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n -j i Prezidentą 
prisimenant■ r

Jau suėjo aštuoperi metai, 
kaip Clevelande baigė šios* že
mės kelionę Lietuvos Respobli- 

K - ■ - kos Prezidentas Antanas Sme-
ir’-i'/ ''tona.'

/ Nėra reikalo šia proga iš pra-
J . džipą pasakoti, kas ir koks jis

buvo. Daugumas tą ir taip dar 
labai gerai žinome. Tiesa, "ži
nome” ne vienodai. Kaip,' ir dau
gelį kitų' dalykų. Pareina nuo ; 
to, kas kokius "akinius” užsi- ' 
deda į dalykus bežiūrėdamas ... '

Ir apie( prisimenamą prezi- i 
dentą vienokios ar kitokios nuo- ] 
monės tvirtinimas šiandien var- ( 
gu ar gali pakeisti įvairių "aki- j 
nių” jo prisiminimui teikiamas 
spalvas. Nes bet kokia nuomonė | 
nė būtinai visų priimama, kaip | 
neginčijama teisybė. Ir šią kiek- | 
vienas kitaip "akiniuotas” grei- i 
čiau priims tik kaip vaizdą, per- t 
leistą per jam 'Svetimų "akinių” ] 
spalvą... j

Mus, pavyzdžiui, kaikas va- ' 
dina fanatikais vien tik dėl to, 1 
kad mes vienu ar kitu klausimu 
nesame visiškai tokios pačios 
nuortionės, kaip to "kaikieno” 
mėgiamas laikraštis ar parti- ' 
ja... Dažnas "kaikas” nervi
nasi, jaudinasi pamatęs mintį, 
neatitinkančią jo partinės lini
jos. Jis "nepakenčia ginčų”, ka
da randa pasisakymą ne pagal 
jo partijos plauką. Smerk, 'su 
žemėmis maišyk tą, ką ir tas 
"kaikas” su žemėmis maišo — 
tada tvarkoj, bet nesutik su jo 
"perkūniškais trenksmais” —- 
tada esi fanatikas... O kas gi 
tada tas fanatiškumo smerkė- 
jas?

Mes turim, kaip mums atrodo, 
pakankamai pamato būti nuo
monės, kad Lietuvos Prezidentas 
Antanas Smetona buvo kaip tik 
tolimas .nuo fanatiškumo. Ir tu
rime pamato manyti, jog dėl 
daugelio kitų jo savumų ir dar
bų, jis yra vertas pagarbiai 
prisiminti. Taigi taip jį ir pri
simename, ypač jo mirties mė
tinių. progomis.

Kiekvieno visuomeniškai veik
laus asmens prisiminimas pa
prastai jungiamas su pasiryži
mais sekti jo. pavyzdžiu, tęsti jo 
idėjų vykdymą. Ką reiškia — 
"tęsti idėjų vykdymą?" Ar tik 
aklai kartoti tą, ką. prisimena
masis asmuo yra daręs? Tai ne
būtų tinkamas "idėjų vykdymo 
tęsimo” supratimas. Kiekvienas 
ir pats tęsdamas savo pasirinktų 
idėjų vykdymą renkasi tam prie
mones atsižvelgdamas besikei
čiančių gyvenimo aplinkybių bei 
reikalavimų. Taip ir kitiems 
tęsėjams pridera to atsižvelgti. 
Prisimindami prezidentą. Anta
ną Smetoną, prisimename jo pa
stangas, sudėtas Lietuvos la
bui, prisimenama būdą, kaip jis 
tatai darė, ir už viską augščiau 
prisimename pagrindinius sie
kimus, kurie buvo jo veiklos 
akstinas — Lietuvių Tautos jė
gų ugdymo ir jos visokeriopą 
klestėjimo siekimus.
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Ar yra Lietuvoje komunistinių
banditų?

. Pasiekusieji Vakarus lietuviai 
ir vokiečiai pasakoja, kad tokie 
banditai ten yra žinomi. Jie nori 
žmones plėšti ir paskui kaltę 
suversti tikriesiems lietuviams 
partizanams. Bet ne kartą tie jų 
darbai vis tiek išeina į aikštę. 
Pvz., vienoje Lietuvos vakarinė
je vietovėje jų vardu buvo api
plėštos dievobaimingos moterė
lės, bet, reikalą nukreipus pas 
teismo pirmininką ir jo negalint 
užtušuoti, tas saugumo leitenan
tas, ėjęs plėšti partizanų vardu, 
kurio buvo rastas automatas, 
gavo 8 metus s. d. kalėjimo. Ki
tur toks užpuolimas paaiškėjo, 
kai. partizanų vardų buvo užpulti 
supirkinėtojai žydai, bet vėliau 
Klaipėdoj iš išplėšto Šateikių 
kooperatyvo buvo sugautos par
davinėjant išplėštas prekes ko
mandinę žmonos.

rankų ir kojų ištisus būrius 
kiekvienoj gatvėj rasi. 1949 m. 
jų buvo daug ir Klaipėdoj, bet 
paskiau juos surinko ir uždarė 
į prieglaudą. Seniau karo inva
lidams už visokius ordinus bei 
medalius buvo mokama, bet da
bar nebeduoda nieko. Daugia
vaikės motinos medaliui gauti 
tūri turėti nemažiau 14 vaikų. 
Tada — galės traukiniu, gavę 
reikalingą pažymėjimą, važiuoti 
nemokamai net į Vladivostoką.
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JURGIS GLIAUDYS 
LAIMĖJO PREMIJĄ
"Draugo” $1.000 dolerių pre

miją už geriausį patiektą roma
ną laimėjo Jurgis Gliaudys, gy
venąs Detroite. Ligi šiol jis bu
vo žinomas kaip eilėraščių ir 
humoreskų autorius.

Į Šią premiją "Draugas” (prie
1 jo Veikiąs SpaudosDičiulių Kįur 

’ bąs)* paskyrė iš Čiurlionio an-
. . samblio pernai Chicagoje eu-

rengto koncerto neirto, ’ •
' ■■ ■■■ ■■ ' '

Su rusais bendravimas

galima suskirstyti j kelias rūšis. 
Vieną iš jų sudąro bendravimas 
su senais rusais, išlikusiais dar 
iš caro laikų. Su jais bendravi
mas dažniausiai esti nuoširdus; 
jie labai dažnai, kai niekas ne
girdi, išpasakoja rusų bėdas ir 
pakeikia kom. valdžią. Antra, 
bendradarbiavimas tarnyboj ar 
darbe — čia žmonių santykiai 
normalūs, geri. Bet rusai atvirai 
lietuviams sako; jūs esate mūsų 
priešai, nes labkiate amerikiečių 
ir anglų. Ir tą savo nuomonę jie 
pasako aiškiai, nieko neslėuda- 
mi. Su tokiais susidaro "arti
mesnis bendradarbiavimas’’ ne
bent švenčių metu smuklėse, na
mų nuoširdaus bendradarbiavi
mo nėra. Tenka pastebėti, jog 
senieji rusai sentikiai, prisirišę 
prie senų tradicijų, nekenčia ko
munizmo, jų vaikai nestoja į 
komjaunuolius, šiaip šeimyninio 
bendradarbiavimo, net noro ben
dradarbiauti, su atėjūnais nėra. 
Rusų žmonės nekenčia, ir jie tai 
žino. Tas žmonių sąmoningumas 
net didėja. Pagal soviet. Lietu
vos įstatymus rusai, jei nori 
dirbti’ Sov. Lietuvos įstaigose, 
turi mokėti lietuviškai, bet prak
tiškai to nuostato niekas nesi
laiko. Kaimo merginos su rusais 
iš tolo nesideda, pasitaiko ne
bent viena kita mieste. Jei tokia 
susilauks iš ruso vaiko, tai iš 
tam tikro skyriaus savivaldybėj 
jam išlaikyti gaus po 50 rublių 
mėn. Visus namus, kur šokama 
mieste, lanko tik lengvo elgesio 
merginos, šiaip lietuviai ir šiuo 
atžvilgiu labai tautiškai susi- 

' pratę. Į mokyklų vakarėlius ru
sai neįsileidžiami. Tai įdomus 
kovos pobūdis, kaip kad "Auš- 

1 ros" ar "Varpo” laikais. Yra 
• buvę atsitikimų, kad lietuviai 
1 mokiniai, stoję už savo mergai

tes, nėjusias šokti su įsiveržu
siais i pasilinksminimo salę ru
sais kareiviais, yra su jais net 
susimušę, ypač kai tie tokioms 
mokinėms kirto per veidus.

■■•t...' ,Sausio 5 d. britų vyriausybes 
galvai W. Churchilliųį atvykus 
į Ameriką pasitarimams su JAV 
prezidentu H. Triimanu, pradė
tas naujas laikotarpis asmens 
kontaktuose tarpldidžiųjų vals
tybių vadovų. K^ atneš šie pa
sikalbėjimai, dabar dar sunku 
pasakyti — artimiausi mėnesiai, 
atrodo, bent dalinai atskleis kai 
kuriuos pasitarimų užkulisius. 
Dabar netenka abejoti, kad abie
jų didžiųjų pasitarimus su di
deliu dėmesiu selęė ne tik Wa- 
shingtonas ir Londonas, bet ir 
Paryžius, Bonna, greičiausiai ir 

i Maskva. Britų vyriausybės gal- 
I va atvyko į ^Ameriką ge- 
I rai pasirengęs, prieš 
ilgai taręsis su gen.
senhoweriu ir pranc. min. pirm. 
Plevenu Paryžiuje ir su vokie
čių kancleriu Adenaueriu Lon
done. Pasitarimams atvyko se
niausias pasaulio politikas (77 
m. amž.), keistu būdu galįs dau
giau paveikti tarptautinius įvy
kius kaip jo vadovaujama im
perija, vienodai pajėgus tiek po-

• litinėje tiek karinėje strategi
joje ir geriau už kitus politikus 
pažįstąs Staliną. Paskutinį kar? 
tą Churchilliui susitikus su Tru- 
manu 1945 m. Potsdamo konfe
rencijos metu, daug kas pakito 
pasauly ir žymiai nublanko bu
vusios galingos britų imperijos 
vaizdas.

tai
Ei-

kurių nebepajėgė • tams kaip 360 mil. dol. pirmajam

i’

Skelbtoji Dirvos talka pasi
baigė 1951 m. gruodžio mėn. 31 . 
d. Iki to laiko, iš talkininkų ir 
tiesiai iš skaitytojų, esamega-, 
vę 491 naują skaitytoją. Tai : 
nepilna pusė mūsų numatyto 
tikslo. Nepasiekta ir pilnas 500 j

■
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šiuo metu Lietuvoje daugiausia 
sėdi kalėjimuose kolchozininky 

ir paparastų darbininkų.

žmogus yra priverstas vogti, 
nes reikia kaip nors prasimai
tinti. Tuo tarpu sovietiniai teis
mai už vištai galvos susukimą 
pila po 10-20 metų. Rusai dau
giausia į kalėjimus patenka už 
vagiliavimą, kišenių kraustymą, 
muštynes; krautuvių apiplėšimą, 
žmonių užmušimus. Jie taip pat 
daugiausia verčiasi spekuliacija, 
padaro išeikvojimų. Ypač daug 
krim. elemento duoda vad.

"bespri’zorninkai”.
Nors jų skaičius Lietuvoje ir 

sumažėjęs, bet — jų dar yra; 
jie turi savo organizaciją, kurioj 
paprastai dalyvauja 16-17 m. 
paūgliai, bet pasitaiko ir 20 m. 
pasiekusių. Anksčiau "bezpri- 
zorninkų” būdavo ir vokietukų. 
Lietuvių, su-jais susidėjusių, nė
ra. Ir čia pasireiškia lietuviškas 
solidarumas, nes jei kur atsi
randa vaikų be tėvų, tai juos 
stengiasi priglausti arba gimi
nės, arba pažįstami. Jei tęvai 
yra nušauti ar sudeginti, pasi
ima dažniausiai kaimynai. "Bez- 
prizorninkų” buvo atvykusių net 
iš Rusijos, ypač daug 7 m. vaikų 
traukė su terbomis iš Velikije 
Lūki, o kiti pasiekdavo Lietuvą 
net iš Leningrado. Jie mokomi 
vad. ”bezprizorninkų namuose”, 
vėliau jų daugumas buvo, su
vežti į amatų mokyklas. Visi jie 
baisiausiai vagia, pjaustinėja ki
šenes etc. Kai kur lietuvių ko
mitetai juos norėjo prijaukinti 
ir padaryti iš jų žmones. Bet 
kai tie pradėjo visur teršti, pli
kos mergąitės eiti stogais. arba 
su daina traukti tiesiog į garni
zonus paleistuvauti, buvo vėl 
"grąžinti” ir. išvežti į Vilnių. 
Tuo tarpu lietuviai ir - iš šios 
"sistemos” ryškiai išsiskiria — 
lietuviams našlaičiams net ir 
tokiomis sunkiomis sąlygomis 
reikalinga globa ir parama .vis 
dėlto surandama pas, savuosius;

Lietuviškiausi yra valsčiai, 
nors ir sukolchozinti. Nors, ten 
.vaikams prieglaudų nėra, užtat 

dabar jau nieko negaųnair. turi žemes faktiškai dirvonuoja, pa
kęsti badą. Jų ypač daug Vii- dėtis kas kartais vis sunkėja. 

„ . niuje. Ten visokių 'luošių, be Dėl Viso gyvenimo ly,

•C:''y.-'

jų yra seneliams. Betgi invalidai

SILPNĖJANTI IMPERIJA

reigojimų, 1
vykdyti britai. Anglija paskuti
niais metais visai atsidūrė Ame
rikos karinės ir gamybos galios 
šešėlyje, štai keletas palygini
mų —

Gyventojų . prieš karą JAV 
buvo — 132 mil., dabar — 155 
mil.

Anglijoje — prieš karą 
mil. ir dabar — 51.mil.

Plieno metinė gamyba JAV 
prieš karą buvo — 67 mil. tonų, 
dabar — 105 mil.

Anglijoje — prieš karą — 15 
mil. tonų ir dabar —- 18 mil.

Anglies metinė gamyba JAV 
prieš karą — 493 mil. tonų, da
bar — 567 mil.

Anglijoje — prieš karą — 
269 mil. ir dabar — 249 mil.

Elektros energijos JAV prieš 
karą gamino — 142 bil. klv., 
dabar — 370 bil.

Anglijos gamyba — prieš ka
rą — 29 bil. ir dabar — 58 bil.

Karių uniformoje JAV prieš 
karą turėjo — 176,000, dabar — 

11,5 mil.
I Anglija turėjo —- prieš karą 
200,000 ir dabar — 436,000.

Laivyne JAV prieš karą vyrų 
buvo—118,000, dabar—800,000.

Anglijoje prieš karą buvo — 
133,000 ir dabar — 142,000.

' Aviacijoje JAV prieš karą vy
rų buvo —"20,000, dabar — 
850,000.

Anglijoje prieš karą buvo 
— 118,000 ir dabar — 262,000.

I

Potsdamo pasitarimų metu 
britų imperija paviršutiniškai 
atrodė dar nesusilpnėjusi. Ji 
dengė ketvirtadalį žemės rutu
lio ir jos gyventojai — j60 mil. 
sudarė apie trečdalį pasaulio gy
ventojų skaičiaus. Imperija žy
miai buvo prisidėjusi prie Vo
kietijos nugalėjimo ir tuo metu 
Churchillis savo iškilusiu pres
tižu buvo lygiai vertinamas su 
Amerikos .prezidentu. O koks šio 
meto vaizdas? Imperija pradėjo 
byrėti. Indija, Burma, Palestina 
nutraukė saitus su imperija, 
nors Indija ir toliau lieka im
perijos ribose. Karaliui nebe
priklauso apie 400 mil. žmonių. 
Pręstižo požiūriu britų nuosto
liai dar didesni. Vidurinių Rytų 
kraštai skubiai pradėjo atsiri
boti nuo imperijos, o Amerika 
perėmė iš britų visų eilę įsipa-

48

BRITŲ IR JAV RYŠIAI

LlKblO. INepdSlcKLH Ji pi II lito U v v 
naujų skaitytojų Bkaičius, bet, 
kaip matyti, tetruko tik 9 s^ai*'šių metų pusmečiui. Iš pusantro 

mil. tonų plieno, kurių prašo 
britai, jie gali tikėtis gauti di
desnę dalį — plienas būsiąs pra
dėtas pristatyti tik metų pa
baigoje. Nesitikima, kad gali 
būti glaudesniB abiejų kraštų 
bendradarbiavimas atomi nėję 
srityje, daugiau gali būti sėk
mės karinio bendradarbiavimo 
plotmėje. Politinių stebėtojų 
nuomone, dabartinis britų vy
riausybės galvos lankymasis 
Amerikoje yra daugiau paren
giamojo pobūdžio — išdiskuta
vus kai kuriuos politinius ir 
diplomatinius klausimus ir nuo
monių priešingumus, tikima, 
kad bus pakankamai gerai pa
rengta dirva ūkinių klausimų 
misijos darbams, kurie žadami 

I pradėti dar šią žiemą. Šiuo metų 
keturias dienas išbuvęs VVa
shingtone Churchillis išvyko į 
Kanadą, Ottawą ir į New Yorką 
ir prieš išvykdamas atgal į Ang
liją dar grįš į VVashingtoną pa
sakyti kalbos Kongreso sesijų 
atidarymo metu sausio '15 d. 
Lauktina, kad jis parvež namo 
pagerėjusius dviejų sąjunginių- toikj*

tytojų. Talkininkai iš viso su- 
darė 19G4 taškus.

Pagal mūsų skelbtos taisyk- į 
les ir jas kas savaitę primenanti , 51 
premijos galėjo būti paškirtos 
tik pasiekus 500 naujų skaityto- 
jų. Tačiau, Dirvos redakcija, kad. "• ' 
ir šio tikslo nepasiekus, nutarė 
trims, daugiausiai pasiddrbavu- 
siams talkininkams, kiek suma
žintas premijas paskirti.

Tie trys talkininkai yra: . ■
Jonas Paplėnas, Chicago — o’(

25 dol.; Astrauskas St., Wor- 
tester — 15 dot; Pauža VI., De
troit — 10 dol. -

Nė kiek nemažesnė mūsų pa
dėka priklauso ir kitiems talki-

>./i

r

- 
s®

....

S. .... .„™Ji
ninkams, kurie iš nedidelių lie-- «' ,„j 

.1
11

- ' F

9• -■'"••v'w'J?
‘ ■■ x ii

<• ■
<■" y ' ■ v■ -. w

tuvių kolonijų, proporcingai t 
imant, padarė tikrai daug ar 
net kelius kartus daugiau už 
didžiųjų kolonijų talkininkus.

Mūsų numatytas tikslas —. 
1000 naujų skaitytojų dar ne
pasiektas. Mes manome, kad po 
trejeto mėnesių, galėsime pa
skeltai naują talką tiems 500 
naujų skaitytojų sutelkti, kurie

kų santykius, nors jie ir nely
gintini su karo meto santykiais. 
Tai bus santykiai tarp vyresnio, 
stipresnio ir jaunesnio, nusilpu
sio brolių.

KĄ REIŠKIA NAUJI 
SOVIETŲ MANIEVRAI?

mes tikime, kad visi seni ir nau
ji talkininkai tą užsiipojimą 
mums padės įvykdyti.

Pasibaigus pirmal^TTi'fvos" 
kai ines" skelbiame' visus talki
ninkus, kurie talkos metu mums 
buvo prisiuntę nemažiau, kaip 
3 metines prenumeratas arba ga
vę 12 taškų, štai jie:

■
iv'i?

Taškai
265

Pereitą savaitę pusę metų ty
lėję Korėjos klausimu sovietai 
staiga Višinskio lūpomis pasiū
lė Korėjos derybas paliaubų 
klausimu perkelti į JT Saugumo 
Tapybą. Amerikiečiai šį pasiū
lymą atmetė, nesitikėdami, kad 
JTautos galėtų greičiau privesti 
prie paliaubų Korėjoje. Politi
niai stebėtojai, keldami klausi
mą dėl sovietinių manevrų tiks
lo, randa atsakymą, kad savo 
staigiais posūkiais jie daugiau 
laimi kaip pralošia. Jei jiems 
pavyktų perkelti derybas į S.' 
Tarybą, jie galėtų panašiai kaip 
komunistai- Panmunjome, delsti 
darbus, be to, kelti Formozos 
klausimą ir reikalauti Raud. Ki
niją įsileisti į JTautas. Jei ne
praeitų jų pasiūlymas, sąjungi
ninkai gali labiau spausti ame
rikiečius eiti prie nuolaidų. Ben
drai paėmus, sovietų pasiūlymas 
turėjo tikslą sukelti naujų sun
kumų amerikiečiams. Tuo tarpu 
Korėjoje derybos šią savaitę jau 
pasiekė savo labiausiai kritišką 
padėtį po pernai , metų liepos 
mėnesio. Daugiausiai sunkumų 
vis kelia karo belaisvių klausi
mas.

1.
2.

Paplėnas J., Chicago 
Astrauskas St., 
VVorcester 
Pauža VI., Detroit 
Sodaitis Ant., Brooklyn 
Švarcas P., Collinsville, 
Bačiulis A., Brockton

7. Trečiokas K., Newark
8. Saladžius Pr., Rochester 40
9. Paršęliūnas J,, Toronto

10. česonis A., Baltimore
11. Vilutįs E., E. Chicago
12. Varneckas VI.,

VVaterbury
Smigelskis A., Cleveland 
Lukošiūnas P., Australija 22 
Diržys A., Venecuela 20 
Kęsgailą St., Montreal 20

17. Žukauskas ,K. Welland,_
Canada. *2fi’

18. Bulgarauskas L., Detroit 18
19. Povilaitis J., Omaha . >,Ž2

Kiti talkininkai mums atsiun
tė po du ir vieną naują skaityto
ją. Dažnas iš jų, tai padarė už
sakydami laikraštį savo arti- 
miesiams ir 
savais pinigais.

Visiems šios talkos talkinin
kams Dirvos redakcija širdingai 
dėkoja ir tikisi tos talkos nuolat 
susilaukti.

Nusmukus britų imperijos ga
liai tuo metu, kai tarptautinis 
komunizmas pradėjo vis daugiau 
grėsti pasauliui, tai turėjo ne
išvengiamos įtakos ir į britų — 
amerikiečių santykius. Dabar 
įvykę dviejų didžiųjų pasitari
mai . VVashingtone turėjo ir vie
ną svarbiųjų tikslų _ nuodug
niai tuos santykius išsiaiškinti 
ir nustatyti gaires ateities ben
dradarbiavimui. Priešing urnai 
kai kuriais klausimais reikia jei 
ne pašalinti, tai bent išsiaiškinti. 
Britai amerikiečiams prikiša, 
kad šie: atkakliai priešindamiesi 
visiems sovietų posūkiams dip
lomatiniuose žaidimuose, sutei
kia daug vandens jų propagan
dos malūnui, per griežtai reika
laudami ginkluotis gali pakirsti 
Atlanto kraštų ūkinį gyvenimą, 
toliau, amerikiečiai Angliją ver
čią atominių bombų baze, tuo 
tarpu britai neturį lygios, teisės 
spręsti kokiomis aplinkybėmis 
tos bombos gali būti panaudoja
mos.

Britams prikišama, kad: jie 
mažai paveikę, kad kontinente 
būtų pasiektas ūkinis, ir karinis 
vieningumas, jie savo saloje ne 
viską padarę susidoroti su ūki
ne krize, jie nenorėdami pripa
žinti augančio nacionalizmo Vid. 
Rytuose iš dalies prisidėję prie 
sudarymo nuotaikų, nukreiptų 
prieš vakarus. v
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smukimo dar didesnis ir bažny
čių skaičius bus priverstas . už
sidaryti. Vis dėlto dar ir dabar 
pasitaiko, kad žmonės Važiuoja 
gėlėmis apkaišytais arkliais ar 
vežimais’ ir nebijo po civ. akto 
vestuvinių . iškilmių atlikti ir 
bažnyčioje, iš kur paskui grįžta 
namo dainuodami.

Tarp rusų pasitaiko tokių, ku
rie turi net po dvi žmonas ii 
daugiau, nors tai oficialiai ir 
draudžiamą. Ištuokų Lie
tuvoje pasitaiko nedaug, 'jų 
ypač maža kaimuose. Lietuvių 
šeimos ryšys tebėra stiprus, 
daugiausia skiriasi rusai. Pa
prastai ištuokas duoda vad. liau
dies teismai. Jei kas turės vai
kų; tai iš gaunamo atlyginimo 
žmonai išlaikyti atskaitys 50%, 
jei ir atsiskirtų. Dėl šios prie
žasties pasitaiko, kad kai kurių 
sovietinių laivų'kapitonai gauna 
atlyginimo mažiau net už pa
prastus jūrininkus. Jei tokie at
sisakys vaiką krikštyti bažny
čioje, gaus 200 rublių pašalpą 
— vad. "vaiko, kraitelį.

„_______ ■ <B., d.j? , . > Elta
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Ar tebera Lietuvoje vestuvių?

Dar- 'esti, tik su vestuviniais 
pokyliais, kaip kad .seniau Lie- 
.tūvoje, jau daūg sunkiau. Pa-, 
galiąu, ir žmonių. į jas tiek ne- 
besuvažiuoja, nes tie tūoj čium
pami: kaip ir iš kur atvažiavai? 
Todėl vestuvių gerokai mažiau 
nei seniau, nes — jaunimo ma
ža? Lietuvoj likę daugiausia: 
tik seni ir piemens, kurie, su
laukę 18. m., turi eiti kariuome
nėn, o iš ten į kolchozus nenori 
grįžti, ir tuo būdu nėra kas 
tuokiasi. Dabar, kai įvestą jau 
pilna kolektyvizacija ir per 30 %

»

SVARBIAUSI — ŪKINIAI 
KLAUSIMAI ;

Sunki britų ūkinė padėtis ver
čia jieškoti išeities ir Churchi- 
llio lankymasis Washintone šiuo 
atžvilgiu turįs atnešti kai kurių 
pasėkų Britai tikisi gauti iš 
Amerikos pagalbos smarkiai ma
žėjant jų aukso ir dolerių at-

KUR PRASIDĖS ANTROJI 
KORĖJA?

s ir Užmokėdami už jiądLj™

"į

Pasiūlęs Korėjos derybas per
kelti į Saugumo Tarybą, Višins
kis ta pačia proga ne tik apkal
tino agresyviniais sumanymais 
JAV-es, bet ir padarė aiškių 
įspėjimų. Jis nurodė, kad ame
rikiečių skatinami nącionalistų 
kiniečiai graso šiaurinėms Šta
mo, Burmos ir Indokinijos sie
noms- ir tarė įspėjimu skamban
čius žodžius "Įvykiai pradeda 
savo t.ekmę ties pietinėmis Kini
jos sienomis.'..’’ Ką tatai reiš
kia? Ar Stalinas jau skelbia, kad

EISENHOWERIS 
KANDIDATUOJA

Galutinai paaiškėjo, kad gen. 
Eisenhoweris sutinka būti no
minuojamas kandidatu j prezi
dentus nuo respublikonų parti
jos. Tačiau jis pats nedės jokių 
pastangų, kad būtų nominuo
tas. Tuo rūpinasi gausūs jo rė
mėjai. Už Eisenhovverio kandi
datūrą pasisakė daugelis laik
raščių, jų tarpe The New York 
.Times ir žurnalas Life.

Iš' respublikonų dar siūlosi 
biįti kandidatais šen. R. Taftas, 

latoriųsVVa: 
ižiausios ytų

antroji Korėja . prasidėsianti Kalifornijos gulx 
niėtrvč.in Av.iihie? ‘ Paskelbimas! —_
- iš'Maskvos ir’Peipingo pusės' žjbęs biiš. be ai
.t \ -CllSeTmOWeriO

sargoms. Tačiąu nesitikima, kad .pietryčių Azijoje ?’Paskelbimas ren stasšenas.j 
amerikiečiai pasižadėtų suteikti — ,a Mnfikvnq nimfia .
daugiau piniginės paramos bri-
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Prenumerata metams iš anksto 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse — 
$5.00, Kanadoje —- $5.50, kitur — 
$6.50. Atsk. Nr. kaina 10 centų.

KAS ir KUR
• Nepriklausomoji Lietuva, Ka-'su savo tautodailės darbais mies- 
nadoje, rašo, kad Vlikas, nore- to ruošiamoj meno parodoj, 
damas išeiti iš sudarytų painia-'

_vų, jieško naujo pirmininko. I 
-■-—Kažin kodėl visi kandidatai, 
įminimi į pirmininkus, yra tik iš 

krikščionių demokratų partijos, 
tai kun. Tulaba ir J. Matulio
nis?...

j • Sandara iš Chicagos praneša, 
kad vaikų teatras P. Orintaitės 
veikalą "Našlaitė” vaidino du 
kartus. Pirmą kartą vaidinime 
buvo pilna salė, o antrą kartą 
beveik tuščia. To-pasėkoj susi- 

j darė per 600 dolerių nuostolių. 
• Argentinos sostinėje Buenos , į išemigravus Vliko na- 
Aires, "Odeon” teatre smuiki- rjuj j Brazajčiui, Lietuvių Fron- 
ninkė E. Kuprevičifltė koncertą- atstovauja prof. Z. Ivinskis, 
vo dideliu pasisekimu ir susi-1' (laukė palankaus įvertinimo di
džiojoj Argentinos spaudoje.

• Vysk. V. Brizgys mėnesiui 
laiko iš Chicagbs išskrido j Pie
tų Ameriką.
• Rochesteryje, N. Y. sausio 
mėn. 21 d. lietuviai dalyvauja

Ačiū Rėmėjams!
Prenumeratos pratęsimą pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai:
Žukaitis V., Dayton 

__ Alekna J.,. Cleveland
Stempužis Pr., Cleveland 
Gudaitis Vik., Chicago 
Bartkus J. Dr., Chicago 
Černius K., Chicago 
Dilba A., Bridgeivater 
Cverka S., New Haven 
Demikis K., New Britain 
Mažeika V., Chicago 
Budrikis A., Brooklyn 
Juška Juozas, Detroit 
Purvinas M., Phonixville, 

Pa. *
Petravičius Alf., Canada 
Kastautas Jonas, Chicago 
Noakas E. Dr., New York. 
Mikšys L., Chicago 
Stanaitis F., Albany 
Vėbra G. I., New Haven 
Salučka J., Rockford 
Senikes Ant., Great Neck

. Žilinskas A., Hoosick 
Falls

Makštutis J. Dr., Chicago 
Maukus J. V., West Haven 
Baublys J., Detroit

$1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

• šachmatininkas Povilas Taut- 
vaiša pernai laimėjęs Bostono 
turnyrą, gruodžio mėn. pabaigo
je laimėjo 111. valstybės turny
rą. šiuo metu P. Tautvaiša gy
vena Chicagoje.
• Dail. V. Vizgirda, gyvenąs So. 
Bostone, priimtas nariu į Bos
tono Nepriklausomųjų Dailinin
kų Sąjungą.
• Gyvųjų Katalikų Rašytojų 
Galerijai (taip vadinasi tarptau
tinė katalikų rašytųjų draugi
ja) priklauso šie lietuviai rašy
tojai, mokslininkai: Bernardas 
Brazdžionis, Vincas Ramonas, 
A. Vaičiulaitis, K. Urbonavičius 
— Kmitas, N. Mazalaitč, arkiv. 
J. Skvireckas, kan. J. Končius, 
A. Maceina, Z. Ivinskis ir 
Pakštas.

$1,000.00 AUKA 
BALFUI

K.

pa-Detroito Balfo 76 skyrius 
rodė gražų pavyzdį — užbaig
dami 1951 metus — Balfui pa
aukojo ir persiuntė $1,000.00, 
aukomis it, prie anksčiau apmo
kėtų nario mokesčių, dar pa
siuntė $78.00.

$1,000 aukai sudaryti pagel
bėjo patrijotas lietuvis kun. kle
bonas J. čižauskas, Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioj su
rinkdamas $200.00. Lapkričio 
mėn. 24 d. surengtasis vakaras 
.pelno davė $475.00 ir bingo 
$80.00.

Iš aukotojų J. Mikaila, duo- 
1.00 damas $20.00 — pūsę skyrė Re- 
1.00 natei gydyti. Pridėjus dar kito 
1.00 aukotojo $2, Renatei toks $12.00.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Šokti ar nešokti Vasario l6-aj§
-v.,.Panašiai, kaip pernai, taip ir 

šiemet klausia Didžiojo New 
Yorko lietuviai ir vis plačiau 
pradeda šį klausimą diskutuoti. 
Pagrindą toms diskusijoms vėl 
sudarė pati New Yorko Lietuvių 
Taryba, kuri savo posėdyje jau 
nutarė šokius po minėjimo pro
gramos suruošti. Susiskaldžius 
nuomonėms, Tarybos posėdyje 
buvo net balsuojama. Už šokius 
buvo pasisakė 13, prieš šokius 
3 balsai: J. Ginkus ir du kata
likų atstovai.

Balsavusieji už šokius moty
vuoja tuo, jog, esą, reikią, kad 
minėjime dalyvautų ir jauni
mas; o jaunimas, jeigu šokių 
nebus, tai neateisiąs ir tuo pa
čiu sumažėsiąs minėjimo lan
kytojų skaičius, taigi ir minė
jimo pajamos.

Jeigu tai tėra vienintelis mo
tyvas, kodėl reikia šokti, tai jis 
visiškai neatlaiko kritikos, aiš
kina šokimo priešininkai. Per
nai už orkestrą Taryba sumo
kėjo apie 200,00 dol., o salėje 
pasikeisdamos tešoko apie 15 
porų. Jei skaityti po 2 dol. už 
kiekvieną šokusįjį, tai teišeina 
tik 60 dol. Tuo tarpu dėl jų iš
leista 200,00 orkestrui. Taigi, 
čia išeina, kad Taryba už šo
kusius 15 porų dar primokėjo 
iš savo pajamų likusius 160,00 
dol. ,

šokių priešininkai sako, kad 
ir šiemet reikią tų pačių šokikų 
tikėtis, jei šokiai bus "valdiš
kai” rengiami. O jei yra toks 
mažas šokančiųjų skaičius, tai 
geriau, jei jie sau privatiškai 
pasišoktų už savo pinigus km 
riame n'ors naktiniame kaba- 
ke ....

Didžiuma New Yohko organi
zacijų išėjo prieš šokius, bet 
dar oficialaus protesto Tarybai 
niekas tuo 'reikalu ..Tifejteikė, iiįš 
pereitą šeštadienį—"įvykusiame 
Tarybos posėdyje šokių reikalo 
visiškai nesvarstyta, tik aptarti 
programos reikalai. Bus kviečia
mi keturi (Tarybą sudarančių 
srovių) kalbėtojai, koks nors

• senatorius, dainuos Vincė Jo- 
■ nuškaitė, Operetės Choras ir vy-
• ras dainininkas A. Brazis ar

St. Liepas. Kiek patirta, me
nininkai dar nepakviesti, nors 
jau jie iš spaudos sužinojb, kad 
jie bus kviečiami dalyvauti. Kad 
tik nepraganytų Tarybą ir' jų, 
jei dar nepakvietė, nas laiko ne 
kažin kiek beliko.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 
NEW YORKE

buvo ruošiamas, kaip jau buvo 
rašyta, net penkiose žymesnėse 
vietose, kuriose susibūrė gau
siai viso Didžiojo New Yorko 
lietuvių. Tradicinius savo pa
rengimus ruošė Moterų Vieny
bė, "šviesa” ir ateitininkai. Nau
ji rengėjai šiemet buvo kvarte- 
tetininkai, Alg. Kačanausko va
dovaujamas vyrų kvartetas. Jie

■ -U.- - i? • ' " . $
; - - • y.,1 ys,- «.. . : ■■

šiemet ir turėjo gražiausias pa- 
talpas ir Vieną įdomiausių pro
gramų, nors syęęių, kaip naujo
kai šioje srityje, nesutraukė 
tiek, kiek jų turėjo "šviesa", 
kuri jau turi nuolatinius savo 
svečius.

Bet ir šviesiėčiams šiemet ne
kaip pasisekė. Programa nebu
vo kažin kokia, o po to buvo ne
malonių incidentų su salės baru.

. . . - i,J-.:-;'.,.Vm ■ . ■

BALFo KOMISIJA RENATEI 
GYDYTI,

kuri šios nelaimingos mergaitės 
reikalams sukėlė arti 1.000 dol. 
(su aukojusiais iš visos Ame
rikos), pereitą savaitę Brook
lyne per tos komisijos pirmi
ninką Juozą Ginkų gavo Jo-

. • • • '• . • • . . . ,
SauBio 6 turėjome Tllinoių 

valst. Tremtinių Bendruomenes 
apylinkių atstovų, suvažiavimu. 
Jo tikslas buvo: aptarti būęįus, 
kaip įsijungti. į viąų lietuvių 
bendruomenės organizaciją ir 
nutarti Tremtinių B. likvidaciją. 
Dalyvavo atstovai iš 14 apylin
kių. Jų buvo 50. T. B. Centro 
valdyba atsiskaitė Už praėjusius 
darbo metus ir pasiūlė sudaryti 
likvidacinę komisiją, kuri, palai
kydama ryšį su III. apygardos 
L. B. organizaciniu komitetu, 
talkininkautų jojo darbui ir 
įvykdytų formalią Tremt. Ben
druomenės likvidaciją.

Suvažiavimas nutarė pavesti 
senajai valdybai šiuos uždavi- 

.

j kuriuos galimą kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 
ir skelbimų reikalais:

r Baltimore, Md.
Antanas česonis, 620 W. Cross St.

1

Po $5.00 aukodami: Bložė, 
Sinkienč ir Tamošiūnienė, tuos 
gimnazijos Vokietijoje direkto- 
gimnazijos Vokietijoje Direkto
riui, kad tas paskelbtų konkur
siniam vaizdeliui parašyti pre
mijų mokinių tarpe. Vaizdelis 
turi būti pritaikytas radio pro
gramai. Vaidinant negali užsi- 
tęst ilgiau kaip 10 minutų ir 
kad nebūtų reikalinga didelio 
vaidintojų skaičiaus. Temą lie
tuvybės dvasioje gali pasirinkti 
patys rašytojai.

So. Boston, Mass.
Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway.

Brockton, Mass.
Bačiulis A., 22 Intervale St.

Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 4416 So. Hermitage Avė. YA 7-0191

Dayton, Ohio
J. A. Urbonas, 1302 Lamar St.

Detroit. Mich.
L. Bulgarauskas, 7313 Navy Avė.
VI. Pauža, 9124 Quincy Avė.

Newark, New Jersey
• AjB. Trečiokas, 314 Walnut St.

New Yorke - Brooklyne
Antanas Sodaitis, 57-56 63rd St., Maspeth, N. Y.

Waterbiiry, Conn.
Vladas Varneckas, 2157 N. Main St.

Hamilton, Canada
Bronius Vengrys, 227 Brant St.

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 62 Pauline Avė.

Anglijoje
Br. Daunoras, 38 Melville Rd., Coventry.

Australijoje
Povilas Lukošiūnas, Box 1665 M, G.P.O., Adelaide, S. A.

Venecueloje
Antanas Diržys, c/o Crisalerias Nationales, S. A.

Apartado 4532, Maracay.

nius atlikti/ Komisija nebuvo 
renkama.

Diskusijose dėl Centro valdy
bos pranešimo apylinkių atsto
vai (visi) aiškino priežastis, dėl 
ko labai lėtai buvo mokamas so
lidarumo mokestis. Beveik visų 
atstovų teigimu, buvusios dvi 
priežastys: 1. žinia, kad centro 
valdyba moka valdybos sekreto
riui K. Kleivai 90 dol. per mė
nesį už jo, kaip sekretoriaus, ir 
kaip ^reikalų vedėjo, darbą; 2.
atsiradęs nesusipratimas tarp 
Vilko ir Lietuvos diplomatinių 
organų, šios dvi aplinkybės lem
tingai veikusios solidarumo mo- - 
kesčio lėtą mokėjimą. Visoj Illi- 
nois valst. tesurinkta tik apie 
1.500 dol! solidarumo mokesčio.

Nemažai atstovų siūlė pripa
žinti, kad valdybos nutarimas 
mokėti, valdybos sekretoriui ir 
reikalu vedėjui K. Kleivai po 90 
dol. esąs neteisėtas. Centro val
dybos pirmininkas P. Gaučys į 
tokias atstovų abejones atsaki
nėjo sų neslepiamu susijaudini
mu, vis kartodamas, kad "jau 
reikalas baigtas", jau išmokėta 

________  ______ ____ T|ir nebereikia toliau apie tai 
Kalėdų su tokiu džiaugsmu,- to- kalbėti." Balsuojant atitinka ną 
kia viltimi ir pasitikėjimu, kaip rezoliuciją tuo klausimų, 19 pa
čiais metais. Valandomis pamir
šome mūsų vargus, o mūsų kal
bose buvo ir yra, kad mūsų 
brangus kūdikis bus laimingas. 
Jūsų aukos suteikė mums ga
limybės leisti .mūsų brangią 
dukrelę, gydyti ir įsigyti jos iš
svajotą kalbą.

Su pilnu pasitikėjimu ir vil
timi jau pradedame laukti se
kančių Kalėdų švenčių, kuomet 
mūsų šeimos gyvenime užtekės 
ta skaisti, išsvajota saulutė. Pa
laiminta valanda, kada mūsų 
skaudi nelaimė pasibeldė į Jūsų 
taurias širdis ir sugrįžo į mus 
pilna duosnųmo".

Laiško paraštėje yra keli pa
dėkos žodžiai, įrašyti pačios Re
natos ranka.

naičių padėkos laišką. Jame dė
kojama visiems, dirbusiems au
kų sukėlimo akcijoje ir patiems 
aiikotbjams.

Savo laiške A. Jonaitis tarp 
kitko rašo: "Nėra tinkamų žo
džių išreikšti mūsų padėkai už 
šią brangią ir didžią auką. Vien 
mūsų tėvų džiaugsmo ašaros tai 
gali išreikšti.

"Niekuomet nesame šventę |

KALĖDŲ EGLUTĖ

Maironio vardo mokyklos mo
kiniams, įvykusi Apreiškimo pa
rapijos salėje, sutraukė gausiai 
svečių. Buvo įteikta dovanų ir 
vaikučiams, nelankantiems šios 
mokyklos, bet gyvenantiems Di
džiajame New Yorke. Eglutę 
rengė mokyklos vadovybė, tėvų 
komitetas. Dovanomis rėmė vi
suomenė ir verslininkai.

* ♦

New Yorke kalbama ir jau 
per vieną radijo programą buvo 
pranešta, kad ištekėjo operos 
solistė Polyna Stoška, Tuo tar
pu nebuvo progos smulkiau pa
tirti, kas yra šios menininkės 
vyras. Sakoma, kad jis yra kili
mo iš Vienos.

sisakė Už tai, kad reikia pritarti 
C. Valdybos nutarimui, 2. pasi
sakė prieš ir 29 susilaikė.

Kelių atstovų labai aštrus re
agavimas buvo sukeltas pasiūly
mu rezoliucijos, kreiptis į Vliką 
ir Diplomatijos šefą St. Lozorai
tį, kad šios dvi institucijos j ieš
kotų būdų susitarti ir kad savo 
nesantaika neardytų bendruos 
menės solidarumo. Katalikiško 
sparno atstovai labai aštriai kal
bėjo prieš tokią rezoliuciją, aiš
kindami, kad tai politikos sritis 
ir bendruomenei nereikia į ją 
kištis. Bet daugumos nutarimu 
— tokios politikos nėra ko bi
jotis, ypač, kad jau kelios rezo
liucijos su daug ryškesnių poli
tiniu atspalviu buvo balsuotos ir 
nubalsuotos ... Penkiems atsto
vams balsuojant prieš, buvo nu
tarta atsikreipti į Vliką ir Dip
lomatų vadovybę, kad jie baigtų 
savitarpinį tuščią ginčą ir ne- 
beskaldytų bendruomenės, nes 
kitaip — kaip daugelio atstovų 
išsireikštą — bus paliauta rė
mus Vliką.

Visas suvažiavimas praėjo 
skubėjimo ženkle", nes, pirmi
ninko žodžiais, "daugelis nori 
dalyvauti Draugo koncerte .. 
Taigi, dėl skubėjimo, visi reika
lai tik prabėgomis tebuvo pa
liesti, ir posėdis buvo tęsiamas 
su paltais ir skrybėlėmis .f . ant 
galvų. Bendras įspūdis — daug 

| kalbu, daug žodžių ...

SEKMADIENIS
r K. APAŠČIA

Žmona jau plauna indus. Ji-šaukia Mano programa: aplankysiu ligo- 
ir mane talkon: lėkščių šluostyti. Bet " minėje gulintį Motiejų, kuriam kažkoks 

automobilistas anądien sulaužė koją. 
Kaip matyt, gana mandagaus automo
bilisto būta, o koks žioplys į tikrų blynų 
jį būtų suplojęs. Paskui parašysiu laiš
kus giminėms ir draugams į Australi
ją ir Kolumbiją, į Kanadą, Angliju ir 
Vokietiją. Net sarmąta pasisakyti, jog 
jau 3 mėnesiai kaip jiems visiems ra
šau ir vis neparašau. Vaikams turė
čiau paskaityti geležinio vilko legendą. 
Dar ir laikraščių neskaitytų yra...

man, kaip ir pas Binkį, vien tik mėlyna
. akyse —- žemėj, ore ir danguj. Nes ma

no mintys ėmė ir paguldė mane paru- 
gėn, ant pat Agluonos kranto, kur tiek 

t daug rugiagėlių ir kur štai girdžiu, 
kaip plekšteli lydeka, šokdama iš van-

’ dens žioplos musės ar žiogelio gaudyti.
Tai buvo taip seniai, o viskų tačiau re
giu kaip šiandįęn. O, Dievuli brangus, 
kad kas sugrųžintų man tų vietų ir 
anuos laikus! Tada ir rūkštpienis pa
šėliškai buvo skanus...

-^Amerikoje visi vyrai padeda .sa
vo žmonoms, tik tu....' — prikaišioja nespėjom jo pasodinti, o ir 
marioji

tytuve, kur pilna gerų užkandžių ir 
dar geresnių išgėrimų, , 1

Susirenkame į salionėlį. Misteris
Jonės atsisako sėstis sofkutėn: ant i 
minkštų daiktų beSivartant, girdi, blo
gos mintys ateinančios į galvų, o dabar, : 
tokioje senatvėje, jau esu laikas pagal
voti ir apie pakūtų. O iš tiesų štai kas: 
jis perdaug nutukęs. Minkšti baldai 
laužo jo kaulus ir skaudžiai lamdo jo 
pilvo lašinius. Atnešu jam metalinę 'kė
dę ,iš virtuvės. Mirkteliu žmonai —įr 
ant stalelio atsiranda ”Four Roses” vis- 
kės bonka, džindžirėlos, šokoladinių 
sausainių ir riešutų.

Žalys pradeda dėstyti savo bylų.

Pacifikę vandenynuose — tai juk šioks 
toks malonumas... .

Misteris'Jonės per tų laikų papsi 
savo cigarų, karts nuo karto ant liežu
vio užpildamas viskės gurkšnelį. Ir jis 
įsiterpia į kalbų.

— Lisen, vaikiai, ką aš jums pa- 
- sakysiu. Tai buvo devyniolika dešim
tais metais. Atvažiavau į šitų kontrę. 
Darbų nebuvo. Giminės sumetė man 
kiek pinigo ir pasakė: keliauk dabar 
per miestus įr dairykis, sau džiabo, Vėl, 
iškeliavau. Buvau šautuose ir nortuo- 
se, buvau ystuose ir vestuose." Niekur 
darbo negavau. Vėl, jei kur pas far-

uu.ju pxx.xxMx.xx ux.mvj.vx mu«v ujxcį.. merį gavai pyčių ar tomeiCIU Skinti, tegu vin. lovio ovcv.ai, vai ao jicuio uu 
Sako, jei čia būtų jo Balbieriškis, tai tai uždirbai tik ant cigaretų ir mečkių.’ diržu atskaitysiu tokių fitanijų, jog jie

merį gavai pyčių ar tomeičiu skinti.

— Dec rait, dulkių ir suodžių čia 
plenti. Mokyti vyrai sako, kad šito što- 
po per metus j savo plaučius sutrauki 
net visų bušelį, Ale to nepaisyk. Kai 
gerų pėdę gauni, tai ir nusičiaudėt sma
gu. O čiaudėt čia gali kiek tik valioji 
— čia fri kontrė, nieks dėl to tau nie
ko nesakys..-.

Tuo laiku mano akys netyčia nu
krypsta į kilimų, ir štai kas — maža, 
bet tokia juoda, juoda dėmė- jame! Ma
nyje jau kaista kraujas. 240 dolerių už 
jį sumokėta. Ir va — jis jau suterštas. 
Nirštu vis smarkiau. Tai, žirioma, ma
no vaikų darbas. Tai tie raka 
tegu tik išeis-svečiai, tai aš jiems su

kad ir pats Paryžius jam būtų tik šiau- Vienas amerikonas man tada ir pasakė: tris dienas kasysis savo sėdynes’. Aš 
, . . vdai ir šienas. O dabar, netekus gimtojo dairykis miesto, kur daug čimnių — juos išmokysiu tvarkos... Mano pyk?

Kažkas beldžia duris.. O, tai Žalys, kampo, jam visur tas pats, žinon/a, tik ten tavo duona ir tavo gyvenirtias. Cle- tis vis didėja; Nebegirdžiu, kas kalbą- 
Atsibaladojo jis čion iš Čikagos. Dar ne Čikaga ir ne Clevelandas. Ar čia velande pamačiau daug čimnių. Apsis- ma. Nebeiškentęs žengiu arčiau prie

,_ x..._------- , _ misteris auga palnips? O ar auga apelsinai, cit- -tojau čia. Pradėjo tos čimnės rūkti r- tos pasiutusiai juodos dėmės — ak, tai
Jonės (buvęs Jonužis) jau čia. Tai pui- Tirtos ir bananai? Ne, neauga. O kokios gavąu darbo. O dabar manęs nei už 20, tik pridžiūvęs arbūzo grūdas

tau lėkštes ir aš, tegu jas kur para-;
Kai.

kas. Nepraeisi pro jo namus: tuojau sakyti, a 
eik vidun ir dairykis ko tinkamas šal E

is:- visada surūgęs,. 6 kai iš
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Sunku suprasti.

"Nepriklausomoj Liet u v o j” 
tūlas R. K. taip skundžiasi:

Vis garsiau kalbama apie Ta
rybos darbus. Ir tai suprantama, 
nes Taryba yra visuomeninė or
ganizaciją ir visuomenė turi tei
sę ne. tik pagirti, bet ir paste-

Lyg ežero gelmėj varpu užburtu 
Tu atsidūsti, ii- girdžiu, kaip aidi 
Maži žiedų varpeliai, kaip supurto

Vyšnaitę žydinčią smagus vėjelis, 
O saulė — saulė didelė sau žaidžia 
Įbridus su purienom į upeli.

širdus bendradarbiavimas.
Ar mūsų Tarybos pareigūnai 

laikosi to visiems žinomo dės
nio?

Sravėjima Dangaus giesmės skambiosios, 
Harmoniją gėlių, žalumo tyro
Juodieji dūmų veliumai apklostė, 
Nutildė šviesią Tavo džiaugsmo lyrą.

* » *
Be jau žinomo išsišokimo su

Kur tu, pavasari, gaivus šaltini 
Sodraus žalumo spindinčių berželių. 
Kai saulė meile skambančioj mėlynėj 
Gyvybę dienai gaivalingai kelia?

j;

KUR TU, PAVASARI
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A asirai i j oje — ”The 
Hėrald” ir kt. laikraščiai taip 
pat įsidėjo žinią apie D. Britą- : 
nijojė , Birminghamo lietuvių 
tremtinių vardu įteiktą Stalin
grado burmistro pavaduotojai 
Muraškinai raudonų chrizante
mų puokštę ir prie jos pridėtą , 
laišką, kuriame buvo parašyta, 
kad tos raudonos chrizantemos 
turi jai primint Sovietų Sąjun
goje ir pavergtuose kraštuose 
žudomų žmonių kraują, pažymė
dami, kad Muraškinos veidas 
beregint pasikeitė, kai tik pa
skaitė turinį, kurį australų spau
da plačiai atpdsakojo.

"The Sun” ir kt. spaudos or
ganai įsidėjo platų aprašymą ir 
net nuotraukas lietuvių našlai
čių Kaitimų, kaip jie, atvykę 
"Skaubryn” laivu į Melburną, 
bet nesutikti giminių, buvo iš
skirti. Vienoj nuotraukoj pa
vaizduoti laimingi Kaltinių vai
kai: 17 metų Ansas, 15 m. Mi-i 
kas, 13 m. Adomas, 14 m. Jonas 
ir'll m. Hilda, o kitoj —Hilda 
verkianti, kai buvo atskirta nuo 
savo brolių, su kuriais niekaip 
nenorėjo skirtis. Vaikų globos 
departamente tik ir skambėjo 
telefonai visą dieną nuo pasiū
lymų Hildą adoptuoti.

Karaliaus Mindaugo ir Lietu
vos, krikšto minėjimai buvo gra-

Vasario 16 d. akto signataras 
prel, K.. šaulys, gyv., Lugano 
mieste, Via Čolloni 14, sausio 
16 d. mini 80 m. sukaktį. Aš
tuoniasdešimtuosius metus eina 
ir Šveicarijos vyriąusybės pasi
imtas globoti dail. J. Mackevi
čius.

Šiemet medicinos studijas bai
gė med. d-ro laipsniais J. Pečiu- 
lionytė; J. Steponavičius ir Žu
kauskas. PastaraisiS išvyko pas 
tėvus į J.A.V.

Vokietijoje — Stovyk
la, kur. daug yra klaipėdiečių, 
panaši į žvejų kaimą prie Ne
ringos. Vokietijoj likę lietuviai 
jr šiemet gražiai paminėjo šven-

les, kur . galėdami, surengdami 
bendras, kūčias, 'vaidinimus, de
klamacijas, prisimindami Tėvy
nėj likusius ir ištremtuosius.

Sėkmingai Mannheimo teatre 
dirba prof. J. Ereto duktė Aldo
na Eretaitė, anksčiau porą metų 
dirbusi šveicarų Zuericho teatro 
vaidyboje.
Muenchene lietuviams emigrac. 

reikalais daug padeda mažlietu- 
vė N. Grėblytė, kuri už sėkmin
gą vadovavimą įstaigai buvo 
pristatyta prezid. Trumanui, 
greitai gavo JAV pilietybę ir bu
vo pasiųsta toliau darbo dirbti 
į Etiropą.

Elta

visuomeninė organizacija, ar valdinė įstaiga?

žiai suruošti tiek Melburne, tiek Į klaidas tų, kurie Tarybos 
Sidnėjuj ir kt. Prof. V. Rauli-< yardu peržengia savo kompen- 
najčio paskaitą per iškilmingą 
akademiją praturtino olandas 
vyskupas, tardamas savo žodį 
vokiškai. Per mišias gražų pa
mokslą pasakė arkiv. Manix.

• Sidnėjuj net pats kard. Gilroy 
šiltu žodžiu paminėjo lietuviu 
kančias praeity ir primestą mū
sų tautai okupantų tiraniją.

Austrijoje — išvykus 
mokytojams ir žymiai sumažė
jus vaikų skaičiui, vargo mo
kykla buvo- likviduota. Knygyrio 
reikalais toliau vietoj išvykusio 
į Norvegiją J. Budriaus rūpina
si kun. Kuzminskas! Jei seniau 
tik Vienoje buvo per 3.000 lietu
vių, o visoj Austrijoj apie 10.000, 
tai. dabar beliko vos apie 250, 
daugiausia repatrijantų šeimos. 
Senelių yra 47, ligonių 35 ir 
vaikų 75. Apylinkės veikia Lin
ze, Slazburge, Braunau, Kern- 
tene-Steiery ir Tiroly-Voralber- 
ge.

Šveicarijos — LB val
dyba prieš pat šventes išleido nių pareigų supratimas ir nuo- 
Dr. A. Geručio redaguotą "Švei
carijos Lietuvių žinių” Nr. 3, 
kuriame sudėta apsčiai vertingos 
medžiagos. Visuotinis Šveicari
jos lietuvių susirinkimas numa
tomas apie vasario vidurį.

tencijos ribas ir veikia ne pagal 
visuomenės opinijos pageidavi
mus.

Tačiau dar niekas nekėlė klau
simo, ar Taryba yra visuomeni
nė organizacija, ar valdinė įstai
ga? Visuomenei tai aišku, bet iš 
kai kurių Tarybos centro parei
gūnų .veiksmų aiškėja, jog jie 
nėra pilnai įsisąmoninę (sąmo
ningai, ar ne?), kas yra visuo
meninė organizacija ir kokia vie
ta ir teisė priklauso tos orga
nizacijos centrui. Atrodo,, jie 
vis galvoja,, jog centras yra su
darytas tam, kad duotų įsaky
mus savo skyriams ir absoliučiai 
nesiskaitytų nei su visuomenės, 
nei su skyrių nuomonėmis bei 
pageidavimais.

Juk visuomeninėj organizaci
joj visi dirba laisva valia, be 
atlyginimo, dažnai aukodami tam 
darbui visą laisvalaikį ir net pi
nigus, todėl santykiaujant su 
tais žmonėmis — reikalingas be 
galo didelis taktas, visuomeni-

berakinėjąs, nė akių nepakeliąs. Ne
malonu pas tokį dirbti. Ir aš panašiai 
išsitariu apie savąjį.

Misteris Jonės šituo metu išpučia 
tokį didelį cigaro dūmą, jog tame de
besyje dingsta visa sofa su mano žmo
na ir vaikais. Girdžiu tik, kaip manoji 
moteriškė nusičiaudi, o ir vaikai ima 
zirzti: jie gi buvę pažadėti galėsią eiti 
į kiną ”Tarzan and Leopard Woman” 
pažiūrėti. Motina, žinoma, nusileidžia. 
Jaunimas bėgte išbėga iš namų, rėkda
mas džiaugsmo ir pergalės šūkius.

— Negerai šnekat, —- stipriu bal
su taria Jonės, — žinokit, kas yra bo
sas: jis jus hairino, jis jus ir išfajeriuos. 
Nepaisykit, kad jis surūgęs ar dantis 
krapštinėja: gal jis jums darbą fige- 
riuoja, gal kaip tik dėl jūsų gero sau 
galvą laužo. Vėl, čia Amerikas — ga
lit ir patys kvitint, ale šapos neląikina 
tokių... .

Matau, mūsų kalba netikusi. Pra-. 
dedaipe šnekėti apie III pasaulinį ka
vą. Kai meš apžvelgiame tarptautinę 
padėtį, mums ji atrodo, itin pavojinga. 
Siurbtelėjus dar po gurkšnį viskės, mes 
įsitikiname,;jog karas kils dar šį va-, 
karą, o vėliausia — rytoj anksti rytą. 
Mūsų Jonės raukosi, lyg čemeryčias

giamas žodžiais: . dirbančius
su mumis bendrą darbą, prašau 
laikytis tvarkos ir nepasiduoti 
įtakai tų, kurie bando kelti ne
santaiką mūsų organizacijoj”. 
Vadinasi, tylėkite ir nekiškite 
nosies kur nereikia.

■ ■
To rašjo pradžioje buvo ■ dar 

įdėtas toks sakinys: ”ALT Vyk
domasis Komitetas, susipažinęs 
su jo turiniu,' pavedė man pa
daryti dėl jo kelias pastabas”. 
Atseit, tą skyriaus raštą svars
tė Vykd. Komitetas ir padaręs 
nutarimą, pavedė sekretoriui to
kioje dvasioje išbarti.

Bet čia ir prasideda pati link
smoji ir kartu nemaloni dalis! 
To skyriaus p-kas ir sekretorius 
sugalvojo patikrinti, ar iš tik
rųjų Vykd. Komitetas svarstė 
tą jų raštą. Ir kas gi pasirodė? 
To rašto niekas nesvarstė ir 
ALT Vykd. Komiteto sekreto
rius 
Vykd.

PAKLYDO 1000 DOLERIŲ

sauvališkai panaudojo 
Komiteto vardą.

• * »

pagarsėjusia telegrama Vilkui, 
teko netikėtai susipažinti su su
sirašinėjimu tarp vieno vietos 
Tarybos skyriaus ir Vykd. Ko
miteto sekretoriaus, šio skyriaus 
Tarybai skirtą aukų sumą, ra
do reikalo priminti, kad Tarybos 
p-kas ir sekretorius, persiųsdami 
p-kas ir sekretorius, siųsdami 
ALT vardu telegramą, peržengė 
savo kompentencijos ribas ir 
tuo savo žygiu labai apsunkino 
vietos skyrių veiklą. Tarybai, 
kaip visų Amerikos lietuvių or
ganizacijai, privalo mažiausiai 
rūpėti atskiri) asmenų ar par
tijų išskaičiavimai.

žodžiu, vietos skyrius, kuris 
praktiškai dirba visuomeninį 
darbą ir palaiko patį pirmąj) 
kontaktą su visuomene, savo 
rašte maždaug išdėstė tos vi
suomenės pageidavimus. Ar jis 
tuo savo žygiu padarė nusikal
timą? Taip, ir labai didelį, nes 
ALT Vykd. Komiteto sekreto
riaus atsakymas į tą raštą bu
vo daugiau, negu griežtas. Pra
džioje kartojama sena giesmė 
apie telegramos asmeninį pobūdį 
ir rašoma, kad ALT siekia de
mokratinės Lietuvos, to nusi
statymo niekam nevalia keisti, 
lyg, iš tikrųjų, kas nors siektų 
kitokios Lietuvos? Toliau pa
brėžiama, kad ne ALT skyriaus 
uždavinys panašias pastabas da
ryti ir ”... yra visai ne sky
riais kompetencijoj nurodinėti 
Amerikos Lietuvių Tarybai, kas 
jai privalo rūpėti.” Raštas bai-

Mes 
vadas pasidarė to skyriaus p-kas 
ir sekretorius, bet galime būti 
tikri, kad toks ALT sekretoriaus 
elgesys labai neigiamai atesta; 
vo jo visuomeninio darbo etikos 
supratimą. Tiesa, gerb. sekre
torius labai dažnai mėgsta pa
mokslauti, visus mokyti demo
kratiškumo, kitiems primesti 
netiesos rašymą, bet, atrodę, 
tuos visus pamokslus pirmoj ei
lėj reikia pačiam įsidėti gal
von ... Vyt. Gedrimas

dar nežinome, kokias iš-

Naujienos paskelbė" tokį V. 
Mingelos atvirą laišką:

Dar man gyvenant Philadel- 
phijoje, 1951 m. vasario mėn. 
gale Muzikalinio klubo salėje 
Ąllegheny gatvėje įvyko Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbi
mo — Vasario 16 — minėjimas.

Kalbamoji didžiulė salė beveik 
netalpino visų atėjusių į minė
jimą lietuvių: tieR daug jų su
važiavo ! Po oficialios programos 
dalies sekė Lietuvos vadavimui 
aukų rinkimas. Mūsų broliai ir 
sesės lietuviai parodė didelį tau
tinį susipratimą ir suaukojo 
apie du tūkstančius dolerių. 
Tiesa, aukų rinkimo vajus tę
sėsi dar ir vėliau. Galutinai su
vedus balansą, liko grynais pi
nigais (atskaičius visas išlai
das) $1,959.56 (tūkstantis de
vyni šimtai penkiasdešimt devy
ni doleriai ir 56 centai).

1951 m. balandžio mėn. lietu
vių spaudoje buvo tačiau pa
skelbta, jog vajaus metu Phila- 
delphijoj aukų surinkta tik 
$979.78. Susidomėjau. Parašiau 
laišką ALT sekretoriui, gerb.

kiais buvb įteikta Philadelphijos 
aukų rinkimo vajaus komiteto 
iždininkui p. Adolph Bach, 1200 
E. Cheltenham Avė., Philadel- 
phia 24, Pa.

Po astuonių mėnesių 1952 m. 
sausio 2 d. gavau antrą laišką 
ALT sekretoriaus, gerb. P. Gri
gaičio pasirašytą, kurio turinys 
ištisai perspausdinamas:

"Gerb.: š. m. balandžio 27 d. 
esame Tamstai rašę atsakydami 
į Tamstos užklausimą dėl šiais 
metais Vasario 16-tosios proga 
gautų aukų Philadelphijoje. Iš 
surinktos sumos ALTo iždui iki 
šiol buvo pervesta tik $979.78 
(šis laiškas rašytas 1951 m. 
gruodžio mėn. 26 d.). Du kartus 
rašėme Mr. Adolph Bach, minė
jome komiteto iždininkui, bet 
jokio paaiškinimo nesulaukėme. 
Iš Tautos Fondo valdytojo prof. 
J. Kaminsko taip pat patyrėme,! 
kad Tautos Frondas betarpiškai j 
nėra jokios didesnės sumos iš 
Philadelphijos gavęs. . I

Netrukus rengiamės skelbti 
1951 m. vykdyto vajaus galuti
nę apyskaitą. Būtų labai nema
lonu, jei joje figūruotų tik dalis; 
Philadelphijoje surinktų aukų.

minacijų reikalu. Ji ag , 
riesandariečius ir nė puse žodž 
neužsimena1 apie savo kandid: 
turas ■ palaikančias Pe 
Grybienę i vicepirmin

Tautinės Sandaros”, bet SLA 
nominacijose agituoja už ne 
sandariečius, užmiršdama, savo 
žymias veikėjas P. Grybienę ir 
A. Devenienę. Sunku suprasti, 
kaip gali organizacijos laikras- 
tis nepalaikyti svarbiuose SLĄ 
rinkimuose tos pat organizacijos 
Centro Valdybos narius?!
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Iš SCRArtTON į CHICAGĄ

Naujienose atspaustas toksr ' 
1 pranešimas: , .

"Rašytojas L. Dovydėnas, pa- .!,? - 
tikrintomis žiniomis, yra apsi
sprendęs žurnalą "Nemuną” per

gelti iš Scrantono į. Chicagą.
T, . . . . _ . , , ' šiuo reikalu jau pradėti pasita-

P Grigaičiui Gavau atsakymą K;elplU0Sv1 ‘ praSy?a™H su chichgišlęfai8 faendra-
kas 18 ataltlk01 darbiais ir tiriamos sąlygos.

' žurnalas būsiąs periodinis, iš
eisiąs kartą per du mėnesius ir 
būsiąs mažesnio formato, , bet 
platesnės apimties”.

Įdomu tik, kaip, mažesniam 
formate bus padaryta platesnė 
apimtis ?

jog tik paminėtoji suma tėra1 
gauta iš Philadelphijos (laiškas! 
rašytas 1951 m. balandžio mėn. 
27 d.), Pasiteiravus (be to, aš 
pats dalyvavau aukų skaičiavi
me), kad nebūtų kokių neaišku
mų, kad neužgąučiau ko nors 
nekaltai, paminėtoji suma $1,- 
959.56 grynais pinigais ir če-

su likusia aukų suma? Su pa-| 
garba P. Grigaitis (pas.), ALT 
Eekretorius".

Kadangi ■ šiuo metu gyvenu 
Detroite, todėl, man atrodo, tin
kamiausias šio piniginio klausi
mo išaiškinimui kelias — mūsoji 
lietuviškoji spauda. Man atrodo, 
jog čia blogos valios nėra: pa
prastu paprasčiausias tam tikru 
asmenų apsileidimas. Komiteto 
pirmininkas (aukų rinkinio va
jaus) kun. Dr. Martusevičius 
turėtų šį reikalą pajudinti.

Tikrai, būtų labai nemalonu, 
jeigu pusė suaukotų .pinigų pa
kliūtų ne ten, kur jie aukų rin
kimo metu buvo numatyti.

Su pagarba,
Vladas? Mingėla

THE DANCE OF LIETUVA

54 lietuvių tautiniai šokiai bei

. , žaidimai-''

Užsakymus ir pinigus siųsti

DIRVOS redakcijai

Kaina — $5.

Chicagoje iš senų laikų eina 
gyvai redaguojamas savaitraš
tis "Sandara”, šis laikraštis po
puliarus senųjų ateivių tarpe. 
Atsiliepia į visus aktualius 
lietuvių gyvenimo klausimus. 
Dažnokai savo nusistatymais iš
siskiria, pavyzdžiui, priešingas 
JAV Lietuvių Bendruomenei, 
Mindaugo krikšto sukakties mi
nėjimams ir 1.1. Savotiškai nu
sistačiusi "Sandara” ir SLA no-

Seniausias ir gražiausiai ilius* 
rruotas lietuviškos minties žun 

nalas.

MARGUTIS
Jsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS
Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai.

6755 So. Western Ava 
Chicago 36. I1L

užuodęs.
— Nelaukit karo, vaikai. Va, at

simenu, prieš karą pats storiausias ir 
pats geriausias cigaras buvo 5 centai, 
saliūne mokėjai tik už byrą, o sand- 
vyčius ir precelius gavai for nating. O 
kas dabar? Jei aš būčiau govermente, 
tai visus tūffe, ką apie karą kalba, liep
čiau ant sausos šakos pakart. Man visi 
jie — savanagan. ir tiek! — gerokai 
pyktelėjęs, baigia savo žodį senukas 
Jonės ir išmaukia viskės stiklelį.

Čia staiga atsistoja Žalys, Balbie
riškio patriotas. Jo krūtinė išpūsta, 
veidai įraudę, o akys piktokos. Jaučiu 
— bus negerai. Beveik rėkiančiu balsu 
jis taria:
.. — Ne aš sukėliau aną karą. AŠ

net neraginau, kad kas eitų kariauti. 
Jei karas kils rytoj — taip pat ne mą- 
no kaltė. Taip ir žinokit!

Nepagalvokit, kad tai kitas Napo
leonas ar Hitleris. Tai. tik Žalys, pa
prastas vaikinas, kilęs nuo Balbieriškio, 
menkas žmogelis. Gal kiek nuvargęs 
kelionėje, gal didesnį viskės gurkšnį 
nusiurbęs;. ,

Žalys skubiai išeina į i virtuvę: da
bar jis rštos kavos

kui: ji nemėgsta, kad svetimas žmogus 
griozdintųsi jos virtuvėje.

Jonės nusišypso.
— Lisen, dabar matau ir aš: tam 

vaikiui tikrai reikia Floridos. Tenai, 
kaip amerikonai sako, oras yra labai 
freš. Atsišviežintų žmogus ir nešnekė
tų fonių.

”Four Roses” bonkoj tik vienas 
lašelis dugne. O džindžirelos ištušti- 
nom jau dvi. Girdžiu, kaip virtuvėje 
kunkuliuodama verda kava. Jos aroma
tas sklinda per visus kambarius ir ma
loniai kutena man nosį. Mielai išger
čiau ir aš puoduką.

Kiek patylėjęs, senukas Jonės vėl 
taria:

— Vęl, jš visko matyt, kad tie po
litikieriai prives svietą prie naujo ka
ro. Ana, ruskis užsimanė Aliaskos. O
skolų tai mums nemoka. 11 bilionų. Ar tu.su senuku, nes pas jį jam nakvynė 
žinai, kiek tai bus? Tu su savo, pačia pažadėta, 
per visą gyvenimą tiek neuždirbsi. Jei 
aš būčiau gdvermente — tėkščiau ato- i

gal ir Visas 100 tūkstančių iš karto, — 
įterpiu savo žodį ir aš.

— Vėl, geriau per 1 minutę užki- 
linti 100 tūkstančių ir tuoj pat baigti 
karą, o ne kariauti 10 metų ir meibi 
užkilinti 10 milijonų, ar ne?

— Šiur, — pritariu aš.
Taip meš aptariame ir čia pat iš

sprendžiame ne tik šį, bet ir daugelį 
kitų pasaulinės reikšmės klausimų.

žvilgteriu į laikrodį, — o, pusė 
vienuoliktos. Misteris Jonės pastebi ta
tai. Jis pakyla ir eina į virtuvę.

— O tu čia per naktį sėdėsi, kaip 
sėdynę prisvilęs? — lyg juokaudamas 
jis primena Žaliui, jog jau laikas na
mon.

Žalys dar siurbteli paskutinįjį ka
vos gurkšnį ir tada, padėkojęs už viską, 
klausia, kur jo skrybėlė. Jis išeina kar-

įsipilu kavos puoduką. Ją siurbda
mas svarstau, kas šiandien, sekmadie-^ 
nį nuveikta? Tiesa, mes buvom stab
telėję Floridoj ir Kalifornijoj, apšne- 
kėjom savo bosus, išsprendėm pasau
linio karo ir amžinosios taikos klausi
mus. Bet. manoji programa taip ir liko 
nepajudinta.

Salionėlyje kabo tirštas ir banguo
jąs melsvų dūmų kamuolys. Sakytumei, 
kas prieš sekundę čia būtų granatą iš
sprogdinęs. Bet tai tik nuo tų cigarų 
ir cigarečių, ką surūkėme bespręsdamj 
tuos didžiuosius klausimus. Ant stale
lio stovi tuščios ”Four Roses” ir džiri- 
džirėlos bonkos. O tarp jų — peleninės, 
kaupinai prikrautos nuorūkų ir pelenų.

Nieko, nič nieko šiandien neatli
kau. Deja, šioji diena jau baigta. Gal
voju: Amerika visko pilna. Ir dolerių 
ipje gana. Tik laiko pačiam sau nėra.. 
'Miegamajame jau knarkia žmona, o 
vaikai blaškosi sayo lovutėse, pre mie
gus kartodami palaidus sakinius „iš fil- 

Petrogrado. Ir nuštiltų man tas rus- kinius ir seniai iš mados išėjusį švarką, mos’Tarzan and Leopald Woman.. .” 
kis, savanagan! Tada ant amžių amži-* Visi tie daiktai skleidžia stiprų maži- Krentu - į patalą ir. aš. Laimingi, 
nųjų man būtų ir taika ir tvarka. ninės alyvos, geležies dulkių ir rūdžių kurie pajėgia užmigti be miego pilių-.

.' — Karas — baisus dalykas. . Nuo kvapą. Tokia riiano darbo šarvuoto, ku- _

Svečiams išėjus aš skubiai s 
du prie savo lovos visą šarvuotę: dar- 

minę bambą ant Maskvos, kitą — ant bintus batus, nuzulintas kelnes, marš- 
Petrogrado. Ir nuštiltų man tas rus- I........................ * ......

I i ų. Tokiems aš ir sakau — labanakt!
. ./ . (Pabaiga)
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kad prenumeruotų

Gaunama Dirvoje,
t

nario lakštus?

Dvi dalys kartu įrištos: Dvasios ir Žmonės, 166 sak
mės, 126 psl.; Liaudies Magija ir Medicina, 94 psl.

Knyga didelio formato, spalvotas viršelis, pieštas 
dail. V. K. Jonyno.

Kaina $3.00.

LIETUVIU TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas ;Dr. Jonas Balys .

Patark ir kaimynui,

TO

praktiškai nesusidūrė su to "ro
jaus” linksmybėmis, kurias, mes 
patyrėme savo kailiu, neatrodo, 
kad jaustų simpatijas anai už
dangos pusei. Tačiau tokie ab
surdiški abstraktūs kaltinimai 
dar labiau nuodija tą atmosfe
rą, kuri'padoriam liętuviui ati- : 
ma bet kokį tarpusavio šanty- ' 
kiavimo norą.

Kitą vertus, mūsų organizmas 
sunkiai aklimatizuojasi tropiki- 
nėse sąlygose ir ilgiau gyvenan
tiems jau pradeda irti sveikata. 
Medellinas stovi apie 1600 met
rų, o Bogota apie 2700 metrų 
virš jūros lygio ir ta aukštuma 
žudančiai veikia širdį. Karštis 
ir drėgmė, augmenijoj stoka 
kalkių, vitaminų ir kitokių bū
tinų medžiagų, sudaro palankias 
sąlygas nepagydomoms kepenų 
ligoms, iškrenta dantys ir t.t.

Tos ir kitos grynai asmeninės 
priežastys verčia beveik visus 
čia gyvenančius, gal išskiriant 
tiktai kelis asmenis, kurie turi 
stiprius medžiaginius užvėjus ar 
stiprias pozicijas, galvoti apie 
reemigraciją į kitus kraštus, kur 
bent iš savo darbo galima pra
gyventi be perspektyvos per ke
lis metus susinaikinti. Vieni 
tai vykdo griežčiausioj paslapty, 
savo bylas užvesdami kitų mies
tų konsulatuose, antri nuo nie
ko nesislėpdami. Tačiau tų sva
jonių įgyvendinimas yra susijęs 
su kelių metų laukimu ir dide
lėmis lėšomis ir jis nėra taip 
greitai pasiekiamas, kaip dau
gumas to norėtų.

Turintieji pastovesnius atly
ginimus, gyvendami ant atsivež
tų dėžių vietoj baldų ir taupy
dami kiekvieną centą, gal per ke
lis metus sudės tuos kelis šim
tus dolerių, kurie reikalingi per
sikelti į kitą kraštą, o gal ir 
grįžti į savo tėvynę. Bet kas 
laukia tų, kurie gyvena pusba
džiai dieną nuo dienos nustum
dami alkį? Gal juos turėtų jau 
dabar įtraukti į Vokietijoj li
kusių nelaimingų tautiečių skai
čius, kurie reikalingi šalpos, 
nes jie tos šalpos gal daugiau 
reikalingi, nes Vokietijoj pabė
gėlių komisarai vis dėlto duo
da šiokią' tokią duoną ir pasto
gę, kurios čia, deja, niekas ne
duoda ir kurios niekas tikėtjs- 
negali. Tiesa, čia veikė ir veikia 
taip vadinamas, skambiu pava
dinimu "Komitetas lietuvių ka
ro aukoms šelpti”, kuris iš lab
daringų kolumbiečių surinko 
daug tūkstančių dolerių, tačiau 
tame fonde sukoncentruotos su
mos mažai arba visai nešildo 
skurstančių,' į vargą patekusių 
tautiečių.

NESUSIPRATIMAS 
SAO PAULO 
KOLONIJOJ

DU DIDIEJI TARĖSI
• . • , ■■ ■ ~

(Atkelta iš 1-mo pusi.)
— kad Amerika rengianti "agre
siją” pietryčių Azijoje labai pri
mena pietinės Korėjos puolimo 
motyvus'. Komunistai, be. to, pa
sinaudoję vieno amerikiečių ge
nerolo neseniai padarytu pareiš
kimu,. kad kiniečių nacionalistai 
turį būti pasirengę kovoti ne 
tik Formozos saloje, bet, jei. rei
kia, tai ir kitur.

Kokiei gi yra komunistinės 
propagandos užkulisiai ? Ties 
Indokinija pradėti telkti dideli 
kiniečių daliniai — tai pastebėta 
sumenkėjus kovoms Korėjoje. 
Toliau — pataisytas geležinkelis 
iš Mandžiūrijos į Indokiniją, 
prancūzų vado Indokinijoje gen. 
de Lattre liga vėl gundo pradėti 
žygį... Reikšmingas yra ir politinių sluogsnių nuomone reiš- 
prancūzų užsienių reikalų min. 
R. Schumano sekmadienio pa-Į 
reiškimas, kad Veikią siekti pa
liaubų ir Indokinijoje — tai po
sūkis prancūzų viešosios nuo- 
monės ir politikų sluogsniuose, 
buvęs net sunkiai įsivaizduoja
mas pav. prieš keturis mėnesius.

dančios žinioj kažkodėl buvo ar
ba melagingos, arba sąmoningai 
teisybę nutylinčios. Tačiau čia 
atvykę ne vienas graudžiai ap
siverkė pamatę tą skurdą ir jo
kių darbo bei įsikūrimo galimy
bių. Ir nenuostabu, kad atvykę 
tautiečiai pirmiausiai teiraujasi, 
kur yra JAV ar Kanados konsu
latai ir kokios emigracijos gali
mybės.

Ne vienas tautietis turėjo 
žiauriai pabadauti ne tik pats, 
bet savaitėmis ar net mėnesiais 
pamaitinti savo vaikus vien ba
nanais ir tai ne iki sočiai, ne 
vienas dar ir šiandien badauja, 
ne vienas dar pabadaus naujai 
atvykęs ar atvykstąs. Jau kai 
kas buvo įsikūręs* po palme ir 
vierią per kalnus į kaimą žygiuo
jantį ir pavargusį prigulus vos 
gyvą nesukapojo gadillasai. Ne 
vienas nevilties apimtas laimės 
jieškoti nukeliavo į džiungles, 
kur nuogą gyvenimą paįvairina 
malarijos moskitai, įvairiausios 
gyvatės ir leopardai. Tačiau 
įgimtas instinktas išlaikyti savo 
gyvybę ir, kasdien matant kiek 
čia verta gyvybė, kai prie val
diškų rūmų durų ir nuo bado su
stingusį lavoną nekreipdami dė
mesio peržengia į tarnybą ei
dami valdininkai, kai išbadėję 
seneliai ar rachitikai vaikai sa
vo atkištom "rankom neleidžia 
gatve praeiti — verčia pasku
tinėmis jėgomis gelbėtis. Nie-|gį 
kam čia įierūpi tavo vargas ir x 
skurdas, niekas nekvaršinb gal- ( 
vos dėl milijonų skurstančių, 
tai nėra ko tikėtis ir sau pa
galbos.

Per mėnesį kitą galutinai su- 
smukdytas ir palaužtas dvasioj 
griebtis bet kokį, kad ir niekin
giausiai apmokamą darbą. Ir štai 
eilinis valdininkėlis stoja už in
žinierių, nematęs net kai jo tė
vas ūkininkauja, tapo agronomu 
ir ūkio užveizdu, kitas išmoko 
siūti adatos savo gyvenime ne
laikęs. Vieną antrą išmetė, vie
nas antras pasiliko ar susirado 
kitoj ar trečioj vietoj kaip visai 
kitoks "specialistas” darbo. Bet 
tas darbas yra taip skurdžiai 
apmokamas, kad gali verstis, kol 
nepraplyšo IRO dovanotos Vo
kietijos stovyklose kelnės ar ba
tai. Vienas antras, ir tiktai vie
nas antras, s’usisuko padoresnį 
gyvenimą, bet ir jų standartą 
toli gražu negalima lyginti su 
eilinio JAV darbininko standar
tu.

Įgiųita kolumbiečio dorybe — 
pavydu persiėmė, kad ir per 
trumpą laiką, kai kurie tautie
čiai, ir prasidėjo intrygos, vie
nas antro "ėdimas”. Kad ir Me- 
delline gyveną kelios dešimtys 
lietuvių, bet jie sugyvena nepa
vydėtinai. Įvairiausios asmeni
nės pjautynės, kilusios ir kylan
čios gal grynai dėl vaikiškų am- 
cijų, nors neretai jos turi ir 
apčiuopiamą medžiaginį aspektą, 
visiems geros valios tautiečiams 
sukelia kartėlį. Taip pat daugu
moj tie, kurie turėtų rodyti so
lidarumo ir tautinio sugyvenimo 
pavyzdžius, dažnai, neva to siek
dami, viešai, ar per apkalbėji
mus skleidžia vienas ant antro 
nepamatuotus, dažnai jau ir ne- 
patikėtinai fantastingus plepa
lus. Nepaprastai žiaurios ir sun
kios gyvenimo sąlygos, neaiški 
ateitis tiek medžiaginiu, tiek 
sveikatos atžvilgiu, jau daug 
kam susilpnino ir'taip per dau
gelį tremties mėtų ištampytus- 
nervus ir dėl to reakcijos daž
nai nueiną į kraštutinumus. Vie
nas antras, siekdamas višinski- 
nės vįęnybės, atseit, taip turite 
galvoti ir elgtis kaip aš sakau, 
net viešai meta absurdiškus kal
tinimus bendruomenei, kad jos 
tarpe yra įsibrovę komunistų. 
Tačiau visi naujai -atvykę čia 
atvyko prieš tai atsiuntę Vo
kietijos tremtinių komitetų ir

Lietuvos laisvinimo darbui • 
paremti Sao Paulo Lietuvių bū-, 
relis išvykstančių Kąnado'n at
sisveikinimo proga, sumanė su
ruošti viešą vakarą ir gautą pel
ną atiduoti Tautos Fondui.

Vakarą sutiko globoti Lietu
vių Sąjunga Brazilijoje ir kon
sulas A. Polišaitis. ■' ’ '

Bet kaip tai galima pateisinti, 
kai šį kilnų darbą dirbantiems 
viešai draudžia ir įvairiausiais 
būdais trukdo Lietuvių parapi
jos kleboną kun. P. Ragažins
kas?

Jis kaip kun. ir klebonas bū
damas bendruomenės vadovy
bės priekyje atkalbėjo bendruo
menės narius, kad nei vienas ne
prisidėtų prie to rengiamo va
karo. Mergaitės, kurios sutiko 
dalyvauti kaip tautinių' šokių 
šokėjos ir vaidintojos, susilaukė 
grasinimo kai kuriomis sankci
jomis.

Tuo pačiu įteikėme skelbimą 
p. šukevičiui, spaustuvės vedė
jui, kuris sutiko atspausdinti 
skelbimą ir pakvietimus į tą 
rengiamą vakarą. Už tą darbą 
buvome sutarę 150,00 Cr.

Pakvietimai į rengiamą vaka
rą buvo atspausdinti ir juos pa
ėmė, bet skelbimą dėti atsisakė.

Kun. P. Ragažinskas kaip 
"Mūsų Lietuva” laikraščio re
daktorius sušaukė specialų su
sirinkimą, kuriame dalyvavo 
spaustuvės savininkai ir redak
cijos bendradarbiai.

P. Matelionis (spaustuvės da
lininkas), Antanaitis, H. Vala
vičius. P. Bogulslauskas dėjo vi
sas pastangas, kad mūsų ren
giamas vakaras kaip nors būtų 
sutrukdytas.
, Kur viso šito priežastis? Ar 
Tautos vadavimui dirbti dar gali 
būti kokia nors konkurencija? 
Ar gal "Mūsų Lietuva'”' redak
torius kun. P. Ragažinskas apie 
įvykstanti vakarą matė ką įžei
džiančio?

Šitam faktui paaiškinti pra
šome kun. P. Ragažinską duoti 
viešą atsakymą, o mūsų vado
vaujančius amenis atkreipti dė
mesį.

Mes, žemiau pasirašę šį kun. 
P. Ragažinsko, kaip lietuvių pa
rapijos klebono elgesį griežtai 
smerkiame, reikšdami viešą pro- 

' testą.
-

Rengėjai: Evaldas Lukaitis, 
Antanas Rudys, J. Bajorinas, J. 
Antanaitis, ir dar trys neišskai
tomi parašai.ne-

Ar jau pirkai

DIRVĄ UŽSISAKYTISunki lietuvių dalia

galima ir šiandien, nėra reikale
spaudos ir radijo

laukti nei metų, nei mėnesi:
draugijos

pabaigos!
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niybės pažymėjimus ir tik po 
to gavo vizas. Taip, pat ir Seniau
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ir kitose TREMTY skelbiamose atstovybėse.

ANT. BARČIUS

TIKSLAS — STABDYTI 
KOMUNISTŲ VERŽIMĄSI

Jau išėjus į gatvę akys raibs
ta nuo liuksusinių amerikinių 
mašinų, tačiau šalia jų nudris
kęs ir sulopytas, kokių Europoj 
nė skurdžiausiais laikais nebu
vo matyti, nebant gal prilygtų 
savo laiku į Lietuvą plūdę ir 
plūstą "vestočninkai”, kolum- 
bietis, įsiveržęs ant kaktos plėš
kę, prie žemės prilinkęs, traukia 
sunkiai pakrautą dviratį. Pa
dangę raižo moderniški lėktu
vai, kurie kasdien iš miesto į 
miestą perveža daugybes kelei
vių .ir prekių, tačiau išvykęs iš 
miesto pamatysi sunkiai apkrau

tus mulus žingsniuojant plentu. : 
^Miesto centre stūkso milžiniški 

dangoraižiai, kurie pastatyti ne
gailint marmuro, stiklo ir spal
votų metalų, bet šalia jų stovi 
bakūžės, nudrėbtos iš molio ir 
arklių mėšlo mišinio. Prie vie
nos statybos cementą maišo mo
derniškos motorizuotos mašinos, 
prie antros — rankomis susiki
bę basomis kojomis mina molį.

Siauromis miesto gatvėmis 
reikia labai atsargiai vaikščioti, 
kad neužmintum ant kojų, nes 
didesnė praeivių dalis vaikščioja 
basi, šaligatviuose kas penki 
žingsniai guli rankas atkišę in
validai, baisiai žaizdoti paliegė
liai ar ištisos šeimos su nušašu
siais, luošais kūdikiais. Moder
niško universiteto, ar ligoninės 
pastatų tarpvartėse, kur yra ap
sauga nuo lietaus, guli benamiai, 
vaikai, vyrai ir moterys. Po 
miesto skverų palmėmis yra 
pastoviai įsikūrusios šeimos. 
Man paklausus kartą vieno ku
nigo, kodėl valstybė ar labdaros 
organizacijos neparūpina tiems 
benamiams kokią pastogę, man 
buvo atsakyta:

— Jei Valstybė pastatys kokią 
nemokamą pastogę, į ją sueis 
keli milijonai!

Tačiau gana daug yra tokių, 
kurie nežino savo turtų galo ir 
skęsta prabangoj. J it didesnę 
metų dalį skraido po visas pa
saulio šalis, turi po kelis namus, 
dvarus, po kelias mašinas, tar
nais bei sargybiniais apsistatę. 
Nors jų skaičius yra labai ne
didelis, tačiau jų įtaka visokerio
pame krašto gyvenime yra mil
žiniška.

Vietinio gyventojo gyvenimo 
lygis yra neįsivaizduojamai že
mas. Nors ir sunkiai dirbdamas 
kolumbietis savo normaliu už
darbiu gali šeimą vos nuo bado 
apginti. Jo pagrindinis maistas 
yra virtų kukurūzų bulkutė su 
nevalytu cukrum pasaldytu van
deniu. Duona, mėsa, daržovės 
jam yra nepasiekiamas liuksu
sas, o taip pat padoresni dra
bužiai bei bet kokia avalynė. 
Dėl to, nenorėdamas badu mirti, 
jis dirba ir darbovietėj stengia
si ką nors pavogti. Europiečiui 
yra sunku įsivaizduoti tokį kraš
tą, kur taip būtų išbujojusios 
vagystės ir plėšikavimai ir kur 
jie taip būtų toleruojami. Man 
teko būti liudininku scenos, kai 
miesto autobusu važiuojanti pa
nelė nutvėrė už rankos į jos 
rankinuką lendantį vagį ir įda
vė čia pat stovinčiam unifor

muotam policininkui, šis gi su
stabdė autobusą ir paprašė vagį 
išlipti. Tuo viskas ir pasibaigė.

Gyventojai, nežiūrint aplinkui 
šėlstančios moderniškiausios ci
vilizacijos, yra persisunkę vi
duramžių religine mistika. Reli
gingumas čia yra grynai pavir
šutinis, teatralinis, daugiau ma
dos ir tradicijos reikalas. Baž
nyčių gausu ir jos pilnos lan
kytojų. Kiekviename bute sienos 
nukabinėtos šventųjų paveiks
lais, po stovylėlėmis dega lem
putės, autobusuose visos laisvos 
sienų vietos taip pat nusagstytos 
religiniais paveikslėliais, nors 
dažnai šalia jų kabo visame nuo
gybės grožyje šoferio išrinktoji 
ekrano žvaigždė. Teko net maty
ti Madonnos ir Kristaus paveiks
lų, kurių apačioj stovi ryškus 
parašas: "Vienintelis vaistas 
nuo galvos skaudėjimo yra ...” 
Arba; "Geriausi audiniai yra...”

Pažįstu vieną europietį, čia 
jau 20 metų gyvenantį ir kartą 
paklausiau, kokie žmonės yra 
tie kolumbiečiai.

— Aš jau čia gyvenu 20 metų, 
— man- atsakė, — bet aš jų vi
sai nepažįstu. Jie kalbasi su ta
vim , naudodami nepasibaigian
čias mandagumo formules, šyp
sosi, bet ką jie galvoja, niekada 
neįspėsi. Tik viena žinau, kad 
niekuo nereikia tikėti ir kad nė 
vienas nėra nuoširdus.

Kolumbiečio darbas, gyveni
mo būdas, dvasinis gyvenimas 
yra grynai paviršutinis. Nors 
jis kasdien praeidamas pro baž
nyčią žegnojasi, nors kas sek
madienis eina į bažnyčią ir. at
lieka visas pavyzdingo kataliko 
praktikas, tačiau tas jam ne
trukdo namo parėjus visą sek
madienį siūti su siuvama maši
na, ar batus taisyti (žinoma, 
prie uždarų durų), o taip pat 
progai pasitaikius ką nors ap
gauti ar pavogti. Atrodo, kad 
ir dvasiški j a dėl to tragedijų ne
daro, nes man vienas kolumbie
tis rimtai tvirtino, kad paimti 
daiktą, kurio tau būtinai reikia 
iš to, kuris turi perdaug — nėra 
joks nusidėjimas.

Visos socialinės neteisybės ir 
nelygybės, puikiausiai išpureno 
dirvą komunizmui, kurio sėklos, 
atrodo, ir čia barstomos, tačiau, 
reikia pripažinti, šiuo tarpu nuo 
to tvano vienintelis pylimas yra 

( religija. Bet ji, atrodo, nekrei
pia dėmesio į aplinkui kunku- 

l liuojantį gyvenimą ir kažin, ar 
vieną dieną tas skaudulys 

, .plyš Ispanijos įvykiais.

Visokios nesėkmės įvairiose, 
labai žiauriose emigracinėse ko
misijose, atvijo čia kelis šimtus 
lietuvių. Ne turistiniai išdykavi
mai juos atviliojo į tą nežinomą, 
tiek savo gamta, tiek savo pa
pročiais ir gyvenimo būdu sve
timą kraštą, bet įgimtas in
stinktas susikurti sau laikinas, 
minimaliausias gyvenimo sąly
gas. Europoj maža kas žinojo 
apie tą kraštą, o spaudoj pasiro-

TUOJ ĮSIGYKITE naują
Balio Gaidžiūno 

knygą

šioje knygoje, prisiminimų forma, vaiz 
duojami 1940 ir 1941 vergijos metai Lietu
voje. . J -

Knyga 182 psl.. Kaina 1.50 dol. Knyga 
galinama: DIRVA, 6820. Superior Avė., 
veland
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pasirengę didelio ' masto komu
nistų puolimui toje Azijos daly. 
Nesą jokio bendro gynybos pla
no su prancūzais ir britais,,
trūkstą Ir ginklų... Ne tik va
karai, bet ir patys pietryčių Azi
jos gyventojai nežino, kaip pa
sielgtų Amerika, jei- Mao įsi
veržtų j Burną ar J Indokiniją. 
Nors nuo Korėjos karo pradžios 
esanti nuomonė, kad kiekviena 
komunistų agresija turinti tūoj 
sukelti ' ginkluotą amerikiečių 
pasipriešinimą, bet. šiuo Azijos
kraštų atveju net ir Stalinas su 1 

’ Mao nežiną ką darys amerikie
čiai naujos agresijos atveju — 
tas juos, ir skatina pabandyt!...

Tuo tarpu į Ispanijos uostus 
su formaliu, vizitu įplaukė šeš
tasis amerikiečių laivynas ir tai

Nepaisant sensacinio pobūdžio 
prancūzų pareiškimo, amerikie
čiai ir toliau iš prancūzų reika
lauja — laikykitės Indokinijoje 
ligi paskutiniųjų ... Iš kitos pu
ses pripažįstama, kad gen. Mao 
tikslas esąs aiškus — paimti sa
vo žinion visą pietryčių Aziją; 
Po Indokinijos silpniausi punk
tai esą Burma, Siamas ir Mala
jai. Amerikiečių sluogsniai at
virai ir nurodo, kad jie nesą

kia, jog Amerika su Ispanija 
Į jau, virsta kariniais bendradar
biais. Tai laikinai tik simbolinio 
pobūdžio žygis, bet kas gi vyks
ta užkulisiuose? Amerikiečių ba
zės bus įsteigtos, ispanai gaus 
karinę ir ūkinę paramą. Šiais 
metais pažadėta 100 mil., kitais 
dar daugiau. Karinėje srity pa
rama galinti siekti ligi 400 mil. 
trijų mętų laikotarpy. Šiuo metu 
amerikiečiai pareikalavę naujų 
reformų ispanų vyriausybėje. 
Abiejų kraštų santykiai atsidū
rė naujoje fazėje, jų gi tiesio
ginis tikslas <— stabdyti galimą 
komunizmo veržimąsi.

V. Rimvydas

DIRVA
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imagine a radid with a travel- 
ing beąm of ljght that "apots” 
eaėh station as you dial! It’s a 
G-E advantage that makes easy, 

! accurate tuning a cinchl.This 
streamlined beauty performa 
beautifully, too, with rich mel- 
low tone. It’s amart to replace 
yourolj radio with a new G-E 
Dial Beam Radio todayl ’

Congo brown, 
alabaster ivory, 

■ Persian rėd’

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park Avė. EX 1-0911
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(Vilko leidžiamo ELTOS biuletenio pranešimai)

1

liavų, nei žemesniais, nei 
tesniais stiebais ...

Los Angeles, Kalifornijoj, leidžiat 
mas iliustruotas žurnalas "Lietuvių 
Dienos" paskutiniame savo numeryje 
Įdėjo platų pasikalbėjimų su Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 

. pirmininku dr. M. J. Colney.
Redakcija savo klausimuose palietė 

visų eilę dominančių klausimų. Ma
nydami, kad ir Dirvos skaitytojamB 
Įdomu susipažinti su to pasikalbėji
mo turiniu, perspausdiname jĮ išti
sai. "Lietuvių Dienose" Sis pasikal
bėjimas yra gana gaUsiai iliustruo-

— Kokie yra dabartiniai aktu
aliausi ALT Sąjungos rūpesčiai 
bei darbai? * - .

—r Mūsų rūpesčiai pirmoj vie
toj yra tie patys, kaip ir visų 
lietuviškai tebegalvojančių lie
tuvių: Lietuva, jos laisvės at
gavimas, jos ateitis, tautos li
kimas ir, galop, laisvėje seančių 
lietuvių dvasinis išsilaikymas.

Kalbant apie atskirus mūsų 
rūpesčius, manau, kad dabarti
niu metu svarbiausias rūpestis 
ir darbas tai — sustiprinti mūsų 
mintį atitinkančios spaudos me
džiaginius pagrindus it tą spau
dą, išplėsti, patobulinti. Antras 
dalykas — visuomeniniam — 

. kultūriniam veikimui tinkamų 
pastogių — tautinių namų — 
kai kuriuose miestuose įsigiji
mas.

Spaudai rimtesnį finansinį 
pagrindą tikimės sutelkti per 
Vilties draugiją, kuri įsteigta 
Sąjungos globoje ir dabar vyks
ta narių prisirašymas. Namus 
įsigyti planuoja keli skyriai, o 

■Bostono skyrius jau įsigijo, puo
šia ir rengiasi iškilmingam ati
darymui.

t

i

.. . . ■ .

ALT Sąjunga? 1
— Kalbėdami apie Amerikos 1 

lietuvių visuomenę, turime gal
voje lietuvybei dar ištikimus . 
lietuvius, nebeskaitydami tų, 
kurie ją užmiršo ar išdavė, šioje ’ 
dar visiškai lietuviškoje visuo- Į 
menėje skaičiuojamos keturios 
srovės. Kiekviena iš jų turi sa
višką apibūdinimą kaip sau, taip i 
ir kitoms srovėms, ir dėl to savo i 
tarpe nemažai pasiginčija. Mes i 
skaitome, kad yra dvi kraštinės 
srovės ir dvi tarp jų.

Viena šalia lietuvybės reika- ' 
lauja būti ir drausmingais ka
talikais. Dažnai mums atrodo, 
kad šis reikalavimas net tauti
niame veikime pabrėžiamas stip
riau, negu pirmas. "Stotai” kal
bėdami,^ mes tą apibūdiname, 1 
kaip internacionalinės idėjos iš
aukštinimą, nereikalingai nu
skriaudžiant tautiškumo reika
lus. Alės, nors daugelis visai 
nuoširdžiai jaučiamės nesusipy- 
kę su Dievu, manom, kad tauti
nei veiklai sveikiau, jeigu į ją 
visai neįjungiami religiniai da
lykai, kurie kartais vieną lietu
vį nuo kito gana griežtai skiria.

Kita kraštinė srovė yra pasi
stačiusi prieš akis irgi tarptau
tinę idėją — socializmą. Pats 
jos susiorganizavimo tikslas yra 
kova dėl internacionalinės idė
jos, kuriai tautiškumas iš dalies 
antraeilis, iš dalies net neparan
kus. Mes tautinio veikimo neno
rime jungti ir su ta idėja, kaip 
lietuvių nejungančia ir gresian
čia tautinius reikalus nustelbti.

Dvi vidurinės srovės — san- 
dariečiai ir mes — tai vieno ka
mieno dvi šakos, kiek skirtin
gomis kryptimis nuaugusios ne 
tiek dėl pažiūrų į čionykščius 
tautinio veikimo reikalus, kiek 
savo laiku dėl pažiūros į Lietu
vos politinius įvykius (dabar 
jau virtusius praeities.dalyku), 
o paskui — dėl taktikos, dėl su- 
sigrupavimo apie vienus ar ki
tus vadovaujančius ir t.t. Aš 
nesiimčiau šiandien apibūdinti 
sandariečių pažiūrų, kadangi t 
■tam trūksta aiškesnių duomenų.1 
Dar ne taip senai mes "barda- 
vomės” dėl... demokratijos. 
Bet'tas ginčas, ypač dabar, ne
turi prasmės. Mes manome, kad 
Lietuvai yra svarbiausia atgauti 
nepriklausomybę ir Lietuvos 

RU1VU1UU1( 'žmonėms duoti galimybę patiems
• Spauda pati yra gera priemonė be prievartos ir apgaulės, nusi- 

palaikyti tautiškam budėjimui, statyti savo valdymosi tvarką ir 
o šalia to — ji yra visų kitų 'išrinkti valdžią.- Tai .yra esnū- 
žygių skatintoja ir kovotoja su 
apsileidimu' ar net išdavikišku- 
mu prieš lietuvybę. Dėl tautinių 
namų steigimo gerai pasakė ma
no mielas bendradarbis ir kai; 
mynas iš Bostono, Sąjungos ’vi- 

' cepirrhininkas J. Kasmauskas:
"Pristatėm daug karčiamų ir 
pragėrėm jose savo jaunimą, tad 
nors dabar duokim savo jauni
mui vietos pasijusti kultūringoj 

. lietuviškoj aplinkoje.
' ' ’ ; : <• ! • . • .1 .

— Kaip apibūdinate Amerikos 
lietuvių visuomenės pasiskirsty- 

’ mą ir kokią vietą jame užimk
'-.z r ;■■ ■■ ..

-■

i.
— Kaip .plačiai ALT Sąjungos 

veikla Amerikoje reiškiasi?
— Statistiškai tas' platumas 

vidutinis. Sąjunga turi žymes
nėse vietovėse 14 skyrių, juose 
yra per 800 narių, skyriai per 
metus surengia visoje Ameri
koje daugiau kaip šimtą įvairių 
susirinkimų, minėjimų, kultūri
nių pramogų, kur paprastai da
lyvauja nuo kelių dešimčių iki 
kelių šimtų, o kai kada net ir 
per tūkstantį lietuvių.

Bet mes neužsidarome vien 
savo skyriuose, o dalyvaujame 
ir bendroje visų lietuvių veik- 

■ loję. Dalyvaujame lygiai su ki
tomis srovėmis Amerikos Lie
tuvių Taryboje ir BALFe. Retas 
kuris iš mūsų nėra Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje narys, 
be to, nesunku pastebėti, kad 
mūsų nariai bei bendraminčiai 

. veikliai reiškiasi įvairiose kitose 
vietinėse ar specialiose organi
zacijose.

— Kokių priemonių ALT Są
junga imasi lietuvybei Ameri
koje išlaikyti bei sustiprinti?

—- Svarbiausia piremonė būtų 
mokykla. Bet ALT Sąjunga dar 
nesiryžta viena lietuviškos mo
kyklos klausimo spręsti. Todėl 
tuo tarpu apsiribojame dalyva
vimu visose pastangose kurti 
bent lietuviškos mokyklos užuo
mazgas ar šiokius tokius jos 
pakaitalus.

Visų pirma stengsimės nau
dotis dviem jau minėtoms prie
monėm: spauda ir lietuviškų 
kultūrinių . židinių steigimu.

nis demokratijos siekimas. Aš 
nežinau, ar sandariečiąi kitaip 
apie tą mano. Męs tik aiškiai 
pabrėžiam, kad tautinėje veik
loje svetur svarbiausią reikšmę 
skirti kovai dėl kurios nors at
skiros režimo teorijos yra da
lykas ne ką geresnis, kaip pir
menybė kovai dėl tų ar kitų in
ternacionalinių idėjų.

Mūsų vieta šių srovių tarpe — 
prie, lietuvybės vėliavos. Mes ne- 
užimam visos tos vietos — čia 
stoja visi ištikimieji lietuviai. 
Skirtumas tik taš', kad mes į tą 
vietą' nesinešajn jokių kitų vė-

. ■

žinios”. Tremtyje 1945.^X1. 11. 
Biržiškos Bibliogr. Instituto va
dovauto reikalų vedėjas A. Ru- 
žancovas įsteigė Liet. Bibliogr. 
Tarnybą, o 1946 m. Šveicarijoje 
dr. A. Gerutis įkūrė Liet. Bib
liogr. Archyvą. Pirmoji įstaiga 
rūpinasi leidinių aprašymu ir 
registravimu, antroji renka lei
dinius ir juos saugoja. Nuo 1948 
m. Liet. Bibl. Tarnyba leido 
bibliogr. biuletenį, pavadintą 
"Knygų Lentyna”. VLIKas, ma
tydamas nemažą to leidinio svar
bą tiek saviesiems, tiek kitatau
čiams, perėmė biuletenio leidi
mą, pasikvietęs biuletenį reda
guoti ikišiolirų Redaktorių A. 
Ružancovą. 1952 m. bus išleista 
6 Nr. po 8 pusi, kiekvienas (for
mato 200x280 mm.) "Knygų 
Lentyną” patogiausiomis sąly
gomis spaustuvėje sutiko spaus
dinti ir jau vieną Nr. gražiai 
atspaude "Dirva”. Prenumera
ta 1952 m. — USA dol. 1,50, ats. 
Nr. —30 amer. centų su per
siuntimu paštu visur. Visi Liet. 
Bibliogr. Tarnybos surinkti lei
diniai perduodami saugoti į Pa
saulio Lietuvių Archyvą Chi- 
cagoje. VLIKas tikisi, kad visi, 
kam rūpi lietuviškos knygos rei
kalai, užsiprenumeruos biulete
nį, o viso pasaulio liet, leidinių 

, (knygų ir periodikos) leidėjus 
i prašo būtinai siuntinėti savo lei- 
• dinius: vieną — Lithuanian Bib- 

liographic Service, 602 Harvey 
Street, Danville, lllinois, Etats- 
Unis, ir antrą — Dr. A. Geru
tis — Litauisches Bibliogr. Ar- 
chiv, Bern, Kari Spitteler str. 
22,

• Gruodžio 13-18 d. Paryžiuo- 
je lankėsi VLIKo Pirmininkas, 
M. Krupavičius ir Užs. Tarnybos 
Valdytojas, prof. J. Brazaitis. 
Ten turėjo pasikalbėjimą su 
Paryžiuje gyvenančiais lietuviais 
diplomatais, VLIKo pakviestais 
stebėti JTO sesijos veiklą. Tų 
pasikalbėjimų išvadoje VLIKo 
Pirmininkas ir Užs. Tarnybos 
Valdytojas įteikė sesijos Pirmi
ninkui adresuotą raštą genocido 
reikalu. Juo pareikštas solidaru
mas su Pabaltijo diplomatų ir 
pavergtųjų tautų tautinių komi
tetų atstovų memorandumu, 
įteiktu IVashingtone, ir prašoma, 
kad J. Tautos paskirtų komisiją 
patikrinti genocido aktus vieto
je ir referuoti sesijai, kad Sov. 
Sąjungos vykdomas Lietuvoje 
genocidas būtų pasmerktas .ir 
kad būtų imtasi priemonių grą
žinti Lietuvai nepriklausomybę 
ir atstatyti demokratiją pagal 
pačios tautos valią.

• Gruodžio 20 d. JTO gen. se
kretoriaus pavaduotojas p. Ben- 
jamin Cohen priėmė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos diplom. at
stovus bei Čekoslovakijos, Len-

duoti. Pažangiau galvojantiems'kijos, Rumunijos ir Vengrijos 
reikia drąsiau ir veikti.

ALT Sąjunga per savo atsto
vus Taryboje jau pereitais me
tais pasiūlė būdą, kaip Ameri
kos lietuvių bendruomenė galė
tų susiorganizuoti ir užimti ati
tinkamą vietą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenėje. Tai buvo siūly
mas, Siekęs patenkinti net ir 
gana didelius konservatorius, 
bet tas dalykas buvo nuvestas 
kitais keliais ir, metams pra
ėjus, gal tik dabar, po kelių die
nų įvykstančiame ALT suvažia
vime, tikiuos, paaiškės, kur mes 
su juo stovime.

(Kaip žinia, ALT buvo pri
tarta ALB kūrimui, ir po pati 
Bendruomenė buvo įkurta. Red.)

ateities reikalai tarptautinėje 
plotmėje būtų gerai žinomi ir 
teisingai įvertinti.

— Kokia Jūsų pažiūra' į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę?

— Prieš 70 metų tokia orga
nizacija būtų buvusi daug nau
dingesnė, negu ji begali būti 
šiandien. Jei tai būtų buvę ga-‘ 
Įima padaryti tada, tai šiandien 
gal mūsų čia būtų ne teorinis, 
o tikras ir reikšmingas milijo
nas.

Bet geriau vėliau, negu nie
kad. Jei gerai susiorganizuos 
bent ta išeivijos dalis, kuri šitą 
reikalą supranta ir įvertina, tai 
ir tas bus geriau, negu net ir jie 
pasiliktų toliau palaipsniui krik
ti.

Amerikoj šita mintis didžiau
sią kliūtį sutinka daugelio mūsų 
konservatyviškume, kuris apsi
reiškia maždaug tokiu mąstymu: 
”Mes niekad taip nedarėm, tai 
kaip gi čia dabar dar kažin ką 
neišbandytą pradėsim ...”

Tą konservatyviškumą reikia 
suprasti, nereikia dėl jo pykti, 
bet nėra reikalo jam ir paši-
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— Kaip žiūrite į tvirtinimą, 
kad ALTS yra buvusios Lietu
vių Tautininkų Sąjungos atžala 
ir kad jos veikla yra nulemiama 
buvusių anos Sąjungos narių?

— Į tokį tvirtinimą žiūriu vi
siškai ne kaip į blogą priekaištą, 
o tiktai kaip į kalbas apie ne
samą ir techniškai negalimą da
lyką. Tautininkų Sąjunga Lie
tuvoje susidarė vėliau, negu 
prasidėjo organizuotas lietuvių 
tautininkų srovės reiškimasis 
Amerikoje, o dabar štai jau ke- 
leri metai, kaip toji organizacija 
likviduota, mums čia Amerikoje 
vis dar tebeveikiant. Nesupran
tu, kuriuo būdu mus galima vaiz
duoti kaip atžalą»vėliau gimusio 
ir anksčiau gyvavimą baigusio 
organizmo... čia neturi reikš
mės tai, kad ALT Sąjunga da
bartine savo forma veikia tik 
treti metai. Tai nėra nauja or
ganizacija, o tik nauja ankstes
nių organizacijų forma.

ALT Sąjunga yra šioje šalyje 
gyvenančių (nesvarbu, nuo ku
rio laiko gyvenančių) lietuvių 
tautinės srovės organizuota re
prezentante. Taigi, jos pamatas 
ar šaknys yra ne kokioje kitoje 
organizacijoje, o visų tam tikro 
nusistatymo prisilaikančiųjų lie
tuvių masėje. Ji yra veiklesnysis 
organizuotas tos masės elemen
tas šiame krašte.

Lietuvoje buvę tautininkų or
ganizacijų nariai pagrindinės 
idėjos atžvilgiu yra mūsų bend
raminčiai. Todėl mes juos, čia 
atvykusius, kviečiame į ALT Są
jungą ir daugelis jų atėjo — tai 
visai natūralu. Kartą į Sąjungą' 
atėję, jie yra lygiateisiai nariai, 
o lemianti narių įtaka organi
zacijose paprastai priklauso nuo 
jų veiklumo, nuo jų sumanymų 
rimtumo ir nuo jų sugebėjimo 
įtikinti daugumą. Aš nematau 

I jokio reikalo daryti skirtumą, ar 
i tokia įtaka išeina iš Amerikoj, 
! ar iš Lietuvoje tautininkų veiki
me dalyvavusių narių. Mes vi
sada būtume priešingi tik tokiai 
įtakai, kuri atrodytų žalinga 
mūsų veikimui arba susikirstų 
su mūsų pagrindinėmis idėjomis. 
Bet ir čia neturėtų reikšmės,..ar 
tokia įtaką eitų iš Lietuvoj, ar 

' iš Amerikoj buvusių tautininkų 
veikėjų, ar kartais gal net ir iš 
kitose srovėse čia ar Lietuvoj 
buvusių veikėjų.

'— Kaip Jums atrood Lietuvos 
padėtis tarptautiniu atžvilgiu?

— Atrodo kiek pagerėjusi, nes 
nelaimėn patekusių kraštų' sąra
še Lietuva vis rečiau' beužmirš- 
tama. Bet tikra padėtis paaiškės 
tik iš to, kiek Lietuvos reikalai 
bus teisingai suprasti .tada, kai 
bus sprendžiami pasaulio rūpes
čiai iš esmės. Todėl dabar kovoj 
dėl Lietuvos laisvės gal svar
biausia mažiau tarp savęs dėl 
kompetencijų -varžytis, o visas 
jėgas skirti tanų kad Lietuvos

— Kaip Jūs bendrai vertinate į 
Amerikos lietuvių kultūrinį bei 
organizacinį gyvenimą, ir kas 
čia būtų pageidautina?

■ i
— Atsiradus naujoms jėgoms, 

jis keičia savo veidą, daugeliu 
atžvilgiu į gerąją pusę. Didelei 
senosios kartos daliai tas pasi- ' 
keitimo šuolis gal per staigus 
ar net per didelis. Pastebima, , 
kad daug kas iš Senosios kartos 
"naujo peno" "nesuvirškina” ir 
ima nuo kultūrinių parengimų, 
net nuo organizacijų šalintis ... 
Kas gi žino, gal ir taip jau šalin
tus!, juk ne jaunėjame ...

Įdomu pastebėti, kad dar per
nai dejavome dėl didelio mūsų 

I susnūdimo knygų leidimo srity
je. O koks skirtumas šįmet! 
Klausimas sprendžiasi paskirų 
organizacijų ir net paskirų as
menų iniciatyva. Gerėja ir kny
gų platinimas. Manau, kad dau
gelis mūsų kultūrinio gyvenimo 
rūpesčių bus išspręsta šituo bū
du.

Bet yra dalykų, kurių šitokia 
"privati iniciatyva” niekad ne
pajėgs išspręsti svarbiausia, dėl 
finansinio silpnumo. Todėl tik
rai būtų pageidautina, kad susi
tvarkytų visos mūsų bendruo
menės centrine organizacija ir 
susitvarkytų taip, kad ji pa
jėgtų suorganizuoti tarp kita 
ko ir visų bendruomenės narių 
tvarkingai sudedamą fondą 
(grynai finansinį fondą) remti 
tokiems darbams kultūros sri
tyje, kurių paskirai niekas iš 
mūsų nėra pajėgus atlikti. Prie 
tokio fondo, žinoma, turėtų būti 
ir atitinkamas, kompetentingas 
organas, kuriam būtų patikėta 
teisė spręsti, ’ kokie darbai visų 
pirma- turėtų, būti finansuojami.

žinoma, tai nėra viskas, ko 
norėtųsi pageidauti,1 bet tas vie
nas pageidavimas jau toks di
delis, kad kitų paminėjimą ga
limai ir kitam' kartuį.atidėti

tautinių komitetų delegatus, 
kurie jam įteikė visų šių kraštų 
bendrą memorandumą ir priedo 
memorandumus, liečiančius kiek
vieną kraštą, deportacijų rei
kalu. Tai yra to paties pobūdžio 
demaršas, kurį IVashingtone pa
darė visų minėtų kraštų dele
gatai, o Baltijos valstybių — 
diplomatiniai 'atstovai. P. B. Co
hen priėmė memorandumus su 
dideliu dėmesiu ir simpatija. 
Min. S. Lozoraitis tarė visų da
lyvavusių priėmime vardu įžan
gos žodį ir reziumavo memo
randumų turinį bei išvadas. Po 
to kalbėjo kitų kraštų atstovai, 
patikslindami atitinkamų kraš
tų padėtį, Lietuvai atstovavo 
diplomatijos šefas S. Lozoraitis 
ir Lietuvos atstovas Dr. S. Buč
kis.

• Gruodžio 20 d. per ”A. B. 
iš Paryžiaus apie JTO sesijos 
darbus ir Lietuvos bylą pasakė 
kalbą Lietuvos atstovas Prancū
zijai, Dr. S. Bučkis. Joje apžvel
gė lietuvių delegacijos veiklą, 
Vliko vardu pareiškimus — ge
nocido reikalu ir kt. Kalbėtojas 
pažymėjo, kad lietuvių čia daro
ma visa, kas galima. Kenčiantį 
ir kovojantį kraštą, kuriam toji

' kalba buvo pirmoj eilėj skirta, 
' pranešėjas ragino būti ištver

mingą, ištesėti ir nepasiduoti. 
Išlaisvinimo valanda vis artėja.

• VLIKo ir V. T. narys prof. 
J. Kaminskas, atlikęs VLIKo 
jam pavestą J.A.V. misiją, sau
sio mėn. grįžta atgal į Vokietiją.

• U.R.T. valdytojas prof. J, 
Brazaitis XII. 31 išvyksta su 
šeima į J.A.V., iš kur po kurio 
laiko vėl grįš į Europą. Jo pa
reigas eina prof. Z. Ivinskis. 
Prieš išvykdamas, turėjo pasi
kalbėjimų Bonnoje su Vokiečių 
Užs. Reikalų Ministerijos parei
gūnais dėl bendradarbiavimo su 
VLIKu ir apskritai su egziliniais 
veiksniais.

• Į Londono konferenciją lie
tuviams atstovauti Lietuvių 
Tautines Tarybos buvo prista
tyti min, B. K. Balutis, dr. St-. 
Bačkis, prof. J. Brazaitis. Vietoj 
išvykstančio į JAV J. Brazaičio 
dabar Tautinė Tarnyba pristatė 
doc. M. Braką. “

• VLIKo patarėjas ats. pulk. 
J. Lanskaronskis specialiais rei
kalais vyksta į Londoną. V. T. 
taip pat pritarė VLIKo kultūri
nių ryšių sil užsienių patarėjo 
prof. J; Baltrušaičio kelionei į 
žėnevą.

• Nęprikl. Lietuvoje prof. V 
Biržiškos 'ir jo artimiausių ben
dradarbių pastangomis biblio 
grąfijos reikalai buvo pavyzdin
gai . sutvarkyti? Turėjome Bib
liografijos Institutą ir žurnalus 
"Knygos" bei ■ ''Bibliografijos

■?

šį kartą rašau dėl ,Tonės Mi- $ 
churaitės. Paskutiniam laiške ji 
man rašo, kad yra labai blogam 
sveikatos stovyje ir sako: "Ne
nustebk sužinojusi, kad kadaise 
buvusi Lietuvos agronome — 
A. Michuraitė nustojo egzista
vusi nukamuota gyvenimo, karo 
ir šio "aukso krašto’’ fabrikų ...

žinai, Tone buvo išdidi mer
gaitė. Ji sau jokios pagalbos ne
prašo, bet man atrodo, Tu ga
lėtum apie tai parašyti "Dirvoj 
ir gal kokios pagalbos jai* pa 
prašyt iš buvusių pažįstam.

1 agronomų.
Jai yra kokia tai gerklės liga 

ir ji visiškai negali nuryti mais
to ...

Dirvos platinimą sutrukdė re
kordinis snipgą-Jdelrisj 'keĮpy ..i 
darbą ir atgal tenka sugaišti 
4-5 vai. Mano rekordas grįžtant 
iš darbo — 4 valandas!

J. P., Chicago
¥ ¥

Dirva labai garbina kunigus, 
kurie labai mažai ką Dirvai pa
deda. Mano supratimu toks laik
raštis, ne kunigų laikraštis, jei 
jau visai negalima kunigų, gar
binimo išvengti, tai jau laikraš
ty skelbkit ko rečiausia, nes 
Dirva yra visuomenės laikraštis. 
Tai tiek nesutinku su Dirvos 
turiniu, bet visa kita tdi, rodos, 
Dirva yra geriausias laikraštis 
Amerikoje tarp kitų lietuviškų 
laikraščių.

K. D., New Britain
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Į mano pastabą apie "fanibu- i 

kus”, ■ kuriuos anksčiau viename 1 
savo straipsnyje palietė V. Al
seika, dabar Dirvos nr. 50 pla- j 
čiau atsiliepia ir pats V. Alseika ] 
ir Dr. K. Vyšniauskas. Jiedu , 
man primeta net "idealizavimą" ;

• tų ”fanibukų”, kai aš pasakiau, 
kad tą knygelę vaikui namuose i 
turėti geriau, negu kokią lietu
višką birbynę, kalbant apie žais
lus. "Fanibukų” nenaudingumą 
patys amerikiečiai diskutuoja 
jau ne pirmas dešimtmetis, taigi 
mūsų naujakurių staigus susi
jaudinimas tuo klausimu nėra 
naujas. Bet amerikiečiai taip 
patvino, kad jaunimo neišauk- 
lėjimas ir palinkimas į krimina- 

'linius nusikaltimus turi daug 
gilesnės šaknis, ir jie gilinasi 
ten. Jeigu būtų, tik "fanibukai”, 
Amerikos didmiesčiuose apsi
reiškiąs jaunimo ištvirkimas ir 
palinkimas į kriminališkumą, 
būtų lengvai išspręstas.

Kad ne "fanibukų” kaltė yra 
daugelio Amerikos jaunimo ir 
suaugusių išglerimąs pasako sa
vo straipsnyje ir Dr. Vyšniaus
kas, cituodamas vieno gydytojų 
žurnalo teigimus, kur paminima 
ir policininkai, ii- "kaubojai”, ir 
indėnai, ir kriminalinė literatū
ra,’ ir radijas, ir televizija, ir 
kinų seksualumas — ir tai toli 
dar ne visos priežastys Ameri
kos kriminologijoje. Reikia dar 
pridėti ateivių atvežtą gengste- 
rizmą, gemblerystes, ir net Ame
rikos valdžios narių tarpe išpli- 
tusį grobišavimą, kyšininkystę, 
kas, tačiau, yra žinoma ir kitose 
šalyse, kur apie "fanibukus” 
nieko nežinoma ...

Savo straipsnio pradžioje Dr.
>—-VyšniattekaB pabrėžia daugelio į 

kariuomenę šaukiamų Amerikos 
jaunuolių fizinį netinkamumą, 
protinį atsilikimą ir> t.t. Betgi 
ar galima tikrinti, kad to kaltė 
yra "fanibukai”?

V. Alseika cituoja Clevelando 
spaudoje paskelbimą apie 150 
moterų užpuolimus ir kitus kri
minalinius atsitikimus gatvėse, 
tikrindamas, kad tai "fanibukų” 
"menko auklėjimo įtaka”. Bet 
kitame sakinyje jis teigia. "Gat
vės auklėjimas yra pats pavo
jingiausias". (Iš spaudoje pa
minimų nusikaltėlių adresų mes 
žinome, kad daugiausia niekšys- 
čių papildą yra negrai, tik spau
da vengia juos įvardinti)'.

Ir Dr. Vyšniauskas kitame 
sakinyje tikrina: "Priežasties 
tam reikėtų j ieškoti auklėjimo 
sistemoje —■ auklėjime šeimoje, 
gatvėje, mokykloje ir pačiame 
gyvenime”, tat matome, kad 
"fanibukai” nėra atsakingi už 

*K^flUJiimo neauklėjimą, ir jie vi- 
samL. dideliame amerikiečių da
lies jaunimo suglerime lieka be- 
reikšmis dalykėlis, lygus papras
tai birbynei.

________________________

fj.
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Nemanykit, kad jūs atradot 
ką nauja: ir Amerikos visuome
ninio gyvenimo vadai ir lyrinė- j 
tojai į jūsų pastebėtą dalies 
jaunimo, palyginamai, žemą 
protinį ir fizinį lygį, stebi dide
liu susirūpinimu ir apgąila, ir 
jau ne dabar j ieško priemonių 
padėčiai taisyti.

Betgi, jeigu viso to kaltė būtų 
tik "fanibukai”, šiandien Ame
rikoje čiagimiai būtų tik idijo- 
tai, silpnavaliai, banditai, kri
minalistai, seksualiniai iškrypė
liai, ir pati Amerika būtų liūd
nas primityvaus krašto vaizdas, 
be visų tų techniškų pasiekimų, 
kokių daugelio niekur kitur pa
saulyje nerasi.

Dar kartą patikrindamas savo 
kritikus, kad aš neskaitau "fa
nibukus” jokia verta ir reika
linga jaunimui "literatūra" ir 
juos anaiptol neidealizuoju, tu
riu pasakyti, kad "fanibukai” 
nepakenkė milijonams ameri- 
čių išaugti sumaniais darbinin
kais, gerais amatininkai, mecha
nikais, pasekmingais ūkininkais, 
išradėjais, sumaniais karo va
dais, biznieriais, industrialistais, 
visuomenės veikėjais ir t.t. ir t.t.

Ir Dr. Vyšniauskas, kuris pa
vyzdžius ima iš New Yorko, ir 
V. Alseika, kuris savo išvadas 
daro iš Clevelando, abu gyvena 
ir mato didmiesčių gyvenimą. 
Jeigu tarp didmiesčių milionų 
gyventojų pasitaiko šimtai kri
minalinių nusižengimų per ištisą 
metą, to priežastys yra įvairiau
sios ir visiškai nepriklauso ”fa- 
nibukų nuopelnui”, kaip jie ban
do įrodyti.

Mažuose miestuose ir mieste
liuose Amerikoje "fanibukus” 
taip pat visi jaunikliai skaito, 
tačiau tokių reiškinių, kokie 
krinta į akis didmiesčiuose, tu
rinčiuose visas pagundas į iš
krypimus, ten visai nėra, arba 
būna didelė retenybė.

Nors mūsų naujieji ateiviai 
įrodinėja, kaip svarbu jiems 
gvildenti tas Amerikos gyveni
mo ypatybes, ir net taisyti, ta
čiau mano manymu, mums lie
tuviams, yra daug didesni savi 
uždaviniai, kuriems turėtume 
visą savo energiją pašvęsti. At
minkite tik, kodėl jums prieš 
akis tokios Amerikos gyvenimo 
•keistenybės atsirado. Juk čia 
atvykot ne kaip turistai. Jeigu 
tremtinių vaikai namie skaito 
"fanibukus”, užtikrinu jie ne
taps kriminalistais, jeigu tėvai 
atliks savo pareigą savo vaikus 
auklėti taip, kaip auklėjo Lie
tuvoje, o nesiims teisintis pigia 
išeitimi, kad turi sunkiai dirbti, 
gi vakarus leis klubuose.

rusų pravestas skerdynes Kra-lg 
žiuose.

1896, sausio 1 — Susivieniji
mas Lietuvių-Amerikoje pradėjo 
leisti savo mėnesinį organą, 
"Tėvynė”.

1897, sausio 5 — Suskaitoma 
Amerikoje devyni lietuviški 
laikraščiai: Vienybė Lietuvnin
kų, Lietuva, Garsas, Rytas, Kar
das, Tėvynė, Pennsylvanijos 
Darbininkas, Saule ir Lietuviš
kas Nedėlinis Laikraštis.

1901, sausio 1 — Lietuviškų 
laikraščių padėtis buvo tokia, 
kad šiais metais ėjo tik septyni: 
Vienybė Lietuvninkų, Saulė, 
Lietuva, Tėvynė, Linksma Va
landa, Ateitis, ir pradėjo eiti 
žvaigždė.

1905, sausio 1 — Tėvynės My
lėtojų draugija, įkurta 1895, tu
ri apie $4,000 kasoje, išleido 12 
knygų, viso 50,000 egz.

1905, sausio 1 — Lietuviai 
kunigai įsteigė "Katalikišką Tie
sos Draugiją", kurios tikslas 
"teisti tuos žmones ir raštus, 
kurie niekins tikėjimą".

1908, sausio 1 — Lietuvių 
’ Amerikoje skaitoma apie 400,- 

000. Eina 15 laikraščių: Vieny
bė Lietuvninkų, Lietuva, Kova, 
Keleivis, Darbininkų Viltis, 
Amerikos Lietuvis, Katalikas, I 

’ Saulė, Tiesos Draugas, žvaigždė, 
Dilgėlės, Spindulys, Kapsas, 

’ Svieto Ateitis, Jaunimo Sapnai.
(1912 m. sausio 1 ėjo jau 21 
laikraštis).

1912, sausio 3 — Pasklido ži
nia, kad 1911 metais mięrs kun. 
Abromaitis, palikęs Amerikoje 
apie 1 milijono dolerių turto.

1913, sausio 1 — "Lietuva" 
iškėlė, kad kun. Tumą ir kun. 
Olšauską, (kurie atvyko Ame
rikon .aukų rinkti) rusų valdžiai 
skundė dar ir socialistų kuopa 
VVaterbury, Conn.

1916, sausio 1-2 — Philadel- 
phijoje įvyko Lietuvių Tautiškos 
Partijos suvažiavimas, dalyva
vo apie 100 atstovų. Organiza
cija pavadinta Amerikos Lietu
vių Tautinė Sandara.

1920, sausio 5 — Valdžia darė 
kratą komunistų "Laisves” re
dakcijoje, areštavo vedėją už 
priešvalstybinę agitaciją, kon
fiskavo komunistinę literatūrą.

1923, sausio 5 — Atvyko iš 
Lietuvos D. Šleževičienė ir V. 
Vencienė, Lietuvos Moterų Glo
bos komiteto atstovės, rinkti 
aukas našlaičiams.
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PAŽVELGUS PRAEITIN

lie-1891, sausio 3 — Visose 
tuvių kolonijose pradėta orga
nizuotai reikšti protestus prieš

TĖVU PASAKOS
Iš lietuvių pasakų lobyno parinko ir skaityti paruošė 

Knygk

Jau išėjo iš spaudos PLB VOKIETIJOS KRAŠ-

aTO VALDYBOS LEIDYKLOS išleista knyga — 
S.

A. GIEDRIUS, iliustravo dail. J. KAMINSKAS.
kietais viršeliais, 150 pusi., didelio formato, su plačiu au
toriaus įvadu apie lietuviškas pasakas. Kaina $1,90 

"\ '

B ■
■ \ 5. ROJ’ELĖ, Gerutis, skaitymai 3 sk., gamta —......... -

TĖVELIŲ PASAKOS, A., Giedrius —------1................-
7. VILKAS MEŠKERIOTOJAS, Pr. Imsrys, eil. pasaka —

. ’3. TOLUMOS, F. Kiria, eilėraščiai —-............ -........
„ A lt J CSAITITTmtf IT nllin anol VI,

101 PO RŪŠČIU.OJŲ DANGUM, L. Šeštokienė, novelės ...
/ 11;'.Lietuviu k.\gramatik6s, geografijos, istorijos, gamtos’ m.

■ ir . skaičiavimu vadovėliai po -—-—-— ------------ 0,50
• - • ■ ■ • ■ " . M .. .

S,“1'
•'.'■'iv®

Be to, leidykloje dar galima gauti:
'1. LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS, Prof.- P. Skardžius .ir kt. $4,50
2. PRINCAS IR ELGETA, Mark Twain, apysaka ...L--------1,20
3. 'NORMUOTOS ŠYPSENOS, Brazviliuš, feljetonai ---------- 0,25
4. ŽEMES PAKOPOS, J. Baltrušaitis, eilėraščiai------ - -------- 0,75------ - ... .... 2)00

0,25 ’ 
— 0,2$ 

__ 0,75
5). DAILI SAULUTĖ, Kolba, spalvuoti piešiniai vaikams -— 0,50 

101 PO RŪSČIUOJU DANGUM, L. Šeštokienė, novelės . ......... .0,25

■ 6

Koncerto programą išpildo: * .
* . • s

JULIAUS KAZĖNO oktetas, buvusi Chicagos civic ope

ros baleto šokėja RUTH PRYOR, baleto artistas JAU

NUTIS PUODŽIŪNAS ir solistė ALDONA STEMPU-
Y •

OKTETO DAINININKAI, pirmoj eilėj: J. Kazėnas, A. Kazake
vičius, L. Sagys ir L. Kazėnas; antroj eilėj: V. Raulinaitis, K.

Marcinkevičius, A. Liutkus ir A. Kavaliūnas

Koncerte kalbės J. J. Bačiuna3

Baleto artistai: Ruth Pryor ir Jaunutis Puo
džiūnasDETROITE 

RENGIAMAS DIDELIS 
KONCERTAS

Sausio 27 d., 6 vai. vak., sek
madienį, įvyks įdomus koncertas, 
Detroit Institute of Arts salėje, 
Woodward Avė. prie Kirby St. 
Dalyvauja Stasys Liepas, bari
tonas ir komp. Br. Budriūno 
kvartetas. Programa labai tui’r 
tinga su daug Detroite dar ne
girdėtų dainų bei operinių iš
traukų.

Koncertą rengia Anier. Liet. 
Tautinės Sąjtfhgos Detroito sky
rius ir kviečia visus detroitie- 
čius gausingiausiai atsilankyti. 
Bilietus galima įsigyti iš anksto 
pas šiuos skyriaus narius:

Mrs. A. Sims, 2207 Oakman lėtas geradarių paaukojo ina- 
Blvd., Tel. WE 3-6702; Mrs. kyklai po kuklią sumą pinigų! 
Ada Petrauskiene, 1023 25th 
St., Tel. TA 6-0118; L. Bulga- 
rauskas, 7313 Navy St., Tel. 
VI 1-7127; Mrs. Adelė Mase, 
17172 Murray Hill, Tel. VE 
6-9506.

.y - . .

ALTS 4-TO SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS

šeštadieninė mokykla Neivarke
Lietuviškoje mokykloje gali 

dirbti tik idealistai. Tokie yra 
Netvarko "Aušros Vartų’’ mo
kyklos pedagogai St. J a k š - 
t a s ir Vyt. Kvedaras. 
Vietos klebonas prel. Ign. Kel
melis nepagaili mokyklai para
pijos salės ir kuro. Kun. P. To
toraitis ir kun. Pr. Bastai 
nuoširdžiai mokyklą globoja.

i

ŽIENĖ
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Akompanuoja REGINA BRAZAITIENĖ

> S .'7
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'Regina Brazaitienė

*

Solistė Aldona Stempužienė

Baliaus metu grieš R. Gylio kapela

Bilietai po 2, 1,50 ir 1 dol. Pradžia 6 vai.

Gaunami Dirvoje ir koncerto dieną prie įėjimo. 

Nepavėluokit!Visos vietos numeruotos.

•l

»

Sausio 13 d., sekmad., 12:30. 
vai. po piet, šv. Antano parapi
jos mokykloje, įvyks pirmas šių 

į metų Amer. Lietuvių Tautinės 
' Sąjungos 4-to skyr. susirinki
mas.- ,J.. K.

Prisidėk •'*

jtojams-nuolaida. Kreiptis:. Litauisėheš Zentralkomitte, Verlag
) Hannover, Ilcgelstr. 7, Germany ir pas vietos platintojus. '

PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
Leidykla

■ . ‘ ' • - ■ v ' . ■

■ ■ . ■ 'r.

prie VILTIES'' — spaudos
■ . 1 i

ir radio bendrovės,

rėmimo.

' • •
.'..r -...... j.,;;
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o Amerios Lietuvių Susivieniji-) 
mo kuopa bei Netvarko'ir apylin
kės Tremtinių Bendruomenė 
paaukojo po 100 dolerių. Bet 
dar vienos rūšies geradarių tik
rai pasigendame. "Vis dar nėra, 
tėvų komiteto! O jis yra būti/ 
nas, Reikia tėvų komiteto, kuris 
rūpintųsi visais organizaciniais, 
socialiniais ir ekonominiais mo
kyklos reikalais. Tėvai galėtų 
kreiptis į vietos kleboną, prašy
dami paskelbti iš sakyklos tėvų 
komiteto steigiamąjį susirinki-, 
mą, arbit paprašyti mokytojus, 
kad per mokinius tokį susirinki
mą sukviestų. / /

Baigiant senuosius metus, 
gruodžio 30 <L; mokyklos/vaikai 
(prisidėjo ir nevaikai) /vaidino 
Reg, J a k š t.L e n .ė/s, (Ra
munės Rasos) dviejų' veiksmų 
vaizdelį. -į- ”.’Kūeių > Vakarą”. 
Vaikaliukąf režisavo pati autorė. 
Pirmasis veiksmas vyksta Ame-, 
rikoję, antrasis — pavergtoje 

k:" . "
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Lietuvoje, čia kenkia lietuviš
kumui klaidingas laisvės supra
timas ir neapdairumas, tenai — 
priespauda, siaubas ir mirtis 
tautiškumui ir religijai stojasi 
skersai kelio. Jaunimas nenusi
mena, kovoja ir laimi... Vei- 
kaliukas nuoširdus, vaizdus, įti
kinantis. Autorę ir režisorę, jos 
jaunuosius artistus tik pasvei
kinti tenka. Dekoracijas piešė 
moky. Vyt. Kvedaras. Jos buvo 
puikios, kruopščiai padarytos. 
Sveikino Kan. Dr. J. Končius, 
prel. Ign. Kelmelis ir kun. P. 
Totoraitis, žiūrovų buvo nema
žai, bet galėjo žymiai daugiau 
ateiti. Lauksime daugiau pana
šių "Kūčių ...”

Vyt. žarėnas
I
I

IR NEWARKE PAMINĖJO 
MINDAUGO KRIKŠTĄ

Gruodžio 23 d. nevvarkiečiai 
paminėjo krikščionybės įvedimo 
Lietuvoje 700 metų sukaktį. ■

Šv. Trejybės parapijos bažny
čioje pamaldų metu pamokslą 
pasakė tėvas T. žiūraitis, ■ O.P. 
Po pietų toje pačioje bažnyčioje 
atlaikytos specialios pamaldos. 
Po to parapijos salėje. įvyko 
kukli akademija su atitinkami/ 
koncertu. . / , '

Paskaitą. Škaidė dr. VI. Vilia- 
ipas,~deklavo mok.. D. Mėlynytė, 
giedojo solistė F. Pupėnaite -

> • "
‘ I.
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BENDRUOMENĖS . 
ŠVENTĖ 

WATERBURY
Sausio 13 d., sekmadienį, Wa-| 

terbųry, Conn., (lietuvių para
pijos mokyklos didžiojoje salė
je) įvyks Bendruomenės šventė 
— aktas ir didelis koncertas. 
Pradžia 4 vai. p. p.

Kalbės JAV Lietuvių Bend
ruomenės Laikinojo Organizaci
nio Komiteto pirmininkas prel. 
J. Balkūnas (iš New Yorko).

Oficialioje dalyje, be Bend
ruomenės akto, skaitymo ir jo 
pasirašymo numatyti dar keli 
svarbūs dalykai.

Po šventės oficialiosios dalįes 
įvyks koncertas, kurio progra
mą atliks Metropolitano operos 
žvaigždė Amerikos lietuvių įžy
musis dainininkas Algirdas 
Brazis, kylanti dainininkė 
solistė Zuzana G r i š k a i t ė 
(iš New Yorko), Kauno operos 
dirigentas prof. Vytautas Ma
ri j o š i u s .

šventės ir koncerto globos ko
mitetas sudarytas iš įžymiųjų 
Waterburio lietuvių. Techniš
kąjį šventės ruošimd darbą vyk
do platus visuomeninis komite
tas, bendradarbiaudamas su žy
mesniosiomis organizacijomis. .

Į šventę ir koncertą kviečiami 
visi lietuviai. }

I

ORGANIZUOJASI 
PHILADELPHIJOS 

LIETUVIAI 
STUDENTAI .

Gruodžio 9 dieną įvyko stei
giamasis susirinkimas, kuriame 
dalyvavę 11 lietuvių studentų 
ir įsteigė Philadelphijos Lietuvių 
Studentų Skyrių. Studentų Sky
riaus Valdybos pirmininku iš
rinktas K. Ostrauskas.

Valdyba kviečia dar neįsira
šiusius collegas(-es) registruotis 
paB sekretorę S. Jurškytę, 526 
Mifflin Street, Philadeiphia 48, 
Pa. 7

Vasiliauskienė/Tr :M... Bernoto 
■vedamas parapijos choras, Aka
demijos eigai vadovavo'St. Jakš
tas,; . . ' St. D.

-.-- s-' ; ■■■,

KAM MOKĖTI 
BRANGIAU, 

jei galima pirkti pigesnėm kai
nom tiesiog iš fabriko patiekia
mų šių'prekių: .

1) Garsiųjų Smith-Corona ra
šomųjų mašinėlių LIETUVIŠKU' 
raidynu .PILNAM amerikoniškų 
ženklų’ sąstate.

2) Amerikoj geriausių dulkių 
siurblių. -

3) V-M, Avalon ir kt.' geriau
sių ■ fabrikų ir įvairiausių mo
delių fonografų. .

Lengvos išsimokėjinio' sąly
gos. Prekės demonstruojamos, i
neįpareigojant pirkėjo, pageit - 
dalijamu laiku jo bute. '

' V. BARTKUS
712 E*. 92 St., Cleveland 8, Ohio 

LI 1-6716 (po 5 vai. p. p.
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kiečio kompozitoriaus Robert 
Kelly "Miniatiūrinė simfonija”, 
W.eberio' "Konzertstueck" ir 
Liszto koncertas No. 2 (pianui), 
Piano solistas Robert Casądesus, 
dirigentas George Szell.

Iš anksto pranešama, kad ba
landžio 27 d., 3:00 vaL bus 
Beethoveno Devintoji Simfoni
ja, dalyvaujant 250 asm- chorui. 
Bilietus užsisakyti (Severance 
Hali) reikia jau dabar.

•7‘
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TAUTINĖS S-GOS 

SUSIRINKIME 
/ . ■.
sausio 6 d. V. Rastenis skaitė 
paskaitą "Srovinės ir bendrinės 
veiklos problemos”. Paskaita'su
kėlė didelį susidomėjimą. Dis
kusijose dalyvavo Augustinavi- 
čiene, Balčiūnas ir Steponaitis.

Po paskaitos įvykusiame sky
riaus narių susirinkime valdyba 
pranešė, kad vasario 16-osios iš
kilmingas skyriaus narių susi
rinkimas ir pobūvis įvyks Ansel 
Rd. Cafe patalpose, vasario 16 
d., 8:00 vai. vakaro.

Tautinės Sąjungos skyrius 
vasario 24 d. (Užgavėnių sek
madienį) Lietuvių salėje rengia 
Užgavėnių vakarą.

Visi skyriaus nariai paraginti 
užsimokėti nario mokesčius ir 
įstoti nariais į Vilties draugiją.

ŠYPSENOS.;
LANKYKITĖS SAVO KLUBE!

Lietuvių Klube, 6835 Supe
rior Avė., klubo nariams ir sve- . 
Siams penktadienių vakarais esti 
bulvinių blynų ir žuvies vaka
rienė ir šokiai su gera muzika 
žemutinėje Lietuvių Salės patal
poje.

V A- :■ ; j0Vuiqr..v,'lh nh., ,
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Vienas skaitytojas atsiuntė 
tokią pavergtųjų maldą:

1) Vardan tėvo Lenino, ir sū
naus Stalino, ir jo prakeikto ko
munizmo.

2) Tėve plėšikų, Staline, kuri- 
sai tupi Kremliuje. Teesie pra
keiktas tavo, vardas, teprasmen
ga tavo karalystė, tenebūnie ta
vo valios nei Maskvoje nei Lie
tuvoje. Kasdieninės mūsų duo
nos paskutinio kąsnio neatimk 
mums šiandien. Ir išleisk iš ka
lėjimo mūsų nekaltus žmones, 
kaip išleidai visus kraugerius 
komunistus ir kitus valkatas. Ir 
nevesk mus į pražūtį, bet gelbėk 
mus nuo kasdien artėjančio ba
do šmėklos.

3) Sveika Rusija nelaimės 
pilnoji, Stalinas su tavim. Tu 
paniekinta Europoje, ir panie
kintas tavų nekultūringas vai
sius Džiugašvili — Stalinas. 
Šventoji Lietuva mūsų motina,

1 gelbėk mus nuo azijatų, būšim 
tau dėkingi dabar ir mūsų mir
ties valandoje.

4) Tikiu į kvailą Leniną nie
ko negalintį, žiauraus komuniz
mo — bolševizmo įkūrėją. Ir 
velnio sūnų Staliną, kuris pra
sidėjo iš Gruzijos iš ožių kvapo. 
Gimė iš pusiau padvėsusios gru- 
ziškos senos žydelkos. Kentėjo 
dėl savo bjauraus kriminališko, 
bankų plėšime nusikaltimo, ir 
prie Caro Nikalojaus II buvo 
įmestas į kalėjimą; ir vos tik 
nenumirė ir nepalaidotas. Kaip 
išėjo iš kalėjimo, atsivėrė pra
garas. Lapkričio septinta atsi
kėlė, lyg iš numirusių ir įžengė 
į Kremlių, ir ten sėdi dešinėje 
savo pasirinktų žmogžudžių. Iš 
ten atėjo nekaltą Lietuvą teisti. 
Tikiu į atgimsiančių Lietuvą, su 
kultūringais kraštais bendradar
biavimą, ir raudonųjų banditų 
išvarymą, bolševizmo žlugimą, ir 
į laimingą gyvenimą.

a;

MINKESE
JAUNIMO TEATRO "RŪTOS” 

PREMJERA

i *!'■
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CLEVELANDIEČIAMS
. .

Kaikurie clevelandiečiai nusi
skundžia, kad • Clevelando sky- Jaunimo teatras "Rūta” sau- 
riųje yra permažai žinių iš vie- šio mėn. 27 d. Lietuvių salėje 

vaidina M. Venclausko veikalą 
"Burtininko pinklėse". Stato ir 
režisuoja teatro vadovas Petras 
Maželis.

šio veikalo pastatymui jauni
mo teatras ruošiasi beveik pus
antrų metų ir visus clevelan
diečius žada maloniai nustebinti.

Clevelando jaunimas ir vyres
nieji iš anksto kviečiami gausiai 
dalyvauti. Plačiau apie naują 
"Rūtos” teatro premjerą suži
nosite kituose Dirvos numeriuo
se.

■■‘V? j

tinto lietuvių gyvenimo.
Redakcija, norėdama Cleve- 

lando žinių skyrių praplėsti, 
kviečia - visus clevelandiečius, 
kad jie redakcijai praneštų vi
sus svarbesnius įvykius. Jei kas 
nori pranešti apie šeimynines 
sukaktis, gimimus, mirimus, iš
važiavimus atostogų ir kt., už 
tokių, žinių moka tik 50 centų.

♦ ■
Visų draugijų susirinkimai, 

paskaitos, minėjimai skelbiami 
nemokamai, d eiliniai praneši
mai apie rengiamus koncertus, 
vakarus, kortayimus, piknikus 
ir pan. apmokami po 1 dolerį. 
Dėl parengimų didesnių skelbi
mų tariamasi su redakcija at
skirai.

Skelbdami šių tvarką kviečia
me visus clevelandiečius mielai tų sukakties iškilmingas minė
tu© naudotis ir gyvinti Cleve- 
lando žinių skyrių.

UNIVERSITETO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS

Lietuvos Universiteto 30 me-

VISI Į KONCERTĄ

Pirmas šiais metais įdomus 
koncertas įvyksta sausio mėn. 
13 d., 6 vai. Lietuvių salėje. Apie 
koncerto programos dalyvius 
plačiau skaitykite 6 psl. deda
mame pranešime.

Oktetas, solistė ir baleto artis
tai pasirodo su nauja, Clevelan
de negirdėta ir nematyta pro
grama, Pirmą kartą ir J. J. Ba- 
čiūnas clevelandiečiams tars žo
di- .

. Nevėluokite su bilietų įsigi
jimu, kad vėliau nepyktumėt dėl 
blogesnės vietos.

Bilietai parduodami Dirvoje, o 
koncerto dieną, nuo 4 vai. Lie
tuvių salės kasoje.

Programa prasidės 6 vai., to
dėl rengėjai prašo nevėluoti.

jimas įvyks š. m. vasario mėn. 
■ 3 d., šv. Jono Kolegijos didžioje 
salėje (Superior Avė., ten, kur 
buvo Mindaugo krikšto minėji
mas).

Minėjimą rengia Lietuvių Kul
tūros Fondas drauge su visomis 
Clevelande esančiomis akademi
nėmis organizacijomis.

L.K.F. Clevelando skyrius

ALT SKYRIUS
pereitą šeštadienį surengė vaka
rą, kurio programoje buvo vaidi
nama A. Gustaičio 1 v. komedi
ja "šilkiniai pančiai”. Vaidino 
VI. Braziulio vedamoji dramos 
studija. Kaip žinoma, studijos 
veikimo sąlygos nėra normalios, 
tad ir vaidinimas nebuvo visai 
nusisekęs. Po vaidinimo akt. Ig. 
Gatautis. patiekė keletą įdomių 
"deklamavimo karikatūrų”, t. y. 
tragiškai, komiškai, heroiškai, 
mokiniškai ir net siurrealistiš- 
kai padeklamavo K. Binkio "Pa
sikinkęs jauną vėją".

Publikos buvo pusėtinai.

JAUNIMO VAKARAS

K. ŠTAUPAS
ilgesniam laikui persikėlė į Flo
ridą. Apsigyveno 2901 S. W. 7th 
St., Miami, Fla. Clevelandan ža
da grįšti tik po 3-4 mėnesių.

LIETUVIŲ SALĖS 
SUSIRINKIMAS

BALFO 55-TAS SKYRIUS, 
š. m. sausio 19 d., šeštadienį, 
. Lietuvių salėje,

rengia

LINKSMĄ VAKARĄ

programą išpildys p. čepkevi- 
čiaus vedamas vyrų kvartetas ir 
mūsų mėgiamieji jumoristai: 
Vytautas Raulinaitis ir Balys 
Auginąs.

Gros R. Gylio kapela.
Bus geras bufetas.
įėjimas tik 75 centai.
Vakaro pradžia 7 vai. vakaro/

Kada mes sočiai ir linksmai 
praleidome šventes, nepamirš
kime ir pasilikusių Europoj sa
vo brolių. Parenkime Balfo pa- 

k Btangas atsilankydami į šį va
karą.

w-. z

Lietuvių Kultūros Fondo Cle
velando skyriaus rengiamas 
jaunimo vakaras įvyks sausio 
mėn. 20 d., 4 v. p. p. lietuvių 
salėje. Vakaras rengiamas tiks
lu parodyti lietuvjškai visuome
nei ir mūsų jaunimui jaunuo
sius menininkus, išeivijoje rim
tai bestudijuojančius' pasirinktą 
meno šaką. Programą atliks 
jaunieji pijanistai, dainininkai ir 
dailiojo žodžio menininkai.

Po programos visas Clevelan
do jaunimas' kviečiamas links
mam pobūviui bei šokiams.

Lietuvių Kultūros Fondas 
nuoširdžiai prašo ir mūsų vi
suomenės malonaus dėmesio 
jaunimui.

L.K.F. Clevelando skyrius

GALITE GAUTI KNYGŲ

Dirvoje kiekvieną dieną gali
te gauti naujausių knygų.

Gauta: V. Augustino Tėvynė 
Lietuva, Ig. šeiniaus "Kuprelis”, 
V. Nemunėlio "Meškiukas Rud- 
nusiukas”, Dr. J. Balio "Tauto
sakos Lobynas", V. Alanto "Pra
garo pošvaistės”, V. Putino. 
"Altorių šešėly” ir daug kitų 
knygų.

Sausio 27 dienų šaukiamas 
Lietuvių Salės Bendrovės narių 
susirinkimas. Kaip paprastai, 
bus ir naujos valdybos — di
rektorių rinkimai. Girdėti, kad 
žymi dalis dabartinių direkto
rių dėl įvairių priežasčių atsi
sako kandidatuoti. Pageidauja
ma, kad į vadovybę įeitų ir kas 
nors iš naujakurių, bet nedaug 
yra tokių, kurie turi akcijų, o 
tie patys, kurie turi, irgi kitur 
užimti.

Kiek girdėti, finansiškai salės 
reikalai šiais metais atrodo ne
blogai, bet tiems, kurie sale nau
dojasi', pagerėjimų tuo tarpu 
nematyti. Vis dar trūksta kė
džių ir vakarų rengėjai, jei tiki
si daugiau publikos, turi kėdžių 
patys skolintis iš kitur. Kiek
vieno koncerto rengėjai visada 
turi iš kitur skolintis pianą.

Scenos įrengimais taip pat 
daugiausiai turi apsirūpinti pa
tys vakarų rengėjai. Kai ilges
nės dienos ir programa praside
da anksčiau — salėje šviesu. 
Rengėjai kaip nors apsirūpina 
langų uždangstymu, bet tada 
nėra oro ... Vaidinimo metu 
atidarinėja, triukšmas.... žie
mą, jei veikia šildymas, tai taip 
ūžia, kad nuo scenos, sunku ką 
begirdėti... žodžiu sakant, va
karams rengti salės pritaiky
mui dar daug ko reikia, bet rei
kia tam ir žmonių, kurie pasi
ryžtų tuo pasirūpinti. —

JONAS G.
POLTER

Lietuvis
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojaa
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai.

495 East 123rd St.
Telęf.: POtomac 1-6899

PARDUODAMI NAMAI

TIES SUPERIOR
E. 86 St., 10 kamb. namas, gaso 
šildymas, 2 garažai, baldai, 
510,000—

&
H

Clevelandiečiai,

ar jau pirkote

Vilties

draugijos lakštus?

simfonijos koncertai

Sausio 17 ir 19 d. Severance 
Hali koncertų programoj Hayd- 
no simfonija D major ("Londo
no Simfonija”) ir jauno ameri-

TIES NEW YORK CENTRAL
didelis namas, duodąs geras pa
jamas. Baldai, garažai, 511-500.

Ray Nausner, 
11809 St. Clair Avė.

1-3919 LI 1-9216UL

NAUJA KRAUTUVĖ
X —Berniukams . ..ZalSlai Mergaitėms !Va,raUS amz,aus

i

PARDUODAMAS NAMAS

$12.000
Parduoda savininkas. East 

66th arti Superior. Dvigubas, 3 
butai 4-4-7. Trys vonios, karštas 
vanduo.

HE 1-5357

George Waylonis 
keturių vyrų orkestras įvairiems 
parengimams. Prieinama kaina. 
Tel.:

UL 1-2993

5 5-to skyr. valdyba Sporto ir meškeriojimo reikmenys

*/ 
>■_

REIKIA PADĖTI
išlaikyti vienintelei lietuviškąjai 
gimnazijai laisvajame pasaulyje 
— šešioliktosios Vasario gim
nazijai Diepholze (Vokietijoje). 
Nors vieno dolerio auką šiam 
reikalui prašoma siųsti šiuo ad
resu: S. Laniauskas, 1434 E. 95 
St., Cleveland, Ohio. (Telef, CE 
1-2173). Suaukotieji pinigai per 
BALFą tuojau pat persiunčiami 
gimnazijai.

RKO Keith’s 105th
Sausio 13-15 "Capt. Blood” su 

Errol Flynn, Olivia Dettavillen 
ir "Jungle Manhunt” su Johnny 
Weismuller, Shelia Ryan.

Sausio 16-19 ”On the Loose” 
su Joan Evans, Melvyn Doug- 
las, Lynn Bari ir "Drums in the 
Deep South” su James Craig, 
Barbara Payton.

TALIS s t u d i o

THĮ tANK »O« Ali THI PIO3LI

Patobulinkit SAVO NAMUS 
var.oa.mi MONCRIEF

ŠILDYMO ir ORO VĖSINIMO SISTEMĄ

Sav»r^always v/elcome

1UIII RDEUL DEPOIIT HUOUIICENIfOUIlOI

S ■ ■

M ■ .<'1
;• .c

- THE HENRY FIJRNACE CO., Medina, Ohio
: 
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PRANEŠIMAS

ES-Ais

■

... -
Svarbu įsidėmėti, kad LIETUVIŲ BANKE už santaų- 

pas įdėtas iki 1952 m. sausio 10 dienos palūkanos bus skai
čiuojamas nuo sausio 1 dienos. Pasinaudokite šia proga..

1

2
Į.-

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai. -
Trečiadieniais iki-12:00, šeštadieniais iki 1:09 vai. į

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2198
Cleveland, Ohio

Lengvai prieinama taupymo vieta — LIETUVIŲ BAN- -f 
KAS.

' • -f •

Taupymas yra Federal Insurance Corp. — JAV vai- .
džios saugumo užtikrintas — kieviena knygutė iki. 510.000. •

■s
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P J KEJRSIS
609-12 Society for Savings Bldg__ Cleveland. Ohio

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

kitės | mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įva:- ii 
riuose apdvaudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą, 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

| I J SAMAS JEWELER
Persikėlė į naują didjsaę ir gražesnę krautuvę

3 7007 Superior Avė.

« Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, Žiedų, Laik-
3 rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. - -

merai Morne
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Greta Eželiu Theatre
I

i

I
i

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada, jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS,- dėl apkainavi- 

r nio, ko visada reikalauja ap- 
> draudos kompanijos pirm, ne

gu išmoka .už nuostolius. >

- P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Sdving Bld.

Telef.: MAin 1-1773.
i. PENINSUiį4 2521

■■■J:,' ■:-' ■■■
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SUPERIOR SPORTING GOODS CO.
6216 Superior Avė. Cleveland, Ohio

. ---- . .  . ■
t

Fotografas — meisteris
(pabaltietiš)

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 
Aldona IVilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ.

1
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•< SUOPIS FURNITURE

turėjęs studijas Rygoje ir Berlyne specialiai kino 

žvaigždėms ir portretais A

HEndęrson 1-9292
t

6921 Wade Park EX 1-0911
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitokį reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam-Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti, lietin iams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

■

DABAR CLEVELANDE
9400 Euclid Avenue

' \ • Telefonas — Tt 1-5456

Atdara kasdien nuo 12 iki 8 vai. vak.
* .' ■ ' •• • t'

Į ■

AugšČiausia kokybė — geriausias patarnavimas visiems 

naujiesiems amerikiečiams

■ ■ ■ ■ “ - ■ ■ - - . .

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME

VSsinaina's oras Jūaų patogumai .1
• ■ ) t

. Della E. Jakubs & WiUiam J. Jakubs
Lięensijuoti laidotuvių direktoriai ir bąlsamuoh

25 metai simpatingo ir rimto pata-
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Klaipėdos krašto sukilimo 29-tųjų 
metinių proga paduodame ištraukų 
iš neseniai J. .1. Baėiūno išleistos 
knygos. "BALUTIS”, kurioje pats B. 
K. Balutis pasakoja savo atsimini
mus apie tų sukilimų. >

I

i
M«uak.ci)os ir aaniinmlraci)o8 adreaaą — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Clevelund 3, Ohio. z — Tolefontis: ENdicolt i-44do. 
Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTnh 1-6747) Pedulttorius Balys GAID2IUNAS (buto telefonas:’ GArfleld 1-7406).
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SUKAKTUVINĖ KLAIPĖDA
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l*

>.

Sr

Pasėkoje įsigalėjusių papro- 1 
čių ir tarptautinių susitarimų ; 
šiandien jūros esančios visiems i 
laisvos. Tai reiškia, jog bėt ku- i 
rio krašto pilietis gali įgyti lai- i 

. _.vą ir pakrovęs jį bet kuriame ] 
---pasaulio uoste ar.net laukinėje ! 

■ ^pakrantėje (kaip kartais pa- , 
kraunami laivai Afrikos pakraš
čiuose) gali vežti tą krovinį ne
trukdomas visomis jūromis į bet 
kurį kitą pasaulio kraštą ar 
uostą. Arba, įgijęs žvejybos lai
vą ir aprūpinęs reikiamu jūri
nei žvejybai inventoriumi, gali 
netrukdomas žvejoti visose jū
rose ir vandenynuose, kur tik 
pakankamai yra žuvies komer
cinei žvejybai, išskiriant, paly
ginti, neplačius teritorinius 
vandenis.

Toks teigimas tačiau yra tei
singas tik su kai kuriomis išim
timis ir tose sąlygose, kurios 
būtinos kiekvienam kraštui, kau 
galėtų tą be galo pasauliui ii 
paskirų kraštų ūkiui bei civili 
zacijai svarbia laisve Įlašinau 
doti. Svarbiausioji išimtis yra 
karas kurio metu tos laisvės nie
kas nebepaiso. O svarbiausioji 
sąlyga yra kraštui turėti laisvą 
pajūrį ir tame laisvame pajūry
je; tokių vietų, kurios tui-

: žinome, jog ne visos 
•—-tautošryra tiek laimingos -turėti 

laisvą pajūrį, tačiau kaikurios 
iš tų "sausųjų” tautų yra paro
džiusios atkaklaus užsispyrimo 
išlaikyti savo jūrinius laivynus 
nors ir vargingiausiu budu; pav. 
Šveicarija ir Vengrija p.ieš šį 
karą. Taip pat ne h-.-nvienas1 
laisvas pajūris teikia sąlygas 
uostams įrengti, ypač jei tame 
pajūryje nepasitaiko upių žio
čių laivininkystei idealias sąly
gas pačiam uostui įrengti ir jam 
surišti su krašto giluma, vadi
namu uosto užnugariu. Kaip tai 
svarbu, vaizduoja Olandijos ūkio 
istorija. Būdama Reino upės 
žiotyse, nuo seniausių laikų ji 
tapo jūrinio tranzito kraštu ir 
lygiagrečiai su jūrinėmis Itali
jos respublikomis vėlyvajame 
viduramžyje buvo finansine ga
lybe, o kartu (taip paprastai vi
sur ir visada įvyksta) ir kultū
ros, mokslo bei meno lopšys. Tai 

x_ truko tol, Kol nedideli ir mažos
gremžlės Hanzos tipo laivai ga
lėjo pasiekti komercinius taškus 
Reino žiotyse ir seklioje Zuider 
įlankoje. Tačiau kai 18 ir 19 
amžiuose būriniai laivai vis di-

• dėjo, jų gremzlė nebeleido pa
siekti Olandijos uostų — prasi
dėjo visokiariopas to krašto su
smukimas ir nuskurdimas, iš 
kurio Olandija vėl pakilo tik ga
ro mašinos dėka, atsiradus me
chaniškiems, pajėgiems naviga
cijos vagų gilinimo įrengimams.

teatnešė, tik dalis lietuviško pa
jūrio tebuvo išlaisvinta, tik vie
nas uostas iš Nemuno žiotims 
ir Lietuvos užnugariui priklau
somų uostų tebuvo prijungtas 
prie kamieno. Tuometinėse są
lygose tai buvo daugiausia, ką 
jie galėjo pasiekti. Mums telie
ka susikaupti tolimesnei kovai 
už išlaisvinimą ne vien buvusios 
nepriklausomos Lietuvos ploto, 
bet ir to pajūrio su Karaliau
čiaus uostu, be kurio lietuvių 
tautos užtikrintas buvimas sun
kiai būtų galimas. Niekad lais
vos Lietuvos ūkis nepajėgs iš- 
"siversti vien su Klaipėdos uostu 
ir niekad jis nebus pilnai lais
vas, jei antrasis Nemuno ir Preg- 
liaus (Pragaro) žiočių uostas 
bus kitos tautos, kitų interesų 
žmonių pilnoj valdžioj. Karaliau
čius yra Lietuvos uostas, jo už
nugaris yra Lietuvos plotas, vi
sur lietuvių ir tik mažoj apim- 
tyj nutautusių, tačiau lietuviš
kos kilmės žmonių apgyventas. 
Svetimose rankose tas uostas 
yra tartum pantis, surišąs kojas 
Lietuvos ūkiui ir gerovei.

AR PAKANKAMAI STIPRŪS?

Mums gali nepavykti laimėti 
tos kovos, nes sunku numatyti ’ 
jėgas, su kuriomis teks susidur
ti, tačiau ar galėsime pateisinti 
save prieš ateinančias kartas, 
jei nepadarysime šiuo metu vis
ką, kad tą laimėjimą paruoštu- 
mėm, jei lemiamu laiku nepa
dėsime ant svarstyklių savo pa
stangų iki paskutinio krislo, sa
vo aukos iki paskutinio lašo, iš
sižadėdami daugelis ir to, ko 
išsižadėjo anie žuvusieji Klaipė
dą bevaduojant.

Mums gali nepavykti išlais
vinti Karaliaučiaus pilnai, ta
čiau sudedami visas pastangas 
ir visą dėmesį, privalome pa
siekti bent tokio stovio Kara
liaučiaus uoste ir srityj, kad jo 
tvarkyme mes būtume pirmaei
liai ar bent lygiateisiai šalia ga
lingesnių pretendentų, nors ir 
neturinčių pagrįstų ūkinių ir 
etnografinių interesų. Toks lai
mėjimas nepatenkintų mūsų pil
nai, bet būtų bent galima išveng
ti Lietuvos .krašto ir jo gerovės 
smaugimo, kuris taip lengvai 
padaromas ir kurį mes taip pui- 

• kiai esame jau patyrę, kai sve- 
i tima valia viešpatavo ne tik prie 
. išėjimo iš Austmarių, .bet ir ant 
. Klaipėdos kabojo pakeltas grės- 
. mingas peilis, vieną dieną at- 
. kirtęs ją vėl nuo Lietuvos.

AR ESAME VIENINGI?

O KAIP MES?
V/

Tebūnie tie keli pavyzdžiai ir 
tos kelios mintys tik priminimas, 
kokių laimingųjų tautų tarpe 
esame ir mes, lietuviai, turėda
mi atvirą -pajūrį su Klaipėdos 
upstu Nepiuno žiotyse. Ta lais
vė buvo laimėta. 1923. metų šal
tame sausio mėnesyje, tautos 

. didvyrių-, instinktyviai jutusių 
tos kovos svarbą! Jų daugelis 
guli Klaipėdos kapinėse, kaip 

' tastamentas tautai: ryžto ir są
moningo •žinojimo,-'ko mums 
■reikia mūsų išsilaikymui ir mū
sų buities. įprasminimui tarp
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/ . .laisvu ir kuriančių tautų. . - :
- Jų kova tik dalį laimėjimų
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Tebūnie ir šios kelios pasta
rosios mintys priminimu mums, 
šia Klaipėdos atvadavimo su
kaktuvių mėnesio proga, prieš 
kokius didžius ir svarbius, bet 
kartu ir be galo sunkius - užda
vinius mes stovime savo vakari
nių sienų reikale, ir tebūnie pro
ga paklausti akivaizdoj žųyusių 
ir kovojusių su ginklu už'Klai
pėdos atvadavimą ir akivaizdoj 
vislab persekiotų, nukankintų ir 
kalintų naciškame koncentracijų 
pragare Prūsų Lietuvos lietuvių 
— ar yra daroma kas nors rim
ta, kad bent užtikrintai išlai- 
kytumėm, kas buvo atlaimėta 
prieš dvidešimt devynerius me
tus? .. ■ '■

’ Taip klausimą pastatę, turė
sime vięi nuoširdžiai pripažinti, 
jog šios dvidešimt devintosios

' ' . '/i" 7
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sukaktuvės vietoj pasididžiavi
mo gali sukelti tik nepasitikėji
mą pačiais savimi dėl mūsą 
trumparegiškumo ir išdykėliškų 
gnaibymųsi dėl neesminių daly
kų. Tuo tarpu esminių reikalą 
vežimas, traukiamas įvairių jė
gų priešingom kryptim, dėl ak
tyvesnių išorinių veiksnių (tu
riu galvoj buvusį Lietuvos va
karų kaimyną), yra ant pasvi
rusio kelio ir todėl nestovi vie
toj, kaip anoj pasakėčioj, kur 
lydeka, gervė ir kiti gyvūnai 
mėgino pajudinti. Mūsų tą pa
sakėčią primenantis politinis 
vežimas neabejotinai rieda pa
kalnėn. ..

Šia proga neįmanoma praeiti 
pro reikalą Mažosios Lietuvos 
atstovo Vlike. Jau eilė metų 
vykstantis ginčas dėl jo įjungi
mo yra pakankamai visiems iš
ryškinęs, jog Mažosios Lietuvos 
atstovo įjungimas j Lietuvos iš
laisvinimo veiksnius būtų išei
ties bazė kovai už palankiausias 
Lietuvai vakarines sienas, su
teiktų tam dalykui vientisumo 
su visais kitais esminiais Lie
tuvos atstatymo reikalais ir duo
tų eiliniam Mažosios Lietuvos 
žmogui jutimą sutapimo, o ne 
išskyrimo, kuris juntamas vis 
gyviau, juo toliau ir aštriau gin
čas tęsiamas.

Kodėl taip? Eiliniam lietuviui, 
tolokai stovinčiam nuo partinio 
rabinizmo, iki šiol iš nugirstų 
rietenų yra tik tiek žinoma, jog 

, viena partija suskaičiavo, jog 
. penki ir penki yra dešimt. Ne- 
. galima būtų užginčyti, jog su- 
. skaičiuota teisingai. Joks Ma- 
, žosios Lietuvos žmogus prie tos 

partijos niekada nepritaps vien 
jau dėl religinių skirtumų. Ta 
gerai aritmetikoj . nusivokianti 
partija, katalikiškų kunigų ir 
šiaip stipriai katalikiškai nusi
teikusių žmonių vadovaujama, 
— suprantama, — protestantiš
kai Mažajai Lietuvai nėra vilio
janti. Tačiau mes negyvename 
religinių karų laikais ir spren
džiamuose valstybiniuose reika
luose vadovaujančių instituciją 
atstovai gali ir privalo prieiti 
sutarimo. Religiniai skirtumai 
neprivalo žlugdyti Mažosios Lie
tuvos sutapdinimo reikalo su vi
sa Lietuva. Tos partijos nura
minimui kiekvienas pi'ūsų lie
tuvis galėtų patvirtinti, jog ir 
kitos j Vliką įeinančioš partijos 
nei kiek ne daugiau turi gali
mybių pritapti prie mažlietuvių. 
Visos partijos Mažojoj Lietuvoj 
yra nežinomos, niekad jų 
ten nebuvo ir, galima drąsiai 
tvirtinti, jog jų ten niekad ir 
nebus, nes jų dvasia ten yra 
perdaug svetima. Kai ateis lai
kas, gyvenimas toj Lietuvos 
srytyj sukurs naujas partijas, 
su kurių atstovais jie ir daly
vaus bendrame Lietuvos vąldyr 
me. O šiuo metu teigimas, jog 
dabartinės partijos atstovauja 
visą Lietuvos visuomenę, yra vi
siškai neteisingas. Mažosios Lie
tuvos visuomenės niekas neat
stovauja, visos tos partijos 
jiems yra nežinomos . ir Mažo
sios Lietuvos atstovas Vlike ga
li būti pilnai suprantamas, kaip 
■vienos partijos, būtent, mažlie- 
.tuvių partijos atstovas; ypač,' 
kai taip labai baidomasi regio
ninio atstovo pavadinimo. Tatai 
nuolat paleidžiama, kaip štip-. 
riausias šūvis,, prieš Mažosios 
Lietuvos atstovo įjungimą. Tas 
šūvis yni; tuščias, ir tarnauja1 
vien klaidinimui tos visuonienės,“

■'"'.'z

Versalės sutarties autoriai 
atskyrė Klaipėdos kraštą iš Vo
kietijos, bet nepasakė kam ati
duosią. Ką jie tikrai galvojo, do
kumentų po ranka neturint, 
sunku pasakyti, bet galima drą
siai spėti, kad ne apie Lietuvą, 
nes juk tada jos nei pripažinti 
nenorėjo. Tokiu pat drąsumu 
galima spėti, kad pirštus prie ši
tokio sprendimo pridėjo lenkai. 
Jau jie tada nešiojosi idėją at
kurti Lietuvos — Lenkijos lub- 
lininę uniją, o tokiai unijai Klai
pėda būtų naudinga.

Vokiečiai protestavo prieš 'vo
kiškos’ Klaipėdos • atskyrimą, 
bet Prancūzijos vadas Clemen- 
ceau tada (1919 m., birž. 19) 
vokiečiams pareiškė: "Klaipėdos 
miesto vokiškuma.^ nepateisina 
viso krašto palikimą Vokietijos 
ribose, ypatingai atsižvelgiant, 
kad Klaipėdos uostas Lietuvai 
yra vienintelis išėjimas į jūra.” 
Todėl, sako, kraštą valdysią- 
Alijantai, nes "Lietuvos terito
rijos padėtis dar nėra išspręsta.’.’

Galima drąsiai spėti, kad ne 
iš meilės lietuviams Clemen- 
ceau toki pareiškimą vokiečiams 
padarė. Vėlesnis prancūzu ir ju 
draugu lenkų elgesys rodo, kad 
nors Clemenceau vokiečiams sa
kė tiesa, jo žodžiai buvo diplo
matinė klaida. Lietuviai nepra
leido progos ta klaida pasinau
doti”.

■<’ " ■

ten dėl Klaipėdos su Ambasado- gas. Lietuvos Delegaciją sudarė į 
rių Taryba notomis kariaujate, V. Sidzikauskas ir aš. Derybos . 
bet.aš jums sakau: nieko iš to vyko pėr du mėnesiu Genevoje. 1 
neišeis! Petisne su vokiečiais ii* 
lenkais tikrai Freištatą rengia. 
Jei neapsižiūrėsime, bus po Klai
pėdos! Freištato šalininkai iš 
Vokietijos 'ir Lenkijos didelius 
pinigus gauna, o mes, lietuvnin
kai, nei durno plakato neturime 
iš ko atsispausdinti! Reikia bū
tinai ką nors griežto ir rimto 
daryti!”

— Tai ką — sakau — bene 
karą Alijantams skelbti?

...
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pavadino "stupid”.
. Jį suerzino ir kitas dalykas. 
To ryto Berlyno laikraščiai pra
nešė mirtį, jo didžiai gerbto Pre- - ;
zidento ■ Wilsono. Aš,; Lietuvos ' 
Delegacijos vardu, pareiškiau 
senukui gilią užuojautą. Padė
kojęs, Davis tąrė: ”Jūs, turbūt, ’
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Nepavykus Klaipėdos krašto 
gauti Lietuvos de jure pripaži
nimo draugėje. Lietuvos diplo
matija turėjo laukti kitu progų. 
Krašta tuo tarpu, nuo 1921 me
tų yaldė prancūzu įgaliotinis M. 
Petisneį. kuris vokiečius ir len
kus labiau rėmė negu teisėtus 
krašto savininkus, lietuvius. Ne
galėdami- Klaipėdos sau gauti, 
vokiečiai, buvo nusprendę siekti 
bent Freištato (laisvos valsty
bės). Jiems pritarė, lietuviams 
gero nenorėdami, lenkai. Lenkus 
rėmė prancūzai. Tokiu būdu, kilo 
grasa Lietuvai to krašto visai 
netekti.

*
Kaip kitose Lietuvos gyveni

mo srityse, taip Klaipėdos su
kilime dalvvavo amerikiečiai lie
tuviai. Minėta Jonas žilius (vė
liau krašto gubernatorius), A.

Jos buvo sunkios ir painios. Si
dzikauskas angliškai nemokėjo, 
todėl viskas turėjo eiti per Tautų 
Sąjungos vertėją. Uždavinys bu
vo sudaryti tokią sutartį, kuri 
būtų priimtina ir mums, ir Am
basadorių Tarybai. Genevoje su- 
.keliojosi lenkų ir vokiečių atsto
vai, turėję privačių pasikalbė- 

Įjimų su Davis, kas jam uždavi
nio nelengvino.

Kaip amerikiečių" dauguma,
— Karą ne karą _ žilius at- Davis silpnai suprato senutės 

sakė — bet akį primerkite. Pa- Europos politikos intrigų rezginį, 
likite mums — mes su Direkto- ~ 
rija apsidirbsime! '

Po kelių mėnesių įvyko Klai- ‘ 
pėdos sukilimas. Daugelis mano, ' 
kad jį surengė Lietuvos vyriau
sybė. Taip, ir netaip. Truputis 
tiesa, bet daug daugiau netie
sos. Viską sumanė patys klai
pėdiečiai, kuriem iki gyvo kaulo 
įgriso freištątininkų veikla ir 
Alijantų delsimas. Sumanymo 
gąlva buvo Jonas žilius. Lietu
vos vyriausybė, tik, anot žilinus, 
"akis primerkė" ir kai kurių 
dalykų "nepamatė”.

Pavyzdžiui, nepastebėjo šau
lių Sąjungos darbu. Vieną rytą 
daugelyje vakarų Lietuvos gim
nazijų i pamokas neatėjo augš- 
tesniii klasių mokiniai. Net tė
vai nežinojo, kur dingo, nors 
buvo įspėti nesirūpinti, jei per 
porą dienu savo sūnų nerhat.vsia. 
Slapta per siena perėję (pasie
nio sargams "akis primerkus”), 
šauliai ir mokiniai prisidėjo prie 
sukilėliu. Sukilimą tvarkė Klai
pėdos Krašto Taryba, kuri pa
kvietė operacijoms vadovauti 
Joną Budri, dabartini Lietuvos 
generalinį konsulą New Yorke. 
Jis labai sumaniai viską prave
dė.

Nežiūrint visu pastangų, Ali- 
iantai nerado jokių faktų įkai
tinti Lietuvos vyriausybe. Pa
sisekęs sukilimas tik įrodė, kad 
tai buvo vietiniu gyventojų dar
bas. nes be vietos gyventoju pri
tarimo, joks sukilimas neįma
nomas. Niekas nevaliojo įrodyti, vieną dieną to visko atsisakytų, 
nasaku, buk civiliai perrengta: jei kas pareikalautų ? Davis at- 
Lietuvos kariuomenė sukilime sakydavo: "žinoma, kad pe, nes 
dalyvavo, arba kad kariuomenės pas mus viskas geriausia!” 
intendantūra sukilėlius maistu 
aprūpino. Užsienio Reikalu mi-l ma apie Europos Jungtines Val- 
"išterija, taip pat, nebuvo įvel- stybes. Didieji įvykiai,-kaip ge- 

Jonui žiliui "amerikiečiu var-' prinoksta. Pasėtąjai sėklai rei- *u.vos Mlnister,u Washingtone 
du” tūkstanti dolerių "plakatu kia laiko ir triūso. Mums, su' ^una'^’ tel^0 n“y?ž‘uotl 1

• ■ - į New Yorką ir tai su dideliu ma-
, nes Lietuvos vyriausy

bės vardu, įteikiau Norman Da
vis pirmos klasės Gedimino or- 
deną. Davis prisiminė mūsų il
gas derybas Genevoje ir papa
sakojo, kaip Ambasadorių Ta
ryba jį sutiko Paryžiuje. Sako, 
Ambasadoriai norėję kai ką iš
mesti, o kai ką pridėti, aišku, 
"ne jūsų naudai”, — Davis tarė. 
Davis papasakojo; "Aš projektą 
kaip jums prižadėjau, gyniau. 
Ambasadoriai, vistiek, norėjo1 
naujų derybų dėl siūlomų patai
sų. Nothing doing — pasakiau. 
Jei norite su lietuviais vėl derė
tis, prašau, bet turėsite derėtis 
dėl visai naujo projekto, o ne 
dėl pataisų šitame. Čia mano su 
lietuviais susitarimas. Jei jis 
jums nepriimtinas, aš jį visą 
atsiimu atgal, palikdamas jums 
teisę iš naujo su lietuviais tar
tis”.

Ambasadoriams toks . Davis’o 
"arba-arba” nepatiko, bet, ma
tyti, naujų derybų irgi nenorėjo, 
todėl nusileido. "Manau, jie la
bai išmintingai padarė, — Davis 
šypsodamas tarė. Paklausiau; 
kodėl sako jie "išmintingai?" 
"Na, jūs, lietuviai, vos nepri- 
baigėtė manęs Genevoje!” — 
jis paaiškino. ,

. Alijantai ir Lietuva Klaipėdos 
sutartį pasirašė Paryžiuje 1924 

, m., gegužės 8 d. Lietuvos dip- 
.... ......... .............y _______ _ lomatija vėl sėkmingai Lietuvos 

vokiečiai, Dąvis’o^kupe užvertė reikalus' apgynė,, išgaudama ;;
propaganda apie Klaipėdą. Senu- tarptautinį juridinį titu ą į ai- .
kas labai susierzino ir dalyką|p5dą. Į 1 ... j y .

I ..'■■'

skaitėte, kaip visos Pasiuntiny
bės Washingtone savo vėliavas 
nuleido pusiau,, tik vieni vokie
čiai — ne! Aišku, ne be instruk
cijų iš Berlyn’o. Šitas, antras ; 
"stūpid" vokiečių pasielgimas | 
nušlavė Davis’o pagarbą vokie-
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čiams. Tas turėjo įtakos toli
mesnėms deryboms dėl Klaipė
dos. '

Klaipėdoje praleidome keletą, 
dienų. Apžiūrėjome miestą, įstai
gas, uostą, net buvome išplaukę ■ 
į jūrą. Vizitas praėjo sklandžiai. 
Davis susitiko su visais jžymes- 

, niais klaipėdiečiais ir priėmė 
'keletą vietos gyventojų delega
cijų su pageidavimais ir, memo^ 
randumais. Lietuvos vyriausybė 
niekus nesikišo, nes, kaip aš 
jam paaiškinau: "Mes norėtu
mėm jums padėti, bet Lietuvos 
vyriausybės pageidavimas yra 
— tebūnie jūsų, iniciatyva bu 

. kuo j'us norite matytis, ar kal- 
, būtis”.

Genevon grįžus, derybos pa
greitėjo, nors kartą visgi teko 
iškviesti net Galvanauską išly- • 
ginti kėlias kliūtis. Viskas bai
gėsi kompromiso būdu: vienur 
nusileidome mes, kitur — Davis, 
Pagaliau, Klaipėdos krašto sta
tutas ir sutartis buvo paruošta 
ir pasiųsta Ambasadorių Tary
bai bei Lietuvos vyriausybei pa
sirašyti.

Ilgos, įtemptos ir nervinan
čios darbo savaitės parbloškė se
nuką Davis j lovą. Joje gulėda
mas jis ir galutiną susitarimo 
projektą pasirašė. Atsimenu tą 
musų paskutinį posėdį jo kam
baryje. "Man džiugu, kad viskas 
baigta, — jis tarė. — Buvo sun
ku jums, bet, atminkite, neleng
va buvo ir man. Lengva būtų 
buvę patenkinti jūsų norus, bet 
kas iš to, jei Ambasadorių Ta
ryba susitarimą atmestų? Da
bar gi — aš pasiryžęs pasiektą 
susitarimą ginti prieš Tarybą, 
ir, gal net geriau negu jūs!”

„cuuvu ve.___ v-_ _____ j. Bv-. P° kelerių metų patyriau, kad
aš asmeniškai daviau; ro medžio vaisiai, ne vieha diena J13 sav« Prižadą lšl«ikė. Jau Lie- 
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Tas gal, tiesa, leido jam beša- 
liškiau klausimus imti, bet, iš 
kitos pusės, kliudė tinkamu 
greitumu susiorientuoti ir ne
imti grynu pinigu tai, ką euro
pietis tuojau, pirmu požiūriu, 
pažintų kaip akiplėšišką • propa
gandą. . . i

Be kasdienių oficialių posė
džių, man dažnai tekdavo su Da
vis sueiti pasikalbėti privačiai. 
Man rodėsi, jis tokius susitiki
mus mėgdavo, nes jam aš buvau 
"amerikonas", o be to, tais pa
čiais, kaip ir jis, Common Law 
principais išauklėtas juristas. 
Jis, kaip daugelis amerikonų, 
numatė Europai išganymą tik 
Jungtinėse Europos Valstybėse. 
Sakydavo, tegul kiekviena tauta 
sukuria savo valstybę, o, po, 
tegul jos susijungia kaip Ame
rikos Jungtinės Valstybės, kur 
visokių tautų žmonės taikiai ir 
gerovėje gyvena dideliame že
mės plote. Aš įrodinėjau, kad 
Europos tautų šaknys labai gi
lios; kad jos kiekviena turi savo 
numylėtą kampelį ir kalbą, taip 
pat, kovomis išbandytas labai 
senas tradicijas. Sakiau, kiek
viena Europos tauta turi savo 
veidą, kurio negali prarasti. Ma
no argumentai jo neįtikindavo. 
Tada šaudavau iš savo didžiau
sios patrankos. Sakiau, ir Ame- 

I rika turi savo kalbą, papročius,
■ tradicijas bei istoriją. Tas vis-
■ kas, su Europa palyginus tiesa, 
. dar jauna, bet ar amerikonai
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Dabar, po 30 metų vėl kalba-

spausdinimui” veikti prieš frei- Amerikos poetu Longfellovv ten- ew 0
“““ -‘--v «. §tatinink|1 nrnnQ„n„.,„ u. -t—. ... .. . lonumu,
M. Martus, Jonas Romanas, Iv $ 1 ------
Norkus ir kiti. Pirmieji du jai 
mirė. Romanas Amerikoje, į 
Norkus dabar Argentinoje. Mai 
tus sukilimo metu apsirgo ši 
fine ir mirė. Tai buvo karšt? 
Datriotas. Iš tikrnjų, jis bes 
kuriančiai tėvynei gyvybę p: 
aukojo.

Pirmą kartą išgirdau, ka 
Klaipėdoje ”kas tai darosi” i 
Jono žiliaus, kuris Klaipėdoj 
gyveno ir turėjo ten gražią vilą 
Tis buvo mano senas, geras pa
žįstamas. Kartą Kaunan atvy-A, 
kęs jis mane telefonu pakvietė 1 
i Lietuvos viešbutį "alaus išsi- ■ 
gerti”, ir j mano klausima: ”Kas : 
naujo Klaipėdoje?”, ilgai pagal- ' 
vojęs ir jam įprastu būdu kaktą 
suraukęs atsakė: "Negerai. Ale ! 
tai, sakau, visai negerai! Jūs '
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.buvęs audringas. Prancūzų ko-1 c*Pa'- Bet Vokietija ir Lenkija
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kuri nėra susipažinusi nęi su 
mūsų vakarinių ir pajūrinių plo
tų reikalais, nei su tenykščiomis 
sąlygomis, nei, pagaliau, su Ma
žosios Lietuvos žmogum.

O gal yisdėlto šįmet, sausio 
mėnesio prieš dvidešimt devy
nerius. metus, priminimas pa
veiks užkietėjusias sąžines, pa
skatins baigti beprasmį laiko ir 

‘jėgų eikvojimą ir, galbūt, mi
nėdami trišdešimtą- kartą šią 
sukaktį, galėsime pasidžiaugti 
vežimui jau riedant laiminga 
linkme -- visų Lietuvos, plotų 
išlaisvinimo ir apjungimo link
mėj .

P. Mažeika 
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misaras rėžė pamokslą ir grasė. 
Visuomet ramus Smetona, savo 
ir Lietuvos savygarbą išlaiky
damas, švelniai atsakė: ”Aą čia 
ne mokinys, bet Lietuvos įga
liotinis ir buvęs Lietuvos Pre
zidentas”. Savo rimtu taktu jis 
netrukus visą reikalą į tinkamą 
vagą- pastatė. Prancūzai nurimo 
ir ištraukė savo kariuomenę - ir 
karo laivus.

Savo keliu, ministerija noto
mis Ambasadorių Tarybai ir per 
Pasiuntinybes Paryžiuje, Londo
ne ir Romoje dėjo pastangų 
Klaipėdos likimą tinkamai iš
spręsti. Sutaria klausimą iš
spręsti ' tiesioginėmis derybomis 
tarp Tarybos ir Lietuvos; pir
mininkaujant Tautų Sąjungos 
paskirtam neutralios šalies pir
mininkui. ’ , '

• Pirmininku parinkta ameri
kietis Norman Davis, -idealistas

čia buvo amžinas mirtinų bacilų 
šaltinis. '

Derybose priėmėme gana pla
čią vietinę autonomiją, bet at
kakliai kovojome prieš tas vie
tas projekte, kurios atidarė du
ris pavojingoms svetimoms in
trigoms, propogandai ir pervers
mų ruošimui. Po. poros . 'savaičių 
nieko nedavusių pasitarimų, Da
vis gavo laimingą mintį: ”ar 
ųebūtų man naudinga nuvažiuo
ti ir savo akimis pamatyti tą 
jūsų Klaipėdą?” .

Išvykome traukiniu — Nor
man Davis, Sidzikauskas ir aš. 
Pakely nakvojome Bėrlyne. Be
šališkumą išlaikyti norėdamas 
Davis jokių oficialių. vizitų iiė- 
darė. Kitą dieną, pro Karaliau
čių ir Tilžę pasiekėme Klaipėdą. 
Vokiečių vyriausybe mums su
teikė du pirmos klasės kupė, bet,

(gįj

R
L"

fe-

7- ■ ■

ar.net

