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Šių metų vasario 16 dieną su
kanka trisdešimt metų nuo Lie
tuvos universiteto įkūrimo Kau
ne. Nuo įkūrimo tos įstaigos, 
kuri auklėjo naują Lietuvos 
žmonių kartą ir paliko didelių 
pėdsakų visai lietuvių tautai.

Realiai juntant Lietuvos Ne
priklausomybės atgavimą, lygiai 
suPvisais nepriklausomo gyveni
mo klausimais, iškilo ir univer
siteto steigimo mintis, ir grei
čiau ne steigimo, bet senojo Vil
niaus univėrsiteto atkūrimo min
tis, kurią sutrukdė Vilniuje apie 
trejetą metų užsitęsusi lenkų 
okupacija. 1920 metais susida
rius iniciatorių grupei .buvo 
įsteigta aukštieji kursai Kaune. 
1922 metais vasario dieną, Kau
ne, pradėjo veikti Lietuvos uni
versitetas, su penkiais fakulte
tais vienuose rūmuose: teologi
jos filosofijos, humunitarinių 
mokslų, gamtos matematikos, 
teisių ir medicinos.

Tuo metu buvo sudarytas ir 
pirmasis universiteto statutas 
tiek pačiai įstaigai, tiek ir stu
dentams.

Grįžtanti iš Rusijos inteligen
tija, dirbusi intelektualių darbą, 
sudarė pirmą mokamąjį perso
nalą, kuris buvo papildytas už
sieniečiais dėstytojais.

1930 metais, Vvtauto Didžio
jo metu proga, universitetas bu
vo pavadintas Vytauto Didžiojo 
vardu. Tuo metu buvo išleistas 
ir naujas universiteto statutas. 
1936-7 metais jis buvo dar kartą 
pakeistas.

Tobulėiant ir kylant visam 
laisvos Lietuvos gyvenimui, for
mavosi, tobulėio ir plėtėsi uni
versitetas: didėjo ir kūrėsi uni
versiteto patalpos, buvo išteista 
ei'5 universiteto ištaigu: univer
siteto klinikos, apimančios 15 
h. plota. 11 miliionu litu vertės, 
moderniškiausios visoj Pabaltėj: 
Fizikos ir chemiios institutas 
Aleksote: Botanikos sodas, ap
imąs 89 h. plota; medicinos fa
kulteto rūmai, pasižymi naujau
siais įrengimais bei komplikuo
tomis laboratorijomis ir kt.

Universiteto biblioteka, pra
džioje tesiekusi keliu tūkstan
čių tomu, 1939 m. skaičiavo pu
sę milijono knygų.

Per ta visa laiką Lietuvos 
universitetas stengėsi išugdyti 
jAunaia profesūros karta, jau
nieji mokslininkai buvo siunčia
mi specializuotis užsienin. Pats 
gi universitetas stebėjęs užsie
nį, spėio įsigyti ir lietuvišku 
universiteto tradicijų. Organi
zuota studentija savo studentiš
ko gyvenimo formas spėjo ap
gaubti lietuviškomis nuotaiko
mis,- gilintis ir jieškoti naujų 
lietuvišku kelių.

Ugdydamas nauju profesūros 
personala, mokslininku kadrą, 
įvairios rūšies specialistus, Lie
tuvos universitetas ugdė ir visą 
lietuviu tauta. Dėl to kilo lietu
viškoji kultūra ir ekonominis 
krašto gerbūvis, tobulėjo ir vi
sas laisvos Lietuvos veidas.

•Lietuvos universitetas, davė 
- tvirtai moraliai apsisprendusią 
ir idealistiniai nusiteikusia in
teligentija, davė ir pasaulinio 
masto inteliktualų, kurie suge
bėjo įrodyti' savo neginčijamą 
verte pasaulio mokslininkų tarpe.

Minint 30 metu sukakti, dera 
prisiminti, kad Lietuvos ■ univer- 

. sitetas nebuvo atitrūkęs nei. nuo 
plačiųjų masių,, nei nuo viąos 
lietuvių tautos. Tą didžiau,šią 
mūsų kultūros vertybę moraliai 

’ rėmė ir į ją tikęjo visa lietuvių 
tauta.

Gal tai buvo mūsų plačiosios 
ūkininkuos ir liaudies noras 
šviestis, kyląs iš pačių tautos 
gelmių, gal tai buvo spontaniš- 
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VII). RYTŲ KATILAS 
TEBETRŪKSTA

Paskutiniųjų dienų įvykiai 
Egipte sukėlė dar daugiau ne
rimo vakarams, o britams ypa
tingai. Praėjusios savaitės pa
baigoje Egipte buvo kruvini su
sirėmimai tarp britų dalinių ir 
egiptiečių policijos ir laukinės 
riaušės Kairo mieste, padegant 
britų, amerikiečių ir prancūzų 
valdomus pastatus. Tos riaušės 
parodė, kad padėtis šioje vaka
rams svarbioje pasaulio daly 
nuolat rimtėja. Politinių sluogs- 
nių ta proga nurodoma, kad va
karu sąjungininkų saugumui gy
vybinės reikšmės teikia sritys 
nuo Gibraltaro vakaruose, išil
gai šiaurės Afriką ir ligi Irano 
ir Pakistano' rytuose. Tai sritys 
su apie 5 mil. kv. m. ploto ir 
180 mil. gyventojų.

Vidurinieji Rytai, sudarą til
tą tarp Europos ir Indijos, be 
savo strategines reikšmės yra 
svarbūs ir ekonominiu požiūriu. 
Sueso kanalo užnugary vakarai 
turi oro bazes — iš jų jie gali 
vykdyti Viduržemio jūros kont
rolę, o karo atveju, pasinaudo
dami tomis bazėmis, bombone
šiai gali lengvai pasiekti ne tik 
sovietų satelitus, bet ir S. Ru
sijos svarbiuosius centrus.

Arabų pasauly kilęs naciona
listinio pobūdžio bruzdėjimas, 
neabejotinai, kurstomas pašali
niu veiksnių ir sveikinamas 
Maskvos, suprantama, savo vis 
augančia grėsme negali nekelti 
rūpesčių vakarų pasauliui.

EGIPTAS — DĖMESIO 
CENTRAS

Baigiantis savaitei išryškėjo, 
kad net Egipto vyriausybė yra 
bejėgė susidoroti su fanatiškai 
nusiteikusios ir laukiniškumo ri- 
hu pasiekusios minios veiksmais. 
Nors krašte paskelbta grėsmės 
nadėtis, nors kariai ir policija 
leido šūvius i orą, bet tai minios 
negąsdino. Kairo miesto centras 
paskendo liepsnose, pleškėjo pa
degti vakarų viešbučiai, įstaigos,
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restoranai, teatrai. Susišaudy-1 mintį, kad atsižvelgiant į ame- 
muose užmušta ir sužeista apie! rikiečių nesėkmę tarpininkau- 
200 žmonių.

Sekmadienį karalius Farukas 
atstatė Nahas Pashos vyriausy
bę dėl jos nesugebėjimo išlaikyti 
"saugumą ir tvarką” ir nauju 
ministru pirmininku paskyrė se
niau buvusį vyriausybėje, ne
partinį Aly Maher Pashą. Savo 
pareiškime naujasis Vyriausybės 
galva pasižadėjo išlaikyti krašte 
tvarką ir apsaugoti vietinių ir 
užsieniečių teises. Jis esąs nusi
statęs siekti britų dalinių paša
linimo iš Egipto ir krašto apjun
gimo su britų — egiptiečių 
danu.

Naujai 
riausvbė 
davinį —
chaoso, nugalėti kritiško laipsnio 
pasiekusią padėtį krašte ir, ka
raliaus žodžiais, galų gale pa
siekti nepriklausomybės ir vie
nybės tikslus.

jant britų — persų ginče, ir 
šiuo metu Amerikai derėti) tik 
pareikšti savo nuomonę ir nie
ko daugiau. Atrodo, kad ameri
kiečiai veiksmingai nesikiš į Su
eso kanalo gynybos reikalus ii; 
liks tik moraliai remti, britus, 
kuriems tenka sunki našta sau
goti ne tik jiems gyvybiniai 
svarbią susisiekimo arteriją.

TIE, KURIE TRINA RANKAS 
Iš DŽIAUGSMO

Su

sudaryta Egipto 
turėsianti svarbų 
išvengti dar didesnio

vy- 
už-

. AR EGIPTE ĮSIGALĖS 
NUOSAIKUMAS?

su

r 
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Dr. F. Meieris, Lietuvos ministeris Brazilijoje

kas tautos ilgesys šviesos, taip 
ilgai jos neturėjus.

Ši 30-ties metų universiteto 
sukaktis svarbi ne vien tiktai 
akademikams, mokomajam uni
versiteto personalui, ar buvu
siems studentams, bet ji svarbi 
visai mūsų tautai, dabar paverg
tai ir išblaškytai, bet kovojan
čiai už laisvę ir prisikėlimą.

A. A.

Pasaulio viešoji nuomonė 
dideliu dėmesiu seka įvykių eigą 
Nilo žemėje ir pripažįsta, kad 
ligšiol tylėjusio karaliaus ener
gingas žygis atstatyti tvarką 
turįs ryšio ir su svetimų pasiun
tinybių protestais Kaire. Jis pri
sibijo tikros revoliucijos pavo
jaus ir nėra linkęs visai nutrauk
ti santykius su vakarais.

Karaliaus paskirtasis vyriau
sybės galva Aly Maher nėra lai
komas probritinio nusistatymo 
"'mogumi, tačiau politinių sluogs- 
nių nuomone dabar teks laukti' 
daugiau nuosaikesnės vyriausy
bės vedamos krypties — tai pa
tvirtina nuotaikos per britų vy
riausybės skubiai sušauktą po
sėdį pirmadienį ir Edeno antra
dienį pasakytoji kalba. Ar va
karų sąjungininkai pasirodys 
pajėgūs sutartiniais veiksmais 
įvykių eigą Vid. Rytuose, taip 
nekreipti, kad ji nesuduotų pa
vojingų ir gal mirtinų smūgių 
vakarų strateginei padėčiai 
jiems gyvybinėse srityse, sunku 
būtų j šį klausimą reikiamai 
atsakyti. Neseniai buvusiuose 
amerikiečių — britų pasitari
muose Washingtone buvo ta
riamasi dėl bendros veiklos Vid. 
Rytų srityse, buvę prieita ir 
susitarimo, tačiau paskutinieji 
įvykiai parodė, kad nėra taip 
paprasta, kad suderinta vakarų 
sąjungininkų veikla galėtų būti 
išvystyta pakankamai efektin
gai.

Amerikiečių spauda reiškia

Ar galima abejoti, kad įvykiai 
Vid. Rytuose nebūtų su dideliu 
dėmesiu sekami Maskvos? Jos 
žmonės ne tik seka įvykių eigą, 
bet deda pastangų ir suvaidinti 
reikiamą vaidmenį.

"Tegyvuoja Egipto draugas 
Rusija!” — tokie šūkiai buvo 
girdimi per. šeštadienį įaistrin
tai miniai bedeginant vakarų pa
status Kaire. Pačiose riaušėse 
Maskva nevaidino regimo vaid
mens, 
vyriausybė suprato, kaip nesu
valdomos minios veiksmai pra
džiugino Kremlių?

Paskutiniųjų dienų sovietinė
je spaudoje — Pravdoje ir Iz- 
viestijose — Egipto ir Tuniso 
riaušės iškilo į pačią pirmąją 
įvykių vietą. Komentaruose pa
brėžiama, kad "Sovietų S-ga ne
galinti be simpatijos jausmų 
sekti kolonijalinių-ir priklauso
mų tautų kovos dėl jų laisvės ir 
nepriklausomybės”.'Esą, kai ku
riose srityse, kaip Tunise, ko
munistinės partijos stipriai re
miančios išsilaisvinimo judėji
mą.

Pagal Pravdą, visi šie įvykiai 
"glaudžiai sietini su tautiniu 
šimtų milionų gyventojų išsi
laisvinimo judėjimu ir su visuo
tina kolonijalinės imperializmo 
sistemos krize”, o "Raud. Lai
vyno” žodžiais "egiptiečiai turi 
savo pusėje tikras ir neužinte- 
resuotas Rusijos simpatijas jų 
kavoje su britų užkariautojais”. 
Pagaliau "Raud. žvaigždė” tie
siog nurodo' į 15 amerikiečių ba
zių Afrikoje. Maskvos interesai 
reiškiasi ne tik jų vyriausybės 
kontroliuojamoje spaudoje, bet 
ir diplomatinio pobūdžio žaidi
muose.

Lietuvos Diplomatijos šefas 
pakėlė Dr. Eriką Meierį įgaliotu 
Ministeriu, palikdamas jį toliau

tašiau ar buv. egiptiečių Lietuvos Chargė d’Affaires pa

VIŠINSKIS PIETAUJA 
NEVELTUI

Prieš Višinskiui išvykstant 
(Perkelta į 8-tą puslapį)
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Vytauto Didžiojo Universiteto didieji rūmai Kaune
V*.
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reigose, kurias Dr. Meieris eina 
jau daugiau kaip 10 metų.

Brazilijos vyriausybė, kuriai 
šis naujas Dr. Meierio paskyri
mas buvo praneštas atitinkama 
nota, jį oficialiai pripažino.

šis Brazilijos Vyriausybės ak
tas yra naujas didelio palankumo 
Lietuvai ženklas. Jis yra svar
bus elementas Lietuvos Valsty
bės atstovavimo tęstinumui už
sieny patikrinti ir be abejojimo 
susilauks dėkingo atgarsio tiek 
mūsų tautoje krašte, tiek mūsų j 
visuomenėje.

NA ĖJO LIETUVOS ĮGALIOTO 
MINISTRO BIOGRAFIJA

Dr. Frikas Meieris vra gimęs 
1893 metais, liepos mėnesi 16 d. 
Klaipėdoje, kur išėjo pradžios 
ir vidurinius mokslus. Aukštuo
sius moksluis studijavo Heidel
bergo, Muencheno ir Strasburgo 
universitetuose. Baigęs du fa
kultetu — teisių ir filosofijos,— 
narašė disertaciją "Kultivuotų 
žemių mokesčiai" bei "Baudžia
mos teises filosofija Prancūzi
jos revoliucijos metu”, kurias 
angynes aukščiausiu įvertinimo 
laipsniu — magna eum laudae— 
gavo teisiu ir filosofijos dakta
ro titulą. 1920 m. Dr. M. grižta 
i gimtąją Klaipėdą. Po 1923 m. 
sukilimo jis, kaip lietuvių dele
gacijos narys, kartu.su Mažosios 
Lietuvos Patriarchu Martynu 
Jankum ir kitais klaipėdiškiais, 
vyksta i Paryžių ir Ženevą sta
tuto reikalu. Nuo 1925 metų'gu- 
bornatoriaus Budrio, dabartinio 
generalinio konsulo New Yorke, 
kvietimu dirba Gubernatūroje, 
kaip juriskonsultas, šiose pa
reigose „Dr. Meieris išbuvo per 
10 metų, apgindamas keletą la
bai svarbių Lietuvai bvlų ir ne
mažą kiekį milijopų litų laimė
damas Lietuvai jos byloje Stock- 
holme su Tik’ės Geležinkelių Val- 
dvl'a. Puikiai pažindamas vo
kiečiu ir vokietininkų galvoseną 
Dr. Meieris. buvo nepamainomas 
kovoje prieš Krašto D-jos ir 
Vokietijos aspiracijas Klaipedo- 
je. Būdamas labai nuolaidus ir 
ramus ten kur reikalas liečia as
menis, Dr. Meieris y.ra‘ tačiau 
negailestingas.’ir užsispyręs ko
votojas, kur paliečiamą lietuvių 
tautos ir: Valstybės garbė. Taip. 
1924 m. Vokietijos konsulate 
Klaipėdoje pūotos metu Dr._ M. 

.viešai užprotestavo prieš Vo-

Praėjusio šeštadienį Draugo 
numeryje paskelbtas rašinys 
"Naujas Brazilijos mostas Lie
tuvai”. Tame rašinyje kalbama 
apie Brazilijos vyriausybės pri-. 
pažinimą Dr. Meiėriui ministe
rio titulo, bet visiškai nutylima, 
kaip tas įvyko. O slepiama to
dėl, kad neišvengiamai reikėtų 
naminėti Diplomatijos šefo var
dą. Matyt, tai Drauge skelbti 
užgintą, ir jis ramia sąžine pra
leidžia kai kurias to pranešimo 
esmines vietas.

Jei Draugas tokiais atvejais 
tesilaiko tik siauros savo parti
nės politikos, tai ko <~alima iŠ 
io tikėtis ir kitais nenašiais rei
kalais? kieno garbei tai daro
ma?

kietijoS konsulo tostą: už Klai
pėdos grįžimą prie Vokietijos”. 
Vokietijos konsulas atsiprašė ir 
atšaukė tostą, tuo incidentas bu- 

: vo baigtas. Rio de Janeiro laik- 
I raščiuose 1950 ir 1951 metais, 
rvšy su vieno Latvijos piliečio 
naciška praeitimi, laikraščiai 

| oms rašyti prasimanymų apie 
1 Baltijos valstybes, kaip nacių 
irnnki. Dr.-Meieris-parašė-di-- 

I džiulį straipsnį "Lietuva kovoje 
. prieš nacizmą”, kuriame išsa- 
1 miai nušvietė Lietuvos nepalau- 
i žiamą valią kovoje su visais 
| priešais, pabrėždamas, kad Lie
tuva vienintelė, šalia Lenkijos, 

i neisteigė SS bataliiono, ir baigė 
| būdingu sakiniu: "Jei buvo lie
tuvių karo nusikaltėliu, lietuvių 
tauta mokės — per atitinkamas 
įstaigas — ištirti ir nubausti 
kriminalinius išdavikus, visfiek 
ar jie bus nacių totalitarizmo ar 
bolševikų terorizmo įrankiai”. 
(Str. buvo išspausdintas įtakin- 
giausiame sostinės dienrašty 
Torreio de Manha”, 1950. VIII.

2 d.).
Panašiai griežtai reagavo Dr. 

M. prieš kitą Rio de Janeiro 
laikraščio straipsni (O Globoj, 
kuriame buvo mesta įtarimų 
prieš Lietuvos konsulatą Sao 
Paulv. Dr. M. vizitas į minėto 
laikraščio redakciją buvo nufo
tografuotas ir visas pasikal’ ė- 
'imas atspausdintas, pabrėžiant- 
Mes (redakcija) remiame lietu
viu žygi prieš raudonąjį špio
nažą”. Dr. M. nasiknlbėiima 1 ai- 
na šiais žodžiais: "Lietuva šian
die okupuota, bet nenugalėta 
Ateis diena, kai mano broliai 
sukils ir išmiis okupantus. Iki 
5iol kenčiame tvlėdnmi, nes taip 
kenčia tik stiprieji”. Būdinga, 
kad po šių Dr. M. intervencijų 
abu minėti laikraščiai pasidarė 
vnatingai palankūs Lietuvos rei
kalui.

Dr. Meieris buvo Klaipėdoje 
daugiau kaip 10 metu Ispaniios 
konsulu Lietuvai ir dirbo Klai- 
r>ados žemos Banke kaip juris
konsultas. 1938 m. gubernato
riaus Merkio pageidavimu išvv- 
ko i Pietų Amerika tikslu iš- 
sfurliįuoti tiesiogini laivu judė
jimą ir prekių gabenimą iš Pie
tų.Amerikos į Klaipėdą.' Po ke
lionės po Argentina. Urugvaiu 
atvyko į “Braziliją,; kur Dr. M. 
užklupo įrąsidėięs IĮ-as Pasau
linis karas. 1941 m. pravažiuo
damas , pro Rio de Janeiro, pa
keliui .j USA, Lietuvos Valsty
bės .prezidentas Antanas Smeto-

I
gerbtas, paskiria Dr. Meierį, 
Lietuvos Ministro Pietų Ameri
kai Dr. K. Graužinio tiekimu, 
Lietuvos atstovu prie Brazilijos 
vyriausybės. Dėl savo aukšto 
kultūringumo, kilnių būdo sa
vybių, humaniškumo ir altruiz
mo. Dr. M. įsigyjo daug gerų 
bičiulių Brazilijos vyriausybės, 
visuomenės bei akredituotu sve
timųjų ministrų tarpe, kas la
bai gelbsti mūsų laisvės bylos, 
gynimui. Ministeris Dr. Meieris 
laisvai kalba ir tašo angliškai, 
prancūziškai, ispaniškai, portu
gališkai, vokiška^ ir, žinoma, 
lietuviškai. Drr-KL yra parašęs ir 
išspausdinęs daug studijų — 
Liet, ir užsienio spaudoje — 
ekonominiais klausimais ir iš
leidęs keletą propagandinių kny
gų apie Lietuvą. r

Dėl karo netekęs viso turto 
Lietuvoie, Dr. M. iš užsieniuose 
buvusių savo indėlių likučių įsi- 
<ryjo Terezopolyje (109 km. nuo 
Rio kalnuose išaugęs mažutis 
miestelis), nedideli namą su že
mės sklypu, kuris, nelyginant 
lietuviškas kiemas, yra dažnai 
lankomas kolegų diplomatų bei 
lietuvių visuomenės. Dr. M. yra 
vedęs p. Valentinaitę. gim. Kau
ne. Jų sūnus žuvo kovoje prieš 
nacius, kaip Britu armijos lakū
nas —'savanoris. Duktė gyvena 
su tėvais kartu. Visa šeima yra 
giliai tikintieji ir praktikuojan
tieji katalikai.

žodžiai, kuriuos ministeris 
Meieris pasakė per valstybinį 
švietimo M-ios radiofoną Rio de 
•Taneire pereitų metų Vasario 16 
d. iškilmių metu gerai apibudi
na ji kaip šviesia asmenybe ir 
nenuilstamą kovotoją dėl Lietu
vos nepriklausomybės atsteigi- 
mo:

naiūrvje net 
priėmimą rė- 

idea- 
lyn-yhe. laisve,

. .Savarankiška lietuvių kul- 
‘ūra. paveldėta iš protėvių, tūks
tančius metu gyvenusių ginta
riniame Baltijos 
ir prieš krikšto 
mesi moderniom 
lais: visu žmonių
tolerantiškumu, pavarta :°tat.v- 
mams. pasitikėiimu žmogumi ir 
"natino-a savo kalbos, tautos ir 
dvynės meile. Dar daugiau, 
šiuos aukštuosius moralės prin- 
-ipus Lietuviu Tauta skleidė ligi 
Kaukazo papėdės bei Juodųjų 
iūru kranto jau prieš 500 metų 
— Lietuvos Imperijos galvbėš 
metu, šiandie lietuviu tautos 
neveikia nei klasių kova, nei 
baimė. Ji nepasiduoda šių dienų 
vdoms. ji nedreba dėl rytojaus,, 
ges ji išaugo krikščionybės prin
cipu pagarboje ir vykdyme,. o 
stiprybeįsemia iš tūkstantmeti
nės protėviu kultūros. Mūsų ti
kėjimas, dvasia ir viltis — ne
palaužiami. žinome,- aiškiai, jog 
dar turėsime' -kentėti ir kovoti 
dėl savo tėvynės ir tikybos. Ta
čiau,‘jei šioj katastrofoj išliks 
pasaulis nepavergtas, išliks tei
singumas ir. tarptautinė teisė —>■ 
Lietuvos’ balsas — laisvas ir

__________ r i — taip pat bus
Ii jos vyriausybės sutiktas ir pa-! girdimas laisvų tautų šeimoj’’.

UCO , C61UCU Wl3 ZlllKUlclu , *
na, kuris buvo oficialiai Brazi-. nepriklausomas 
Kiną irirvionc:vkna anHVf’ca no- rrir4imaa Inicrtru

kartu.su
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ATGAIVINA VEIKLĄ
NEW YORKO LIETUVIŲ 

VAIZBOS BUTAS

"Liūdesys "yra apgaubęs visą '
■ Lietuvą, lietuviai užmiršo juok- mės į Amerikos lietuvius, kvies

tis ...” — Bako grąžintieji vo- f.................
kiečiai. Bet giliu dėkingumu jie | 
prisimena, kaip lietuviai, patys 
badaudami, dalinosi su jais savo 
paskutiniuoju duonos kąsniu. 
”Jmk, juk esi žmogus kaip ir 
mes!” — ne kartą girdėjo jie 
iš lietuvių lūpų. ‘'Visos lietuvių 
viltys” — sako jis — "sudėtos 
į Vakarų pasaulį, daugiausia į 
Ameriką”.

Tokio mūsų tautos naikinimo 
akyvaizdoje, visos mūsų pastan
gos turi būti suburtos ir nu-

sausio 31 d. * Nr. 5

Portretu klubo nariai buvo la
bai patenkinti, o pozuotojos vy
ras tuoj pat nupirko patį por
tretą.

• Kęstutis Valiūnas ir Juozas 
Kazickas, New Yorke Wall St. 
atidarė prekybos kontorą “Ne
ris”.

• Dabartinis Vinco Rastenio ad- 
Fre Europe, 3rd

• Dr. Irena Jasevičienė, vienin
telė lietuvė gydytoja Columbus 
mieste (Ohio). sėkmingai tebe
einanti ąsistentčs pareigas pas 
žinomą *kųĮ, ausų, nosies ir 
gerldčs ligų specialistą dr. Sa- 
nor., išlaikė reikalauiamus vals
tybinius c-zaminus ir gavo prak
tikos teises.

• Meno kritikas Aleksis Rannit, 
su šeima iš Vokietijos persikėlė' resas toks: 
j JAV ir pasiekiamas P. Lapie- Floor, 110 West 57 St., New 
nes adresu — Stony Brook, N.Y.' York 19, N. Y., . •

• Adv. S. P. Shallna, iš Bostono,, * Detroito Lietuvių Organizaci- 
dalvvavo IVashingtone, D. C.J.ib Centro Valdybą išleido atsi- 
vvkusiame pasitarime ekonomi-1 šaukimą, raginant detroitiečius
niais kooperatiniais klausimais. 
Adv. S. P. Shallna atstovavo 
National Federation of Business 
and Profesional Women's Clubs.

• Iš Prancūzijos j JAV arti
miausiu laiku atvažiuos Tallat- 
Kelpša su savo šeima. Jų atva
žiavimu rūpinosi V. Rastenis ir 
kiti artimieji.
• Rašytojas Petras Babickas 
da' ar dirba Lietuvos pasiunti
nybėje, Brazilijoje. Pasiuntiny
bėje tvarko kultūros ir spaudos 
reikalus.

• Chicagoje Prekybos Rūmu pir
mininku vėl perrinktas inž. A.- 
Rudis.

• Grįždamas iš Chicapos ALTS 
rengto koncerto — literatūros 
vakaro, Clevelande lankėsi ra
šytojas Stasys Santvaras, eilę 
metų buvęs Rašytojų Draugijos 
pirmininkas.

• Dail. P. Puzinas sausio 11 d. 
davė portreto tapybos demons
tracija East Los Art Clube. Per 
valanda laiko jis nutapė portre
tą moters, kuri buvo pakviesta 
pozuoti iš susirinkusių svečių.

ir apylinkių lietuvius minėti va
sario 16-ąją ir aukoti laisvės 
reikalams.
• Dail. P. Puzinas greta pa
veikslo “Trys vergai” pradėjo 
tapyti kitą paveikslą “žvėjaį” 
(40”x42”), kuriame vaizduojami 
tinklus traukią žvejai.
• Iš Vokietijos j JAV, tremti
niai, turintieji vizas, sausio mėn. 
dar vežami IRO lėšomis. Vasa
rio mėn. bus vežami naujai 
'steigtos organizacijos lėšomis. 
Ta proga pranešama, kad vasa
rio j mėn. iš viso baigsis pagal 
dabartinį įstatymą 
įvežimas į JAV.
• Priskaitoma, kad 
vokiečių, gyvenusių 
antroj sovietu okuDacijoj, ’ yra 
pasiekę Vakarų Vokietiją.
• Sandara praneša, kad V. Sau
lius, pradėjęs leisti knygas "Ter- 
ra” leidyklos vardu, dėl finan
sinių sunkumų iš leidyklos pa
sitraukė. Esą, jo darbą perima 
kiti.
• Paskutiniame “Lietuvių Die
nos” numeryje yra: pasikalbę-! 
jimas su K. Jūrgėla apie “Voice

Mūsų Tėvynė Lietuva tebe- 
kenč.ia žiauriausią priespaudą, 
kuri pasaulio istorijoj neturi sau 
lygaus pavyzdžio. Sulaužę tarp
tautines sutartis, pamynę po ko
jomis visus žmoniškumo dės
nius, žudymais ir masinėmis gy
ventojų deportacijomis bolševi
kai naikina lietuvių tautą. Arti 
ketvirtadalio mūsų brolių bol
ševikai yra išžudę arba ištrėmę 
i Sibiro vergų stovyklas. Tūks
tančiai seneliu ir vaikų mirė, ne
pakeldami pasibaisėtinų jų. tran- kreiptos į Lietuvos laisvinimo 
sportavimo sąlygų. pagreitinimą ir mūsų brolių gel

bėjimą.
Bolševikai laiko pavergę ne tik' darbininką, profesionalą ar biz- 

mūsų Tėvynę, bet ir daugelį ki
tų kraštų. Jie siekia pavergti 
visą pasaulį. Todėl laisvasis pa
saulis, vadovaujamas didžiųjų 
Vakarų demokratijų, skubiai or
ganizuojasi ir stiprina savo jė
gas Laisvei, Teisei ir Teisingu
mui apginti.

Taigi ir mes turime plėsti sa
vo veikimą Lietuvai išlaisvinti. 
Tam reikia lėšų. Jų reikia ne 
tik nuolatinei .kovai prieš lietu
vių tautos žudytojus tęsti, bet 
ir būtinai atsargai sudaryti, kad 
galėtumėm kiekvienu atsitikimu 
sėkmingai atlikti iškilusius už
davinius.

šitiems reikalams Amerikos 
Lietuvių Taryba, savo metinia
me suvažiavime, vienbalsiai nu
tarė paskelbti

AUKŲ RINKIMO 
VAJŲ

Jisai prasideda vasario 1 d. 
ir tęsis, iki bus sukelta $100.000.

sportavimo sąlygų.
Praėjusiais metais Tarptau

tinio Raudonojo Kryžiaus pa
stangomis gražintieji iš Lietu
vos vokiečiai, kurie tuoj po ant
rojo pasaulinio karo, gelbėdamie
si nuo bado, buvo iš Rytprūsių 
nukeliavę Lietuvon, pasakoja, 
kad gyventoju naikinimas tęsia
mas be pertraukos. Bolševikai 
nrivedė Lietuvos kraštą prie ba
do. Badauja kaimų žmonės, su- 
varvti i kolchozus, kuriuos bol
ševikai, apkraudami didelėmis 
duoklėmis, sistemingai plėšia. 
Badauja ir miestu gyventojai: 
darbininkai ir inteligentai. Tuo 
tarnu krašte pagaminamos gė
rybės vežamos j Rusiją.

of Ameriea”, K. Mockaus (Me
cenatų problema), Prof. J. Balio 
(Apie vokiečių mokslininkų, stu
dijavusį liet, dainas), J. Lingio 
(Dievų paunksmy), P. Gaučio 
(Geras pavyzdys), ir anglų "kal
boje prof. R. McCoy ”The war 
we are waging” ir kt.'

tremtinių

anie 1600
Lietuvoje

CHICAGIECIAI, ĮSIDĖMĖKITE • ■

DR. ANTANAS RUDOKAS* O. D. 
tikrina akis, pritaiko akinius, keičia, stiklus 

470J S. Damen A*ve. Chicago 9,
(47-sios ir Damen kampas)

Priima 6-9 vai. vak.;
šeštad. 10 v. r. — 6 v. v.; trečiad. tik asuaitarua. Tel. YA 7-7381

III.

40-50% PIGIAU, išsirašant tiesiai iš Paryžiaus tikri

PRANCŪZIŠKI KVEPALAI
Viskas pirmos rūšies (Chanel, Coty ir t.t.) originaliame 
įpakavime. Kainoraštis išsiunčiamas oro paštu, gavus 

du tarpt, pašto kuponu.
Agent. A. OKOLO-KULAKS, 33; Rue Erlanger, PARIS-16e

BALYS GRAŽULIS

kareiviai, kaimo vyrus apsikabinę.
Nei fronto artumas, nei pavojaus 

baimė šio siautimo netramdė. Pas visus 
liejosi nuotaika per kraštus. Net ir to 
būtino nerimo, to juntamo įtempimo 
prieš žygį nebuvo. Gal tai dėl to, kad 
bolševikus iš .Zarasų išmušus buvo ti
kima, kad priešui nugarkaulis jau per
laužtas ir bereikia tik paskutinio spy
rio į minkštimą išsviesti jį už Daugu
vos. Ir net karininkai nedraudė siausti. 
Ir jų dalis suko mergaites ant kiemo, 
o kiti gurkšnojo alų seklyčioje su se
niais. 0 ir varžytis nebuvo ko. Dar šeš
tadienį pasklido žinia, kad Rinktinės 
vadas su adjutantu išjojo „Zarasuosna. 
Ko išjojo, niekas nežinojo, bet spėjo,

Kaime, kuriame tvarkėsi puolimui 
N. Rinktinės Trečias batelijonas, tą 
sekmadienį panešėjo į didžiuosius at
laidus. Dar apypiečiais ant di
džiausio kiemo suklykė armonika, va
dindama jaunimą šokiams. Bematant 
prigūžėjo, prisigrūdo pilnutėlis kiemas. 
Mergaičių tik keliolika, o vyrų visas 
batalijonas. Net ir nešokėjai pažiopsot 
nuėjo.

Alasas buvo neapsakomas. Armo
nikos garsai maišėsi su juoko ir džiu
gesio prasiveržimais, be jokios per
traukos. Tik retkarčiais šį ūšėsį nu
slopindavo galinga, kiemo kampe susi
būrusių, kareivių daina, karts nuo kar
to prasimušdavo įsigėrusiųjų šauks
mai. Dulkių sūkuriai virš kiemo debe- kad ten fronto vadas. Kalbėjo, kad pa- 
siu kilo.

Kaš gyvas, kas tik paeit galėjo grū
dosi į kiemą ar Stoviniavo aplink jį 
patvoriais. Močiutės stebėjo kaip ka-

dami juos talkon.
Visi ir kiekvienas atskirai yra 

kviečiami savo darbu ir auka 
paremti šį vajų. Jo tikslams 
turi būti panaudoti, visų pirma, 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kakties minėjimai. Minėjimų 
progomis prašome patriotines 
lietuviu draugijas skirti kiek 
galint didesnes aukas iš savo iž
du arba daryti rinkliavas susi
rinkimuose.

Mūsų veikėjai miestuose ir 
sodžiuose, visose Jungtinėse Val
stybėse, tepasistengia pasiekti 

. kiekvieną geros valios lietuvį — 

nierių — kad jie duotų savo 
auką Lietuvos išlaisvinimo rei
kalui.

Viešuose mitinguose, draugiš
kuose pobūviuose, namuose ir 
darbovietėse tebūnie visų mūsų 
vyriausia mintis per šį Vajaus 
laikotarpį — padėtį mūsų vargs- 

■ tančiajai Tėvynei išsigelbėti iš 
• bolševikinės tironijos!

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas

DĖL J. SAVICKIO 
RAŠINIO

Perskaičiau “Dirvoj” Nr.

Kituose laikraščiuose
v ... .r .••■•. -

sį pajudėjimą pristatyti vertais 
minėti žygiais. . ‘

Tą pačią savaitę Vienybė J. 
Brazaitį sutiko. S. Žymanto, vie
no Rez. Santarvės vadu, ilgu ra
šiniu, kuriame J. Brazaitis pri
statytas, kaip visų esamų tarp 
Vliko ir Dipl. šefo nesutarimų 
.pradininkas ir inspiratorius.

"Naujienų” 20 Nr. yra pa
skelbtas toks Br. Keturakio ir 
Pr. Mickevičiaus pareiškimas:

"Drauge” ėjusio "Sporto Pa
saulio” skaitytojams ir bendra
darbiams JAV-se ir užsienyje 
pranešame, kad nuo šių metų 
sausio 1 d. "Sporto Pasaulio” 
skvrelj iš dienraščio "Draugo” 
atšaukiame dėl sekančių prie
žasčių :

1. Ryšium su antroio sporto 
skvrelio "Sporto Apžvalgos” pa
sirodymu, susidarė tarp mūsų 
ir "Draugo” Redakcijos, kuriai 
atstovavo kun. dr. J. Prunskis, 
nėr didelis nuomonių skirtumas, 
kuri, nežiūrint iš mūsų pusės 
parodytos geros valios, išlyginti 
nepavyko.

2. Mūsų giliu isitikinimu, dvie- 
iu sporto skyreliu būvimas 
me pačiame laikraštyie yra 
nrasmiškns. juoba, kad kai 
rie kiti laikraščiai neturi 
vieno.

3. Atkreinus i tai-dėmesi, 
tarėme "Snorto Pasauli"

ta- 
be- 
ku- 
nei

3 
J. Savickio atsiminimų formoj | 
parašytą “Senoji armija žūsta, 
bet nepasiduoda”. Tarp kitko 
tenai, anekdotinėj dvasioj, at
pasakota kaip prof. A. Voldema
ras atleido iš pareigų ministerį 
A. už tai, kad Rygos rusų emi
grantų laikrašty rado žinutę, 
jog jisai, ministeris A., dalyva
vo sovietų švenčiamose penkerių 
metų sukaktuvėse. '

Pirmos sovietų penkerių me
tų revoliucijos sukaktuvės įvy
ko 1922 metais. Kaip žinome, 
prof. Voldemaro tuomet valdžio
je nebuvo. Jei p. Savickis turėjo 
galvoje pirmojo sovietų Penk
mečio Plano sukaktuves, tai jos 
įvyko 1932 metais. Voldemaro 
gi paskutinieji metai valdžioje 
buvo 1929.

| Kaip matote, atmintis labai 

netikra.. J. V.

nu- 
iš 

‘Draugo” atšaukti, nes prie esa
mo nuomonių skirtumo dirbti 
nebegnlime.

Baigiant reiškiame nuoširdžia 
padėka už parodyta prilankumą 
"Draugo” leidėjams ir mūsa 
bendradarbiams įvairiuose kraš
tuose. Gautus ir nesunaudotus 
strainsnius autoriams skubiai 
grąžinsime.

DARBININKAS TR VIENYBĖ 
BRAZAIČIO ŽENKLE

Iš Vokietiios i JAV, prašiu
sia savaite atvažiavo su- šeima 
J. Brazaitis. Kaip jis pats pa
reiškė, įkurdinęs šeima, grįšiąs 
atgal, dirbti Vykd. Taryboj. ---

Ta proga Darbininkas, kuris 
datiar aktyviai- reiškia Lietuviu 
Fronto politiką ir nuomones, J. 
Brazaiti, kaip Lietuvių Fronto 
dvasios vadą, sutiko pagarbiais 
žodžiais, stengiasi jo ir mažiau-

Sausio 16 d. įvyko pirmasis 
šiais metais New Yorko Lietu
vių Vaizbos Buto susirinkimas, 
kuriame nutarta pagyvinti su- 
lietėjusj organizacijos veikimą. 
Savo laiku New Yorko Lietuvių 
Vaizbos Butas buvo vienas iš 
aktyviausių Amerikoje ir buvo 
apie save subūręs per šimtą lie
tuvių biznierių, profesionalų ir 
ekonomistų. Karo metu jo vei
kimas buvo visiškai sustojęs.

Lietuvos Generalinio Konsulo 
New Yorke Jonė Budrio pastan
gomis prieš metus New Yorko 
Lietuvių Vaizbos Butas vėl at
gaivintas, o p. Budrys išrinktas 
garbės pirmininku.

Kaip vieną iš konkretesnių 
sugyvintos veiklos žygių Vaiz
bos Butas nutarė remti Pasau
lio Lietuvių žinyno išleidimą, 
kurį spaudai ruošti baigią Ani
cetas Simutis. Tame žinyne, be 
kitu lietuviams naudingų ir rei
kalingų informacijų, bus adresai 
visu svarbesnių šiapus geleži
nės sienos esančių lietuvių drau
gijų, laikraščiu, parapijų, pro
fesionalų ir lietuvių biznierių, 
kurie panorės j žinyną įsirašyti, 
šiuo metu New Yorko Vaizbos 
Butų, pirmininku yra Ksaveras 
Strųmskis, aekretorium — Pijus 
Buksnaitis ir iždininku — Juo
zas Ambraziejus. Rep.

r, i į

r

i
1

Prisidėk

prie VILTIES — spaudos

ir radio bendrovės

rėmimo.

BOSTONO GABIJOS 
CHORO KONCERTAS

Vasario mėn. 3 d., 6 vai. ži
nomas Bostono lietuvių choras 
Gabija rengia savo metinį ba
lių LPK auditorijoje (368 W. 
Broadway, So. Boston). Visi Bos
tono lietuviai kviečiami į kon
certą atsilankyti ir pabendrauti 
su choristais.

I

■ t

Telefoninkas susijuokė:
— Dėmesio! Kunigėlis pamokslą 

pradeda.
Staiga prajuko ir ant vartų sėdin

tieji, o kunigėliu pavadintas kareivis 
atsakė:

— Nepyk, draugas, aš Tavęs ne
baidau, aš tik primenu, kad mes atėjom 
tėvynės ginti ir turim savo 'pareigas 
kaip reik atlikti. Mūsų Tėvynė didelia
me pavojuje ir mes turim budėti, o 
draugas nebudi. Taip negalima.

— Pasilipk ant vartų, kunigėli, tai 
bus lyg iš sakyklos, — paerzino sar
gybos viršininkas.

— Lipk, Kunigėli! Balsas iš augš- 
tybių geriau į širdį eina, — šaukė te
lefoninkas. ; '

— Aš jam tuojau tą purviną srėb- 
praeidavo kareiviai kandžiomis pasta- tuvą užčiaupsiu, —- niršo sargybinis.
■ • - ’ ’ • ’ > • ~ Neimk į galvą, — ramino virši

ninkas, — žinai jį.'-— O Kunigėliui: — 
Koks iš Tavęs kunigas, kad pamokslą 
nepersižegnojęs pradedi. •

Visi sužvigo juoku, bet Kunigėlis 
nei sumišo, nei supyko.

— ‘Nesijuokit, draugai, čia reika
las rimtas. Tėvynė dideliame pavojuje! 
Pražus Tėvynė, jei mes nėbudėsime.'Tu, 
draugas, grįžk į postą, .tau ^patikėtą 
saugoti. Grįžk, draugas... - ■ >.

— Eik, eikaau, kol ų snapų nega
vai! —' pagrąsino sargybinis.

— Jeigu draugas ■negrįši, aš 'pasa- 
kysiu vadui. Aš prisiekiau Tėvynei tar
nauti ir mano pareiga pranešti, kas

■ ■

čioje dar budėjo telefoninkas. Atokiau 
namo esančiame klojime įsikūrė štabo 
būrys, o trisienyje, prie tvarto, buvo 
įrengti sargybinė.

Slampinėjo dabar sargybiniai po 
kiemą, godžiai rijo atskrendančius gar
sus ir keikė savo dalią. Ir jie buvo jau
ni ir širdys visais jausmais veržėsi iš 
kiemo. Tik vienas jų dėl tos nelaimės 
nesijaudino. Sėdėjo jis prie Sargybinės 
ant vežimo galo ir šveitė savo šautuvą.

Telefoninkas galvą iš seklyčios per 
langą iškišęs žiūrėjo į gatvę ir kalbėjo
si su sargybiniais, susėdusiais ant var
tų. Jų buvo du —■ viršininkas ir sargy
binis. Netrukus, palikęs savo postą, 
prie jų prisidėjo ir posto sargybinis. 
Visi keturi atidžiai sekė aplink šokius 
zujantį jaunimą ir garsiai tarpusavyje 
kalbėjosi. Pavieniui, būreliais gatve

bomis apšaudydami sargybinius. Sar
gybiniai aštriai atsikirsdavo ir taip 
svaidėsi sąmojum sU kiekvienu praei
viu. . ■ ,

Pradžioje šautuvą valęs kareivis į 
garsus prie vartų nekreipė dėmesio, bet 
kai pamatė, kad posto sargybinis taip 
pat ten nuėjo, jis pakilo ir palengvą

skutinių įsakymų gauti išjojo.
Nuotaikingi ūžaujančių' garsai 

sklido toli per lauktis. Jie plaukė per 
N. Rinktinės štabo kiemą ir slėgė, ne- 

reivėliai myli jų dukras, o vyrai jieš- gailestingai skaudino štabo sargybi- priėjęs švelniai jam tarė: 
kojo progų sū svečiais patarškėti, o kiti * nius ir telefoninką. Štabas buvo įsi- 
vadino juos į šalį, vedė prie bonkutes kūręs galiniame kaimo name, seklyčio- 
Stipriosios ar draudė bernus, kad ka- je. Namas buvo dviejų galų su bendra

• priemenę per vidurį. Viename gale gy-.reiviams nepavyduliautų. Ir niekur ne
apsėjo be zująnčių vaikų, f' pavakarį veųo ūkininko šeimyna, o kitame įsi- 
visas kaimas virė. Visuos kampuos gir- 
dėjosi dainos, visur matėsi bešlitineją

• • • ' • ■ ’ • > ■

— Taip negalima, draugas! Grįšk 
į. postą. Taip negalima. Tu pastatytas 
štabą saugoti. *

■Posto sargybinis-piktai atsisuko, 
taisė, štabas. Rinktinės vadas su ad- — O kas tau į snapą! Tu. man pasa- 
jutantu štabe ir miegojo. Be jų sekly-' kyši, kur aš turiu stovėti?

įsakymui nusižengia, — ramiai ir ty
liai kalbėjo Kunigėlis. — Tu nepyk, 
draugas, jei aš pasakysiu.

Sargybinis norėjo šokti ant Ku
nigėlio, bet viršininkas sulaikė.

Kokio velnio čia riejatės! Išskirsiu 
aš jus tuojau. Tu marš į postą, o tu ge
riau žiūrėk, kad kačerga nesūrūdytų!

— Rupūžė! Atsilyginsiu aš Tau!... 
— grieždamas dantimis grūmojo sar
gybinis grįždamas atgal.

— Nepyk, draugas, aš nieko blo
go... — atsiprašinėjo Kunigėlis.

Sargybiniui nuėjus ir Kunigėlis 
grįžo prie trisienio. Ilgokai jis sėdėjo 
ant vežimo susimąstęs. Sėdėjo sėdėjo ir 
staiga uždainavo visa jėga:

Aušta aušrelė, netoli diena, 
Rengiasi į kovą visa Lietuva. 
Girios, kalneliai, sveikiname jus! 
Ruoškite drąsuoliams tinkamus 

kapus.
Balsas jo buvo galingas ir ta graži 

daina lėkė iki pat miško ir grįžo aidu 
atgal. Daina buvo graži ir Kunigėlio 
balsas galingas, bet skambėjo ji iš jo 
lūpų alkano vilko staugimu. Kunigė-r 
lis ■■ buvo, šveplys, jo balsas iš gerklės 
veržėsi gargėdamas ir negalima buvo 
nesijuokti jo dainos klausantis.' ■

— Tegul jį, velniai,, tai'dumplės! 
Dar stogą nuplėš, — keikė’telefoninkaš.

— Tegul miklinasi, — juokęsi vir
šininkas,.—-kai paleisim taip baubiantį 
ant bolševikų, tai iš baimės tik Maskvoj- 
atsisuks.o '
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b tėvynėje PASISAKĖ AKTUALIAIS KLAUSIMAIS
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Senosios kartos ateivio pasisakymas

Lietuvioin mes esame gimę, 
Lietuviais norim ir būt. 
Tų garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt...

ŠIAME Sauerveino posmelyje 
glūdi lietuvio patrioto šūkis, pri
minimas ir pamokymas, kaip 
reikia suprasti ir branginti mū
sų tautinę kilmę, tėvų mums 
duotą lietuvišką kalbą, raštą bei 
mūsų tautinę kultūrą. Čia iškel
ta, kad reikia -jausti pareigą 
branginti ir išsaugoti viską, kas 
lietuviška, kas mūsų, ir kas mus 
išskiria iš kitu tautų žmonių. O 
mūsų lietuviškoji kalba labai 
sena, graži, turtinga, šią tikro
vę' mums pripažista viso pasaulio 
žymieji kalbų- mokslo žmonės. 
Bet, mūsų pačių tarpe yra ne
mažas skaičius tokių, kurie ligi 
šiol nesugebėjo to suprasti, ne
brangina savo kalbos, nesidi- 
džiuoja savo tautine kilme. Jie 
pamažu nutautėja, jie ir jųjų 
vaikai -išsiskiria iš lietuvių vi
suomeninio gyvenimo, jie žūva 
ir tuo jųjų nutautėjimas neša 
didelę žalą mūsų tautai.

Kai kas iš mūsų žmonių sako, 
kad nutautėjimas užsienyje gy
venančiųjų lietuvių, neišvengia
mas ! O taip sako tiktai nesąmo
ningieji lietuviai, kurie patys 
neturi supratimo apie savo kil
mę, tėvų kalbą, kultūrą. Tokių 
tarpe mes rasime besididžiuojan
čių mokant daug kitų kalbų, bet 
nemokančiųjų prigimtos -tauti
nės kalbos. Esu susitikęs tokių 
lietuvių kilmės žmonių, kurie 
nutautėję, tapę lenkais, vokie
čiais, rusais ar amerikonais.

Yra nemažas skaičius mūsų 
išeivijoj tokiu lietuviu Ameri
koje, kurie sako: "Kokia nauda 
bus mano vaikams jei jie mo- biro katergą už savo tėvų pali
kės lietuvių kalbą ir rašybą? Aš kimą — lietuvišką kalbą ir raš-

žinau, kad tokių yra nemažas 
skaičius..

Prieš dešimtmetį teko man 
organizuoti, išlaikyti Conn. vals
tybėj lietuvių kalbos mokyklas, 
per 5 metus joms vadovauti ir 
susitikti su aukštais pareigūnais 
— superintendentais ir švieti
mo tarybų nariais, prašyti jųjų 
paramos, duoti lietuviškoms (va
karinėms) mokykloms patalpas 
amerikoniškose mokyklose. Vi
sur aš radau palankumą Ameri
kos mokyklų administracijoje. 
Matyt, jie gerai suprato, kad ta 
teisė mums priklauso.

VVatėrburyje mokyklų supe
rintendentas, apsilankęs j lietu
višką mokyklą, veikusią amer. 
mokyklos patalpose, susipažinęs 
su mokytojoms ir mokiniais, jų. 
darbu, pareiškė man ir mokyto
joms: "Aš labai džiaugčiaus ma
tydamas tokį gražų darbą mano 
tautinės kilmės žmonių, kaip aš 
matau pas jus, lietuvius. Jūsų 
mokėjimas gerbti ir išlaikyti 
savo tautinę kalbą labai svarbus 
ir pagirtinas darbas. Aš linkiu 
jums geriausios sėkmės.”

"žmogus ką moka — ant pe
čių nenešioja” — sakydavo ma
no mamytė, mane ragindama 
mokytis. Aš tada mokiaus iš len
kiško elementoriaus abėcėlės, vė
liau iš lietuviško elementoriaus 
(kada mūsų kaimą pasiekė lie
tuviškas iš Tilžės, slaptai knyg
nešio atneštas). Jei mūsų tėvai 
nebūtų mus mokę lietuviškos 
kalbos lietuvių spaudos draudi
mo laikais, mes būtume tapę 
slavais — lenkais ar rusais, 
šiandieną nebūtume lietuviais.

Mūsų motinos ir tėvai kalėji- 
me sėdėjo, buvo tremiami į Si-

Telšių vyskupijos valdytoju 
dabar esąs tūlas Petras Maželis. 
Bolševikinėj spaudoj .jis vadina
mas tik vyskupijos valdytoju,! 
nevadinamas net kunigu. Tenka 
manyti, kad *tai yra kunigas 
Petras Maželis, buvęs Teišių se
minarijoj lituanistikos dėstyto
jas. <

¥

Dainų. ir šokių liaudies an
samblio vedėju Lietuvoje yra 
Juozas Lingys, spaudoje titu-

luojamas 
laureatu.

stalininės premijos

AMERIKOS LIET. TAUTINES 
S-GOS CENTRO VALDYBAI 

REZOLIUCIJA,

"Šita knygelė —

MĖNUO. VADINAMAS MEDAUS
— niekuomet nebūtų buvusi parašyta, jei mes gyventume 
ten, iš kur esame išmesti...” — taip savo .septintųjų 
knygų pradeda žymioji mūsų rašytoja NELE MAZALAITĖ. 
Autorė su jai vienai būdingu stiliaus grakštumu iškelia kų 
tik ištekėjusios moters sielos problemas, jaunamartės svars
tymus ir iš jų išplaukiančius Įvykius.

Šią (ne tik iš vardo) įspūdingą apysaką išleido Gabija.
220 psl., kaina $2.50. Knyga gaunama:

Gabija, 340 Union Avenue, Brooklyn 11, New York (5)

tą. O šiandien, užsienyje gyve
nantis lietuvis, turintis spaudos 
laisvę, savo tautines kalbos pats 
išsižada ir savo vaikų nemoko 
lietuviškai samprotaudamas, kad 
iš lietuviškos kalbos jam ir jo 
vaikams nebus naudos! Ar jis 
teisingai elgiasi? Ar gi jis ne- 
prąsikalsta savo tėvams? Lie
tuvis laisva valia tampa mūsų 
tautos atskala !

Tai viena ir ryškiausia mŪHų 
išeivijos nutautėjimo priežastis. 
Yra ir daugiau rimtų priežasčių, 
kurios verčia mūsų jaunąją kar
tą nutautėti.

Amerikos lietuvių tautinis ir 
kultūrinis gyvenimas nebuvo 
toks, kad lietuvybė būtų pastovi, 
stipri ir, kad jaunoji karta būtų 
auklėjama lietuviškai. Neturėjo
me lietuviškų mokyklų, nesisten
gėme turėti nors vakarinius lie
tuvių kalbos ir rašybos mokymo 
kursus. Tėvai, neatsivežę pakan
kamai lietuviškus stiprybės, ne
įstengė juos išmokyti kalbos ir 
rašybos, nes dažnąs pats nemo
kėjo. Visos mūsų sukurtos or
ganizacijos, draugijos ' ir klubai 
lituanistikos reikalais nesusido- nemažo skaičiaus lietuvių Ame- 
mėjo ir nesirūpino. Pasekmė bai- i 
si. Nykstanti lietuvybė naikina 
organizacijas, draugijas ir klu
bus. Visi mūsų išeivijos pastatai 
atiteks kitų tautų žmonėms. ' i

Mūsų organizacijose mūsų 
jaunimas negali rasti pasitenki- . 
nimo, jaukumo ir įdomumo. Jos 
tiktai partinės ir labdaros. Jose . 
lietuvystės buvo ir tebėra ma
žai. Mūsų augantis jaunimas bė
ga nuo mūsų organizacijų, jų 
peštynių, barnių ir, ginčų, žo
džiu, mūsų jaunimas išsiskiria 
iš mūsų visuomeninio, tautinio 
ir kultūrinio gyvenimo. Eina pas 
amerikiečius ar, kitų .tautų žmo
nes per mišrias vedybas, žūva 
mūsų tautai.

Per eilę metų siūliau persior
ganizuoti, siekti tautinės vieny
bės ir stiprybės Amerikoje, pa
kartotinai siūliau planus jauni
mo auklėjimo, tuo tikslu įkū
riau vakarinius lietuvių kalbos 
kursus Conn. valstybėj ir paro
džiau visiems, kad galimybės 
yra, kad arti 500 jaunuolių lan
ko 6 vakarines mokyklėles, mo
kosi lietuvių kalbos, rašybos, 

| meno ir kitų dalykų. Deja, kitų Į

valstybių lietuviai nesekė šiuo 
pavyzdžiu, nesielojo, kad kasmet 
tūkstančiai jaunuolių mūsų tau
tai dingsta. .

Kokia gi mūsų tautinio išsi
laikymo viltis?

Šis klausimas stovi prieš vi
sus sąmoninguosius lietuvius. 
Man atrodo, kad vienintelė viltis 
tegali būti kuriamose lietuvių 
bendruomenėse.

Visame vakarų laisvam pasau
lyje kuriamos lietuvių bendruo
menės žada naują viltį, galimy
bes tikslo pasiekti — patikrinti 
mūsų tautinei egzistencijai są
lygas ir sąlygas atlietuvinimui

rikoje gimusių ir augusių lietu
vių, bet dar visiškai nenutautė- 
jusių ir neišsiskyrusių iš 
vių tautinio ir kultūrinio 
nimo.

ALB kūrėjai, siekdami
— apjungimo lietuvių JAV kraš
te, tikisi išvystyti sąjūdį ir pa
statyti lituanistikos dalykus 
taip, kad augantis mūsų jauni
mas būtų išmokytas tėvų kalbos 
ir lietuviškos rašybos, ir galėtų 
lietuviškai samprotauti, sukurti 
lietuviškas šeimas. Todėl, visi 
sąmoningieji lietuviai privalo 
stoti j ALB ir remti jos tautinę 
ir kultūrinę veiklą 'visomis1 savo 
išgalėmis, nes tiktai per ALB 
galėsime išlaikyti savo spaudą, 
organizacijas ir išsaugosime lie
tuvių tautinį ir kultūrinį gyve
nimą Amerikoje bei kituose 
kraštuose. JAV dar-.yra virš 
400,00 lietuviškai kalbančių, lie
tuviais save vadinančių žmonių. 
Gerai susijungę galėtume pa
tikrinti amerikoniškai LIETU
VAI ateitį ir daug pagelbėti mū
sų broliams ir seserims, kovo
jant dėl Lietuvos laisvės.

V. M. č-kas

lietu- 
gyver

tikslo

*

Kūno Kultūros instbKauno 
tuto vadovybėje yra Algirdas 
Šocikas. Jis esąs visos Sovietų 
Sąjungos bokso sunkiojo svorio 
Čempionas.

*
Ir okupacijos laikais Lietuvos 

krepšinininkai neapsileidžia. Per
eitą rudenį Kauno krepšinio ko
manda "Žalgiris” laimėjo So
vietų Sąjungos krepšinio čem
piono vardą. Rungtynės vyko 
Odesoje. Ta proga komunistinė 
spauda giriasi, kad krepšinis 
esąs sovietuose mėgiamiausias 
sportas ir "socialistinės šalies" 
krepšinio rinktinės ne kartą lai
mėjusios Europos čempionatą... 
Kad tai buvo laimėjusi Lietuva 
dar jos nepriklausomybės lai
kais, jie, žinoma, neprasitaria. 
Lygiai, kaip ir viename leidinyje 
Vytauto Didžiojo Muziejaus pa
statas Kaune rodomas, kaip vie
nas iš sovietinės statybos 
mėjimų ...

*
Buvusiuose "Pažangos” 

muose pereitų metų spalio 
nesi įsikūrė vadinami "Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos Techni
kos Mokslų ir Melioracijos In
stitutai”.

litines grupes ir išskirti iš visuo
meninių veiksnių sklandaus\dž& 
bo trukdytojus;

2) daryti žygių, kad Vasario 
16 proga surinktos aukos būtų 
įšaldytos ir perduotos ALT, tik 
įvykdžius suminėtus reikalavi
mus.

A.L.T.S. Pirmojo Skyriaus 
VALDYBA

VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 

MINĖJIMAS 
PITTSBURGHE

Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
šventės minėjimas Pittsburghe

J

lai-

rū-
mč-

•
"Tarybiniu kompozitorių” są

jungos valdybos atsakinguoju 
sekretorium yra tūlas A. Kle- 
nickis. Jis taip pat kompozito
rius ir yra parašęs operą "Prie 
Nemuno”, kuri rengiamasi vai
dinti.

L.T.S. Pirmojo Skyriaus Vi
suotinis narių susirinkimas įvy
kęs š. m. sausio mėn. 12 d»New 
Yorke, konstatavo:

1. kad Lietuvos išlaisvinimo 
darbą dirbančios lietuvių insti
tucijos nėra vieningos;

2. kad tokia nevieningumo 
būklė nuodija ir skaldo lietuvių 
visuomenę išeivijoje;

3. kad savitarpinis nesusitari- 
mas dėl partinių interesų tiesio
giniai kenkia Lietuvos laisvini
mo darbams ir įžeidžia Lietu
vos laisvės kovotojus, kovojan
čius krauju ir kančia dėl Tėvy
nės Laisvės LIETUVOJE.

Todėl prašoma A.L.T. S-gos į
Centro Valdybą imtis skubios ! rengiamas vasario 17 d. Lietu- 
iniciatyvos Amerikos Lietuvių ■ 
Taryboje: 

| a) Tuojau patvirtinti Diplo-
"1 matijos šefo ir VLIKo susitari

mą ;
b) Dar iki Vasario 16 d. pa

skatinti VLIKą priimti Mažosios 
Lietuvos Tarybos atstovą į sa
vo tarpą pilnateisiu nariu:

c) Kad būtų pasmerktas ati
tinkamu politiniu grupių asmenų 
išsišokimas, siekias nepagrįstais 
skundais diskvalifikuoti kitų po
litinių įsitikinimų asmenis bei 
grupes ir tuo kenkiąs Lietuvos 
laisvinimo bylai.

Neradus sklandaus ir vienin
go susitarimo šiais klausimais,

1) kreiptis į nuosaikiąsias vi
suomenės organizacijas bei po-

vių Piliečių svetainėje, 2 vai.
Minėjimo kalbėtoju yra pa

kviestas ALT iždininkas M. Vai- 
dyla. Į minėjimą yra pakviestas 
miesto mayoras, gubernatorius 
ir d.u Kongreso atstovai.

Minėjimo meninę programą 
atliks šv. -Kazimiero parapijos 
choras, dainininkė Andriulionytg 
ir šv. Pranciškaus mokyklos 
tautinių šokių šokėjos.

Visi Pittsburgho ir apylinkių 
lietuviai kviečiami minėjime 
gausiai dalyvauti ir parodyti, 
kad mes mokam branginti savo 
tėvynės laisvę.

Juozas Verbickas

*

Kompozitorius Antanas Ra
čiūnas esąs parašęs naują operą, 
bet ji dar neorkestruota.

*

Jaunas kompozitorius J. Ju
zeliūnas rašas baletą iš žvejų 
gyvenimo. Baletas pavadintas 
"Marių Pakrantėje”.

¥

Kompoz. A. Belazaras baigias 
muziką muzikinei komedijai. Li- 
beretrt autorė — Liunė Janušytė.

¥

Komunistinė spauda giria mu
zikus J. švedą, K. Kavecką, K. 
Galkauską ir J. Karosą, kad jų 
kūriniuose vis ryškiau ir pilniau 
atsispindinti socialistinė revoliu
cija ...

LIETUVIU TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. Jonas Balys

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. Gaunama Dirvoje.

O Kunigėlis jau traukė antrą pos
mą:

Čia, papūtus vėjui, krinta kaikada
Ant karžygio kapo sidabro rasa.
Ši daina, buvo Kunigėlio mylimoji. 

Ją dainuojant jo galva iškildavo ir akys 
blizgėdavo. Ir traukė jis ją, kada tik 
laiko turėjo. Draugai juokdavosi, er
zindavo, bet jis nieko nebodamas rėk
davo visu rimtumu. Ir ką tik jis neda
rė — vis iš visos širdies. "Trenktas”,' 
klausydami jo kalbų, sakė draugai. Vi
sada rimtas, vis susikaupęs ir, atrodė, 
tik ir laukia progos apie tėvynės meilę '■ 
pakalbėti. Ir kai pradės, tai vis iškil
mingai, pamokančiai... Dėl to jo pa- 
mokslininkaujančio būdo jį ir praminė 
Kunigėliu. Buvo tokių, kurie net neži
nojo, kad jo pavardė Petras Meilus. 
Visi taip jį vadino, taip šaukiamas at
siliepdavo ir dėl to nepyko. Kažin, ar 
jis iš viso- pykti mokėjo. Su visais bū
davo malonus ir niekada joks žodis nei 
veiksmas jo neįžeisdavo. Iš jo juokiasi, 
kolioja, o jis vis ramiai, ir maloniai ir 
vis kiekvieną "draugas” vadina. O tas 
jo būdas su jo išvaizda nei trupučio

apskritas, raudonas, maža plokšti no
sytė ir po ja visada praviros mėsingos 
lūpos. Tik kuokštais susivijusių švie
sių garbanų ir* vaiskiai mėlynų akių 
galima buvo pavydėti. Tik tos akys ir 
darė jį žmogumi. Tik akys ir švelnino 
tą antžmogį. Niekada, jose nesimatę 
kieto žvilgsnio, visada, jose švietė mink
štas meilumas. Tas akių žvilgsnis ir 
darė jį tokiu, kokiu jį visi laikė — vai
ku, iš kurio galima pasijuokti keršto 
nesibijant. O keršto jis net priešui ne
žadėjo. Ėjo, kirto juos kaip šienpjūvys 
— reikia lauką nurėžti, reikia ir tėvy
nės priešus iškirsti. Vis ramiai, be įnir
šio, su ūkininkui įprastu užsispyrimu.

Ir tik stebėjosi visi iš kur pas jį 
tie gražūs žodžiai. Kai taip kalba mo
kytas žmogus, dažnai klausoma su pa
garba, bet kai kaimo bernas tokiais 
žodžiais prabyla — tik juokas ima. O 
jis kalbėjo kiekviena proga. Ir dažnai 
vis tą patį, tarytum išmokytas špokas. 
Tėvynė jam buvo šventas ir didingas 
žodis. Ir tarnavo. jis, jai visais jaus
mais.

Ne jį vieną tėvynės meile atvedė, 
nesiderino. Nebuvo jis augštas, bet pla- Tėvynės balso paklausiusių daugiau 
tesnis, negu augštenis. Tikras ąžuolo buvo nei tų, kuriuos alkis, nuotykių 
drūtuolio kelmas! Kojos trumpos ir jieškojimas-ar žemės pažadai.į savano- 

i <— taip ir čiuožia nuo že- rių eilės įjungė ift kuriems tėvynė ar

.1

kaip luotai -— taip ir čiuožia nuo že-. rių eilės įjungė ift kuriems tėvynė ar 
•mės neetkėldamas, į abidvi šalis, kry- Lietuva buvo neaiškios sąvokos. Bet 
puodamas. O - rankos ligi ■ pečių kelių! tie, kurie tėvynę mylėjo, Kunigėlio kal- 
Irką nutvers savo letena — braška bomis- domėjosi, o • kiti. jo net ir su- 
ir lūžtų. Ir ne tik stuomuo.ar galūnės prasti negalėjo. Ir taip Kunigėlio nie- 
priminė pirminį žmogų —• jo.galva taip Ir-" Tz—

V ■
priminė pirminį žmogų
pat buvo lyg kokio apsigimėlio. Veidas ka

kas negerbė. Tik vienas i- Jurgis Kar- 
iš viso būrio Kunigėlio nevenge

ir iš jo nesišaipė. Ir klausydavo Ku
nigėlį ir kai reikėdavo dar pats pridė
davo. Todėl ir žodis "draugas”, kai 
juo šaukdavo Karką, nebuvo vien įpras
tas kreipinys, bet turėjo tikrąją prasr_ Ar daug jų turit? 
mę.

Dainavo dabar jisai savo dainą ir 
pats vienas ja gėrėjosi, o ant vartų 
sėdintieji juokėsi. Tik šeimininkė ei
dama iš tvarto su milžtuvėmis stabte
lėjo paklausyti. Kunigėliui baigus ji 
pagyrė:

— Gražiai giedi, kareivėli. Ir gies
mė tokia puiki...

— Žygio daina, močiute! — pasi
gyrė Kunigėlis.

— Kokio Žygo, ar iš Gaidelių? — 
moteris nesuprato.

Paskui ją iš tvarto išėjęs šeimi
ninkas subarė:

— Kad ir nesupranti, motin. Žygio
— ręiškia kareivių giesmė.

— Taip, ir yra, — pritarė Kunigė-
i lis.

— Iš kur man žinoti,.— teisinosi 
moteris. — O tamsta kodėl nėjai šokti?
— klausė.

— Negaliu, močiute, — esu tarny
boj, turiu namus saugoti-.

— Kas čia juos ims, kai ruskį iš- 
varėt. Bet gal tamsta vedęs?

. —-Nevedęs, močiute, , bet negaliu
eiti. Iš visų pusių priešai tyko, budėti 
reikia. Ne laikas linksmintis, kada Tė- 

' vyne pavojuje, kada broliai po priešo 
padu dejuoja"

Ii Tamsta?
Iš Žemaičių žemės, močiute. Ten 

ruskių jau nėra.'
— Tai kad sakėt broliai dejuoja ...

— Neturiu nei vieno. Vienas pas 
tėvą esu.

— Vaje, tu mano, aš jau nei nepri
girdžiu.

— Kad tu ir nesupranti, motin, — 
įsikišo šeimininkas.

— Ir nesuprasit jo, mama! — rik
telėjo sargybos viršininkas nuo vartų. 
— Jis gi Kunigėlis, o gi ir kunigą sun
ku suprasti.

— Teisybė, Tamsta, o gražiai kal
ba, — pagyrė moteris.

— Eitum jau motin. Apsiliuobėm 
ir galim vėl prie šokių grįsti, — paragi
no šeimininkas.

— Dar ko nebuvo! — pakėlė balsą 
žmona. — Ir taip jau ant kojų nepa
stovi prisipūtęs. Ii’ taip rytoj reikės 
tave su pagaliu iš lovos kelti.

— E ... su .tavim... — -niurnėjo 
žmogus ir pamažu krypavo į trobą. — 
Tai ramios nakties! — šūktelėjo Ku

nigėliui.
— Labanakt, tėvuk! — atsiliepė 

Kunigėlis.
Palengva 

tamsu. Rugpjūčio nakties žvaigždžių 
spinksėjimas nakties tamsą pavertė 
jaukįą prieblanda, sakytum mėnulis 
šviestų. O ir vakarai "dar .virš miško.

_ Bet ramybė su naktimi kaiman neaįė-
— Ar .tai pas jus dar rūskis. Iš to- jo. Vakaruškininkų siautulys kaip tik

pasiekė pačias augštumas. Ir ties štabo 
durimis išdygo šmėkliškai plati Kuni
gėlio štovyla. Pakeistas sargybinis nu
ėjo prie vartų draugų erzelin įsiterpti. 
Kunigėlis stovėjo poste lyg įkastas, nei 
kaimo alasas, nei draugų plepalai jo 
dėmesio nuo pareigos nekreipė. Po ku
rio laiko sargybiniams pabodo ant.var
tų karoti ir jie palengva sulindo trisie- 
nin nusnausti. Liko tik telefoninkas. 
Pasiklausė viliojančių garsų ir pradė
jo šnekinti Kunigėlį:

— Tai kad ne tas budėjimas, su- 
šoktumėm ir mudu, Kunigėli 1 Griebtu- 
mėm mergaitę už paširdžių...

— Nekalbėk su manim, draugas
— aš sargyboj, man negalima kalbėtis,
— nutraukė jį Kunigėlis.

— Ir aš tarnyboj, juk nepašalinis.
— Vistiek, draugas, aš negaliu, 

man budėti reikia. Tu nepyk, draugas, 
man negalima. •

Ir su tais žodžiais Kunigėlis su
čiaupė lūpas. Telefoninkas ir kalbėjo, 
ir koliojo, o jis neatsiliepė. Netekęs vil
ties Kunigėlį prakalbinti, telefoninkas 
pradėjo snąusti. Ramu paliko kieme. 
Tik iš toliau atsitrenkdavo armonikos 

sutemo. Tačiau nebuvd cypavimas ir; kartais jį. pamušdavo
savanorių daina.

Ant saulės ginklai sumirgėjo, 
Pasigirdo galinga daina 
Ir gatvė visa sudulkėjo —. 
Atžygiavo kareivių kuopa.

* .♦

(Bus daugiau)'-
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BALF SUTARTIS SU IRO BAIGIASI

KAM MOKĖTI BRANGIAU,

prenumeruoti

DIRVĄ

KURSAS IR 
PRENUMERATA

Vakaro programą tvarkė Dr. 
Biežis. ' J. Vč.

Sausio mfin. 27 d. Clevelande įvyko 
antroji Jaunimo Teatro "Rūtos" prem
jerą. Buvo vaidinama Myk. Vencląus- 
ko "Burtininko pinklėse”. Režisavo 
teatro vadovas akt. *P. Maželis.

Draugo bendradarbių klubo 
valdyba Sausio 27 d. Chicągoje 
surengė katalikų žurnalistų glo
bėjo šv. Pranciškaus Saleziečio 
šventę. Po pamaldų Aušros Var
tų parap. bažnyčioje dienraščio 
bendradarbiai buvo pavaišinti 
pusryčiais, o po jų posėdžiavo.

Aistringesnieji katalikai žur
nalistai reikalavo Draugo re
daktorius griežtesnio kurso. Bu
vo nuomonių, kad redakcija tu
rėtų į krepšį kišti kitų įsitikini
mų autorių straipsnius. Vienas 
įsismaginęs kolega nuėjo dar gi
liau. Jis siūlė Klubo valdybai 
ateityje premijuoti .tik.tuos kon
kursinius romanus, kurių auto
riai yra geri, praktikuoją kata
likai. " -

Blaivesnės galvos nepritarė 
betgi nei romanų autorių rūšia
vimui jų įsitikinimais, nei' par
tinio lagerio kurso pagriežtini- 
mui, nei kitiems kraštutiniams 
receptams, motyvuodami, be kit
ko ir tuo, kad' tokios reformos 
galinčios atsiliepti į prenumera
tą. J. L.

' Šioje knygoje, prisiminimų forma, vaiz
duojami 1940 ir 1941 vergijos“ metai Lietu
voje. .* ■ , į - .

,. Knyga 182 psl. Kaina .1.50 dol. Knyga 
gaunama: DIRVĄ, 6820 Superior Avė., Cle
veland 3,. Ohio.

desiai, kalba, mimika, sukūrė 
gyvojo kino tipą. Jis išlaikė sa
vo stilių per ištisus penkis veiks
mus ir, rudos, kitą tokį tipą te
galima būtų pamatyti tik pačio
je Kinijoje.

Jaunoji J. Luizaitė, Amerikos 
lietuvaitė, darniai jungėsi į)rie 
viso spektaklio ir talentingai pi
aninu palydėjo paukštelių dai
nas ir fėjų šokius. Reikia nuo
širdžiai pasveikinti jos talką.

Režisierius P. Maželis pasakos 
dramatinius elementus sukrita- 
lizavo, apjungė juos į darnią ir 
gyvą visūmą, sukurdamas me
nišką vaizdą. Veikėjų dialogai 
išryškinti, akustiniai, nuspalvin
ti, juo tolyn Vis labiau didino 
drausminę kreivę.

Scenoje nebuvo nei besiblaš
kančiųjų nei nebyliųjų aktorių. 
Kiekvienas jų kalbėjo taisyklin
ga kalba, kiekvienas tipas de
rinosi prie meninės visumos sa
vo charakteriu, drabužiu, judė
siu, šokiu ir daina.

Meninės tikrovės ir visumos 
sukūrimas idėjų, jų savitarpio 
kovų vaizdų išreiškimas ir vei
kėjams gyvybės suteikimas bu
vo pati sunkiausia rež. P. Maže
lio paskirtis ir jis visa tai su 
jaučiamu talentingumu atliko, 

i nors jaunieji aktoriai buvo ga- 
I na rupi ir žalia medžiaga jo re
žisūros kaltui.

P. Maželis esąs visapusiškas 
scenos menininkas. Jo paruošti 
drabužiai puikiai derinosi ir sko
ningai puošė pasakos veikėjus.

siems įteigti. Ji yra pradėta 
pernai, spalių 22' d. ir bus baig
ta šįmet, vasario, pradžioje, šio
je KBV Sueigoje dalyvauja 70 
skautų vadovų ir ji vykdoma 
pagal jų pačių balsavimo priim
tas taisykles.

KBVS tikslas yra: 1) Ap
žvelgti Skautų Brolijos ir jos 
vienetų veikimą bei išryškinti 
ateities gaires ir 2) išrinkti Bro
lijos organus naujam kadenci
jos laikotarpiui. KBVS dalyviai 
— atstovai skaitlingai pareiškė 
savo pageidavimus bei mintis 
Brolijos reikalais ir pasiūlė kan
didatus rinkimams. Autorius, 
matyti, buvo pasiūlytas kandi
datu nedaugelio atstovų, ir kaip 
matyti iš straipsnio — be jp 
žinios. Todėl jis ir buvo atsi
klaustas Rinkimų Komisijos. Ta
čiau iki šiol dar nė vienas šių 
rinkimų kandidatas neapšiskel- 
bė, kad sutinka kandidatuoti tik 
tada, jei jo pavaduotoju kandi
datuos tas ar kitas skautų va
dovas. Ar tik nepagalvos skai
tančioji visuomenė, kad kiti kan
didatai yra kuklesni ir nestato 
savo aš virš visų skautų reika
lų? Jie nesiima tokios savirek
lamos, nes ’ jie yra tikri, kad 
KBVS atstovai žinos ką pasi
rinkti ir be propagandos. Iš vi
so. šiuose Brolijos organų rin
kimuose tegalimas vienas pagei
davimas, kad Vyriausiasis Skau
tininkas ir jo Pavaduotojas* bū
tų išrinkti viename krašte ir gal 
viename mieste, kad tuo būdu 
viens kitą papildytų Brolijos va
dovavimo darbuose.

Autoriaus įtaigojimas pratęs-

Europoje tarp visų pasilikusių 
ten tremtinių dar yra apie 8,900 
lietuvių, kurių dalis; neabejoja
me, bus įkurdinti kitose valsty
bėse, bet, deja, neidažai jų dėl 
įvairių priežasčių turės pasilikti 
gyventi tremtyje. Tokiems bus 
reikalinga nuolatinė globa ir pa
galba. Bendras Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondas, geraširdžių 
lietuvių padedamas, pasiryžęs 
tęsti savo darbą ir teikti jiems 
materialinę pagalbą,

Amerikos lietuvių organizaci
jos kviečiamos į talką, ir suda
rydamos-savo' metinius biudže
tus ar skirdamos dalį savo pa
jamų labdaros , reikalams, skirtų 
atitinkamas sumas tiems lietu
viams tremtiniams šelpti ir'glo- 
boti.

jei galima pirkti pigešnėnv 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 išsimokėjimo sąly
gos. Prekės demonstruojamos, 
neįpareigojant pirkėjo, pagei
daujamu laiku jo bute. ‘ (

V. BARTKUS
712 E. 92 St., Cleyeland 8, Ohio 

LI1-6716 (po 5 vaLp..p.) 
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Patark kaimynui

Lietuvių Tautinės S-gos Chi- 
cagos skyriaus š. m. sausio 20 
d. surengtas dainos — muzikos 
— literatūros vakaras visuome
nės buvo labai šiltai sutiktas.

Vincė Jonuškaitė pasirodė su 
gausiu pasaulinės ir lietuvių 
muzikos repertuaru, kurį atli
ko su jai taip charakteringu 
dramizmu, pasiekusiu aukščiau
sio laipsnio dzūkiškoj dziemedzio 
dainoj. Jos dainavimo klausoma 
širdimi, ir ji publikoj neturi 
"opozicijos".

Antrasis vakaro solistas Jo
nas Vaznelis, nors ne pirmą kar
tą Chicagoj pasirodęs, buvo lyg 
ir debiutantas platesnio masto 
koncerte. Ir jis savo egzaminą 
išlaikė puikiai, šis jaunas bosas 
turi stiprų balsą ir stropiai jį 
lavina.

Birutė Nasvytytė — Smeto
nienė taip pat sužavėjo publiką, 
grakščiai atlikdama Chopeno, 
Čiurlionio ir Liszto kūrinius. 
Chicagoj pasirodė pirmą kartą. 
Būtų malonu ją išgirsti Chica- 
goje dažniau.

Stasys Santvaras paskaitė ke
lis naujausius eilėraščius ir sce- 
no vaizdelį apie baisiojo birželio 
trėmimą. Santvaras Chicągoje 
pasirodė taip pat pirmą kartą.

Juozas Balčiūnas — švaistas 
skaitė ištrauką iš ilgesnės apy
sakos, pavadintos "Mirtis pa
keliui į tėvynę”.

šio vakaro proga chicagiečiai 
pagerbė V. Jonuškaitę jos 25 m. 
scenos) darbo sukakties proga. 
Sveikino adv. Lapinskas — Liet. 
TauL>S-gos Chicagos skyriaus 
vargiu, prof. VI. Jakubėnas —

ti šios KBVS rinkimus nepa
grįstas. Pagal veikiantį Liet. 
Skautų S-gos statutą išrinktųjų 
organų kadencija yra 1 metai. 
Jei šie rinkimai būtų nutęsti dar 
kuriam laikui, KBVS užtruktų 
pusmetį, o gal ir ilgiau. Kažin 
ar tas būtų sveika pačiai orga
nizacijai.

Tebūna autorius ir jo siūlomas 
pavaduotojas ramūs, jei bus iš
rinkti ir kiti į Brolijos valdo
muosius organus, — pastarieji 
irgi stengsis telkti skautiškasias 
gretas ir veikti pagal Liet Skau
tų S-gos statutą bei tradicijas.

Būtų nepaprastai idealu, kad 
visi lietuviai berniukai taptų 
skautais. Bet kažkaip nesinori 
tikėti, kad du žmonės tai įsteng
tų padaryti...! Pagaliau net gal 
nevisai korektiška paneigti ir 
kitas jaunimo organizacijas. 
Ačiū Dievui, kad Skautų- Broli
jos visumoje nėra fanatizmo bei 
kitų niekinimo.

Sausio 31 d. KBVS Rinkimų 
Komisijon suplauks balsavimo 
kortelės ir Lietuvos Skautų Bro
lija sužinos, kam patikėtas jos 
vairas. Nauji vyr. vadovai dirbs 
skautijos labui, bus pavyzdžiu 
jauniesiems ir bus naudingi Tė
vynės sūnūs.

Ryžausi šį kartą atsakyti irgi 
svetimoje tribūnoje. Tačiau to
limesnes diskusijas, jei tokios 
būtų, kviesčiau perkelti į skau
tiškąją spaudą .

Dėkui Gerb. Redakcijai už vie
tą Jūsų laikraštyje, o skaityto
jams už kantrybę,

J. Gerkėnas

ment of Mįgrasts from Europe 
’(PICMME), perimti buvusios 
International Refugee Organi- 
zation (IRO) funkcijas išimtinai 
tremtinių imigracijos ir įkurdi
nimo šrytyse. ši naujoji organi
zacija pilnai išvystys savo veik
lą tiktai apie kovo mėn. šalia 
imigracijos ir įkurdinimo Jung
tinių Tautų įkurta High Com- 
missioners įstaiga Genevoje ir 
jo atstovai teiks legalę ir/poli
tinę globą išblaškytiems po visą 
pasaulį pabėgėliams.

šalpos organizacijos iki šiol 
dirbusios šalpos ir imigracijos 
srityje, jų tarpe ir Bendrasis 
Amerikos Lietuvių šaiposi Fon
das, kurio tikslas šelpti ir pri
žiūrėti, kad pasilikę Europoje ir 

, kitur lietuviai tremtiniai nebū
tų skriaudžiami ir jų teisės ne
būtų pažeistos, artimai koope
ruos su tomis institucijomis.

DAINOS MUZIKOS - LITERATŪROS 
VAKARAS CHICĄGOJE

šiomis dienomis JAV spaudo- i 
je pasirodė vyr. sktn. Petro Jur- ; 
gėlos straipsnis Lietuvos Skau- ' 
tų Brolijos reikalais. Jo autorius . 
gal ir turėjo gerų norų, tačiau i 
meta negerą šešėlį visai lietu- ; 
viškajai skautijai.

Lietuvos skautija nuo pat sa
vo gyvavimo pradžios niekados 
nentikrypo nuo savo 1918 m. 
pradėto kelio — DIEVUI, TĖ
VYNEI ir ARTIMUI. Ji juo žen
gė laisve ir gėriu klestinčioje 
nepriklausomoje Lietuvoje, ji 
kovojo ir tebekovoja pogrindyje, 
ji neša tremties — emigracijos 
nedalią dabar. Kiekvienu atve
ju keitėsi ir vis tebekinta skau- 
tiToš veikimo sąlygos. Vienokios 
jos~būvo Tėvynėje, kitokios 
tremtinių stovyklose Europoje 
ir visiškai naujoje aplinkoje 
skautija pasijuto dabar, paskli
dusi po tolimus kraštus.

Nuostabu, kad autorius ne
pastebėjo, jog skautai buvo pir
mieji emigraciniuose kraštuose, 
kurie tuoj atkūrė tenai savo 
vienetus. Emigracinė banga pa
lietė visas mūsų organizacijas 
ir nereta dar ir dabar neįstengia 
išbristi iš krizės.

Daugelis lietuviškųjų tremti
nių organizacijų emigraciniuose 
kraštuose rado sau giminingas 
organizacijas, su kurių talka ga
lėjo tvirčiau pasijusti ant kojų. 
Lietuviai skautai niekur nerado 
lietuviškų skautų vienetų išei
vijoje. O juk tokie vadai, kaip 
autorius, jau seniai gyvena šiuo
se kraštuose ir. turėjo daug lai
ko sudaryti stiprius skautybčs 
židinius. Ar tai nemeta šešėlio 
ir jam pačiam ? Tačiau tenelai- 
ko jis tai priekaištu. Kiekvienas 
supranta, kad čia buvo kalta gy
venamojo krašto aplinka.

Kiek teisybės yra autoriaus 
žodžiuose, kad išeivijoje pir
miausia atsikūrė ir y ha pajė
gesni vyresnio amžiaus skautų 
vienetai. Tai yra natūrali emi
gracijos išdava. Juk emigraci
niai kraštai pirmiausia įsileido 
viengungius, darbingus vyrus. 
Šeimos vėliau nuvyko į tuos 
kraštus, ir kai kur, pradžioje 
gyvendamos, stovyklose, turėjo 
net didelių kliūčių iš tų kraštų 
šeimininkų atkurti lietuviškus 
skautu vienetus (pvz. Australi
ja). Tačiau ilgainiui sąlygos dėl 
ryžtingu skautų vadovų pastan
gų pakito lietuvių skautų nau
dai.

Kiekvienas lietuviškoje ar 
skautiškoje spaudoje randa daug 
gražių atsiliepimų apie vėl au
gančią lietuviškąją skautiją. O 
dėl narių nubyrėjimo tegalima 
pasakyti, kad tai esąs natūralūs 
reiškinys.— ne vien pas lietu
vius, bet ir pas kitų tautų skau
tus.

Skautų organizacija nėra kaž
kokia kasta, kurion patekęs jau
nuolis privalo likti iki. grabo 
lentos. Jon nieks varu negali 
būti varomas, bet joje kiekvie
nas jaunuolis mielai laukiamas. 
Pastaruoju metu kaip tik jau
čiamas jaunų skautų eilių pa
gausėjimas. Retą vargo mokyk
lą rasime be skautiško vieneto.

Miela, kad autoriaus nepamirš
ta skautai bei jų vadovai ir jam 
parašo. Tačiau jie ir tarpusavy 
susirašinėja bei diskutuoja or- 
organizacinius klausimus skau
tiškoje spaudoje. Gaila, kad au
torius prabilo iš svetimos tri
būnos.

Šiuo metu vyksta korespon- 
dencinė Brolijos Vadovų Sueiga'lietuvių kompozitorių, režisierius 
(KBVS). Ji nedaroma paskubo- Gasp. Velička __Chicagos Tau-
mis, aip kad autorius nori vi- tinio Ansamblio ir skautininke

kaištų. Tačiau įdomi pasakos i 
kompozicija, idėjiniai ir didakti- i 
niai momentai išlygina kaiku- ' 
riuos trūkumus. M. Venclauską : 
nuoširdžiai sveikiname ir linki- ; 
mę parašyti daugiau scenos vei- , 
kalų mūsų jaunimui. .
' Pasakos veikėjai kovoja dėl 

egzistencijos, dėl gėrio, laisvės, 
ilgisi savo gimtojo krašto. Iš 
mažųjų pasaulio išmetami tan
kai, lėktuvai ir kita, žiauri ir 
kruvina karo butaforija. Jų ko
vos priemonėmis palieka jų pa
čių pastangos ir tikėjimas, kad 
"piktas pats save sunaikina, o 
meilė ir gėris laimi”.

Tradiciniai veikėjus galėtume 
suskirstyti į geruosius ir blo
guosius. štai švelnus, geras ge
ras lietuvis senelis (G. Motiejū
nas) ; nuoširdi, mylinti savo bro
lelį Našlutė (L. Janulevičiūtė); 
artimo meilės ir gerumo kupina 
širdelė Lapelis (E. Žilionis); iš
didus, bet teisingas ir geraširdis 
kalifo sūnus (A. Barzdukas); 
pagalbą teikianti užburtiesiems 
nelaimingoji princesė (R. Mal- 
canaitė); stebuklingąjį kilimėlį 
dovanojančios mažoji (G. Gul- 
binaitė) ir geroji (J. Laikūnai- 
tė) fėjos; švelniai čiulbanti ir 
tėvynės meilę žadinanti lakstu
tį (R. Malcanaitė). O štai iri 
visas pulkas gerųjų paukštelių 
su jų linksmuoju fazanu (V. Mal- 
canas).

Blogieji veikėjai: žiaurusis 
viziris (A. Kijauskas); piktasis 
burtininkas (J. Vyšniauskas); 
klastingasis tarnas kinaš (D. 
Balčiūnas); neišauklėta juoda- 
plunksnė varna (A. Malcanaitė).

Negalima gi užmiršti grakš- 
čiųjų šokančių fėjų, (J. Drasu- 
tytč — solo, R. Staniškytė, G. 
Vėlyvytė, V. Vaivadaitė), ir 
švelnutei kines (N. žydavičiūtė) 
ir jaunųjų ’pbvų (N. Žydavičiū
tė ir R. Melsbakas), gerutės pe
lėdos (M. Dabrikaitė), ligonės 
kanarėlės (J. Grigaliūnaitė), ro
jaus paukštelio (E. žydavi- 
čiaus), paukščio muzikanto (R. 
žydavičius) ir dviejų drausmin
gų kalifo sargybinių (R. Zorska 
ir R. Melsbakas).

Virš 30 jaunųjų aktorių "Bur
tininko pinklėse” niekur nesusi
painiojo, savo vaidmenis atliko 
gyvai, šviežiai, kultūringai, ta-

■ rytum jie buvo užgimę atlikti
■ režisieriaus skirtas ridės. Iš tik

rųjų, tai buvo raiški jaunųjų
i scenos talentų demonstracija.

Atskirai Ireikia prisiminti, 
; koks guvus buvo fazanas (V.
■ Malcanas) "Paukščių vestuvių” 

scenoje. Jis ir dainininkas, ir
• plepys piršlys, ir pagaliau pui- 
- kus jaunasis aktorius, o neman

dagioji varna (A. Malcanaitė) 
argi nežavėjo mūsų savo sąmo
jingumu ir gyvumu? Ar gi ga
lėjo būti geresnis senelis (G. 
Motiejūnas) arba kad ir Našlu
tė (L. Janulevičiūtė) — švelni, 
jautria širdele, techniškai jau 
pažengusi artistė, žinoma, nuo
stabiausias buvo, dėkinga vaid
menį gavęs, ■ kinas (D. Balčiū
nas). Jo groteskiniai tipingi ju-

Pefęitų metų gruodžio men. 
specialeje konferencijoje Brusė- 
ly j e sudaryta laikina • or^ąniza-

. '■ ' ' ' 1 ;
' . < ■ • . .

Režisieriaus pieštos dekora
cijos ir šviesų efektai nuskaid
rino "Burtininko pinklių" ‘ už
kampius, pagyvindami ir dar
niai užpildydami scenos erdvę.

Tiesa, pasaka yra gerokai ap
krauta z dirbtinėmis, kompozici
jos organiškumui ir. dramatiš
kam raiškumui trukdančiomis 
detalėmis. Jas režisierius, susi
taręs su autorium, galėtų leng
vai pašalinti, nesužalodamas vei
kalo meninės visumos.

Pedagoginiu žvilgsniu fėjų šo
kis ir ypač jų permatomi drabu
žiai, primeną haremų moteris, 
kiek netiko šiam jaunųjų spek
takliui. ' ’

<5

"Rūtos" teatro vadovas reži
sierius P. Maželis atliko gražų 
auklėjamąjį ir konstruktyvų 
darbą. Reikia pasveikinti jo “ta
lentingai besireiškiančią režisū
rinę kūrybą ir palinkėti, nepa
būgus nuovargio, ištęsėti toliau.

"Burtininko pinklių” premiera 
praėjo didžiausiu pasisekimu. 
Gausios žiūrovų katutės ir pilnA 
scena gėlių reiškė nuoširdų dė
kingumą autoriui M., Venclaus- 
kui, režisieriui P. Maželiui ir 
jauniesiems aktoriams.

Tai buvo tikra jaunųjų pa
kilios dvasios ir kūrybinių galių 
premijera. Tai jaunimo teatro 
"Rūtos” ir jo vadovo šuolis į di
džiulius potvynio vandenis. Į 
vandenis naujų idėjų.ir darbų. 

I J. Stp.

Zailskienė — Chicagos skaučių 
vardu. Lietuvos konsulas Dr. 
Daužvardis savo sveikinimo žo
dy iškėlė V. Jonuškaitės nuo
pelnus, populiarinant lietuvių 
dainą ne tik savųjų, bet ir ki
tataučių tarpe.

Prof. Jakubėnas paminėjo, 
kad V. Jonuškaitė, suradusi jos 
širdžiai mielą tekstą, pati jieš- 

| ko kompozitoriaus ir iš jo iš
traukia tekstui muziką. Tokia 
esanti ir šiame vakare dainuotų 
"Mėlinųjų varpelių” istorija, 
prisipažino kompozitorius Jaku
bėnas.

Arabų pasakos, žinomos "Tūk- ' 
■ątanties ir'vienos nakties" var
du, senais laikais garsėjo visa
me oriente. Prancūzas Antoine 
Galland 1704 m. pirmasis jas 
atgabeno į Europą ir išvertė į 
prancūzų kalbą. Jos plačiai pa
plito, buvo perafrazuotos, ta
čiau tik maža dalis imitacijų 
prilygo originaliųjų pasakų ver
tei. •

Rašytojas M. Vencląuskas, jau 
anksčiau pasirodęs su keliais 
veikalais jaunimui, savo naujoje 
pasakoje — "Burtininko pink
lėse” panaudoja orientališkos 
pasakos siužetą. Tačiau, ją suak
tualindamas, įvesdina šių diemų 
žmones — tremtinius.

šitaip apsisprendęs, autorius 
per visus 5 veiksmus turi iš
spręsti nelengvą siužetą ir idė
jų paralelizmą, šalia orientališ
kos pasakos lygiagrečiai kuria- 

i ma ir lietuvių tremties tikrovės 
. pasaka.

šalia' vizirio, kalifo sūnaus, 
1 burtininko ir kiniečio tarno, pa
sakoje veikia ir lietuvis senelis, 
Našlutė ir Lapelis. Viziris, bur
tininkas kovoja dėl kalifo sosto. 
Senelis, Našlutė ir Lapelis ilgisi 
tėvynės. Lapelis ir Kalifo sūnus 
užburti pavirsta ereliais. Prin
cesė sužino burtų žodį, o geroji 
fėja Našlutei dovanoja paslap
tingą kilimėlį.

Burtų žodis grąžina kalifo sū
nui. teisėtai priklausantį sostą, 
gi pasalptingasis kilimėlis su 
įrašu "Teyynės meilė” nuneša 
senelį, Lapelį ir Našlutę į gim
tuosius namelius'.

šis pasakas paralelizmas, nors 
vietomis nėra organiškas ir ap
sunkina pasakos draminį slin- 

. kimą bei intrygos dinamišką au
gimą, vis dėlto kompoziciniu po- 

. žiūriu yra vienalytiškas, naujas, 
įdomus ir aktualus, ši naujovė 
autoriaus M. Vencįausko bus be-

■ ne pirmą kartą atskleista rampos 
’ šviesoje ir gražiai meniniu dra

bužiu apvilkta.
Uždangai nusileidus, pasakos

■ siužeto ir idėjų paralelizmas 
1 stipriai persekioja žiūrovo pa- 
1 sąmonę, čia iškyla optiniai po- 
' jūčiai su spalvingais arabiškojo

pasaulio vaizdais ir paslaptingais 
žmonėmis, čia vėl tvenkia krau
ją į mintis antrinis — tėvynės 
meilės motyvas ir tremtinių li
kimas.

M. Venclauskas tėvynės mei
lės motyvu švelniai ataudžia pa
sakos intrygą ir šią idėją išreiš
kia vaikų pasauliui lengvai nu
vokiama daiktine priemone — 
stebuklinguoju kilimėliu. Auto
rius šitokiomis priemonėmis pa
vaizdavęs kntrinį motyvą ir at
sisakęs banalių deklamacinių 
scenų apie tėvynės meilę, pasa
kos meninę vertę sustiprino.

Pasakos eiliuotoji kalba ir sti
listinės priemonės nėra be prie-

International Refugee Orga- cija: Provisional Intergovern- 
nization (IRO) Generalinis Di- mental Committee for the Move- 
rektorius p. J. Donald Kingsley 
BALF’o pirmininkui atsiuntė ši
tokio turinio laišką: "Papildy
damas savo 1951 m. lapkričio 30 
d. laišką oficialiai pranešu, kad 
mūsų (IRO) sutartis su Bend
ruoju Amerikos Lietuvių šalpos 
Fondu baigiasi š. m. sausio 31 
d. Tą dieną baigiasi visos IRO 
operacijos visose srityse.

"Baigdami savo operacijas, 
mes džiaugiamės žinodami,, kad 
mums bendradarbiavusios įvai
rios šalpos organizacijos, jų tar
pe ir Jūsų organizacija, toliau 
teiks moralinę ir materialinę pa
galbą likusiems tremtyje ne
įkurdintiems tremtiniams, taip 
pat toliau rūpinsis įkurdinti 
tuos, kurių mūsų organizacija 
jiesuskubo įkurdinti, ir visų ki
tų, dėl politinių ir religinių įsi
tikinimų persekiojamų ir pri
verstų svetur jieškoti prieglau
dos”:

"Reiškiu Bendrajam Ameri
kos Lietuvių šalpos Fondui savo 
nuoširdžią padėką, už didelę pa
galbą vykdant mūsų bendrąjį 
darbą, ir šia proga teikitės pri
imti mano šilčiausius linkėjimus 
Jūsų ateities pastangose pa
gelbėti pasilikusiems tremtyje”.

TUOJ ĮSIGYKITE naują
Balio Gaidžiūno 

knygą



IŠ LOS ANGELES

I

DIRVOS ATSTOVAI

ižv-A'-

r

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

į kūrinos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 
ir skelbimą reikalais:

• ¥
__ ______ _______ 12 d. įvyko metinis 

niečiams, sausio 25 d., 1 vai. Ap-1 ALT sk. susirinkimas, kuriame 
nauja valdyba: pirm.

Nr. 5 * 19 52 sausio 31 d.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugija, minėdama visas svar
besnes Mažosios Lietuvos gy
venimo datas, nutarė minėti 
Klaipėdos atvadavimą vasario 2 
d. Brooklyno Alliance Hali pa
talpose. Programoje bus paskai
tos ir muzikinė programa. Pa
skaitą skaitys A. Bendorius. Sa
vo prisiminimus apie tų kovų 
eigą papasakos pik. I. Kraunai- 
tis. Vincė Jonušaitė padainuos 
Maž. Lietuvos liaudies dainų, 
akompanuojant Aleksui Mrozins- 
kui. Programoje dalyvauti buvo 
kviestas aktorius Henrikas Ka
činskas, bet šias eilutes rašant 
dar nebuvo gautas jo atsakymas.

Lietuvių Futbolo Komanda, 
gyvuojanti jau prieš porą metų, 
iš.New Yorko valstybės sostinės 
gavo registracijos dokumentus. 
Vasario 10 d. Apreiškimo par. 
salėje įvyksta dokumentų įtei
kimo iškilmės, dalyvaujant Di
džiojo New Yorko lietuviams, su 
visomis Komandos įvesdinimo 
pareigomis ir su vėliavomis, 
čarterj įteiks Lietuvos Genera
linio Konsulo pavaduotojas vi
cekonsulas V. Stašinskas. Po to 
bus meninė programa su daino
mis ir šokiais.

Futbolo komanda yra Ameri
kos Vokiečių Lygos narys ir vi
są laiką pirmaujanti joje. Atei
nančiais metais ji pereina į tarp
tautinę lygą.

¥

ALTS 1 skyriaus naujai iš
rinktoji valdyba pereito penkta
dienio posėdyje pasiskirstė, pa
reigomis: Pirmininkas J. Gin- 
kus, vicepirm. J. Tysliava ,sekr. 
P. Jankus, ižd. K. Krulikas, ypa
tingiems reikalams narys — J.

. Kiaulė. .... ’
Buvo pasitarta ateities, veik

los klausimais ir artimiausiu lai
ku numatyta suruošti Lietuvos 
Universiteto 30 metų veiklos su
kakties paminėjimą, dalyvaujant 
vietos lietuvių organizacijoms. 

•

Juozas Ginkus, kuris, kaip ži-Į reiškimo par. bažnyčioje1 kun. 
nla, per nominacijas į SLA iž- N. Pakalnis sutuokė Albiną Tre- 
dininkus gavo nemažai balsų, čioką bu Aldona Valaityte. Op. 
pareiškė palaikąs savo kandi- solistė Barbara Darlys pagiedo- 
datūrą ir per tikruosius rinki- jo Avė Maria. Vargonais grojo 
mus. ' Pov. Sakas. Vestuvių vaišės vy-

• ko Onos ir Jono Valaičių bute.
Pereitą-šeštadienį WWRL ra- Naująvedžiai apsigyvens Wa- 

dljo stotyje "Voice of America” 8hin^tone> kur filuo metu Albi- 
lietuvių skyriaus tarnautojai nas ruošia vidurio Europos is- 
inž. Pov. Labanauskas ir dr. V. torijos doktoratą.
A. Dambrąva įrašė radijo juos- ¥
tą. Patriotinę maldą pasakė T. Vincas Rastenis, jau atsikėlė 
T, žiūraitis, OP, D. Penikas kai- h New Yorką ir pradėjo eiti sa- 
bėjo apie naujai atsikūrusį lie- vo pareigas Free Europe radijo 
tuvių karių žurnalą "Karį”. Be skyriuje.
to, buvo padarytas paslkalbėji- ¥
mas su senosios lietuvių kartos Į Dalyvaujant vietoje gyvenan- 
veikėjų atstovu J. Ginkumi. Ta Į tiems 'lietuviams rašytojams ir 
programa dalimis bus pertrans-1 poetams, kovo mėn. 2 d. žurnalas 
liuota į Lietuvą. į "Gabija" ruošia literatūros ir

¥. dainų vakarą. Dainų programą
Brooklyne, iš po tremties die- atbks Kačanausko vado-

nų Vokietijoje, savo veiklą Dra-
kūrusi lietuviškų gaidų leidykla h?os. ak<x*e ^lbl”a Katihute pa- 
"Pašvaistė", paskutiniu metu iš- skaitys Uaslk1 kurybos- 
leido visą eilę naujų leidinių. ¥
Prieš N. Metus išėjo VI. Ją- "Dainavos” ansamblis iš Chi- 
kubėno "žemė kryžių ir smūt- cagos balandžio 20 d. koncąr- 
kelių" su Ad. Galdiko viršeliu ir, tuos New Yorko Carnegie Hali. 
J. Žilevičiaus čiurlioniečiams Koncerto pradžia 5:30 vai. Kon- 
skirtoji "Tėvynės laisvei”. Taip- certą' ruošia V. Tysliavienė, kū
gi su Ad. Galdiko viršeliu; abid-ri toje pačioje salėje 1950 m. 
vi spausdintos Vokietijoje. Tuo- spalio 1 d. ruošė koncertą čiur- 
jau po N. Metų Brooklyne iš- Į lionio ansambliui iš Clevelando. 
leista VI. Jakubėno "Laisvųjų 
daina” ir "Spindulėlis vakarų”, 
pirmoji bu Pov. Osmolskįo, ant
roji su Ed. Krasausko viršeliu. 
Sausio pirmojoje pusėje dar iš
ėjo J. Gvazdaičio "Dainuok” — Į Sausio 13 d. H. Tumo iniciaty- 
dainų rinkinys 18 psl. su 12 dai- va buvo paminėta Klaipėdos at- 
nų ir Dr. V. Kudirkos "Kompo- vadavimo sukaktis. "Didžiosios 
ZicijoB fortepiohui” su ■ T. Pet- ir Mažosios Lietuvos bendradar- 
raičio viršeliu. Šis leidinys skir- biavimo tradicija” tema kalbėjo 
tas Kudirkos 50 metų mirties H. Tumas. S. Bimbiris ragino 
sukakties atminimui. remti Diepholzo gimnaziją. Bu-
, Balio Jacikevičiaus tvarkoma vo pasiūlyta .įsteigti Mažosios 
leidykla turi įsigijusi saVo mo- Lietuvos bičiulių sk., kuris 
derniškas ingravimo ‘priemones, stengtųsi išlaikyti kelis Diep- 
ir atlieka užsakymus ir kitų holtzo gimnazijoj besimokančius 
leidyklų bei pavienių asmenų, mokinius.

*

Gausiai dalyvaujant brookly-| Sausio

Jurgis Kasakaitls — nariai.
C. Valdyba- kviečia visus lie

tuvius teisininkus tremtinius 
kur ir kaip kas gali, remti Lie
tuvos laisvinimo kovą.

Visus raštus ir pinigus C. 
Valdybai prašome adresuoti 
taip: R. Skipitis, 3759 N. Wil- 
ton Avė., Chicago, Illinois, USA.

R. Skipitis 
Pirmininkas

Ačiū Rėmėjams!
Prenumeratos- pratęsimo pro

ga DIRVOS sphusdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai: ■ '
Bąjorinas St., Watėi;bury ?1.00 
Svilas P./Flint’ <r I 
Pročkys J., Chicago 
Rakunas K., Baltimore 
Kleiža A., Manchester 
Bielskus L., Toronto 
Mičiulis Pijus 
Pračkys Pr., Cleveland

kad tikslingiausia būtų kolegų 
šalpą centralizuoti t. y. kad vi
sas Šelpimas eitų per C. Valdy
bą. C. Valdyba prašo, šelpėjų ' 
siųsti šalpai pinigus kiek galima 1 
skubiau. Pirmuosius šalpos pi
nigus šiais metais C. Valdyba ■ 
norėtų pasiųsti šelpiamiesiems 
vasario mėnesį. C. Valdyba pra
šo skyrių, seniūnijų ir pavienų 
asmenų, šelpusiųjų vargstančius 
bei sergančius kolegas, nedel
siant pranešti C. Valdybai jų 
šelptųjų teisininkų vardus, pa
vardes ir adresus, ar Šelpė jį 
ar juos reguleriai ar tik kai-kada 
ir koks buvo šalpos dydis mė
nesiui ar metams.

Yra iškeltas savy šalpos ir po
mirtinės kasos reikalas. C. Val
dyba prašo D-jos skyrių, seniū
nijų ir pavieniai gyvenančių ko
legų pasisakyti: 1. Ar norėtų, 
kad būtų suorganizuota prie 
mūsų D-jos savyšalpos kasa ir 
jei taip, tai ar priklausymas sa
višalpos kasai turėtų būti pri
valomas ar savanoriškas? 2. Ar 
turėtų būti vesta pomirtinė ka
sa ir jei taip, tai ar priklausymas 
pomirtinei kasai turėtų būti pri
valomas ar savanoriškas. Gavu
si kolegų daugumos nuomonę C. 
Valdyba išdirbs statuto projek
tą kiekvienai kasai, jei kolegų 
dauguma vienos kurios ar abie
jų kasų pageidaus.

C. Valdyba mano, kad teisi
ninkam būtinai reikalingas laik
raštėlis, kad ir kuklus, hekto
grafuotas, tačiau išeinąs ne re
čiau kai vieną sykį per mėnesį. 
Be laikraštėlio mums bus sunku 
apsikeisti mintimis, turėti aiškų 
vaizdą apie vieni-kitus. O tas 
būtinai reikalinga, jei mes no
rime jaustis kaip viena teisinin
kų šeima. Dėl tokio laikraštėlio 
ir apskritai dėl Paties spardos C. 
Valdyba norėtų žinoti ir daugu
mos kolegų nusistatymą.

Visų kolegų vardu C. Valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką mūsų 
D-jos Garbės Teismui, kurį su
darė kolegos Bronius Ivanaus
kas, V. Bulota, Vladas Mieželis, 
V. Vaitiekūnas ir Jonas Talalas,. 
už atliktą didelį darbą sudarant 
visų lieuvių teisininkų tremtinių 
sąrašą ir organizuojant valdo
mųjų organų rinkimus kores- 

’ pondenciniu būdu.
i 1952 m. sausio 13 dieną nau- 
■ jai išrinktieji į LTDU C. Valdy

ba pareigomis pasiskirstė taip: 
Rapolas Skipitis —- pirmininkas, 
Petras Daužvardis— vice pirm., 
Pranas Kavaliūnas — sekreto
rius, Mečys Mackevičius — iž
dininkas ir K. žalkauskas, Kaz
lauskas, Martynas Kavolis ir

Po didelių tremties vargų iš- 1 
siblaškę po visą laisvąjį pasaulį 
Lietuvos teisininkai tremtiniai 
praeitųjų metų gruodžio mėne
sį korespondentiniu būdu išsi
rinko naujus valdomuosius or
ganus savajai teisininkų D-jai.

DideliB balsavusių kolegų nuo
šimtis (67%) rodo, kad jokie 
nuotoliai kokios gyveninio są
lygos nepajėgia užslopįnti mūsų 
noro ir pasiryžimo turėti savają 
organizaciją.

Kolegų daugumos valia pa
šaukti vesti Draugijos reikalus 
mes kreipiamės į Lietuvos tei
sininkus tremtinius reikšdami 
padėką už pasitikėjimą ir kvie
čiame visus kolegas dar glau
džiau susiburti draugėn, dar la
biau pajusti, jog esame .viena 
Lietuvos teisininkų tremtinių 
šeima.

Vargu kurios kitos profesijos 
lietuviai tremtiniai turėjo ar tu
ri didesnius tremties vargų smū
gius kaip mes teisininkai. Ta
čiau ir skaudūs smūgiai .mūsų 
nepalaužė, nenustūmė į neviltį, 
nes mes šventai tikime, kad 
smurtas, išmetęs mus iš gimto
jo krašto, turės žūti, o mūsų 
atstovautas teisėtumas vėl bus 
atstatytas mūsų tėvynėj.

Tačiau, kol sulauksime tos lai
mingos valandos turime visi 
jungtis į savają Draugiją, nes 
tik organizuoti būdami galėsime 
tinkamai paremti Lietuvos lais
vinimo akciją, ruoštis teisinin
kams skirtiems uždaviniams at
statytoj Lietuvoj, reikiamai pa
gelbėti savo vargstantiems bei 
sergantiems kolegoms ir kitus 
svarbius darbus atlikti.

Centro Valdyba duos savo 
darbų programą^. kai paaiškės 
Draugijos ištekliau kurie pri
klauso nuo visų kolegų teisininkų 
noro ir pasiryžimo remti C. Val
dybos darbus bei sumanymus.

Mūsų D-jos nario mokestį nu
stato D-jos visuotinis susirinki
mas. O kadangi tokio susirin
kimo dabar sukviesti negalima 
tai nario mokesčio dydžio rei
kalu turėtų nusistatyti D-jos 
skyriai, seniūnijos ir pavieniai 
gyvenantieji kolegos ir savo nu
sistatymą nedelsiant pranešti C. 
Valdybai. Išsiaiškinusi . kokio 
dydžio nario mokestis daugumos 
kolegų pageidaujamas C. Valdy
ba paskelbs jį visiems privalomu 
ir tuomet galės susidaryti šiems 
metams sąmata. Iš nario mokes
čių turėtų susidaryti lėšų sava
jai spaudai. Todėl C. Valdyba 
manytų, kad nario mokestis 
D-jai jokiu būdu neturėtų būti 
mažesnis kaip kad vienas doleris 
mėnesiui.

C. Valdyba mano, kad sergan
čių ir vargstančių kolegų šelpi
mas yra mūsų moralinė prievolė. 
Todėl C. Valdyba kviečia kole
gas savanoriškai apsidėti šalpos 
įnašais. J.A.V-bėse ir Kanadoje 
gyvenančius kolegas prašytume 
apsidėti tam reikalui po vieną 
dolerį mėnesiui. O kitur gyve- 
antiejie turėtų irgi prisidėti pa
gal savo išgalę. Kolegų šalpa ne
turėtų būti nė laikinai nutraukta 
dėl mūsų persitvarkymo. Todėl 
C. Valdyba prašo . skyrių se
niūnijų ir pavieniai gyvenančių 
kolegų šiuo klausimu nedelsiant 
nusistatyti. C. Vaidyba mano,

Pr. Kavaliūnas 
Sekretorius

2.00
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1.00
1.00
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išrinkta 
adv. J. Peters (Petraitis), sek. 
A. Dabšys, vice-pirm. J. Užda
vinys, ižd. V. Pažiūra, nariais 
K. Barauskas, K. Lukšys, B. 
Gediminas. Naujoji valdyba sku
biai ruošiasi Vasario 16-tosios 
minėjimui.

¥ ¥

Rūta Kilmonytė šių metų ro
žių parodoje dalyvavo atstovau
dama vakarinę Europą, Long 
Beach pasaulį vaizduojančiam 
vežime. Tai turbūt pirmą , kartą 
lietuvaitė laimėjo grožio rinki
mus Rožių parade.

* *

Sausio 11 d. įvykusiame susi
rinkime Lietuvos Vyčiai išsi
rinko naują valdybą: pirm. A. 
Yakutis, vicepirm. J. Guest, sek. 
Lou Jocius, ižd. Ann Laurinai
tis. Vyčiai ruošiasi Užgavėnių 
blynų baliui, kkuris įvyks va
sario 24 d. (2704 St. George St.)
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Ar jau

įstojai į

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
tugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo, ko visada reikalauja 
■raudos kompanijos pirm, 
gu išmoka už nuostolius.

3995 iki 4995 Paltai
ap 
ne-

P. J. KERŠIS
809-12 Society for Saving

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINŠULA 2521

arba pilka

medžiaga šviesių spalvų

100% procentinį vilnonė I

:•

VILTIES

Dydžiai 10 iki 18 ir 16,5 iki 26,5draugiją?
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Apartądo 4532, Maracay.
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ATSIKŪRUSI LEIDYKLA PATRIA
praneša' visiems gerbiamiems autoriams, bendradarbiams ir 
bičiuliams apie veikios pradžia J.A.V.
Moderniai (rengta leidyklos spaustuvė siūlo savo patarnavimus 
orgapizucijoms, draugijoms, klubams, biznieriams ir pavie
niams asmenims.

MES SPAUSDINAME bet kuria kalba knygas, žurnalus, įvairias 
brošiūras, piknikų ir parengimų programas, boi jų skelbimus. “ 
įvairias biznieriams reikalingas sąskaitas, blankas, vizitines 
korteles, kvietimus ir kt.

darbas Atliekamas punktualiai ir pavyzdingai, prityrusių 
spaudos žirtovų.

P. S. Leidyklos programa bus paskelbta atskirai.

•UUOJ 'pjOJlUOĮg
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JONAS G. 
POETE R

Lietuvis
Namų Alaliavotojas

Popieriuotojas 
Apkainavimąš ar patari
mas reikale jūsų namo

. . pagražinimo 'suteikiama > 
“ , nemokamai.

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

Yam Dyes

Velvet Trimmed Collars
-

and Cuffs

• Fitted and Box Styles

• Detachable Stole Soats

• All-Wool Fleaces

• All-Wool Worsteds

• All-Wool Gabardines

• Zip-Out Coats

• Paca.Point

• Alpacas

• Some Have Fabrics That Cpn Be Worn Into Spring ‘

• Exquisite Lines Found in Higher-Prico Coats ■'

• Tn Oxford Grey, Purple; Mėlon, Limo, Gold, Rust, Aprico't, Nudo,

Eggshell,- Lipstick Rcd



sausio

SENIAU IR
K. S. KARPIUS

PAŽVELGUS PRAEITIN

1839, sausio 29 — Laikraštis 1 
"Vienybė Lietuvninkų" kėlė 
reikalavimą, kad būtų ir lietuvis, 
greta lenkų pastatyto savo žmo- i 
gaus Castle Garten saloje, at
važiuojantiems lietuviams emi
grantams pagelbėti.

1891, vas. 3__"Vien. Lietuv
ninkų” pakartojo savo keliamą 
siūlymą įsteigti Amerikoje ang
lų kalba laikraštuką, kuris aiš
kintų pasauliui lietuvių tautos 
skriaudas carų valdžioje.

1892. vas. 1 — šeši lietuviai 
ateiviai, patekę j lenkų užlaiko
mus ”Sw. Jozefą” imigracijos 
namus Ne\v Yorke, parduoti 
vergijon jurų laivuose, iš kur 
po ilgoko laiko išsigelbėjo.

1897, vas. 2 — Skelbiama 
Amerikoje jau esą 40 lietuviškų 
parapijų.

1908, sausio 29 — Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos pirmininku 
išrinktas B. K. Balutis. Jo rū
pesčiu TMD išleido Dr. Vinco 
Kudirkos raštus.

1909, sausio 30 — Dr. Jono 
šliupo vadovaujama "Aušros” 
draugija surinko lietuviams 
moksleiviams stipendijoms teik
ti $2596. Europoje šelpta šeši 
studentai.

1919, vas. 4 — Dr. Jonas šliu
pas ir inž. Tarnas Norus nuvykę 
Londonan įsteigė pirmutinę Lie
tuvos atstovybę.

1921, vas. 1 — "Vienybės Lie
tuvninku" pakeitė savo vardą j 
"Vienybė”.

1922, sausio 30 — Amerikon 
atvyko komp. J. Naujalis kon
certuoti vargonais.

1922, vas. 3 — Pranešta, kad 
Lietuvą pasiekė amerikiečių pa
dovanotas Laisvės Varpas sau
sio 12 d. Jis Kaune įkeltas į Ka
ro Muziejaus bokštą.

1922, vas. 3 — Atvyko daili
ninkas A. Žmuidzinavičius rink
ti Lietuvos šaulių Sąjungai au
kas. Pasisekimas buvo geras.

1924, sausio 30 — Atvyko iš 
Lietuvos Washingtono atstovy- 
bėn Henrikas Rabinavičius.

1922, vas. 2 — Po eilės kon- 
certavimų, artistas Juozas Bab
ravičius išvyko Italijon gilintis 
į operetinius pastatymus.

1925, vas. 1 — Grižo iš Lie
tuvos Dr. M. J. Vinikas, kuris 
kelis metus dirbo Lietuvos Mi
sijoje, NVashingtone.

visokių kitokių tikybų.
Prieš to įstatymo paskelbimą , 

New Yorke buvo kuriamas bend- , 
ras visų srovių lietuvių tremti
niams gelbėti komitetas. Kai pa
aiškėjo, kad įstatymas įsigalioja, 
kun. prel. Balkūnas, to bendro 
komiteto uolus organizatorius, 
staiga pasakė: "Mes katalikai 
rūpinsimės savais, o jūs rūpin
kitės savais". Mat, pasirodė, kad 
NCWC gauna teisę paimti DP 
įvežimo kontrolę - savo žinion, 
kiek tik gali aprėpti, taigi kata
likų aukštųjų vadų suvažiavime 
staiga nuspręsta padėtimi pasi
naudoti. Ir štai kas pasirodė:

Kas tik kreipėmės su savo 
darbo — buto garantijomis j 
BALFą, kuris skelbėsi patar
nausiąs DP įvežimui, mūsų vi
sos aplikacijos atsidūrė NCWC 
įstaigose. Ir mus, pasiryžusius 
nelaimingiems tremtiniams pa
dėti, kvietėsi NCWC įstaigos, 
griebėsi pravesti nemenką sa
votišką "skryningą”. Jeigu esi 
geras bažnytinis, jie, turėdami 
tavo blankus, tvirtins, o jeigu 
ne — blogai...

Man pačiam, taip užkluptam, 
teko Clevelando diocezijos 
NCWC tremtinių vadui pralotui 
pasakyti: "Labai blogai šito
kioms jūsų pastangoms atsilieps, 
kai tie nelaimingieji sužinos Eu
ropoje, kaip jūs norit išnaudoti 
žmonių nelaimę savo tikslams”.

Tą pareiškimą pasiunčiau raš
tu ir Kun. Končiui BALFe ir 
prel. Balkūnui, kad žinotų, jog 
mes patyrėm, ko jie siekia.

LATVIAI LAIMINGESNI

iš- 
Mi-

Kražių skerdynių atbalsiai Amerikoje

DP KOMISIJA BAIGIA 
DARBĄ

Princeton Universitetas 
spausdino buvusio Latvijos 
nistro AVashingtone Dr. Alfre
do Bilmanio (jau mirusio) HIS- 
TORY OF LATVIA, apimančią 
Latviją nuo senovės laikų iki 
Sovietų okupacijos 1945 metais.

Lietuviai ką yra padare, pa
darė savo pastangomis. Jokia 
Amerikos knygų leidykla to nė
ra padarius savo kaštais. Matyt 
iš lietuviu niekas neparengė tin
kamo veikalo.

Didesnė knyga apie Lietuvą 
buvo išleista 1934 metais, ne 
lietuvių pastangomis. Ji parašy
ta Lietuvoje apsilankiusio žydo 
Saks, kuris ilgokai Amerikoje 
pragyvenęs grįžo aplankyti savo 
gimtinį kraštą. Bėt iš'jo knygos 
gaunasi įspūdis, lyg visa Lietu
va būtų žydų kraštas ...

DP komisija eina prie pabai
gos darbų. Numatyta, kad iki 
birželio pabaigos, kada tos ko
misijos trijų mėtų veikla baigsis, 
bus Amerikon įvežta 336,000 
asmenų.

Nuo dabar, iki birželio pabai
gos, komisija daugiausia koncen
truosis padėti 54,750 vokiečių, 
kurie buvo išstumti iš savo gim
tinių vietų centralinėje — ry
tinėje Europoje.

Kaip paskira grupė katalikai 
laimėjo daugiausia tremtinių, 
viso 46 nuošimčius! Protestan
tai ir stačiatikiai 34 nuoš., žydai 
19 nuoš., likusieji tremtiniai

---------------------------------1 1 ■ ' s

Seniausias ir gražiausiai ilius 
•vuotas lietuviškos minties žur 

nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai.

6755 So. Western Avė. 
Chicago 36, III.

TREMTIES leidiniai
V. Putino — Mykolaičio ALTORIŲ ŠEŠĖLY, 

visos 3 dalys vienoje gražiai įrištoje knygoje 4 dol.
Igno šeiniaus KUPRELIS, įrištas drobėj 2 dol. 
Vytauto Alanto naujas romanas PRAGARO 

POŠVAISTĖS, 433 pusi., įrištas drobėje .. 3,5 dol.
šios knygos — gražus Jūsų buto "papuošalas bei. tinkamiausia 

dovana. Jas galima' užsisakyti per TREMTIES atstovus. . ■

Clevelandiečiai .knygas gauna Dirvoje

Chicagoje užsisakoma šiuo adresu: 
Mr. A. Siliūnas. 5125 So. La Crosse Avę.

Chicago 38, II). ' • .
ir kitose TREMTY skelbiamose atstovybėse.

Lietuvių ateivių Amerikoje i 
susipratimas sparčiai augo. Atei- i 
vių vadovaujančių asmenų pa
stangos platinti švietimą lietu
vių kolonijose nenuėjo niekais, i 
Visur atsirado savarankiai gal
vojančių žmonių ir jie neveng
davo savo nuomonę kur reikia 
pareikštj.

Lietuvių kolonijų visuomenė 
ilgainiui griežtai pasiskirstė į 
dvi sroves. Iš vienos pusės ma
tome kunigijos vadovaujamus, 
kuriuos nuo tų laikų buvo įpras
ta vadinti katalikais ir jam prie
šingi gausūs dr. Jono šliupo ša
lininkų sluogsniai. Tik po 1905 
revoliucijos ryškiau pasireiškė 
partinės nuotaikos. Kiekvienoje 
draugijoje, kiekviename • susi
rinkime šių abiejų srovių žmo
nės neišvengiamai susikirsdavo. 
O dr. J. šliupo vadovaujamos 
Mokslo draugystės nariai dėl jų 
"bedievybės” buvo net vienu 
metu visai išbraukti iš žymiau
sios, daugumą susipratusių lie
tuvių apjungiančios organizaci
jos — Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje.

Pasaulėžiūrų skirtumai pasi
darė tokie aštrūs, kad daugeliu 
atvejų bendras darbas atrodė

■ nebeįmanomas. Tačiau lietuvių 
; ateivių ir visuomeninis ir taūt.i- 
1 nis susipratimas buvo tokio ly-
■ gio, kad pirmasis didesnės svar- 
' bos reikalas vėl lietuvius pada

rydavo vieningus ir pasiryžusius
■ bendrai veikti.

Taip, pavyzdžiui, buvo tada, 
kai Amerikos lietuvių ausis pa
siekė žinia apie žiaurias Kražių 
skerdynes, šios didelės lietu
viams skriaudos akivaizdoje bu
vo laikinai pamiršai tarpusaviai 
ginčai. Prasidėjo atskirose ko
lonijose susirinkimai, žymesnie
ji ateivių atstovai važinėdavo 
po kolonijas su prakalbomis ir 
raginimais reikšti protestus 
prieš rusų žandarų siautėjimus. 
Lietuvių kolonijos sujudo, nu
manydamas, kad tik jos vienos 
gali laisvą žodį pasakyti apie 
daromas tėvynėje likusiams 
broliams skriaudas.

Bet atskirų kolonijų balsas 
buvo silpnas, paskirų asmenų 
žodis, nors jie ir didele pagarba 
naudojosi lietuvių tarpe, nedaug 
galėjo reikšti. Tad didžioji lietu
vių organizacija Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje savo sei
muose ir per vykdomuosius or
ganus pradėjo žymesnę akciją.

Devintasis Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje seimas, įvykęs 
Scrantone, Pa. padarė šitokį nu
tarimą:

”... Kražių skerdynių reika
lu sudaryta komisija, . j kurią 
pateko J. Žilinskas (vėliau bu
vęs Klaipėdos Krašto guberna
torium), kun. M. šedvydis, dr. 
Stupnickas ir T. Paukštis. Nu- 
kentėjusiems per Kražių skerdy
nes aukas priimti pavesta susi
vienijimo sekretoriui".

Tarp kitko, kunigų pasiūlymu, 
Susivienijimo seimas nutarė Po
piežiui pasiųsti protestą, dėl rusų 
caro suorganizuotų skerdynių 
Kražiuose. (Tais laikais- Susi
vienijimas dar nebuvo skilęs ir 
jame taip pat dalyvavo daug 
kunigų).

Didelės kritikos ir net pašai
pos susilaukė kai kurių seimo 
narių (North Hamptono kuopos 
įgaliotinių) pasiūlymas pasiųsti 
rusų carui Mykalojui, kurio'ka- 
r.ūnavimasis kaip tik tuo metu 
buvo laukiamas, prašymą pa
lengvinti lietuvių gyvenimą tė
vynėje. Politiškai tai nebuvo su
brendęs reikalas, bet anų laikų 
patriotai, politiniam veikime ne- 
įgudę, buvo linkę pasinaudoti 
bet kuria' priemone, kad tik 
būtų galima savo broliams tė
vynėje padėti.-
,. Kadangi Susivie.nijimo seime 
daugelis abejojo tikslupiu šio 
prašymo, tai vienas geraširdžių 
atstovų, kaimietišku sąmojum 
visus įtikino, pasakydamas : ’•

.jeigu šis prašymas nieko

4

negelbės, tai nieko ir neiška- ’ 
dys...” . ■ 1

Prašymo tikslas buvo sukelti i 
triukšmą pasaulyje, parodyti vi- : 
soms tautoms lietuvių skriaudas, i 
Tuo būdu buvo manyta paveikti i 
į rusų caro valdžią ...

Kiti vėl siūlė carui prašymo 
nesiųsti, bet kartu su Philadel- 
phijoj veikusia organizacija, ku
ri svarbiausia rūpinos likimu 
armėnų, kuriuos tuo metu 
skriaudė turkai, parašyti anglų 
kalba platų atsišaukimą į pasau
lio tautas ir išdėstyti ne tik 
Kražiuose rusų žandarų įvykdy
tas skerdynes, bet ir kitus lietu
vių tautos didelius rūpesčius, o 
pirmoje eilėje — spaudos drau
dimą Lietuvoje, šį atsišaukimą 
buvo manyta paskelbti caro My- 
kalojaus karūnavimosi proga. 
Tai turėjo anot anų laikų spau
dos žmonių, pakirsti "tirono iš
kilmių įspūdžius”.

Vėliau prasidėjusi dėl šios pe
ticijos carui lietuvių laikraščiuo
se polemika pasiekė ir svetimą 
spaudą, pirmoje eilėje lenkų, o 
iš ten ir kitus Amerikos ir Eu
ropos laikraščius. Vadinas, Su
sivienijimo seime kilusi mintis 
nors ir nebuvo tuo tarpu taip 
realizuota, kaip galvojo suma- 

, nytojai, bet ir pradžioje neliko 
. nevaisinga.

Pats Susivienijimas Lietuvių
■ Amerikoje tuo nesitenkino. Vis 
1 tik buvo centro valdybos nuta

rimu pasiųstas Rusijos carui
• laiškas. Ir štai kokiomis aplin-
• kybėmis.
1 Buvo surastas grafas Leliva,
■ kuris parašė rušų kalba knygelę 
į vardu: "Lietuvių padėtis Rusi- 
1 jos valstybėje”, šią knygelę Su-
■ sivienijimas iri' pasiuntė rusų
■ carui su tokiu-Vąvo prierašu:
’ Jo Ciesoriškai didybei (kai 

po originalaus dokumento kalbą 
! paliekame netaisytą) Susivieni-
• jimo lietuviu ųkesų Suvienytų
• Vals.tijų, peticiją.

Perstatytoj šiuomi knygoje

"padėjimas lietuvių Rusų vieš
patystėje" išreikštas yra mus 
tautos viešpatystėje, kuri 
Dievo apvaizdą pateko po 
dymu ir keravojimų Jūsų 
šoriškos Didenybės.

Kadangi tas padėjimas, 
kurio mus tauta suvis neužsi- 
tamavo, yra tokia, kad aną ne
galima ilgiau kęsti, kadangi jis 
neša didelės kankynes dėl'mus 
tautos ir kenkia jai neišpasaky
tai materiališkai, taipgi ir pačiai 
rusų viešpatijai dideliai vodija; 
tad pagal nutarimą ir pavedimą 
paskutinio Generališko Susivie
nijimo Seimo, mes išdrįsome 
perskaityti Jūsų Ciesoriškai Di
dybei prašymą, ir pavedimą,, kad 
peržiūrėję ir apsvarstę šią kny
gą, teiktumėtės perkeisti ir pa
lengvinti aną prikliausią mūsų 
tautos padėjimą ir tuom nu- 
čystytumėt ir sutvirtintumėt ry
šius, jungiančius ją su Rusų 
Imperija, o apie pasekmės šio 
prašymo maldautumėm duoti 
mums atsakymą per Rusiškąjį 
Gęnerališkąjį Koųsulį. New Yor
ke.

LIETUVIŠKAS KNYGYNAS DETROITE

Susiviejinimo Amerikos 
Lietuvių Centrališkas 
Komitetas.

Su savo antspauda, apdraustu 
siuntiniu šis laiškas buvo pa
siųstas adresatui. Tos pačios 
knygos kelios dešimtys kopijų 
buvo pasiųstos rusų spaudai, 
ministeriams ir šiaip įtakin
giems Rusijos asmenims. Buvo 
manyta, kad tuo būdu bus šis 
tas nuveikta lietuvių tautos 
naudai.

Šiandien gal būt daugumas 
palaikys naiviu žygių panašių 
peticijų siuntinėjimą. Bet anais 
laikais, matyt, kitos išeities ne
buvo. O kita vertus ir šiandien 
mes neturėtum iš aukšto žiūrėti 
į tokias peticijas, kurios Susi
vienijimo iniciatyva buvo pa
siųstos, nes ir dabartinių memo
randumų nauda vargu ar dides
nė . Ant. Survila

POLITIKUOJANČIU TAKAIS
FLORIDOS LIETUVIAI NESUTARIA

Mūsų politikierių pasėta pik
toji sėkla kur dygo kur ne, bet 
Floridoje, kaip- šiltame krašte, 
ji ne tik išdygo, bet jau ir su
žaliavo. Kokį duos derlių šis pa
sėlis, atrodo, netrukus matysim, 
bet kol kas bus, dabar pakalbė
kim apie faktus.

Sausio m. 16 d. Miamio lietu
vių visų (5) organizacijų at
stovai tarėsi dėl vasario 16-sios 
minėjimo. Pasitarimas virto tie
siog jomarku, nes buvo neįma
noma susitartifdėl piniginių rei
kalų. Vieni siūlė, kad. visas mi
nėjimo pelnas įr aukos, kaip iki 
šiol, būtų atiduoti — "kur rei
kia”, o kiti tam griežtai prieši
nosi, motyVuodąmi, ka<į kol ne
žinoma kur išleisti anksčiau su
rinkti pinigai ,ip kol visokie 
veiksniai tik politikuoja, bet nie
ko neveikia, — nėra čia ko per
daug pinigais švaistytis. Aukų 
jeigu ir prašyti, tai kitokiems 
tikslams negu iki šiol, būtent 
Sušelpti .vargstančius tautos ve
teranus (pav. prof. M. Biržišką), 
Nepriklausomybės kovų invali
dus, gimnaziją ir pan.

. Padėtis taip. įkaito, jog atro
dė, kad ir paties minėjimo ne
bus galima surengti. Tik po ilgų 
kalbų, pasisekė įtikinti Vlike vy
raujančios srovės'šalininkus, kad 
patriotinę pareigą privalome at
likti, —a vieningai paminėti va
sario 16-tąją, o1 ginčytinus klau
simus turime spręsti demokra
tiškai.

Balsuojant dauguma balsų nu
tartą, kad' visą'minėjimo apy
vartos pelną (iš bilietų ir baro) 
atiduoti Miamio lietuvių namą 
statybai, o aukas, — "kur rei

" Z5.-.

kia” (žinoma, Altui).
Jeigu neateis iš kur nors te

legrama, draudžiąnti šį mūsų 
vargais negalais sulipdytą susi
tarimą vykdyti, — vasarių 16- 
tąją minėsime.

Kaip numatyta, minėjimas 
įvyks vasario 15 d. 8 v. v. po
licijos salėj. Bus oficialioji da
lis ir meninė programa, o po to 
šokiai. Miamietis

WATERBURIO 
ŽINIOS

PROTESTAS VLIKui

ALTS vietos skyrius savo vi
suotiniame narių susirinkime 
svarstė paskutiniu laiku VLIKe 
pasireiškusius nesklandumus ir 
nutarė pasiųsti jam protesto 
raštą. Konkrečiai reikalaujama 
įsileisti į VLIKą Mažosios Lie
tuvos atstovą, patvirtinti susi
tarimą su Diplomatijos “šefu ir 
laikytis 1944 m. deklaracijos.

VASARIO 16 IšKILMfiS 
kaip ir kiekvienais metais, ren
giamos ALTo. Jos įvyks sekma
dienį, vasario. 17 dieną,’ 11 vai. 
šv. Juozapo bažnyčioje įvyks iš
kilmingos pamaldos, o 6 v. v. 
parapijos salėje bus šventės ak
tas. Pagrindinę minėjimo kalbą 
pasakys prof. K. Pakštas. Be 
to, bus priimtos rezoliucijos ir 
įvyks.meninė dalis..

Tikimasi, kad' visi tautiečiai 
neužmirš savo tautinės pareigūs 
ir skaitlingai dalyvaus minėj!

Lig šiol Detroitas priklausė 
prie tokiu, tur būt, retų lietuvių 
kolonijų, kurios neturi jokios 
įstaigos, kur būtų galima gauti 
lietuviškų knygų, laikraščių, 
liaudies dirbinių ir t.t. Reikia su 
malonumu pažymėti, kad galų 
gale ir Detroite atsirado žmonių, 
kurie ėmėsi iniciatyvos tokį lie
tuvių kultūros židinį įsteigti.

žinomas visuomenininkas ir 
skautų veikėjas VI. Pauža ir taip 
pat jau Vokietijoje pasižymėjęs 
knygų leidėjas, buvęs "Ventos” 
leidyklos savininkas Liudas Vis
mantas ryžosi imtis iniciatyvos 
bei rizikos atidaryti lietuvių 
knygyną, kurį pavadino gražiu, 
mums labai!daug atsiminimų suį_ 
keliančiu "Neringos” vardu? 
Knygynas įsteigtas prie šv. An
tano bažnyčios, t. y. tokioje vie
toje, kur susispiečia lietuvių 
daugumas. Be to, knygyno pa
tarnavimais galės pasinaudoti ir 
vaikai, kurie lanko šeštadienio 
lietuvių mokyklą, jau nekalbant 
apie mokinius, lankančius re
guliariai šv. Antano bažnyčios 
parapijinę mokyklą.

"Neringos” knygynas buvo 
atidarytas praėjusį šeštadienį, 
sausio 26 d. Atsilankiusieji į 
atidarymą turėjo progos pama
tyti naujausių lietuviškų kny
gų, liaudies dirbinių, lietuviškų 
audinių pavyzdžių, žodžiu, visų 
tų prekių, kurios mums, lietu
viams, yra ypatingai artimos ir 
brangios. Be abejo, pasigenda; 
ma dar nemaža dalykų, tačiau 
reikia pasakyti, kad pradžia yra 
labai graži ir žadanti "Nerin
gos” krautuvei sėkmingą ateitį.

Atidarymo laikytojai turėjo 
progos gėrėtis ypatingai skonin
gu krautuvės išdekoravimu bei 
prekių išdėstymu. Taip pat pra
eiviams labai gerą įspūdį daro 
dviejų didelių vitrinų langų iš- 
dekoravimas. Visa krautuvė bu
vo naujai atremontuota ir išda
žyta. Tą visą darbą, lygiai kaip 
ir prekių išdėstymą bei vitrinų 
sutvarkymą atliko Detroite gy
venąs dailininkas Antanas Mel
nikas. Reikia pastebėti, kad A. 
Melnikas ir jo žmona Gloria 
Melnikienė naujoje atidarytoje 
krautuvėje išstatė kai kuriuos 
savo darbus. Be to, kas norės, 
"Neringos” krautuvė tarpinin
kaus duodant dekoravimo, už
sakymus dailininkui Melnikui. 
Tuo.būdu steigiant "Neringos” 
krautuvę glaudžiai ir darnią’ 
bendradarbiavo "biznis su me
nu”.

Detroito lietuvių visuomenė 
labai džiaugiasi nauja lietuviš
ka kultūrine įstąiga ir, be abe
jo, linki rizikos" nėpabijojusiems 
jos steigėjams VI. Paužai ir L.

Vismantui kuo gražiausios sėk
mės. Reikia tikėtis, kad De
troito lietuviai naują įstaigą 
rems tiek morališkai tiek ir me
džiagiškai. Tokios krautuvės 
įsteigimas yra naujas Detroito 
lietuvių gyvepimo faktas, kuris 
užpildo spragą taip jaustą De
troite.

V. Alantas

PAIEŠKOJIMAI
BOSAITIS Juozas, gyvenęs 

Nanticote, Pa.
BUDAVAS (ar BUDĖNAS) 

Juozas, iš Viešintų m.
BURNYTĖS — DARGUŽIE- 

NĖS Julijos, ir jo vyro DARGU- 
ŽO AĮdomo, giminės prašomi at
siliepti.

ČESNAUSKAS Antanas ir 
Kazimieras ir jų trečias brolis 
ir jų keturios seserys, jų tarpe 
Bronislava ir Emilija, iš Salan
tų v., Kretingos apskr. ,

DARGŪŽO Adomo ir jo žmo
nos BURNYTĖS — DARGU- 
žIENėS, Julijos, giminės prašo
mi atsiliepti.

ELVIS John ir ELVYTĖ Ma
ry, gimę Wanamie, Pa., jųdvie
jų tėvai buvo iš Slavikų, šakių 
apskr.

GRUPIS Petras, iš Puponių 
k., Skapiškio vi.

JANAVIČIŪTĖ — POVYLAI-' 
TIENĖ Rožė, jos sūnus POVY- 
LAITIS Petras, ir dukterys El
ziutė, Magdutė Ir Onutė.

JANčIUS, iš Telšių valsčiaus, 
ir sūnus bei duktė giminės Šar
kių (šarkys).

JODVIRŠYTĖ — ’KATINIE- 
NĖ Emilė, iš Gilvydžių k., Vie
šintų parap., Panevėžio apskr.

KAMINSKAITĖ — KAMINS
KIENĖ, Domicėlė, iš šidagių k., 
Skaudvilės vi., Tauragės apskr.

KATINIENĖ — JODVIRŠY
TĖ Emilė, iš Gilvydžių k., Vie
šintų parap., Panevėžio apskr. 
KUBILIŪTĖ Ona iš Molupio k. 
Sasnavos v.; Marijampolės aps.

LAUKYS Petras ir Pranas, iš 
Josvainių km., Platelių parap.

MICKYS Matas, kilęs iš Ro
kiškio apskričio, prašo atsiliepti 
gimines ir pažįstamus.

PELECKAS Jonas ir jo sesuo 
Ona, iš šilogalio k., Panevėžio 
apskr - »

POVYLAITIENĖ — JANA
VIČIŪTĖ Rožė, jos sūnus PO- 
VYLAITIS Petras, ir dukterys 
Elziutė, Magdutė ir Onutė, 
’ TAUNYTĖ (TAUNYS) Jo
haną, iš žeimų km., Šiaulių vi.

ŽUKAUSKAS. Kazimieras ir 
ŽUKAUSKAITĖ Elzbieta, iš. 
Klevipės k., Sasnavos v., Mari
jampolės apskr.

• Jieškomieji ar apie juos turin
tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti Lietuvos Generaliniam 
Konsului šiuo adresu: ?

CČNSULATE GENERAL OF
. LITHUANIA

41 WMt 82nd 
New york 24. N." Y
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Ar jau pirkai

Vilties , 
spaudos ir radijo 

draugijos 
nario lakštus?
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neša Dirvai ir įmoka po 1 dol. 
vaišių reikalams. Pranešti iki 
vasario 14 d.

•J
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NAUJA LIETUVIŲ SALES 
VADOVYBĖ

Po 10

Alekna Pranas, L. Benevičius, Ri- 
mašauskas Jonas.

7 Nr. 5 * 1952 sausio 31 d.
-----------------------------------------------------------------------

Praėjusią savaitę įvykusiam 
Lietuvių salės šėrinirikų susi
rinkime buvo aptarti salės rei
kalai ir išrinkta nauja vado- 
vybė. Dabar valdybą sudaro: Jo
nas Jurgelis — pirmininkas, Sta
sys Gūžauskas — vicepirminin
kas, Viktoras Tulauskas — se
kretorius, Jonas Apanavičius — 
finansų sekretorius ir Povilas 
Šukys — iždininkas.

Lietuvių salės direktoriais yra 
išrinkti; be paminėtųjų valdybos 
narių: . Aleksas Banys, Antanas 
Kunigiškis, Vilius Jakubauskas 
ir Adomas Zlatkauskas.

į ■'* ■ ’

vasario Šešioliktosios
MINĖJIMAS JAUNIMUI

Kviečiamas kiekvienas! Kviečiami visi!
; i' '■ : - . -

Ateinanti sekmadieni, vasąrio 3 Lietuviu Kul
tūros.Fondas ir visos Clevelando lietuvių akademinės or
ganizacijos šv. Jono kolidžo’ didžiojoje auditorijoje (1007 
Superior Avė., kur neseniai buvo 'minimas Mindaugo 
krikštas) rengia ’ -i

. . j- . ■ -

Vytauto Didžiojo Universiteto 30 metų 
sukakties

BALFo RINKLIAVA 
CLEVELANDE

48 aukų rinkėjai vykdo rink
liavą. Dar trūksta aipe 15 rin
kėjų. Toliau gyvenantieji nuo 
lietuviško centro sunkiai pasie
kiami. Nelaukit, kol pas jus ateis 
rinkėjai,.kurių trūksta, bet skir
tąją jūsų auką [teikit patys.

Kiekvieną dieną aukos priima
mos DIRVOS redakcijoje, 
o sekmadieniais po pamaldų 
spaudos kioske.

Iš ne visų rinkėjų gautais pra
nešimais praeitą savaitę aukojo:

PAT PINIGAI
ĮVAIRIOM''? ASKOLOM

Daugumas žmonių turi ryži su šiuo banku ir greit gauna jvai 
rias paskolas. Pas taus reikia atvykti ..tik vienų kartų. Ateikite arba 
paskambinkit MA l-81Q0, kada tik jums reikia daugiau pinigų mokėti 
skoloms, mokesčiams, kada tik perkat naujų ar naudotų automobilį, 
kada tik ruošiatės taisyti ar pagerinti' savo namus.

6 patogūs skyriai
Rytų dalyje Vakarų dalyje
Pietų dalyje Miesto centre

Atvykit arba paskambinkit MA 1-8100

- THE -

BANK OF OHIO1
921 Huron Road ir Skyriai

Iškilmingasis posėdis. Įvadinį žodį tars paskutinis Vy
tauto D. Universiteto rektorius prof. J. G r a u r o g - 
kas. Kalbės Prof. P r. Skardžius ir Doc. A d. 
Darnusis.

2. Koncertas. Atlieka Čiurlionio Ansamblio vyrų choras, 
vedamas muz. A1 f. Mikulskio, ir solistė Juzė 
Krištolaitytė.

Parengimo išlaidoms padengti suaugusieji prie 
Įėjimo aukoja po ?0.50, moksleiviai — $0.25.

Pradžia 3:00 vai. p. p.
Rengėjai

Jūsų piniginės draugas 
yra MONCRIEF 

šildymo ir oro atvėsinimo sistema

Clevelando Skaučių Tuntas 
"Neringa” ir'Skautų Vietinin- 
kija vasario mėn. 17 d., 11:30, 
Lietuvių salėje ruošia visiems 
lietuvių vaikams

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą.

.Įdomi programa vaikams. Į 
minėjimą kviečiame visus suau
gusius ir mažus, senuosius ir 
naujuosius ateivius.

Prašome nevėluotis; minėjimą 
pradėsime punktualiai.

'.G A S A S

ALIEJUS

ANGLIS

-
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Po 9

Lingaitis Povilas.

Po 5

Andriušaitis Alfonsas, Balbotas Jo
nas, Dapkus Engelbertas, Dobrovols
kis Jonas, V. T. Degutis, A. V. Gied
raitis, Gobis Z., Jonaičiai, Jonaitis 
Antanas, O. J. Valvaičiai, Kavaliaus
kas Vaclovas, A. J. Kazlauckas MD, 
Minkūnas Vincas, M. K. Maslauskai, 
Plečkaitis Antanas, J. Sandargas, J. 
Sabaliauskas, V. J. Steponavičius, 
Skudzinskas Juozas, I. J. Šamas, 
Stepais Cafe, M. P. Titas, S. T. Ta
mošaitis DDS, Variokojis Edvardas, 
X. Voicechauskas, Zaloga Jonas, Kar
pius Kazys, Benokraitis Vincas, Ki- 
zevičius Juozas.

LATVIAI MINI VĄSARIO 16 i.'

PRANEŠIMAS

IŠVYKO Į KARIUOMENĘ

■į

-y;

15

KAUKIŲ BALIUS

šeši

GALIT GAUTI KNYGŲ

I J SAMAS JEWELER
Persikėlė į nauji} did-isnę ir gražesnę krautuvę

MENO KLUBO KONCERTAS
7007 Superior Avė.

1

’c9.

p

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

3

j.

Taupymas yra Federal Insurance Corp. — JAV val
džios saugumo užtikrintas — kieviena knygutė iki $10.000.

RENGIAMAS AKADEMINIS 
POBOVIS

STUDENTAI KVIEČIA I 
VAKARĄ

DIRVOJ GALIT UŽPILDYTI 
INCOME TAX

s

Po 4

Masilionis Adolfas, Ragauskas! Zig
mas.

SUOPIS FURNITURE
• -• ■ ‘ Z. • ‘ ‘ ,

ŽURNALO "AIDAI” 
VAKARAS

Z'

P J KEP SIS
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio

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

kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdramios-insurance r.eikaluore.

Sutaikau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas It išpildyme 
mrantnojarna Kreipkitės j mane telefonu arba Asmeniškai.

’•
I

r.

25 metąi simpatingo ir rimto
6621rEdna Avenue

NAUJA TREMTINIŲ 
DRAUGIJOS VALDYBA

' ■'
Sausio 24 d. įvykusiam naujos 

Tremtinių Draugijos valdybos 
posėdyje pareigomis pasiskirs
tyta: E. Steponavičius — pirmi
ninkas, E. Karnėnas — vicepir
mininkas, A. Balašaitienė — se
kretorius ir V. Braziulis — iž
dininkas.

Vytauto Didžiojo Universiteto j 
30 mėty sukakties proga ren
giamas ^bendras akademinis po
būvis — vakarienė, kurios metu 
visi buvę šio universiteto auklė
tiniai ir bendradarbiai turės pro- ' 
ga drauge pabuvoti ir prisiminti 1 
studentavimo laikus. Vakarienė- ■ 
je — pobūvyje taip pat maloniai 
kviečiami dalyvauti ir visi Cle- 1 
velandą lietuviai, ypatingai jau- 
nimas ir studentai. Pobūvio pro
gramoje studentiškos dainos ir. 
smagūs šokiai.

Vakarienė — pobūvis įvyks 
šeštadieni, vasario mėn. 2 d. 
"NANKING” restorane 720 Eū- 
clid Avė. (Hippodrome Buil- 
ding). Pradžia 8 vai.

Vakarienės kaina 2 dol. asme
niui. Vakarienei kvietimus 'pla
tina ir informacijas duoda:

Jonas čiuberkis, 1399 Gid- 
dings Rd., EN 1-7185. Petras 
Kliorys, 7701 Decker Avė., EX 
1-2233; Jonas Daugėla, 1863 
West 47 St., AT 1-9871.

Latvių — Lietuvių Vienybės 
Clevelando skyrius rengia tra
dicinį Vasario 16 minėjimą lat
vių publikai š. m. vasario mėn. 
9 d. 7 vai. vak. Cechų Sokol klu
bo mažioje salėje, 3 aukšte, 4314 
Clark Avė. (44 W. ir Clark kam
pas) pasiekiama Clark Avė. 
tramvajumi nuo Public Sųuare).

Skyriaus vicepirm. H. Salaks 
kalbės apie lietuvių nepriklauso
mybės siekimus ir vienybės idė
ją-

• Meninėj programoj dainininkė 
Vilma Aigars — ūbelite dai
nuos St. Šimkaus ir A. Kača- 
nausko dainas (pianu lydės Al
ma Ozolina), komp. Feliksas 
Hazneris skambins specialiai 
komponuotą fantaziją lietuvių 
Haudįes motyvais, rašytojas 
Emilis Skujeniekas skaitys Kr. 
Donelaičio "Metų” fragmentą 
"žiemos rūpesčiai” ir Zigrida 
Rozengrins deklamuos P. Orin- 
taitės ir K. Inčiūros eilėraščius. 
Programa bus atlikta latviškai.

Prie įėjimo prašoma paaukuo
ti parengimo išlaidoms padeng
ti. Lietuvių visuomenė kviečia
ma gausiai atsilankyti į paren
gimą. Atskiri pakvietimai ne
bus siuntinėjami.

Vytauto skautų draugovė’ į 
kariuomenę išlydi jau antrą sa
vo draugininką. Prieš tris mė
nesius išvyko V. Kamantavičius, 
o dabar, sausio 25 dieną, vyr. 
sklt. Vyt. Sniečkus. Vyt. Snieč
kus su Clevelando skautais nuo
širdžiai dirbo nuo jų suorgani
zavimo dienos (1949 m. liepos 
mėn.) ir visą laiką ėjo drau
govės adjutanto pareigas.

Draugovėje šiuo metu yra 19 
skautų, kurie sudaro dvi skiltis 
vadovaujamas vyr. skilt. C. 
MelBbako ir,skauto R. Melsbako.

ADVOKATO JtTLIUS 
SMETONO PRIĖMIMO 

VALANDOS

Svarbu įsidėmėti, kad LIETUVIŲ BANKE už santau
pas įdėtas iki 1952 m. sausio 10 dienos palūkanos bus skai
čiuojamas nuo sausio 1 dienos. Pasinaudokite šia proga.

Lengvai prieinama taupymo vieta — LIETUVIŲ BAN
KAS.

Nuo vasario 1 d. iki kovo 
d. adv. Julius Smetona intere
santus priima:

Kasdien nuo 5 vai. iki 8 vai v. 
šeštadieniais: nuo 10 iki 12 v. 
ir nuo 5 iki 8 vai.

Jau nekartą Clevelando visuo
menei teko gėrėtis akt. rež. P. 
Maželio pastatymais mūsų sce
noje.

Štai ir vėl Clevelando visuo
menė turės progos pamatyti, jo 
režisuotą kito žanro veikalą 
Juozo Grušo 4 v. dramą

"TĖVAS”
Tai stipri lietuviškojo kaimo 

gyvenimo drama, iškelianti bū
dingus mūsų kaimo gyvenimui 
bruožus.

šio veikalo pastatyme daly
vauja geriausios Clevelando lie
tuvių meno mėgėjų jėgos, akt. 
P. Maželiui režisuojant.

Vakaras įvyks' Lietuvių salėje 
vasario 10 d., 6 v. v.

Bilietų kaina $1.50 ir $1.00 ir 
besimokančiam jaunimui 50 c. 
(gimnazistams). Bilietai gauna
mi — Dirvos redakcijoj, spaudos 
kioske šv. Jurgio parapijos sve
tainėj sekmadieniais po pamaldų 
ir pas platintojus.

Vietos numeruotos, todėl pra
šoma bilietais pasirūpinti iš 
anksto. Rengėjai

Po 3

Augustinaviėienė A., Dabulevičienė 
Jadvyga, Grigonis Pranas, Iešmantas 
Algirdas, Jovaiša Edvardas, Juodval
kis Vincas, J. Jankauskaite, O. J. 
Mačioniai, Neimonienė Aldona, Šu
linskas Albertas, šamatauskas Vik
toras, J. šlapelis, Vaitiekūnas Te
lesforas, Ema Krygerienė, Vaičaitis 
Jonas, Vaičaitis Jonas, Žiugžda Bo
leslovas.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE

Cleveland, O h i o

Clevelande gyvenantieji lietu
viai studentai vasario 3 d., Lie
tuvių salėje rengia pirmą savo 
vakarą.

Vjsi clevelandiečiai kviečiami 
studentus paremti ir jų vakarą 
atsilankyti. Apie vakarą skaityk 
plačiau 6 psl.

įvyks vasario mėn. 24 d. Lietu
vių salėje. Pradžia 7 vai. vaka
ro. Bilietai po 1 dol. Visi cleve- 
landiečiai-šiam kaukių baliui pra
šomi iš anksto ruoštis. Už tris 
įdomiausias kaukes bus duoda
mos vertingos dovanos. Kaukes 
ir visus kitus svečius linksmins 
R. Gylio kapela.

Dirvos patalpose kiekvieną 
antradienį, trečiadienį ir ketvir
tadienį, nuo 7 vai. v. iki 9 vai. 
vakaro galite užpildyti Income 
tax. šeštadienį galima užpildyti 
iš anksto susitarus.

Po 2,50

O. S. Vasiliauskas, Bružas Juozas, 
Lukavičiuš Vyt., Orentas Stasys.

Po 2

Andriušaitis Liudas, M. V. Ander- 
‘On, Bačiulis Vladas, Bartkus Petras, 
Bielskis Alfredas, Ig. Belzinskas, M. 
X. Cicėnas, Didžiūnas Vladas, Ga- 
’inis Viktoras, Garnys Jonas, Ielanda 
Albertas, Johansonaitė Irena, Stra- 
’inskas Jurgis, Kižienė Adelė, Jan- 
tauckah W.,. Juodienė A., Kazlauckas 
Gasparas, K. Krūminienė, A. Kedie- 
įė, A. A. Kasparavičiai, A. A. Ka- 
ninskas, Liaukonis Pranas, A. J. Lau- 
inavičiai, A. P. Makarskai. Miščikas 
tustinas, J. Montvila, F. Navickas, 

Neugerich, Noris Juozas, E. B. 
■lainiai, Pračkys Pranas, Rinkevičius 
’uozas, Stoškus Juozas, A. L. Stas
iūnai, J. R. Sadauskai, šembergas, 
J. Šukienė, Vilkas Povilas, O. J. Zin- 
:ovičiai, M. Zolpienė,

Po 1,20

Baskys Antanas.

Po 1

Auginąs Balys, Augustinas Napa- 
lis, J. V. Baltrus Peter, A. Bielskis, 
Vyt. Bakūnas, A. Cheava, Janušaus- 
tas St, O. P. Juška, V. Končius, A. 
Xončius, J. Kemėšis MD, Ig. Muliolis, 
L Mockus, J. Milašauckas, J. Misku- 
įas, Paškonis Augustinas, Pabrinkis 
Stasys, M. V. Petrauskai, Rinkevičius 
Vyt., Rutkauskas Viktoras, Ručinskas 
?ete, Stepulionis, Tulauskas Jonas, 
Vidugiris, Pranas, Žagarskas Jonas, 
iorsakas Albertas, Zorskas Jonas, 

’Jrbšaitis Jonas, Juodišius Juozas,
Trys BALFo sk. Valdybos

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEB&S PAJNTING CO
WM. DEBESIS

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

Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus narių susirinkimas, nu
matytas vasario mėn. 2 d., dėl 
Lietuvos Universiteto minėjimo 
iškilmių nukeliamas į vasario 
mėn. 10 d.

Susirinkimas įvyks vasario 
mėn. 10 d. 11 vai. 30 mjn. Lie-‘ 
tuvių salėje (žemutinėje).' ' i

Visi nariai ir'norintieji į sky
rių įstoti prašomi rinktis punk
tualiai: '

Tautinės Sąjungos skyrius 
Vasario 16 d., 8:00 vai. Ansel 
Cafe patalpose šaukia iškilmingą 
susirinkimą.

Susirinkimo metu apie vasa
rio šešelioktąją kalbės Vincas

‘ Rastenis.
Po iškilmingo susirinkimo tose 

pačiose patalpose įvyks V. Ras- 
tenio išleistuvės:-

Ir iškilmingajame susirinkime 
ir V. Rastenio išleistuvėse kvie
čiami dalyvauti ir nė skyriaus

Country Concert Association 
meno klubas, turįs apie 400 na
rių, rūpinasi koncertų ruošimu 
ir -narių meniniu bei intelektu
aliniu tobulėjimu. Klubui pri
klauso dalis žymiausių Clevelan- 
do menininkų profesionalų bei 
meno mėgėjų.

Sausio 27 d. dr. Tamošaičio 
rezidencijoje įvyko pirmasis vi
sų skyrių atstovų susirinkimas, 
bei koncertas. Susirinkimą ati- 
rarė skyrių atstovų pirminin
kė pianistė Birutė Smetonienė.

Meninę: dalį atliko pianistė 
virtuoze Naury Salzmann, išpil
džiusi Schubert sonatą A dur ir 
mūsų dainininkė Juzė Krištolai- 
tytė padainavusi dvi ’Schu- 
berto dainas, bei Margaritos' ari-’ 
jų iš Fausto.- v ’ i

Cmintry Concert Assiociation 
amerikiečių meno klubui pri
klauso ir dalis lietuvių clevelan- 
diečių, jų tarpe p. Mikulskiai.

Klubo rėmėjų sąjūdy dalyvau
ja 'Tamošaitienė. .

Po ^koncerto Tamošaičių, rezi
dencijoje ‘'buvo jauki arbatėlė 
klub'o nariams- bei svečiams

Dirvoje kiekvieną dieną ga
lit gauti naujausias knygas: V. 
Augustino vaizdų albumą, N. 
Mazalaitės — Mėnuo vadinamas 
medaus, Balutį, Meškiuką rud- 
nusiuką ir daug kitų.

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS
Tik $9.500!

Labai geram stovyje dviejų 
šeimų namas. Kiekvienas po 5 
kambarius. Gaso šildymas kiek
vienam butui. Vienas butas lais
vas. Parduodama • prie Wade 
Park ir 65 St. Teirautis:

Ray Nausner, 
11809 St. Clair Avė. • 

Tel. UL 1-3819, LI 1-9216 .
: ;________________________________________

PUIKŪS DVIEJŲ ŠEIMŲ 
NAMAS
$12,500

šeši kambariai apačioj,
kambariai viršuj. Vienas butas 
aisvas. Įsitikinkite vietoj. Kreip
tis: 1377 E. 66 St., Tel. EX 
1-0075.

STARTING FEB. Uth 
iDAILY MATS. <E«cept Feb. 11.12.18,’

1D> 11.50 & 12.00, Ine. Tax. NIGHTS 
<Exc. Sun.. Feb. 17 A 24) 11.50. 12.00, 
12.40; lliOO Ine. T»x. Pricei £or Sat. 
Mats & Waahington Birthday aame a$ 
eve. Mat«„ 2S15. P.M.t—NiĮca 8:15 P.M. 
Doon Qpen at -1:00 P.M. & 7:00 P.M»_

Greta Gzella Theatre

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, Žiedų, Laik- į 
rudelių ir visokių graždaikč.ių, už nupigintą kainą. t

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 
Aldona ^Vilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
-HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

TlCkETS a
R l C'H MAMStPUbJ.iC.HMl

6202 SUPERIOR AVĖ. HEndėrson. 1-9292

6921 Wade Park EX 1-0911
-Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei. kitoki reikmenys’ 

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

"Patogi vieta apsipirkti lietuviams nau jakuriams 
lietuviškoje krautuvėje ?

'loansto 
REPAIR, MAINTAIN 
MODERNIZE YOUR HOME 
OR business property

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

• • - * . . ’
' Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Dclla Ė. Jakubs & AVilliam
Liceristjuoti laidotuvių direktoriai

J. Jakubs
ir’ balsamuotojai

patarnavimo 
-ENdicott 1-1763 ;
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Medakcijoa »r administracijos adresas — DIRVA. 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: ENdicott l-446o 
Redaktorių* Vincas RASTENIS (buto tel-fonas: UTnh 1-6747) Redaktorius Bnlvs GAID2IUNAS (buto telefonas: GArfield 1-74061.
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bas buvo labai sunkus, nes 1) 
lietuvių tauta nebuvo pakanka
mai apsišvietusi, 2) okupanto 
akis buvo labai budri, o vergija 
kieta ir, 3) didžioji dalis lietu
viškosios šviesuomenės sirgo ru
siškuoju nihilizmu.

Senųjų viltininkų vienas pa
grindinių uždavinių ir buvo ko
va, skelbiama rusiškajam. nihi
lizmui. Rusiškasis nihilizmas pa
gimdė bolševizmą, kuris dar di
desnę vergiją atnešė buvusioms 
rusų imperijos tautoms ir da
bar dar tebegręsia sunaikinti ne 
tiktai Europos, bet ir viso pa
saulio kultūrą ir civilizaciją.

Ano meto lietuviškoji šviesuo
menė, ėjusi mokslus daugiausia 
Rusijos aukštosiose mokyklose, 
tuose pirminiuose rusiškojo ni
hilizmo lopšiuose, taip pat buvo 
užsikrėtusi nihilistine dvasia. 
Rusiškasis nihilizmas taip giliai 
buvo paveikęs ypač kairiojo 
sparno lietuvius šviesuolius, kad 
jie su mažomis išimtimis buvo 
pasiryžę lietuvių tautos likimą 
rišti su Rusijos revoliucijos rai
da, tuo pačiu, žinoma, ir su jos 
išdavomis.

nuo- Per Rusijos tautų revoliuciją 
i —j jie tikėjosi iškovosią, laimingą

)

krikščioniškosios etikos princi
pais, būtų sava, lietuviška vi
suomeninio ir politinio gyvenimo 
išraiška. To tikrojo lietuviškojo 
sąjūdžio simbolis ir variklis bu
vo 1907 m. gimęs "VILTIES” 
laikraštis .su pirmaisiais vilti- 
ninkais Ant. Smetona, kun. Juo
zu Tumu-Vaižgantu, Petru Vi
leišiu ir kt.

Senoji "Viltis” suvaidino labai 
svarbų vaidmenį sąmoninant lie
tuvių tautą nepriklausomam po
litinėm gyvenimui ir jos pa
skelbtieji idealai nebuvo užmirš
ti ir nepriklausomoje Lietuvoje. 
Viltininkai, pakeitę vardus ar 
išviršines organizacines formas, 
visą nepriklausomybės meta pa
liko ištikimi "Vilties” paskelb
tam lietuviškam idealui. Jie vie
ną svarbiausiu vaidmenų vaidi
no I.ietuvos visuomeniniame ir 
politiniame gyvenime, visada už
imdami viduri tarp kairiojo ir 
dešiniojo sparno, drąsiai ir ryž
tingai žengė tuo keliu, kuris 
vra naudingiausias Lietuvai, lie
tuviu tautai, bet ne išimtinai ku
riai nors internacionalinei idėjai.

Dabartinis gyvenamas mo
mentas yra daug pragaištinges
nis lietuviu tautai, negu kad 
buvo senosios "Vilties” nriešauš- 
ayie. Dabartinis Lietuvos oku
pantas neregėtu tempu ir negir
dėtomis priemonėmis fiziškai 
naikina lietuviu tauta. Lietuviu 
tautos, likusios savo žemėje, bal- 

monėmis, kurios padėtų žmoni-1 priklausoma Lietuvos valstybę, ’ so niekas negirdi. Niekas nema- 
jai išbristi iš susidariusio dva-Įnes jie, būdami drausmingi so- to tėvynėje likusiu mūsų brolių 
sinio chaoso. Galvojant apie šios cialistiniam internacionalui, bi- ir seserų kraujo ir ašarų, nie-
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Pasaulinė kultūra ir civiliza
cija nuolat kinta, progresuoja. 
Tačiau tame nuolatiniame kiti
me pasireiškia, vietoj įprastinės 
kultūros ir civilizacijos pažan
gos, jos sustingimo ir net suny
kimo žymių, žiūrėk, nei iš šio, 
nei- 4š- to, jau labai aukštą kul
tūros ir civilacijos lygį pasieku
siose tautose arba ir didesniuo
se jų junginiuose imą reikštis 
stagnacija, visiška dekadencija. 
Tada jau turime reikalo ne su 
tų tautų kultūrine-pažanga .bet 
su jų regresu.

šitokio regreso priešakyje Eu
ropos tautos išgyvena dabarties 
sunkią dvasinę ir materialinę 
krizę. Kai kas nori įžvelgti dva
sinės krizės žymių taip pat ir 
dabartinėje Amerikoje, kur gy
venimas reiškiasi kitokiomis for
momis ir tos krizes žymės anaip
tol nėra tokios akivaizdžios.

Šitokios krizės — tai nėra 
žmonijos istorijoje pirmieji reiš
kiniai. Tokias ar panašias dva
sines krizes išgyveno senovės 
Kinija, Indija, Egiptas, Judėja, 
senovės Graikija, Roma. Vieni 
tu krizės priežasčių j ieško žmo
nijos genijaus pasenime, i 
varlyje, išsieikvojime, kiti 
nudvasėjime, sumaterialėjime,'socialistini gyvenimą ir Lietuvai, 
nutolime nuo amžinojo Gėrio 
šaltinio. Mums svarbu čia tik 
konstantuoti, kad tokie reiški
niai dedasi dabarties gyvenime, 
ir reikia rimtai susirūpinti prie- __  .... .. . . _  ____
monėmis, kurios padėtų žmoni- - priklausoma Lietuvos valstybę, ’ 
ini iq siisiflnriimin dvn-I

ainio chaoso. Galvojant apie šios cialistiniam internacionalui, bi- 
rūšies priemones, mūsų akys ir jojo nutolti nuo rusų revoliucio- kas neklauso ir negirdi lietuviu 
dėmesys pirmoje eilėje turi bū- nieriu, kurie buvo Lietuvos by
li nukreiptas į Lietuvą ir jos ]ai ir lietuvių tautos interesams 
reikalus, nes mes esame jos že- arba visiškai abejingi arba daž- 
męs vaikai.

Senųjų viltininkų šaknys sie
kia 1907 metus, kai nuo katali- šviesuolių nusistatymas Lietuvos 
kiškojo "Tėvynės Sargo” atsi- Nepriklausomybės atžvilgiu vi- 
skyrė "Vilties” laikraštis ir gi- ■ 
mė pirmieji viltininkai, savo 
veiklą ir ideologi ją pagrindą lie- 
tuvių tautos išsilaisvinimo, Lie
tuvos valstybės atkūrimo, savos 
lietuvįškos kultūros ir lietuviško 
meno kūrimo bei lietuviškų tra
dicijų išlaikymo idealais.

Tada, kai gimė ana senoji 
"VILTIS”, lietuvių tauta jau 
112 metų vilko svetimųjų jungą, 
kuris buvo sunkus ir kietas. Lie
tuvių bajorų, gyvenusių Vakarų 
Europoje ar hitu būdu pažinusių 
jos dvasią, Lietuvoje buvo pra
dėtas dvasinis renesansas, skelb
tas vergaujančiai lietuvių tau
tai daugiausia jų pačių kūryba. 
Ano meto lietuviai šviesuoliai 
išdrįsta pakelti balsą prieš lie
tuvių tautos pavergėjus ir en
gėjus ir ne notomis bei memo
randumais, o savo grožine kūry
ba reikalauja lietuvių tautai lais
vės.

Neminint visų dar ankstyves
niųjų 18 šimtm. lietuviškojo re
nesanso pradininkų, jokiu būdu 

,, negalima negirdomis praeiti pro 
vėlesnius jo tęsėjus, kaip vysk. 
Valančių, vysk. Baranauską, 
kun. Strazdelį, prel. Maironį, dr. 
J. Basanavičių su jo "Aušra” ir 
dr. Kudirką su jo "Varpu”. Šių 
tauriųjų lietuvių, lietuviškojo" 
renesanso paakintų griebtis 
ginklo, kūryboje ir leidžiamuo
siuose laikraščiuose jau visiškai 
aiškiai ir drąsiai formuluojami 
lietuvių tautos laisvės reikalavi
mai ir deklaruojamos jos teisės 
į laisvę.

Tačiau šių lietuvių tautos są
monei žadinti ir stiprinti lietu,-. 

' viškųjų rcnesansininkų ir jų ve-j 
lesnių įpėdinių skiriamasis dar-l

kad ir bendroje buvusios Rusijos 
imperijos tautu federacinėje 
valstybėje. Todėl kairiojo spar
no lietuviai šviesuoliai delsė aiš
kiai pasisakyti už laisvą ir ne

niausią net žalingi.
Šis kairiojo sparno lietuviu
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Senato teisių komisija priėmė 
naujo imigracijos įstatymo pro
jektą. Tai yra kodifikacija ir iš 
dalies pakeitimas ligi šiol išleis
tu imigracijos nuostatų.,Dar ne-, 
žinia, ar bus suspėta šioje Kon
greso sesijoje naują įstatymą 
priimti.

Svarbiausios naujienos pro
jekte yra. 1. panaikinimas spe
cialių suvaržymų geltonosios ra
sės imigrantams, 2. numatymas 
pa 50% kiekvieno krašto kvo
tos rezervuoti išmokslintiems 
arba šiaip specialybę turintiems 
asmenims. Pačios kvotos nepa
didinamos. išskyrus kaikurioms 
Azijos šalims.
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pradeda vis labiau įsibėgėti ir AL 
yis daugiau pasiekiamą sutari- 
mo tarp gynybos planų ir dip
lomatijos posūkių. Kremliui da
bar ateina uždavinys: imtis nau
jų nąanievrų ir nepaliaujamai 
kišti naujus kliuvinius į vakarų 
pasaulio gynybos vežimą— tiek 
politinėje, tiek ir ūkinėje srity
se.
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pabėgėlių informacijomis bei | 
raštais, bet ligi šiol nesuteikia 
tiems asmenims prieglaudos tei
sės., .

SIŪLO DAUGIAU PAKEITIMŲ

aimann ir neiannia iu baisiosios 
širdgėlos. Todėl keleriopai turi
me itempti savo jėgas ir protus, 
kad mes natys. lietuviai, galėu- 
me sušvelninti lietuviu tautos 
kančias ir grąžintume savo kraš
tui laisvę.

Mūsų politiniai visuomeninė 
diferenciacija yra tokia nat. kaip 
kad ji buvo ir senosios "Vilties” 
laikotarpyie. Nūdienė dabartis 
ir visiškai netolima praeitis 
mums aiškiai bvloja, kai ir kai
rysis ir dešinysis visuomenės 
sparnas liko ištikimi seniesiems 
siekimams.

Ir dabartinieji tautininkai, ku
rie .(ieško atramos senojoj "Vil
ty” .įieško vidurio tarp dešinės 
ir kairės, jie- taip pat, kaip ir 
senieji- viltininkai, Lietuvos rei
kalą labiau vertins už bet kurią 
bendrine idėja, jie savo veiklą 
remdami krikščioniškosios mora
lūs pagrindais, pirmoj eilėje ak
centuoja, kad lietuvis yra Lie
tuvos žemės sūnus, jie siekia, 
kad lietuvis, kurdamas sąvąjį 
lietuviškoji mokslą ir 
'"neštu indėli į pasaulinę kultū
ra, jie kovoja su bet kokio plau
ko nihilizmu ir yra senųjų vil- 
tininkų pradėtojo lietuviškojo 
renesanso tęsėjai.

Tiesa, ir nepriklausomoje Lie
tuvoje kartkartėmis atąirasda- 
vo ir dabar tremtyj.e atsiranda 
sąjūdžių; pretenduojančių j vi
durį tarp kairės ir dešinės. Ta
čiau gerai įsiskaitę jų progra
mas, pamatysime, kad jų tarny
ba Lietuvai yra tik šalutinės, pa
grindinė jų tarnyba yra kuriai 
nors tarptautinei idėjai, nes vie
ni'jų miglotai perša visonis tau
toms bendrą universalizmą, kiti 
Prancūzų revoliucijos idėjas, 
treti skelbia kovą liberalizmui, 

; nepajėgdami dėl trumparegystės 
atskirti jo nuo komunizmo.

šiandien nėra taip svarbu pro-

ALT UŽDAVINYS

Atrodo, jog dar nėra pervėlu 
imtis akcijos, kad ir lietuvius 
interesuojančios pataisos būtų 
padarytos. Ypač, kiek tai liečia 
kvotą.

Pirmas dalykas — bazė. Rei
kia skubiai išsiaiškinti, kaip at
rodo surašymo duomenys 1950- 
ais metais, palyginus juos su 
1920. Ar jie naudingesni mums? 
jei taip, tai reiktų visomis jė
gomis spausti, kad būtų remia
masi jais, o ne tais senaisiais.

Antra — DP imigracijos įsta
tymu uždėtieji mūsų kvotai 
"morgičiai”. Laikas spausti, kad 
jie būtu panaikinti.

Trečia — neišnaudotų kvotų 
perkėlimas. Rodos, kad Rusijos 
didelė kvota dabar nelabai te- 
išnaudojama. Lietuviai galėtų 
būti vieni iš pirmųjų pretenden
tų j tuos likučius.

Kada įstatymas keičiamas iš 
pagrindų, yra geriausia proga 
tokioms pataisoms padaryti. 
Kieno uždavinys tuo rūpintis? 

-Atrodo, kad pirmoj eilėj Ameri
kos Lietuviu Tarybos, nes Ji šiuo 
metu yra žinoma Amerikos val
džiai, kaip vyriausia lietuviu re-

Kaip tik šiomis dienomis New 
Yorke , vykstančioie UNESCO 
konferenciioie DP Komisijos na-, 
rys Rosenfield išdėstė, kad imi
gracijos galimybes į JAV reikia 
dar labiau praplėsti, būtent, per 
ateinančius penkerius metus rei
kia virš kvotos įleisti nuo 100 iki 
200 tūkstančių imigrantų iš Eu
ropos.

Atstovu Rūmu narvs E. Cellar 
nurodė, kad 1970 metais JAV 
irvvento.ni skaičius numatomas 
ne didesnis kaip 170 milijonu, o 
Rusiios — 251 milijonas (žino
ma. jis klaidingai i Rusiia iškai
tė ir jos okupuotu bei šiaip ne 
rusu tautu apgyventas terit.o-1 prezentantė. Tiesa, jos tikslas— 
riias). Kadangi ūkininku skai- kova dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
čius čia mažėja, jis siūlė ypaJ Šis uždavinys jai būtų lyg ir 
tingai proteguoti ūkininku imi- , netiesioginis. Jis geriau tiktų 
gracija iš Italijos ir siūlė kai-- Amerikos Lietuvių Bendruome- 
kurin kraštu neišnaudotas kvo- nės organizacijai, jei tokia jau 
tas leisti panaudoti tiems kraš- būtų. Bet ji, tačiau, ir yra ir 
tams, kuriu kandidatams tenka 
laukti kvotos nuo 10 iki 40 me
tu ... Jis lain nat siūlė, kad pa
skiriems kraštams kvotos baze 
būtu paimtas 1950 metu gv- 
ventota surašvmas, o ne 1920, 
ka>n dabar yra.

Kiti ragino plačiau teikti dau
giau galimybių naudotis prie
glaudos teise pabėgusiems iš už 
geležinės uždangos. Neteisinga 
esą, kadp, pav., net Valstybės 
Departamentas naudojasi tokių cijos įstatymo reikalu.

. n

siškai išryškėjo 1917 m. gegužės 
mėn. 27 d. Petrapilyje sušaukta- 1 
me Rusijos lietuvių seime, kur 
buvo svarstoma, be kita ko, ir 
savarankiškos ir nepriklausomos 
Lietuvos valstybės rezoliucija.

Dešiniojo arba katalikiškojo 
sparno nusistatymas Lietuvos 
nepriklausomybės atžvilgiu bu
vo daug palankesnis. Tatai ma
tyti taip pat iš Petrapilio lietu
vių seimo darbų, kur. jie rėmė 
ne socialistų, bet Tautos Pažan
gos, t. y., tu pačių viltininkų, 
rezoliucija, reikalaujančią lietu
viu tautai laisvės ir Lietuvai 
valstybinės nepriklausomybės. 
Tačiau katalikiškasis sparnas 
buvo, yra ir visada bus tik lie
tuviškas skyrius tarptautinio 
katalikiškojo koncerno, kuriam 
pirmoje eilėje rūpi bendri inter
nacionaliniai reikalai. Lietuviš
kasis to koncerno skyrius teturi 
tiek laisvės, kiek jojo veikla ne
kenkia ar neprieštarauja bend
riems katalikiškojo internacio
nalo reikalavimams. Taigi, la- 
'•ai dažnai katalikiškojo sparno 
veikla, skiriama Lietuvai, yra 
apsprendžiama ne lietuvišku, bet 
bendruoju konfesiniu pagrindu.

Taigi, esant šitokiems nusi
statymams Lietuvos atžvilgiu iš 
kairiojo ir dešiniojo sparno, kilo 
gyvas reikalas gimti lietu
viškam sąjūdžiui, kuris 3a- 
vo veiklą ir ideologiją paremtų 
lietuviškais pagrindais, fiesieda- 
mas su jokiu internacionalu, ku
ris (sąjūdis), tęsdamas lietuviš
kąjį renensansą, pirmoje .eilėje 
statytu Lietuvą, lietuvių tautą, 
lietuvišką kultūrą ir meną, lie
tuviškas tradicijas, kuris, savo. jektuoti ūkinę, socialihę ąr kitą 
veiklą remdamas pagrindiniais gyvenimo sritį pagal Marksą,

meną,

U
v

(Atkelta iš 1-mo puBl.)
Maskvą, jis buvo pakviestas pie
tų Arabų Lygos gen. sekreto* 
riaus, dalyvavo ir svarbiausias 
svečias — Egipto užs. reikalų 
ministeris.' • ,

Spaudos pranešimais Višins
kis pietų metu buvęs geroje 
nuotaikoje ir begeriant prancū
zišką vyną patikinęs savo šeimi
ninką ir jo svečius, kad sovie
tai nesudarą, jokios grėsmės 
arabų pasauliui... Jo žodžiais, 
kuris gi kraštas dabar kovoja 
su "Tuniso nacionalistais? Kuris 
kraštas okupavo Egiptą?

Višinskio kalbos, neabejotinai, 
suderintos su Maskvos prieš sa
vaitę pradėta akcija, nurodant, 
kad egiptiečių tauta turętų da
bar atkreipti savo žvilgsnius į 
'.'Maskvą, į Staliną ...”

Washingtonas, kaip pabrėžia 
politiniai sluogsniai, negali būti 
patenkintas, matydamas Mask
vos dėmesį Vid. Rytų rūpes
čiams. Vis dėlto, nemanoma, kad 
komunizmas tuose įvykiuose vai
dintų didesnį vaidmenį.

KAIP ATRODYS VOKIETIJOS 
ARMIJA?

- ■ ■

KO SIEKS VAKARAI?

Washingtono nuomone, pa
skutinieji įvykiai parodę, kad 
Amerika turinti labiau suartėti 
su arabų kraštais. Iš kitos pu
sės, prancūzams ir britams dau
giau turint interesų tose srityse, 
Amerika negalinti turėti daug 
laisvės savo veiksmuose. Ji ne
santi ir patenkinta kai kurių 
savo sąjungininkų vedama po-

Iš Bonnos pranešama, kad 
naujai sudaryta Vokietijos ka
riuomenė i
ginusią karinę atsvarą prieš so
vietus. Dabar belieka tik laiko 
klausimas, kada bus galutinai 
suformuota ir apginkluota toji 
12 divizijų armija.

Bonnoje neabejojama, kad ka
riuomenė bus sudaryta. Pradžio
je numatyta 400,009 vyrų, o tai 
palyginus su Hitlerio pašauk
tais 11 milionų, nėra didelis 
skaičius. Tačiau dabar nurodo
ma, kad tos armijos smogiamoji 
jėga būsianti didelė ir ji savo 
dydžiu dvigubai praneš ameri
kiečių dalinius Vokietijoje.

Kaip pranešama, keturios vo
kiečiu sausumos divizijos turė
siančios po 303 vidutiniu šarvuo
čiu ir bus apginkluotos amerikie
čiu ginklais. Aviacijoje 75,000 
vyru gaus 15°0 lėktuvu, iš 5500 
lėktuvu, kurie ieina i Europos 
Armija. Anie 6000 vokiečiu la
kūnu numatoma apmokyti Ame
rikoje.

taryta Vokietijos ka- ^4 
ateity sudarye pajė-
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jos nėra. Jos Laikinasis Orga
nizacinis Komitetas imasi žygių 
steigti jau net padalinius, bet li
gi šiol laiko paslaptyje net (sta
tus — suinteresuotieji niekaip 
negali prisiprašyti, kad galėtų 
bent pamatyti, kaip atrodo tie vokos tariantis su vietos gy- 
jstatai, taigi, nežino, kaip gi 
pagaliau imtis to bendruomenės 
organizavimo ... Kol taip yra, 
Amerikos Lietuviai Tarybai rei
kėtų skubiai susirūpinti imigra-

savo sąjungininaų vedama po- -------- .
litika susiduriant su nacionalis- Vokietijoj nenumatoma šu
tiniais judėjimais. Turėdama.‘e1^* Puikiuju bombonešių.-Jū- 
Afrikoje strateginių interesų.
(bazės) Amerika esanti linkusi 
su vietiniais gyventojais palai
kyti draugiškus santykius, juo 
labiau, kad šiuo metu tie gy
ventojai į JAV-es žvelgia su 
pagarba.

Nei britai Irane, nei prancūzai 
Tunise neparodę reikiamos nuo-

ĮVAIRENYBĖS
Polvna Stoska lapkričio 24 Londono simfoninį orkestrą, ir 

Pbiladelphijoj ištekėjo už Felix visi sutarė, kad jis jau esąs mu- 
Ehren. zikos meisteris.

Musieal Courier 'dėjo A. Ku- 
čiūno, L. Vanaraitienės, V. Ma- 
riiošiaus ir Čhicagos simfoninio 
orkestro dirigento R Kubelik į ^narodoj’e ‘ Ne^^York^

Enrico Caruso kostiumai ir 
kiti daiktai sausio 28 bus pirmą 
karta, po jo mirties (1921), iš-

nuotrauka. šie trys dirigentai 
daug metu atgal studijavo Pra
hos kkonservatori.ioj, o. dabar 
susitiko "Lietuvos operos atsi
minimų" koncerte, Chicagoj.

Morlev. žymus Amerikos poe
tas, pasiuntė vienai New Yorko 
’eidvklai atspausdinti 154 eilė
raščius. pasirašęs slapyvardę. 
Leidykla gražino eilėraščius, 
nranešdama negalinti spausdinti 
dėl menkos j u vertės. Poetas 
Morley parašė leidyklai, kad ne 
’is pats tuos eilėraščius sukūres, 
ųet nurašęs iš Šekspyro rinkinių.

Prancūzai mažiau valgo, negu 
kitos Europos tautos. Dėl to, 
sakoma, jie ilgiau gyvena. Di
džiausi "mėsėdžiai” esą argen-

Radio City salėje.

Metropolitan opera šiais me
tais pirAia kartą po 20 metų gas
troliuos JAV sostihėje, Washing- 
ton, IX C.

’ •
Andrei Višinskis, užklaustas 

apie gen. Eisenhowerio sutiki
ma būti JAV prezidentu, atsa
kė: "Tegu renka. Aš nepriešta
rauju”.

ventojais. Dabar, pabrėžia po
litiniai sostinės sluogsniai, tek
tų parodyti, kad vakarai esą pa
sirengę pripažinti teisėtas tau
tines aspiracijas Vid. Rytuose 
ir dar daugiau -— pradėti plačiu 
mastu arabų kraštus remti tech
nikiniai ir ūkiniai, ir tuo būdu 
padėti jiems nugalėti skurdą. Ir 
prezidento žodžiais, ”Mes pri
valome dirbti drauge su gyven
tojais, bet ne jiems vadovau
ti..-..”

Jei šie pasiryžimai bus vyk
domi skubotai ir jei vakarai 
veįks labiau suderindami savo 
veiksmus (visi pastarieji sun
kumai žymiai parėjo ir nuo vie
ningos sąjungininkų linijos sto
kos), tai, atrodo, vakarai galės 
bent dalinai nugalėti kylančius 
sunkumus ir pavojus jų saugu
mui.

Ioreen Norredam, Danijos žur
nalistas, sako, kad europietis," 
bijodamas tanti komunistu, pa
laipsniui pasidarė kapitalistu.

Chuchillis esą griežtai parei
kalavęs iš amerikiečiu, kad ka- 

♦Jniečiai. kurie kasdien suvalgo ro atveju jie neskristų su ato- 
do. 390 gramu mėsos, kai Javos 
salos gyventojai pasitenkina vos 
4 kg. mėsos per ištisus metus.

' Pierino .Damba 11 metų ber
niukas 1948 pirma karta diri
gavo Liverpoolio simfoninį or
kestrą.'Visi kritikai ji pavadino 
stebuklinguoju berniuku. Dabar, 
14 .metų amžiaus jis dirigavo

minėmis bombomis pro Anglijos 
sala. Toki nat reikalavima Chur
chillis turėtų pastatyti ir Stali
nui... ,

Moira Shearer, geriausia pa
saulio balerina, nębešoks nau
joje "Christian Anderson” fįl- 
moje, nes laukianti kūdikio.'

CHAOSAS VIETOJE KARO?

pagal Prancūzu revoliucijos idė
jas ar krikščionybės dogmas, 
bet kur kas svarbiau kiekvienam 
lietuviui įsirašyti giliai savo šir
din Lietuvą, pasiryžti .žengti tik 
Lietuvos keliu.

Tarp ponios Chiang Kai-shek 
ir jos vyro esą atsiradę-didelių 
nuomonių skirtumų. Formozoje 
jie gyvena atskirai, bet kartais 
susitinka., 
žvalgybą, 
Kai-sheko

Popia turinti savo 
kuri” sekanti Chiang 
patarėjus.

J. Stp.
I
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roję vokiečiai turėsią tik pa
krančių sargybos laivus — iš 
viso 25,000 vyru. Nenumatomi 
nei novand. laivai, nei kiti di
desni jūros vienetai. •

Kariu mobilizavimas numato
mas pradėti nuo viršaus i apa
ria. Pradžioje numatoma paskir
ti anie 30 generolu, iškaitant ir 
12 divizijn vadu. Bonuos šalti
niai pabrėžia, kad iei naujokų

Vakarų stebėtojai pripažinda
mi, kad sovietai siekią viešpata
vimo pasauly, prieina išvados, 
kad jie savo tikslus gali bandy
ti siekti nebūtinai tik karo, prie
monėmis. Tiek Paryžiuje JT su
sirinkimo metu, tiek Korėjoje, 
Tol. ir Vid. Rytuose daroma vis
kas, kad labiau įtempus vakarų 
pasaulio nervus.

Tuo pačiu metu toliau vykdo
ma sovietų "taikos ofenzyva" ir 
įvairiose sostinėse šaukiami kon
gresai skelbia, kad Stalinas sie
kiąs tik taikos. Balandžio mėn. 
Maskvoje šaukiama susidomėti- 
na konferencija, j kurią iš viso 
pasaulio kviečiami ekonomistai 
ir biznieriai, ir jų tikslas būsiąs 
paskatinti tarptautinę prekybą, 
nežiūrint visų politinių sienų. 
Kas geriau pažįsta sovietų užku
lisius, . supras, kad, šaukdamas 
panašaus pobūdžio suvažiavimus 
Kremlius siekiąs ne tik propa
gandos tikslų... Reikia atminti, 
kad šaltojo karo pasėkoje sovie
tai turi ūkinių sunkumų,, dar 
labiau taL liečia Mao Kiniją.

Vakarų strategai šiuo metu 
pripažįsta,‘kad laikas dirbąs va
karų naudai. Amerikos gamybą

» ' • _ - . J .*

šaukimas būtų pradėtas šia va
sara, tąj visos, 12 divizijų būtų 
parengtos 1954 m. nrad’ioie.

Netenka abejoti, kad teks su
siburti ir su nemanais sunku
mais. Teks nugalėti kliūtis ap
ginklavimo srity (vokiečiai tu
rės natys gamintis*lengvuosius- 
ginklus), ūkiniuose klausimuose 
ir t.t. Pagaliau pati vokiečiu tau
ta yra nevieninga anstainktavi- 
mo reikalu. Apklausinėjimai pa
rodė, kad anie 45 nunš. vokiečių . 
esą palankūs apsiginklavimui, 
apie 40 nuoš. priešinei, gi kiti 
neansisprende. Vis dėlto tikima
si,, kad netruksią savanoriu. Pa
naudotas naujoku apmokymo 
metodus ir organizacinėje srity 
tikimasi užkirsti kelią vokiečių 
militarizmo iškilimui.

Nors bus kliūčių naujajai ar
mijai ir iš opozicijos.pusės par
lamente (kancleris Ądenauer 
turi pakankamai halsu surinkti 
daugumą), ir iŠ prancūzu, ir pa
galiau patys vokiečiai reikalaus 
dauginu teisiu ir paramos, ta
kiau lieka neabeiotina, kad visi 
kariniai planai tokiai kariuome
nei iau parengti ir kad vokiečių 
kariai dalyvaus drauge su ki
tais europiečiais (jei leis lai
kas...) atsisniriant prieš ko
munistinės Rusijos puolimą.

V. Rimvydas
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'.. '■ ■ - ' ,.'t

talkos!

V. B e I i a j a u a

S

''5

I

r •!

THE DANCE OF LIETUVA

54 lietuvių tautiniai šokiai bei

žaidimai .

Užsakymus ir pinigus siųst!
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