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J. T. Sekretorius 
vėl keliauja

Kada kas ketvirtas parlamento 
atstovas komunistas...

Partinis susiskaldymas — Prancūzijos vėžys

Gen. Sekretoriaus kelionė, dau
gelio manymu, yra neabejotinai 
surišta su taikinimo reikalais.

Pats Gen. Sekretorius, kaip jis 
pareiškė, negali nei turi teisės 
oficialiai ką nors daryti, kad be- 
siužpuldinėjančios šalys susitai
kytų, bet jis aiškino, kad jis 
abiem pusėm bus prieinamas, jei 
jos norėtų kalbėtis, šeštus metus 
iš eilės nuolatos besikartoją ne
ramumai Viduriniuose Rytuose,

(Mūsų Europos bendradarbio)Jungtinių Tautų Gen. Sekreto
rius Dag Hammarskjold pereitą 
sekmadienį išvyko istorinės ke
lionės. Tarp daugelio jo ligi šio
lei atliktų kelionių, kai jis jau 
yra aplankęs Europą, Pietų Ame
riką ir Aziją, ši gal bus antroji, 
kuriai skiriama didelės reikš
mės.

Pirmoji tokia didelio masto 
kelionė buvo pereitų metų sau
sio mėn., kada Dag Hammarsk
jold keliavo į Peipingą su komu- išties, sudaro grėsmę taikai, ypač 
nistinės Kinijos premjeru pasi- dabar, kai į tą areną matėsi So- 
kalbėti dėl vienuolikos JAV karo 
laūknų paleidimo. Tie lakūnai, 
kaip žinia, buvo kinų paimti ne
laisvėn Korėjos karo metu. Pa
gal paliaubų sutartį jie turėjo 
būti paleisti, kaip ir visi kiti, bet 
komunistai juos užlaikė, kaltin
dami juos šnipinėjimu. Dabar 
jau tie lakūnai Amerikoje ir 
kiekvienas pradėjęs naują gyve
nimą.

Ši antroji kelionė, kurioje Gen. 
Sekretorius ketina ilgokai už
trukti, tikrovėje turi jį vesti į 
Indiją, kurios Bangalore mieste 
įvyksta Jungtinių Tautų žinioje 
veikiančios Azijos ir Tol. Rytų 
Ekonominės Komisijos dvylikto
ji metinė sesija. Bet 
skiriama daug reikšmės, nes ry
šium su ta konferencija, Gen. 
Sekretorius ketina aplankyti vi
są eilę valstybių, JT narių, o jų 
tarpe ir Viduriniuosius Rytus, 
kur šiuo metu atsiradę starptau- 
tinis neramumų židinys.

Pereitą penktadienį specialiai 
sušauktoje JT korespondentų 
konferencijoje Gen. Sekretorius 
reporteriams papasakojo apie 
savo projektuojamą kelionę, tar
damas, kad ta proga jis aplan
kys ir turės pasikalbėjimų su 
naujuoju britų užs. reik, sekre
toriumi Lloyd, Londone, paskui 
jis būsiąs Izraelyje ir aplanky
siąs arabų šalis, išskyrus Jorda
ną, kur jis negalėsiąs būti dėl lai
ko stokos.

Atrodytų, kad Gen. Sekreto
rius lankysis ne tik Izraelyje, 
bet ir Sirijoje, kuriodvi pasta
ruoju metu savo'bylą turi atne- 
šusios j Saugumo Tarybą. Nors 
Saugumo Taryba Sirijos skundą 
dėl Izraelio užpuolimų įnešė te
nai prieš šventes, tačiau ligi šio
lei dar galutinai nepavyko Sau
gumo Tarybai pasiekti jokio 
sprendimo. Posėdžiai turėjo, būti 
tęsiami šią savaitę.

Arabų valstybes palaikydama 
Sovietų Sąjunga Saugumo Tary
bai perša siūlymą, kad Izraelis 
būtų pasmerktas už gruodžio 11 
d. užpuolimą, kuriame žuvo per 
penkiasdešimt Sirijos kareivių, 
reikalaujant, kad būtų atlyginti 
ir nuostoliai. Vakariečių blokas 
taipgi siūlo Izraelį papeikti, bet 
nereikalaujama nuostolių atly
ginimo, o jis numatomas atei
čiai, jei Izraelis dar sykį tai pa
kartotų. Tuo tarpu penktasis 
nuolatinis Saugumo Tarybos na
rys — tautinės Kinijos atstovas 
siūlo, kad Izraelis gera valia, be 
jokio Saugumo Tarybos nutari
mo, sutiktų apmokėti Sirijai 
nuostolius. Izraelis, žinoma, nė 
nemano mokėti ir ginasi, kad Si- 
rjos akcija jį privertė imtis 
ginkluotų priemonių.

Turint šituos įvykius prieš akis 
ir žinant, kad arabų pasaulyje 
pastaruoju metu ir kitokių žygių 
prieš Vakarų valstybes yra pa
daryta (Jordano krizė dėl jo dė- 
jimosi į Bagdado paktą), šita

vietų Sąjunga.
Sovietai jau ne tik arabus pa

laiko Jungtinėse Tautuose, bet ir 
tecnhikinę pagalbą jiems duoda 
ir žada. Prisimenant Gen. Sekre
toriaus tiesioginį kelionės tikslą 
— Ekonominės Komisijos kon
ferenciją, kur bus daug kalbų 
apie didžiųjų valstybių pagalbą, 
Hammarskjold patvirtino, kad 
ta pagalba yra reikalinga, bet 
gal geriausia būtų, jei būtų duo
dama per Jungtines Tautas. Tą-

Antra naujųjų metų dieną 
Prancūzijoje įvykę rinkimai į 
tautinį susirinkimą (tautos at
stovybę) atnešė daugiau staig
menų, negu buvo pagrindo pra
našauti. Jeigu ligšiolinis minis- 
teris pirmininkas Edgar Faure 
paleido parlamentą, tikėdamasis, 
kad po rinkimų Prancūzijoje bus 
galima sudaryti pastovią vyriau
sybę, tai jis skaudžiai apsiriko. 
Partinis susiskaldymas gal nie
kad taip pragaištingai neatsilie
pė Prancūzijos valstybės gyve
nime, kaip šiandien.

Pirmiausia susipažinkime su 
rinkimų duomenimis: komunistų 
150; respublikonų frontas (Men- 
dės-France) 188 (iš jų 95 socia
listai, 49 radikalsocialistai); de
šiniojo centro frontas (Faure) 
204 (iš jų 72 tautos respubliko
nai, 96 nepriklausomieji); Pou- 
jade — 51. Palyginti su buvusio-

rinkimus, 
vietų lai
kas nuo-

JAV laivyno oro stotis, kuri išmetama iš lėktuvo, pati susistato ir pradeda oro registravimo darbą, 
drauge Morzės abėcėlės pagalba darydama radijo pranešimus. Per minutę perduoda 17 žodžių.

syk, anot Hammarskjold, būtu -*0 Plirl;ln'ient° sudėtimi beveik 
išvengta skolfftojų konkurenci- neįmanoma; nes šį kartą radikal
ios. šia proga verta prisiminti,! socialistai ir buv. de Galle šali- 
kad ir JAV, kurios civilizacijoje Į "inkai buvo susiskaldę, iš kitos 
atsilikusiems kraštams pagalbąjĄ’ puses, atsirado naujų susibū- 
’uoda pagal savo vadinamąjį, 
Point Four, dabar yra susirūpi- 
nuftios ir pasiryžusios tą pagal
bą padidinti, kad sovietai neuž
bėgtų už akių.

Tarptautinės organizac i jos, 
kurioje dalyvauja ir sovietai, 
tarnautoju būdamas, Dag Ham
marskjold kitaip ir atsakyti ne
gali. Negalima iš jo laukti, kad 
jis viešai sakytų, jog neimkite iš 
sovietų, o imkite iš JAV. Jung
tinių Tautų oficiali nuomonė dėl 
pagalbos yra ta, jog nesvarbu iš 
kur ta pagalba, bet svarbu, kad 
ji nereikalauja laisvės atsižadė
jimo. Nesmerkiamas individua
lus pagalbos davimas, bet siūlo
mas kolektyvinis — per pačią or
ganizaciją, kuri kaip tik tam 
reikalui ir specialius padalinius' kai tai buvo anksčiau Edeno siū- 
turi. O šiuo atveju Hammarskjol- lyta, 
do siūlymas, kad-tokia pagalba1

'rin?" < 3
Tačiau iš sudėties analizės ma

tytis bendrosios tendencijos, pa-

būtų duodama per JT, sutinka 
kaip tik su jo politika, nes jis 
visą laiką rūpinasi, kad viskas 
centruotųsi JT, kadangi ji yra 
tarptautinė organizacija.

Manoma, kad galgi toks jo įsi
tikinimas ką nors gero ir laimės. 
Ekonominės Komisijos konferen
cijoje, kuri kaip tik apima tuos 
kraštus, labiausiai civilizacijoje 
atsilikusius. O kai dėl taikos Pa
lestinos erdvėje, tai kaikas Jung
tinėse Tautose mano, kad tik žy
dams bus geriau, jei konfliktas 
bus sprendžiamas JT, atsisakius 
D. Britanijos tarpininkavimo,

S. Narkėliūnaitė

JAV orinių jėgų metereologinis balionas paleidžiamas į erdves 
prie Vernalis, Califomijoj.

aiškėjusios per šiuos 
Pirmiausia, 50 naujų 
mėjo komunistai. Bet 
stabiausia, kad jie savaime ne
surinko daugiau balsų, nekaip 
per paskutinius rinkimus 1951 
metais. Jų nuošimtis bendrame 
paduotų balsų skaičiuje dargi 
šiek tiek krito. Tačiau šį kartą, 
kai likusios partijos buvo dar la
biau susiskaldžiusios, nekaip lig- 
šiol, mažai pasireiškė rinkimų 
įstatymo teikiama galimybė su
jungti giminingų partijų balsus. 
Partinis susiskaldymas išėjo ko
munistams į naudą. Dabar pasi
darė taip, kad naujame parla
mente kas ketvirtas atstovas yra 
komunistas.

Antras dalykas, kuris krenta 
į akį, yra gen. de Gaulle sukurto 
judėjimo išnykimas. Pereitame 
parlamente buvo 118 jo šalinin
kų. Tas judėjimas sudarė gau
singiausią skaičiumi frakciją. 
Dabar jis sutirpo iki maždaug 30 
atstovų, bet ir tie yra susiskaldę. 
Dalis buv. degaullininkų nuėjo 
su Mendės-France kairiuoju 
frontu, kita dalis susiliejo su 
Faure. Tarp kita ko, nebeišrink
tas ir lietuviams gerai pažįsta
mas R. Schmittlein, savo laiku 
gyvenęs Lietuvoje ir išleidęs vi
są eilę veikalų apie Lietuvą,

Yra daug priežasčių, kurios 
nušlavė nuo politinio gyvenimo 
paviršiaus de Gaulle sukeltą ju
dėjimą. Po antrojo karo protar-j 
piais atrodė, kad generolui, ne-l 
paprastai pasižymėjusiam karo 
metu, bus lemta suvaidinti pran
cūzų viešojo gyvneimo atnaujin
tojo vaidmenį. Tačiau jis pasi
rodė, kaip silpnas politikas, o 
ypač jį sumalė prancūzų politi
niame gyvenime įsigalėję papro
čiai. Jo šalininkai ėmė nebeklau
syti vado nurodymų, dalis jų už
sigeidė įeiti į vyriausybę, nors 
pats de Gaulle skelbė beatodairi- 
nę opoziciją visam Prancūzijos 
valstybiniam rėžimui. Tokiu bū
du judėjimas suskilo ir nebeteko 
ktakos rinkikų masėms. Rinkimų 
duomenys tiktai patvirtino irimo 
procesą, jau seniai vykusį de 
Gaulle organizacijoje. Pats gene
rolas prieš kelis metus pasitrau
kė iš politinio gyvenimo, o per 
paskutiniuosius rinkimus iš nu
sivylimo iš viso nėjo balsuoti.

Trečia aplinkybė, kuri sudarė 
staigmeną, buvo nepaprastai di
delis balsų skaičius, kurį surin
ko Pierre Poujade. Buvo mano
ma, kad jis daugių daugiausiai 
turės pasitenkinti 10 atstovų. Į 
naująjį parlamentą įėjo 51 jo 
šalininkas.

Savo laiku rašėme apie „ši Pie
tų Prancūzijoje (Saint-Gėre) gy
venantį jauną vyrą, nedidelės po- 
pierio krautuvės savininką, kurs 
nuo 1953 metų ėmė garsėti, kaip 
maištininkas prieš valdžios ren
kamus mokesčius. Per trumpą 
laiką jis sugebėjo suburti smul
kius verslininkus; jo sukurta or
ganizacija turi netoli vieno mi- 
liono narių.

Poujade pasižymėjo kaip verž
lus organizatorius ir niekuo ne
sivaržąs demagogas. Jęs savo 
prakalbose parlamento 'kitaip ne
vadina. kaip "mėšlo krūva”. Jis 
mitinguose kalbėjo, jog pakar
siąs tuos savo šalininkus, kurie, 
patekę į parlamentą, neklausysią 
jo ir organizacijos vadovybės

Perdėtas džiaugsmas
Beveik viso pasaulio spauda ir šiame atsitikime priešas nebuvo 

radijas skelbė, kad J. T. dešim- tinkamai nubaustas ir iki šio lai- 
ties metų gyvavimo istorijoje, ko tikrosios taikos nesudaryta, 
sekmingiausieji buvo 1955 me
tai, nes jon vienu sykiu buvo 
priimta 16 naujų narių. Ypač tuo 
didžiuojasi Kanada, kadangi nau
jų narių priėmimui didžiausias 
pastangas padėjo jos ministeris 
Martin.

Reikia labai abejoti, ar yra 
pagrindo tokiam džiaugsmui. 
Pirmiausia, reikia atvirai pasa
kyti, kad tarptautinėje politiko
je J. T. O. nevaidina ypatingo 
vaidmens nuo pat jos įsikūrimo 
pradžios. Visi pagrindiniai poli
tikos klausimai yra sprendžiami 
(4 didžiųjų) už J.T.O. ribų, o pa
čiai organizacijai yra paliktas 
tiktai reprezentacinės funkcijos. 
Savo dešimties metų gyvavimo 
laikotarpyje, J.T.O. išnešė tiktai 
vieną didelį sprendimą: ginti už
pultąją Pietų Korėją. Vienok ir

sius verslininkus nemokėti mo
kesčių, jis maištavo prieš vals
tybę ir prieš valdžią. Jis pats sa
vo kandidatūros neišstatė, bet 
užtat 51 jo šalininkas įeina į par
lamentą.

Poujade pasisekimas rodo, kad 
prancūzų tautoje esama plačiai 

(Perkelta į 8 pusi)

Negalima sakyti, kad J.T.O. 
yra visai nereikalinga. Koki ji 
bebūtų, kad ir šluba, bet visvien 
ten susitinka įvairių valstybių at
stovai. Jeigu klausimų ten ir ne
išsprendžia, tai nors paruošia 
dirvą dvišaliam klausimų nagri
nėjimui. Be bėgamųjų reikalų re
guliavimo, J.T.O. yra ir propa
gandinė arena.-Klysta kas ma
no,'kad tik Maskva geriausiai ir 
gabiausiai išnaudoja tą galimy
bę.
•J.T. Organizacijoje sovietinis 

blokas turėjo penkis ir net šešis 
balsus: Stalinas sutiko įeiti į J. 
T. O. tik trijose asabose, todėl 
buvo pripažintos teisės sovieti
nei Ukrainai ir Baltgudijal, o 
Lenkija ir Čekoslovakija užpildė 
sovietinį bloką. Iki 1948 metų 
pusės Jugoslavija buvusi tos gru
pės nariu, dabar vėl yra ten pa
linkusi.

Tas tikrasis bolševikinis sąs
tatas dabar dar padidėjo priėmus 
Albaniją, Bulgariją, Rumuniją ir 
Vengriją. Kiekviena proga jos 
pasisako prieš Vakarus, o ypač 
prieš J. A. Valstybes.

Praeitų metų balandžio mėn. 
Afrikos-Aazijos valstybių konfe

VISAM PASAULY
• Valstybės Sekretorius J. F. Dulles priėmė pavergtųjų 

tautų atstovus. Priėmime, kuris tęsėsi 45 minutes, išklausė pa
vergtųjų tautų atstovų pareiškimus. Vėliau Valstybės Sekretorius 
priėmė laikraštininkus. Tame priėmime lietuvius atstovavo Lais
vės Komiteto pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas. Patį priėmimą 
viso pasaulio spauda laiko reikšmingu įvykiu.

• Pentagono pripažinimu, virš Amerikos plotų dieną ir 
naktį skraido JAV sunkieji bombonešiai, pakrauti atominėm bom
bom, kad reikalui esant galėtu skristi į sovietų valdomus plotus 
ir ten jas išmesti. Tai didelio atsargumo priemonės, kad JAV 
nebūtų užpulta iš pasalų.

• Rytų Berlyno komunistų pastangomis įvyko demonstra
cijos, kuriose buvo į gatves demonstruoti išvesta apie 12,000 gy
ventojų. Demonstracijos buvo nukreiptos prieš Berlyno padalini
mą. Esą, turi jį valdyti tik Rytų Vokietija.

• Egipto min. pirm. Abdel Nastser pranešė, kad baigia ka
rinės vadovybės valdymo laiką. Būsiąs išrinktas maždaug iš 300 
atstovų parlamentas, kurie bus parinkti paties Nasser ir eis vie
nam sąraše

• Rusija paskelbė naują penkmečio plamą, kuriame iki 1960 
metų nori ypatingą dėmesį skirti sunkiajai pramonei. Ypatingai 
daug nori pasigaminti plieno. 1955 metais JAV pagamino plieno 
106 milionus tonų, o Rusija 45 milionus tonų.

• JAV įsileido 4 rusų mokslininkus susipažinti su Salk anti- 
poliniais vaistais ir su jų vartojimo metodais. Į JAV jie atvyksta 
sekančią savaitę.

• General Motors Corp. pranešė, kad ji 1956 metais išleis 
virš bilioną dolerių naujų automobilių gerinimo projektams.

• Anglija j Kipro salą siunčia vis daugiau kariuomenės, 
išmokytos tvarką palaikyti kalnuotuose kraštuose. Kariuomenės 
atvyksta daugiau, o neramumai ir žudynės nė kiek nemažėja.

• Kaliforniją vėl kankina nauja potvynių banga. Daug gy
ventojų turi palikti gyvenvietes.

• Rytinė Vokietija yra vienintelis Europoje kraštas, kur 
gyventojų skaičius vis mažėja ir mažėja. Ligi šiol yra išbėgę arti 
3 mil. vokiečių. Pastaruoju laiku bėgimas iš Rytinės zonos į Va
karus ne kiek nemažėja.

rencijoje Bandunge buvo prieita 
prie susitarimo dėl vieningos 
taktikos tarptautiniuose klausi
muose. šios grupės vyriausiuoju 
motoru yra Indija ir kom. Ki
nija.

Indija formaliai užima neutra
lią padėtį, bet griežtai yra nusi
stačiusi prieš vakarietišką įtaką 
savo terene. Jų antikolonializ- 
mas, nukreiptas prieš vakarietiš
kąją įtaką, visai nenori atsisukti 
prieš sovietiškąją įtaką.

Priėmus į J.T. Ceiloną, Jorda
niją, Laosą, Libiją, Nepalį, Kam
bodžą, toji valstybių gurpė tapo 
dar daugiau sustiprinta. Kaiku- 
rios naujai priimtos valstybės 
turi tikrus ryšius su Vakarais: 
Laos ir Kambodža su J.A. Vals
tybėmis, o Ceilonas, Jordanija ir 
Libija su Didž. Britanija. Ka
dangi tie ryšiai yra tik paviršu
tiniai, kai kur net įtempti, todėl 
šios valstybės nepasisakys nei 
prieš Afrikos-Azijos bloką ir nei 
prieš Sovietų Sąjungą. Iš viso 
ko atrodo, kad jos veiks sutarti
nai prieš vakarų valstybes.

Kaipo tiktas sąjungininkus 
Vakarai gavo tiktai tris narius: 
Ispaniją, Italiją ir Portugaliją. 
Visos jos yra antikomunistiniai 
nusistačiusios ir įvairiomis su
tartimis tarpusavy susirišusios. 
Irlandija Vakarams bus tik dali
nu sąjungininku, nes nori laiky
tis ko toliausiai nuo tarptautinės 
politikos, bet iš tikrųjų neatsi
durs sovietiniame bloke. Austri
ja ir Suomija užims neutralią 
padėtį, nes jos yra priklausomas 
nuo Sov. Sąjungos ir priėmusios 
įvairius įsipareigojimus iš Mas
kvos. Abi jos deklaravo, kad ne
prisidės prie jokių karinių su
tarčių.

Pagal gryną apskaičiavimą, iš 
priimtų į J.T.O. naujų 16 narių, 
tiktai trys sustiprino Vakarų 
bloką, 4 yra Sovietų satelitai, 3 
laikysis neutraliai prieš abu blo
kus, o likusieji 6 iš Afrikos-Azi- 
jos bloko yra daugiau laviruo
jantieji į sovietinį bloką.

Argi dėl viso to Vakarų spau
da ir radijo turi džiaugtis ir 
skaityti dideliu Vakarų diploma
tiniu laimėjimu?

Juozas Šarūnas

VOKIEČIAI RYTŲ 
EUROPOJ

Vokiečių "Volksbote” rašo, 
kad Rytinio bloko valstybėse esa
ma dar apie 3 mil. vokiečių. 
900.000 iš jų yra Sov. Sąjungo
je, apie milijoną lenkų valdomo
se srityse, apie 300.000 Vengri
joje ir Čekoslovakijoje, apie 
400.000 Rumunijoje etc. Ypač 
sumažėjo vokiečių skaičius Ryt
prūsių šiaurinėje - dalyje, vad. 
"Kaliningrado srityje”, kur be
likę, vokiečių spaudos žiniomis, 
tik 600-800 vokiečių iš viso, o iš 
jų nė 20 — Karaliaučiaus mies
te. šie vokiečiai norimi subolše- 
vikinti, o kiti sulenkinami ir nu- 
vokietinami. Su lenkais Vokiečių 
Raud. Kryžius susitarė, kad atei
nančiais metais į Vokietiją bus 
grąžinama kas mėnuo po 800 
žmonių.
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• Skubiai paieškomi Edmundas 
ir Henrikas Survilos, kurie po 
karo būk gyvenę Hamburge, ži
nantieji jų adresus praneškite 
Dirvai. Yra labai svarbios žinios.

V

Šią savaitę

rio 16 d. todėl, kad tą dieną pa
kartotinai buvo deklaruota Lie
tuvos nepriklausomybė, išsivada
vus iš svetimųjų pavergimo.

«
Taip aiškindami mes tikrai bū

sime teisūs, mes netrumpinsime 
savo valstybinio gyvenimo, mes 
galėsime įtikimiau svetimųjų 
tarpe kelti Lietuvos laisvės bylą, 
rasti daugiau talkininkų ir rė
mėjų mūsų šventuose siekimuo
se.

• Muz. V. Kerbelis su šeima, ank
sčiau gyvenęs Argentinoje, da
bar persikėlė į Kanadą.
• Dr. Juozais Sidagis, kartu su 
1150 tremtinių, Gen. Langfitt 
laivu, sausio 8 d. atplaukė į New 
Yorką ir išvyko’ nuolatos apsi
gyventi į Detroitą, kur jau nuo 
anksčiau gyvena jo brolis. Dr. 
Sidagis atvyko su žmona. Apie 
jo atvykimą rašė visi New Yor
ko laikraščiai .pabrėždami, kad 
dr. Sidagis per savo tremtyje bu
vimo laiką yra padėjęs apie 50 
tūkst. asmenų. Pirma jis dirbo 
DP ligoninėse, o vėliau lydėdavo 
tremtinių transportus. Per pa
staruosius šešerius metus jis yra 
dirbęs apie trisdešimtyje įvairių 
laivų.
• New Yorke, Feigle Gallery, 
vyksta Adomo Galdiko dailės pa
roda. Parodoje išstatyti 23 jo 
kūriniai, daugiausia sukurti 1952 
__ 1955 metais.

gyvenimą gyvenome 
dvejus metus, kad po 
metų, antrojo pasau- 
audrose, Lietuvai už-

•
Artėja Vasario šešioliktoji. 

Nepriklausomybės metais tai bu
vo didelio džiaugsmo ir padėkos 
diena. Dabar, gi tautai baisią 
priespaudą nešant, Vasario še
šioliktoji yra susimąstymo, nau
jų laisvės kovos priemonių ieš
kojimo, dažnai ir piniginės prie
volės laisvinimo reikalams atli
kimo diena.

Artėja iš eilės trisdešimt aš
tuntosios tokios šventės. Vėl 
mes viešuose ir privačiuose mi
nėjimuose kalbėsime, kad nepri
klausomą 
dvidešimt 
to vėl 16 
linio karo
nerta svetimųjų priespaudos kil
pa ... Kalbėsime save guosdami, 
bet kai tą mūsų kalbą išgirs ne 
mūsų tautybės žmonės, kurie ne
žino mūsų tautos ir valstybės is
torijos, jie mumis reikiamai ne
supras, jie mums, ir galėdami, 
neišties pagalbos rankos, nes jie 
manys, kad mes esam pripuola
mai, karų aplinkybėse susikūrę 
ir karų aplinkybėse beveik išny
kę ...

Artėja Vasario šešioliktosios 
šventė ir drauge artėja reikalas 
susitvarkyti su mūsų valstybės 
nepriklausomo gyvenimo termi
nais. Juk mūsų bendrajam rei
kalui baisiai didelė žala daroma, 
kada mes kitiems aiškiname, kad 
gyvenome tik 22 metus nepri
klausomo gyvenimo laiką. Ir 
svarbiausia, kad tai sakydami, 
mes sakome neteisybę. Juk mūsų 
valstybinės tradicijos siekia dau
giau kaip 500 metų. Juk tai iš-! 
kelti ir įtakingiesiems išaiškinti 
prieš trejus metus Tautinė Są
junga buvo surengusi sąskrydį 
Washingtone. Ir to sąskrdyžio 
atgarsiai vėliau buvo labai ma
lonūs bendrajam lietuviškam rei
kalui.

Vasario šešioliktąją, kaip mū
sų vėlesnio nepriklausomo gyve
nimo laimėjimą, mes esame įpra
tę švęsti ir tos šventės neatsiža
dėsime. Ir jos nereikia atsižadėti. 
Bet mums ta proga nereikia vien 
raidiškai minėti tik 1918 metais 
vasario 16 d. paskelbtą Nepri
klausomybės atstatymo aktą, bet 
tą dieną bendrai minėti Lietuvos 
valstybinio gyvenimo sukaktį. 
Kalbose saviems ir svetimiems 
iškeliant, kad mes minime jau 
503 Lietuvos valstybinio gyveni
mo sukaktį, kad ją minime vasa-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

dijų Dienos įvyks Chicagoje ir 
New Yorke tuo pačiu laiku, bū
tent, š..m. vasario mėn. 4-5 d.d. 
Studijų tema — "Lietuviškos 
vertybės ir studentijos santykiai 
su jomis”. Paskaitas skaitys mū
sų žymieji profesoriai bei kultū
rininkai, taip pat ir patys stu
dentai.
• A. Auugstinavičienė sutiko 
skaityti paskaitą per Liet. Stud. 
S-gos C V ruošiamas Studijų Die
nas Chicagoje; tema — "Lietu
vių kultūrinės vertybės mūsų lie
tuvybės išsilaikymo priežastis”. 
Atvykę į Studijų Dienas New

sukaktis. (U. buvo įsteigtas 1946 
m. kovo 3 d., Pineberg, Vokieti
joje). A. Astašaitis, kaipo mi-j 
nėto universiteto studentas skai
tė ta tema referatą.

Nors jau ir sukanka septyneri 
metai kai jis nebeegzistuoja, ta
čiau jo atmintis yra tikrai pami
nėjimo verta — gal ne tiek iš 
praktiškosios, kiek iš simbolinės 
pusės. Tai buvo pirmasis Pabal
tijo Universitetas — trijų Pa
baltijo valstybių tremtinių, ryš- 
to, vienybės ir veržlumo mani
festacija.

Prelegentas paįvairino paskai
tą universiteto nuotraukų paro
dymu, kur žodžiai tapo įvaizdinti 
atmintyje, o studentų tarpe teko 
atrasti ir pažįstamų veidų. Po 
trumpos kavutės pokalbių ir dis-Yorkan, turės progos išgirsti Dr. u... kusijų lydimos skirstytasi namo J. Girnių, kuris skaitys paskaitą! ... . , . ...*i cni loiilria q Iranominn nimtailra

panašia tema.
• Studijų Dienų metu debatus 
pravęs ir juosė dalyvaus šie stu
dentai: New Yorke — Alg. Ve- 
deekas (moderatorius), J. Bilė- 
nas, Rūta Žukaitė, V. Kleiza; 
Chicagoje — J. Šmulkštys (mo
deratorius), D. šeputaitė, L. Šir- 
mulytė, D. Valančiūtė.

su jaukia akademine nuotaika. 
Ateityje tikimės daugiau pana
šių ASD ir Korp. "Vytis” susi
rinkimų ! D. B.

KVIEČIA MOTERIS

DETROIT

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

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

CIeveland 3, Ohio
Telef.: HE 1-6344

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

• Alena Devenienė, VT pirminin
kė, į Vokietiją išvyksta sausio 
mėn. 19 dieną.
• Dail. Romas Viesulas, kuris 
pereitais metais yra dalyvavęs 
visoje eilėje tarptautinių paro
dų, vasario mėn. turės ir savo' 
individualią grafikos ir piešinių 
paroda. Ji įvyks New /York Pub- 
lic Library Huston skyriaus ga
lerijoje.
• Liet. Bendruomenei Sao Paulo 
(Brazilijoje) steigti buvo iš
rinkta laik. org. komisija, į ku
rią įeina prof. A. Stonys (pirm.), 
Dr. E. Draugelis, H. Mošinskie- 
nė, M. Remenčienė ir kun. J. šeš-

Toks mūsų savotiškas kuklu
mas, trumpinant Lietuvos vals-| 
tybinio gyvenimo laiką, gyve
nant pačioje Lietuvoje, mums ne
darydavo skriaudos. Bet dabar, 
vedant laisvės kovą, skriauda di
delė, tikrai vengtina.

Tautinė Sąjunga, kuri anuo 
žygiu į Washingtoną, daug pa
sitarnavo lietuviškajam reikalui, 
ruošiasi naujam sąskrydžiui. Be 
abejojimo, bus keliami ir nauji 
šūkiai ir kitaip parodomas lietu
viškas dvasinis turtas, bet tikrai, 
nevengtina, kad- būtų svetimie-^ 
siams ir šį kartą stipriai akcen
tuota mūsų 503 metų valstybinio kevičius. Bendruomenės veiklai 
gyvenimo kelias. Bet taip pati 
bus daug padaryta, jei ta pačia! 
proga kiekvienas dabartinis už
sienio lietuvis, kalbėdamas apie 
mūsų valstybinį gyvenimą, kal
bės ne apie 38 metų laikotarpį, 
bet apie 503 metų laiką.

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. 
Brooklyn 21. N. Y.

| turima gražių planų, ypač lietu- 
I vių tautiniam susipratimui stip
rinti.
• Vasario mėn. 11-12 dd. Illinois 
universitete (Urbanoje) įvyks 
akademinis sąskry
dis. Prelegentais jau yra suti
kę būti Saulius šimoliūinas (De- 
trdit), kuris kalbės egzistencia
lizmo filosofijos klausimais ir 
Rasa Gustaitytė (Oberlin), kuri 
skaitys 
kūrimo 
krydžio 
vėliau.
Clevelando, ir Chicagos yra kvie-| 
čiami dalyvauti. Sąskrydį rengia 
Lietuvių Studentų Santara.
• Detroitiečiams primenama, kadi 
sausio 22 d., 5 vai. p. p. St. Cle- 
mens salėje, kampas 25 g-vės ir 
Michigan įvyksta Kunig. Birutės 
Karių šeimų Moterų D-jos jau
kus ir linksmas pobūvis-arbatėlė 
paįvairintas vaišėmis, muzika ir 
programa, kurią atliks akademi
nis jaunimas.

Vaišės $1.50, studentams 
$1.00.
• Lietuvių Studentų Sąjungos 
Centro Valdybos ruošiamas Stu-

paskaitą tremtinių įsi- 
problemomis. Pilna sąs- 
programa bus pranešta 
Studentai iš Detroito,

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

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Rczid. 3241 W. 66th PLACE

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 VVest Chicago Avė 
Chicago 22, III.

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

10 ryto — 1 p. p. trečiadioniaia
12—4 p p. šeštadieniaia.

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

CIeveland 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 Broadvvay Avė., Buffalo 12, N. Y.
Telef.: FI 1272

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
A.L.T. S-gos Detroito skyriaus 

metinis narių susirinkimas įvyks 
sausio mėn. 22 d. (sekmadienį) 
21 vai. 30 min. buv. Lietuvių 
Svetainėje, šiame susirinkime 
bus padarytas išsamus valdybos 
pranešimas iš skyriaus veiklos ir 
kitais šiuo metu aktualiais ii* 
svarbiais klausimais. Bus renka
ma nauja valdyba, komisijos bei 
skyriaus atstovai ir apsvarstyta 
visa eilė dienotvarkėje iškeltų 
klausimų.

Visi skyriaus nariai kviečiami 
gausiai susirinkime dalyvauti ir 
pareikšti savo nuomones spren
džiant aktualiuosius klausimus.

Sausio 6 d. pp. Medonių na
muose buvo sukviesta būrelis 
moterų tikslu suorganizuoti 
Amerikos Lietuvių Veteranų 
Moterų Talką, kad visokiais bū
dais, pinigiškai ir moraliai, pa
remtų Amerikos Lietuvių Vete
ranų Atminčiai Namo Bendrovę, 
kuri siekia sukeltį pinigų įsigytį 
savo namą. Tas darbas kilnus, 
bet ir sunkus. Todėl geros šir
dies lietuvaitės kviečiamos stoti 
į šį didelį darbą!

Viešas susirinkimas su arba
tėlė įvyks sausio 23 d., 1956 m. 
Apvaizdos Dievo pobažnytinėje 
svetainėje, 7:30 vakare, 13120 
Schaefer arti Grand River. Nuo
širdžiai kviečia laikina valdyba.

Pirm. P. Medonienė, rašt. E. 
Molienė, ižd. A. Valatkienė.

KVIEČIA KŪRĖJUS-SAVA- 
NORttJS

SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ

Lietuvių bendrovė OVERSEAS
CARGO CO., atstovaujanti dide
lę anglų firmą HASKOBĄ Ltd., 
Londone, siunčia į LIETUVĄ ir 

■ kitus kraštus siuntinius su vil-
Detroito L. K- Kūrėjų-savano- nonėmis medžiagomis, maistu, 

rių iniciatorių grupė kviečia vi- avalyne, vaistais ir kit. 100% 
sus kūrėjus-savanorius, gyve- garantija — pilnas draudimas, 
nančius Detroite, Vinsore, o tai-^ Visus 
pogi ir gyvenančius šių miestų moka 
apylinkėse, į visuotiną susirin
kimą.

Susirinkimas bus sausio mėn.
22 d. 12:30 vai. p. p. šv. Antano 
parapijos mokyklos patalpose 
(W. Vernor ir 25 gatv. kampas).

Per susirinkimą bus aptaria
mi L. K. Kūrėjų-savanorių svar
būs klausimai.

•
PAMINĖTA 10 METŲ NUO 
PABALTIJO UNIVERSITETO

ĮSISTEIGIMO SUKAKTIS

reikalingus mokesčius su- 
siuntėjas, gavėjui mokėti 
nereikia. Siuntiniai siun- 
iš Londono, Anglijos, tad 
greitas pristatymas.

nieko
čiami 
labai

Prašykite mus siunčiamų į
LIETUVĄ gėrybių sąrašų:
OCERSEAS CARGO COMPANY

4426 S. Rockvcell St., 
Chicago 32, III. 

Tel.: YArds 7-4337
(5)

Detroito ASS skyrius sausio 8 
d. ASD sekr. Lilės Petrauskaitės 
bute suruošė jaukų įvadą į šių 
metų veiklą — susirinkimą-mi- 
nėjimą. Dar teberusenant šven
čių nuotaikai ir žiemos stovyklos 
prisiminimams, (ASS stovykla 
įvyko gruodžiu 27 — sausio 2 
dd., Mesick, Mich.) pirminin
kaujant Korp. "Vytis" pirm. A. 
Augūnui buvo dėti pamatai atei
ties veiklai, dalintųsi žiemos sto
vyklos įspūdžiais su joje neda
lyvavusiais nariais, ir svarbiau
sia, paminėta 10 metų nuo Pa
baltijo Universiteto įsisteigimo <

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arha ra 
■randai tampa sunaikinti arb> 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
f. J. KERŠTS. dėl ankainavi 
mo. ko visada reikalauia 
draudęs kompanijos pirm, 

išmoka už nuostolius.fru

ar 
ne

P. J. KERŠTS
628 Engeneer Bldg. 
Telef.: MAin 1-1773.

i Rezidencija: PENINSULA 252"

Leidykla PAŠVAISTĖ išleido naujus religinės muzikos 
kūrinius:

< ADORAMUS TE —• mišriam chorui ir 
BENED1CTUS — moterų chorui.

Parašė Julius štarka.
Abu kūriniai išleisti viename leidinyje. Kaina $1.50. 

Gaunami kngyyne LAIMA, 335 Union Avenue, Brooklyn 
11, N. Y. (1)

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

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

Už naujas medžiagas in ama tiktai 50% vertės.
V’s/is siunčiamas prekes galima pasirinkti įstaigoje, kuri atidara 

ėdekvieną dieną nuo 12 vj.1. p. p. iki 8 vai. vakaro.

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo $67.50 ir augščiau. 

V. BARTKUS. Adr.: 1031 Ansel 
Rd., CIeveland 3, Ohio. Telef.: 
UT 1-4014.

i

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas_____________2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis —___________1.50

Aukso kirvis
Juozas SvaiBtas ________ 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
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia _____________2.00

Cezaris
Mirko Jeiusič ___________ 2.00

Didžioji Virėja
V. Varnienė _____________ 6.00

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis ___________2.00

Duktė
Alė Rūta ................................ 2.40

Daiktai ir nuorūkos
Leonardas Žitkevičius_____ 1.00

Don Kamiliaus mažasis 
pasaulis

Guaresehi _______________3.50
Didžiosios atgailos

R. Spalis --_____________3.5'
Doleris iš Pittsburgho

Stepas Zobarskas _______ 0.81
Eldorado

J. Švaistas  ______________1.80
Gyvačių lizdas

Francois Mauriar ___ ___ 2.60
Gimdytoja

Francois Mauriac _______  1.75
Gabija, literatūros metraštis 

.........................................6.50
Gintariniai vartai

N. Mazalaitė_____________2.00
Gyvulių ūkis

George Onvell----- - ----------1.06
Giesmė apie Gediminą

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00
Jaunai 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,

Tlior Heyerdahl _________3.75
kaimiečiai

V S Rt ymont I-II-TII-IV
I ir II dalis.....................po 3.00
III ir IV dalis —.......... po 3.50

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

Loreta
Stasius Būdavas------------- 1.80

Kregždutė I
A. Rimkflnas ---------------- 1-50

Kregždutė II
A. Rimkūnas ___________2.75

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas _________ 1.50

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys -----------5.00

Lietuva
A. Bendorius ___ —__  - t.75

baiškai žmonėms
G. Papini _______________2.00

Moters širdis
Guy de Maupassant _____ 2.60

Lyrikos kraitis
Medžio raižiniai

Ign. Končius_____________5.00
Mikuckis _____ i________ 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 _______ 8.00

Pažemintieji ir nuskriaustieji
F. M. Dostojevskis_______ 2.50

Po Tėvynės dangum 
Žodžiai vytės Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino ...2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas_______________3.10

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus _________ _ 2.00

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _________ 1.00

Paklydę paukščiai 1
Jurgis Jankus ___________ 2.2C

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ___________ 2.6#

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys _________ 4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springborn___________2.0C

Petras širvokas
Juozas Švaistas _________ 2.7b

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus __________ 1.50

Pa bučia,v lipąs
J". Grušas _______________ 1.50

Rytų pasakos
V. Krėvė _______________3.00

Raudoni batukai
Jurgis Savickis _________ 1.6,

Sudie, pone čipse
James Hilton ___________ 0.7b

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas _____ 2.00

Saulės Takas
Nelė Mazalaitė___________3.50

Šilkai ir vilkai
Runcė Dandierin is_______  1.00

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

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

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ___________ 1.50

Šventieji akmenys
Faustas Kirša ___________ 2.00

Šventoji Lietuva
Jurgis Savickis _________ 3.(K'

Teresė Neumanaitė
J. Burkus _______________3.00

Tipelis
Trumpa diena

Alė Rūta _______________4.00
Pulgis Andriušis (įrišta)_ 3.00

Tomas Nipernadis
August Gailit ____ _ ____ 2.61

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 _________ 0.74

Trylika nelaimių
R. Spalis _______________ 1.24

Vaikų knygelė
M. Valančius ___________1.80

Varpai skamba
Stasius Būdavas _________ 2.50

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

žemaitis nepražus
Balys Sruoga ___________3.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskit*:
DIRVA. 1272 East 71 St, CIeveland 3, OhU
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4 Pavojaus ir kovos varpai
A. MERKELIS

IMIiaiaviiiuiiiiimmiiiiiiiMiiM iiiiiiiuniiiiiiiiiimiiiiiini

«

♦

Kiekvienas mūsų turi žino
ti, kur lietuvis verkia, o kur 
džiaugiasi, kur vargsta, o kur 
turtuose, kur apleistas ir nu
skriaustas, o kur laisvas ir lai
mingas, kad matytume katrą 
brolį reikia gelbėti ir iš kurio 
prašyti pagalbos; turime ži
noti jausmus, mintis ir dar
bus lietuvių, idant būtų aišku, 
kuo galima remtis, norint ap
ginti savo tėvynę ir jai suteik
ti laimę.”

Vincas Kudirka
Varpas, gaudžius iš šventyklų 

kuorų — žmogaus troškimų ir 
pastangų reiškėjas. Galingais 
varpo dūžiais sutinkami ir paly
dimi reikšmingieji žmogaus gy
venimo įvykiai.

Vieni varpai skamba kasdien 
rytais ir vakarais. Tai darbo ir 
maldos varpai. Jie skamba vieno
dai ir ramiai, lyg tekanti upė, lyg 
laukais skrendąs tykus vėjelis.

Kartais varpai suskamba ne- 
įprsatu laiku galingais neramiais 
dūžiais, kurie skrenda erdve, 
blaškydamies lyg gaisrų lieps
nos, lyg mirtino pavojaus iš liz
do pažadintas paukštis. Tai pa
vojaus ir kovos varpai. Juos iš
girdęs žmogus meta kasdienius 
darbus ir skuba pavojaus vieton.

Rečiau gyvenime teskamba 
pergalės ir sžiaugsmo varpai.

Vinco Kudirkos "Tėvynės Var
pai” — darbo ir kovos varpai. 
Jais Vincas Kudirka atgijančią 
lietuvių tautą šaukia prie darbo 
ir kovos.

Tai skambink "Varpe”! 
gaudims 

Išilgai, skersai eina' per 

švaistomis. Aštrus pastabumas, 
gyvas reagavimas į gyvenimą, 
blaiva, greita orientacija .impul
syvi, siela, jumoras ir satyra, 
lengvas šypsnis ir rūsčiai apsi
niaukęs veidas kaiteliojasi "Tė
vynės Varpų” ■ lapuose. O iš to 
viso matome Vincą Kudirką bu
vus skaidrios dvasios idealistą 
ir pasiryžėlį, nepripažįstantį jo
kių kompromisų ten, kur buvo 
paliesti tautos ir visuomenės 
reikalai”. (Naujoji Lietuviu Li
teratūra, 175 psl.).

Iš "Tėvynės Varpų” kyla di
dinga Vinco Kudirkos asmenybė, 
Kudirkos lietuvių tautinio atgi
jimo kūrėjos ideologo, kovotojo, 
idealisto, atidavusio visas savo 
jėgas lietuvių tautai.

• » •
Kai aštuonioliktajame amžiuje 

Rusija galutinai pavergė Lietu
vą, jai lietuviškas klausimas te
buvo tiek aktualus, kiek jis sie
jos su Lenkijos: rusai su lenkais 
ėjo rungčių, kuriems pirmiau lie
tuviai atiteks, ir nei vieni, nei 
antri negalvojo, kad pati lietu
vių tauta galėtų įstengti apsi
spręsti laisvam gyvenimui ir dėl 
jo kovoti. Lietuviams rusai bu
vo priešai pavergėjai, o su len
kais juos siejo daugis ryšių: ar
tima vakarietiška kultūra, ben
dras katalikų tikėjimas ir tas 
pats likimas — rusų vergija.

Kaip kiekvienam pavergėjui, 
taip ir Rusijai svarbiausia buvo 
sunaikinti lietuvių tautinę gy
vybę, ir to ji siekė. Tačiau ji 
manė, ir ne be pagrindo, kad pir
miau, negu ji įstengs tai pada
ryti, lietuviai taps lenkų tautos 
grobiu. Tad Rusija daugiau bi
jojo lietuvių tautos sulenkinimo 
ir su juo iš pradžių labiau kovo
jo, negu su galimu lietuvių tau
tos atgijimu.

Sakoma, kur du pešas, ten tre
čiasis naudojas, ir šiomis rusų 
su lenkais peštynėmis lietuviai

tegu 
tavo 
Lie-

' tuvą!
Budink ir šauki graudžiu bal

su savo, 
O tas šaukimas perniek tene

žūva!
Kelkite, kelkite, klekite, kel

kite ... —
skelbė Vincas Kudirka pirmaja
me "Varpo” numery.

Darbui reikia šviesos, o kovai
— pažinti savąjį priešą. Tad ir, naudojosi. Baudžiava, be abejo, 
Vinco Kudirkos žvilgsnis nu-! buvo panaikinta dėl to, kad jos 
kreiptas nebe į Lietuvos didingą 
praeitį, bet į jos vargingą dabar-' 
tį, nes tik jos pažinimas, grin
džiamas šviesa ir tiesa, gali Lie
tuvą išvesti į laimingesnę ateitį. 
Vincas Kudirka "Tėvynės Var
puose” ne tik registruoja Lietu
vos negeroves, bet taip pat ieško 
ir jų priežasčių, nurodo būdus, 
kaip jų išvengti.

Prof. V. Mykolaitis-Putinas sa
ko, kad "Tėvynės Varpai”, tai 
vienintelis autentiškas ir šian
dien visiems prieinamas šaltinis 
Kudirkos asmenybės bruožams ir 
jo pažiūroms pažinti”, čia ryš
kiausia atspindi jo siela, visas 
susidomėjimas bei susirūpinimas 
Lietuvos reikalais, visa jo ideo
logija.” Kudirkos asmuo "Tėvy
nės Varpuose” gyvena su viso
mis savo turtingos dvasios ato-

panaikinimas buvo pribrendęs, 
bet čia taip pat lėmė ir rusų pa
stangos lietuvius išvaduoti iš 
lenkų dvarininkų ūkinės priklau
somybės. 1861 m. vasario 19 d. 
baudžiavos panaikinimas vienas 
iš pagrindinių lietuvių tautinio 
atgijimo veiksnių: ūkinis lietu
vių tautos stiprėjimas buvo svar
bus laidas jos kultūrinio atgiji
mo.

Nemažiau už ūkinę priklauso
mybę svarbi ir kultūrinė. Lenkų 
kultūrinė įtaka lietuvių tautai 
buvo stipri ir nuo unijos laikų 
palikus gilius pėdsakus. Aštuo
nioliktasis amžius — lietuvių 
tautos kultūrinės sutemos, ir to 
meta lietuvių rašto kalba — len
kų kalbos žargonas, kuri vaiz
džiai nusako jau ir tuometinių 
knygų antraštes: "Bromą atver
ta ing viecznastį” ir kt.

Lenkų ir lietuvių kultūros tiek 
artimos, jog, panaikinus kalbos 
ribą, joms nebesunku vienai su 
antra susilieti. Bajorai ir daugu
mas miesčionių jau buvo tapę 
lenkų kultūros grobiu, bebuvo li
kęs tik kietasis riešutas — liau
dis. Rusams, siekiantiems lietu
vius surusinti, svarbu buvo tarp 
lietuvių ir lenkų kultūrų sudary
ti kiek galima didesnę prarają, ir 
kai kurių jų mokslininkų nuomo
ne, tai geriausia galėjo padary
ti rašmens. Lenkai vartojo vaka
rų kultūros lotynų rašmenis, pri
taikytus savo kalbai. Didžiojoje 
Lietuvoje tie lenkų rašmens bu
vo vartojami ir lietuvių rašto 
kalbai.

Rusų administracijai atrodė, 
kad lietuvių kalbon įvedus vie
ton lenkiškų rusiškus rašmenis 
jau bus padarytas didelis žings
nis rusų ir lietuvių tautoms su
artėti, nes tai jau daug paleng
vintų lietuviams išmokti rusų 
rašto ir kalbos. Tad daug negal
vojant 1864 metais taip ir buvo 
padaryta: administratyviškai už
drausta lietuvių spauda lotyniš
komis raidėmis.

Jei rusų administracija būtų 
numačiusi to draudimo pasėkas, 
ji niekuomet jomebūtų; vykdžius. 
Tačiau rusai, kaip beveik ir kiek
vienas galingasis, padarė didelę 
klaidą, manydami, kad fizinė jė
ga yra viską lemianti. Rusai ne
sitikėjo, kad tas draudimas susi

Aleksandras Merkelis, čia spausdinamo rašinio "Pavojaus ir kovos 
varpai” autorius, nesenai išleidęs labai vertingą kinygą — Juozas ' prie visko priversti bauginimu, 

Tumas Vaižgantas. 'tai vėl kaip angelas plasdenimu

lauks pasipriešinimo, kuris to
lydžio augs ir lietuvių tautą su
jungs netik kovai prieš rusiškus 
rašmenis, bet ir kovai prieš pa
čius rusus dėl savo tautos lais
vės. Taigi, rusai, drausdami lie
tuvių spaudą lotyniškomis rai
dėmis, ne tik lietuvių prie savęs 
nepatraukė, bet dar labiau juos 
sukiršino. Negausi veiklioji tuo
metinė lietuvių šviesuomenė iš
kart suvokė, kad vieton lotyniš
kų rašmenų, priimdama rusiš
kus, ji iš Vakarų kultūros turėtų 
pasukti į Rytų, o juk kultūriniai 
posūkiai daromi ne administra
cijos ar paskirų asmenų: jiems 
reikia gilių priežasčių ir amžių.

• ♦ •

Baudžiavos panaikinimas, ūkiš
kai stiprinęs lietuvių tautą, įga
lino šviestis ir tautiškai atgyti, 
o po trejų metų sekęs spaudos 
draudimas atbundančią lietuvių 
tautą sujungė kovai dėl savo kul
tūros ir laisvės. Ligi spaudos 
draudimo tautiškai apmirus, 
ūkiškai ir kultūriškai svetimųjų 
alinama lietuvių tauta lyg ir ne
jautė priešo, kuris ruošias ją už
smaugti. Spaudos draudimas tą 
priešą iškėlė — tai Rusija, tai 
dvigalvis, nepasotinamas šiaurės 
erelis. Tą grėsmingą grobuoniš
ką, visur tykojančią rusiškumo 
dvasią vaizdžiai nusako Vincas 
Kudirka "Tėvynės Varpuose”:

— Dvigalvis šiaurės erelis, 
idant galėtų iš karto praryti vi
sus svetimuosius, ant kurių už
tūpė ir įleido nagus, turi tikrai 
per maža galvų: Mažų mažiausia 
reikėtų nors trijų galvų: len
kams, Pabaltinėms sritims — ir 
lietuviams — tiems trims ska
niausiems kąsniams. O turint tik 
dvi, gali žiotis tik dviem kąs
niams, kurių paragauti kartais 
ateis noras, paliekant kitus, jų 
neprisilietus, arba vos tik apsei- 
lėjus. Kažin ar dvi galvi erelio 
ilgam įstengs tarnauti nęįšpasa- 
kytam godumui jo pilvo? Ar, tu
rint tiek daug kąsnių ir juos ry
jant iš tokio godumo, šiaurės 
erelis nesusigadins vidurius ?” 
(Varpas, 1890 m. Nr. 1).

Dvigalvis erelis buvo ne tik 
godus, bet ir klastingas, ir Vin
cas Kudirka kratkartėmis "Tė
vynės Varpuose” įspėja apie jo 
klastas. 1890 m. "Tėvynės Var
puose” rašo, kad "Rusija šti savo 
politika kitataučių požiūriu pri
lygsta tai virėjai, viliojančiai 
vištas žiupsniu grūdų: neva le
sina jas, o čia žiūri, kad tik su
gauti arčiau šiai priėjusią ir pa
pjauti”. (Varpas, 1890 m., Nr. 
11).

Po metų Vincas Kudirka tas 
rusų klastas dar plačiau ir vaiz
džiau aiškina:

— Kur žengsi, kur žvilgtersi 
Lietuvoje, esančioje šiaurės ere
lio globoje, ten pamatysi, kaip 
visokiais pavidalais rusiškumo 
dvasia sukasi apie lietuvius: tai 
kaip slibinas, atidaręs nasrus, 
drąsiai leidžia liepsną ant silpnų, 
neturinčių ginklo aukų, idant jas

* SPAUDA *
NEBLOGAS PAAIŠKINIMAS 

S. GOLšAUSKIUI IR 
P. STRAVINSKUI

Drauge, sausio 11 dienos nu
mery, atspaustas Vyt. Vaitiekū
no rašinys "Sėsk, Tamsta”. Ja
me Vyt. Vaitiekūnas, tiems 
dviems "demokratijso” specialis
tams taip aiškina:

"Aš nežinau Amerikos vie
šųjų susirinkimų tradicijų. Iš 
rinkiminės akcijos tačiau ma
tyt, kad varžovės partijos ven
gia savo pranešimų toj pat 
vietoj tuo pat metu lygiagre
tumo. Demokratinėj Lietuvoj 
buvo taip, kaip geri). St. Al.

švelnių sparnų migdo, idant leng
viau įveiktų auką; tai, lyg koks 
geradėjas, ištiesia ranką su do
vanomis, išoriai gražiomis, o vi
duje prilaikančiomis nuodus; tai 
vėl tarsi nekalčiausias avinėlis, 
šokinėja tarp lietuvių, nuduoda
mas, būk nieko, o nieko negalįs 
pakenkti ("Varpas”, 1891 m. Nr. 
9).

(B. d.)

AMERICA'S ONLY 
FIRE-BREVVED BEER 
(Fire-Brewed at 2000°)

Vieną kartą paragavęs gaivinančio skonio, ugnimi vi
rinamo Stroh’s alaus, mes manom, jums visada patiks. 
Tat atsiminkit ir prašykit Stroh’s alaus.... 12 oz. 
buteliuose ir dėžutėse ir 32 oz. specialiose bonkose.

In twelve gleaming co p per 
kelties, Stroh’s ia fire-brewed 
at 2000 degrees. Fire-brew- 
ing creates the lighter, 
smoother, more refreshing 
flavor of Stroh’s beer that 
no other Amerioan beer can 
equal.

'iha Stroh ®rewery Co^

Defroif 26. Mlrhtqan

pageidauja. Man pačiam teko 
dalyvauti II ir III Lietuvos 
seimo rinkimo akcijoj ir pa
tirti, ką praktikoje reiškia te
zė, kad susirinkimo tvarka ir 
pranešimo turinys rūpi vi
siems, kad po pranešimo vyks
ta bendros diskusijos, kad tie
sos vardan klausytojas nepri
valo tylėti... Nevienas vie
šas nešimas dėl to baigdavosi 
triukšmu, o kartais ir mušty
nėmis. Rengėjas niekad nega
lėjo būti tikras dėl susirinki
mo tvarkos, nes varžovė par
tija neretai tyčia stengdavosi 
pasiųsti savo "klausytojų” 
"rūpintis” pranešimo "turi
niu” ir susirinkimo "tvarką”. 
Didesniuose miestuose prieš 
seimo rinkimus didžiosios par
tijos stengdavosi turėti tam 
reikalui "nuolatines koman
das”. Ogi Goebelsas demokra
tinėje Vokietijoje tokių nacių 
smogiamųjų komandų pagal
ba savo metu terorizavo visų 
kitų partijų viešus susirinki
mus ir pranešimus ir "užėmė” 
tuo keliu net pačių komunis
tų tvirtovę — Berlyną. Gerb. 
St. Al. - G. pageidaujama, tik

Visi, kurie paragavo gaivinančio 
skonio, vienintelio Amerikoj 

ugnim virinamo alaus, sako — 

Stroh’s liūs 
kiekvienu korto!

Jums patiks

Dabar už vietines kainas

rai sayo metu demokratinėje 
Lietuvoje ir demokr. Vokieti
joje praktikuota viešų prane
šimų tvarka yra per daug pa
lanki demagogijai ir netvar
kai. Ir Vokietijoje, ir Lietu
voje ji labai kenkė demokrati
jai. Todėl laikyti ją demokra
tine tradicija būtų neteisinga 
irnetikslinga. Nuoširdžiai lin
kėčiau, kad tokia "tradicija” 
išlaisvintoj demokratinėj Lie
tuvoj būtų nežinoma.

Man atrodo, kad žodžio de
mokratinės laisvės prasmė 
kaip tiktai yra ta, kad kiek
vienas yra laisvas skelbti savo 
tiesą ar "tiesą” ir kiekvienas 
yra laisvas to skelbimo klau
syti arba neklausyti, bet netu
ri teisės su savo tiesa ar "tie
sa” skelbėjui kliudyti. O jei 
kas kito laisvės teisėtą naudo
jimą tuo ar kitu protekstu 
kliudo, pats savo laisvės nau
dojimo teisę praranda. Ar po 
viešo pranešimo paklausimai 
yra ar jų nėra, diskusijos yra 
ar jų nėra — tai tik praneši
mo rengėjų, bet ne pranešimo 
klausytojų dalykas”.

AUGINO SŪNELĮ
ANTANAS TULYS
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Ansas Salinkus šį rytą buvo labai links
mas. Jis vyniojo kalėdinę dovaną — pigų 
laikrodėlį savo auklėtiniui Vasario 16 d. gim
nazijoje. Ant jo lovos gulėjo dešimts dolerių 
popieriniais ir sidabriniais — visa Anso ki
šenė. Tuos jis pašto perlaidu išsiųs kartu su 
laikrodėliu taip pat savo auklėtiniui Jonukui 
Sakaluktii. Jau treti metai, kai jis rūpinasi 
tuo našlaičiu ir kartu didžiuojasi savo "išga
lėjimu”. Kai didžiuojasi, jis visad tais pa
čiais žodžiais tą patį sako: "Kiti dvidešimts 
augina vieną, o aš pats vienas — vieną. Au
ginu Jonuką Sakaluką, ateities Lietuvai sū
nų”.

Ansas Salinkus yra vienrankis. Jam ne
siseka gauti geriau atlyginamą darbą. Jo al
ga maža. Bet kai jo norai yra mažesni už jo 
algą, tai jis turi "atliekamų” ir tais "augina 
Jonuką Sakaluką, ateities Lietuvai sūnų”.

Salinkus gyvena vienam kambaryje, bet 

daugiau jis ir nenori. Viena lova, viena kėdė, 
vienas langas, stalelis laiškui parašyti. Kam
barys šiltas, užtenka vietos apsisukti. Salin
kus mėgsta valgyti inkstus ir plaučius — jo 
maistas pigus. Puoštis jam taip pat nerūpi. 
Jis mano, kad jei kas į jį pažiūri, tai pažvel
gia ne į jo rūbus bei jį visą, bet tik į jo švar
ko tuščią rankovę, kur turėtų būti ranka, o 
tos nėra. Jis savo ranką prarado kasdamas 
vokiečiams apkasus. Bet gi pavyko jam, kaip 
tremtiniui, atkeliauti į šį kraštą ir gauti 
sargo darbą mažam fabrikėlyje.

Savo auklėtinio jis nėra matęs, bet turi 
jo biografijėlę ir fotografiją, kuri stovi pa
statyta viduryje ant komodos. Ansas yra 
liuteronų tikėjimo žmogus, toksai ir jo auk
lėtinis.

Laikrodėlį suvyniojęs, Salinkus atsisėdo 
rašyti laiškelį savo auklėtiniui. Jis rašė: 
"Mielas Jonuk, aš visą mėnesį galvojau ir 

galvojau, ką tau nupirkti Kalėdų dovanų ... 
Siunčiu tau laikrodėlį ir dešimt dolerių pini
gais, taip pat širdingus savo linkėjimus. Lin
kiu tau, Jonuk, būti ir pasilikti geru lietuviu, 
taip pat geru liuteronu, kokiu buvo tavo tė
vai. Aš noriu, kad tu užaugtum ne tik geras 
lietuvis, bet taip pat, kad galėtum būti vie
nas tarp tų, kurie stovės pirmose eilėse Lie
tuvos atstatyme. Tokiu būti tu svajok, o aš 
žiūrėsiu, kad tu galėtum pasiekti reikiamą 
mokslą, kuris padės tau žinoti tai, ką tu 
dirbsi...”

Buto savininkė pasibeldė į duris .Salin
kus padėjo plunksną. Moteris padavė jam du 
laiškus, kurių vienas buvo nuo Jonuko Sa- 
kaluko. Ansas tuojau atpažino savo auklėti
nio raštą. Laišką atidaryti jis nesiskubino. 
Jisai žiūrėjo į vaiko parašytas ant voko rai
des ir džiaugėsi, kad "vaiko plunksna kiek
vieną mėnesį eina gražyn. "Ant kiekvieno 
voko raidės tiesesnės, drąsesnės, o šį kartą 
jau matosi kai kurie raidžių pabraukimai, 
kurie pasiliks su Jonuko plunksna. Išgvaldęs 
kiekvieną raidę ant voko, Salinkus greitai 
atidarė laišką žiūrėti, ką rašo jo auklėtinis. 

Atlankstęs lakštą, Ansas labai nustebo, kad 
šį kartą Jonukas tik trumpą laiškelį jam pa
rašė. Paskui Anso akys labai ilgai stovėjo 
ant šių žodžių laiškelyje: "...Toliau Tams
tos pagalba bus man nebereikalinga ... Aš 
priėmiau tikrąjį tikėjimą į Dievą ... Mane 
išveža į Italiją ...”

Salinkus paėmė į ranką Jonuko fotogra
fiją ir į ją kalbėjo:

— Juonuk! Juonuk! Vaikeli! Ar gi tu 
jau žinai, katras tikėjimas yra tikras ir kat
ras netikras, kuomet to dar nežino viso pa
saulio kunigai? Vaikeli, tu dar nežinai, kad 
tikėjimas yra kaip motina — jo neišmainysi 
j geresnį. Turėjai motiną, dabar turėsi pamo
tę, vaikeli. Ir kas tave išveža į Italiją ir į 
kokią mokyklą? Kas tau, vienuolikos mete
lių vaikui, taip piktai pamelavo?

Salinkus nutilo. Tylėdamas dar žiūrėjo 
į fotografiją. Paskui nepabaigtą rašyti savo 
laiškelį ir vaiko laiškelį įdėjo į fotografijos 
vidų ir tą įmetė į stalčių. Paskui paėmė nuo 
lovos pinigus ir laikrodėlį. Tuos įsikišo į ki
šenę. Jis atsisėdo ant lovos krašto pagalvoti. 
Jis jautė, kad jo širdies dugnas yra iškritęs, 

kad jo širdies dugną išmušo Jonuko Saka- 
luko laiškelis.

Ansas ilgai sėdėjo ant lovos krašto, pa
slėpęs savo akis delne. Pagaliau tuščioje jo 
širdyje pradėjo kažkas gyvas plasdenti. Jis 
atsistojo, užsimetė švarką, užsidėjo skrybėlę 
ir išėjo į gatvę. Jis išėjo pasivaikščioti, tik 
pasivaikščioti. Bet netrukus jisai įlindo į Alo 
taverną.

Jis atsisėdo prie baro dviem kėdėm to
liau nuo kitų. Išvertė savo kišenę ir pabėrė 
ant baro popierinius ir sidabrinius pinigus, 
visą dešimt dolerių.

— Al, pastatyk man aukščiausiąjį stik
lą. Duok ir jiems. Aš dar turiu naują laikro
dėlį pragerti, — paprašė Ansas.

O paėmęs stiklą alaus į ranką, Ansas 
Salinkus pasakė bartenderiui:

— Tik smuklėje praleisti pinigai nueina 
į dangų.

Vėliau kažin koksai nepažįstamas uždėjo 
savo alkūnes ant Anso pečių, delnais suspau
dė Anso veidus ir pasakė jam savo išmintį-:

— Neliūdėk, Ansai, tavo Jonuks Saka- 
luks bus popiežius.
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Pora diskusinių klausimų

yra 
ko-

or-

Kai kuriose vietovėse yra iški
lęs klausimas, ar ateitininkas ga
li priklausyti Santarai.

Kas sekė tų organizacijų tar- 
pusavius santykius, nustebs pa
čiu klausimu. Kas pažįsta jauno 
žmogaus dvasios dinamiką ir ti
ki jo sugebėjimu nuoširdžiai pa
statyti ir sąžiningai spręsti savo 
visuomeninio užsiangaža v i m o 
klausimus, tam ši problema ne
atrodys tokia neįmanoma. Kiek
vienu atveju, klausimas yra iš
kilęs, ir jį reikia atsakyti.

Ligi šiol klausimas buvo spren
džiamas daugiau mažiau alter
natyvinio pasirinkimo keliu: 
žmogus pasirenka vieną, tai iš
stoja iš antrosios. Niekas jo pa
sirinkimo jam neprikiša, bet jis 
turi pasirinkti. Tačiau ar iš tik
rųjų šitokiu klausimo pastatymu 
abi šios organizacijos (kuriose 
abiejose yra humanistinio ir de
mokratinio elemento, tik gal ne
vienodomis proporcijomis) nenu
sileidžia į tą plotmę, kurią 
okupavęs bendrasis priešas 
munizmas?

Susirišęs su demokratine
ganizacija žmogus yra šios pri
klausomybės saistomas tik tuo
met, kai jis veikia, kaip jos na
rys. Jis turi pildyti jos statuto 
reikalavimus. Jis negali susiriš
ti su organizacijomis, kurių tiks
lai priešingi šiems statutams. 
Tačiau, išskiriant šias išimtis, 
jis yra laisvas daryti su savo 
laįsvalajkiu, ką jis nori.

Totalistinėse organizac i j o s e 
žmogus šios laisvės neturi. Orga
nizacija jam yra kaip žmona: 
su ja jis susiriša visam laikui ir 
visu savimi. Ir kaip privatus as
muo jis yra jos saistomas. Jis 
gali priklausyti tik tom organi
zacijom, kuriom totalistinė sis
tema leidžia. Jis turi jose pildy
ti ne savo, o jos valią. Savo pri
klausymu vienai, totalistinei or
ganizacijai jis yra saistomas vi
same savo pasireiškime.

Kiek bebūtų patogi šitokia 
orientacija organizaciniam ego
izmui — prieš ją sukilę, mes gi 
pasitraukėme iš Tėvynės! Juk tai 
ši orientacija, kuri komunizmą 
padarė, kas jis yra! Juk dėl to, 
kad žmogus turėtų laisvę savo 
privatinį gyvenimą tvarkyti, ne
saistomas reikalavimų "iš cent
ro”, mes kovojame prieš tą la
biausia centralizuotą ir totalisti- 
nę istorijoje sistemą! Tat kokia 
logika mes galime patys pasisa
vinti, kad ir dalimis, jos princi
pus?

Aš priklausau prie tų, kurie 
mano, kad galutinėje išvadoje 
ateitininkas Santarai priklausy
ti negali. Tačiau negali ne dėl to, 
kad mes jam draustume, o todėl, 
kad skiriasi mūsų politiniai lo
jalumai. Santariečiai yra artimi 
vidurio srovėms, ateitininkai 
klerikaliniam sparnui. Ne ideolo
giniai skirtumai, bet šis politinis 
lojalumas santarietį ir ateitinin
ką neišvengiamai skirs.

Tarp pažangaus ateitininko, 
priklausančio Lietuvių Frontui, 
ir religinio Santaros sparno at
stovo, simpatizuojančio Rezisten
cinei Santarvei, yra daug dau
giau panašumų, negu manoma. 
Žinoma, ne vien tie žmonės, ku
rie yra panašūs, sudaro tų orga
nizacijų visumą. Bet reikia pri
pažinti, kad kai kuriais atvejais 
tarpcrganizaciniai santykiai yra 
gana artimi. Yra tam tikrų ben
drų dvasinių siekimų, kurie jun
gia visus siekiančiuosius (nors 
receptai ir būtų skirtingi). Sie
kimas kartais su priešais jungia 
daugiau, negu "bendri tikslai” 
siekiančius ir veržlius su tais, 
kurie yra mirę dvasioje ir pa
skendę praeityje!

Tat ir šį klausimą mes turėtu-

me humanistiškai spręsti: tikė
dami, kad galutinėje išvadoje 
žmogus turi pasirinkti, kam jis 
atiduos savo lojalumą, nebūkime, 
kaip tie, kuriuos mes dėl jų tota- 
listinių nusiteikimų smerkiame. 
Nedrauskiipe žmonėms pasirink
ti! Jie pasirinks, tuo nereikia 
abejoti, ir nueis savo apsispren
dimo keliu. Tačiau nebijokime 
jiems leisti susipažinti. Mes ne
turime nei baisių paslapčių, nei 
noro bet kam diktuoti, kur jis 
gali ar negali priklausyti. Todėl 
aš ginčiau tezę, jog mes neturė
tume bet kokio žmogaus užštam- 
puoti, kaip "nepageidaujamo”. 
Kas nori ateiti, to neįleisti mes 
galime, tiktai išduodami savo 
idealus. Kas nori priklausyti or
ganizacijai, kurios principuose 
nėra nieko, kas būtų priešinga 
mūsų principams — tam jo vi
suomeninės veiklos laisvę varžy
ti mes galime, tik atsisakydami 
demokratinių įsitikinimų (bet

kas tada iš mūsų liktų?).
Tarp santariečių ir ateitininkų 

"yra" ideologinių skirtumų. Ta
čiau jų yra ir Ateities bei San
taros viduje. Abi organizacijos 
gi turi galvojančių žmonių, ir 
galvojantys žmonės gali nesi
skirti. Mano požiūriu esmiška, 
kad šie skirtumai, ypač šiandien, 
nėra pakankamu pagrindu nuo
latinei tarporganizacinei įtam
pai. Mus skiria ne ideologijos, 
kurias mes paliekam individui, 
bet politika, kuria mes vykdom 
sambūriais. Su kuo mes "politiš
kai" sutariame (studentiškosios 
ar lietuviškosios politikos pras
me), su tuo drauge einame.

Jei ateitininkai tikrai yra ka
talikiško jaunimo organizacija, 
nesusiejanti su politika, tai joje 
turėtų būti ir joje yra žmonių, 
pritariančių mūsų politikai — 
būtent vidurio srovių vienybei, 
— tie žmonės pas mus turėtų 
būti pageidaujami, žinoma, jei 
ateitininkai faktinai yra susieti 
su politika ir yra krikdemų prie
auglis, tada jau visai kita šnek
ta. A. G.

Atviras laiškas V. Vygantui
Z. V. REKAŠIUS

mi'unnimiminfflUlftiMUlii

Senai ruošiuosi padėkoti už 
įdomų straipsnį "Santara, ideo
logija ir liberalizmas" (Studen
tų žodžio 37 Nr.), nors ir ne su 
visomis jo mintimis galiu sutik
ti. Skaitydamas jį, tiesų, trupu
tį pykau, kad neviską galiu su
prasti. Teka, pavyzdžiui, pas 
draugus klaus.tis, kas yra tos ti- 
tiliacįnės- tendencijos, phenoty- 
piški siekimai ir t.t. Ir atrodo, 
kad viskas tas moksliškas "plo
nybes” galima buvo daug po
prasčius, t. y. lietuviškiau išaiš
kinti. Tačiau, straipsnis pajėgė 
išvengti pykčio ir karčios, ten- 
dencjos, kas nevisada pavykda
vo musų vyresniems kritikams.

Mes, santariečiai, ląbaį <jaug 
esam aiškinę apie Santarą sau 
patiems ir kitiems, žinoma, kiek
vienas aiškiname taip, kaip ku
riam atrodo, ir tuose aiškinimuo
se nesunku kartais rasti ir prieš
taravimų. Tai gal ir nėra didelis 
nusikaltimas organizacijai, kuri 
nėra supančiota nei ilgametėmis 
tradicijomis, nei sistematiškai 
išdirbta ideologine sistema. Ta
čiau nemažiau svarbu, kaip apie 
mus galvoja kiti. Paties kritiš
kos pastabos yra gan atviros, ir, 
būčiau linkęs manyti, nuošir
džios, todėl apie jas ir norėtume 
paklabėti.

Visų pirma Pačiam neaiškus 
mūsų nenoras vadintis ideologi
niu sambūriu. Juk esame vidu
rio srovėms artimas jaunimas, 
juk L. Grinius kalba apie mūsų 
tęsiamą liberalinę mintį lietuvių 
studentijoje, gi J. Šmulkštys 
(buvęs Santaros vicepirminin
kas) mus nupiešia kaip liberalis- 
tinėms grupėms artimą jaunimą. 
Pavyzdžių galima rasti ir dau
giau. Tačiau ... amerikiečiai tu
ri gražų posakį, kad "skaičiai ne
meluoja, bet melagiai skaičiuo
ja”. Lygiai tas pats yra ir su 
pavyzdžiais. Niekam nepaslaptis, 
kad Santaroje yra liberalų. Yra 
tačiau ir tokių, kurie savęs jo
kiu būdu neskaito liberalais, štai 
kodėl ir Santaros statute pasi
rinkome ne liberalistinės organi
zacijos rėmus, bet daug platesnį 
vidurio kelią. Gi ar visa vidurio 
srovė aiški savo idėjiniu pasau
liu, ir kokia bendra ideologija 
jungia pav. Ūkininkų Partiją su 
tautininkais, mums bent iki šiol 
nepavyko išaiškinti. Kaip tik 
priešingai — mums atrodo, kad 
vidurio srovei daugiau bendras 
nusiteikimas yra gyvenimo pro-

vautis; netgi toje pačioje San
taroje skleisti savo susirastą tie
są. Juk kaip kitaip suprasti ta
da kad ir tokį faktą, kad S. ši
moliūnas, vienas iš Santaros stei
gėjų ir pirmos CV narys, oficia
liame Santaros leidinyje išeina 
su tokiais žodžiais: "Ir vėl kar
toju : prašau būti krikščioniškais 
ir kūrybingais” (Laisvo Žmogaus 
Keliu Į Lietuviškumą, Santaros 
leidinys, 1954 m.). Niekas dar 
lig šiol deja neskelbė, kad mas, 
Santara, esame krikščioniškos 
pasaulėžiūros organizacija. Ta
čiau, mūsų nedviprasmiškas pa
sisakymas už individo laisvę idė
jiniame pasaulyje siekti to, ko 
jis nori, daugeliui mūsų kritikų 
iššaukia norą mus laikyti libe
ralais. Atskirų gi santariečių pa
sisakymai už liberalizmą bando
ma dažnai aiškinti kaip visos 
Santaros liberalizmo įrodymai.

Čia manau ir rasime atsaky
mą, kodėl mes vengiame save 
identifikuoti su betkuria pasau
lėžiūra (tuo pačiu ir su libera
lizmu). Mes gan drąsiai bandome 
spręsti laikines problemas (Lie
tuvos išlaisvinimas, vidurio sro
vių vienybė, kova prieš komu
nizmą, gairės Lietuvos atstaty
mui) bei nedvejodami pasisako
me už universalias (t. y. visuoti
nai mūsų civilizacijoje ir mūsų 
laike priimtas) vertybes (Krikš
čioniška moralė, tautiškumas, de
mokratija, sąžinės laisvė), bet 
nedrįstame versti, kad ir užsidė- 
tume vienoką ar kitokią pasau
lėžiūrinę uniformą, nes nesijau
čiame tam kompetetingi, ir ma
nome, kad tai ne mūsų bendra, 
bet kiekvienam santariečiui pa
skira asmeninė problema.

Viena didelė Paties klaida, tai 
blogai suprastas mūsų laisvės 
vertinimas. Jei pav. individas A, 
kuris vadovaujasi ateitininkų 
ideologija, nori būti santariečių, 
jam tereikia tik pripažinti teisę 
kitam individui savo idėjinį pa
saulį sistematizuoti laisvai, pa
gal savo sąžinę ir protą. Gi lais
vė (ar teisė) pati savyje nėra 
idėjinė vertybė, Ž>et tik viena iš 
priemonių idėjinėms ‘vretybėms 
siekti ir todėl negali būti stato
ma aukščiau už idėjines vertybes 
(kaip kad paties minimas tikė
jimas į pomirtinį gyvąenimą). 
Iš viso mums truputį juokingai 
atrodo bandymas idėjines verty
bes matuoti fiziniais matais (ku
ri ilgesnė, sunkesnė, ar kuri 
aukščiau stovi). Lyginti idėjines 
vertybes gal tiksliau būtų pagal 
tai, ar jos viena kitą papildo, ar 
viena kitai prieštarauja, ar yra 
viena kitai neutralios.

Lengviausiai mums supranta
mas ir lengviausįai išaišknia- 
mas Paties susirūpinimas dėl 
"organizacijos (Santaros) gali
mybės funkcionuoti, jei ji nori 
ugdyti, auklėti savo narius, kai 
pats organizacijos idėjinis pa
grindas paremtas funkciniu, o ne 
turinio vertybių principu”. Visa 
nelaimė čia yra, kad mes visai 
'nenorime savo narių auklėti (ne
same auklės ir neturime auklė-

blemas spręsti ne pagal pasaulė
žiūrinę diferenciaciją, bet pagal 
praktinius gyvenimo reikalavi
mus.

Manau, kad daug paprasčiau 
šį klausimą galėtume išspręsti, 
jeigu pabandyfume pŠhūgrfnėti, 
kokia gi iš tikrųjų yra Santaros 
ideologija. Gi jei tokios nerasime 
— Santara gal ir toliau liks ne- 
ideologinė. Ideologiją Pats apta
ri "suma sistematinio pobūdžio 
vertybių idėjinėje plotmėje, iš
reikštų hierarchinėje formoje”. 
Norėčiau Paties dėmesį atkreip
ti j žodį "sumą" (kurį aš beveik 
būčiau linkęs išplėsti į "visu
mą”). Mes galėsime rasti daug 
idėjinių momentų, kurie mus 
jungtų ar tai su viena ar kita 
pasaulėžiūra, bet ar paskiros idė
jinės vertybės jau sudaro ideolo
giją — ? ? Labai teisingai V. Ka
volis pastebi, kad mūsų vertybių 
hierarchijos viršūnėje yra kova 
dėl Lietuvos išvadavimo. Teisin
ga ir Paties pastaba, kad tai jau 
idėjinė kova. Bet — ar tai jau 
padaro mus ideologine organiza
cija? Juk tada reikėtų, laikyti 
ideologine organizacija ir pav. 
Amerikos Raudonąjį Kryžių, ku
rio darbas ir tikslai taip pat yra: tojų), bet susirinkome į Santa- 
idėjiniai. Tačiau jame dirba ben
drą idėjinį darbą labai jau skir
tingų pasaulėžiūrinių nusiteiki
mų žmonės, lygiai kaip ir dėl 
Lietuvos išlaisvinimo kovoja 
skirtingiausių pasaulėžiūrų at
stovai. Ir kas gi tada atsitiktų 
su mūsų ideologija, Lietuvą iš
laisvinus? Juk visiems aišku, 
kad tai tik laikinis tikslas, gi 
pasaulėžiūros ir ideologijos ne
matuojamos nei mėnesiais, nei 
metais. Manau, kad minėtas pa
vyzdys paaiškins ir tai, kodėl 
mes, nesivadindami ideologiniu 
sambūriu, nevengiame kalbėti 
apie mūsų atstovaujamą pasau
lėžiūrų sąjungą (bet ne pasau
lėžiūrą) .

Teisinga Paties pastaba, kad 
-'Santara sistematinio idėjinio 
turinio aspektą akcentuoja ir jo 
jokių būdų neneigia (mano pa
braukta, zvr). Priešingai, ji ska
tina savo narius ieškoti ii- pasi
imti iš ideologijų visa tai, ką 
kiekvienas jose gero gali susi
rasti. Savo statute ji įsakmiai 
pabrėžia vadovautis krikščioniš-

rą mums bendro darbo dirbti, gi 
. auklėjimą ar auklėjimasi palie

kame savo nariams individualiai 
ar ideologinėms organizacijoms 
(maždaug pusė santariečių ak- 

. tyviai dalyvauja; skautų organi
zacijoje).

Tai beveik ir visos straipsnyje 
iškeltos problemos, išskirus gal 
tik Paties truputį keistoką klau
simą, kodėl šiaip gan aktyvūs 
santariečiai nerado reikalo rim
čiau atsakyti į prof. kun. S. Ylos 
straipsnius. Jei visos iškeltos 
mintys man buvo nesunkiai su
prantamos, tai šio klausimo, de
ja, negaliu išsiaiškinti. Atleisk, 
bet nejaugi Pats tikrai galvoji, 
kad į S. Ylos straipsnius galima 
iš viso bet kaip atsakyti. Bandė, 

i tiesa, pora mūsiškių atsakyti, 
' bet... geriau gal ir nebūtų ban-
• dę, kaip kad mano nuomone ne-
• laimingas buvo ir CaroJus ban-
• dymas Tave truputį piktokai at- 
. remti.

St. Yla linkęs nagrinėti libe- 
i ralizmo, liberalistinio lietuviško
• jaunimo, nacionalizmo (lietuviš

kos bei humanistinės moralės! ko) ir kitas krizes. Mūsų nuomo- 
principais. Ji leidžia savo na-Į ne krizės betgi prasideda tik ta- 
riams (ir net skatina) laisvai su- da, kai S. Ylai prireikia rasti ar- 
sirast pasaulėžiūrą ir ją vado- gumentį jam jau iš anksto aiš-

NEPAMIRŠKIME 
ŠELPTINŲ 

STUDENTU
Aną dieną vienam iš redakto

rių rašo Raimundas Mišauskas, 
narys Lietuvių Studentų šalpos 
Fondo. Skundžiasi, kad sunkiai 
eina svarbus Fondo darbas. Ir ne 
dėl to, kad Fondą ardytų viso
kios adminisrtacinės negerovės, 
nes ten dirba žmonės su retai 
sutinkamu pasišventimu, „bet 
grynai dėl tautiečių nesusiprati
mo. Per savo veiklos dvejus me
tus Fondas tepajėgė sušelpti vien 
8 kolegas, o aukų vis mažėja, kai 
šelptinų skaičius yra padidėjęs.

Reikia pastebėti, kad ir Ame
rikos sąlygose yra visa eilė šelp
tinų lietuvių studentų. Tai jauni 
našlaičiai ir nepasiturinčių šei
mų vaikai, liguisti kolegos ... 
Iki šiol nei viena šio Fondo pa
skola neduota jos absoliučiai ne
būtinam kolegai. Gavę paskolas 
asmenys, kurie kitaip nebūtų 
įžengę universitetan, arba jau 
sėkmingai užbaigė studijas arba 
savo studijose sparčiai žengia į 
priekį. Pagal sąlygas visi gyvai 
reiškiasi lietuviškame gyvenime. 
Yra geriau pasiturinčių studen
tų, bet jie, žinoma, neįstengia 
sušelpti savo kolegų. Pašalpos 
reikalingi kolegos gali būti pa
dėti tik lietuvių visuomenės, iš 
kurios jie ir yra kilę ir kuriai jie 
yra atsidavę.

Tenka susimąstyti ties Fondo 
neturtu. Ar mes nebesirūpiname 

• lietuviškais reikalais ir gyvena
me vieni? Netikime, kad vyres- 
nioje kartoje būtų išblėsęs lietu
viškumas, nes, mums studen
tams beaugant svetimoje padan
gėje, ji mus išmokė Lietuvą pa
žinti ir mylėti. Manome, kad šis 
nejudrumas yra tik todėl, kad 
mums sunku palaikyti tarpusa
vio ryšius, esant išsiblaškusiems 
po visą Ameriką.

Nenaudinga tendencija yra 
užsidaryti vien savos kolonijos 
reikaluose. Duomenys rodo, kad 
kokiai nors vietinei veiklai yra 
sudedama daugiau lėšų, negu 
i r » < v--------------------------------------------------

kiems tvirtinimams paremti. 
Jam, pavyzdžiui, visai aišku, kad 
liberalai (taipgi ir mes, santa
riečiai) kovoja prieš protą (gi 
takius žmones gyvojoj kalboj pa
prastai vadina bepročiais). Sa
vo tvirtinimams paremti jis gi 
cituoja kol. P. Vadopalą, "kultū
ringai" pastebėdamas, kad šio 
santariečio iš prigimties sveikas 
galvojimas dar kartais pajėgia 
susigaudyti kur čia teisybė. No
rint šį jo tvirtinimą atremti, 
reikėtų prisipažinti, kad jo cituo
tas P. Vadopalas nėra, ir niekada 
deja nebuvo santariečių (ir tuo 
pačiu paremt ja garsiai nepasa
kytą mintį, kad kiti santariečiai 
yra bepročiai).

Atleisk, bet šį kartą jau aš 
klausiu : ar. verta? Jei Pats skai
tai jo dabar Aiduose einantį 
straipsnių ciklą apie nacionaliz
mą, tai turbūt sutiksi, kad šito
kias akrobatikos galima pama
tyti tik cirke. Ten ir varpinin
kai, ir liaudininkai, ir rezisten
tai, ir voldemarininkai cituoja
mi vienam ir tam pačiam tikslui 
įrodyti: kokie gi iš tikrųjų yra 
tie lietuviški nacionalistai. Ne
jaugi po to betkaks rimtas liau
dininkas dar galėtų eiti aiškin
tis, kad jie, liaudininkai nėra jau 
tokie baisūs naciai, kaip iš A. 
Greimo, B. Railos, V. Rastenio ir•
kitų jų "bendraminčių" atrodo. 
Iš viso, kaip galima tvirtinti, ar 
tai, kad žydai yra komunistai, ar 
italai vagys, ar liberalai bedie
viai, ar pagaliau raudonplaukės 
merginos nenuoširdžios, štai ko-| 
dėl mes pritariam New Yorko 
santąriečių nuomonei, kad į to
kius straipsnius mums iš Viso; 
neverta atsakinėti. Nerašyčiau! 
ir Tau šio atviro laiško, jei Tavo 
kritiškos pastabos nebūtų toli 
pralenkę Tavo tituluojamo "pro
fesoriaus” kultūrinį lygį.

Beje, vienintelis rimtas atsa-i 
kymas S. Ylai, mūsų nuomone 
buvo J. E. vysk. V. Brizgioj 
straipsnis Drauge, kurio min-; 
tims aš, kaip santarietis, galiu ( 
tik pritarti.

Tad dar kartą ačiū už Tavo 
straipsnį, ir iki pasimatymo Stu-1 
dentų žodyje.

bendriems reikalams.
Tarp tokių bendrų reikalų, ku

rie rūpi Amerikos lietuviams, 
ypatingos svarbos yra studentų 
šalpa, šiandien neįstengiame tu
rėti savo universiteto, bet, gal 
būt, daugiau negu tėvynėje gali
me asmeniškai paremti savo stu

dentus. Tat nepamirškime šios 
svarbios pareigos. Savo aukas, 
nors ir kuklias, siųskime, adre
suodami: Lithuanian Studentą 
Fund, Account No. 11737, c/o 
Chicago Savings & Loan Assn., 
6234 So. Western Avė., Chicago 
36, Illinois.

AKADEMINIAME PASAULYJE
Rochesteris

• Šiais metais susidarius di
desniam skaičiui Rochesteryje 
studijuojančio jaunimo, lapkričio 
mėn. 7 d. buvo įsteigtas Lietuvių 
Studentų S-gos skyrius. Į skyrių 
įstojo 20 studentų, 5 iš jų Ame
rikoje gimę lietuviai.

• Gruodžio mėn. 4 d. sušauk
tas visuotinis skyriaus narių su
sirinkimas išrinko valdybą: Gra- 
žina-Irena Musteikytė — pirmi
ninkė, Vaidevutis Draugelis — 
sekretorius, Robertas Sherelis — 
iždininkas. Revizijos komisijoj: 
Vytautas žmuidzinas ir Bronius 
Kaklys.

• Susirinkimas svarstė kilno
jamos jaunųjų dailininkų meno 
parodos ruošimą Rochesteryje.

Detroitas
• Gruodžio 28 d. Detroite buvo 

surengtas santariečių pobūvis, 
alutis, į kurį atsilankė buvęs ir 
dabartinis Santaros pirmininkai 
V. Kavolis ir L. Sabaliūnas. Gy
vai padiskutuoti aktualūs aka
deminiai reikalai.

• Ypatingo dėmesio užsitar
nauja Detroito studentų skyriaus 
surengtas Naujų Metų viešas su
tikimas. Atitinkamai papuoštoje 
salėje studentai ir svečiai, kurių 
visų susidarė daugiau kaip 200, 
kultūringai sutiko 1956 metus. 
Gautas pelnas paskirtas Vasario 
16 gimnazijai. Prie šio sutikimo 
įgyvendinimo daugiau ar mažiau 
pasidarbiavo valdybos nariai: A. 
Šimoliūnas, K. Navasaitis, D. 
Bulgarauskaitė, D. šeputaitė, A. 
Polikaitis. Valdybai ypač daug 
talkininkavo G. Kazlausksaz

Vienintelis nesklandumas bu
vo, kad pačių studentų N. Metų 
sutikime buvo mažoka, nors sky
riaus visuotinis susirinkimas 
balsų dauguma įpareigojo valdy
bą surengti šį parengimą. Gaila, 
kad narių nepareigingumas trug- 
do skyriaus veiklą ir neatiduoda
ma pagarba v-bos asmenims. Ti
kimasi, kad kitą kartą Detroito 
studentai pasielgs subrendusiau.

• Sanusio 7 d. Detroite įvykb 
sparto klubo "Kovas” penkme
čio paminėjimas. Ta proga su
rengta krepšinio rungtynės ir 
koncertas - vakaras, šio klubo 
veikloje yra aktyviai pasireiškę 
studentai, iš kurių paminėtini 
A. Racka, A. Šlepetys, J. Geru
laitis, G. Vitkus, V. Memenąs, 
A. Armalis ir kiti.

• Sausio 7 Detroite studentas 
J. Jonynasvsukūrė šeimos židinį 
su P. Orintaite. Jiems linkime 
daug saulėtų dienų.

• Skautės ir skautai akademi
kai ir jų svečiai sutiko Naujus 
Metus žiemos stovykloje Michi- 
gane.

Clevelande
• Clevelandą skyriaus studen

tai suruošė Naujųjų Metų suti
kimą visuomenei ir jaunimui. 
Gaila, kad lietuvių visuomenė 
gana šaltai reagavo į parengimą 
ir negausiai dalyvavo.

Prie N. Metų sutikimo paruo
šimo, be skyriaus valdybos narių, 
daug prisidėjo Danutė Koklytė,

Aldona Liutkevičiūtė ir Vytau
tas Muliolis.

Studentų Centro Valdybos pir
mininkas Pr. Joga žodžiu pasvei
kina N. Metų sutikimo dalyvius.

• Būrys Clevelando skaučių ir 
skautų, vadovaujami Vyt. Ka- 
manto, iškylavo skautų stovyk
loje šiauriniame Michigane.

• Gruodžio 29 buvo įsteigtas 
Santaros skyrius Clevelande. 
Santariečių steigiamajame susi
rinkime dalyvavo du Santaros 
Centro Valdybos nariai: pirmi
ninkas L. Sabaliūnas, sekretorė 
V. Gaškaitė ir svečias iš Detroito 
Al. lljasevičius.

Clevelando sk. valdybon įeina 
R. Babiękas, N. Bartuškaitė ir 
G. Klimaitė.

• Santaros suvažiavime New 
Yorke iš Clevealndo dalyvavo 
studentai R. Babickas, D. Bar
tuškaitė, N. Bartuškaitė ir L. 
Janulevičiūtė.

• Lilijana Janulevičiūtė sutiko 
būtį Santaros biuletenio ryšinin
kė Clevelande.

New York
• New Yorko Santaros suva

žiavime buvo narginėjamos ak
tualias problemos liečiančios 
šiandieninę Lietuvą. Lietuvos 
laisvinimo klausymu referavo L. 
Sabaliūnas, R. Šilbajoris ir V. 
Rastenis. Pagrindinės programos 
prelegentai supažindino su da
bartinio Lietuvos jaunimo pasau- 
lėžiūromis ir auklėjimo būdu Lie
tuvoje. Suvažiavime buvo iškelta 
nemaža klausimų, diskusijų ir 
pasisakymų Lietuvos laisvinimo 
klausimu.
... Pūfmininkavo Rytas Babickas 
iš Clevelando ir Al. lljasevičius 
iš Detroito. N. Y. suvažiavimas 
sutraukė nemažai studentų iš 
įvairių vietovių pradedant Bos
tonu, Brocktonu, Philadelphija, 
Baltimore ir Rochesteriu ir bai
giant Detroitu, Clevelandu ir 
Chicaga.

Suvažiavę santariečiai sutiko 
Naujus Metus kartu su New Yar- 
ko šviesiečiais ir sportininkais.
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SOVIETAI 
NAUDOJASI 
UŽTIKRINIMU

Daug vandens nutekėjo upė
mis nuo pereitos liepos Ženevos 
"'viršūnių” konferencijos. Ir so
vietai vėl daug laimėjo, pasinau
dodami mažai reklamuotu prezi
dento Eisenhowerio užtikrinimu 
Bulganinui ir Chruščiovui, kad 
Amerika nepanaudos atominės 
nei vandenilio bombos Rusijai 
atakuoti, jeigu Rusija neužata- 
kuos Amerikos.

Užtikrinimas Rusiją neliesti 
buvo toks rimtas, kad tiedu so
vietų valdovų klikos nariai ra
miai leidosi ilgon kelionėn į In
diją ir j kai kurias kitas Azijos 
valstybes, ramiai ruošdami tų 
kraštų pajungimą Kremliaus įta
kon. Jie buvo priimti su didžiau
siomis iškilmėmis ir gėlėmis. Ir 
visur jie švaistė klastingus pa
žadus. Ten kur Amerika pylė 
šimtus milijonus dolerių sustip
rinimui ekonominio gyvenimo, 
Chruščiovas nuvykęs pasinaudo
jo Ameriką piešti juodomis spal
vomis, patraukiant tų kraštų gy
ventojus atsisukti j Maskvą, kaip 
geriasuią ateityje gelbėtoją. Ir 
Amerika bejėgė ką nors daryti.

Šis Eisenhowerio užtikrinimas 
Kremliui, kad Rusija nebus ata
kuojama, yra lygus Trumano 
prezidentavimo metu slaptam 
Washingtono ir Londono sutari
mui jokiu atveju neatakuoti ko
munistinės Kinijos pozicijų ir 
sandėlių už Yalu upės. Tai paty
ręs Kremlius ir Peipingas pra
vedė Korėjos karo demoralizaci
ją, Amerika negarbingai tą karą 
pralaimėjo, plačiau atidarydama 
duris komunistams užkariauti 
Indokiniios dali ir ištiesti nagus 
j visą likusią Aziją.

Ta paslaptį Kremliui išdavė du 
Britų diplomatinės tarnybos na
riai, slaptai tarnavę sovietams. 
Skirtumas tarp Ženevos užtikri
nimo tik toks, kad tą nusistaty
mą pareiškė pats Amerikos pre
zidentas, jausdamasis geroje 
nuotaikoje, svajodamas įgyven
dinti taika, pasimatęs su sovietų 
maršalu Žukovu, iš kurio tikėjo
si paramos savo geriems norams, 
taip pat sužavėtas Bulganino ir 
Chruščiovo šypsenomis.

Bolševikams nieko daugiau ir 
nereikia, kaip tik taikos savo 
planingam pasaulio pavergimui 
vykdyti.

Geresniam užtikrinimui, kad 
Amerika neturi piktu tikslų prieš

Amerikos užsienio politikos tiks
las.”

Ar nedžiugina toks pareiški
mas mus lietuvius? Reiktų 
džiaugtis tokius Amerikos prezi
dento žodžius išgirdus.

Bet Kremliaus valdovai ir lie
pos mėnesio Ženevos "viršūnių” 
konferencijoje, ir paskiau užsie
nio ministrų konferencijoje ten 
pat, Amerikai aiškiai atsakė, kad 
tos tautos yra "laisvos sovietinės 
respublikos”, Amerika neturi 
teisės kištis į svetimų valstybių 
vidaus reikalus. Joks tų kraštų 
laisvinimo klausimas neegzistuo
ja.

Koks būtų tas "taikiu keliu 
laisvinimas” pavergtos Lietuvos 
ir kitų eilės valstybių, įskaitant 
ir milžinišką Kiniją, Kremliui 
atmetant prašymus "taikiu ke
liu” joms nepriklausomybes at
statyti, o pačiai Amerikai užkir
tus visus kelius pavergtoms tau
toms laisvės siekti. Ryškiausi pa
vyzdžiai yra prieš pora metų ry
tų Vokietijoje kilęs bolševikams 
pasipriešinimas, kai Eisenhowe- 
ris pasakė jokios paramos suki
lėliams neteiks. O Formozos kinų 
nacionalistų užblokavimas verž
tis i savo krašto žemyną, kur 
milionai pogrindžio kovotoiu lau
kia gen. čiang Kai-šeko grįžtant. 
IŠ kitos pusės, Washingtonas 
stengiasi taikiu keliu atiduoti 
Peipingui nacionalistų salas Que- 
moy ir Matsu, tikint tuo būdu il
gesniam laikui nuraminti komu
nistinę Kinija, nesuprantant, kad 
tada jau reiktų atiduoti pačią 
Formozą.

ši Eisenhowerio pareiškimą 
reikia laikyti politiniu mostu 
gauti Amerikoje gyvenančiu tau
tu žmonių paramą respublikonu 
partijai ateinančio rudens rinki
mams, pradedant nuo lietuvių, 
baigiant kitomis didelėmis tau
tomis.

Kai vasarą Eisenhoweris ren
gėsi į Ženevą, senat. McCarthy 
buvo patiekęs senatui rezoliuci
ja, raginant prezidentą reika
lauti bolševiku pavergtoms tau
toms išlaisvinimo. Jo rezoliucija 
senatas atmetė, ir dėl to. kad 
tada jau buvo pavykę prieš Mc 
Carthy sukelti visame kršate ir 
Washingtone neapykanta dėl jo 
atkaklaus sekimo komunistu vei
klos. Tačiau respublikonų ir de
mokratų vadai gavo iš tų pa
vergtu tautu Amerikoje gyve
nančių žmonių tiek protestu, kad 
tuoj apsisukus, veik tokią pat

Nors šventės jau praėjo, — 
vis dar gyvenu Kalėdinių svei
kinimų nuotaikomis. Laikosi jos 
manyje nenutrūkstamai stipriai, 
lyg Kalėdos ir Nauji Metai per 
klaidą būtų nusitęsę į sausio vi
durį.

Atskrido po mano stogu 3 pa
vėluoti švenčių sveikinimai. Trys 
lietuviški laiškai rašyti prieš 
šventes 3-jų šventiškai nusitei
kusių šeimynų. Pirmieji žodžiai, 
kaip įprasta, surišti su linksmu
mo ir laimės linkėjimais Kalėdų 
ir Naujų Metų proga. Jie galėjo

senatoriaus Knowlando rezoliu- 
siją, senatas priėmė ir įteikė 
prezidentui, išvykstant į Ženevą.

Tokie žodžiai kaip dabar Ei- 
senhowerio, be darbų, pilnu už
tikrinimu sovietams neliečiamy
bės, tik labiau paskatina bolše
vikus naikinti pavergtų tautų 
žmones.

būti rašyti man arba kitam, ar 
dešimtam pažįstamam ir perskai
tyti bei numesti j šalį. Skirtumas 
tik toks, kad šiuose laiškuose, po 
sveikinimų, rašytojai paprastais 
žodžiais išdėstė mintis, dėl kurių 
jų sveikinimai palieka aktualūs 
apvalius metus. Tiek man, tiek 
jums, — mieli skaitytojai.

Pirmame laiške iš Argentinos 
rašoma: "Nuoširdžiai dėkojame 
už Jūsų atsiųstą afidavitą. Deja, 
konsulate mums buvo pareikšta, 
kad jis per mažas. Prašėme M., 
— jis pažadėjo atsiųsti antrą 
(afidavitą). Tada, atrodo, turė
tų užtekti. Be to, konsulate 
mums pranešta, kad jei pajudė
sime, tai kada nors tarp liepos ir 
lapkričio 1956 metais. Sukame 
galvas dėl kelionės apmokėjimo. 
Po revoliucijos biletų kainos pa
kilo 100%, Ne doleriais skaičiuo
jant, bet pezomis. Anksčiau ke
lionių biurai už dolerį skaitė 15 
pezų, gi dabar nori nuo 32 ligi 37 
pezų. Maisto produktų kainos 
kyla; sunku suvesti galą su ga
lu ...”

Antrame laiške iš Vokietijos 
rašoma: "Norime pranešti, kad

mes negalime dėl sveikatos prie
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PASKUBĖKITE — ATSARGOS RIBOTOS! (6)

žasčių išemigruoti. Komisija 
pranešė, kad mes negalime J.A. 
V. konsulo pageidavimų sveika
tos atžvilgiu patenkinti dėl tų 
■priežasčių: mano viena akis ka
ro metu buvo sužeista, gi žmona 
sirgo plaučių ir šonkaulių plėvės 
uždegimu ir turi dėmes ant plau
čių. Mūsų Kalėdų džiaugsmas 
sudrumstas. Kai pagalvoji, kad 
čia reikės nuolat pasilikti, at
rodo, negailėtum nieko, kad tjk 
pavyktų išvažiuoti. Ypač dabar, 
kaip mums nepalankus "svečias” 
atvažiuoja j Boną mėginti mus 
"laisvinti”. Nesenai gavau laiš
ką iš Lietuvos. Mano tėvai mirę, 
vienas brolis po 10 metų paleis
tas iš Sibiro, antras žuvo miš
ke ...”

Trečiame laiške iš Lietuvos 
rašoma: "Esu gyva ir sveika, ko 
ir Jums linkiu. Rašykite dau
giau, — labai laukiu ...” Tai ir 
visas laiškas. Prie jo įdėta šmo
telis paplotėlio iškepto su tuo 
pačiu Dievo paveikslėliu, kuris 
buvo vartojamas parapijoj prieš 
15 metų. Matyt, bažnytėlė suge
bėjo išsaugoti formas tik ... 
negali paslėpti Lietuvoj kerojan
čio vargo: paplotėlis iškeptas iš 
labai tamsių miltų!

štai, tokie trys laiškai nutęsė 
mano šventines nuotaikas j Nau
juosius Metus. Nuotaikas — be 
džiaugsmo. Nuotaikas įpareigo
jančias kiek galint dažniau dar
bu ir mintimi nukrypti nuo šios 
šalies prašmatnios kasdienybės 
į tą pusę iš kurios ateina trum
pa, lakoniška žinutė: "antras žu
vo miške...”

HARTFORD
"STARKIŠKIŲ GIRIOJ” 

HARTFORDE
šio mėn. 28 d. 7 vai. v. Lietu-
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vių parapijos mokyklos salėje, 
Broad ir Capitol gatvių kam
pas, vietinių lietuvių skautų me
no sekcija suvaidins Marijos 
Steikūnienės trijų veiksmų vaiz
delį "Starkiškių Girioj”. Jame 
vaizduojama nedalia mūsų bro
lių, likusių tėvynėje po sunkia 
okupanto priespauda, partizanų 
kova su pavergėju ir Kūčių nak
tis miško gilumoje pasislėpus 
nuo priešo.

Vaizdelį režisuoja Vytautas 
Zdancevičius. Po vaidinimo bus 
šokiai ir veiks skautų tėvų komi
teto bufetas.

Šu dideliu pasisekimu Hartfor
dą skautai šį vaizdelį suvaidino 
pernai New Britaine ir šiemet 
Worsesteryje, o 16-to Vasario 
proga dar kartą ji suvaidins New 
Britaine. V. P.

ST. CATHARINES
SI.A 278 KUOPOS 

SUSIRINKIMAS
1955 m. gruodžio mėn. 30 d. 

J. šarapnicko bute įvyko šios 
kuopos susirinkimas. Dalyvavo 
12 narių. Susirinkimą pravedė 
kuopos pirmininkas Piliponis. 
Praeito susirinkimo protokolą 
perskaitė kuopos sekretorius K. 
Jonušas.

Naujai įstojusiems kuopos na
riams J. Diliui, K. Jonušui, J. 
Kavalėliui, M. Kukanauskui kuo
pos p-kas Piliponis įteikė apdrau- 
dos pažymėjimus. J. Dilys padė
kojo už priėmimą į šią organiza
ciją ir išreiškė pasitenkinimą 
galįs dalyvauti seniausioj ir di
džiausioj lietuvių organizacijoje. 
Toliau sekė kuopos būstinės klau
symas. J. šarapnickui sutinkant 
SLA 278 kuopos būstinė palieka
ma jo bute, 56 Concord Avė., St. 
Catharines, Ont., Canada.

Kuopos p-kas perskaitė ins
trukcijas apie pildomosios tary
bos nominacijas. Susirinkime da
lyvavę turėjo teisę balsuoti 7 na
riai. Balsavimo daviniai šie: K. 
J. Kalinauskas i SLA preziden
tus 7 balsai, P. Dargis į SLA vi
ceprezidentus 7, Dr. M. J. Vini- 
kas i SLA sekretorius 7, A. S. 
Trečiokas i SLA iždininkus 6, 
Gugienė į SLA iždininkus 1, J. 
Maceina j SLA iždo globėjus 7, 
E. Devenienė i SLA iždo globėjus 
5, Mikužiūtė i SLA iždo globėjus 
2 ir Dr. S. Biežis į SLA daktarus 
kvotėjus 7.

P. J. Dilys įnešė pasiūlymą 
SLA narių tarpe parinkti aukų 
patekusiam į sunkią padėtį pro
fesoriui M. Biržiškai. Paaukojo 
no $1.00 J. Dilys, K. Jonušas, M. 
Kukanauskas, J. Kavalėlis, J. 
Vyšniauskas ir I. šajauka. Tiki
masi tam reikalui surinkti ir 
daugiau. I. š.

Rnsiia. Eisenhoweris pasiūlė 
vvkdyti kariniu bazių tikrinimą. 
Tai sovietu vadai iškart atmetė. 
Ir dabar pakartotinai tikina, kad 
Amerikai tikrinti jokių Rusijos 
bazių neleis. Amerikos karinių 
bazių planus Kremlius turi, ga
vės iš savo ir amerikiečių šnipų, 
kurie pasirūpino pavogti ir per
duoti net atominės bombos ir ki
tas slaptas paslaptis.

Po nepasekmingos užsienio 
reikalų ministrų konferencijos 
Ženevoje buvo paskelbta, kad 
Eisenhowerio korespondencija su 
Žukovu baigta. Kremlius nematė 
reikalo leisti Žukovui su Ameri
kos prezidentu palaikyti ryšius, 
kurie tarp priešų ir negali būti 
palaikomi, ko Eisenhoweris, de
ja, ir dabar nesupranta.

Valstybės sekretorius Dulles, 
po antros Ženevos konferencijos, 
paskelbęs, kad "Ženevos dvasia” 
žuvusi, pats atvirai ir griežtai 
prieš Kremliaus valdovus prabi
lęs. Tuo baigė draudimą Valsty
bės departamento tarnautojams 
neprasitarti negero žodžio prieš 
sovietus, ką buvo įvedęs po lie
pos mėnesio Ženevos konferenci
jos.

Tai tik mostais prieš rinkimus
Naujų metų proga, preziden

tas Eisenhoweris savo pareiški
me paminėjo, greta kitų dalykų, 
kad Amerika sieks "laisvės ir 
teisingumo pasaulio pavergtiems 
žmonėms ... Taikiu keliu laisvi
nimas pavergtų žmonių buvo, ir 
kol to nebus pasiekta, bus didelis

THEMAYC03 BAJEMENT
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Mes duodam ir iškeičiam 
Eagle Stamps

Jiuc sienos iki sienos kilimu pardavimas

Raštuotas audinys 100^
Vilnos 
Wilton 
Broadloom

Kvadratinis 
jardas

12 ar 15 pėdų pločiai
Bet ne visos spalvos ir pločiai

Liuksuso! Geriausios rūšies!
Spalvos: Nutria, Rožinė, Žalia, Pilka, Smėlio ar Vandens

Kokia vertė! Kada jūs turėjot džiaugsmą pirkti luksuso geriau
sios vertės 100% vilnos wilton, kaip ši... žema 7.99 už kvadra
tinį jardos kaina! Ateikite! Pamatykite! Palyginkite!... mes 
manome, kad jums patiks šis kilimas.
Jis yra aukštos audimo rūšies broadloom, kuris turi dailės garso 
išvaizdą. Skirtingi raštų gilumai duoda aukščio ir gilio išvaizdą. 
Jis yra tarsi banguotas ... 2 pūkų skirtumas duoda specialų grožį. 
Ateikite ir pamatykite! Atsineškite kambarių išmieras.

The May Co.’a Basement Rug Department

SOČI ETY 
N ATION AL 
BANKAS 

ATIDARYTAS

Society National Bankas Cle
velande jau baigtas organizuoti 
ir atidarytas sausio mėn. 16 d. 
šis bankas daugiausia skirtas 
prekybiniams reikalams. Kaip 
tai paskirčiai skirtas, jis atliks 
visas prekybines operacijas, 
įskaitant ir čekių sąskaitas. Ka
dangi šiam bankui išaugti sąly
gas sudarė Society for Savings, 
tai jis ir toliau pasiliks patar
nauti taupymo indėlininkams.

Society for Savings, sudary
damas sąlygas išaugti Society 
National Bankui, bus savininkas 
visų banko kapitalų, išskiriant 
įneštus direktorių šėrų įnašus. 
Naujasis Bankas darbą pradėjo 
su $5,000,000 pagrindiniu kapi
talu. Operacijas pradėjo vesti 
tam reikalui numatydamas $40,- 
000,000.

Society for Savings preziden
tas Mr. France, taip pat yra ir 
naujojo Society National Banko 
prezidentas. Pirmininku, taip 
pat, kaip ir Society for Savings, 
yra Mr. Henry S. Sherman.

Naujojo Banko direktorių va
dovybę sudaro šie Clevelando 
pramonės ir prekybos vadovai:
Warren Bicknell, Jr.

President, The Cleveland 
Construction Company 

Robert F. Black,
President, The White Motor 

Company
Charles B. Bolton,

President, Payne-Bingham
Company

T. J. Conway,
President, The Fisher

Brothers Company
Thomas Coughlin,

Director, The Murray Ohio 
Manufacturing Company 

Ernest C. Dempsey,
Attorney, Sųuire, Sanders &

' Deippsey
VVilIiam H. Fletcher,

(Retired)
Mervin B. France,

President
Fraink L. Lewman,

Director, The Richman
Brothers Company

James L. Myers,
Chairman of the Board, 

Clevite Corporation
Laurence H. Norton,

Director, The Columbia 
Transportation Company 

Drake T. Perry,
Secretary, The Harshavv 

Chemical Company
Ralph S. Schmitt,

Vice President and Secretary, 
The Cleveland Twist Drill

Company
Henry S. Sherman,

Chairman of the Board 
Clarence M. Taylor,

President, The Harris
Calorific Company

John S. Wilbur,
Vice President, The 

Cleveland-Cliffs Iron Co.
Arthur P. Williamson,

President, The Dili 
Manufacturing Company

Vadovaujančiose Banko parei
gose yra:
Chairman — Henry S. Sherman, 
President — Mervin B. France, 
Vice Presidents — Irving W. 

Distel, George G. Litzko, 
Joseph B. Collinson, Herbert 
Barnes, D. James Pritchard, 
Loren M. Whittington, Har- 
ry L. Hoffman, Theodore W. 
VValters.

Cashier — Lewis E. Franckle. 
Comptroller — W. James Van- 

denberg.
Assistant Vice Presidents — 

Gordon J. Artress, Richard 
C. Garretson, Walter W. 
Free, John G. Henninger, 
James H. Kirk.

Assistant Cashiers — Colin S. 
Campbell, William J. Eble, 
Tracy L. deForest, Robert 
L. Douglass, August E. 
Lackamp, Alan M. Morrow, 
Joseph E. Nagy, John R. 
Owens, Wilbur H. Staten, 
John Suart, Paul Szego.

Auditor — G. Earl Nipple.
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Generalinis Konsulas J. Budrys 
Clevelande

Sausio mėn. 14-15 dienomis 
Ramovės skyriaus kviečiamas, 
lankėsi Generalinis Konsulas J. 
Budrys. Jo priėmime dalyvavo 
apie 120 clevelandiečių ir gausus 
būrys jaunimo, Konsolui pagerb
ti meninės programos pildytojų.

Konsulo pagerbimas vyko prie 
vaišių stalų. Pagerbimą atidarė 
Ramovės skyriaus pirm. K. Bud
rys. Pasveikinęs Konsulą Cleve
lande, programą vesti perdavė 
B. Auginui. Konsulą sveikino 
Bendruomenės pirm. St. Barzdu
kas, skautų atstovai ir sav. kū
rėjas A. Mackevičius.

Generalinis Konsulas J. Bud
rys pasakė ilgesnę kalbą, iškel
damas komunistų veržlumą, 
klastą ir norą užvaldyti pasaulį. 
Taip pat iškėlė ir JAV politiką, 
kuri taikiomis priemonėmis sie
kianti išlaisvinti pavergtuosius.

Meninėj programoj pasirodė J. 
Kazėno akordeonistai, Grandinė
lės šokėjos, Gatautytė, Kava
liauskaitė, jaunasis smuikinin
kas Alkaitis su sesute pianiste, 
Petkevičiūtė, Gulbinaitė, Gatau- 
tis ir kt. Jauniesiems meninin
kams, kurie gražiai pasirodė, ne
pagailėta paploti.

Po meninės programos daly
viai dar ilgai šnekučiavos ir iš
klausė Konsulo J. Budrio atsa
kymų į paklausimus.

Sekmadienį, Gasparaičių na
muose, Generalinis Konsulas J. 
Budrys padarė pranešimą siau
resniam Ramovės kviestų asme
nų rateliui.

Lietuvių Salės Bendrovės 
metinis susirinkimas

įvyksta sausio mėn. 23 d., 8 vai. 
vakare, Lietuvių salėje.

Bus metinė apyskaita, renka
ma nauja valdyba ir svarstomi 
salės pagerinimo reikalai. Visi 
Bendrovės šėrininkai raginami 
susirinkime dalyvauti.

1955 m. mirusieji mūsų 
kolonijos lietuviai

A. Miliauskas, L. Bernotą, V.
Luckienė, G. Šūkis, E. Tatorskis, 
S. Želvienė, P. P. Muliolis, Al. 
Balukins, A. Melinis, W. Želvis,
A. Valatkienė, J. Anthony M. 
Jankauskienė, M. Rodzevičienė, 
J. Petruškevičius, A. Sasnaskie- 
nė, F. Svegel, M. Andriūnienė, 
M. Angelaitienė, J. Beržinskas, 
V. Bernita, A. Jenulionis, St. 
Klimka, P. šumskis, M. Bolsar, 
M. Cicėnienė, Ezb. Brieba, D. 
Kančius, R. Lisenski, K. Malvi- 
nienė, M. Dumbrauskienė, K. Ci
cėnas, J. Chaplik, A. Zagorskis, 
G. Siaurukaitė, M. Skardžiuvie- 
nė, O. Giedrienė, J. Rakauskas, 
J. Dautartas, J. Bendokas, M. 
Rastanis, M. Halaburdienė, J. 
Gaidelis, H. Urban, J. Savickas, 
J. Rodzevičienė, J. Žilinskas, K.

. Mikėnas, M. Bačinskienė, Em.
Stepšienė, V. Kundrotas, P. La
pinskas, A. Yuškevičius, J. Puš- 
korius, O. Telicėnienė, A. Tama
šauskas, Z. Amšiejienė, J. Eidu- 
kaitis, J. Minkevic, J. šilinis ir
B. Kavaliūnienė.

Išstojo iš Skaučių Seserijos
Mums praneša, kad iš P.L.S.S. 

Skaučių Seserijos išstojo sekan
čios skautininkės:

Skautininke Aldona Augusti- 
navičienė, paskautininkė Aureli
ja Balašaitienė, vyr. skautinin
ke Magdelena Barniškaitė, pa
skautininkė Aldona Bartuškienė, 
vyr. skautininke Izabelė Jonai
tienė, paskautininkė Stefanija 
Juodvalkytė, skautininke Ona 
Kavaliauskienė, vyr. skautinin
ke Ddminika Kesiūnaitė, paskau
tininkė Genovaitė Modestavičie- 
nė, paskautininkė Rimgailė Nas- 
vytienė, skautininke Stefanija 
Radzevičiūtė, skautininke Mari
ja Žilinskienė.

Dalyvaukime Bendruomenės 
susirinkime

Sausio 22 d. 11 vai. lietuvių 
salėje šaukiamas metinis Bend
ruomenės apylinkės susirinki
mas. Jo darbų tvarkoje — miru
siųjų apylinkės lietuvių pagerbi
mas, valdybos ir komisijos var
go mokykloms Vokietijoje remti 
pranešimai, kontrolės komisijos 
aktas, naujos apylinkės valdybos 
ir kontrolės komisijos rinkimai 
ir kiti apylinkės reikalai. Kvie
čiami dalyvauti visi lietuviai.

Metinis susirinkimas — tai vi
sų metų darbo vaizdas. Tai lyg 
sąžinės sąskaita, rodanti, kas bu
vo padaryta ir kas netesėta. Apy
linkė turės kuo pasidžiaugti ir 
pasigėrėti. Apylinkės valdyba 
pvz. per metus yra paskyrusi 387 
dol. lituanistinei vysk. Valan
čiaus mokyklai, 165 dol. šalpai, 
115 dol. jaunimo organizacijoms, 
100 dol. Čiurlionio ansambliui, 96 
dol. sporto veiklai, 35 dol. Vai
dilos teatrui, yra išmokėjusi 144 
dol. Lietuvos nepriklausomybės 
kovai remti, 137 dol. Lietuvių 
Radijo Klubui, 133 dol. Bendruo
menės centrui (Lokui), 60 dol. 
Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje, yra sruinkusi ir išsiuntusi 
126 dol. kun. V. šarkai Vokieti
joje ligos metu paremti, 88 dol. 
rašytoja V. Krėvės paminklui 
statyti ir t.t. Tai vis buvo rei
kalai, kurie lietuvybės atžvilgiu 
buvo svarbūs ir kurie apylinkės 
valdybai atrodė remtini bei pa
laikytini. Valdyba galėjo juos 
tenkinti, nes turėjo daugelio lie
tuvių pritarimą ir susilaukė pa
ramos. šituo Clevelando lietuvių 
atsiliepimu ji pagrįstai didžiuo
jasi.

Tiesa, neviskas buvo padary
ta, kas buvo norėta padaryti. 
Tam buvo įvairių ir priežasčių. 
Bet darbą toliau varys naujai iš
rinkta apylinkės valdyba ir kiti 
jos organai. Lietuviškas Bend
ruomenės darbas negali sustoti. 
Todėl visi kviečiami juo rūpintis 
ir domėtis. Labai svarbu, kad į 
naują valdybą ateitų naujų žmo
nių su gyva iniciatyva, su ryžtu 
ir užsimojimais. Tokia valdyba 
galės būti išrinkta, kai bus pa
siūlyta pakankamai kandidatų. 
Kas negali pats kandidatuoti, į 
savo vietą turi ir gali surasti ki
tą. Parodykime tad, kad moka
me ne tik apie Bendruomenę šne
kėti, bet ir jos reikalu, darbu 
bei kilimu konkrečiai rūpintis. 
Kandidatus galima siūlyti rin
kimų komisijai iš anksto arba ir 
pačiame susirinkime.

Šie keli žodžiai yra skiriami 
kiekvienam, kieno širdis plaka 
bendro darbo reikšmės ir svar
bos pajautimu.

St. Barzdukas, 
apylinkės valdybos pirm.

Kviečia į Užgavėnių blynus
Lietuvių Tautinio Akademinio 

Sambūrio Clevelando skyrius 
kviečia visus atvykti į tradicinį 
Užgavėnių blynų vakarą, kuris 
įvyks vasario mėn. 4 d. Colonial 
Garden salėje. Biletus galima 
gauti pas Sambūrio narius ir 
Dirvoje.

L. A. S. narių žiniai
šaukiamas Lietuvos Atgimi

mo Sąjūdžio Clevelando skyriaus 
narių susirinkimas, kuris įvyks 
sausio 22 d., sekmadienį, 5 vai. 
p. p. V. Pašakarnia namuose — 
1214 Carlyon Rd. (Galima pa
siekti ir autobusu važiuojant Su
perior iki 123 gatvės, čia išlipti 
ir eiti iki Carlyon, kuri yra se- 
kar.ičoji už 125-tos g-vės. Tada 
pasukti kairėn).

Visi nariai kviečiami dalyvau
ti.

Inž. E. Malcanas
su šeima persikėlė į savus na
mus: 686 Eddy Rd., telef.: PO 
1-3774.

Skaučių viešnia iš Chicagos
(sks) Sausio 14-15 savaitgalį 

Clevelande viešėjo iš Chicagos 
lėktuvu atskridusi Lietuvių 
Skaučių Seserijos Garbės Gynė
ja sktn. Dr. J. Aglinskienė. Vieš
nia dalyvavo Neringos skaučių 
tunto vadijos posėdyje, turėjo 
pasikalbėjimą su skaučių tėvais, 
susitiko su skautininkėmis ramo
vės sueigoje ir praleido porą jau
kių valandėlių bendrame abiejų 
ramovių subuvime sktn. šenber- 
gų

Mirė Pranas Samolis
Sausio 13 d., eidamas 84 me

tus, mirė Clevelando visuomenei 
gerai pažįstamas senosios kar
tos veikėjas, daugelio lietuviškų 
organizacijų narys Pranas Sa
molis.

bute.

Skautai pasveikino 
Konsulą J. Budrį

(sks) Clevelando L. S. Ramo
vės rengtame Lietuvos konsului 
J. Budriui pagerbime Neringos 
t. skautė ir Pilėnų tunto skautas 
pasveikino brangų svečią kaip 
Klaipėdos atvaduotoją ir įteikė 
gėlių puokštę.

Aldona Stempužienė 
praėjusį penktadienį su Moterų 
Simfoniniu orkestru koncertavo 
Ohio Statė Hospital.

Vasario mėn. 19 d., Nepriklau
somybės šventės proga, drauge 
su kanadiečiu V. Verikaičiu, kon
certuoja Hamiltone.

Tradicinis skautiškas 
susitikimas

(sks) Sausio 15 d. pas sktn. 
A. ir V. šenbergus buvo tradici
nė metų pradžios skautų vadovų 
sueiga. Joje dalyvavo Seserijos 
Garbės Gynėja sktn. Dr. J. Ag- 
lisnkienė, lydima Neringos tun- 
tininkės M. Pažemėnienės ir 
skautininkių, Pilėnų tunto vie
netų vadovai ir skautininkų ra
movės nariai. Besišnekučiuojant 
jaukioje nuotaikoje praleista po
ra mielų valandėlių, pasikeista 
skautiškos veiklos įspūdžiais iš 
Chicagos ir Clevelando, palinkė
ta naujosioms vadovėms ir vado
vams energijos ir ištvermės ve
dant skautiškąjį jaunimą į lai
mės žiburį. Sktn. A. šenbergie- 
nei šios sueigos dalyviai sako 
ačiū už puikius ir skanius val
gius.

’Tce Follics”

Pr. ir Ant. Petraičiai
sausio mėn. 8 d. susilaukė antro
sios dukrelės Rasos-Loretos.

Nesvarbu, ar jūs esate pėščias, 
ar keleivis savoj ar keno kito 
mašinoj. Jums svarbu žinoti apie 
naują Travel Accident Policy. 
Iki $5,000 apdrauda tik už $5.00 

per metus.

Gyvybės, nelaimių, ugnies, 
auio.našlnų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

J. CIJUNSIMS
LAIKRODININKAS

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, OM<' 

Tel.: EX 1-0376

REMONTO DARBAI
Atlieku mažus ir pagrindinius 

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

V. Riekus
16209 Arcade

Tel. IV 1-2472
(52) 
sv

Jack Gausono Kaributo
rengiamų imtynių sekantis pasi
rodymas įvyksta Arenoj sausio 
mėn. 31 d. Daug gerų pasirody
mų, tikrai vertų pamatyti. Bile- 
tų kainos po $3.50, $2.50 ir $1.50. 
Gaunami Arenoj ir Richman 
Brothers. Pradžia 7:30 vai. va
karo.

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas
PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

JUMS GERI NAMAI
Eddy Rd. — St. Clair, labai 

geras plytinis vienos šeimos na
mas. Dideli kambariai, garažai. 
Geros statybos, didelis sklypas.

♦

Tik $2000 įmokėti. 3 miegamų 
k., vienos šeimos namas. Moderni 
virtuvė ir vonia, naujas gaso ir 
vandens šildymas. Didelis skly
pas, garažas.

IIAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

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.

J

. LIETUVAIČIŲ 
MOTERŲ KIRPYKLOJ

ir

AR ŽINOTE APIE 
JŪSŲ DRAUD-IMO 

REIKALUS?
Apie draudimą kely, darbe ir 

namie. Apie pilną draudimą, 
greitą nuostolių padengimą ir 
nebrangias ratas automašinoms, 
gaisrui, gyvybės, nelaimingiems 
atsitikimams, įsipareigojimams.

AL. VALONIS, agentas 
EX 1-4499

ĮSTOK 1

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

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

TERRACE BEAUTY
SOLON

1161 East 71 St.
UT 1-1641

NAMAMS

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Ū E*H E N R' vVeų R-fc A C E C'p.U M ED1>N A. O

THE
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

6712 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

CIevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF VISVZ&..,

dabar švenčia
Pasirodymai
Daug pasaulinio garso žvaigž-' 
džių, kurias būtina pamatyti.

20 metų sukaktį, 
vyksta Arenoj.

GERI NAMAI
Naujoj Parapijoj, 6 k. labai 

geras namas, 2 garažai, sklypas 
55x260. Galima tuoj įsikraustyti. 
Kaina $14.900.

♦
Pasirinkite iš turimų 8 vienos 

šeimos namų lenkų ir slovakų ra
jone.

Chimes Realty
Atstovas:

VICTOR BANIONIS
namuose SW 1-9568

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

ofise UT 1-0323

GERAS NAMAS
Geros pajamos, 4 šeimų, kiek

vienas po 4 kambarius, yra vo
nios, atskiri šildymai. Per metus 
pajamų

$1,956.00.

Kaina tik $10,900.

East Shore Realty 
George Kufrin Jr., 

pardavėjas
Telef.: EN 1-6993

~--------------------
Laikrodžių ir branganybių 

taisymas.
Deimantų pasirinkimas. 

Optikos priemonių taisymas.

Sam Schreibman
JEWELER 

1995 E. 105 ST. 
Kampas 105 ir Euclid. 

RA 1-7892 
Prityręs specialistas.

VILTIES

DRAUGIJA 
fe

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. 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

Mes kepame visokius 
duoną, tortus ir kitus 

išvežiojame į namus.

PIX BEVERAGE
45 rūšių alus. Kiti gaivinan

tieji gėrimai. Vynai ir šampa
nai, vietiniai ir užsieniniai.

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

Krautuvę dabar tvarko lietu
vis savininkas.

6903 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-3311

t J

I<1v

I. J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

v j

BATŲ KRAUTUVĖ
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis

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 įsitikinkit.

DAŽO IR POPIERIUOJA
NAMUS

Ant. Kirkilas
Kreipkitės ir gausite geriau

sią patarnavimą.
7204 Dona'd 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 yra

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

produktus.
Kreipkitės į mus j būsit patenkinti

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

saldainiai. Augalai po 40 et.
Gėlės pristatoma visuose pasaulio kraštuose. 

Ronded Telegraph Service narys.
Gaunami money orders (galioja ir užsienyje)

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

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. KE 1-9737

LIETUVIU 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. DEBSS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

P. J. KERSIS
628 Engcneer Bldg.—Cleveland, Ohio

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

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

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

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William

Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto

GG21 Edna Avenue
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763
KE 1-7770

I

i



8 Dirva Nr. 2 * 1956 m. sausio mėn. 12 d.

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6314, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

KAS KETVIRTAS 
KOMUNISTAS ...

THE FIELD

OLIMPO DVASIA
Po daug žadėjusios sesijos

V. RASTENIS
i*:

(Žr. "Dirvos” 1955 m.
51 ir 52 nr.)

Būdingiausi "Olimpo dvasios” 
pasireiškimai yra puošniu žodžių 
srovės. Būtų džiugu gėrėtis jų 
piešiamais vaizdais, jei nebūtu 
žinoma, kad tikrovė kitokia. O 
tai, vietoj pasigėrėjimo, neretai 
žadina pasipiktinimą.

Kai prof. Kaminskas pasmer
kė "Olimpo dvasią”, norėjosi ti
kėti, kad galgi bus imta kalbėti; 
atvirai, realistiškai apie padėti 
ir reikalus. Bet, jei jau pats prof. I 
Kaminskas kitose savo praneši-] 
mo vietose tą viltį gerokai iš
sklaidė, tai visas naujasis Vliko 
prezidiumas savo atsišaukimu 
verčia tokią vilt) višai pamiršti. 
Čia senoji "Olimpo dvasia” pa
sirodo esanti gyva visoje savo 
grožybėje...

"Stiprus tautos pavedimu ir 
talkininkaujamas visų lietuviš
kųjų veiksniu, Vlikas per eilę 
metų ėio Lietuvos reikalų sar
gybą Vakaruose”...

Taip šlovinasi naujasis prezi
diumas. šiandien su kartumu pri
simename iškilmingus priesaika- 
vimus prie Nežinomojo Kareivio 
kapo, anot kurių "savo žemės nei 
pė/’os nr ^'duosime”... Bet argi 
mėžiau ki ' ->o kelia šie skam- 
mūs žodžiai — ’ *t; ne koks pa- 
sidrasinimo šūk.s. o ia” lyg ir 
įvykusio fakto atžym''
kai žinome, koks tas stūr*-■>•'•<» 
koki tie pavedimai, koks tas —’ 
visais (!) bendradarbiavimas ir atstovais vieningai įvertino pa-' 
kokia, pagaliau, ta sargyba ... i

Arba: "Tautos kovos didvyriš
kumas laimi Lietuvos laisvinimo 
reikalui pasaulio pripažinimą ir 
paramą ..Piktindavomės, kai 
fronto nemate prakalbininkai, 
graudindavo klausytojus savano-

SS

gelbėti, būtent: "Vlikas laiku su
tarė reikalingas Lietuvos laisvi
nimo priemones sustiprinti!”

Skambiai pasakyta, bet iš ofi
cialių ir neoficialių pranešimų 
tos "Lietuvos laisvinimo priemo
nės” tik štai kaip sustiprintos: 
(1) vietoj prel. Krupavičiaus pa
statyti pp. Matulionis, Kamins
kas ir Blazas, (2) vietoj p. žal- 
kausko — p. Devenienė ir (3) 
vietoj p. Gailiaus — prel. Krupa
vičius. Tai yra pačios ryškiau
sios lapkričio, mėnesį nuspręstos 
"laisvinimo priemonės”, jei ne
skaitysime pavedimo prezidiu
mui paruošti darbų programa il
gesniam laikui ir įterpti į Vliko 
statutą prezidiumo kompetenci
jas (su atstovų prie vyriausybių 
skyrimu imtinai). Ar tai laiku 
padaryta, to gal nėra prasmės 
net svarstyti, nes Lietuvos lais
vinimui, turbūt, vistiek, kada tai 
būtų padaryta arba ir iš viso ne
padaryta.

¥ ¥

O štai ir garsaus visuomenės 
konsolidacijos klausimo tikrai 
olimpiškas išsprendimas. Po to, 
kai iš devynių originaliųjų Vliko 
steigėjų jame beliko penki, pre
zidiumas aiškina kad "Pagrindi
nės partijos, kurios demokrati
niu Lietuvos s^'mų laikais (t. y., 
kai visa dabartinė jaunoji ir vi
dutinio amžiaus karta dar ne
buvo gimusi. V. R.) atstovavo 
Seimuose 99 G lietuvių tautos, 
' ■irtu su kiti’ politinių grupių

I

] pradeda skirti tikrovę nuo graž- 
byliškų vaizdavimų. Ir kai ski- 

] ria, tada toks gražbyliavimas ne 
į tikėjimą, ne entuziazmą kelia, o 
j įžeidžia. Naujasis prezidiumas, 
pasirinkęs tą patį "miglovariš- 
ką” su visuomene kalbėjimo bū
dą, ne teisingu keliu eina. Tebū
nie atvirai pasakyta, kad bent 
jau tie iš visuomenės, kurie ne
sitenkina sparnuotais žodžiais, o 
stebi ir tikrove, negali būti įti
kinti aiškia netiesa, nors ir puoš
niausiais žodžiais sakoma.

¥ ¥

(Atkelia iš 1 psl.)
Įsakymų. Jis kvietė smulkiuo- 
pasklidusio nepasitenkinimo tiek 
parlamentu, tiek dabartine vy
riausybės sistema. Dalis tokių 
nepatenkintųjų balsavo už komu
nistus, kita gi dalis savo opozi
ciją išreiškė tuo, jog padavė bal
sus už Pierre Poujade sukeltą 
maištininkų judėjimą.

Buvome jau rašę, kad per pa
skutiniuosius mėnesius prancūzų 
viešajam gyvenimui savo įspau
dą uždėjo abiejų radikalsocialis- 
tų partijos veikėjų — Mendės-

mą, jo vykdymo plano bei sąma
tos tikslingumą ir atitinkamu 
laiku reikalaudamas lėšų sunau
dojimo apyskaitų”.

Kitas,, irgi vienbalsiai priim
tas nutarimas sako (eituoju iš 
"Draugo”, 
”... aukos, 
du, neturi 
tiems, kad 
tikslams”.

1955 m. lapkr. 25): 
renkamos Alto var- 
būti skiriamos ki- 
ir labai svarbiems j

Interpretuok kaip nori šiuos, 
nutarimus, bet besąlyginio paža-j

France ir Edgar Faure — susi- 
vaidyjimas. Pirmasis užsimanė 
suburti aplink save kairiuosius 
sluoksnius, pradedant socialis
tais, baigiant buv. de Gaulle ša-Į 
lininkų nuotrupomis, Faure gi i mojimams įgyvendinti pagrindu 
apjungė dešiniuosius, kurių tar-Į yra žmonių tikėjimas, kad tie 
pe svarbiausią atramą turėjo ka
talikiškuose tautos respubliko- 
nuošė (MRP) ir vad. "nepriklau
somuose” (ūkininkai, dešinieji 
intelektualai, stambesnieji vers
lininkai). Tačiau rinkimų duo
menys parodė, kad nei vienas 
šių abiejų blokų, toli gražu, ne
gali pretenduoti į neginčijamą 
vadovavimą. Abu blokai turės 
apytikriai po 200 atstovų, o tarp 
jų bus 150 komunistų ir 51 ”jou- 
jade’istas”. Taigi, iki daugumos 
visiems stigs maždaug po 100 
atstovų.

Daugiausia veiklumo ligšiol 
rodo komunistai, kurie nenuils- 
dami siūlo Mendės-Franee vado
vaujamam blokui sudaryti "liau
dies frontą”. Tačiau neatrodo, 
kad ju sirenų balsams bus pa
klausyta. Kokios taktikos laiky
sis Poujade šalininkai, šiuo me
tu dar neįmanoma pasakyti, nes 
šis judėjimas neturi programos, 
nebent visi pasiruošę maištauti 
prieš bet kurią valdžią, kuri 
rinks mokesčius.

k

_ •

J v «
Naujiems ir svarbiems užsi-i

I dėtį, vieningai sutarė Vliko atei
ties kelią į Lietuvos išlaisvinimą 
ir vieningai r'tarė juo eiti į 
tikslą, atidedant i šalį viską, kas 
'rukdė Vilkui darbą dibti”.

Vadinasi, prezidiumas (ppJ 
Matulionis, Kaminskas ir Bla-) 

riu krauju, o ką sakvti, kai toli-] zas), reikia suprasti, ir dabar at-) 
moj Amerikoj nesiliaujam di-Į stovauja 99'1 tautos. Vlike ne-) 
džiuotis "tūkstančiais didvyriš-] atstovaujamajai visuomenės da-' 
ku žygiu kovojančioje Lietuvo-) liai drauge su jame dalyvaujant 
je”, kada visiems aišku, jog di- čic.mis ma"lietuvių ir Ūkininkų 
dėlė dalis tų tragiškai didvyriš-) Partijos grupėmis lieka tik vie
ku žygių buvo nebūtina auka,' nas tautos nuošimtis... Kažin, 
Lietuvos draugų Vakaruose ne
gerta, nepatarta, ir žymia dalimi 
įvykusi dėl "sargybinių Vaka-! 
ruošė” nesusiorientavimo. laiku; 
ir teisingai painformuoti pasiry
žėlius apie padėtį...

* *
Ne mažiau olimpišku stilium Į 

naujasis Vliko prezidiumas sten
giasi įkalbėti, kad lapkričio mė
nesį New Yorke įvyko dideli įvy- [ 
kiai Lietuvos nepriklausomybės [ 
kovos bare.

Ir ligi šiol buvę tik neesmi-; 
nių(?) nesutarimų bei nesklan-] 
durnų, kurie, taip išeina, nei 
reikšmės būtų neturėję, jei liūtu) 
likę nuslėpti. Tik ta nelemtoji 
Vlikol?) opozicija esanti kalta,; 
kam nesutarimus iškėlusi viešu-] 
mon ir tyčia kėlusi visuomenės; 
nepasitenkinimą, tuo sąmonin
gai kenkdama Vliko autoritetui 
ir orumui.

Man atrodo, kad pagaliau rei
kia gi apsispręsti, kas iš tikrųjų 
kenkia bet kokio olimpo autori
tetui ir orumui: ar tas, kas iš-] 
drįsta reikale net ir pačiam Ju
piteriui pasakyti, jog jis netei
sus, ar tie dievaičiai, kurie savo] 
neolimpiškus pasielgimus nori 
laikyti tik neesminiais paišdyka- 
vimais, dėl šventes ramy'-ės nu-; 
slėptinais nuo nevertu akių ?

O visdėlto, anot naujojo pre-, 
zidiumo, tie "neesminiai” daly
kai buvo galų gale toki svarbūs, 
kad reikėjo susigriebti ir padėtį

ar realybėje tikrai taip yra ... 
Be to, lapkričio mėnesį New Yor
ke priimtos rezoliucijos irgi ro
do, kad realybėje yra ne taip, 
kaip prezidiumas sako. Būtent, 
vięningo sutarimo nebuvo, jeigu 
darbų programa atidėta tik pro
jektuoti, rengti ir galbūt ateity 
kaip nors sutarti. Kiek girdėti, 
ir padėties vertinimas buvo to
li gražu ne vienodas, ir dėl to Į 
padėties vertinimo,
1 endrybiškus posakius, nieko ne
nutarta. Pagaliau, dalykai, kurie,] 
daugelio nuomone, trukdė ir tie
sioj žlugdė Vliko darbą lig šiol, 
tebėra įtraukti į numatomo j 
"kompetencijų pasidalimo” sąra-, 
šą. Taigi* ne taip yra, kaip tame' 
atsišaukime tvirtinama.

Gerai, — gal dažnas sakys, — 
tegu sau ir yra toje saulutėm] 
šiek tiek dėmeliu, bet kas gi čia 
bloga, jeigu atsišaukime viskas 
kiek dailiau pavaizduojama? 
Kam kliudyti pastangoms, skati
nančioms žmonių tikėjimą, en
tuziazmą !

Dar romėnų politikuotojai, sa
ko, žinoję dėsnį, anot kurio ”pa-: 
saulis nori būti apgaudinėjamas,] 
tad ir tebūnie apgaudinėjamas".' 
Kada nekada tokia priemonė gal 
ir tinka panaudoti geram tiks
lui... Bet vistiek tai yra ciniš
ka priemonė. Ir pasaulis, žmo
nės, toli gražu ne visada nori; 
būti miglą į akis pučiami.-Ypač, 
jei ji perilgai pučiama, žmonės!

"Vlikas nenaneigė ir tu, kurie 
iš bendro darbo traukiasi... Vi
sos grupės, kurios laikosi 1944 
metu Vasario 16 dienos dėklą-J do remti Vliką juose vistiek nė 
racijos pagrindu, kurios siekia ra' Galj^būti remiami kitų organų j
išlaisvintaia Lietuva atkurti kaip (taieri ir Vliko) darbai, jei jie; 
demokratinę valstybe, lygiomis atitiks nutarime numatytas są-i 
su kitomis gali Vliko darbe da-Sulyginę, kas pasakyta) 
lyvauti”. •

štai ir čia visuomehei 
mas išskėstų, meiliai apkabinti 
pasirengusiu rankų paveikslas. .. 
O tikrovėie dar tebeskamba au
syse iš Vliko "ištrėmimo" nuta
rimas, kitai grupei vieša "eks
komunika”, trečios dvejų metų 
bergždžias beldimasis į Vliko už
daras duris... Dar daugiau: 
prezidiumas skelbia, kad "nepa
neigė tu. kurie iš bendro darbo 
traukiasi” (būtina pataisa: ne 
iš "bendro darbo”, o iš "bendro 
žalingo politikavimo”. O tuo tar
pu dar dažai neseniai nudžiūvo 
iš Vliko raštinės išsiuntinėtame 
ir eilėje laikraščiu atspausdinta
me "iškeikime" LTS ir LLLKS 
adresu. Tenai yra dviejų to pa
ties prezidiumo narių — prof. 
Kamisnko ir H. Blazo — para
šai. Tad kuriame gi rašte jie 
tikrąsias savo mintis dėsto? Iš
skėstos rankos ir "iškeikimas” 
negali vienu metu būti tiesa. Vie
nur yra netiesa, ir aš manau, 
kad ii yra atsišaukime "Į Lietu
vių Visuomene”.

¥ ¥

Saldu tautinės vienybės pavyz
di prezidiumas rodo ir Amerikos 
Lietuviu Tarybos suvažiavimo 
nutarime, kuris, esą. "vienbal
siai nutarė remti Vliką visomis 
išgalėmis — moraliai ir medžia
giniai”. Tuo pavyzdžiu kviečia
ma sekti visa išeivija.

Koki gi iš tikruiu ALT šuva-]
’iavimo nutarimai finansinio rė-] singo recepto, kurį prof. Kamins-j 

kas yra minėjęs savo pranešime 
— "visu veidu orientuotis i mū-' 

visuomene emigracijoj ir ją 
laikyti savo jėgų šaltiniu”. No
rint visuomene laikyti savo jė
gų šaltiniu, reikia ją, tarp kitko, 
šiek tiek ir gerbti.

I ALT nutarimuose, ir ką apie tai 
ro(jo Į kalba Vliko prezidiumas, aiškiai 

matome, kad prezidiumas faktus 
sunkiai beatpažįstamai nugraži- 
no.

¥ ¥

”Vliko sesija pareiškė nuošir
dų norą bendrai dirbti su Lietu
vos pasiuntiniais, atidedant i šą
li visus ginčus dėl kompetenci
jų”. — skelbia prezidiumas. O 
pasižiūrėjus i sesijos rezoliuciją 
dėl numatomu prezidiumo kom-' 
petenciių, ir ynač psaižiūrėius i 
buvusio pirmininko tuo klausi-' 
mu padaryta pranešimą (kuria
me santykiai su diplomatinėmis 
instituciiomis senoviškai stato
mi i "divide et impera” rėmus, ir 
kuri naujasis pirmininkas indor- 
savo be rezervu) matome, kad 
atsišaukime i visuomene prezi
diumas kalba netiesa, tai vra, se
sijos nutarimą atpasakoja ne 
taip, kokMtjis yra.

V X

Taigi, tikrovės neatitinkanti 
gražbylystė nauioio prezidiumo 
atsišaukime tebeliudiia, kad vie
no prezidiumo nario pasmerktoii; 
Reutlingeno olimpinė dvasia vis-Į 
tiek tebegyvuoia ir, turbūt, ne
išvengiamai gvvuos, kol veiki
mas bus remiamas išsvajotais 
"tautos pavedimais”, kuriu ne
galėm būti, nebuvo, nereikėjo iri 
rerpivia o pnl fa dvasia gyvuos J 
4ol indą novąlAmrs orrrnnns nie
kaip negalės ivykdvti gero, tei-

Lieka vienintelė išeitis: ieško
ti susitarimo tarp dešiniojo cen
tro ir nuosaikiųjų kairiųjų. Ta- 

j čiau paskutiniųjų metų praktika 
i parodė, kad tarp šių susiskaldžių- 
j siu grupiu nepaprastai sunku su
rasti bendrą kalbą. Surandama 
nepalyginamai daugiau dalykų, 
kurie jas skiria, nekaip interesų, 
kurie jungia. Galima teigti, kad 
prancūzų parlamentarinis rėži
mas daugiausia nusigyveno kaip 
tik todėl, kad dešiniojo centro ir 
nuosaikios kairės grupės nepa
jėgė susitarti dėl ilgametės vei
kimo programos. Kiekviena koa
licija iširdavo, praėjus tiktai ke
liems mėnesiams nuo vyriausy
bės sudarymo. Sūnku įsivaizduo
ti, kad naujai išrinktame parla
mente tuo atžvilgiu iš esmės kas 
pasikeist”. Padėti dar apsunkina 
asmeninis susipykimas tarp 
Mendės-Franee ir Faure, kurie 
vra neginčijamai gabūs politi
kai. bet kuriu bent vienas, bū
tent Mendės-Franee rodo užsi
spyrimo ir mažai noro dirbti tai 
ba anglosaksai vadina ’Team 
ivork”.

užsimojimai yra reikalingi ir 
įgyvendinami. Gi didžiausia tų 
užsimojimų įgyvendintojams mo
raline paspirtimi yra jiems reiš
kiamas pasitikėjimas. Bet gi ir 
to būtų dar per maža svar
besniems ir stambes
nio masto užsimojimams 
įsikūnyti.

Imkim pavyzdžiu Lietuvos Ne
priklausomybės Talką. Jos pa
grindiniai principai ir veikimo 
dėsniai paskelbti spaudoje. Dau
gelis juos perskaitė ir mintimis 
pritarė, o gal ir ne. Pritariančių
jų eilėse vėl gi rasime žmonių, 
kurie lauks, kas tuo reikalu dau
giau bus spaudoje parašyta. Gal 
ne tiek lauks duomenų, tiesiogi
niai liečiančią pareigą pritarian
tiesiems, kiek dilginančių "nau
jienų” iš opozicinės pusės, įpras
tų užgauliojimų, niekinimų, kal
tinimų. Bet, turbūt, nebe daug 
kam ir tas beįdomu . ..

Bet sutikime kartą su minti
mi, kad laukimas nėra pažangos 
ženklu. Mes jau per daug nusivy
lę laukimo rezultatais.

Tat kuo gi pritariantieji galė
tume įrodyti savo pozityvų 
tikėjimą i LNT naudingu
mą ir teigiamai prisidėti prie tų 
Uždavinių įvykdymo, kuriuos 
Talka yra užsibrėžusi. LNT atsi
šaukime sakoma, jog "LNT at
skleidžia naujas galimybes dėtis

i teks nusivilti, kad LNT nestoja 
į mums jau įprastą politinę kovą 
toms pozicijoms užimti, kurio
mis tebežaidžia VLIKas. Gal kas 
lauks didesnių, karštesnių mūsų 
liolitinių grupių kovos reiškinių.

i Bet, atrodo, kad LNT pradinin- 
; kų, Lietuvių Tautinės Sąjungos, 
] Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio, 
Lietuvių Laisvės Kovotojų Są- 

[ jungos ir Santarvės pasirinktas 
; kitas kelias — bendromis jėgo
mis jungtis į Lietuvai būtino ir 
pirmos eilės reikalingumo darbo 
talką, o grynai partinius bei or-

> ganizacinius reikalus tvarkyti 
] taip, kad bendrieji uždaviniai 
[ nebūtų slopinami.

Taigi, visi LNTalkai pritarian- 
i tieji ir jai tikintieji atsiduriame 
naujų ir pozityvių uždavinių aki
vaizdoje. Ir anot Mr. Dulles, nau
ji uždaviniai yra pažangos ženk
lu. Jei atsisakai pažangos, lieki 
su savo senomis problemomis.

J. Č.

SKAUTAI
MŪSŲ SKAUTŲ PROTESTAS 

INDIJOS SKAUTAMS
(sks) Chruščiovas ir Bulgani

nas savo viešnagės Indijoje me
tu be kitų atžymėjimų tapo pa
kelti to krašto garbės skautais. 
LSB Vadijos Užsienio Skyriaus 
sekretoriatas tuo reikalu pasiun-• 1 1 1*1 • ! ~Ci\.I C LUI 1U. VUO J “ liteli Ll pclnlUll”nepriklausomybes kovon organi-. .. T ... o . XT. I te Indijos Skautu S-gai į Newn a n 11 cm a n' ocmcmmc
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išskyrus

mimo reikalu ? Vienas nutarimas 
‘■ako: "...kad ateityje ALT 
Vykdomasis Komi4etas kitiems 
organams finansine parama vi
sada skirtų atskirais nutarimais 
kiekvienam paskiram darbui, ap
svarstęs tokio darbo reikaiingu-

Kain tokiomis aplinkybėmis 
T>'"ancūzija palės būti valdoma 
-’ėra lengva pranašauti. Viena 
’->et"i atrodo aišku, kad nebus 
•i-alima sudaryti pastovios vy
riausybės, o to Prancūzijai dau
giausia reikėjo. Greičiausia, kad 
vėl būsime liudininkai apgailėti
no reginio, kai vyriausybės kai- 
+aliosis po kelis kartus per me
tus. Tatai dar labiau nusmukdys 
Prancūziją pasaulio akyse.

Prancūzų valstybės reikalams 
naujojo parlamento rinkimu iš 
vados tikriausiai neturės teigia 
mų padarinių.

zacijoms ir asmenims, gyveni
miškai suprantantiems už Tėvy
nės-ribų vedamos kovos pobūdį”.

Kiekvienoje didesnėje lietuviu 
kolonijoje turime pakankamai 
gražu skaičių įvairių sričių inte
lektualų. Taip pat ir nemažai 
organizacijų. Vienos jų daugiau 
vietinio pobūdžio, siauresniu tik
slu siekiančios. Kitos, kad ir 
skambius tikslus pasiskelbusios, 
tačiau iki šiol nerasdavo tinka
mos progos ir atitinkančiu sąly
gų jungtis prie konkretesnių už
davinių vykdymo, atitinkančiu 
tikslams bei pažiūroms i reikalo 
tikslingumą bei naudingumą. 
Bendroii visiems politinė bei vi
suomeninė nostalgiia buvo bend
ru veikimo reiškiniu.

Dabar gi neturėtu likti abejo
nių bent dėl vieno dienotvarkės 
nunkto — prisidėjimas prie LNT 
ir priemonės tam prisidėjimu’ 
įgyvendinti. įgyvendinti 
dėl to, kad formalus nutarimas 
iungtis i LNT irgi dar ne daug 
ka teišsprendžia. čia svarbiau
sia nustatvti pajėgumą, kuriuo 
tas prisidėjimas prie LNT turė
tu reikštis. Pajėgumas intelek
tualinis ir pajėgumas pri°idėti 
piniginiais ištekliais prie visiems 
’-endru uždaviniu įvykdymo.

LNT veikimo pagrindai ir dės
liai plačiai atkelia vartus vi
siems. kurie turi duomenų dirbti 
lašų darba, nepretenduojant i ti
tulus, pozicijas. Gal čia kai kam

Delhi apgailestavimo laišką.

Laiške pabrėžiama, jog žinia 
apie Chruščiovui ir Bulganinui 
Indijos skautų suteiktą garbę 
mūsų skautams yra tiesiog ne
suvokiama. Kaip Indijos skau
tai galėjo pagerbti tuodu asme
nis, kuriems tenka tiek daug at
sakomybės už visas dabartinio 
šimtmečio žmonijos negeroves. 
Primenama, kad tiedu "garbės 
nariai” yra dabartiniai Sovietų 
S-gos valdovai, o ir praeityje bu
vę įtakingi valdžios pareigūnai, 
yra tiesioginiai atsakingi už Es
tijos, Latvijos, Lietuvos ir kt. 
Europos kraštų pavergimą. Vien 
tik iš Lietuvos už nenorą .nusi
lenkti sovietiniams imperialis
tams ištremta apie 700,000 as
menų, kurių tarpe buvo daug 
garbingų skautininkų. Sovietų 
režimas okupuotuose kraštuose 
yra neįsivaizduojamas civilizuo
tam žmogui. Tenai pagrindinės 
žmoniškumo teisės, taip atidžiai 
kituose kraštuose ir pačių indų 
žemėje puoselėjamos, — yra pa
neigtos milijonams pavergtųjų. 
Pavaliau ir skautu sąjūdis yra 
tenai uždraustas, šimtai Lietu
vos skautu ir iu vadų buvo išžu- 

j dvti. kai Sovietu S-ga 1940 m. 
jė'-a okupavo Lietuva. Lietuviai 
skautai yra la^ai nustebinti In
dijos skautų elgesiu, nes tiedu 
asmens prasikalto kiekvienam 
skautiškosios ideologijos nuosta- 

, tui.

Japonijos mergaitės, dvasinio ir fizinio lavinimosi programoj, vandeniniam balete plaukioja su 
skėčiais.

L. L. KOVŲ INVA
LIDU DRAUGIJOS 
VALDYBOS VIEŠA 

PADĖKA

' Laiškas baigiamas mūsų skau
tu giliu apgailestavimu dėl tokio 
Indijos Skautų S-gos veiksmo.

GAIDELIAI” MŪSŲ 
MAŽIESIEMS
Toronto skautai vyčiai 
pabaigoje mūsų mažie-

(sks) 
1955 m. 
siems išleido knygelę ”DU GAI
DELIAI”. Dabar, kada visokios 
paveiksluotos knygelės anglų 
kalba siūlyte siūlosi vaikams į 
rankas. ”DU GAIDELIAI” yra

Tariame nuoširdžią padėką už 
mums atsiųstas aukas.

Lietuvių Sąjungos Ramovė 
3rooklnyo skyriaus valdybai, ir. 
ilsiems aukotojams už auką at-( 
siųstą Lietuvos kariuomenės, 
šventės proga, 1955 met. lapkri-
io mėn. 27 d., $66.C8. Lindeno. 

Lietuvių Bendruomenės sureng-!
tos Lietuvos kariuomenės šven- lietuviškas pragiedrulis kiekvie- 
tės minėjimo proga, Bendruome- naj mūsų šeimai, kur esama pra- 
lės valdybai ir visiems aukoto-1 dedančiu skaityti vaikų. Knyge- 
l'ams už auką $53.45. Marijonui ( lės turinys — gražiai iliustruota 

dainelė anie du gaideliu, kurie 
kūlė baltus žirnius ir t.t.

luseckui už $1.00.
L. L. Kovų Invalidų Draugijos 

valdyba širdingai dėkoja organi
zacijoms ir visiems aukotojams, 
narėmusiems Laisvės Kovų Inva
lidus aukomis. Taip pat nuošir
džiai dėkoja už sveikinimus ir' 
linkėjimus Kalėdų ir Naujųjų 
metų proga. Ta pačia .proga lin-i 
kime mūsų aukotojams ir vi
siems lietuviams laimingų 1956
metų.

Su aukšta pagarba
L. L. Kovų Invalidų 
Draugijos Valdyba

šios knygelės kaina tik 15 cen
tų, iš kurių 5 c. skiriami platin
tojui. Gaunama adresu — Foto- 
Lith Offset Printing Co., 1033 
College St., Toronto, Ont., Cana
da, arba pas spaudos platintojus.

Teko patirti, jog norima ir 
daugiau panašaus pobūdžio kny
gelių išleisti, parenkant kai ką iš 
lietuvių tautosakos mokyklinio 
amžiaus vaikams.

J
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