įdėti daug darbo, sielos ir pasi-l 
aukojimo.

Toliau, suskambėjus "Marija,1 
Marija” pasirodė vainikas, ne
šamas skaučių. Čia prisiminta 
visi žuvusieji ir mirusieji skau- 
tės-tai ir a. a. A. Smetona buvęs 
Sąjungos šefas, kurio kapui ir 
šis vainikas, palydėtas giesmė
mis, buvo skirtas. Tyliu, jaukiu 
susikaupimu praėjo mirusiųjų 
pagerbimas.

Iš gilaus susimąstymo pažadi
no psktn. St. Juodvalkytės bal
sas kviečiąs visus sudainuoti 
"Lietuva brangi”. Ji ir toliau ve
dė skilčių pasirodymus. Mūsų 
mažosios sesės į • trumpą monta
žą įtraukė visus salėje. Jos de
klamavo, "keliavo” po Lietuvą, 
o visi esantieji turėjo dainomis 
jas lydėti. "Stirnų” ir "Voverų” 
skiltys lenktyniavo savo pasiro
dymais ir gudrumu, bei skilčių 
dainomis. Gi "Lapių" skiltis vis 
"ląpiškai” pačioms nedirbti, o 
žiūfėti, kad kiti netingėtų. Jos 
įnešė 10 didelių popierio lapų su 
įrašytais skautų įstatais. Juos 
išdalino 10-čiai skilčių ir liepė 
garsiai pasakyti visoms kokį 
įstatą gavo. Skiltys įsakymą 
vykdė — skautų įstatai buvo 
tunto garsiai prie svečių pakar

toti. Geležinis — teko tuntinin- 
kei, kuri pasikvietusi visus, sa
lėje esančius, garsiai perskaitė. 
Tarp pasirodymų buvo įterptos 
tautinės ir skautiškos dainos. 
Pasirodymuose buvo leista skil
tims pasireikšti.-.

Baigiant pasirodymus, akade
mike Aldona Malcanaitė kreipė
si į visus "Lietuvi, nuklydęs į to
limą šalį, neužmiršk atsigrįžk at
galios .Tada visi jai atsa
kė : "Leiskit į Tėvynę, leiskit pas 
savus!”... Ir po šio didžiulis

skaučių ratas, stipriai rankomis 
susiėmęs tyliai užtraukė "Atei
na naktis”, nors ir nebuvo dar 
naktis, bet sesė suomė jau laikė 
rankas, taip ir susipynė rankų 
vainikas ... Neiškentė nei sesės 
skautininkės, esančios svečių 
tarpe ... jų visas būrys įsijungė 
į ratą. Visų akys nukripo į lais
vąją sesę iš Suomijos, štai ranką 
paspaudus, ji grįš į laisvus savo 
tėviškės laukus..., o kada mes 
sugrįšim?...

Sesė L. J.

GERIAUSI IDAINAVIMAI
BR. BUDRIŪNO KVARTETO

TRYS PLOKŠTELES:
1. žvakė ir plaštakė; Valsas
2. Vežė mane iš nąpių; Klumpės

' 3. O dalelė; Į kovą; Gyvenimo aidu
KIEKVIENA PO J 1.50

VINCĖS JONUSKAITĖS
Į D AI N A V I M V ALBUMAS

15 dainų: Kur prapuolė tas kelelis; Viešpaties pasaulis; Oj 
ant kalno; Mėlyni varpeliai; Plaukia antelė; Pasakykit; 
Aš per naktį; Ėsk karvute; Oj kas sodai; Ar atminsi; Anoj 
pusėj marelių; Už augštųjų kalvelių; Spragilų daina; Ma

no gimtinė.
KAINA $8.00

CHICAGOS VYRŲ CHORO
į D AIN A VIM Ų 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
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; Pąlankėj; 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 
ĮDAINAVIMŲ ALBUMAS .
DIRVA
1272 E. 71 ST.
CLEVELAND 3. OHIO

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THEMAYC03 BA5EMENT

GARANTUOTI SIUNTINIAI!
Lietuvoje ir į Pabaltijo kraštus, Ukrainon, Lenkijon* Ru
sijon greičiausiai ir pigiausiai siunčia siuntinius ši firma

J. Kamienski
JANIQUE TRADING CO.
1029 Fairfield Avė. (netoli W. 11 St.) 

Cleveland 13, Ohio Telef.: CHerry 1-5547
Centrinė firma yra Toronte, Ont.

835 Queen Street West, Toronto, Ont. 
ir skyriai didesniuose miestuose, Kanadoje ir Amerikoje. 

Išsiuntimo skyrius yra ir Clevelande.
Klijentų patogumui skyriai atidaryti:

1162 Broadway Avė., Buffalo 12, N. Y. 
Telef.: FI 1272

2314 W. Chicago Avė., Chicago 22, III. 
Telef.: BRunswick 8-6780

Visus mokesčius ir visas išlaidas apmokama čie vietoje, tat gavėjai 
krašte jau nieko nemoka.

Už naujas medžiagas imama tiktai 50% vertės.
V’sfs siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara 

..iekvienį diena nuo 12 vai. p. p. iki 8 vai. vakaro.

Perkant kreditan už pirkinius nemokama iki sausio 2 d., 1956 m.

Dar vienas pirkinys!

Zip-OutPALTAI
DYDŽIAI 8 IKI 18

• Raudona • Ąžuolo • Pilka • žalia
• Rožinė

Dviejų stilių paltai iš 10% priedų ir 90% vilnos, 100%vilnos pa
mušalo. Kiekvienas paltas turi tikrai šiltą pamušalą, lengvą ir 
gali būti lengvai išimamas. Pasirinkite iš daugelio spalvų.

Naudokitės mūsų išmokėjimo planu ... NIEKO NEĮMOKANT

The May Co.’s Basement Women’s Coat Department
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PAKEISTAS 
BANKO VARDAS
Mervin B. France, Society for 

Savings prezidentas, kurių skel
bimas visą praėjusį mėnesį bu
vo spausdinamas Dirvoje, taip 
pat kartojamas ir šį mėnesį, 
praneša, kad jie pakeičia to di
delio banko, Clevelande turinčio 
9 skyrius vardą. Dabar bankas 
vadinsis Society National Bank 
of Cleveland.

Nauju pavadinimu bankas, 
kaip ir ankstyvesnė Society for 
Savings, bus daugiau prekybinis 
bankas. Atsimenant, kad banko 
pirmtakūnas Clevelande jau vei
kė 106 metus, kad didelį dėmesį 
kreipė į taupytojus, tame banke 
laikančius pinigus, ateityje tą 
dėmesį dar daugiau žada padi
dinti.

Bankas pagrindinio kapitalo 
turi $5,000,000. Nauju vardu pa
vadintas bankas operacijas pra
dės su $40,000,000.

Society National Bank yra na
rys Federal Reserve System ir 
Federal Deposit Insurance Cor- 
poration. Naujuoju vardu pava
dinto banko prezidentu taip pat 
lieka Mervin B. France.

Ta proga prezidentas savo 
pranešime spaudai iškėlė ir mo
tyvus, kodėl bankas daro persi
tvarkymus. Esą, Clevelandas pa
skutiniuoju metu labai smarkiai 
auga, turi naujus reikalavimus, 
kuriuos persitvarkęs bankas ga
lės geriau atlikti ir visiems cie- 
velandiečiąms geriau patarnauti. 
Bankas yra tiek išaugęs, kad šiuo 
metu turi daugiau kaip 300,000 
indėlininkų daugiau kaip ;ąu 
$300,000,000 indėlių. Pagal tuos 
skaičius bankas yra septintas 
JAV tokios rūšies bankas savo 
didumu.

Persitvarkęs bankas tikisi dar 
didesnio clevelandiečių dėmesio. 
Turįs daug planų visiems banko 
klijentams padėti. Reikia tik su 
tuo banku palaikyti ryšius ir 
nuolat gauti naujus banko pla
nus jūsų patogumui. . —,

MESKITE MELUS IR 
KIEKVIENAS 

KALBĖKITE TIESĄ
Efezo 4:25. e.

Ar žinai, kad Jėzus pirma bu
vo Danguje pas Tėvą, pirm atė
jimo ant žemės? žiūrėk Ev. šv. 
Jono, 6:38. e. Tėmykit, Jėzus liu
dija: Pats Dievas mane turėjo 
prie savęs, ką Jisai padarė, ar 
čionai buvau. Žiūrėk Kolosensų 
1: 16. e. Nes per Jį vislab sutver
ta kas danguje ir ant žemės. Jė
zus pats liudija. Žiūrėk Ebreonų 
1:2. e. čionai pats Dievas liudija 
per savo sūnų, kurį Jo Tėvas 
įstatė tėvonimi ąnt visų. Per Jį 
ir svietą sutvėręs. Juozapas vi
sai nebuvo Jėzaus tėvas, nes Jė
zus jokio žemiško tėvo neturėjo, 
bet visuomet kalbėjo apie savo 
Tėvą esantį danguje.

Dievo plane buvo pažymėta tik 
tobulas žmogus tegalėjo patiekti 
atpirkimą, nes tobulas žmogus 
Adomas buvo nusidėjęs. Tobu
las reiškia be nuodėmės. Jėzus 
buvo pradžioje prie Dievo. Žiū
rėk Ev. Šv. Jono 1:1-2. e. Mūsų 
Viešpaties nusižeminimą tada, 
kai Jis paliko dangišką garbę ię 
prigimtį ir atėjo į pasaulį kaipo 
žmogus, Jėzus pasakė tokiais žo
džiais : Todėl ateidamas į pasaulį 
aukas atnešęs, bet prirengei man 
kuns. Reiškia, Dievas pritaikė 
žmogišką kūną Mariją ir prasi
dėjo iš šventos Dvasios, žiūrėk 
Ev. šv. Matt. 1:20. e. Dievui vis
kas galima, bet žmogus nieko 
negali. Jėzus pats save pasidaręs 
panašus į žmones išvaizdoje, 
kaip žmogus. Jis save pasižemi
no iki mirčiai ant kryžiaus už 
pasaulio nuodėmes.

WILLIAM SHIMKUS 
1110 E. 76th Street 
Cleveland 3, Ohio 

Ątsąkysįų i klausimus laiškais.
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Nueitas kelias
BR. JUODELIS

Tai buvo neseniai. Vos prieš 
penkis metus. Tada tik sušilus 
kojoms naujame krašte, nedide
lis atvykusių lietuvių būrelis 
peržengė JAV aukštųjų mokyk
lų slenkstį. Dauguma jų buvo 
pirmamečiai. Keletas nešėsi da'r 
Vokietijoje ar Lietuvoje pradė
tų studijų bagažą.

Naujos aplinkybės, storos 
knygos, mažai težinoma kalba, 
nakties ar savaitgalio darbai do
lerį bėmedžiojant, rodos užėmė 
visų dienų visas valandas.

Gyvenimo primestas tempas, 
visur pasireiškianti bekompro- 
misinė konkurencija stengėsi pa
skandinti tautinius jausmus ir 
iš Europos atsivežtas ambicijas 
amerikoniškoje gyvenimo jūroje. 
Tą pavojų prarasti savo tikrąjį 
veidą tuoj pat pajuto jauna stu
dentiška širdis ir, kad atsilaikius 
prieš stiprią srovę, buvo būtina 
tvirtai susikibti rankomis.

šių rūpesčių išdavoje jau 1951 
m. pradžioje, kolegų Liūto Gri
niaus, B. Mačiuikos, J. Šmulkš
čio bei kitų pastangomis Chica- 
goje oficialiai susiformavo Lie
tuvių Studentų Draugija, o tų 
pačių metų vasarą Vyt. žvirdžio, 
Vyt. Kavolio, R. Mieželio bei kitų 
iniciatyva buvo suformuota Lie- 
tvuių Studentų Sąjunga JAV, 
kuri, palyginant per trumpą lai
ką, savo darbais pelnė lietuviš
kas studentijoš ir visos bendruo
menės pasitikėjimą bei paramą.

Apjungti visus JAV akademi
nėse institucijose studijuojan
čius lietuvius ir lietuvių kilmės 
studentus, organizuoti studentų 
veiklą lietuvybei išlaikyti, at
stovauti ir ginti lietuvių studen
tų interesus mokslo įstaigose, 
ruoštis išlaisvintos Lietuvos at
statymui, rūpintis socialiniais ir 
kultūriniais liet, studentijos rei
kalais, buvo ir yra Sąjungos tie
sioginiai uždaviniai. Ar Sąjungai 
bei jos vadovams pavyko visa 
tai įgyvendinti visu šimtu pro
centų, — patiems neįmanoma at
sakyti.

Be abejojimo, ne viską padarė
me, kas mums priklausytų, ta
čiau kas sekė studentų rengia
mus suvažiavimus, studijų die
nas, pobūvius, susirinkimus, mi
nėjimus ir plačiai prirašytus 
spaudos puslapius, manau, su
tiks, kad vargiai kuri kita lietu
viška organizacija įnešė didesnę 
duoklę į lietuvių bendruomenę 
dabar, ir vargu, kurios kitos or
ganizacijos auklėtiniai bus svar
besni Lietuvos atstatymo darbe.

Praeitų penkių metų organi
zuotas darbas turėjo ne vien 
šviesias dienas. Buvo jų ir tam
sesnių. Kaip bebūtų buvę, tame 
dideliame, nuomonėmis ir at
spalviais įvairiame akademinio 
jaunimo būryje iki šiol užteko 
geros valios, padėties supratimo 
ir darbui pasišventusių pečių.

Ateities šviesoje
Bendrame horizonte ateitis 

nieko gero nežada. Miglotas ke
lias į nuosavus nauus. Dažnai 
mšsų vyresniųjų, buvusių auk
lėtojų tarpe triumfuoja bendra
keleivio nuomonės ignorancija. 
Kartais net gi pažaidžiama švino 
kareivėliais. Nežengiant pirmyn, 
— keliaujama atgal, nes stovin
čius pats gyvenimas pralenkia. 
Tie pavyzdžiai ne mums. Jie sve
timi visai Sąjungos dvasiai. 
Kompromisas buvo Sąjungos 
darbo laidas praeityje, išugdęs 
vieningumą, be abejojimo atei
tis dar griežčiau pareikalaus su
siklausymo iš studentijos, kad 
ta vienybė būtų išlaikyta pride
ramoje aukštumoje.

Lietuvių kalba, skambanti ir 
rašyta yra ir bus mūsų Sąjungos 
tvirčiausias ryšys. Reikia daleis- 
ti, kad po metų kitų ne vienam 
mūsų pritruks noro šio ryšio lai
kytis. Tačiau jei šiuo ryšiu Są
jungai pasiseks apjungti kuo 
daugiau studentijos, — Lietu- 
vių Studentų Sąjunga savo pa
skirtį bus atlikusi.

Stebėjus praeitį ir studijuo
jant ateities perspektyvas gau
nasi visiškai realus vaizdas, kad 
nė viena akademinė organizaci
ja nėra ir nebus tiek reikšmin
ga plačiajai lietuvių bendruome
nei dabar ir ateityje, kiek Liet. 
Stud. Sąjunga, jei ji ir toliau 
atliks tas funkcijas, kurias iki 
šiol atliko.

Mes ir Bendruomenė

Petis į petį...
Lietuvybės žadintojas Dr. Vin

cas Kudirka ”Laboroje” visiems 
savo darbe pavargusiems liepia 
žvilgterti į "darbus jaunų drau
gų”, stiprybės pasisemti iš pra
eities. Prieš mūsų akis ilgas ke
lias. Srovė bėga nemažėjančiu 
tempu ir vis labiau skalauja są
narius. Vis daugiau pavargsta 
pavienės rankos ir atitrukusios 
nuo bendros rankų grandinės 
dingsta srovėje. Su šia srove 
grumiamės ne mes vieni, su ja 
bando jėgas visa lietuviškoji 
bendruomenė bei eilė specifinių 
akademinių organizacijų.

Visos jos dirba tam pačiam 
tikslui, visos eina ta pačia kryp
timi, kaip ir mūsų Sąjunga. 
"Daug rankų didžią naštą pake
lia”, — sako patarlė. Konsolida
cija lietuvių tarpe niekad nebu
vo tiek reikalinga, kiek dabar. 
Vieningumo išlaikymas mūsų 
studentijos eilėse visad buvo 
svąrbus, tačiau jis yra nepapras
tai svarbus dabar gyvenant sve
timoje pastogėje.

Studentija yra maža lietuvių 
bendruomenės dalelė, kuriai ta
čiau priklauso daugiau pareigų, 
kaip bet kuriam kitam jaunuo
menės sambūriui. Bendruomenė 
deda daug vilčių į studentiją, į 
būsimus inteligentus, ne diplo
muotus amatininkus, bet patri- 
jotiškai nusiteikusius profesio
nalus. Studentija irgi reikalinga 
bendruomenės globos. Tiek ma
terialinės, tiek ir moralinės, pra
dedant nuo paskiros šeimos.

Nekartą jau spaudoje pasiro
dė priekaištai studentijai. Gal 
studentija nebuvo pakankamai 
raudonųjų pikietavimuose, gal 
nebuvo pakankamai gausi minė
jimuose ar pobūviuose. To netei
sinsime. Tačiau ar bendruomenė 
atiduoda tai, kas pateisintų jos 
ekstra reikalavimus iš studenti
jos? Prisiminkime praeitų metų 
Šalpos Fondo vajaus statistiką. 
Vos 5% atsiliepė iš visų papra
šytų paramos.

Šį rudenį centro valdyba krei
pėsi į visas organizacijas pra
šant daryti studentams nuolai
das parengimų ir vakarų metu. 
Ar daug organizacijų bei orga
nizatorių išgirdo šį prašymą da
lyvauti netiesioginėje, bet dvi- penktą. Štai ir turime pagal da- 
guboje studentų šalpoje? j bartinę sistemą penkis sąrašus

Tiesa, jaunuomenei ne visada sudarytus visai ne pagal grupių 
pasiseka suprasti vyresniuosius.1 priklausomybę. Ir konkurencija 
Nevisada ir vyresnieji supranta'vyksta ne tarp grupių, bet tarp 
svetimoje aplinkoje bestudijuo-' šių individualių sąrašų, 
jantį jaunimą, tačiau stengian-] Dabar paklauskime savęs, ko- 
tis surasti vienokio ar kitokio dėl, jeigu pagal šią sistemą yra! 
nesusipratimo šaknis, pasiseks įmanoma, per penkerius Sąjun-’ 
išlaikyti nesumaišytą žingsnį vi-j gos gyvavimo metus nei vieną 
siems beeinant vieninteliu keliu, kartą pagrindiniai sąrašai nebu- 
besibaigiančiu išlaisvintos Lie-J vo taip sudaryti. Tik ne dėl to, 
tųvos laukuose. 1 kad kaip klaidingai teigia V. V.

RINKIMINIAI 

NUOSTATAI 

IR DVASIA

RAIMUNDAS MIEŽELIS
Rinkimai Studentų Sąjungoje 

paprastai sukelia daugiausia su
sidomėjimo ir, neretai, daugiau
sia triukšmo. Tad nenuostabu, 
kad ir rinkiminiai nuostatai, ku
riais vadovaujantis vykdomi Są
jungos centrinių organų rinki
mai, susilaukia visų mūsų dėme
sio. Atsiranda visad tokių, ku
rie randa juose trukumų ir siū
lo savo pakaitalus. Tai nėra blo
ga savyje, nes naujų kelių ieš
kojimas yra pagrindas progresa
vimui. Tačiau keitimas ko nors 
turi būti daromas į ką nors ge
resnio. Kitu atveju gaunasi ne 
progresavimas, o regresavimas.

Ir šiemet turime kelis pasiūly
mus nuostatus pakeisti. Mano 
manymu siūlymai neatitinka šių 
dienų reikalavimų ir todėl turė
tų būti palikta dabartinė — kom
binuota mažoritarinė-individua- 
Iistinė — rinkimų sistema. Mūsų 
Sąjungos rinkiminiai nuostatai 
buvo sudaryti remiantis lietuvių 
studentų patirtimi praeityje bei 
atsižvelgiant į dabartinę padėtį. 
Jie garai mums tarnavo penke
rius metus ir pilnai pateisino į 
juos įdėtas viltis.

Argumentus už dabartinę sis
temą puikiai išdėstė collega Vy
tautas žvirzdys, buvęs pirmasis 
Lietuvių Studentų Sąjungos JAV 
Pirmininkas bei Studentų Atei
tininkų Sąjungos Pirmininkas, 
"Draugo” skyriuje "Akademinės 
Prošvaistės”. Nuostatus gi keisti 
tame pačiame numeryje siūlo 
collega Vytautas Vygantus. Jo 
pagrindinis, ir faktinai vienin
telis argumentas yra, jog pagal 
jo siūlomą sistemą būk tai išnyk
tų grupinės varžybos Sąjungoje.

Nuošalyje paliekant šiam mo
mentui klausimą ar tai naudin
ga aplamai, pagalvokim ar tik
rai tai būtų atsiekta, kaip tvir
tina V. V. Ar galima sausais 
nuostatais ir tuščiai skamban
čiais nutarimais pakeisti vyrau
jančią dvasinę nuotaiką?

Atsakymą aiškiausiai ir pa
prasčiausiai duoda mūsų Sąjun
gos patirtis. Nebuvo nei vienų 
rinkimų, kuriuose pagrindiniai 
sąrašai neatstovautų tam tikrų 
ideologinių ar politinių pažiūrų 
ar grupių. Kodėl taip buvo? Tik 
dėl to, kad studentai patys to 
norėjo!

Bekalbėdamas apie spaudimą 
eiti į rinkimus grupėmis V. V. 
absoliučiai "pamiršta” (kas jo 
argumentams yra gana naudin
ga) visai "menką” punktą: da
bartiniai rinkinių nuostatai ne
nusako KOKIU PAGRNIDU 
kandidatų sąrašai turi būti su
daryti. Nuostatai tik sako, kad 
balsai vėliau paskirstomi sąra
šams. Tai viskas. Reiškia, sąra
šai gali būti sudaryti, bet kokiu 
pagrindu. Pavyzdžiui septyni in- 
žinieriją studijuoją gali kandida
tuoti viename sąraše, kiti šeše 
inžinieriai dėl įdomumo pasikvie
tę vieną chemikę gali sudaryti 
antrą sąrašą, septyni Clevelando 
studentai — trečią, septyni Illi- 
nois universiteto studentai — 
ketvirtą ir du santariečiai, du 
ASS nariai, du ateitininkai ir 
vienas niekur nepriklausąs — 

tai yra dabartinių nuostatų iš
dava, bet tik dėl to, kad patys 
studentai to norėjo.

Tad siūlomas "pakeitimas” 
nieko šiame atvejyje nepakeistų 
(nors tai nurodama kaip pagrin
dinė keitimo priežastis), nes ir 
toliau ideologinės ar politinės 
grupės ar blokai statytų savo 
žmones ir remtų savo žmones 
(nes ir individualinėje sistemoje 
jei balsuoji šalia savo kandidato 
ir už kitą, tuo pačiu kenkia sa
vajam). Tai būtų keturi ar sep
tyni ar kiek grupių atstovų, tik 
šį kartą "individualiai” išstaty
tų.

Tačiau "pakeitimas" visgi pa
keistų vieną dalyką (ko V. V. 
kažkodėl savo straipsnyje neiš
kėlė ...): tai, kad grupė turint 
51% Sąjungos narių galėtų iš
rinkti visus septynis savo žmo
nes, o visi kiti Sąjungos nariai, 
nors turi 49% balsų, neturėtų 
jokio žodžio Studentų Sąjungo
je. šiemet, pavyzdžiui, pagal V. 
V. siūlomą sistemą Centro Val
dyboje būtų buvę išrinkti šeši 
vienos organizasijos nariai ir tik 
vienas iš kitos. Truputi pasi
spaudus gal ir tas vienas nepra
eitų ... (kaip kad įvyko Garbės 
Teismo ir Revizijos Komisijos 
rinkimuose). Dabar gi, nors tai 
gal ir nemalonu tam tikriems 
asmenims, turim Centro Valdy
boje gražiai atstovaujamas įvai
rias pažiūras ir nuomones. Taip 
turi būti ir ateityje.

Red. pastaba: Nors šis str. 
pavėluotai pasirodo spaudoje, ar
gumentai visdėlto nenustoja 
prasidės. Kontroversijos yra ne
nubalsuojamos, bet tik supranta
mos.

UŽUOMINOS

Du nauji studentiški leidiniai 
neperseniausiai išėjo iš spaudos: 
"Santara” ir "Vivat Santara”. 
Abu skirti Lietuvių Studentų 
Santaros nariams. Pirmasis lei
džiamas Centro Valdybos vi
siems santariečiams, o antrasis 
New Yorko skyriaus savo na
riams.

"Santara” spausdinama spau
stuvėje daro labai patrauklų 
įspūdį. Pirmajame numeryje, 
šalia Santaros skyrių veiklos kro
nikos, zoninio suvažiavimo rezo
liucijų ir kitų informacijų įdėti 
du gerai paruošti straipsniai lie
čia skyrių veiklą. Vienas — Leo
no Sabaliūno "Mažų skyrių veik
los klausimais", o antrasis —■ 
Vytauto Kavolio "Didesniųjų 
skyrių veiklos klausimais”. Tai 
didžiai vertinga medžiaga norint 
padaryti skyrių susirinkimus 
naudingesnius, įdomesnius ir pa
trauklesnius, Su šiuo biuleteniu 
susipažinti verta visiems stu
dentams.

"Vivat Santara” gražiai išleis
tas penkių puslapių leidinys ryš
kiai byloja apie Lietuvių Stu
dentų Santaros New Yorko sky
riaus gyvumą. Pirmajame nume
ryje apžvelgiama to skyriaus 
veikla, įdėtas įdomus Jono Bilė- 
no straipsnis "Savikritika ir 
Vaistai”, B. Petkaus pasiūlymai 
apie būrelių veiklą ir duota gau
sios kronikos iš Santaros veiklos.

Abiejų biuletenių redakcijoms 
linkime taip sėkmingai ir toliau 
vykdyti šį prasmingą darbą. O 
"Santarai” be to negalime neiš
kęsti nepakartojus Kanados stu- 
dnetų skyriaus "Studentiškuoju 
Keliu”, einančio "Tėviškės ži
buriuose”, linkėjimą "Biuletenį 
išvystyti J žurnalą”.

NAUJAS OLDSMOBILIS?
Ar jūs norėtumėt turėti vieną?

NORITE GERO PATARNAVIMO 
ir

LIBERALAUS SUSITARIMO < 
Ateikit ir pamatykit...

MICHAEL OLDSMOBILE CO.

10640 St. Clair Avė. MU 1-7000
Atidaryta vakarais iki 9 P. M.

Kalbant apie studentišką 
spaudą, gal tikrai reikėtų išsa
miau pagalvoti apie studentiško 
žurnalo išleidimą. Esamieji sky
riai mūsų periodinėje spaudoje 
gerai atlieka savo užduotį palai
kyti ryšį pačių studentų tarpe 
bei tarp studentų ir visuomenės. 
Jie gera dirva ir mūsų jaunie
siems publicistams, žurnalistams 
bei visuomenininkams. Tačiau, 
deja, jie negali duoti pakanka
mai vietos nei ilgesnėms moks
linėms studijoms, nei plates- 
niems kultūrinių klausimu na
grinėjimams, nei mūsų prade
dantiesiems literatams ar daili
ninkams. O jie turi turėti lauką, 
kuriame galėtų atstovauti savo 
darbo vaisius.

Žurnalo leidimas, kad ir ne
periodinio, yra didelė problema 
(ypač turint galvoje sunkią mūsų 
spaudos finansinę būklę), tačiau 
išsamesnis šio klausimo nagri
nėjimas turėtų būti pradėtas ne
delsiant. Coli. Vaclovo Stepona
vičiaus iš New Yorko pasiūly
mai žurnalo leidimo reikalu pri
siųsti Santaros suvažiavimui 
Tabor Farmoje, rado gyvą at
garsį. Atrodo, kad ir mūsų vi
suomenės tam tikri sluoksniai 
yra šiuo klausimu susidomėję.

Manyčiau, kad santariečių, 
šviesiečių, studentų skautų, var
pininkų, tautinių korporacijų na
rių bendromis pastangomis būtų 
galima išleisti tikrai nekasdieni
nį studentišką žurnalą. Būtų 
naudinga artimoje ateityje pa
svarstyti šį klausimą giliau.

Gautas yra ir Los Angeles stu
dentų leidžiamo "oficiozo” "Pal
mių Pavėsy” Nr. 4 (10). Tai įdo
mus Los Angeles studentams 
skirtas, rotatorium spausdintas, 
laikraštėlis. Jame visuomet gau
su karikatūrų ir linksmesnių 
straipsnleių.

šiame numeryje vedama "pro- 
poganda” už "naują” valdžią 
Studentų Sąjungos Los Angeles 
skyriui, pereitų metų skyriaus 
pirmininkas Vladas Muchlia duo
da išsamią plačios jų veiklos ap
žvalgą, gausu kronikos, įdėta vie
tos Santaros skyriaus susuktos 
filmos (rodytos be Los Angeles, 
jau ir Tabor Farmoje, Bostone 
bei New Yorke!) "rimta” kriti
ka bei daug žinių iš Los Angeles 
Santaros skyriaus veiklos.

Leidinys puikiai atestuoja 
veikliuosius Los Angeles studen
tus. "Palmių Pavėsy” redaguoja 
Paulius Jasiukonis padedamas 
redakcinio kolektyvo.

— o —
Lituanistikos Instituto orga

nizuojami Aukštieji Lituanisti
kos kursai Chicagoje, kaip girdė
ti iš spaudos, juda į priekį. Jau 
sudarytas gausus kvalifikuotų ir 
patyrusių dėstytojų kadras.

Numatoma, kad kursai, be 
bendro lituanistinių dalykų stu
dijavimo, duos galimybę įsigyti 
ir lituanistikos mokytojo dįplo- 
mą.

Lituanistinių žinių trūkumas 
vis ryškiau ir ryškiau pasireiš
kia mūsų tarpe, kad turėtų ne
likti nei vieno studento Chicago
je, kuris nepasinaudotų šia pui
kia proga praturtinti savo litua
nistinį lobyną. O kad kitų miestų 
studentai nebūtų nuskriausti, 
kursų vadovybė turėtų pasvars
tyti galimybių sudarymą kursus 
išklausyti korespondenciniu bū
du. Technikinės kliūtys, suriš
tos su šiuo metodu, neturėtų bū
ti nenugalimos. Kaip teko skai
tyti, gan sėkmingai lituanistiniai 
dalykai korespondenciniu keliu 
yra išeinami Australijoje. Kursų

AKADEMINIAME PASAULYJE

• Kilnojamoji Jaunųjų Daili
ninkų Meno paroda buvo atida
ryta Illinois universitete, Urba- 
noje, lapkričio 6 dieną. Laike 
dviejų oficialių atidarymo va
landų parodą aplankė per šimtą 
penkiasdešimt žiūrovų, studentų 
ir profesūros atstovų. Universi
teto dienraštis "Daily Ulini” pa
rodą plačiai aprašė, o per Illinois 
nuiversiteto WILL televizijos 
stotį parodos reikalais interview 
turėjo Leonas Sabaliūnas su p. 
Froke. Parodos suruošimo dar
bais Illinois universitete rūpino
si vietos Santaros skyriaus val
dyba — Vytautas Vepštas, Hen
rieta Virkau, Lakštuonė Bet- 
kauskaitė — ir coli. Aušra Veinc- 
lovaitė.

• Liet. Stud. S-gos suv. pro
ga Clevelande įvyko santariečių 
vakarienė. Programoje gražiai 
pasirodė solistė Aid. Stempužie
nė.

• Lietuvių Studentų Santaros 
konferencija įvyks Naujųjų Me
tų išvakarėse New Yorke. Pa
grindinė konferencijos tema nu
matoma nagrinėti lietuvių jau-

1 nimo padėtį dabar okupuotame 
krašte. Kalbėtojais yra pakviesti 
Vytautas Kavolis ir Rimvydas 
Šilbajoris. Numatoma, kad į kon
ferenciją atvyks ir Lietuvių Stu
dentų Santaros Centro Valdybos' 
Pirmininkas Leonas Sabaliūnas. 
Konferenciją rengia New Yor
ko, Philadelphijos ir Bostono 
santariečiai.

• Lapkričio 22 d. Bostone bu
vo formaliai įsteigtas Lietuvių 
Studentų Santaros skyrius ir val- 
dybon išrinkti kol. Birutė Dane- 
rytė, Vladas Eikinas, Alfredas 
Jakniūnas, Zenonas Mereckis ir 
Raimundas Šukys. Į revezijos 
komisiją išrinkti Regina Levec- 
kytė, Vyt. Kavolis ir Romualdas 
Leveckas.

• Santaros almanachą reda
guoti pakviestas Vytautas Ka
volis, o almanacho išleidimu rū
pinasi Valdas Adamkavičius.

• Liet. Studentų Sąjungos Ur
ba nos skyrius, savo lapkričio 2 
id. įvykusiame susirinkime, vien-

medžiaga ten išleidžiama sąsiu
vinių, pavadintų "Lithuanicum”, 
pavidalu.

Tad ir Lituanistikos Instituto 
organizuojami kursai' neturėtų 
būti skirti vien Chicągos studen
tams, o turint didesnį klausytojų 
skaičių gal lengviau spręstųsi ir 
kitos kursų problemos.

— o —
10,000 ir 100. Maždaug tokie 

buvo pernai Studentų šalpos 
Fondo pravesto studentų rėmimo 
vajaus rezultatai. Pasiųsta bu
vo 10,000 laiškų lietuviams ir 
gauta vos keli šimtai atsakymų. 
Tiesa, šie atsakymai nebuvo 
skūpūs, nes surinkta beveik pus
antro tūkstančio dolerių. Bet 
kiek būtų buvę surinkta jei visi 
būtų atsakę? Taip visuomenė, 
kuri dažnai kalba apie jaunimą 
kaip tautos ateitį, tautos elitą 
bei kovos prieš nutautėjimą 
reikšmę, reagavo į kvietimą pri
sidėti prie konkretaus ir svar
baus uždavinio. •

Daug buvo rašyta gražių žo
džių, daug argumentų vartota, 
bet atgarsio veik jokio negauta. 
Turbūt jau niekas neišjudins iš 
to giliojo surambėjimo didžiosios 
lietuvių visuomenės dailės. Ta
čiau retkarčiais vis vilimasi. O 
gal šį kartą ? ...

Šis lapkričio mėnuo Studentų 
Šalpos Fondo parinktas studen
tų rėmimo mėnesiu. Jo metu 
kreiptasi į lietuvių visuomenę 
prašant įnešti nors auką į Fon
dą idant šis galėtų savo darbą 
tęsti. Mėnuo dar nėra pasibaigęs, 
aukas dar galima pasiųsti, tad 
ir rezultatai dar nėra paaiškėję. 
Optimistai dar turi progos tikė
tis. O gal šį kartą ... nebereikės 
studijas autraukti gabiems stu
dentams, nebereikės eiti į fabri
ką vietoj universiteto, neberei
kės dirbti per naktį, kad užsidir
bus centą maistui.

Gal? Bet greičiausiai Fondo 
. kreipimasis bus praleistas be di
delio susidomėjimo ir šiemet. Ar 
nereiks lietuvių visuomenei ka
da gailėtis šio kurtumo?

—rm 

balsiai priėmė rezoliuciją-prašy- 
mą, kuriuo norima, kad Centro 
Valdyba atšauktų savo nutarimą 
liečiantį 75 c. mokestį, kurį Są
jungos narys turi sumokėti įga
liodamas save būti atstovaujamu 
visuotiname suvažiavime.

• Santaros sekretoriato adre
sas yra sekantis: Vida Gaškaitė, 
1005 So. Lincoln, Urbana, Illi- 
nois.

• Clevelande lapkričio 24 d. 
įvyko Lietuvių Studentų Santa
ros zonine konferencija. Konfe
rencija lietė grynai organizaci
nius reikalus.

• Lietuvių Studentų Santaros 
New Yorko skyrius ruošia kartu 
su Sambūriu "šviesa” Naujų Me
tų sutikimą. Rengimo komisijon 
įeina A. Grigaitis, T. Jasaitis ir 
J. Bilėnas. Visi rytinių pakraš
čių studentai, ypač santariečiai 
ir šviesiačiai, kviečiami kuo 
skaitlingiau dalyvauti šiame pui
kiame baliuje.

• Nijolė Bartuškaitė, Dalia 
Juknevičiūtė, Danutė Sakalaus
kaitė, Anelė Pagalytė, J. šapkus, 
Nijolė Vedegytė - Palubinskienė, 
Vytautas O. Virkau, Rita Žukai
tė dalyvauja lietuvių studentų 
meno parodoje. Parodos rengėjai 
yra Lietuvių Studentų Santara. 
Parodos maršrutas apima Illinois 
Univresitetą, Urbanoje; Detroi
tą, Clevelandą, Chicagą, Bosto
ną, New Yorką ir Philadelphiją.

• Kostas Ostrauskas dalyvaus 
Sambūrio "šviesa” rengiamame 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus mi
nėjime New Yorke.

• New Haven, Conn. (kur yra 
žinomas Yale universitetas) 
įsteigtam Lietuvių Studentų Są
jungos skyriui pirmininkauja 
Rimvydas Vaišnys, sekretoriau
ja Edvardas Kaminskas.

• Jonas Galminas, veiklus San
taros, šviesos, Studentų Sąjun
gos narys, išrinktas Lietuvių 
Rezistencinės Santarvės New 
Yorko skyriaus pirmininku.

• R. česonis, V. Bogutaitė ir 
Z. Pucevičius išrinkti į Lietuvių 
Studentų Sąjungos Baltimorės 
skyriaus valdybą.

• Rusų statybos ekspertų lan
kymosi metu Bostone suruoštuo
se piketavimuose aktyviai daly
vavo lietuviai studentai. Lietu
vių dalyvavimą piketavime tvar
kė vietos studentų skyriaus pir
mininkas Algirdas Banevičius.

• Pirmajame Amerikos ir Ka
nados lietuvių kultūros kongre
se, kuris įvyks 1956 m. briželio 
mėn. 30 d. Čhicagoje, Sherman 
viešbutyje, kviečiama dalyvauti 
lietuviškoji studentija. Pabrėžia
ma, kad jos patarimai ir para
ma yra labai laukiami. Tuo pat 
metu Chicagoje įvyks ir lietuvių 
dainų šventė. Studentija jau da
bar turėtų pradėti planuoti da
lyvauti suvažiavime bei aktyviai 
prisidėti prie jo pravedimo.

• Lietuvių Fronto centro val
dybos rinkimų komisijon įeina 
studentė I. Lozaitytė.

• Waterburyje susiorganizavo 
studentai ateitiininkai. Jiems va
dovauja L- Janušaitytė ir A. 
Bačkaitis.

• Bostono šeštadienynėje mo
kykloje dėsto studentai Dalia 
Barmutė ir I. Kamantauskas.

• Liętuvių Krikščionių Demo
kritų Sąjungos jaunimo sekcija 
išleido krikščionių demokratų 
partijos jaunimui skirtą žurna
lą "Jaunimo žygiai”. Jį redaguo
ją A. J. Kasulaitis ir A. Vedec- 
kap.

• De Paul universitete Chica
goje steigiamas lietuvių studen
tų klubas.

( Perkelta i 6-tą pusi. )
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rijos sostinės Berno radijo sto
tis š. m. lapkričio 19 d. translia
vo lietuvių parūpintą apžvalgą 
apie Sovietų Rusijos karines ba
zes užsienyje. Apžvalgoje buvo 
sustota ties sovietų bazėmis Lie
tuvoje ir kitose Pabaltijo vals
tybėse. šios apžvalgos santrauką 
čia ir duodame. Rėd.

*

Kaip ir galima buvo laukti, 
sovietų propaganda apščiai pa
naudoja argumentą, kurį jai su
teikė š. m. rugsėjo 19 d. pasi
rašytoji sutartis tarp Sovietų 
Sąjungos ir Suomijos. Pagal šią 
sutartį, Maskva atsisakė karinės 
bazės, kuri jau buvo perleista 
Porkkala-Udd vietovėje, pasirė
mus 1944 m. rugsėjo mėnesio pa
liaubomis ir 1947 m. vasario mė
nesio taikos sutartimi.

Tik ką pasirašius sakytąją su
tartį, Maskva ėmė skelbti, kad 
Sovietų Sąjunga nebeturinti sve
timose teritorijose karinių ba
zių, tuo tarpu kai vakarų vals
tybės turinčios jų visą eilę. So
vietų propaganda buvo ypatingai 
nukreipta prieš Amerikos Jung
tines Valstybes. Jos karinės ba
zės buvo paminėtos, kaipo nu
kreiptos prieš Sovietų Sąjungą 
ir grąsančios pasaulio taikai.

Buvo aišku, kad sutarties pa
sirašymo laikas buvo parinktas, 
atsižvelgus į Ženevos konferen
ciją. Ir iš tikrųjų, savo pirmojoje 
kalboje keturių valstybių užsie
nio reikalų ministerių konferen
cijoje Ženevoje, sovietų užsienio 
reikalų ministeris Molotovas pa
minėjo sutartį su Suomija, ypa
tingai ta proga pabrėždamas, 
kad Sovietu Sąjunga nebeturinti 
jokiu karinių bazių už savo te
ritorijos ribų.

Rusijos atsisakymas bazių 
Suomijoje ir jos pakartotinai ke
liamas reikalavimas, kad Ameri
ka atsisakytų savo karinių ba
zių užsienyje, teikia mums pro
gą apžvelgti sovietų politiką per 
paskutiniuosius 15 metų.

Kaip žinoma, vokiečiams 1939 
m. kovo mėnesį užėmus Prahą, 
Anglija ir Prancūzija bandė su
daryti su Sovietų Sąjunga kari
nę sutartį. Tačiau Maskvoje pra
dėtosios derybos ėjo pirmyn la
bai nesklandžiai, svarbiausia to
dėl, kad vakarų demokratinės 
valstybės nesutiko patenkinti 
sovietų reikalavimo, kad raudo
najai armijai būtų suteikta tei
sė įžengti j Lenkiją ir Pabaltijo 
valstybes. Londone ir Paryžiuje 
turėta skrupulų prieš tokį sovie
tų reikalavimą, nes jį priėmus, 
valstybės, kurios skiria Rusiją 
nuo Vokietijos, būtų buvusios 
paaukotos imperialistinėms už
mačioms.

Derybos tarp Maskvos ir va
karų valstybių greit nutruko. 
Netrukus buvo patirtos ir tikro
sios priežastys, būtent, 1939 m. 
rugpjūčio mėnesį Molotovas su
sitarė su ncaionalsociali'stiniu 
užsienio reikalų ministerių von 
Ribbentropu, pagal kuri visa Ry
tų Europa buvo padalinta tarp 
Maskvos ir Berlyno. Lenkija bu
vo kariškai užpulta, o trims ma
žosioms Pabaltijo valstybėms — 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai — 
tuometinis sovietų užsienio rei
kalų komisaras Molotovas pa
statė ultimatyvinį reikalavimą, 
kad jos leistų įrengti savo teri
torijoje soivetines karines bazes.

Suspaustos tarp tuo metu 
glaudžiai bendradarbiavusių Ru
sijos ir Vokietijos, atkirstos nuo 
vakarį, trys Pabaltijo valstybės 
buvo priverstos sovietams nusi
leisti ir sutikti su jų karinėmis 
bazėmis. Tokiu būdu 1939 m. 
rugsėjo-spalio mėnesį buvo pa
sirašytos sutartys tarp Estijos, 
Latvijos, Lietuvos ir Sovietų Są
jungos. Sovietų Rusija pasiuntė 
į tas valstybes maždaug po 
30,000 vyrų kariuomenės, kuri 
buvo aukščiausiam laipsnyje mo
torizuota ir paskirstyta po stra
tegiškai svarbias vietoves.

Kaip žinoma, 1939 m. rudenį dieną.
Maskva pastatė tokį pat reika-l • Dail. Antanas Melnikas dės- 
lavimą Suomijai, motyvuodama to meną ir rengiasi doktoratui 
tatai neva Leningrado saugumo, Michigano universitete.
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sumetimais. Suomių vyriausybė 
atmetė sovietų reikalavimą ir, 
pasinaudodama patogia krašto 
geografine padėtimi, stvėrėsi 
ginklo prieš užpuolimą iš Rusi
jos pusės. Karžygiškas, bet ne
lygus karas truko kelis mėne
sius, kol Suomija buvo priversta 
nusileisti jėgai. Ji buvo privers
ta ne tik perleisti sovietams 
svarbią teritorijos dalį su Vi- 
borgo miestu, bet ir sutikti su 
sovietų karine baze Hanggo. Tie
sa, kai prasidėjo vokiečių rusų 
karas, suomiai galėjo atsiimti 
savo teritoriją, bet kai 1944 m. 
rugsėjo mėnesį buvo pasirašyta 
paliaubų sutartis, Suomija turėjo 
Įsileisti sovietų karines bazes 
Porkkala-Udd srityje.

Kai dėl Pabaltijo valstybių, 
tai sovietų vyriausybė pasinau
dojo Prancūzijos ir vakarų fron
to žlugimu 1940 m. pavasarį ir 
vasarą. Visos tos valstybės buvo 
kariškai užpultos ir okupuotos. 
Tenka pastebėti, kad toje okupa
cijoje aktyviai dalyvavo kaip sy
kis tos raudonosios armijos da
lys, kurios buvo įsileistos kari
nėse bazėse. Jos suvaidino "Tro- 
ios arklio" vaidmenj. Po to sekė 
"rinkimai” pagal žinomus sovie
tu receptus, kurių rezultatai iš 
anksto buvo žinomi: 99% nu
balsavę už įsijungimą į Sovietų 
Sąjungą...

Kaip žinoma, Vakarų valsty
bės su Amerikos Jungtinėmis 
Valstybėmis priešakyje niekada 
nepripažino Pabaltijo valstybių 
inkorporacijos. Jos ne viena kar
ta yra pareiškusios, kad Pabal- 
tijis turi laisvo apsisprendimo 
teisę, kuri yra garantuota ir At
lanto Chartoje. Egziliniai pabal
tiečių sluoksniai nuolat parbėžia, 
kad Pablatijo valstybės buvo 
įjungtos i Sovietų Sąjungą, ne- kaipo okupacinė kariuomenė. Jei- 
siskaitant su gyventojų valia, gu sovietai reikalavo savo bazių 
Jeigu Rytų Vokietijoje reikalau- Suomijoje, pasiremdami neva 
jama laisvų rinkimų, tai tokia pavojumi iš vokiečių pusės, tai 
pat teisė priklauso pabaltie- taip pat sovietų bazėms nebėra 
čiams. Kaip Rytų Vokietijoje so- pagrindo pasilikti Pabaltijyje,

savaičių amžiaus bokseriui šalta. Geras megztinis tikrai 
verčia...

T

pra-

vietinis rėžimas remiasi nežy
mios mažumos viešpatavimu, 
taip lygiu būdu Pabaltijyje so
vietai nieku būdu neatvaizduoja 
tautos valios.

Kadangi vakarų pasaulis nėra 
pripažinęs sovietų okupacijos Pa
baltijyje, taigi Maskvos kariuo
menė tose valstybėse laikoma

AKADEMINIAME PASAULYJE

(Atkelta iŠ 5-to pusi.) 
Rimas Vėžys, R. Cinką, A.•

Jakubauskas, M. Jakaitis ir A. 
Zapkus sudaro lietuvių repre- 
zentarinio klubo "Lituanica” II- 
linois universitete valdybą.

• Aleksandra šilinytė baigė 
Goetingene, Vokietijoje, medici
nos mokslus ir išlaikė valstybi
nius egzaminus. G. Augustaitytė 
baigė Ženevos universitete teisių 
fakulteto vertėjų skyrių ir gavo 
diplomą. Ji numato toliau spe
cializuotis parlamentarinėje sri
tyje tame pačiame universitete. 
Daina Augustaitytė užbaigė ver
tėjų skyrių Heidelbergo univer
sitete ir dabar ruošiasi daktaro 
laipsniui literatūroje Muenche- 
ne.

• Chicagos Meno Instituto 
studentų parodoje dalyvauja su 
savo kūriniais Anelė Pagailytė, 
Vytautas O. Virkau, Rita Žukai
tė, Dalia Juknevičiūtė ir Bronė 
Jameikienė. Meno kritikas Frank 
Holland įvertindamas šią paro
dą, kurioje buvo išstatyta virš 
1,500 kūrinių atskirai įvertino 19 
menininkų, jų tarpe ir Ritą Žu
kaitę bei Bronę Jameikienę.

• Vasario 16 d. Gimnaziją bai
gusiai J. Zondavaitei, dabar stu
dijuojančiai Bonnos universite
te, paremti suorganizuotas rė
mėjų būrelis, šiuo gražiu pavyz
džiu turėtų pasekti ir kiti lietu
viai sudarydami tokius rėmimo 
būrelius visiems Vokietijoje stu
dijuojantiems lietuviams.

• Studentų santariečių inicia
tyva kilnojamoji jaunųjų daili
ninkų paroda aplankė Detroitą 
lapkričio 18-23 d.d. Paroda buvo 
surengta Wayne universitete. 
Detroite paroda rūpinosi A. Ilja- 
sevičius.

• Detroito studentų skyrius 
surengė susirinkimą - šokius 
Wayne universitete lapkričio 19

nes ir ten padėtis pasikeitė. Kaip 
ten bebūtų, atitraukdama savo 
bazes iš Suomijos, Sovietų Są
junga dar negali teigti, kad ji ne
beturinti bazių už savo teritori
jos ribų. Pabaltijis tarptautiškai 
pripažįstamas kaipo laisvų tau
tų kraštas, tad išeina, kad sovie
tai, laikydami raudonąją armiją 
Pabaltijyje, laiko karines bazes 
užsienyje.

--- —---  ,

• Leonas Sabaliūnas, Santaros 
pirmininkas, aplankė Detroito 
santariečius lapkričio 12-13 d.d.

• š. m. "Zeitschrift fuer Ost- 
forschung”, nr. 3, išspausdinta 
paskutinio dešimtmečio lietuvių 
raštijos dalina bibliografija.

• Liuda Griškelytė pakviesta 
kaip student assistant vokiečių 
kalbos departamentan Wayne 
universitete, Detroite.

• Detroito studentai ruošia 
Naujų Metų sutikimą, šiam tiks
lui yra išrinkta komisija, į kurią 
įeina A. šimoliūnas, K. Navasai- 
tils ir D. Bulgarauskaitė.

• Lietuvių Akademinio Sam
būrio Montrealyje surengtame 
rudens baliuje buvo suvaidinta 
komedija "Išsigelbėjusieji”, spe
cialiai Sambūriui parašyta. Va
karo pelnas paskirtas Vinco Krė
vės vardo premijos fondui.

• Australijos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Sydnėjaus sky
rius surengė tarptautinį studen
tų susipažinimo vakarą. Jame 
dalyvavo lietuviai, estai, latviai, 
ukrainiečiai ir suomis. Plačią 
programą išpildė patys studen
tai: Daukus, Stakauskas, Grin- 
cevičiūtė, žilytė, Kemežytė, Pro
tas, Zakarevičius. Vakarą pra
dėjo skyriaus pirmininkas Alf. 
Olšauskas.

• St; Čibiras, studijuojąs Ade
laidės Universitete, Australijo
je, gavo aviacijos atsargos leite
nanto laipsnį.

• Sambūrio "šviesa” Sydnė
jaus skyrius yra išvystęs gražią 
veiklą, šio semestro programa 
apima muzikos vakarą. Dail. V. 
Rato paskaitą apie "lietuvių dai
lę nepriklausomybės laikotarpy
je”, forumą tema "Technika — 
žmonijos pražūtis ar palaima?”, 
Vyt. Janavičiaus paskaitą ir 
Naujų Metų sutikimą.

• Lietuvių Studentų Sąjungos 
Australijoje Melbourno skyrius 
įsigijo vieną akciją statomų Lie
tuvių Namų Melboume.

CHICAGO
RAMOVĖNAI PAGERBĖ 
LIETUVOS KONSULĄ 

DR. P. DAUŽVARDĮ
Lapkričio mėn. 13 d. Chicago

je RAMOVĖNAI, talkininkau-j

jant savanoriams-kūrėjams, šau
liams ir birutininkėms, surengė 
Lietuvos kariuomenės minėjimą.

Lietuvių Sąjungos "RAMO
VĖ” Centro Valdyba, Lietuvių 
Auditorijoje, minėjimo iškilmin
go posėdžio metu, pasveikino 
Ramovėnų vardu iškilmėse daly
vavusį Konsulą Dr. P. Daužvar- 
dį, jo 30 metų diplomatinio darbo 
sukakties proga ir įteikė jam 
įspūdingą sveikinimo adresą, 
skoningai paruoštą lietuviška or
namentika. Adresą perskaitė ir 
jį Konsului įteikė gen. M. Rėk
laitis, asistuojant kitiems Cent
ro Valdybos nariams ir birutinin- 
kių atstovėms. Konsulo poniai J. 
Daužvardienei, uoliai ir energin
gai lietuvių tautos reikalų at
stovei ir gynėjai, birutininkės 
įteikė gražią raudonų rožių 
puokštę, o mažos skautukės pri
slėgė abiems po tautinę juostelę 
rūtomis papuoštą.

Šis gražus ir netikėtas Ramo
vėnų mostas Konsulą ir Ponią 
gerokai sujaudino. Savo padėkos 
žodyje ponai Daužvardžiai šir
dingais, jautriais žodžiais išreiš
kė ramovėnams ir birutininkėms 
gilų lietuvišką dėkingumą ir ra
gino visus lietuvius būti vienin
gais visuose Lietuvos Ir lietuvy
bės frontuose ir Lietuvos laisvės 
kovoje nesigailėti nei darbo nei 
aukų.

Konsulas priminė, kad Lietu
vos diplomatu ir kariuomenės pa
reigos turi daug giminingumo ir 
panašumo. Kariuomenė Lietuvą 
gynė krašte, o diplomatai užsie
nyje. Ir vieni ir kiti yra prisiekę 
tėvynei — Lietuvai ištikimybę. 
Tėvynės atžvilgįu jie savo parei
gas atliko ir atlieka taip, kaip 
buvo ar yra galima.

Ponų Daužvardžių darbštu
mas, energija, nuoširdumas, to
lerancija ir gilus patriotizmas 
yra tos dorybės, kuriomis turė
tų puoštis kiekvienas sąmonin
gas lietuvis, o ypač diplomatas, 
veiksnys, visuomeninjnkas, kul
tūrininkas ir politikas. Už nenu- 
ilstomą ir sėkmingą veiklą, at
stovaujant Lietuvos ir lietuvių 
tautos reikalus, Ponai Daužvar
džiai nusipelnė didelę pagarbą ir 
įvertinimą ne tik lietuvių, bet ir 
amerikiečių bei kitataučių tarpe.

Tiktai

♦

turi skonį kaip

kadangi

yra Amerikos vienintelis

SOLISTĖS JUZĖS 
KRIŠTOLAITYTĖS 

KONCERTAS
Solistė Juzė Krištolaitytė Ma

žojoj Severance Hali salėje, 
gruodžio 11 d. 5 v. v., sekmadie
nį, koncertuos duodama visai 
naują programą dainų bei arijų 
vakare.

Dar lietuviškos konservatori
jos auklėta Juzė Krištolaitytė 
priklauso jaunajai Lietuvos dai
nininkių kartai, pradėjusi dai
nuot 1942 m. Koncertuodama 
Kaune ir Vilniuje, su jaunų dai
nininkų trupe solistė yra apva
žiavusi eilę provincijos miestų. 
Tais pačiais metais ji dainavo 
Kauno bei Vilniaus radiofonuo
se, 1943 m. buvo priimta soliste 
į Vilniaus operą kolorotūrinio so
prano vaidmeniui.

Tremties metu Vokietijoje Ju
zė Krištolaitytė aktyviai dalyva
vo mūsų kultūriniame judėjime. 
Koncertuodama įvairiam daini
ninkų deriny, ji yra aplankiusi 
veik visas lietuviškas kolonijas, 
dainavusi Jeronimo Kačinsko ve
damoje dainininkų trupėje, da
lyvavusi Schoengau pabaltiečių 
festivaly ir koncertavo .su Augs
burgo simfoniniu orkestru.

Solistė Juzė Krištolaitytė ir 
dabar pastoviai koncertuoja 
Amerikos bei Kanados išeivijos 
lietuviams, čia pat Clevelande 
retas kuris mūsų kultūrinis įvy
kis apseina be minimos daininin
kės pagalbos.

Nežiūrint, kad jaučiamės esą 
nepaprastos dainos bei daininin
kų kraštas, negalime girtis, kad 
mūsų kolonijos puoštųsi gausiu 
solistų skaičiumi. Dėl to šituos, 
kurie, nežiūrint karo audrų, gy
venimo vargę bei rūpesčių, ne
praranda noro nei talento dai
nuoti, norėtume ypatingai bran
ginti.

Juzė Krištolaitytė, norėdama 
išsilaikyti rimtos menininkės 
aukštumoje, niekados nebuvo 
nustojusi gilintis dainavimo stu
dijose, siekdama vis subtilesnio 
dainos interpretavimo meno.

Gyvendami krašte, kuriame 
scenos menas yra pasiekęs labai 
aukšto lygio, kuriame gausu ge
riausių koncertų, mes vis tiktai 
labai dažnai pasigendame savos 
muzikos ir savos dainos. Kartais

nininkas išgyvena mums daug 
artimiau.

Solistė Juzė Krištolaitytė ne
kartą yra prasitarusi, kad jai 
yra džiaugsmas dainuoti savie
siems. Tegul tat ir būsimas kon
certas būna jai ir vėl džiaugs
mas dainuoti ir mums džiaugs
mas klausyti. A. A.

* lliuiiinuo IX oavua MCUUViS. JLCU UCIXO

A. R. | atrodo, kad ir grožį lietuvis me-

Ugnimi Gaminamas alus.

(Gaminamas ugnimi 2000 laipsn.)
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BOSTON
ČIURLIONIEČIAI BOSTONE
Neturiu čia tikslo rašyti kon

certo recenciją, tai ne mano sri
tis. Ją parašė tūkstantinė žiūro
vų auditorija savo širdyse ir iš
reiškė karštų aplodismentų aud
ra dirigentui, solistams, choris
tams, bei tautinių šokių šokė
jams.

Jau po Komiteto rengimo pir
mininko A. Matjoškos pasveiki
nimo ir Lietuvos generalinio 
konsulo A. O. Shalnos kalbos, 
mišraus choro dainos, kaip "Kur 
giria žaliuoja”, "Laisvės Tėvynei 
Numylėtai” ir kitos žiūrovus nu
teikė užburiančiai. Ir taip dide
lėje tyloje švelniai plazdeno: 
"Partizanų dainos” aidai: 
”... Kas akis manąsias atras li
no žiede, kas man ravint rūtas, 
padėk Diev’ sakys ...”, užkaitin
dami širdį šilagalvio senelio. Ir 
jis, braukdamas riedančią ašarė
lę, sako šalia sėdinčiam kaimy
nui: "Mielas drauge, argi ne
gražu buvo mūsų Lietuvoje, o 
kaip norėčiau ten bent numirti 
sugrįžti...”

Panašūs pašnekesiai pynėse 
žiūrovų tarpe, koncerto pertrau
kos metu. Visi, pamiršę ameri
koniško tempo rūpesčius, pakilu
sia nuotaika, tarsi, jautė virš 
scenos plasdenančią tėvynės lau
kų dvasią.

Ir vėl kanklių akordai pynėse 
su spalvingais solistės A. Stem- 
pužienės balso niuansais — "Pie
menaitės dainoje”. Nuosaikingai 
liūliavo: /'Pamylėjau vakar” — 
solistės Juzėš Krištolaitytės ko- 
boratūro aidai.

Auditorija kilo iš vietų po: 
"Už jūrelių už marelių” ir šaukė 
bisui.

Gaivalinga daina surišo žiūro
vus ir choristus. Sunku buvo 
skirtis visiems. Tačiau "Namo" 
dainos rimtis grąžino visus į 
realybę, priminė kasdieninių die
nų rūpesčius.

Po koncerto Bostono L. Tau
tinės Sąjungos namų seklyčioje 
Ansamblio dalyviai, rengimo ko
mitetas ir svečiai buvo pavaišin
ti Bostono lietuvių šeimininkių.

Vaišių metu susitiko seni pa
žįstami, bičiuliai, nesimatę ke
letą metų. Kiek malonių įspū
džių, prisiminimų gyvų kitados 
nunešė laiko nerami banga.

Užbaigiant, žiūrovų vardu tek
tų išreikšti nuoširdžią padėką 
Bostono lietuvių koncerto rengi
mo komitetui, kad nebodami dar
bo, ryžosi tokiam kilniam žygiui 
ir "čiurlioniečius” pakvietė pa- 
skaidrinti niūrias mūsų padan
gės dienas. Garbė visiems!

J. V. Sūdavas

Studentai dėkoja

Jum patiks

Stroh Brewery Compony, Dsfroll 26, Mtchigcm,

t

jis yra šviesesnis!
DABAR Už VIETINES KAINAS!

poniai O. Jokubaitienei už pui
kiai paruoštus bendrus suvažia
vimo metu pietus, p.p. Juozui 
Margevičiui ir Juliui Staniškiui 
už talkininkavimą bufete ir as
menims bei šeimoms, kurios da
vė nakvynes ir pavaišino į Cle
velandą atvykusius studentes- 
studentus, reiškiame nuošir
džiausią padėką.

Clev. Studentų Skyriaus 
Valdyba ir nariai

Padėka
Clevelando Palangos laivo bu- 

džiai reiškia nuoširdžią padėką 
A. Augustinavičienei už bu- 
džiams, iškilmingoje sueigoje, 
skaitytą labai įdomią ir aktua
lią, specialiai jaunuomenei pri
taikytą auklėjimo paskaitą.

Palangos laivo įgula
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RINKĖSE
Atvyksta Dr. S. Biežis

Atlikęs įdomią kelionę Euro
poje, ypač pasimatęs su mūsų 
žymiausiais dabar Europoje 
esančiais atstovais, aplankęs 
mūsų svarbesnes įstaigas, Ame
rikos Liet. Tautinės Sąjungos 
pirmininkas Dr. S. Biežis at
vyks padaryti viešą pranešimą. 
Pranešimas įvyks Lietuvių salė
je, sekmadienį, gruodžio 18 d., 
tuoj po pamaldų, 11:30 vai.

Studentų suvažiavimo proga
Clevelande lankėsi virš 100 

studentų iš įvairių JAV univer
sitetų. Gausus būrys studentų 
lankėsi Dirvoje, o sekmadienį 
studentų santariečių pirm. L. Sa
baliūnas, D. Bartuškaitė, R. Mie
želis, V. Kavolis ir Remeikis pa
darė vizitą Dirvos redaktoriui ir 
pasikalbėjo aktualiaisiais reika
lais.

Dirvos redakcijoje Studentų 
žodžio reikalais plačiau tarėsi 
redaktorius Saulius šimoliūnas 
ir Santaros biuletenio redakto
rius Z. V. Rekašius, kurie po su
važiavimo tuoj išskubėjo į 
troitą.

Čiurlionio Ansamblis baigia 
Jubilėjinius metus

Pasirodymu Bostone Čiurlionio 
ansamblis baigė koncertų, pra
ėjusių 15-tų ansamblio gyvavimo 
metų jubiliejaus ženkle, virtinę.

^ubilėjiniais metais ansamblis 
koncertavo Detroite, Toronte, 
Hamiltone, Rochesteryje, Phila- 
delphijoje, Wilkes Barre, du 
kartus Chicagoje, Clevelande, 
Bellevue ir Bostone, šių koncer
tų klausėsi apie 20,000 žmonių.

Ansamblio ir muz. Mikulskio 
sukaktims minėti komitetas, va
dovaujamas inž. Pijaus žiūrio, 
visa eilė kitų organizacijų ir at
skirų asmenų jubilėjiniais metais'čiais lietuvių kultūriniam darbe, 
ansamblį ypač parėmė ir pager
bė.

Šį šeštadienį, 7 vai. vakaro 
Tigro kavinės patalpose ansamb
lis rengia uždarą jubilėjinių me
tų užbaigimo aktą-pobūvį, kurio 
metu bus atitinkamai atžymėti 
ir prisiminti pasižymėję Čiurlio
nio ansamblio nariai, ansamblio 
mecenatai ir rėmėjai ir visi an
samblio darbą praėjusiais metais 
rėmusieji.

Vytautas ir Natalija 
Aukštuoliai

i

Steigiamojo Seimo minėjimas

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyrius rengia Stei
giamojo Seimo 35 metų sušauki
mo sukakties iškilmingą prisimi
nimą. Minėjimas - akademija 
įvyks ateinantį sekmadienį, gruo
džio mėn. 4 dieną 11:30 vai. Lie
tuvių salės patalpose.

Minėjimo metu kalbės teisi
ninkas Julius Staniškis ir 
savo prisiminimus papasakos 
steigiamojo seimo nariai buv. 
krašto apsaugos ministeris pik. 
K. Žukas ir Vaclovas Ka
sa k a i t i s .

Visi Clevelando lietuviai malo
niai kviečiami į šį minėjimą ga
limai gausiau atsilankyti.

Skyriaus valdyba

šią savaitę pastoviam gyvenimui 
išsikelia į East Chicago, Ind. Jų 
naujasis adresas: 3835 Euclid 
Avė., E. Chicago, Ind.

V. ir N. Aukštuoliai, gyven
dami Clevelande šešerius metus 
yra aktyviai reiškęsi lietuvių 
kultūriniam gyvenime. Linkim 
ir naujoj vietoj būti pirmaujan-

J. Gaižučiui,
Perry, Ohio, gruodžio mėn. 
sueina 70 m. amžiaus. Jo 

. Kazys ir Juozas 
šeimomis, dėdei

gyv.
2 d. 
brolio sūnūs .
Gaižučiai su
siunčiu geriausius sveikinimrs 
ir linki dar daug daug metų gy
venti. Prie linkėjimų jungiasi ir 
Aleknų šeima.

*

J. Gaižučiui, senam Dirvos 
skaitytojui, gesiausius sveikini
mus, sulaukus garbingo amžiaus, 
siunčia ir Dirvos redakcija.

Antanas Kavaliūnas
su šeima persikėlė į nuosavus 
namus: 502 E. 118 St. Telefonas 
MU 1-2899.

S. Grabliauskas
vokiškų radijo aparatų atstovas 
iš Bostono, šį ketvirtadienį bus 
Clevelande. Sustoja pas Aleksan
drą Johansoną.

JUMS GERI NAMAI |
St. Clair — E. 120 St. rajone, 

didelis dviejų šeimų, side by side, 
radijatorių gaso šildymas, na
mas. Garažai, gera vieta. Pir
kinys dviems pirkėjams.

*
Namas tinkąs gyvenimui 

bizniui, Superior — East 71
Biznio patalpa ir 7 kambarių 
butas. Gaso šildymas, garažai. 
Pigiai.

RAY NAUSNERIS, 
Naraų prekyba; namų, baldų 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

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

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

REMONTO DARBAI

Išnuomojamas kambarys ir 
virtuvė

su apšildymu, atskiras įėjimas.
Teirautis: 7202 Hecker Avė. 
kasdien.

GERI NAMAI

ir 
St.

it

prieinamomis kainomis.
6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3,

Tel.: EX l-037b

Atlieka maža,”, ir pagrindinius 
namų remontus, tink» darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. Riekus
Tel. HE 2-0683

1505 Addison Rd. (52)

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Bendruomenės padėka
Spalio 29 d. įvykęs senųjų 

Amerikos lietuvių pagerbimo po- 
būvis-akademija suvedė visus 
krūvon ir suartino. Savo dvasia 
ir susidariusia nuotaika jis įne
šė daug giedros į bendrąjį Cle
velando lietuvių gyvenimą. Tai 
galėjo įvykti, kad kiekvienas sa
vo dalyvavimu prie to prisidėjo. 
Lietuvių Bendruomenės Cleve
lando apylinkės valdyba todėl 
nuoširdžiai dėkoja:

visiems tiek senosios išeivijos 
lietuviams veikėjams, tiek nau
jai atvykusiems lietuviams už 
gausų atsilankymą;

visiems pobūvio metu kalbėju
siems ir savo kalbomis išryški
nusiems praeities kelius, dabar
ties kelius, dabarties rūpesčius 

I ir ateities siekimus;
| atlikusiems meninę vakaro 
, programą — akt. P. Maželiui, J.
i Aleknai su dukrele, M. Galdikie-

Ue" nei, J. Salasevičienei, A. Zdaniui, 
G. Jankauskaitei, J. Luizaitei, 
lituanistinės vysk. Valančiaus 
mokyklos tautinių šokių Grandi
nėlės grupės šokėjoms bei akor
deonistams ir jų vadovams L. 
Sagiui bei J. Kazėnui, deklama
vusioms Gatautytei ir Stasaitei; 

šeimininkei O. Jokubaitienei 
ir paslaugioms jos talkininkėms 
šenbergienei, Navickienei, žy- 
davičienei, Makarskienei, tortų 
ir pyragų kepėjoms čepukaitie- 
nei, Eidimtienei, Eidukevičienei, 
Gaidžiūnienei, Urbanavičienei, 
Žemaitienei, bufeto vadovui VI. 
Blinstrubui ir talkininkams Gry
bauskui bei Jurgaičiui, įvairiu 
darbu prisidėjusiems Dučmanui, 
Bacevičiui, Gruodžiui, Gaidžiū- 
nui jr., Degučiui, Vyšniauskui ir 
visiems kitiems.

Iš pobūvio 114 dol. likučio 
Bendruomenės apylinkės valdyba 
lapkričio 24 d. posėdyje pasky
rė: Clevelando Vaidilos teatrui 
$35, Grandinėlei $25, Balfui $25, 
Lietuvos karų invalidams $15 ir 
G. Siaurukaitės laidotuvių išlai
doms $10.

Mūrinio apartamento 6 kam
barių butas, lenkų rajone. Gaso 
šildymas. Gerai išlaikytas. Kai
na $7800.

•

Norint pirkti ar parduoti na
mą šaukite:

Chimes Realty
Atstovas:

VICTOR BANIONIS
namuose SW 1-9568

Namų telef. šaukit nuo 9 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro.

ofise UT 1-0323

LIETUVAIČIŲ 
MOTERŲ KIRPYKLOJ

Šilti, karšti, garais ir šalti 
pusmetiniai. Plaukų dažymas.

TERRACE BEAUTY 
SOLON

I 161 East 71 St. 
UT 1-1641

i I

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

NAMAS SU GEROM 
PAJAMOM

Kai sergat — Jūs tuoj šaukiate 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svai6 geri kambariai, su nauja 

modernia virtuve ir vonia. Gerai blausiais saugumo# reikalais ir 
dekoruota. Trečiam aukšte 2 
kambariai, 6 garažai. Parduoda
mas pigiai, tik už $13890. St.1 
Clair — E. 125 St. rajone.

*
3 šeimų, po 5, 5 ir 3 kamba

rius, su voniomis. 2 gaso šildy
mai. Kaina $13,500. St. Clair —

147 gatvių rajone.
Hrebar Realty

14324 St. Clair,
LI 1-6593

apdraustu Jūsų ateitį.

Gyvybės, nelaimių, ugnies 
automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

E.
PAULINA 

MOZURAITIS, 
agentas

NAMAMSI

MONCRIEF ORO VĖDINIMAS 
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą 

Arlnnkvkit savo kaimvnistės Moncrief pardavėją

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

I. J. S AM A S JEWtLER

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N

6712 Superior Avė. H1

Cleveland, Ohio

Organizuojama Baltijos Tautų 
Lyga

Plaukiojimo sezono užbaiga
Lapkričio 24 d. plaukiojimo se

zono uždarymo proga, Clevelan
do Palangos laivo budžiai, su
ruošė iškilmingą sueigą su pa
skaita. Sueigoje Kudukis nu- 

l švietė Palangos laivo budžių

PIK BEVERAGE

ALT Clevelando skyriaus ini
ciatyva Clevelande organizuoja
ma Baltijos Tautų Lyga. Joje
S.V*US ™^;’..laAViU„™.-liTt.U^U' veiklą. Numatytos“ gairės toli
ai i ’iT '• ~ 3| mesniam darbui. Sueigoje įdo-
rilrcloa alrtvvmti Punoltna Irraarn! ..... . . .mią ir aktualią paskaitą, apie 

jaunuomenės auklėjimą skaitė 
A. Augustinavičienė.

Po sueigos ir paskaitos buvo 
užkandžiais pasivaišyta, padai
nuota ir pašokta.

A. Smetona jr., advokato J.

tautinių grupių atstovai. Lygos 
tikslas aktyvinti Pabaltės kraštų ■ 1 
išvadavimo akciją ir bendromis Į •' 
jėgomis priešintis komunizmo 
pavojui bei jo užmačioms.

šios organizacijos steigėjų-ini- 
ciatorių bendras susirinkimas 
įvyko gruodžio mėn. 27 d. Jame 
dalyvavo visų trijų tautybių 
bendrinių politinių organizacijų 
atstovai. Susirinkimas priėmė 
Lygos konstituciją ir aptarė jos 
steigimo formalumus. Estus su
sirinkime atstovavo V. Laiga, ir 

Dr. J. Kla-

45 rūšių alus. Kiti gaivinan
tieji gėrimai. Vynai ir šampa
nai, vietiniai ir užsieniniai.

I Parengiama vestuvėms, ba-
• liams, pobūviams. Atidaryta 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 
10 vakaro.

Krautuvę dabar tvarko lietu
vis savininkas.

6903 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-3311

BATŲ KRAUTUVE
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis

1389 E. 65 St.
East 65 and VVade Park

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

Nauji batai ir batų taisymas 
mano krautuvėje daug žemes
nėmis kainomis, negu jūs mo
kate kitur. Ateikit ir įsitikinki t.

k.

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės, {vairus dovanų 

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3369. Bute: WA 1-2354

LEiMON’S CAFE

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

įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 
geram orkestrui *

731 E. 185 ST. I<E 1-9737

Kalėdų eglutė

Vysk. Valančiaus Lituanistinė 
Mokykla antrąją Kalėdų dieną'A. Traks, latvius 
(gruodžio 26) 3 vai. šv. Jurgio' vinš, Cirkels ir A. Cesr, lietuviu? 
parapijos salėje rengia tradicinę — A. Augustinavičienė, A. Gar- 
Kalėdų eglutę visiems lietuvių gasas ir J. Daugėla. Susirinki- 
vaikams su atitinkama progra- me dalyvavo ir lietuvių latvių 
mele ir Kalėdų Senelio dovanėlė
mis, kurių atgabenimas kainuo
ja kiekvienam vaikui po 1 dol.

Nelankančius Litunaistinės 
Mokyklos vaikus prašėme regis
truoti iki gruodžio 11 d. pas mo- 
byklos vedėją, mokytojus ar ko
miteto narius. Tėvų patogumui 
ateinančius du sekmadienius 
(gruodžio 4 ir 11 d.) po lietu
viškų pamaldų Spaudos Kioske 
registraciją vykdys komiteto iž
dininkas. Ta proga galima sumo
kėti ir mokestį už mokslą.

Lituanistinės Mokyklos moki
niai Eglutės bilietėlius Kalėdų 
Senelio dovanėlėms gaus per mo
kyklą.

draugijos atstovas E. Skuje- 
nieks.

Neužilgo bus sušauktas Lygos 
steigiamasis susirinkimas ir iš
rinkta tos organizacijos vadovy
bė. Lietuvių atstovybę Lygai pa
skirs Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus valdyba.

Solistės Juzės Krištolaitytės 
koncertas

SLA 14 kuopos narių 
susirinkimas

Clevelande įvyks gruodžio mėn. 
11 dieną, sekmadienį, 5:00 vai. 
vakaro Mažojoje Severance Hali 
salėje (Euclid Avė. ir 111 gat
vės kampas).

Prieš koncertą specialų prane
šimą padarys Baltijos Moterų 
Tarybos sekretorė žurnalistė Sa
lomėja Narkeliūnaitė.

Kvietimai į koncertą gaunami 
Dirvos redakcijoje, Spaudos kios
ke bei pas platintojus.

Koncertą rengia Baltijos Mo
terų Tarybos Clevelando Klubas.

įvyksta gruodžio mėn. 6 d. 7:30 
vai. vakare, Lietuvių salėje. Bus 
vykdomos Centro Valdybos na
rių nominacijos ir kuopos valdy
bos rinkimai. Po susirinkimo 
įvyks vaišės.

¥

Gruodžio mėn. 28 d. Lietuvių 
salėje rengiama 14 kuopos jau
nimui vaišės. Visi kuopos jau-, 
nuoliai kviečiami tose vaišėse da-' susitarus telefonu: SH 9-1181. 
lyvauti. Pradžia 6 vai. vakaro. ! Namas lietuvių rajone.

Parduodamas namas
Vienos šeimos, 5 kambarių. 

Gaso šildymas. Namą galima ap
žiūrėti šeštadienį ir sekmadienį,

rL. oineLond jr., c1uvok<ilo j.' 
Smetono sūnus, paskambino ke-l 
lėtą muzikos kūrinių.

Už paruošimą skaniu užkan
džių ir malonų patarnavimą, pri
klauso nuoširdi padėka p. Jara- 
šūnienei, p. Gailiušienei ir' p.' 
Pautienienei.

Išnuomojamas kambarys

su garažu ar be garažo. Galima 
naudotis virtuve. Skambinti 7-10 
v. v. UT 1-1729.

c
iš urmo 
pirkėjui

BALTI 
Supply Co.

Tiekia prekes tiesiai 
sandėlių, sutaupant
brangų krautuvės patarnavimą. 
Gaunami visų žymesnių firmų 
gaminiai. Skambinti B. Snars- 
kiui. Tel. KE 1-0210.<. y

610 senelių 
lageriuose — 
natvės dienas
jaus metu.

skursta tremties
palengvink jų Be
— aukok šio va

Mes kepame visokius 
duoną, tortus ir kitus 

išvežiojame į namus.

DAŽO IR I’OPIERIUOJA
NAMUS

Ant. Kirkilas
Kreipkitės ir gausite geriau

sią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844

pyragus, lietuvišką 

skanumynus. Prašant

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė vra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti

LšETUViŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Visi lietuviai laisvalaikį praleidžia savo Klube. Visos 
lietuvių organizacijos parengimus rengia tik lietuvių salėje.

Klubo ir salės vadovybė'Visus lietuvius kviečia čia nuo
lat lankytis, susitikti draugus ir artimuosius.

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINT!MG CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio
... * ..... .11.................   11 —m • .....-... -i'rn

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė.
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v.
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 papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

FRIENDLY FLOWER SHOPPE

v.

I

I

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

saldainiai. Augalai po 49 et.
Gaunami money orders f galio ja ir užsienyje)

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

KREIPKITĖS Į MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BILLSCHLEKIE PLUMBING CO
Vincas Šlekys 

ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 
VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ FRAVED’MAS 

SW 1-0327 VU 3-5063

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemjesčiuose, kreip

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

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

JAKUBS & SOftT
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Dclla E. Jaku’B & William

Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto

GC21 Edna Avenue
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763
KE 1-7770
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Lietuviu šv. Kazimiero Kolegija Romoj
Mūsų kelionės Europoje metu 

laikėmės garsaus pasakymo, kad 
— visi keliai veda į Romą ... 
Tad iš Neapolio tuoj ir atvykome 
į Romą.

Ją pasiekėme šeštadienį. O jau 
sekantį sekmadienį ministeris p. 
Stasys Lozoraitis pakvietė mus 
pas save, tarp kitko, pasakyda
mas, jog pobūvyje bus ir dau
giau lietuvių iš Romos, — lietu
vių ir nelietuvių, pažįstamų ir 
nepažįstamų, daugiausia kuni
gu.

Tai mums buvo retas malonu
mas. štai čia susitikau min. Lo
zoraičio svečiuose mano seną pa
žįstamą, bet jau seniai bematytą 
kunigą Rėklaitį, kuris šiuo metu 
yra maždaug išėjęs j pensiją. 
Prisiminėme laikus, kada kun. 
Rėklaitis, po širdise trombozo, 
buvo atvykęs taisyti sveikatą ir 
atostogauti drauge su a. a. kun. 
Krušu ir a. a. kun. Baltučiu į 
Floridą ir gyveno mano viešbu
tyje Hollywood ... čia pat suti
kau seną pažįstamą newarkietį 
kunigą Vašką, dabar einantį Ma
rijonų Kongregacijos vicegene- 
rolo pareigas. Susipažinau su 
kun. Balčiūnu, kun. Bičiūnu, kun. 
Goru ir kun. Kazlausku iš Lon
dono ir su daugeliu kitų lietuvių 
kunigų ir pasauliečių. Tikrai, lie
tuvių šiandien yra visur pasau
lyje, toli nuo Amerikos, ir ne 
vien tik Amerikoje ...

Dar tebesant r inisterio S. Lo
zoraičio pobūvyje, c.ivome pa
kviesti kitą rytą apkmkyti lie
tuvių šv. Kazimiero Kolegiją Ro
moje ir už Romos miesto jų tu
rimą ūkelį. Tai vėl maloni staig
mena, — pamatyti, kaip lietu
viai įsirengę tarpe kitų tautybių 
Romoje.

Tad kitą rytą, automobiliais, 
visi išskubėjome pamatyti Ro
mos lietuvių kazimierietiškas 
įstaigas. Pirmiausia pasukome į 
priemiestį aplankyti ūkelį. Tai 
nedidelis, vos 10 akrų ūkis, ku
ris tačiau labai našiai išnaudo
jamas ir kur laisvu laiku atosto
gauja Kolegijos klierikai, ūkelį 
aprodė kun. Bičiūnas, kun. Bal
čiūnas, kun. Goras ir drauge su 
jais buvojęs kun. Vaškas, ūkelio 
vadovai suruošė mums pietus.

Po pietų aptarėme ir aiškino
mės tos nedidelės farmos — ūki
nius reikalus. Man buvo ypač 
įdomuk kaip ūkininkui, išsiaiš
kinti, kaip toks mažas ūkelis ga
li išsiversti ir drauge taip augš- 
tai iškelti savo gamylią, t. y. iš
laikyti 16 karvių, apie 200 vištų 
ir 1.1., kada reikia pirkti visą pa
šarą iš šalies. Paaiškėjo, kad Ita
lijos sąlygomis galima ir taip iš
siversti ir net samdyti žmones

Čia matyti naujas, $300,000,000 vertės vėjo tunelis, kuris per valandą duoda 7 600 myliu greičio

J. J. BACHUNAS, Sodus, Mich.

padėti viską nudirbti. Ūkelis tiek 
gamina, kad užtenka pieno ir 
kiaušinių išmaitint Kolegijoje 
esančius kunigus ir klierikus. 
Vadovai man tvirtino (be abe
jojimo, visai teisingai), kad bū
tų daug lengviau ir gamyba dar 
geresnė, jei jie turėtų pinigų 
nusipirkti traktorių ir kitus mo
derninius ūkio padargus.

Papietavę, pasidalinę nuomo
nėmis apie ūkį ir visą jo tvarky
mą, nuoširdžiai padėkoję už vai
šes ir žinias, išvykome apžiūrėti 
pačią Kolegiją.

* * •
Šv. Kazimiero Kolegija yra 

beveik pačiame Romos miesto 
centre. Tai puikūs pastatai su 
dideliu žemės plotu aplinkui.

Lietuvių šv. Kazimiero Kole
gija Romoje šiuo metu yra vie
nintelė lietuvių kunigų semina
rija visame laisvajame pasauly
je. Ji rengia katalikų kunigus 
atgimsiančiai Lietuvai. Kolegija 
įsikūrė 1945 metais, J. E. Arki
vyskupo J. Skvirecko rūpesčiu 
ir amerikiečio, mano nuo jaunų 
dienų draugo, a. a. prel. Antano 
Briškos stambiomis piniginėmis 
aukomis galėjo įsigyti nuosavus 
namuš. Man atrodė, kad prel. 
Briška būtų galėjęs įnešti ir dar 
stambesnę auką ir tada Kolegi
jai dar lengviau būtų buvę gali
ma verstis. Tačiau ir už tą auką, 
kuri sudarė puikią pradžią Ko
legijai tarpti, lietuvių dvasiški- 
ja gali būti labai dėkinga prel. 
Briškai.

Dabar Kolegija yra remiama 
viso pasaulio lietuvių kunigų ir 
tikinčiųjų, ypač iš šiaurės Ame
rikos. Kolegija sudaro įmanomas 
sąlygas lietuviams kunigams pa
gilinti studijas, o klierikams 
siekti reikiamo mokslo ir kuni
gystės.

Pati Kolegija šiuo metu neiš
siverstų, jei jos išlaikymui ne
plauktų aukos. Vadovybė turi 
planų, kaip Kolegija galėtų iš
siversti ir savarankiškai išsilai
kyti. Bet tiems planams įkūnyti 
pradžioje reikėtų sutelkti dau
giau paramos. Kaip man atrodo, 
tie planai tik tada galėtų būti 
įgyvendinti, jeigu juos paremtų 
Amerikos lietuviai kunigai per 
savo parapijas.

* » •
Kaip mums buvo pasakota, iki 

šiol į šv. Kazimiero Kolegiją bu
vo įstoję 77 studentai — 38 ku
nigai ir 39 klierikai. Kunigų pa
ruošta ir įšventinta jau 27. Iš čia 
studijavusių, 49 kunigai dabar 
jau dirba dvasininkų darbą įvai

riuose kraštuose tarp savo tau
tiečių, laukdami Tėvynėn grįži
mo valandos. Mūsų lankymosi 
metu Kolegijoje gyveno 16 kuni
gų ir 5 klierikai.

Sutikau čia du klierikus, ku
rie buvo Saleziečių Kolegijoje, o 
dabar yra šv. Kazimiero Kolegi
joje. Tat kun. Sabaliausko pa
stangos čia nueina kitu, bet ly
giai naudingu keliu.

Į Kolegiją priimami kandida
tai lietuviai iš viso pasaulio. 
Mokslas užtruks mažiausia 6 me
tus. Už pragyvenimą Kolegijai 
šiuo metu mokama 35 doleriai 
mėnesiui. Lyginant su Amerikos 
studijų išlaidomis, tai labai ne
didelis mokestis. Nepajėgian
tiems užsimokėti klierikams 
stengiamasi duoti grąžintinos ar 
net negrąžintinos stipendijos.

Kolegijos adresas: Rev. Ret- 
tore dėl Collegio Lituano, Via 
Casalmonferrato 20, Roma (Ap- 
pio), Italia.

• * •
Sunku išpranašauti, kokia bus 

visose srityse padėtis Lietuvai 
atgavus laisvę ir nepriklausomy
bę. Bet galima drąsiai spėti, kad 
su visomis kitomis sritimis bus 
nemažiau suplėšyta ir lyg audrų 
nušiaušta ir religinė sritis. Se
nųjų lietuvių kunigų bus belikę 
labai maža, o naujų paruošta dar 
mažiau, ir nežinia dar, kaip pa
ruošta. Kolegija tik'i, kad vieną 
dieną išauš Lietuvai laisvės ry
tas. Todėl ji laiko savo svarbiau
siu uždaviniu __ paruošti nau
jus lietuvius katalikus kunigus 
būsimai Lietuvai, kur jie turėtų 
grįžti atstatyti sugriautą religi
nį gyvenimą.

Kaip matome, dirbama iš ank
sto ir labai planingai. Tai tikras 
pavyzdys visų kitų sričių ir pa
žiūriu lietuviams, kaip reikia do
mėtis ir ruoštisį tolimesnei atei
čiai. Mes ne vienas pa
skęstame siauruose šios dienos 
reikaliukuose, leidžiame laiką ir 
lėšas bergždiems ginčams ar 
tarpusavinėms kovoms, iš kurių 
dabar lietuvių tautai Tėvynėje 
nėra jokios naudos, ir gal tik re
tas tepagalvojame apie tai, ką 
ir kaip reikėtų daryti, kad pa- 
ruoštume planus ir, svarbiausia, 
tinkamus žmones tam laikui, kai 
jų darbas bus pats reikalingiau
sias ir labai svarbus.

Su tokiomis mintimis atsisvei
kinau su šv. Kazimiero Lietuvių 
Kolegija, linkėdamas jai pasise
kimo ir linkėdamas visiems lie
tuviams gerai suprasti šį tuo 
tarpu vienintelį pavyzdį.

DIRVA
LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!

* SPAUDA *
VIENI ŠAUDĖ, KITI 

KULKAS NEŠIOJO
"Draugas" lapkričio 23 dieną 

specialiu straipsniu pasitikdamas 
Vliko sesiją, pareiškė, kad, Vil
kui susirenkant Amerikoje, ' Vi
suomenė galės iš arčiau sekti jo 
veiksmus ir tikslesnes išvadas 
pasidaryti”.

Bet posėdžiai buvo uždari, 
spaudos atstovai į juos nebuvo 
kviesti, o kurie visdėlto nuėjo, 
nors ir nebuvo išprašyti, buvo 
įspėti, kad neturi teisės nei ra
šyti nei pasakoti, kas dedasi po
sėdžiuose. Visuomenei apie tuos 
veismus tik patys posėdžiauto- 
jai praneša savo suredaguotais 
komunikatais.

Toliau "Draugas”, kategoriš
kai pasisakydamas prieš Vliko 
perkėlimą Amerikon, rašė:

"Amerikon persikėlęs Vil
kas turėtų susidaryti iš imi
grantų. Kaikas teigia, jog ir 
JAV piliečiai galėtų įeiti at
stovauti betkurią Lietuvos po
litinę partiją. Tai būtų nenuo
seklu. Kaip betkas gali atsto
vauti kitos valstybės politinę 
partiją ar grupę, jei jis yra 
prisiekęs ištikimybę kaip pi
lietis naujai valstybei — JAV 
ar betkuriai kitai? Reikia 
laukti, kad šiuo atžvilgiu nei 
grupės, nei pati sesija tos 
klaidos nepadarys. Kitaip nei 
mūsų sostinė, nei kitos demo
kratijų sostinės nebeturėtų 
reikalo skaitytis su Vliku, 
kaip organu, turinčiu iš pa
čios Lietuvos atvežtą manda
tą”.
Bet, nespėjo tie "Draugo” žo

džiai nei skaitytojų pasiekti, o 
Vliko sesija tą, ką "Draugas” va
dina aiškia klaida, jau buvo pa
dariusi. Nuo tos "klaidos”, kiek 
girdėti, sesija kaip tik ir pra
dėjo savo pasitarimus... Ir ne
nuostabu. Šesijon susirinkusieji 
iš anksto kalbėjo nauju Vliko 
pirmininku rinksią asmenį, ku
ris, kaip daugumo buvo mano
ma, yra Kanados pilietis (kiti 
sako, kad dar ne). Bet ir be to 
jau nelengva surasti 24 asme
nis, kurie nebūtų priėmę kitos 
pilietybės...

"Draugo” manymu, tik tokią 
klaidą padaręs, Vilkas jau ne
betektų iš Lietuvos atsivežtu 
mandatu paremto tautos atsto
vybės titulo. Na, jis tą klaidą ir 
padarė, nors daugelis mano, kad 
jis ir anksčiau neturėjo pamato 
puoštis tautos atstovybės titulu 
dėl labai daugelio aplinkybių. 
Tarp ko kita, kas iš to, jeigu, 
sakysim, ir visų grupių atstovai 
Vlike buvo dar Lietuvos piliečiai, 
bet instrukcijas gaudavo iš par
tijų centrų, kuriuose sėdi nebe 
Lietuvos piliečiai. Tegu tik 
"Draugas” apsidairo, katros vil
kinės grupės vadovybėje kiek 
yra Lietuvos ir ne Lietuvos pi
liečių, o pamatys, kad ta taria
moji klaida, dėl kurios jis įspė
ja Vliko sesiją, faktiškai jau se
niai padaryta...

Dėl šio krašto ar kitų sostinių 
pažiūros į Vliką komąžiausia 
tenka jaudintis. Nieko nauja ne
atsitiks, nes nei vienoje sostinė
je niekad nebuvo į Vliką žiūrima, 
kaip "organą, turintį iš pačios 
Lietuvos atsivežtą mandatą". 
Ten visada buvo puikiai supran
tama, kad Vilkas yra lietuvių po
litinių pabėgėlių komitetas, be
bandąs ką galėdamas bei išma
nydamas daryti Lietuvos nepri
klausomybei atgauti. Kiek jis pa
sirodė rimtas ir veiksmingas, 
tiek jo autoritetas sostinėse bu
vo augštas. Arba priešingai.

"Draugas” dar tebemato, kad 
Vilkas tik Amerikon perkeltas 
nustotų to augšto tautos atsto
vybės titulo. Sako:

"Vargu jį bus galima vadinti 
vyriausiuoju komtietu. Jis pasi
darys eiline organizacija, kurių 
pas mus čia netrūksta”.

Vadinasi, kol organizacija sa
vo raštinę turi Reutlingene, tai 
ji — vyriausia, o jeigu su viskuo 
persikeltų į New Yorką, tai tada 
tik ... eilinė ir nereikalinga or
ganizacija. Palikdami klausimą, 
kuo virstu Vilkas New Yorke, 
atvirą, niekaip negalime supras
ti. kuo tas Reutlingenas taip 
. Ab. Lli.igar, kad jame tas pats

dalykas tampa toks didelis ... į
Toliau "Draugas” visai atvi-l 

rai išdėsto, kaip jis įsivaizduoja 
Vliko priartinimą prie visuome
nės. Būtent:

"Vliko nariai, kuriais gali 
būti tik Lietuvos piliečiai, ga
li gyventi betkuriame konti
nente. Sesijon kartą per me
tus (M. pabr.) iš betkur gali 
suvažiuoti, kad pasitartų ir 
duotų naujas direktyvas Vyk
domajai Tarybai, savo būstinę 
turinčiai ne kur kitur, bet tik 
Europoj. Kad Vliko pirminin
kas taip pat turi gyventi prie 
Vykdomosios Tarybos, tai irgi 
yra aišku. Jei kalbama apie 
Vliko prezidiumą, prie pirmi
ninko galėtų būti daugiau 
žmonių (girdėjome, kad gru
pės yra susitarusios jį suda
ryti iš penkių), kurie gal ga
lėtų ir kitur gyventi.

"Vliko sesija, priimdama 
veiklos programą bent viene- 
riems metams, privalo duoti 
Vykdomajai Tarybai plačius 
įgaliojimus ir pasitikėjimą. Į 
jos veikimą metų bėgyje (tarp 
sesijų) nei vadinamas Vliko 
prezidiumas, nei atskiros vil
kinės grupės nesikiša. Vykdo
mosios Tarybos nariams duo
dama ne tik veikimo laisvė, 
bet ir medžiaginės bei morali
nės sąlygos sudaromos jiems 
tokios, kad jie galėtų visą sa
vo laiką aukoti išimtinai Lie
tuvos laisvinimo darbams. Ir 
toji taryba neturi būti pavers
ta paprasta agentūra ar dele- 
gatūra. Ji yra vyriausioji ad
ministracinė vadovybė, kuo
met Vlikas, kaip toks, turi tik 
legislatyvines prerogatyvas".
Labai įdomu! "Betkur gyve

nantieji” Vliko nariai, kartą per 
metus porai-trejetai dienų tesu
sirinkdami, per visus metus ne
turėdami teisės į nieką kištis, 
praktiškai būtų visai išjungti ir 
jiems neliktų nieko kita, kaip tik 
kartą per metus susirinkus už
dėti antspaudą ant visko, kas 
bus iš Reutlingeno padėta ant 
stalo ir vėl. išsiskirstyti. Tam 
trejetukui ar ketvertukui Reut
lingene sąlygos, žinoma, puikios. 
Taip tai galima pasireikšti! Tik 
vieno dalyko mes negalim su
prasti. Juk tai yra vykdomosios 
galios toks sustiprinimas ir va 
dinamosios legislatyvines toks 
susilpninimas, kokių nebuvo net
gi toje "vadistinėje” 1938 metų 
Lietuvos konstitucijoje! Juk 
praktiškai tai tikra diktatūra! 
Ir labai jau panašu į... stalini
nę konstituciją! Ogi ar seniai 
čia tas pats "Draugas” aimana
vo, kad iš Vliko pasitraukė tie, 
kuriems Vliko demokratiški dar
bo metodai nepakenčiami? Ar 
tik nebus "Draugas” numatęs, 
kad po visų kombinacijų galų 
gale Vliko pirmininku liks prel. 
Krupavičius, prie jo liks tas pats 
dr. Karvelis su dar pora tų pa- 

I čių ar kitų paklusnių tarnų (ar- 
' ba sakykim iškilmingiau, loty
niškai — ministerių) ir tada vis
kas puiku: jie galės tęsti tą patį, 
kaip ligšiol, tik ramiau. Tai būtų 
geriau net, negu Taryboje! Nes 
Reutlingenas daug nuošaliau, 
kaip Chicaga...

* * *
"Nepriklausomoji Lietuva”, 

visada pasižyminti labai keisto
mis informacijomis apie lietu
viškąją "vidaus politiką”, šį kar
tą apie Vliko sesiją taip prana
šavo :

"Vliko sesija, kaip žinoma, 
šaukiama New Yorke, lapkri
čio 24-27 dienomis, šis nutari
mas, prisimename, buvo pada
rytas dar dalyvaujant Tauti
ninkams. Todėl tikimasi, kad 
ir Tautininkai dalyvaus”.
Keistas, visdėlto, tas ”N. L.” 

korespondentas iš New Yorko. 
Tiesa, nutarimas sesiją šaukti 
Amerikoj buvo priimtas bene ge
gužės 1 dieną, tautininkams da
lyvaujant, bet jiems, drauge su 
laisvės kovotojais, ūkininkų par
tija ir socialdemokratais pasisa
kius prieš Vlko padarymą kla
jūnu tokių sesijų betkur šauki
mu. Kodėl tad tautininkus turė
tų suvilioti sesija, kurią jie laikė 
esant beprasmišku miglų į akis 
visuomenei pūtimu (ir kuri to
kia ir įvyko) ?

"Tautininkai tikrai esą pa
kviesti dalyvauti šioje sesijoje”, 
— tęsia "gerai informuotasis” 
korespondentas.

Iš tikrųjų, per šimtą New Yor-

AP S I S P
LTS ir LLKS sprendimas at

šaukti savo atstovus iš Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto nebuvo nei lengvas, nei 
skubotas. Visiems yra supranta
mi vieningos veiklos privalumai, 
ypač kovoje dėl tautos laisvės. 
Užtat, per eilę metų ir buvo ti
kėtasi, kad nežiūrint nuomonių 
skirtumo, bendras darbas vis dar 
bus įmanomas. Bet nei dėtos vil
tys, nei parodyta kantrybė nepa
siteisino: juo toliau, tuo aršiau 
kai kurių grupių buvo ryžtasi 
"užbaigti pasakas” apie teisinį 
Lietuvos Nepriklausomybės tęs
tinumą.

•Nuo žodžių prieita prie sude
rintų veiksmų: savų "ambasa
dų” steigimo, šmeižtų kampani
jos prieš tos Nepriklausomybės 
simbolius, laiškų vogimo ir jų 
viešo panaudojimo ir kt. Galuti
nėj "ekstazėj” su niekuo nebe- 
siskaitant imta vienašališkai kai
talioti net paties VLIKo pagrin
diniai sutarimai.

Tokios "veiklos” pasekmėje 
vilkinis vežimas galutinai įklim- 
no: pasidarė nebeįmanomas ben
dradarbiavimas su Lietuvos Dip
lomatine Tarnyba, suiro tarp
grupiniai santykiai ir bendra 
veikla praktiškai sustojo. Bet 
kokios "apeliacijos” į protą ir 
sąžinę tų, kurie prie tokios pa
dėties privedė, pasirodė bergž
džios. Beliko pasirinkti ar to
liau "vieningai” rūgti įklimpu- 
siame VLIKo vežime, — tuo klai
dinant savąją visuomenę ir ki
tus, — ar bandyti organizuoti 
kuklesnę, bet realią Lietuvos 
laisvinirrfo veiklą, nepažeidžiant 

ke ir apylinkėse gyvenančių lie
tuvių buvo kviesti, bet tik į po
būvį, lapkričio 25 dienos vakarą 
surengtą pasidžiaugti dideliais 
nuveiktais darbais. Bet kai tų 
nuveiktų nebuvo girdėti, tai ir į 
pobūvį susirinko vos tiek svečių, 
kiek sesijos dalyvių, įskaitant 
keleto posėdžiaujančių žmohaš ir 
keletą Pavergtųjų Tautų Seimo 
generalinio koliteto narių, ({žy
mių amerikiečių svečių irgi bu
vę kviesta kelios dešimtys, bet 
buvęs tik vienas su Lietuvos 
Laisvės Komitetu tiesiogiai ben
dradarbiaująs pareigūnas). Sa
vo laiku ”LL” New Yorko ko
respondentas bene pranašavo, 
kad į Vliko sesiją subėgs visi 
žymiausi Amerikos politikos vy
rai...

Toliau ”NL” korespondentas 
rašo:

'Ilgamečio Vliko pirminin
ko pasitraukimas — yra pats 
didysis įvykis. Ir Liaudininkai 
K. žalkausko nestato į pirmi
ninkus. Taip daroma, kad no
rima išlaikyti vienybę visų. 
Deja, pirmininkus ra,sti tinka
mus nelengva. Dėl supranta
mų motyvų atkrito vysk. V. 
Brizgio kandidatūra. Kelios ki
tos — taip pat nebuvo sėkmin
gos. Dabar, kaip teigiama, 
rimčiausia kandidatūra esan
ti KLB Kr. V-bos pirmininko 
Jono Matulionio, iš Toronto. 
Atrodo, kad ši kandidatūra

■ priimtina visiems ir įsigijusi 
autoriteto.

"Prasčiau yra su VT pirmi
ninko pareigomis, kai liaudi
ninkai jos nereikalauja. Tuo 
tarpu nesą- kitų pasiūlymų. 
Gal sesijos metu bus išsiaiš
kinta?”
Vadinasi, tokios yra svarbiau

sios problemos ... O LTS atsto
vas, kai dar dalyvavo privačiuo
se pasitarimuose, taip pareiškė: 

"Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
atstovas yra įgaliotas šiam ne
oficialiam Vlike dalyvaujančių 
grupių atstovų susirinkimui pa
reikšti, kad jis čia dalyvauja ne 
dėl Vliko būstinės ar jo Vykdo
mosios Tarybos klausimo, o dėl 
visos Lietuvos laisvinimo akci
jos krizės, — patirti, ar yra ga
limas toks susipratimas arba su
tarimas, kuris galėtų aitdaryti 
kelią į viešuose pareiškimuose 
seniai minimą konsolidaciją ir 
organizacinę vienybę. Pagrindi
nis susipratimo objektas turėtų 
būti ne tai, kur Vlikas posėdžiaus 
ar kurie jo pareigūnai bus palik
ti arba pakeisti, bet visų Lietu
vos išlaisvinimo siekimą remian
čių pajėgų sujungimas ir tiks

R E N I) U S
net pasaulio didžiūnų tebepripa
žįstamos teisinės Lietuvos Ne
priklausomybės.

Sprendimas padarytas ir da
bar tenka pasirūpinti, kad mūsų 
veikla šalia VLIKo apimtų ga
limai visus, kurie tik nori savo 
jėgas pašvęsti Lietuvos išlaisvi
nimui. Daug gražaus laiko pra
leista belaukiant VLIKo refor
mų, užtat nebereikėtų užtrukti 
sutariant naujojo junginio vei
kimo pagrindus, organizacijos, 
lėšų ir kit. reikalus. Mano supra
timu, kaip Centras taip ir kiti 
padaliniai turėtų būti sudaromi 
iš visų įeinančių grupių delega
tų.

Naujajai organizacijai galėtų 
būti parinktas "Lietuvai Vaduo
ti Tarybos” ar pan. vardas. Tarp 
Centro ir atskirų kraštų ar sky
rių tarybų turėtų būti tik ben
dradarbiavimo ryšys. Prie Cent
ro ir svarbesnių vienetų turėtų 
būti sudaromos nuolatinės komi
sijos ir kviečiami bendradarbiais 
žinovai veikimą planuoti, medžia
gai surinkti, studijuoti ar ki
tiems uždaviniams atlikti.

Glaudžiai bendradarbiaudamas 
su Lietuvos Diplomatine Tarny
ba ir išvengdamas kivirčų su ki
tais laisvinimo veiksniais, nau
jasis junginys, reikia laukti, iš
šauks rungtyniavimo dvasią tė
vynės vadavimo veikloje. Gal 
prie kai kurių durų susitiks dvi 
delegacijos, gal ant kurio stalo 
atsiras du kiek skirtingi memo
randumai, bet tuščios tarpusavio 
piautynės bus pakeistos teigia
ma veikla. D. S. A.

lingas jų pastangų suorganizavi
mas".

šiam pareiškimui Vliko sesi
jos rengėjai buvo akli ir kurti. 
Didžiausias Įvykis — "kabineto” 
sudarinėjimas.

Tuo metu, kai "N. L.” kores
pondentas teigė, kad liaudinin
kai savo kandidato į VT pirmi
ninkus nesiūlo, bet ir niekas ne
siūlo, jau buvo gavę pasiūlymus, 
bet juos spėjo ir atmesti, ma
žiausia trys kandidatai: M. Gel- 
žinis, J. Lanksoronskis ir J. Nor- 
kaitis. Po kiekvienų atsisakymo 
liaudininkų vadų veidai, pasako
ja, švito, nes, jei niekas nesu
tiks, tai galų gale teks ne kam 
kitam, kaip p. žalkauskui toliau 
aukotis ... Bet tuo atveju ir iš 
prel. Krupavičiaus pasigirdo pra- 
sitarimas, kad vieno K. žalkaus
ko jis nepaliksiąs tame varge ... 
Kaip tyčia, tuo metu, kai visi 
jau kalbėjo apie J. Matulionio 
kandidatūrą, kaip sutartą daly
ką, "Tėviškės žiburiai” iš To
ronto pranešė:

"Mūsų žiniomis, p. Matulionis 
kandidatuoti yra kategoriškai at
sisakęs”. ..

Tokia padėtis buvo pirmajai 
Vliko sesijai New Yorke įpusė
jus. Sesijoje dar nieko nebuvo 
spręsta, o tik klausyta praneši
mų iš Reutlingeno, jei neskaity
ti pačioje pradžioje priimtų sta
tuto pakeitimų dėl Vliko narių 
skaičiaus ir dėl jų pilietybės.

SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė Overseas 
Cargo Co. siunčia į Lietuvą siun
tinius su angliška medžiaga kos
tiumams, maistu,, avalyne, vais
tais ir kit. (ir į kitus Europos 
kraštus) su pilna 100% garanti
ja. Visi mokesčiai sumokami čia 
— gavėjas nieko nemoka. Siun
tiniai siunčiami iš Europos san
dėlių — tad greitas pristatymas.

Prašykite mus siuntinių sąra
šų: Overseas Cargo Co.

4426 So. Rockwell St.
Chicago 32, III. (48)
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