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Kova dėl Vokietijos vis griežtinama 
Rugsėjis, tradicinis, diktato

rių agresijoms pradėti naudoja
mas mėnuo, šiais metais virto 
sėkmingu ir aiškiai, logiškai ve
damos krypties laisvojo vakarų 
pasaulio diplomatijos laikotar
piu. Visa eilė svarbių konferen
cijų, baigiant Ottava, ir šį pir
madieni prasidėję pasitarimai šu 
vokiečių Bonnes vyriausybe bei 
šią savaite Washingtone pradėti 
pasikalbėjimai su Italijos minis-
teriu pirmininku de Gasperri ro
do, kad skubiai stiprinama ne 
tik gynyba, bet ir pastovaus 
bendradarbiavimo idėja. 

"Jėgą galime pasitikti jėga" 

Pereitą savaitę prezidento 
Trumano padaryti pareiškimai 
spaudos konferencijoje Wa
shingtone yra vieni svarbiausių 
iš visų ligšiol padarytų. Jis aiš
kiai nurodė j vad. "jėgos formu
lę", kuria jau visai atvirai pra
deda vadovautis JAV užsienių 
politika. Jėgos argumentą pir
mą kartą prezidentas taip aiš
kiai iškėlė. Jo žodžiais, sąlygos 
verčia ateity jėgą naudoti vie
toje diplomatijos, nors jis tai 
sakąs nenoriai. Graikija, Turki
ja, Berlynas, Triestas ir pasta
ruoju metu — Korėja, tai pa
vyzdžiai, kad j jėgą teko atsa
kyti jėga ir kad tai buvo pradžia 
politikos, kuri visu griežtumu 
numatoma vykdyti ateity. 

Ar sieks Amerika susitarimų 
su sovietais? Jei tie susitarimai 
nei to popieriaus neverti, ant 
kurio surašyti (jo paties žo
džiais ?) Trumano atsakymas — 
taip, tačiau jis čia pridūrė, kad 

V 
teks remtis jėga ir tik jos deka 
turės būti laikomasi tų susita
rimų. 

Akys atkreiptos f Vokietiją 

Iš savo vyriausybių gavę rei
kiamų nurodymų trys vakarų 
valstybių okupaciniai šefai šį 
pirmadieni Bonnoje pradėjo 
svarbius pasitarimus su Aden-

aueriu. Netenka abejoti, kad 
vokiečiai yra pasiryžę išsiderėti 
geresnes sąlygas už japonus. 
Jei vokiečiai turi prisidėti prie 
Europos gynybos nuo sovietų 
agresijos, tai teks jiems už tai 
ir sumokėti. Ta kaina būsianti 
nemaža. 

Ko reikalauja vokiečiai? 

Vokiečiai statą tokius mini-
malinius reikalavimus: pagrin
dinis dalykas, tai visiška nepri
klausomybė ir sąjungininkų ne
sikišimas. Sąjungininkų daliniai 
jei ir pasiliksią, tai tik kaip gy
nybos pajėgos ir pačių vokiečių 
kvietimu. Naujoji vokiečių ar
mija prisijungsianti prie euro
pinės armijos su Eisenhoweriu, 
tačiau daliniai ligi divizijos im
tinai sudarysią neliečiamus jun
ginius- ir vokiečių generolai ly
giai su kitais spresią strategijos 
ir operacijų klausimus. Vokie
čiai reikalauja padaryti galą vi
soms sąjungininkų kontrolėms 
bei suvaržymams. Anglies eks
porto kiekius nustatysią vokie
čiai — tai reiškią daugiau Ruhro 
plieno Vokietijai. Nebeturės bū
ti suvaržymų ir cheminei pra
monei, pagaliau, ginklų gamyba 
nebeturės būti varžonja. 

Kaip žiūri j tuos reikalavimus 
sąjungininkai? Anglams ir pran
cūzams kaina atrodanti per aukš
ta (ypač kiek liečia plieną), ta
čiau, Amerika deda žygių pri
kalbinti anglus ir prancūzus pri
imti vokiečių reikalavimus bent 
principe. JAV samprotavimu, 
Vakarai Vokietijos pagalbos rei
kalingi bet kuria kaina ... Da
bar belieka tik klausimas, kokį 
žodj tars patys Vokietijos gy
ventojai, išrinkę savo parlamen
tą. Ar jie rems vyriausybę? At
rodo, spaus Adenauerj išsiderė
ti dar daugiau, nes juk ar gali 
atsirasti geresnė proga ? 

Sovietai pradedu Vokietijos 
vienybes kampaniją 

Galima būti bevfeik tikriems, 
kad sąjungininkai su federaline 
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Vokietijos vyriausybe susitars, 
tačiau, labai daug priklauso ir 
nuo to, ar visiems tiems planams 
pritars pati vokiečių tauta. 

Norėdami sustabdyti Vokieti
jos apginklavimą sovietai nese
niai pradėjo naują Vokietijos 
sujungimo kampaniją ir ją nu
mato tęsti per du mėnesius. Tai 
būsiąs kritiškasis laikotarpis va
karų pastangoms įsigyti naują 
sąjungininką. Pasireiškiąs ir 
nuomonių skirtumas tarp anglų 
ir amerikiečių pažiūrų. JAV be 
kalbų nori atmesti sovietų pa
siūlymus dėl Vokietijos sujungi
mo, o anglai nurodo: nieko, esą, 
nepralošim besitardami su so
vietais, be to, sustiprėję vakarai 
teikia galimybių tartis lygiais 
pagrindais. Netenka abejoti, kad 
įvairiais kanalais visos žinios 
apie sovietų pasiūlymus ir są
jungininkų nesutarimą bus pa
siekusios vokiečių mases. Nu
rodoma, kad vokiečiai savo bro
lių ryt. Vokietijoje nelaiko ko
munistais ir nemato didesnių 
kliūčių pasitarimams su jais. Jei 
vokiečiai ryt. Vokietijoje ar so
vietai padarytų kokių nuolaidų 
j ieškant bazės krašto sujungi
mui,' tai labai galima, kad vo
kiečiai vakaruose tam pritartų. 

Ar bus atidengtos visos kortos? 

Vieną kortą sovietų kontroli
nės komisijos pirmininkas ryt. 
Vokietijoje gen. Vassilij I. čui-
kov jau atidengė: jis pasiūlė 
atitraukti visus okupacinius da
linius iš Vokietijos. Neatidengta 
dar vieno korta — grąžinimas 
sujungtai Vokietijai rytinių sri
čių, dabar lenkų. Tai būtų su
jungimo kaina su tam tikromis 
pačių sovietų sąlygomis. 

Tai atrodo nepatikima, tačiau 
ar vokiečių — sovietų 1939 m. 
susitarimas atrodė tuo metu pa
tikimas? 

Vokiečiai šiuo metu stebi ne 
tik dėl jos besivaržančių du pa
saulius, bet ir įsisąmonina, kad 
nuostabiai sutvirtėjusi ekono
miškai ir būdama centrinėje pa
dėty, Vokietija jau nebėra kor
ta dviejų sistemų rankose, bet 
pati išaugo galingu veiksniu. 

V. Rimvyoas 

B 36 bombonešių dirbtuvė Fort Worth, Tex., perdirbama atomine energija 

varomiems lėktuvams gaminti. Manoma, kad atominis lėktuvas bus bran-

net už atominį povandenini laivą, kurio statybai j*8 išleista 40 
milionų dolerių. 

DERYBOS KORĖJOJE 
Paskutiniu laiku Korėjoje pa

smarkėjo kovos fronte, bet tuo 
pačiu metu vyksta ir derybos 
dėl... derybų atnaujinimo. 

Tuo tarpu vyksta susitikimai 
tik tarp ryšių karininkų, kurie, 
nors jau tris kartus buvo susi
tikę, dar nieko nesutarė. Komu
nistų atstovai kalba tik apie tai, 
kuriuo laiku atnaujinti derybas, 
o sąjungininkų atstovai reikalau
ja pirma susitarti dėl derybų 
aplinkybių, kurios pašalintų prie
žastis tokiems nesusipratimams, 
kad atnaujintos derybos dėl jų 
vėl neturėtu nutrūkti. 

Tarp Baltimore; lietuvio 
Baltimorės lietuvių tremtinių 

bendruomenės vadovybės inicia
tyva, rugsėjo 22 d. lietuvių sa
lėje įvyko naujųjų ateivių jau
nuomenės susirinkimas, kuriame 
buvo įsteigta jaunimo sporto 
sekcija. 

Į sekcijos valdybą išrinkti: V. 
Karaliaus, A. Marcinkevičiaus 
ir J. Vieraitytč. 

Sekcija susiskirstė f atskiras 
sporto šakas. 

Medžiagiškai šią sekciją rems 
ir globos tremtinių bendruome
nės vadovybė. 

• * 
šeštadieninės lietuvių mokyk

los tėvų visuotinės susirinkimas 
įvyks spalio 14 d. mokyklos pa
talpose. 

Milijoniniame Baltimor§s mies
te lietuvių parapija yra tik vie
na, kurioje klebonauja kun. Idr. 
L. Mendelis. 

Klebonas savo parapijiečiais 
labai rūpinasi, o ypač tais, ku
riuos paliečia kokia nors nelai
mė. Nuolatos aplanko sergan
čiuosius ligoninėse paguosdamas 
ir net medžiagiškai paremdamas. 

* * 
Baltimorės lietuvių Iv. Alfon

so parapijos bažnyčios prieangy
je poetas Kazys Bradūnas yra 
įkūręs knygų bei žurnalų kios
ką. Kioskas būna atdaras tik 
šventadieniais pamaldų metu, 
tačiau knygų išparduoda nema
žai. Pavyzdžiui, J. Daumanto 
"Partizanai už geležinės uždaa-
gos" labai trumpu laiku parduo
ta apie 30 egzempliorių, V. Ro-
mono — "Dulkės raudonam sau
lėleidyje" apie 20 egz., J. Balio 
— "Lietuviškos pasakos" irgi 
apie 20 egz. ir t.t. 

Jeigu kioskas būtų įsteigtas 
kur nors ,ties lietuvių sale, kur 
kiekvieną dieną lietuvių judė
jimas yra nemažas, knygų būtų 
parduodama dar daugiau. 

* * 

Baltimorės parapinę pradžios 
mokyklą šiais metais lanko per 
200 vaikų, kurių tarpe yra ne
mažas skaičius ir kitataučių. 
Yra keliolika kitataučių vaikų, 
kurie gana gerai kalba lietuviš
kai, nors mūsų kalbos specialiai 
ir nesimoko. 

Kad tilptų visi vaikai norį 
lankyti šią mokyklą — atostogų 
metu buvo praplėstos mokyklos 
patalpos. O tam reikėjo išleisti 
keli tūkstančiai dolerių. Išlai
doms apmokėti, spalio 7 dieną 
parapijos salėje įvyks pirmoji 
rudens vakarienė, į kurią kvie
čiami ne tik vaikų tėvai, bet ir 
prijaučiantieji. 

Įėjimas, —- 3 doleriai. 
Rengėjas kleb. Mendelis tiki

si šion vakarienėn sulaukti, kaip 
ir kiekvienais metais, daugybės 
savo parapijiečių ir artimųjų. 
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Praeitais metais prie vietinio 
Atletų klubo yra įsisteigęs Rie
tuvių jaunių sporto būrelis, kii-
ris turi krepšinio, futbolo ir sta
lo teniso sporto šakas. Metų ba
gyje jauniai puikiai užsireko
mendavo krepšinyje, nugalėda
mi Baltimorės miesto lygos 
meisterį, šiais metais nori įstoti 
į pirmenybes visose savo sporto 
šakose. Į futbolo lygą jau įstojo. 
Jauniai norėtų, kad lietuviškoji 
visuomenė juos paremtų* 

šiam sporto būreliui vadovau
ja Rimvydas A. česonis, V. Dū
lys ir A. Meidūnas. 

Jauniai yra labai dėkingi At
letų klūbo vadovui p. Mičiuliui 
už leidimą Bfuidoįtis klufep pa

talpomis ir sporto įrankiais. 
* * 

Baltimorės lietuvių Legionie
rių Posto komandierius Anta
nas Dranginis apleido savuosius 
ir išvyko kunigų seminarijon. 

Dauguma lietuvių labai ap
gailestauja nerasdami savo tar
pe šio malonaus vyro — žmo
gaus. Tai buvo vienintelis jaunas 
lietuvis Čia gimęs ir augęs ir 
Lietuvos niekad nematęs, bet 
puikiai kalbąs lietuviškai ir la
bai gerai suprantąs šių dienų 
lietuvių tautos padėtį. Tik jis 
vienas su naujųjų lietuvių atei
vių jaunimu palaikė puikius ir 
nuoširdžius santykius, visados 
buvodamas jų tarpe, drauge su 
jais praleidamas visus jaunimo 
subuvimus. O kada aktorius — 
režisorius J. Palubinskas staty
davo kokį scenos veikalą — A. 
Dranginis būdavęs kertinis as
muo, visados nuoširdžiai ir links
mai nusiteikęs scenos mėgėjų 
tarpe. Jei buvo ruošiama bendri 
lietuviški kultūriniai pasirody
mai ar minėjimai surišti su bet 
kokiomis šventėmis — A. Dran
ginis visur buvo pirmųjų orga
nizatorių tarpe. 

/ A. č. 

Cy veja detroitiečių veikla 
Besiartinąs ruduo atneša daif-

giau, gyvumo ir Detroito lietu
viškoje veikloje. Praeitą sekma
dienį įvyko net dvi lietuviškos 
gegužinės, paskutinės šią va
sarą, kurias rengė abi vietos 
lietuvių parapijos. Rudens se
zono parengimus pradeda Ame
rikos lietuvių katalikai vetera
nai, kurie sekantį šeštadienį ren
gia šokius buv. Lietuvių Salėje, 
taip pat pradeda dažnėti ir or
ganizacijų susirinkimai. Praeitą 
sekmadienį turėjo susirinkimus 
Detroito socialdemokratai ir 
valstiečių liaudininkų sąjungos 
skyrius. *' ^ 

• 
Praėjusio šeštadienio lietuviš

kos radijo valandėlės klausyto
jai girdėjo istorinį radijo vaiz
delį "Pagrobta Karūna'*. Šis 
naujas V. Alanto vaidinimas 
vaizduoja Vytauto pastangas ka
rūnuotis Lietuvos karaliumi. 

m 

Rugsėjo 17 dieną įvyko vi
suotinis ALB Radijo Klubo na
rių susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo p. Ambrozė. Malonu pa
stebėti, kad gerėja klubo finan
sinė padėtis. Todėl nutarta atei
tyje radijo valandėlių metu duo-

1000 
Dirva skelbia antrą talką, 

tikslu jtraukti j Dirvos skaitytojų šeimą dar vieną 
tūkstantį skaitytojų, kurie lig šiol ncpremimeruoja Dir
vos greičiausiai tik dėl to, kad nesutiko tinkamos progos 
jai užsisakyti. Sudarykime jiems tą progą! 

Nuo 1951 metų rugpjūčio 15 dienos iki 1952 
metij sausio 1 dienos yra šios talkos darbo laikas. 

Talkininkai kviečiami Dirvos atstovai ir visi kiti 
jos bendraminčiai. 

Talkos pabaigtuvėms šį kartą sWf4afnos šešios premijos: 
trys platintojams ir trys skaitytojams, kurios bus išmokėtos, 
jei- per talkos laiką bus įvykdyta bent pusė numatytojo plano. 

Pirmosios premijos — po 50 dolerių, antrosios — po 30 
dolerių ir trečiosios — po 20 dolerlt}. 

Skaitytojams premijos bus paskirtos laimėjimo būdu. Kiekvienas nau
jas skaitytojas, užsiprenumeravęs Dirvą talkos laikotarpyje, gaus eHės nu
merį, duodantį teisę dalyvauti premijos laimėjime. Teisė į pilną premiją 
priklausys užsimokėjusiems už metus. Užsimokėjusieji už metu dalį, turės 
teisę tik į atitinkamą laimėtos premijos dalį (dalinsis premiją su kuo nors 
kitu, laimėjusiu kitą tos premijos dalį). 

Platintojams premijos bus skiriamos tiems, kurie bus surinkę dau-
giausią taškų. Metinė prenumerata — 4 taškai, (kiekvienas metų ketvirtis 
po 1 tašką). Jei j vieną premiją konkuruotą du ar daugiau po vienodą taškų 
skaičių turinčių platintojų, toji premija tarp jų būtų skiriama laimėjimo 
budu. Nelaimėjęs augštesnės premijos toks platintojas normalia tvarka 
dalyvautų varžybose su kitais dėl mažesnės premijos. 

ti daugiau vietos kultūriniams 
reikalaibs* 

* 

Rugsėjo 22 dieną pradėjo dar-
• * ^ bą prie šv. Antano parapijos 

mokyklos veikianti lietuviški 
šeštadieninė vargo mokykla. Mo
kyklą lanko per 70 jaunų lietu
viukų ir lietuvaičių. Mokyklos 
vedėjas — K. Gogelis, mokyt<H 
jai — Arbačiauskienė, šližys ĮĮP, 

Misiūnas. Netrukus numatomas 
šaukti tėvų susirinkimas. 

* 
Kun. Boreišio patriotiški pSH 

mokslai sutraukė į šv. Anta 
parapiją didžią dalį tremtini 
Tikrai nedaug yra kunigų, iš ktf5* 
rių pamokslų trykštų tiek tė
vynės meilės. Tačiau ... lietuvi# 
patrioto vadovaujamos parapi* 
jos lietuvių seselių vedamoje mo-* 
kykloję jauni lietuviukai mok®» 
mi iš angliškos maldaknygės, ifik 
lietuviškos pamokos turi tenkin
tis tik šeštadieniais. Norėtųsi 
betgi tikėtis, kad vieną dieną 
lietuviški dalykai ras vietos ir 
normalioje šios mokyklos pamo
kų eilėje. i 

* 
Detroito aukštosiose mokyklo

se - jėzuitų išlaikomame Detroito 
Universitete, valstybin i a m i 
Wayne Universitete ir kata$# 
kiškoje mergaičių Mary Gro\N* 
College šį rudenį studijuoja apie 
trisdešimt lietuvių tremtinių. 
Studentų tarpe gyva mintis su
siorganizuoti į Amerikos Lietu
vių Studentų Sąjungos skyrių, 
tačiau šiam reikalui neatsiranda 
iniciatorių. Lietuvos gyvenime 
studentija buvo aktyviausia vi
suomenės dalis. Gyvą veiklą ro
do ir kitose vietovėse susiorga
nizavę lietuvių studentai. Reikia 
tikėtis, kad neatsiliks tė detroi-
tiečiai. i 

Z. V. R. 

Seniausias ir gražiausiai ilius

truotas lietuviškos minties žur
nalas. 

MARGUTIS 
Jsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai. 

, 6755 So. Western Afį > 
Chicago 36, 111. 
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OMAHOS LIETUVIAI NEATSILIKO NUO W ASHINGTONO IR NEW YORKO VENGRŲ 
Kai Gromyko keliavo traukihiu į San Francisco, Omahos lietuviai ryžosi jį atitinkamai pasitikti. 
Jie susirinko geležinkelio stotyje su plakatais, kuriuose buvo tokie užrašai: "Gromyko, grąžink 
700,000 lietuvių namo", Gromyko, tavo rankos yra suteptos lietuvių krauju". 

Geležinkelio ir kiti pareigūnai tačiau "sveikintojų neleido į peroną... (Kažin, kaip jie bū-
tų pasielgę, jei sveikintojai būtų atėję su gėlėmis?). Tada jie nuėjo su plakatais ant geležinkelio 
tilto ir praleido išeinantį traukinį. Tačiau tai buvo ankstyvas rytas, vargu kas iš keleivių galėjo tuos 
plakatus matyti. Užtat čia matomoji nuotrauka su .atitinkamais aprašymais buvo įdėta vietos 
dienraštyje ir bent jau Omahos skaitytojai sužinojo, ką jie mano apie bolševikus. 
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