
■

w<'.-:'
i

■

■

. y*
f, . ’<A '

4

n

Vol. 37
5.V-

Ą Nr. 9 * 1952 vasario 28 d.
CLEVELAND, OHIO

.................... — ■

J

..

o*

’>4
February 28, 1952 * No. 9 

CLEVELAND. OHIO

I:

f 
h'

P

Ą

b

I

h

v:

9. \V pv’i & v

VILTIES 
DRAUGIJOS 

NARIAI

>1
■

I

*.
VLIKą sudarančios grupės, 

jieškodamos išeities iš susidariu- 
sios nepalankios padėties, kuri 
paskutiniuoju metu pradėjo la
bai skaldyti lietuvių bendro lais
vinimo darbo veiklą, svarstė vi
są eilę klausimų. Vieningai pa
sisakyta prieš spaudos ar užku- 

, lisinę akciją, stengiantis diskre
dituoti atskirus asmenis ar lais
vinimo darbą dirbančius veiks
nius. ” "w^Įi

Vykusiam VLIKo posėdyje bu
vo priimtas M. Krupavičiaus ir 
visos Vykdomosios Tarybos at- 
sistadinimas. Naują Vykdomąją 
Tarybą pavesta seudaryti prof. 
J. Kaminskui. Tame pat posė
dyje VLIKas įpareigojo pirmi
ninką rištis su St. Lozoraičiu ir 
jieškoti būdų bendradarbiauti 
padaryto susitarimo baze.

i, .

NAUJI SKAUTU 
BROLIJOS VADOVAI

Iš Korespondencinės Brolijos 
Vadovų Sueigos rinkimų komisi
jos gautomis žiniomis baigtas 
KBVS atstovų balsų skaičiavi- 
pias. Rezultatai su detaliais skai
čiais bus paskelbti KBVS proto
koluose ir skautiškoje spaudoje.

Lietuvos Skautų Brolijos Vy
riausiuoju Skautininku trim ket
virčiais visų balsų tapo išrink
tas.vyr. sktn. Stepas KAIRYS iš 
Toronto, Kanadoje; Kandidatu 
liko vyr. sktn. P. Jurgėla iš Uni- 
ondale, N. Y., JAV.

Vyriausiojo Skautininko Pa
vaduotoju išrinktas vyr. ęktn. 
Vladas ŠARŪNAS iš Toronto, 
Kanadoje. Kandidatais liko sktn. 
M. Jurkšas iš Chicagos, 111. ir 
vyr. sktn. A. Saulaitis iš Wa- 
terbury, Conn., JAV.

Lietuvos Skautu Brolijos Gar
bės Gynėju išrinktas vyr. sktn. 
Kęstutis GRIGAITIS iš Toronto, 
Kanadoje. Kandidatais liko sktn. 
S. Kolupaila, sktn. E. Korzonas 
ir kti šiom pareigom buvo pa
siūlyti 8 kandidatai.

Pasaulio Lietuvių Skautų Są
jungos Tarybon nariais (LSS 
atstovais) išrinkti: 1) vyr. sktn. 
Vytautas ČEPAS iš Bostono, 
Mass.. JAV; 2) vyr. .sktn. An
tanas KRAUSAS iš Maribyr- 
nong, Vic., Australijoje; 3) sktn. 
Vytautas SKRINSKAS iš Toron
to, Kanadoje, ir 4) sktn. Petras 
-NENIšKIS iš Velencijos, Vene- 
cueloje. Tarybon rinkti buvo pa
siūlyti 34 skautininkai iš visų 
kraštų, kur veikia lietuviai skau
tai.

Rinkimai neatnešė jokių neti
kėtumų, bet gražiai išryškino 
asmenis, kuriems skautu vado
vai pavedė svarbias Lietuvos 
Skautų Brolijos pareigas.

susitarimas gal ir 
i” — tai žo-

"Europoj 
arčiau, negu Korėjoj 
džiai, kuriais pereitą savaitę bu
vo baigtos pastabos apie politi
nę padėtį; Tie žodžiai pasiteisino 
daug labiau, negu bet kas drįso 
tikėtis. Londone ir Lisabonoj, 
pereitą savaitę dideli susitarimai 
įvyko taip greit ir taip, iš šalies 
žiūrint, lengvai, kad vien jau

.'.ii.
L’. 
?

V’

buvo gau
300 asine-

Pažanga Europoj, 
klampynė Korėjoj

nėms. Konferencija 
singa, dalyvavo arti
nų. Jų tarpe daug žymių ameri
kiečių, nors gal daugumą sudarė 
suinteresuotų tautų atstovai (iš. 
lietuvių dalyvavo dr. A. Trima
kas, V. Rastenis, kan. J. B. Kon
čius, M. Kižytė. Red.).

Konferencijoj buvo iškelta ga
na daug ir praktiškų minčių, 

tas greitumas visoje spaudoje kaip tokią psichologinę.kovą ves- 
virto dienos sensacija.

Londone susitarta dėl pagrin- Jutimai tikslai ir t.t. Apie tai, 
dų, kuriais Vokietijos kariuome- tikėkimės, bus galimybės laikui 
nė dalyvaus Europos armijoje, j bėgant plačiau pakalbėti. Tuo 
Remiantis tuo susitarimu, ir Li- f tarpu pažymėtina štai kas, kas 
sąbonoj buvo priimti jau gana mums, lietuviams, krinta į akį: 

prieš.penketą metų mes dar 
tik vieni, nuo bolševikinio im-

• perializmo tiesiogiai nukentė
jusieji, beveik beviltiškai kė
lėme baisa, kad negana bolše
vizmą sustabdyti, kad reikia 
jį sunaikinti; dabar mums iau 
netenka to sakyti, nes tą jau 
sako visa eilė įtakingu ameri
kiečių politikos veikėju: jie 
jau moka viešai, atvirai ir ga
na tiksliai pasakvti. ką bol
ševizmas iš tikrujn yra pada
ręs ir kodėl jis neišvengiamai 
turi būti nugalėtas: "pasaulis 
negali būti pusiau laisvas, ru- 
siau verganias” laimintis, 
kuri vėl atgijo amerikiečių lū
pose, ir ji jau taikoma nebe 
vien tiktai šiam kraštui, bet 
visam pasauliui.
Reikia pripažinti, kad pati 

mintis — prie karinių, ekonomi
nių ir diplomatiniu veiksmų pri
jungti dar ir psichologinį, ypač 
ii taikant ne kaip gynimosi, o 
kaip puolimo priemone — yra 
gera. Tiesa, tuo tarpu ir ši "psi
chologinė ofenzyva” mažai tėra 
išėjusi iš svarstymu srities. Bet, 
kaip rodo ir praeitis, besvar
stant, pagaliau prieinama ir prie! 
apčiuopiamų veiksmų. Jei psi
chologinė ofenzyva pasidarys 
reali, tada ir visi kiti planai sa
vaime įgys kitokios prasmės, j

ti, koki tos kovos turi būti ga-

toli einą nutarimai dėl tos ka-j 
riuomenės pagreitinto organiza
vimo. Sutarta, kad dar šiais me-Į. 
tais Europoje būtų suorganizuo
ta 50 divizijų, 4000 lėktuvų avi-' 
acija strategiškai ■ naudojamas I 
plotas išplėstas ir į šiaurės Afri
ką, taip pat sutarta, kad netru
kus bus baigta Vokietijos oku
pacija. Į 50 divizijų dar neįeina 
ne tik Turkijos ir Graikijos ka
riuomenė, bet taip pat ir Vo
kietijos, kurios gali būti pareng
tos tik kitais metais, žinoma, 
dabartinis susitarimas liečia tik 
pagrindinius dalykus.

Aišku, kad tai dar neatsako į 
klausimą, — o kaip, jei sovietai 
pultų jau dabar? Juk sako, kad 
vakarai pasipriešinti galės būti 
pasirengę tik apie 1953-4 me
tus ... Bet dabartinėse aplinky
bėse Lisabonos susitarimas irgi ] 
pažanga. Tokiu mastu tarptau
tinė armija juk organizuojama 
dar tik pirmą kartą pasaulio is
torijoje. ,

TIK GYNIMASIS

Viskas, kas diplomatinėje ir 
karinėje srityje dabar, yra daro
ma bei planuojama, yra nukreip- 
ta tik į apsigynimą. Bent jau 
taip kalbama. Raikąs spėja, kad 
tai tik priedanga, nes, girdi, ne
gi gali kas nors sakyti, kad jis 
rengiasi pulti... Kaip bebūtų iš 
tikrųjų galvojama, tuo tarpu vis- 
tiek net apsigynimas dar nėra 
užtikrintas, o ką jau bekalbėti 
apie puolimą.

KALBA APIE PSICHOLOGINĘ 
OFENZYVĄ

i

O KORĖJOJ — "UŽKLIŪVA 
VARČIOS IR VĖL Iš 

PRADŽIOS”
Turbūt, tik Amerikos vyriau

sybės nepaprastas noras pasiek
ti paliaubų Korėjoj (noras, žy- 

(Perkelta į 8-tą puslapi)

Nors daugeliui tatai atrodo’ ir 
gana naivu, tačiau paskutiniu 
laiku vis daugiau kalbama apie... 
bolševistinio imperializmo nuga
lėjimą ir net sunaikinimą be ka
ro. Pridedant tą pastabą, kad 
”be karo”, dabar jau vis drąsiau 
ir drąsiau pareiškiama, kad ne
galima pasitenkinti tik sulaiky
mu bolševikų nuo tolesnio įsiga
lėjimo, o reikia išlaisvinti ir pa
vergtus kraštus, neišskiriant net 
ir pačios Rusijos. Kaip gi tą pa
daryti, kada nėra jėgos, kuri bū
tų pasirengusi sulaužyti paver
gėjų jėgą? . Kada tik gynima
sis tebeorganizuojamas...

Ogi, sako, reikia bandyti griau
ti sovietinę sistemą iš vidaus. 
Griauti psichologinėmis priemo
nėmis ... Esą, veikiant gudriai 
ir ne' tingiai, drauge ir labai at
sargiai, to būsią galima pasiek
ti ...

Pereitos savaitės pabaigoje, 
kongresmanų Armstrongo ir 
Kėreteno iniciatyva, ■ Washing- 
tona buvo sušaukta net konfe- 

tuviškas dainas..Visi minėjimo.repcija apsvarstyti tokios ”psi- 
dalyviai aukojo Tautop Fondui.' chologinėa strategijos’* priemo-

MINĖJIMAS 
N. ZELANDIJOJ

Naujoji Zelandija yra pats to
liausias kraštas i kurį nukeliavo 
tremtiniai. Dar 1000 mylių už 
Australijos. Ten • atsidūrė apie 
250 lietuvių.

Jie materialinėmis. sąlygomis 
nesiskundžia, bet. toks mąžas 
skaičius, toks tolumas nuo dides
nių lietuvių kolonijų, savotiškai 
slegia ir verčia jieškoti galimų 
ryšių su kitais pasaulio lietu
viais. ■

Vasario šešioliktosios proga 
• N. Zelandijos lietuviai minėjimą 
turėjo Dunedin mieste. Šv.: Juo-
zapo katedroj'. įvyko iškilmingos 
pamaldos, o vėliau YMCA salėje 
minėjimas. B. Kuzma skaitė pa
skaitą, o V. Vyčius dainavo lie-
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šiomis dienomis j Vilties drau
giją įstojo šie asmenys, 
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Balys Jonas, 
Bloomington ...........
Kęsgailą Steponas, 
Montreal ...,...........
Vilčinskienė Jonė, 
Cleveland...............
Dargis Leonardas, 
Milvaukee ...........
Sutkus Vytautas, 
Cleveland ..............
Vidmantas Stasys,
Cbicago .......... 25
Krivickas .Tonas, 
Rochester, N. Y..... 10

Pirmas Vilties draugijos
riu telkimo laikotarpis baigiasi 
kovo mėn. 31 d. Visi tautinės 
minties asmenys ir šiaip prita
riantieji Vilties tikslams kvie- 
čiąmi i Vilties draugiją . arti-. 
minusiu laiku Įstoti. Susiorgani
zavę ir sutelkė didesni kapitalą 
spaudos — informacijos reika
lams pajėgsime ir didesnius dar
bus atlikti, ko negali atlikti pa
vieni asmenys.

Iki šio laiko i Vilties draugiją 
istojo 47 nariai, bendru $2260 
įnašu.

Vilties draugijos pirmasis vi
suotinas susirinkimas įvyks ba
landžio mėn. 26-27 dienomis, 
Clevelande. Tada bus priimti Vil
ties draugijos įstatai, išrinkta 
vadovybė ir nustatyti artimiau
sieji darbai.

Visi i draugiją įstojusieji, kad 
ir negalėdami asmeniškai daly- 

Tokiu būdu, jei toki sutartis nie- dalyvavimu Europos Gynyboj, vauti, galės savo valią pareikšti 
kad nebūtų ratifikuota pvz., Nustatyta net suma, kurią Vo- 
Prancūzijos parlamente — vo-, kieti j a turi šiam.reikalui paskir- 
kiečių armijos ■ klausimas' atsi
dėtų neribotam laikui'...

3. Už garantijas dėl vokiečių 
ginklų gamybos kontrolės ir fi
nansinio dalyvavimo Europos 
Armijos išlaidose ir t.t.;

žodžiu, Prancūzijos parlamen
tas nori, kad Vokietija Europos 
Gynyboj dalyvautų, bet bijo, kad 
atstačius jos karišką galybę, ji 
pati nepasidarytų nauju pavoju 
Europai...

Londone Užsienių Reikalų. Mi
nistrai aptarė daug svarbių de
talių vykdant planą, pagal kuri 
Europos Gynyba atsiremtų į tris 
pagrindinius vienetus:

Britanijos su visa Britų Tautų 
Pendruomene, Jungtinių Ameri
kos Valstybių ir Europos Armi
jos, į kurią įeitų ir Vokietija.

Ministrai taip pat patvirtino 
Gen. Eisenhowerio pateiktą pla
ną tuojaus vykdyti statybą nau
jos didelės — didžiausios po ka
ro — serijos aerodromų Euro
poje, ir kitų karinių įrengimų.

Aptarti taip pat klausimai, 
susiję su Vokietijos finansiniu

c
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Pro geležinę uždangą prasiveržę trys lietuviai sutinkami Nęw Yorko aerodrome. Iš kairės į 
dešinę: svečius pasitikęs Lietuvos vicekonsulas Anicetas Simutis, Edmundas Paulauskas, 

Lionginas Kublickas ir Juozas Grišmanauskas
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Visų dėmesys neseniai buvo ir 
tebėra nukreiptas i Paryžių, kur 
parlamentas labai karštai svars
tė Europos Armijos klausimą; į 
Londoną, kur įpretįminariniams 
pasitarimams susirinko ’ trys di
dieji — Anglų, USA ir Prancū
zų užsienio reikalų ministrai ir 
į Karaliaus Jurgio VI laidotuves 
atvykęs Ądenaueris; ir į Lisa
boną, kur prasideda svarbi At
lanto Sąjungininkų konferenci
ja-

Prancūzijos vyriausybė vos 
negriuvo besvarstant kokiomis 
sąlygomis reiktų kurti Europos 
Armiją ir atginkluoti Vokietiją. 
Po labai karštų debatų, išv.vks- 

j tančiam i Lisaboną prancūzų mi
nistrui pirmininkui Edgar Faure, 

1 pareikštas pasitikėjimas, bet tik 
. 40 balsų dauguma- Po visą sa- 
I vaitę užsitęsusių ginčų Prancū
zijos Parlamentas priėmė rezo
liuciją, kurioj pasisakoma:

1. Prieš Vokietijos priėmimą 
į Šiaurės Atlanto Sąjungą;

2. Prieš mobilizaciją Vokieti
joje, kol sutartis dėl Europos 
Armijos nebus ratifikuota visų 
Europos valstybių parlamentų.

dalyvauti Atlanto

•j

Trečioji Dirvos talka
Nuo 1952 metų kovo mėn. 1 dienos 

iki 1952 metų birželio mėn. 15 dienos 
skelbiama trečioji Dirvos talka.

Į talką kviečiami visi mūsų talki
ninkai, dabartiniai skaitytojai ir Dirvos 
draugai. Bendromis pastangomis mes 
turime sutelkti 500 naujų skaitytojų, 
kurie dar Dirvos, dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių, fteskaito.

Mes visus’talkiniiįkus prašome at
kreipti ypatingą dėmesį į tas šeimas, 
kurios turi vaikų. Dirva leidžia mėne
sinį, gražiai tvarkomą, 16 didelių pus
lapių "Tėviškėlę”, kuri visiems Dirvos ■ 

A skaitytojams duodama nemokamai. Tai 
vienintelis vaikų laikraštis, spausdina- 

_ mas tokiu tiražu ir paskleidžiamas po 
viso pasaulio lietuvių šeimas. Mūsų tiks
las "Tėviškėlę” dažninti, tenkinti tėvų 
ir vaikų ncirus. Jei mes padidinsime 
Dirvos skaitytojų šeimą, susidarys są
lygos dažniau ir "Tėviškėlę” leisti. Tat 
į šią talką turi įsijungti ir jaunieji, jei

jie nori dažniau savo laikraštį skaityti.
Dirva pradėjo aktyviai telkti ge

riausius . bendradarbius, gyvenančius 
įvairiausiuose pasaulio kraštuose. Kiek
vienam numery jūs matot naujas pa
vardes. Bendra.talka padidinę prenume
ratorių skaičių Jūs įgalinsit mus tuo 
keliu ir toliau eiti ir laikraštį padaryti 
tokį, kokio kiekvienas lietuvis trokšta.

Dirvos talkai pasibaigus, trys dau
giausiai naujų skaitytojų surinkę tal
kininkai gaus premijas. Pirmoji premi
ja *■— 50 dolerių,cąntroji 30 dolerių ir 
trečioji 20 dolerių. Gi naujiems skaity
tojams, burtų keliu bus paskirta '25 
naujai išėjusios knygos.

Talkininkams premijos bus skiria- 
, mos pagal surinktų taškų skaičių. Me

tine prenumerata vertinama 4 taškais; 
pusmetinė 2 taškais ir mėtų ketvirčio 
1 tašku.

Visus kviečiame į trečiąją Dirvos
talką!
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pavesdami turimus balsus daly
vaujantiems.

šiuo metu mes gauname ne- 
jnažai Jąiškų, kuriuose klausia
ma, kaip bus vienas ar kitas 
klausimas tvarkomas. Deja, į 
juos galės savo sprendimais at
sakyti tik visuotinis Draugijos 
susirinkimas. Dabar paklausė- 
jams mes galime išsiųsti tik gai
res, kurios yra priėmę Vilties 
draugi jos organizatoriai. Jos bu
vo paskelbtos ir Dirvoje.

d
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ti (11,250 milijonų markių).;
Ądenaueris — taręsis su Trim 

Didžiaisiais Vokietiją liečiančiais 
klausimais — patvirtino, kad 
Vokietija nesirengianti mestis į 
masinę ginklų gamybą, kuri ga
lėtu labai pakenkti ekonominiam 
Vokietijos atstatymui. ..

Po Londono konferencijos pa
skelbtame komunikate primena
mas JAV ir Britanijos sprendi
mas laikyti Armijas Europoje 
ir aktyviai 
Sąjungoje.

Lisabonos Konferencijoje, kur 
susirenka kariniai ir politiniai 
Sąjungininkų lyderiai, tikimasi, 
kad pagaliau bus susitarta dėl 
konkretaus Europos Gynybos 
plano. Bene svarbiausioji užduo
tis’bus susitarti dėl deklaracijos, 
pagal kurią Didžioji Britanija ir 
JAV dar kartą pabrėš savo pa
siryžimą ir pažadą bet kuriuo 
atveju ginti Europos Bendruo
menės, Į kuria įtraukiama ir

Spėjama, kad Portugalija ir 
vėl prašys įtraukti Ispaniją į Va
karų Gynybos Planus. Jei jau 
įtraukiama Vokietija, kodėl gi 
neįtraukti Ispanijos, klausia Li
sabonos spauda.' Jau ir anksčiau 
Portugalija tą klausimą buvo 
kėlusi, bet be rezultatų.

Generolas Eisenhoweris pa
reiškė Paryžiaus spaudai', kad 
jis esąs patenkintas prartcūzų 
parlamento sprendimu principe 
pritarti Europos Armijos orga
nizavimui. Jis pabrėžė, jog augš- 
tieji Atlanto Pakto karininkai 
tiki, kad yra esminiai svarbu tu
rėti Vokietijos,, kariuomenę Va
karų pusėje. Taip pat karinin- 
kija mananti, jog Europos Ar
mija yra geriausia politinė prie
monė įtraukti Vokietiją į Euro
pos Gynybos planus.

Pagal Generolą Eisenhowerį, 
Europos Armija galėtų pagelbė
ti nuimti politines ir ekonomines 
užtvaras, kurios kliudo žengti 
pirmyn, siekiant Europos Fede
racijos. . ... .

Tokie yra oficialūs balsai — 
oficialios gerai informuotų 
sluogsnių nuomonės. Neoficialiai 
Europoje baiminamasi Vokieti
ją . atginkluoti, nes kiėkvieitą 
kartą, kada tik Vokietija įgyda
vo militarinės galios, ji pasida-

l

i,

rydavo pavojinga savo kaimy
nams. šį kartą, aišku, jos ap
ginklavimo klausimas keliamas 
ryšium su visai nauju Rusijos 
pavojumi. Tačiau, "toli numa- 
tant.ieji” klausia, o kas būtu, jei 
pvz., Europa su labai galinga 
Vokietija, tą rusų mešką sudo
rotų, kokia tada būtų Vokietijos 
rolė. Ar ir vėl nereiktų tą mešką 
atgaivinti, kad atsigynus nuo 
Teutonų ...

Pąreiškiama susirūpinimo ir 
dėl pačios Vokietijos Armijos at
gaivinimo fakto. Prancūzijoje 
dažnai girdėti išsireiškiant, kad 
uats pavojingiausias momentas 
Europai busiąs tą valandą, kada 
bus pasirašyta sutartis atgink
luoti Vokietiją. Esą, kaip tik tą 
valandą vokiečių biją rusai, ga
lėtų apsispręsti’ užimti Europą, 
kada Vokietijos kariuomenė dar 
neatkurta.

Tokias nuomones ramina arti 
valdžios sferų esą informacijos 
šaltiniai. Pvz., prancūzų dienraš
tis ”Le Monde” rašo, kad nesi- 
baimintina . dėl rusų agresijos 
Europoje.. Svarbiausi įvykiai 
vyksta ne čia, ,bet Azijoje. JAV 
svarbu turėti Europos užnugarį 
garantuotą tam momentui, kada 
bus nuspręsta Tolimuose Rytuo
se vykdyti nebe sulaikymo poli- ■ 
tiką, bet pradėti didįjį "roll 
back"__ komunistų galutinį su-
raitymą. J >. ■

štai bene svarbiausia priežas
tis, dėl kurios, JAV aiškiai duo- ■ 
da supraski europiečiariis, kad 
jie kuogrečiausiai tarpusavy su
sitartų, susivienytų. Tas pats . 
"Le Monde” paštębi, kąd tij .fak
tų akyvaizdoje JAV daro žygių, 
kad kuogreičiausiai atsirastų 
Europos Armija arba bent pa
jėgianti Europoje kovoti’ armija,

■ ’ ■ ■,’ •
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KAS ir KUR
• Vasario šešioliktosios proga! zacijos vadovybę prasideda nuo 
senatoriai Dirksen iš III. ir Da- kovo mėn. 1 d. ir baigiasi ba- 
niet plood iš.Netv Yorko, kon-landžio mėn. 30 d. Visi balsavimo 
greseZpasakė atitinkamas kalbas 
ir iškėlė lietuvių tautos kovą dėl 
laisvės.

daviniai centrui turi būti pasiųs
ti iki gegužės mėn. 5 d.

• Rašytojas Leonardas Žitkevi
čius parašė vaikams naują eilė
raščių knygą "Saulutė debesė
liuos”.
• Praėjusių metų pabaigoje Vo
kietijoje mirė Lietuvos vokiečių 
evangelikų liuteronų sinodo sen
joras Paul Tittelbach. Jis ilgiau
siai yra gyvenęs Kėdainiuose. 
Buvo kįetas vokietininkas.

J. E. Dr. Friko Meierio, Lie- suos Vilniuje, Kaune, Klaipėdo- 
tuvos Įgalioto Ministerio Brazi- je ir visur, kur bus gyva lietuvių 

’ ■, tauta!
Z", _ZZ___ ZZZi Italijos mieste Romoj Lietuvos

d. pavergtai Lietuvai ir pasaulio Diplomatijos Šefaš, ministeris 
lietuviams:

lijoje, kalba perduota per Ame
rikos Balso radiją 1952 m. II 16

■ ' : 1 '■ ''
Maskvą prašyti Albanijai eko

nomines pagalbos: maisto ir že
mės ūkio mašinų. Stalinas pa
siuntė tariamąją pagalbą. Tai 
buvo eukaliptų sėklos ir 12 en
kavedistų, kurie mokys albanus 
kaip .tą augalą auginti.

Stalino pagalba gerai prisime- ' 
name ir mes. Maskvos komunis
tai, išplėšę iš Lietuvos ūkininkų 
galvijus, javus ir kitokį turtą, 
atsiuntė badaujančiai Lietuvai 
arbūzų ir tūkstančius enkavedis
tų, kad galėtų išžudyti nekaltus 
ir savo žemę mylinčius lietuvius.

■ *

Seniausi žmogaus kaulai buvo 
rasti Javos saloje. Pekingo (Ki
nijoje) muziejuje buvo saugomi 
antri savo Senumu pasaulyje ži
nomi žmogaus griaučiai, kurie 
šiomis dienomis kažkur. dingo. 
Kinijos komunistai skelbia, kad 
Amerikos mokslininkai išvogė 
šiuos 500000 metų senumo žmo
gaus griaučius. Tačiau Ameri
koje tas yra griežtai paneigiama.

Matyti, tėvas Stalinas, papra
tęs iš visur viską vogti, bus nu
džiovęs ir šiuos, seno kino kau
lelius.

žodis radaras yra sutrumpini- 
maš angliško išsireiškimo RAdio 1 
Detection And Ranging. Mūsiš
kai tai reikštų, kaip radijo pa- ] 
galba surandama kur nors esan- , 
čio objekto kryptis ir nustato- : 
mas jo atstumas.

Tam tikros radijo bangos, le- 1 
kiančios labai dideliu greičiu, 
įgalina fantastiškai trumpu lai
ku apskaičiuoti toli nuo mūsų 
esančio objekto distanciją ir nu
statyti jo judėjimo kryptį.

Prieš šimtą metų prancūzas 
Fizeal apskaičiavo šviesos grei
tį. Per vieną sekundę šviesos . 
bangos tekančios 300000 km. 
greičiu.

1886 m. H. Hertz pademons- i 
travo bangas, kurias jis pava
dino radijo bangomis, lekiančias 
tokiu pačiu greičiu kaip ir švie
sos bangos. Bė to, jos pasieku
sios tam tikrą objektą reflekta
vo ir grįžo atgal.

Po trijų metų nuo šio įvykio, 
vienas mokslininkas jau įrodi
nėjo, kad panaudojus radijo ban
gas, siunčiamoje stotyje galima 
išgauti tam tikrą elektros efek
tą, kurio pagalba įmanoma nu
statyti judančio objekto kryptį, 
pvz., laivo jūroje.

Amerikos mokslininkai vėliau
siai susidomėjo Europoje pada
rytais išradimais. 1922 m. Dr. 
A. H. Taylor ir jo bendradarbis 
•L. C. Young, dirbę laivyno ty
rimų laboratorijoje, vieno ban
dymo metu pastebėjo, kad į jų 
radijo signalus įsiterpė Potomac 
upe plaukęs garlaivis.

Praėjo dar keli metai, kai lai
vyno tyrimų laboratorijos direk
torius pasiuntė karo departamen
tui pranešimą apie sėkmingus 
bandymus radaro srityje. Admi
rolui Bdwen paprašius, kongre
sas paskyrė pirmuosius 100,000 
dolerių radaro išradimams. 1

Radijo bangos pirmiausia bu
vo panaudotos surasti daikto 
kryptį, bet 1925 m. Carnegie 
Instituto mokslininkai Breit ir 
Tuve surado būdą apskaičiuoti 
atstumą. Jie paleido į erdvę se
riją trumpų radijo bangų, kurios 
reflektavo ir grįžo atgal, žino
dami radijo bangų greitį, jie

lengvai nustatė kaip toli bangos ' 
keliavo !

Atstumo apskaičiavimais .atlie
kamas be galo tiksliu laiko skai
čiavimo aparatu, kuris atžymi 
net milijonines vienos sekundės 
dalis. Pagrindinis prietaisas ra
daro aparate šiems apskaičiavi
mams atlikti yra katodinių spin
dulių lemputė.

Jeigu, pvz., komunistų lėktu
vai pasirodytų kur nors apie 
Aliaską, už 7500 km. nuo Nevi 
Yorko, radaro stoties paleistai 
bangai reikėtų vienos dvidešim
tosios sekundės dalies nukeliau
ti iki tų lėktuvų ir sugrįžti atgal, 
padarius 15000 km, kelią, žodžiu, 
po vienos dvidešimtosios sekun
dės New Yorkas žinotų, kad prie
šo lėktuvai yra ties Aliaska ir 
kuria kryptimi jie skrenda. O 
pačioje Aliaskoje esanti radaro 
stotis už 5'km. skrendančio lėk
tuvo kryptį ir atstumą užregis
truotų per vieną 30,000-ja se
kundės dalį.

Antrajame pasauliniame kare 
Anglijos sala išgyveno didžiau
sius pavojus. Staigūs vokiečių 
oro puolimai galėjo visiškai su
naikinti salą ir laivyną. 1942 m. 
vokiečių povandeniniai laivai 
nuskandindavo per dieną apie 
16000 tonų alijantu laivyno. Ta
čiau 1943 m. anglų lėktuvai ir 
laivai jau buvo'aprūpinti radaro 
aparatais, kurie išgelbėjo angių 
salą ir laivyną nuo kritiškų nuo- 

. štolių. Anglų mokslininkas, su- 
i konstravęs radaro aparatą, tik

tai dabar buvo paskelbtas pa
sauliui ir apdovanotas 150,000 
dolerių premija. Anglai karo me
tu radaro paslaptį griežtai sau
gojo net nuo amerikiečių. Ta
čiau, šiandien Amerika radaro 
srityje tiek pažengė, kad jau be
veik kiekvienas lėktuvas ir lai
vas yra aprūpinti šiais prietai
sais.

Yra daug galimybių panaudoti 
radarą čiviliniame gyvenime, ta
čiau šiandien jis tebėra griežta, 
karine paslaptimi ir jo naudoji
mas civiiiame gyvenime drau
džiamas. •

♦

Komunistinės Albanijos mi- 
nisteris pirmininkas nuvažiavo

Lozoraitis, prieš penketą metų 
pasakė vienam tremtiniui: "Lie
tuvos likimą spręs tie mūsų bro
liai, kurie kovoja Tėvynėje, ku
rie pašventino Jos žemę savo 
krauju...” Mes tikime jums, 
broliai! Mes apgailime kiekvie
ną mirtį. Tesaugo Dievas kiek
vieną jūsų žingsnį ir tepriartina 
Laisvės Valandą.

Kaip Lietuvos ministeris Bra
zilijoje sveikinu jus, broliai ir 
seserys, šio krašto lietuvių var
du ir meldžiu Dievo pagalbos, 
kad jūsų kančios greit pasibaig
tų. ■ /

Vilties ir kantrybės! Lietuvių 
Tauta nežūs! Lietuva vėl bus 
nepriklausoma!

Iki pasimatant.
, ■

LIETUVIAI 
INFORMAVO 
PRANCŪZUS

Vasario mėn. 14 d. Paryžiaus 
Laisvųjų žurnalistų Unija, kuri 
yra narys Tarptautinės Laisvų
jų žurnalistų Federacijos su 
centru Londone, surengė spau
dos priėmimą — konferencija.

Dalyvavo beveik visa didžioji 
Paryžiaus spauda ir spaudos 
agentūrų atstovai, o taip pat ir 
Laisvosios Europos judėjimo, 
Prancūzijos padalinio vadovybės 
prezidiumo delegatai.

Lietuvius atstovavo žurnalis
tai pulk. Laųskorenskis, A. Mar
kevičius, J. Masiulis. Svečiai su
pažindinti su spaudos padėtimi 
už Geležinės Uždangos. Visiems 
įteikta gausi tuo klausimu do
kumentacija Jr, svarbiausiai, 
nuorašai išsamių, plačių (28psl.) 
memorandumų,' anksčiau įteiktų 
Jungtinių Tautų šeštosios sesi
jos prezidiumui, sekretoriatui ir 
užsienio delegacijoms, kuriuos* 
smulkiai išdėstyta apie spaudos 
padėtį rusų okupuotuose kraš
tuose. Memorandumai paruošti 
Laisvųjų žurnalistų Londone ir 
Paryžiuje pastangomis. Apie 
šiandieninę spaudos padėtį bol
ševikų okupiiotuoje Lietuvoje 
surašyti ištisai trys puslapiai.

Broliai ir seserys,
Kalbu jums iš Brazilijos sos

tinės Rio de Jeneiro, kur gyve
nu jau 12 metų ir esu Lietuvos 
atstovas prie Brazilijos vyriau
sybės. Dvylika metų aš nema
čiau Lietuvos; dėl to dabar man 
širdis stipriai plaka, kalbant 
jums. Jums atrodo, kad Brazili
ja yra nepasiekiamai toli, tačiau 
man ir visiems šio krašto lietu
viams jūs ir jūsų kančios yra 
visuomet prie pačios širdies.

Aš esu klaipėdiškis. Mano my
limą Klaipėdą ir nuostabią mūsų 
Gintaro pakrantę, nuo Rio de Je
neiro miesto Bkiria tik Atlantas, 
tas pats vandenynas, kuri nuga
lėjo Lietuvai Darius ir Girėnas, 
Čia po mūsų trispalve mes mi
nime Vasario 16, minime jus, 
brangūs tautiečiai, minime Tė
vynę ir ilgimės jos. Manau, jūs 
taip pat atsimenate mus, kaip 
ir savo artimuosius, išblaškytus 
pasaulyje ar kenčiančius Sibire. 
Mūsų ilgesys yra vienodas: lau
kiame laisvės dienos! Nesu pra
našas, bet matau, kad toji diena 
artėja. Laisvasis pasaulis galu
tinai jungiasi ir pasiryžęs nu-

i ■ ?

• Vasario šešioliktosios proga 
JAV Kongrese gražią kalbą pa
sakė Frances P. Bolton iš Cle- 
velando, Ohio.

• Margutis Vasario šešiolikto
sios proga, kaip ir kiekvienais 
metais, surengė koncertą — mi
nėjimą. Programą atliko Daina
vos ansamblis, Monika Kripkaus- 
kienė ir A. Kučiūno diriguoja-j , Paryžiaus lietuviai šiais me

tais iškilmingai atšventė Vasa
rio šešioliktąją. Vasario šešio
liktosios minėjimu rūpinosi Lie
tuvių šalpos Draugija. Vasario galėti kruviną priešą, pavergusį

_• mūsij tėvynę ;r pusę Europos.
Mes gauname žinių, apie jūsų 

baisų gyvenimą ir jas papasąko- 
jame visiems. Daug nuoširdžių 
draugų čia turi Lietuva. Vienas 
aukštas Brazilijos valdžios pa-

mas orkestras. Koncerto minė
jimo metu kalbėjo konsulas P. 
Daužvardis ir Margučio leidėja 
Vanagaitienė. Programą vedė A. 
Olis.

• Rašytojas Pulgis Andriušis, 
dabar gyvenantis Australijoje, iš 
Sydnėjaus persikėlė pastoviai 
gyventi į Adelaidę. Neseniai iš 
spaudos išėjo jo įdomi knyga 
"Sudiev, kvietkeli”. Tai pirmoji 
lietuviška knyga, išteista Aus
tralijoje. Dirvoje šią knygą ga
lite gauti. Kaštuota $1.50.

• C. D. Jackson, Free Ėūrope 
Nacionalinio Komiteto pirminin
kas, vasario šešioliktosios proga 
pasveikino Free Europe Lietuvių 
patariamąją grupę. Savo sveiki
nime rašo: "Mes niekad nesiliau
sime siekę tikslo atstatyti Lie
tuvos valstybės nepriklausomy
bę”.
• SLA Pildomoji Taryba prane
ša, kad balsavimai į tos organi-

šešioliktosios proga buvo 15 mi
nučių transliacija ir iš Prancū
zijos radiofono. Kalbėjo Dr. Bąč- 
kis, prof. Matore ir J. Lansko- 
ronskis.
• Lietuviai inžinieriai Bostone 
Tautos Fondui surinko 500 dolę-. reigūnas, Franchini Netto, prieš 
rių.
• Pasaulio Lietuvių Archyvui 
skirtąją istorinę (archyvinę, bi
bliografinę ir muziejinę) me
džiagą ar korespondenciją prašo 
siųsti Achyvo būstinės adresu, 
būtent: Pasaulio Lietuvių Ar
chyvas, 2601 W. Marųuette Rd., 
Chicago 29, III., U.S.A.

*

Psichologijos profesorius Shel- 
ton MacLeod du metus sugaišo, 
kol nustatė, kad cukraus kiekis 
kavoje proporcingai nepadidina 
jos saldumo. Pvz., jei į kavą įdė
sime du gabaliukus cukraus, tai 
kava nebus dvigubai saldesnė. 
Esą, didelis cukraus kiekis ka
voje : psichologiškai žmogų ap
gauna. Ji atitinkamai saldesnė 
nepasidaro.; iš tikrųjų, kava pa
sidaro tik tirštesnė.

| karą buvęs Lietuvoj, išspausdi
no čia knygą apie mūsų tėvynę, 
kurios vardas: "Lietuva — šiau
rės Auksas”. Jbje.brazflas labai 
teisingai rašo: "Lietuviai visais 
laikais parodė nuostabiai stiprią 
Valią ištverti ir laimėti, ir su 
didelė drąsa ir energija visuomet 
pasiekdavo to, kas kitiems atro
dė ' stebuklas”. Todėl aš linkiu 
jums tik kantrybės. Savo kovo
je esate nevieni. Išlaikykite gim
tąją kalbą, savo tikėjimą, tautiš
kus papročius ir sulauksime tos 
dienos, kada vėl trispalvė plevė-

Televizijai pastarieji metai bū
sią labai derlingi. Tvirtinama, 
kad net sekantį priezidentą iš
rinks televizijos stotys, šitai 
pramatydamos, televizijos bend
rovės jau nutarė kokias kainas 
ims už prezidentinių rinkimų 
propagandą per televiziją.

Demokratų tautinis komitetas 
rinkimų propagandai per tele
viziją peskyrė vieną milijoną do
lerių. O kiek dar paskirs res
publikonai, pramonės magnatai, 
darbininkų unijos ir pavieniai 
kandidatai! Senatorius Keefau-, 
ver pasakė neBigarsinsiąs per 
televiziją, nes jam esanti per 
brangi. J. Stpž.

Pulgis Andriušis

čiau ir žiūrėk, grįžk blaivas, nes rytoj 
penktą valandą į gumos fabriką. Ir pa- 
kombinuok tenai centrinėj stoty, pasi
derėk su kasininku, gal, pigesnį bilietą 
gausi.

— Eik jau, išsiderėsi ką tu iš aus
tralo, kad dar mokėčiau kalbint angliš
kai kaip reikia, — atsišnekinėjau virs
damas pro duris, nes mano žmona ką 
jau sumano tai ir mano, Dieve mano!

— Na tai bent paėjėk porą stočių 
pėsčias, vis gi trejetu penų bus pigiau, 
— tarė stumdama mane nuo laiptų į 
šaligatvį.

Nesiderėjęs su kasininku, iš centri
nės tiesiai sėdau elektrinin, nusprendęs

Pagalvokite tiktai, tautiečiai, jums 
atsistos piestu plaukai^ jeigu jų turite 
ant galvos bent kuokstelę: vakar žmo
na, bevirdama senos karvės kaulus, ir 
sako man:

— Tu vis dėlto, Vytautai, esi kel
mas iš velniaraisčio, visiškai apaugai 
dumblu, nesidedi prie bendruomeninės 
veiklos, iki šiol dar nesužinojai, kiek 
tavo draugas Impilaitis turi užmerkęs 
svarų komonvelto taupymo banke!

Sriūbtelėjus iš samčio karštos sriu
bos, nusišutindama lūpas, toliau mano 
žmona ir vėl sako, girdi, tavo draugas 
Impilaitis — neduok sviete! — gal jau 
baigia visą tūkstantį, o tu, šungrybi,
atidirbęs viršvalandžius, krenti ant lo- geriau paėjėti pėsčias namo grįždamas, 
vos kaip linų markos slėgas ir knarki, i 
pro šnerves leisdamas karštos gumos i 
ir sieros smarvę, visiškai nesirūpinda- : 
mas, kas dedasi plačiame Sidnėjuje ir 
jo apylinkėse! Girdi, te tau du šilingai < 
ir važiuok į Bankstauną, tik žiūrėk 1 
man, kad dykai pinigų nepravažinėtum, i 
ištirk Impilaitį iki panagių ir atgabenk 
man pačias tiksliausias žinias, svaras la, o banke, 
svaran, šilingas šilingan ir penas penan.

— O jeigu prie banko sąskaitos dar 
bus puspenis, tada kaip? — neatsargiai ■.

■paklausiau žmoną, nuo lovos krašto beveik nesimatėm! — pradžiugo Kęs- 
šokdamas į išeigines kelnes, kurias dar tutis Impilaitis, ir, metęs akį laikro- 
mūviu nuo Balfo laikų. dm, pasiūlė: — Dar pusvalandis iki už-

— Tai tu šitaip man,— sučirškėjo, darymo, eime išmest porą stiklinaičių 
kaip žarija vilnose mano žmona. — Tu alaus. •
man čia juokus klijuosi dar, lauk grei-- Ot šito tai ir nelaukiau! Moteriš-man čia juokus klijuosi dar, lauk grei--

nes žmona nebuvo tiksliai pareiškus, iš 
kurio traukinio galo eiti pėsčiam dvi 
stotis.

Impilaitį, laimei, radau -namie. Sė
di prie rądijaus ir laukia karo. Ant sta
lo pamesta keletas Amerikos brolių lie
tuvių laikraščių.

— Užsimaskavęs po kultūrine veik- 
, — nebijok, — jau, gal, turi 

visą tūkstantį įklojęs, — pamaniau sau 
vienas.

O, sveikas Vytautai, nuo laivo

paslėpk ranką!
Ėmiau apčiupinėti savo draugo silp

nas vietas, vedžiau aplinkiniais keliais,- 
sakau, gyvenimo standartas Australi
joj papūtė uodegą, nėr iš ko pasidėt 
juodai dienai, manydamas, kad jis ims 
ir prasitars'apie savo bankinius reika
lus.. Tačiau, matai, alus buvo smarkiai 
atmieštas vandeniu, o barą jau netru
kus rengėsi uždaryt. Šitokiu tempu ne7 
sukelsi galvoje didesnio sąjūdžio, taigi, 
atsargiai ėmiau riesti, kad, girdi, nors 
ir aš dabar negaliu gerti į kiaurą skil
vį, bet jeigu jau ateina į namus koks 
tautietis, tai aš jam statau tiktai spiri
tu pagrįstus gėrimus.

Vytautas Impilaitis suprato, prie 
ko aš vedu ir pašaukė po stiklinaitę .pa
ties to skutamojo džino. Po tokio sam
telio liežuvis įgys sparnus, bet aš nu
sprendžiau savo džiną neženkliai išpil
ti žemėn, idant sąmonės nenustočiau 
patsai.'

Ir kaip ten jau įvyko, bet aš, pasi
rengęs išpilti džiną žemėn, per klaidą 

/pataikiau ne žemėn, o savo bųrnon, —
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kas protas trumpas. Jeigu žmona būtų 
davus bent penkis šilingus užsikalbini- 
mui, taip sakant, pamato kertiniam ak
meniui ! Juk alkoholiui pasimaišius gal
voje, kiekvienas žmogus darosi sukal
bamas, išsiplepa kas nereikia, ir pats 
Impilaitis dar, ko gera, išsitrauktų ban
ko knygutę, išsiardęs švarko pamušalą. 
O pas mane dabar liko tik vienuolika 
penų parvažiavimui, su sąlyga, kad ne
turiu pinigų net vienam kaušeliui alaus, 
tautiečiai supraskit mane, pernelyg 
įtartina! Sakys, abudu dirba, kaip zi- 
magorai ir viską neša bankan, net kul
tūrinei veiklai nieko nepasilieka. O kas 
baisiausia, dar gali imt ir paklaust, kiek 
aš su žmona jau atidėjau į šalį.

Bus-kas-nebus, aš tada ir sakau
Impilaičiui:

•— Žinai, Kęstuti, mečiau gerti! 
Skilvin įsimetė kažinkas, ne tai vėžiu
kas, ne tai lysninkai, urzgia, kaip ap
rietas šuva...

—. Ką, tu, Vytautas Zakučionis, 
gerti metei, Nejuokihk pasaulinės lie
tuvių bendruomenės! Argi tu jau pa
miršai prancūzų zoną, apsigalvok? Juk matai, ranka sudrebėjo! Nuo to laiko 

kokius dar penkis kartus nepataikiau 
ant žemės kol uždarė barą.'

O paskui nieko nebeatmenu, išsky
rus tai, kad ant rytojaus, prieš einant 
į fabriką bliksterėjo sąmonė. Tačiau be 
reikalo jinai bliksterėjo, nes mano Šon
kauliai, atrodė, buvo perleisti’ per kar- 
šiamąją mašiną. Prie lOvos stovėjo mir
tinai -nuvargusi žmona, iš jos rankų, 
iškritęs ,ant grindų kėpsojo kažkoks vir
tuvės įrengimas su geležiniais apkaus
tymais. • .

— Na, tai kiek šimtų turi Imi 
prašvokštė moteris^ atsipeikė-

■ • -U . • -

mes ne gėrėm konjaką bet valgyte val
gėm, dažyte dažėm, kaip mūsų tė*ai 
dažydavo blynus grietinėje su taukais. 
Kibą jau tau australų saulė suminkšti
no mažuosius smegenis?

• Ir, nesileisdamas į šnekas, mane 
nutempė į savo barą. . Dabar tik mel
džiausi, kad nepašauktų dičkio, nes man 
pinigų beužteko vienam vidutįnukui. 
Pašaukė, laime, po vidųtinuką, ir, kai 
padavėja atnešė ir kai aš ėmiau žvan
ginti penus kišenėje, - Impilaitis šėrė 
maų per pirštus, sudrausdamas:

— Tu atėjai pas manė į svečius,
•1

jus iš stabo.
— Septynius! — atsakiau iš oro 

pagavęs, nes ničnieko neatsiminiau, 
kaip baigėsi mano tardomoji‘kelionė.

— Gyvuli, o vakar sakei, kad tik 
penkis šimtus, šešiolika šilingų ir ke
turis su puse peno! Aš taip ir maniau, 
kad nieko nesužinojai, tu kelme iš vel- 
nįarasčio! — šoko mano gyvenimo drau
gė vėl prie lovos ir tęsė toliau pertrauk
tą darbą. ‘

Kiekvieną smūgį sekė naujiena. 
Luopt! — atvežė girtą taksis; luopt! 

—turėjau sumokėti pusę svaro šofe
riui; luopt ! — išplėšei balfinių kelnių 
sėdynę nebesuloppmai; luopt! — prikė
lei namų šeimininkus; luopt! — atsakė 
kambarį (už šį pastarąjį kirto be skai
čiaus).

Tačiau visa tai buvo tik meirūno 
žiedeliai, palyginus su tuo, kas vėliau 
sekė prie bažnyčios. Zakučioniams jau 
nebegąįima buvo rodytis, kur susiren
ka mažiausiai du tautiečiai, — ką jau 
čia bekalbėti apie visą bendruomenę ar 
bent jos apylinkę!

— Va, čia eina Zakučionis, kuris 
jau turi įslėgęs bankan aštuonius šim
tus. ' y

— Matai, toks visas dar balfinis, 
suskretęs, o jau...

— A iš kur tu žinai, kad tiek turi, 
negi sakysis? _

Prigirdytas išsiplepėjo Impilai- 
čiui, nesulaikė liežuvio, nelaimingąsai...

— O, matai,, žmona buvo pasiuntus, 
i, ir dar liepė 
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šeima,

Eilės laukiantieji laivai...

lo buvimą, įsakiusi jieškoti jo 
pėdsakų, kurie tačiau nebuvę ap-

ma, kad būtų išvengta laivų su- 
Isitikimo kanalo kelyje.

Kanalo siaurumas priverčia 
' nuolat eilėje laukti daugybę lai-
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(H. M., Robinson — Kardinolas prismnt.' -lailvygog 
apie H. K. Balutj,

prieš keletą metų Henry 
Morton Robinson išleido savo 
psichologiniai - simbolinį romaną 
"Didysis Sniegas" (The Great 
Snovv), niekas į jį neatkreipė 
ypatingo dėmesio. Toji, kad ir 
neblogai parašyta knyga, pasken
do nepastebėta knygų lentynose. 
Tačiau jau ir "Didžiojo Sniego” 
romanas rodo H. M. Robinsono 

• sugebėjimą atvaizduoti psicho
loginiai įtikinančius charakte
rius ir mokėjimą iškelti naujas 
mintis bei nagrinėti naujas žmo
giškosios prigimties plotmes. Ji 
atvaizduoja vienos šeimos gyve
nimą New Yorko priemiestyje 
ilgai užsitęsusios sniego pūgos 
metu, kur suparaližuoja visą nor
malų gyvenimą ir kurios metu 
vyksta visame savo nuogame 
ryškume amžinai vienoda ir pri
mityvi kova už būvį.

Tačiau 1950 metais jo išleistas 
"Kardinolas” staiga jį .iškėlė į 
pirmąsias Amerikos rašytojų ei
les, kaip didelio literatūrinio 
skonio, gilios erudicijos ir genia
lios plunksnos kūrėją. H. M. Ro
binson "Kardinole” aprašo kuni-

Marija Balutienė, nors ir ne 
Lietuvoje gimusi, savo vyro įta
koje pasidarė tikra ir karšta 
Lietuvos patriote, ir gerbiama 
bei mylima lietuviškosios visuo
menės narė. Duktė Ada pilnai 
paveldėjo kilnias savo tėvo būdo 
ypatybes, apgaubtas poezijos ir 
moteriško švelnumo. Ir sunkiose 
tremties sąlygose jos pajėgė su
kurti šiltą lietuvišką židinį, prie 
kurio ne vienas netekusių tėvy
nės mūsų tautiečių, nors laikinai 
pasilsi, ir nors trumpam mo
mentui pajėgia užmiršti žiaurią 
šių dienų tikrovę.

Baigdama šį trumpą rašinėlį 
noriu iš visos širdies palinkėti 
Broniui Balučiui dar ilgus me
tus su tokia pat energija, kaip 
iki šiol dirbti Lietuvos labui ir 
sveikam sulaukti tos laimingos 
dienos, kada svetimi įsibrovėliai 
bus išvyti iš mūsų šalies ir lais
vos Lietuvos saulė vėl prašalins 
mūsų kraštą gaubiantį tamsu- 
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savo sąžinės balsą ir giliau susi
mąstyti’ dėl mūsų kraštui daro
mos istorinės skriaudos;

O tai'jau didelis laimėjimas! 
žinoma, galima būtų dar daug 
pasakyti apie Balučio platų išsi
lavinimą, malonų būdą, ištiki
mybę ir širdingumą draugams, 
bet nesvyruojantį kietumą, kada 
liečiami Lietuvos, garbės ar 
principo klausimai. Manau, kad 
kiti jo prieteliai, kurių daug vi
sur, kur tik plaka lietuviška šir
dis, plačiau aprašys tas vertin
gas ypatybes.

■ Aš gi, ta proga, negaliu ne
paminėti nors keliais žodžiais

J. Bačiūnus 
Tūbclients rasini 
kuris ištisai negalėjo tilpti knygojo 
‘■Balutis". Jį čia ir spausdiname. Red.

Nerandu kitų žodžių, kuriais 
trumpai galima būtų apibūdinti 
asmenį, ir veiklą to mūsų kil
naus, patrioto, kurį su pagarba 
ir dėkingumu minės lietuvių vi
suomenė tiek mūsų nukankinto
je tėvynėje, tiek vokiškose vargo 
stovyklose, tiek laisvoje Ameri
koje, kur vis daugiau suplaukia 
to paties pulko kareivių, pasiry
žusių ”petis j petį’,’ kovoti ir iš
kovoti fnūsų mylimai šaliai švie
sesnį ir garbingą rytojų.

Pažįstų Bronių Balutį jau dau
giau, kaip trisdešims metų. Daug 
teko drauge dirbti, sielotis, bet 
ir džiaugtis, atkuriant mūsų 
kraštą po pirmojo karo, o pas
kui gyvenant jau laisvoje Lietu
voje. • <

Sielojomės, kada apsiniaukda
vo dangus ir gręsė pavojai mūsų 
jaunai valstybei; džiaugdavomės 
kiekvienu laimėjimu bei pasise
kimu taip greit augančios ir stip
rėjančios mūsų Tėvynės.

Lietuva nedidelė savo terito
rija, bet stipri ir galinga žmonių 
dvasia ir jų meile savo kraštui.

Lietuvos geografinė padėtis 
nepatogi tarp didžiulių agresiorų 
kaimynų, jos žemelė neslepia 
savo gelmėse jokių brangenybių^ 
bet kaip ji brangi savo vaikams, 
per amžius už ją kovojusiems, 
kaip tampriai lietuvio siela yra 
susirišusi su tėvynės laukais ir 
giriomis ir kaip duosniai ta mū
sų žemė apdovanojo savo sūnus 
ir dukras turtais, brangesniais 
už deimantus bei auksą — neiš
nykstančiais ir nepraeinančiais 
dvasios turtais. Kovoje ir sun
kiame darbe užaugo ir subrendo 
lietuvio būdas, pasiryžimas, pa
tvarumas ir idealizmas.

Tomis, tikrai (liętuviškomis 
ypatybėmis gausiai apdovanotas, 
Balutis visuomet turėjo ir dabar 
tebeturi dar vieną brangią, deja, 
ne taip dažnai mūsų tarpe užtin-

karna bruožią, būtent, nepalau
žiamą optimizmą.

. Jis visuomet tikėjo Lietuva ir 
jos ateitimi, ir dabar, nebejau
nas ir vienas tvirtai stovi jam 
paskirtoje sargyboje, neabejo
damas, kad jo mylimas kraštas, 
audroms ir pavojams praūžus, 
vėl užims teisėtai priklausančią 
garbingą vietą laisvųjų tautų 
bęndruomenėje.

Balutis didžiuojasi būdamas 
lietuvis. Kad ir varge ir skurde, 
dabar paskendus- mūsų tėvynė, 
svetimų būdelių terojama, bet 
Balutis taip griežtai pasmerkia 
tą smurtą, su tokiuo tvirtumu
ir vidujiniu įsitikinimu mūsų 1 Balučio šeimos — jo žmonos ir 
teisybe ir taip išdidžiai ir gar-'dukters, kurias man teko ge- 
bingai atstovauja savo kraštą, rai pažinti, įvertinti ir pamilti, 
kad žmonės, su kuriais jam ten- artimai bendraujant Nepriklau- 
ka susidurti vėl pradeda išgirsti somoje Lietuvoje.

turėjo jo patriarchališki, religin- nos. Jis ją atranda apleistą, kū
gi tėvai ir keli metai praleisti1 dildo laukiančią vienoje • vargšų 

ligoninėje. Ir vėl Steponui ban
dymas — daktarai konstatuoja, 
kad Monos padėtis labai bloga, 
ir vienintelė išeitis jai išgelbėti 
yra nužudyti dar negimusį kūdi
kį. Tačiau tam reikią Stepono, 
kaip vienintelio globėjo, sutiki
mo. Steponas kenčia, bet šiuo at
veju pareiga nugali. Mona, pa
gimdžiusi sveiką mergaitę, mirš
ta ant Stepono rankų su atgailos 
žodžiais lūpose.

Stepono Fermoyle’s kunigo 
karjera nelengva. Susikūręs sa
vo vidinį pasaulį Trajano, Bra- 
mantėą ir Dantės įtakoje Stepo
nas didelis estetas. Jis negali pri
tapti prie vulgariai šykštaus 
materialisto ir menko išsilavini
mo klebono. Vienintelis jaunojo 
vikaro malonumas — skaitymas 
klasinių veikalų ir vertimas jo 
mylimojo teologijos profesoriaus 
Quarengi moralinės teologijos 
veikalo "La Scala d’Amore” 
(Meilės skalė). Klebonas, suži
nojęs apie šį veikalą, labai nepa
tenkintas, tačiau nekliudo Ste
ponui tarnybos keliu kreiptis į 
kardinolą dėl ’Tmprimatur”. Au
diencija pas kardinolą baigiasi 
nepalankiai, ir už bausmę kuni
gas Fermoyle iškeliamas vikaru 
į, anot kardinolo, "blogiausią ir 
vargingiausią parapiją Bostono 
archidiocezijoje”. Gal didžiausia 
to priežastimi buvo ne pats fak
tas, kkd Steponas, būdamas jau
nas vikaras, "drįso užsiimti to- 

i kiais niekais”, bėt tai, kad į kar- 
s nega

lėjo atsakyti rfusižeminimu ir ab- 
■ soliučiu paklusnumu, bet tiek sa
vo darbą,-tiek savo pažiūras gy
nė drąsiai ir be prideramo jau
nam kunigui kuklumo savo aukš-

Teologinėje Akademijoje Romo
je. Skaitytojui aišku, kad Stepo
nui nereikės stengtis būti geru 
kunigu. Tuo tarpu Liudas Vasa
ris visą laiką gyvena abejonėse, 
ir tik didelių valios pastangų 
dėka eina toliau ne savo noru 
pasirinktu keliu.

Tiek Liudas Vasaris, tiek Ste
ponas Fermoyle yra kūrėjai — 
literatai. Abiejų gyvenimo ke
lyje jų kūryba suveda juos į 
konfliktą su vadovybe. Tik Liu
do Vasario asmenyje laimi kū
rėjos •— literatas ir žmogus, o 
Steponą^ Fermoyle eina pasi
rinktuoju keliu nepalaužtas gy
venimo audrų. Kaip skambus re- 
tremas, jį nuolat lydi paprasti 
maldos žodžiai: ”0 Viešpatie, 
meldžiu, kad būčiau vertas Ta
vo Sūnaus”.

Tačiau iš to nereikia susidary
ti vaizdo, kad Steponas Fermoy
le yra žmogus be silpnybių. Jis 
yra. tik žmogus, kovojantis už 
savo idealą. Steponas Fermoyle 
- tolerantingas ir giliai suprao-

Jadvyga Tūbelienė

Sue
Sueso kanalo praeitis

so kanalas

go gyvenimą nuo jo įšventinimo' tąS kitus, stipriais medės ryšiais 
surištas su savo šeima, kurios 
gyvenime jis nuolatos vaidina 
didelį vaidmenj. Netrūksta jame 
ryškių vingių, kuriuos gai’ma 
priskirti jo žmogiškai prigimčiai. 
Pavyzdžiui — jo mylimiausia 
sesuo, gražuolė Mona, myli j..ti
na studentą, rabino sūnų. Moti
na- kreipiasi į Steponą, kad jis 
paveiktų j Mona ir priverstų ją

į kunigus iki aukščiausio baž
nytinės hierarchijos laipsnio — 
kardinolo. Toli gražu,- šis roma
nas nėra tendencingas viena ar 
kita kryptimi, t. y. rašytojas ne
veda nei. religinės nei antireli
ginės propagandos.

"Mums, lietuviams, šią knygą 
skaitant kyla noras jį sugretin
ti su Mykolaičio - Putino "Alto
rių šešėly". Atrodo, kad tiek 
vienas tiek kitas autorius pasi
rinko vienodą uždavinį: parody
ti vidinį ”aš” žmogaus, kurio 
ypatinga profesija žmogiškai 
prigimčiai stato didelius reika
lavimus.

Abu rašytojai sprendžia kuni
gystės problemas visai skirtin
gai, gal jau dėl to, kad jų pasi
rinkti veikėjai, tiek Robinsono 
jaunas kunigas Steponas Fer
moyle. tiek Liudas Vasaris pa
čioje pradžioje skaitytojams pri
statomi kaip visai priešingų ap
linkybių sukurtos Asmenybės: 
Liudus Vasaris — kunigais be 
pasaukimo, stoja seminarijon tė
vų, ypatingai motinos, noro ver
čiamas ir didelio noro vedamas 
vienu ar kitu būdu siekti moks
lo. Tuo tarpu Steponas Fermoyle 
yra kunigas iš pašaukimo. Auto
rius tą aiškiai nurodo pačioje 
veikalo pradžioje įdėdamas į Ste
pono lūpas sekančius žodžius 
kaip atsakymą motinai, kuri sū
nų, grįžusi iš Romos, klausia, 
ar jos maldos ir noras turėję 
įtakos į jo pasiryžimą tapti ku
nigu : "Ne, mamyte, tavo noras 
manęs nepadarė kunigu. Aš apie 
tai dažnai galvojau būdamas 
jaunąs. Bet dabar aš žinau, kad 
aš esu kunigas tik todėl, kad 
nieku daugiau žemėje aš būti 
netrokštu. Tai yra visai papras
ta, nesudėtinga, ir tai niekuo
met nepasikeis".

Jau_pačioje pradžioje mes su
sipažįstame su Steponu Fermoy
le, kaip su nusistovėjusiu cha
rakteriu, į kurį didelės įtakos

nutraukti santykius su tuo iau-F,. , nleKalH WI’ Kda 
nuoliu. Visa šeima labai 
bijodama, kad Mona susituok
sianti su žydu, kurią, būdamas 
rabino sūnumi, niekada savo tė
vų tikybos neišsižadės. Skaudan
čia širdimi, nes jame — kovojai..................  ...
užuojauta ir meilė, Steponas iš' 
Monos išgauna pažadą nutrauk-' 
ti santykius su mylimuoju. Mona 
pažadą pildo; vėliau, tėvų pri
kalbėta, susižieduoja su jaunu 
tėvų proteguojamu, labai neįdo
miu jaunuoliu. Atrodo, kad vis
kas susitvarkė. Tačiau beveik 
prieš pat vestuves Mona be pėd
sakų pradingsta. Nusiminusi šei
ma vėl reikalinga Stepono pa
galbos. Po ilgo vargo jam pa
vyksta surasti seserį, kuri nuėjo 
smukimo keliu, ir su kažkokiu 
ispaniškos kilmės įtartinu vyru 
vakarais linksmino savo šokiais 
girtą publiką trečieš rūšies res
toranuose.

Steponas, tuo metu jau Diece
zijos sekretorius, buvo nepapras
tai sukrėstas savo sesers likimu, 
dėl kurio jis pats jautėsi kaltas. 
Jis maldauja Monos eiti su juo 
į tėvų namus. Tačiau ji jam šal
tai atsako, kad jis paliktų ją ra
mybėje arba grąžintų jos myli- 
mąjj, kurį ji mylinti ir visuomet 
mylėsianti. Tuo momfentų Stepo
nas pamiršta savo kunigišką pa
reigą ir pažada jai padėti suras
ti jaunąjį žydą, kad jie galėtų 
susituokti. Deja, ir tai per vėlu, 
nes jis vedęs kitą. Mona vėl iš
nyksta iš akių.
~~ Tačiau ir vėl Stepono gyveni
mo kelias susikryžiuoja su Mo-
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Tačiau Stepono didelė asme- ; 
nybė per keletą metų į save at
kreipė to paties kardinolo dė
mesį. Jo pagalba vėliau Stepo
nui pavyko išleisti "La Scala 
d’Amore”, o ir kardinolo asme
nyje jis įsigijo didelį draugą.

Toje pačioje parapijoje Ste
ponas pirmą kartą susiduria su 
moterimi. Tačiau pirmas tos rū
šies pergyvenimas apsiriboja ke
liais jausmingais žodžiais, ran
kos palytėjimu ir vienu neįvy
kusiu pasimatymu. Toji jauna 
mergina, — Lalage Monton, — 
praeina Stepono gyvenime nepa • 
likdama didelių pėdsakų, kaip 
mažas gyvenimo epizodas, taip 
ilgame ir sunkiame Stepono gy
venimo kelyje.

Tačiau po keliolikos metų, kai 
Steponas Fermoyle, jau palies
tas aukštosios hierarchijos pur
puro, tarnavo Romoje bažnyti
nės diplomatijos tarnyboje, vie
na moteris jį giliai sukrečia. 
Pradžioje nusilenkęs žmogišką- 
jai prigimčiai, vėliau pabėga iš 
jaunos viliojančios kunigaikštie
nės Ghislana Falerni pinklių ir 
tuo būdu galutinai nugali kilu
sias aistras.

Atrodo, kad čia jr yra tas 
pagrindinis taškas, kuriame ga
lutinai skiriasi Stepono Fermoy- 
les ir Liudo Vasario keliai. Liu
cė, kurią Vasaris sutinka dar ir 
vėliau, jo gyvenimo vėžių nepa
kreipia, bet Auksė yra paskuti
nis akstrinas, privertęs Liudą 
numesti nuo savęs tuos varžtus, 
kuriuos jis taij. nenoriai nešė 
per eilę’ metų. Tuo tarpu Stepono 
Fermoyle romanas (jei jį taip 
galima pavadinti), ne tik ji? ne- 
išbloškė iš vėžių, bet sunkią mo
ralinę kovą laimėjęs, Steponas 
pasijautė atradęs save galutinai.

H. M. Robinson, šalia Stepono 
Fermoyles, duoda eilę ryškių ir 
labai įd.omių tipų, čia, kaip gy
vas, į skaitytoją šneka sumate- 
rialėjęs, energingas . klebonas, 
pramintas "Dollar Bill’ dėl savo 
biznieriškos gyslelės. Jis .tipin
gas amerikonas — paviršutiniš
kai malonus, energingas ir links
mas.

Sueso kanalą nenustoti savo pa
saulinės reikšmės. Praėjusį ru
denį tarp Kantaras ir EI Ferdan 
turėjo būti atidaryta 11 kilomet
rų kanalošaka ir pavadinta Fa- 
ruko I-jo kanalu. Ši kanalo šaka 
turėjo prisidėti prie palengvini
mo Sueso kanalo laivininkystės. 
Pats Egipto karalius buvo lap
kričio pirmomis dienomis numa
tęs kanalo šaką iškilmingai ati
daryti, tačiau nuo sumanytų iš
kilmių paskutinę dieną dėl poli
tinių motyvų atsisakė.

Lygiai prieš 82 metus lapkri
čio 17 dieną įvyko Sueso kanalo 
atidarymo iškilmės, kuriose da
lyvavo Prancūzijos karalienė Eu
genija. Ji tą dieną Sueso kanalu 
perplaukė savo jachta "Aigle”, 
iš paskos plaukiant 68 prancūzų 
laivams. Tą dieną buvo apvaini
kuotas prancūzų inžinieriaus 
Ferdinando de Lesseps didysis 
laimėjimas: — jo pastangų pa
sėkoje, po sunkių dešimtį metų 
trukusių kovų, per didžiules smė
lio pusnis buvo atidarytas kelias 
laivams, Europą sujungiant su 
rytų Azija, sutrumpinant kelią 
iš Europos į Australiją ir Afri
ką.

Sueso kanalui planus paruošė 
vokiečių inžinierius Erwfn Vran- 
gel. Gi tų planų realizavimą ry
žosi atlikti minėtasis, prancūzų 
inžinierius F. de Lesseps. šian
dien sunku įsivaizduoti pasaulį 
be Sueso kanalo, tos 50 metrų kronikos mini tokio kanalo bu- 
platumo vandens juostos, dirb
tinai nutystančios 161 kilometrą 

'per smėlio dykumas. Dėl kanalo patra, patyrusi apie tokio kana- 
siaurumo juo plaukdami negali 
susidurti nūdienos du modernūs 
laivai. Dėl to visa taip tvarko-Į tikti, 
nm Vari Kiifii iavnncr+n laivu

Jau žiloje senovėje iškastas 
Sueso kanalas?

Prieš 82 metus pradėjusio ( 
veikti Sueso kanalo idėja nebu-i 
vo nauja. Kronikos mini. kad. 
1380 metais prieš Kristų egip
tiečių inžinierius Sersortris vyk
dęs kanalo statybą nuo Sueso iki 
Ismailos, nuo kur jis pasuko 
Nylan. 500 metų prieš Kristų

metų britai galiausiai pakeitė 
savo nuomonę.

Šio milžiniško projekto staty
bai finansuoti Lesseps įsteigė 
tarptautinę Sueso kanalo bend
rovę, kuri išleido 800.000 akcijų, 
kurių kiekvienos vertė buvo 250 
frankų, šiandien tų akcijų vertė 
siekia po 1500 DM. Pusę akcijų 
apie mėnesio laikotarpy įsigijo 
prancūzai. Didžiumą likučių nu
pirko Egipto vicekaralius. Tačiau 
kai jis 1875 metais pateko į pi
niginius sunkumus, savo turi
mas akcijas pasiūlė tuometiniam 
anglų ministeriui pirmininkui 
Disraeli. Britų premjeras, visai 

i neatsiklausęs parlamento, tas 
akcijas iš Egipto vicekaraliaus 

Į nupirko. Tokiu būdu, susidėjus 
palankioms aplinkybėms, j bri
tų rankas perėjo 44 procentai 
Sueso ‘kanalo akcijų, nors jie 
pradžioje buvo priešingi šio ka
nalo statybai.

vimą, kurio šiandien ir pėdsakų 
neaptinkama. Ir karalienė Kleo-

Sutartis, pagal kurią po 16 
metų Sueso kanalas pereina į 

naujas rankas
pon kolega — vikaras, didelis 
idealistas kunigas, tačiau suvar
žytas savo silpnos valios, nuolat 
kankinamas minčių apie moteris 
ir erotišką meilę.

Stepono Fermoyles
marga kaip mozaika, skirtinga 
ryškiais charakteriais, psicholo
giniai įtikinanti ir labai įdomi. 
Paraleliai su Stepono — kunigo 
keliu "per aspera ad astra”, skai
tytojas nei valandėlės nepameta 
Fermoyle šeimos gyvenimo siū
lo. Viena sesuo išlaikyta, rami, vų, plaukiančių sutrumpintuoju 

keliu.
Nėra Sueso kanalo išlaikymas 

be rūpesčių, čia, aplinkinėse 
smėlio dykumose, nuolat siau
čia pūgos. Jų pasėkoje nemaža 
smėlio įberiama kanalan, kuris, 
jei nebūtų atsidėjus gilinamas,- 
neilgai trukus pasidarytų nebe
tinkamas laivų kelionėms. Visą 
laiką nepaliaujamai dirba masė 

. i” iš ka
nalo. smėlį, vėjo audrų čia at- 
pustomą.

darbšti ir paprasta, sukuria ide-: 
alią šeimą su jaunu, aukštų mo
ralinių principų gydytoju. Gra
žuolė stiprių jausmų Mona, po 
audringų avantiūrų, miršta ant 
Stepono rankų. Egzaltuota ir 
mistikoje paskendusi Karmelitų 
vienuolė sesuo Emma miršta na
mie. Jaunas socialistinių pažiū
riu brolis bando kurti savaran-

Vėlesniais laikais, ypač apie 
16 ir 17 amžių, radosi visą eilė 
kanalo minties kėlėjų, kurių nė 
vienas savo sumanymų nesiėmė 
įvykdyti. Tatai teįvykdė pran
cūzų inžinierius Lesseps, buvęs 
vicekonsulas. Jo sumanymas re
alizuoti šimtmečiais tausotą min
tį smėlo dykumomis pravedant 
vandens kelią susilaukė didelio 
pasipriešinimo.

Pirmieji kanalo statybai 
priešinosi anglai__

1' . - —
kišką gyvenimą sunkiai dirbda-] siurblių, kurie "čiulpia'

Paul Sreton, pirmasis Ste-|

mas ir siekdamas didelio žinoji
mo, nepripažįstąs ribos žinoji
mui ir pažangai.
. Dar daug būtų galima kalbėti 
apie .ištisą eilę kitų veikėjų, ku
riems suminėti reiktų per daug 
vietos. Tačiau perskaičius "Kar
dinolą” — visi veikėjai atsistoja 
prieš įkaitytojo akis gyvi ir gy
venimiški, suprantami ir sukelią 
vaizduotėje atskirus mažus jų 
gyvenimo pasaulius, kurie tokie 
turtingi savo žmogiška kova su 
aplinka, papročiais, įsitikinimais 
ir pareiga.

"Kardinolas" palieka didelį 
pasitenkinimą skaitytojui, ir 
mums, europiečiams, savo dva
sia yra labai artimas. Jis labai 
maža turi tipingo amerikonišku- 
mo;‘visur veikėjus galima nu
kelti į bet kokį pasaulio kraštą 
— jie visur, pritaps ,savo tik-, 
ra žmogiška prigimtimi, nesikei
čiančia nei tautybių ribose nei Sueso kanalą —tada jis neatro- 
klimato juostose. „ I dė toks, koks yra šiandien. Tik

Ne tas kanalas, koks buvo 
pastatytas

irTobulėjant laivininkystei 
pasirodant vis didesniems lai
vams, Sueso kanalas nespėja da
ryti tokįos pažangos; nors šian
dien jis atrodo visai kitaip, negu 
tomis dienomis, kada buvo tomis 
smėlio pustynėmis pravestas. 
Jau šešiųs kartus Sueso kanalas 
buvo praplečiamas, tačiau ir 
šiandien jis nėra tobulas moder
niai laivininkystei. Nūdien kiek
vieną dieną Sueso 'kanalu gali 
perplaukti tik 33 laivai. Maždaug 
toks pats 'skaičius turi stovėti 
eilutėje.

Kai prieš 82 metus Prancūzi
jos karalienė Eugenija atidarė

Tatai šiandien skamba lyg ir 
neįtikinamai. Tačiau iš tiesų 
taip buvo. Šiandien anglai Sueso 
kanalą laiko Britanijos gyvybės 
arterija, įgalinančia trumpu ke
liu susisiekti su kolonijomis, gi 
prieš arti šimtą metų pačių bri
tų buvo- kitaip galvota. Tuome
tinis Anglijos užsienio reikalų 
ministeris lordas Palmerston dė
jo visas galimas pastangas, kad 
tik nebūtų statomas Sueso kana
las, kad tuo būdu būtų išvengta 
sustiprėjusios prancūzų įtakos 
Rytuose. Tik po dvylikos kovos.

Steigiant Sueso kanalo bend
rovę buvo numatyti tam tikri 
nuostatai, pagal kuriuos po 99 
metų Sueso kanalas tampa Egip
to nuosavybe. Bojant tų nuosta- • 
tu 1968 metais gruodžio 17 die
ną, taigi po 16 metų, Sueso ka
nalas turėtų pereiti Egipto, nuo
savybėn. Tačiau egiptiečių ka
raliui pristigo kantrybės laukti 
dar 16 metų ir jis, remiamas 
masių egiptiečių, paskelbė kovą 
britams, daugiausia turintiems 
Sueso kanalo akcijų. Tik likučiais 
šių akcijų dalinasi prancūzai, 
olandai ir amerikiečiai.

Be ūkinės, Sueso kanalo pa
grečiui auga ir karinė reikšmė. 
Atkirtus ši svarbų vandens ke
lią tuojau būtų pajustos ūkinės 
pasėkos ne tik Anglijoje, bet ir 
kitose šalyse.

Tremtis

Ar jąu pirkai

Vilties
spaudos ir radijo

draugijos

nario lakštus?

dė toks, koks yra šiandien. Tik
A. Balašaitienė I eilė praplėtimo darbų įgalino
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”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 NEI.E MAZALAITĖ. 
Autorė su jai vienai būdingų stiliaus grakštumu iškelia kų 
tik ištekėjusios moters sielos problemas, jaunamartės, svarš-' 
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)
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Uršulė Žemaitienė

SUVALKIEČIŲ VESTUVES
V
Redagavo Jonas Balys

DIDELĖ TAUTOSAKOS MYLĖTOJA

(3)

Autobiografija

Ir taip piršlys giria, net uždusdamas, žinoma, labai daug 
meluoti negali, nes vėliau bus sugautas, bet pagražinti moka, . 
kartais ir pameluoja.

{gyręs vaikinui ir jo tėvams merginų, piršlys eina prie 
pabaigos sakydamas: ]

— Na, o ką sakote, tėveliai ir tu, Jonuk? Kada eisime ' 
.piršliais ir baigsime reikalą? Neapsimoka ilgai laukti, kuo grei- : 
čiaur tuo geriau.

Kartais vaikinas ir mergina gyvena tame pačiame kaime, 
net kaimynystėje; ir juodu, ir jų tėvai gerai pažįsta vieni kitus, 
o piršlys vis dėlto yra reikalingas, kaip pirmas liudininkas ir tar
pininkas tokiu atveju. Kartais pats vaikinas pasako merginai 
apie savo sumanymą, o tada paprašo senesnį žmogų, giminaitį 
ar šiaip gerą kaimyną:

— Dėde, būk man piršlys, kad tavo loska.
Piršliui to tik ir reikia. Jis pasako merginai ir jos tėvams, 

o jau kitą savaitę visi sueina į daiktą mieste: vaikinas ir mer
gina, abiejų tėvai ir piršlys. Eina kur į karčemų, kur yra ko 
išgerti ir pradeda tikrųjų kalbą. Ta pirmutinė sueiga vadinasi 
sugertuvės, tas suėjimas būna linksmas. PiršlyB pašnabžda:

— Būkite pasirengę, ateisime kokį ketvergų.
Kartais pirmų ketvergų vaikinas nenori eiti, nori iš nety

čių užklupti, ypač kai mergina nepažįstama ir toli gyvena. Nesvar
bu, kokį ketvergų eina, bile tik ketvergas.

Kai vaikinas su piršliu ateina į merginos namus, tai įėję 
pagarbina ir piršlys pradeda savo kalbų:

— Vai kad mudu paklydome, toli keliauname ir taip sute
mę, kad neberandame kelio. Taip pamatėme žiburį ir užsukome,' 
gal priimsite į nakvynę. Mudu geri vyrai ir dargi esame turtingi 
pirkliai, ir turime gana pihigų užsimokėti už nakvynę. O gal ir 
kokį andelį (iš vokiško "Handel” — prekyba) padarysime. Nebi
jokite, mes neapgausime, mes ne žydai, mes geri kupčiai. Mes 
perkame gražias pieningas karvutes, pūkuotas žąseles, vilnotas 
aveles ir gražias burkuojančias balandėles. Naje, mes buvome nu
sipirkę labai didelį pulkų avelių ir mudu varėmės. Bet aš, matai, 
senas ir parpuoliau, o tos avelės jaunos greitos, išsisklaidė iš
lakstė ... Ir mat jos išsigando, mislino, kad vilkas. O dagi ir su- 
temė. Tai susimildami priimkite mudu į nakvynę ir leiskite pa- 
jieškoti jūsų namuose, — gal mūsų kokia avelė užklydo, ar žą
selė mums patiks.

Žinoma, namiškiai išklauso labai kantriai ir tenka motinai 
atsakyti:

— Turime vieną žąselę, ale kad nelabai pūkuota, o avelių 
tai matėme buvo pilni laukai, bet pas mus, rodos, nei viena neuž
klydo, svetimos nematėme.

Piršlys prašosi leisti pajieškoti. Motina, sako:
__Jieškokit, jieškokit, jeigu rasite — pasiimkite, bet ne

imkite mūsų.
— Ne ne ne, — sako piršlys, — mes savąją pažįstame.
Ir tada piršlys jieško: po lova, po pečium, po stalu ir pri

eina iki merginos. Tada sušunka:
— šita, šita mūsų avelė! O tu avele, avele, gražioji avele, 

kaip mes tavęs jieškojome, bet ačiū Dievui suradome.
Piršlys kreipiasi į motiną:
— GaspadinėTe, pavelyk mum pagirdyti avelę, ji labai 

ištroškus.
Ir piršlys išsiima buteliukų' degtinės. Motina atneša stik

lelius. Piršlys paprašo merginos tėvą prie stalo ir pats pildamas 
degtinę į stiklelius sako:

— Gaspadorius turi girdyti, tai jo priedermė.
Tada sėda visi prie stalo, o motina paruošia užkandį ir 

prasideda tikroji piršlio kalba su tėvais. Vaikinas ir mergina tūno, 
kaip pelės po šluota ir klauso, kaip čia viskas eina apie jų kailį.

Viską sutarę apie pasogą, apie vestuvių dieną, kreipiasi 
į jaunuosius ir klausia: •

— Ar judu sutinkate su viskuo, ką mes kalbėjome? Pasa
kykite, ką manote, dabar laikas.

Jeigu abiem jaunavedžiam viskas tinka, tai sako:
— Kaip tėveliai darote, tai taip ir mum bus gerai.
Kai kada, jei vaikinas nesutinka dėl pasagos, tai pasako:
— Pažiūrėsim, dar yra laiko.
Tai ženklas, kad vargiai kas gera išeis. O kai merginai 

nepatinka vaikinas, tai ji labai verkia. Jai sunku spirtis, nes jei 
kelios mergaitės yra namuose, tai tėvai džiaugiasi, bile tik iš
stumti, sako: — A, paverks, apsipras ir bus gerai. O mergina 
irgi bijo senmerge plikti, tai eina, jei vaikinas ir nelabai patinka.

Kaip ten bebūtų, jei tėvai ir vaikinas viską sutarė, mer
gina pati įteikia dovanas, kaipo garantiją, kad ir ji sutinka su 
tėvų valia. Dovanos.yra tokios: vaikinui duodą rankšluostį, gra
žiu raštu išaustų, ir šilkinę skepetaitę, tinkamą ant kaklo dėvėti. 
O piršliui taip pat duoda gražų rankšluostį dovanų. i

Viską sutarus, paužkandžiavus ir kiek išgėrus, visi yra 
linksmi, tik mergina ljūdi. Tačiau maža kas jos tepaiso ir sutaria 
šeštadienį "nešti ant užsakų”. Ar vestuves yra keliamos ūmai,' 
ar vėliau, visados šeštadienį paduodami užsakai, nes tai yra už
sakų padavimo diena. • ' ’
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PASIRUOŠIMAS VESTUVĖMS

Padavus užsakus rengiamasi vestuvėms. Ir motina,, ir pati 
mergina labai rūpestingai pradeda žiūrėti kur ko reikia. Kuo 

>• daugiausia rūpinamasi dovanomis ir vestuvių parėdais.
. . Pirmiausia motina ir-duktė eina prašyti ką būti p i. r - 

m ą j *a s V|d č i a. Prašo ką iš giminių ar gerų draugų, nes 
svočiai yra-didelis .kaštas. Jei svočia turi dukterų, tai'nuotakos 

• motina sako jai: "Eik tu man dabar, nes ir tau veikiai reiks,
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1945m. Užgavėnės Dresdene
Dresdeno subombordavimo metu žuvusiems 

lietuviams atminti
pabėgti. Per slaptai klausomų 
Londono radio žinota, kad Dres- 
denas atiteks raudoniesiems.

Tačiau likimas užbėgo už akių. 
Lygiai 9 vai. vakaro pasigirdo 
oro pavojaus Birenos. Kaip ir 
kasdien, žmonės leidosi į slėp
tuves su viltimi, kad greit bus 
atšaukta. Deja, šį kartų apsi-

1944-45 metų žiemą Dresdene 
prie įvairių darboviečių buvo 
pririšta keli tūkstančiai lietuvių. 
Šiame gražiausiame Vokietijos 
didmiestyje, ilgiausiai bombų 
nepaliestame, tada virė dar be
veik normalus gyvenimas. Lais
valaikiu lietuviai lankė vieni ki
tus, kultūrines pramogas, puoš
niųjų karališką pilį, Lietuvos ir riktą. 
Lenkijos istorijos paminklus 
(juk Saksonijos kunigaikščiai nutilti, pasigirdo pirmųjų bom- 
buvo Lenkijos-Lietuvos soste— bų siaubingai spiegiantis kriti- 
1697-1763), keliavo į užmiestį, mas ir sprogimas. Atrodė, kad 
plaukė Elbe net iki Sudetų, net —*■ —*—
patys rengė koncertus (Jaroše- 
ko kvartetas dirbo Zeiss-Ikon 
fabrikuose). ’ v

Oro pavojai vis dažnėjo, bet 
santarvininkų plieninių paukš
čių būriai vis pralėkdavo. Tik 
kai buvo sudaužytas pramonin
gasis Freithalis (beveik Dres
deno priemiestis) ir dviem atve
jais apgriauta pora rajonų — 
buvo aišku, kad ir Dresdenas 
esąs atviras miestas ir kad ja
me W. Churchillio teta gyve
nanti ...

Pirmosios Užgavėnės už Lie
tuvos ribų. Vasario 13 d., ant
radienis. Vąkare šeimos bendrai 
ir paskirai ruošėsi Užgavėnių 
vakarienei. Moters kuitėsi prie 
ugniaviečių ir gamino valgius, o 
vyrai aptarė bendrą padėtį, nes 
rytų, frontas . buvo jau Oderį

Nespėjo oro pavojaus'sirenos

jos krinta tiesiai ant galvos. 
Banga po bangos keli šimtai 
bombonešiai šoko velnio šokį ties 
DresdenU. Ir taip tesėsi valandą 
laiko.

Mūsų stovykla Schweizer Str. 
1, laimei, dar nebuvo tiesioginiai 
pataikyta (užsieniečių stovyk
los, ypač su šeimomis, buvo 
miesto pakraščiuose). Gyvi iš
likę pamatėme aplinkui degan
čius namus, o miesto centrą — 
ugnies jūroje. Kurie tikėjosi 
greito sekančio puolimo, skubiai 
kraustė savo varganą turtą lauk, 
į kiemą. Ir jie neapsiriko.

11 vai. užlėkė dar didesnis 
bombonešių pulkas. Ir Dresde
nas pergyveno "sūdnų dienų”, 
baisesnę už Sodomą ir Homorą. 
Nuo fosforinių bombų degė na
mai, gatvių meksfaltas ir jame 

I įklimpę žmonės. Miesto centre 
peržengęs. Slaptai tartasi kaip: žmonės šimtais užtroško nuo dū- 
šeimas pasiųsti toliau Į vakarus, mų.
6 paskui ir patiems iš Dresdeno Mūsų stovyklos slėptuvės (di-

tada aš tau eisiu.” Antra vertus, svočia turi būti nesena moteris, 
linksmo būdo, dainininkė ir šokėja, iškalbi įr štukorė, o ne kokia 
8ukliugus ir susiraukus boba, nes ja remiasi visa vestuvių nuo
taika. Kai kviečia į vestuves kituslsvečius ir ..pulkauninkus, tai jie 
pirmiausia klausia: ”0 svočią ar Igerą, ar linksmą turite?”

Tada vaikinas ir mergina' pasiprašo jaunuosius svečius: 
Vaikinas pasiprašo muzikantus ir aptaria, kiek mano prašyti vai
kinų į pabrolius. O mergina pamerges susiprašo. Pirmiausia abu
du prašo savo gimines į pabrolius ir pamerges, sutaiko poras. Jei 
nori daugiau turėti, tai prašo gerus draugus, taip pagal savo 
turtą ir išgalę. .' .

Greit praeina užsakų savaitės. Pulkauninkai suprašyti, 
valgiai ir gėrimai suskaičiuoti, kiek ko reikia, vestuviniai drabu
žiai siuvami ar jau pasiūti. Savaitė prieš vestuves abu jaunave
džiai eina pirkti žiedus. Vaikinas turi nupirkti žiedus ir gražią 
šilkinę skepetaitę savo nuotakai. Ta skepetaitė bus dėdama ant 
galvos nuėmus vainiką, tada mergina bus jau nebe nuotaka, bet 
jaunamartė. .

KVIESLYS

Ketverge prieš vestuves vaikinas turi pasiprašyti kvieslį, 
kokį gudrų vaikinų, daugiausia giminaitį. Svetimų sunku gauti, 
nes jo pareiga yra labai sunki, net pavojinga. O jis'labai reika
lingas, taip kaip svočia. Kviesliui pasako, kur jų giminės ir drau
gai gyvena, nusako kaimus ir pavardes, o jis turi juos visus pa- 1 
kviesti į vestuves. Pagaliau kviečia ir visų kaimų, ar net du kai
mu, jei jaunavedžiai yra ne iš to paties kaimo. Kvieslys turi būti 
gabus, gyvas, apsukrus ir iškalbus vaikinas.

Kvieslį merginos gražiai papuošia: pataiso tokių paikutę 
iš gražios nendrės gabaliuko, kokios pėdos ilgumo. Ten ■■pririša 
mažų skambaliukų ir aplinkui apriša gražias gėleles-ir šilkinius 
kaspinėlius, parenka visokių spalvų. Kai pakrutina ta paikutę, 
tai ji gražiai skamba ir blizga. Papuošia ir patį kvieslį: prisega 
prie kairio kepurės šono gražių gėlelę su rūtom, o prie kairio at
lapo tokių pačių gėlelę, -tik su baltu šilkiniu, kaspinėliu.' Merginos 
papuošia ir jo žirgelį': sega prie kamanų kairio šono gražių gėlelę 
su kaspinėliu. Kai kada ir vaikinai prisideda prie puošimo, kad 
linksmiau būtų.

Merginos kvieslį išmokina tokių "maldelę”:
"Aš esu kvieslelis, nuo Dievo paslelis, išrinktas nuo jau

nosios porelės, nuo Jonuko bernelio ir Onutės mergelės, ir nuo jų 
senų tėvelių. (Jei vardus negalimų, pritaikyti, tai reikia sakyti: 
nuo jaunojo bernelio ir jo mylimos mergelės). Jonukas Onutę 
pamylėjo ir jų vesti prižadėjo, ir jau ištesėjo, o mum gražias ir 
linksmas vestuves seniSi prirengęs turėjo.

Dabar paklausykite manęs jauno kalbančio, aukso, skamba
lėlio skambančio, šilkų kaspinėlių blizgančių, kvepiančių kvietke- 
lių mirgančių, ir mano bėro žirgelio žvengiančio, šilkų kamanėlių 
klezdančių, aukso patkavėlių tauškančių. Mano žirgelis stovintis 
ir jūsų malonės laukiantis, kad jūs jam atheštumėte avižų mai
šelį ar šieno pundelį, ar nors spalių glėbelį.

Dabar.prašau visus: senus ir jaunus, didelius ir mažus, 
turtingus ir blednus; prašau visuš vyrus be pačių, visas pačias 
be vaikų, visus vaikus . be lėlių, visus ubagėlius be lazdų ir be 
kašių, ir be tarbų; Prašau ant panedėlio vakaro, ant utarnyko 
pietų, ant visos nedėlios. Ten bus visko, bus gerb vandenio...”

Baigęs savo juokingų kalbą, kvieslys pasako pagarbintų. 
Namiškiai klausosi su atsidėjimu ir kantrumu tos jo kalbos. 
Tada padėkoja už pakvietimų ir apdovanoja kvieslį pagal savo 
garbę ir išgalę: šeimininkai pinigais, vaikinai papirosais, mergi
nos duoda kokių skepetaitę at gražią juostų. Kartais šeimininkai 
pasiūlo kviesliui ką išgerti, bet jis negali daiig gerti, nes pasi
gers ir neatliks savo uždavinio.

(Bus ..daugiau)
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Tu, jaunime, stok i kovą
Vasario 16-sios minėjimas Medelline, Kolumbijoj

Dar niekada taip gausiai rie- kurio išbujojusį laisvės žiedą su- 
buvo susirinkusi Medellino lietu- trempė ir trempia purvini, krū
vių visuomenę, kaip į šį, Vasario vini, rudi ir raudoni batai. Nai- 
16-sios minėjimą. Gražioj Teat
ro de Bellas Artės salėj susirin
ko arti šimtas kūdikių, jaunų ir 
senų tautiečių. Scena buvo pa
puošta Lietuvos ir Kolumbijos 
vėliavomis.

Į Iškilmingo Akto garbės pre
zidiumą buvo pakviestas sava
noris - kūrėjas, Lietuvos laisvės 
kovų dalyvis, pulk. Antanas Bik- 
naitis ir med. dr. Proscevičius.

Pulk. A. Biknaitis, savo jaut
riame ir širdingame žodyje, min
timis visus sugrąžino į netolimą 
mūsų tautos praeitį, į sunkius 
Nepriklausomybės kūrimo lai
kus, į trumpą laisvės laikotarpį,

Po to atsistojo klebonas kun. 
Barčaitis ir pareiškė, kad rytoj 
jis vis dėlto laikysiųš pamaldas 
už Tėvynę įprastoj vietoj ir lai
ku ir dar kartų maloniai kvietė 
tautiečius gausiai atsilankyti. Ir 
jam triukšmingai visa salė pa
plojo.

šis skandalingas, sudrumstas 
visų mūsų Tautos šventės nuo
taikų kun. M. Tamošiūno Išsišo
kimas, nors ir nepirmas ir jam 
įprastas, sukėlė kartaus pasipik
tinimo net ir jo pataikūnuose. 
Skaudu, kad kažkokiems tam
siems, grynai asmeniniams sie
kimams, kurie anaiptol neside
rina nei su lietuvio vardu; nė su 
dvasiškio, dargi vienuolio, rūbu 
aukojama vienintelio mums li
kusio tautinio susikaupimo ir

kitiamos tautos, maža dalelė iš
trūko į laisvą Vakarų pasaulį, iš- ' 
vargo sunkų tremties gyvenimą, 
kurio dygus kelias nepasibaigė 
mums esantiems išblaškytiems 
po visus pasaulio užkampius.
—Mes kovojome už savo tautos 

laisvę, — virpančiu balsus kal
bėjo pulk. A. Blknaitis. — Toj 
kovoj negailėjom savęs. Bet mes, 
senoji karta, gal pavargsim to
limesnėj kovoj, gal pritrūks jau 
mums jėgų. Dabar tu, lietuviš
kasis jaunime, turi stoti į pir
mąsias eiles ir vieningai, pasi
aukojančiai kovoti, kovoti iki 
pergalės, kol mūsų Tėvynė bus 
laisva. |

Prezidiumui pasiūlius, žuvę ir tau7nės\7enybėsZm^to mi^. 
žustą dėl Lietuvos laisves buvo įa(ųa 
pagerbti atsistojimu ir tylos mi
nute. Visi' pasigedo per praėjusių 

Sugiedojus Tautos himnų, Bu- Tautos šventę, gražiai pasiro- 
belis jausmingai padeklamavo džiusio ir jau spėjusio, savo vie- 
du patrijotiškus eilėraščius, o Sais koncertais Madellino visuo- 
mažametės Grigaliūnaitės (gen. menei gražiai užsirekomenduoti, 
Grigaliūno - Glovackio anūkės) 
gražiai paskambino pianinu.

Mažos pertraukėlės metu, visų 
mylimas Medellino lietuvių pa- 

Irapįjos klebonas kun. Barčaitis

didžiausiom pastangom ir triū
su muziko Z. Jonušo suorgani- 

' zuoto choro, kurį, deja, tas pats 
kun. M. Tamošiūnas išdraskė. 

I Dėl kažkokių, visuomenei neži- 
I nomu, bet nujaučiamų priežas
čių, salėj pasigedom savanorio,

delio vyno rūsio) sienos drebėjo 
ir ne vieną kartą atrodė, kad 
būsime palaidoti... Vaikai kly
kė, glaudėsi prie tėvų, moterys 
verkė ir meldėsi. Vyrai buvo už
miršę save ir galvojo tik apie 
vaikų ir moterų išgelbėjimą ...

Kai po valandos išlindome kie
man pro apgriautas ir liepsno
jančias rūsio angas, skubėjome 
pasitraukti toliau, į užmiestį. 
Beklaidžiojant degančiame ir pil
name dūmų mieste daug šeimų pranešė, kad pamaldos u$ Tė- 
paklydo, pasimetė. Ginkluoti na- vynę rytoj įvyks paprasta tvar-,-,,---- u r—-=--------------—
ciai gaudė vyrus gesinti mažiau ka ir toj pačioj bažnyčioj ir kvie- • Lietuvos kariuomenės kūrėjo 

generolo Grigaliūno - Glovackio, 
o taip pat ir kilnaus dvasiškio ir 
tauraus lietuvio pranciškono 
kun. P. T. Garbuko. Visų lietu
vių mylimas ir. lygiai nuo tos 
pačios rankos kenčiantis klebo
nas kun. Barčaitis taip pat apie 
minėjimą sužinojo atsitiktiniai.

•

Nors žinomi šaltiniai intensy- 
yiai skleidė provokacinius gan
dus, kad kun. Barčaitis negau
siąs bažnyčios pamaldoms, kad 
jis būsiąs užrakintas ir neišleis
tas iš namų, tačiau jais maža 
kas patikėjo ir vasario 17 d. 10 
vai. į klebono kun. Barčaičio pa
maldas už Tėvynę atsilankė žy
miai gausesnis tautiečių būrys, * 
negu eilinį sekmadienį. Prie al
toriaus, dvi lietuvės tautiniais 
rūbais gerbė Lietuvos vėliavą, o 
muzikas Z. Jonušas improvizuo
tai vadovavo giesmininkams, ku
rie niekada su tokiu dvasios pa
kilimo negledojo lietuvišku gies
mių, kaip šiandien. Bažnyčia bu
vo sausakimšai pilna ir kolum- 
biečių.

Po mišių, kun. Barčaitis jau
dindamasis, beveik pro ašaras, 
nasakė gimta kalba -gražų ir 
iautru pamokslų, o po jo visi 
sugiedojo Tautos Himną.

Kun. M. Tamošiūnas taip pat 
10 vai. suruošė pamaldas savoj, 
saleziečių bažnyčioj. Bažnyčioj 
atsilankė pora dešimčių tautie
čių. Vargonams pritariant p. B. 
čypiene sugiedojo pora giesme
lių, o paskiau tie patys vargonai 
sugrojo, niekam nepritariant, ir 
Tautos Himnų. Po pamaldų bu
vo pasakytas ispanų kalba pa
mokslas, nes šios pamaldos bu
vo skirtos kolumbiečiams ir tu
rėjo asmeninės propagandos ant- 
spalvį.

17,20 per vietinį radijo siųs
tuvų p. B. čypienė padainavo 
kelias liaudies daineles . ir iš 
plokštelių buvo duotos kejios 
tautinės melodijos. Kažkas is
panu kalba, bet lietuvių vardu,' 
užsikirsdamas, keliais žodžiais 
Lietuvą ąpibūdino beveik grynai 
iš religinio taško'.

Ant. Barčius

! liepsnos paliestus namus. I tė į jas gausiai 'atsilankyti. 
Po bombordavimo, dideliame' Paskiau n. Rinite fivniene. 

'Eibes slėnyje, kuriame dunkso
jęs gražus Dresdenas pavirto iš
tiža degančia mase, pritrūko de
guonies. Tada pakilo beveik aud
ra su lietumi.

Sekančią dieną iš Dresdeno į 
visas puses pasipylė būriai žmo
nių, daugiausia į vakarus.

Skaitoma, kad Dresdene žuvo 
apie 300.000 žmonių, t. y. apie 
trečdalis jo gyventojų. Iš lietu
vių pasigendama miesto centre 
privačiai' gyvenusių šeimų ir 
bombordavimo metu geležinke
lio stotyje pravažiuojančiųjų. 
Vak. Vokietijos teritorijas nuo 
bet kurio priešo pasikėsinimų ar 
puolimų.

Iš mano gerai pažįstamų pa
sigendu Kazio Tomaševičiaus 
penkių asmenų šeimos ir And
riaus Kemėžio trijų asmenų šei
mos. Pirmoji šeima plačiai žino
ma iš Klaipėdos ir Vilniaus die
nų. (K. T. buvo čiurlionietis). 
A. Kemėžys su Prane Kemėžie- 
ne (Stikliūtė) yra chicagiečiai, 
visuomenės veikėjai, turėję nuo
savybę Klaipėdoje, paskui nacių 
apiplėšti ir ištremti j Rytprūsius. 
Dar yalandą prieš bombordavi- 
mą abi tos šeimos buvo mūsų 
stovykloje,-kur dideliu rūpesčiu 
kartu tarėmės kaip pasitraukti sios, žinoma, nutylėjo). Taip pat, 

- ... . . . kacĮangį pas jį lankosi policija
ir prokurorai, tat jis čia esąs 
Dux populi ir dėl to jis ruošiąs 
pamaldas savo saleziečių bažny
čioj, į kurias visi turį ateiti. Jo 
tą trumpą, piktu tonu ir pilną

Paskiau p. Birutė čypiene, su
dainavo tris liaudies daineles, 
kurios susilaukė širdingų aplo
dismentų.

Po to buvo pademonstruotos 
trys trumpos B. Motuzų-Beleckų 
filmos iš Nepriklausomos Lietu
vos laikų. Puikūs brangiosios ša
lies vaizdai ir gyvenimo iškar
pos kiekvieno žiūrovo širdy su
kėlė ilgesį ir sielvartų. Tie gyvi 
vaizdai ypač padarė didelį įspū
dį vaikučiams, kurių dauguma, 
pirmų kartų gyvenime, pamatė 
Lietuvų, kad ir ekrane. Esam 
visi giliai dėkingi mūsų filmos 
pionieriams už' ta neįkainojamų 
jų atlikta darbų, kurio reikšmę 
mes tik šiandien įvertiname.

Šis,'kad ir pernelyg jau kuk
lia programėle, kuri beveik visa 
buvo improvizuota ir atsitiktinė, 
Tautos Nepriklausomybės pami
nėjimas būtų pasibaigęs pakilia 
nuotaika. Tačiau, parodžius fil
mas, prie scenos priėjo kun. M. 
Tamošiūnas, kuris per visų mi
nėjimų vengė įeiti į salę ir, ner
vingai rankomis draskydamas 
nosinaitę, pareiškė, kad dabar, 
girdi, yra vasario 16 ir dėl to 
visi turį būti vieningi, atsisa
kyti savo ambicijų (apie savo 
ambicijas, kurios yra pikčiau-

iš Dresdeno.' (Skaičiuoja, kad 
Dresdene žuvo apie 40 lietuvių, 
jų tarpe ir Eltos redaktorė žur
nalistė Gerulaitytė. Red.).

Nuo to laiko kiekvienos Už
gavėnės man primena anų bai
sų išgyvenimų Dresdene ir jame grųsinančios dvasios pasisaky- 
palaidotus draugus, tautiečius, mų, palydėjo keli plaukštelėji- 

Ed. K-nas mai.

TUOJ ĮSIGYKITE naują 
Balio Gaidžiūno 

knygą

. šioje knygoje, prisiminimų forma, vaiz
duojami 1940 ir 1941 vergijos metai Lietu
voje.' . •

Knyga- 182 psi. Kaina 1.50 dol. Knyga 
gaunama: DIRVA, 6820 Siiperior Avę., Ūlę- 
veland 3, Ohio.

Ar jau

įstojai į

L T- I E
•j. 7','

draugiją?
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ATSARGOS FONDAS

Neseniai iš tremties atvykusio 
kunigo dr. St. Valiušaičio rūpes
čiu, Long Island mažųjų mies
telių lietuviai suruošė didžiulį 
Vasario Šešioliktosios minėjimą 
Port Jeffersone. Meninei progra
mai atlikti buvo pakviesti brook- 
lyniečiai — A. Bendorius su pa
skaita, Matulaitienės tautinių 
šokių šokėjos, kurios ne tik pa
šoko, bet ir padeklamavo lietu
vių rašytojų kūrybos.

Programai vadovavo kun. dr. 
St. Valiušaitis. Apie minėjimą 
plačiai parašė visa Long Island 
amerikiečių spauda. Taipgi buvo 
paminėta ir graži radijo valanda, 
kuri, to paties lietuvio kunigo

¥ ¥

Keturi lietuviai, atstovaujan
tieji svarbiuosius lietuvių laisvės, 
kovos postus New Yorke, buvo 
išvykę į Washingtoną dalyvauti 
konferencijoje, kurioje buvo ap
tariamos šaltojo karo priemonės 
prieš sovietus. BALFą atstovavo 
jo pirmininkas kan. J. B, Kon
čius, Free Europe — dr. A. Tri
makas ir V. Rastenis ir Infor-. 
macijos Centrą — M. Kižytė.

čia, lietuviai pasigenda bendrų 
patalpų, kuriose galėtų vykti kul
tūrinis gyvenimas. Prieš kelias 
savaites sudarytoji bendram su- 
sirinkimui sušaukti komisija po
sėdžiavo, aptarė bendrą planą ir 
jj šiame susirinkime panieks. 
Namus norima pavadinti Lietu
vių Kultūros Centru New Yorke.

Susirinkimas įvyksta tuojau 
po pamaldų Angelų Karalienės 
par. salėje.

AND LOAN ASSOCtATION OF 
CHICAGO

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

STANDARD FEDERAL
. STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA 

AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ

4192 Archer Avė., Chicago 32, III.
JUSTIN MACKIEWICH, prezidentas • Telef. VIrginia 7-1141 
Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 4 val. P° pietų, 

ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
trečiadieniai uždaryta.

' ' •' ■

iniciatyva, buvo transliuota per 
Patchogue radiją. Stoties savi
ninkas, iš Lietuvos kilęs žydas, 
ne' tik už programą nieko nepa
ėmė, bet dar pabaigoje pridėjo, 
kad savo lietuviams bičiuliams 
po tokios programos jis nieko 
neturįs pridėti, kaip tik: "Tegy
vuoja laisva ir nepriklausoma 
Lietuva". Nors jis lietuviškai ir 
nekalba, bet šiuos žodžius mielai 
buvo išmokęs. Programoje buvo 
ištisai lietuvių liaudies dainos ir 
muzika, kuri klausytojams pati
kusi taip, kad radijo savininkas 
kreipėsi, kviesdamas ir kitą 
pusvalandį parengti. Dabar kun. 
dr. St. Valiušaitis ruošia Velykų 
programą. .;. .... ?'• '

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

4701 S. Damen Avė. Chicago 9, 1
(47-sios ir Damen kampas)

Priima 6-9' vai. vak.;
šeštai!. 10 v. r. — 6 v. v.; trešjad. tik Bsusitarua. Tel. YA 7-7381

Waterburio Lietuvių šalpos klubas vasario 16 proga, tremt. pasiuntęs 34 siuntinius

Įsidėmėtini prof. K. Pakšto žodžiai

buvo

East Broadvvay.

St.

kad prenumeruotų

DIRVĄ

Patark ir kaimynui,

ALTS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Nepriklausomybės šventės pro
gramą atliko seniai begirdėtas 
Radio Klubo choras, H. Zagane- 
vičienės tautinių šokių grupe, 
Br. Budriūno kvartetas ir Alkos 
kolektyvas.

Girdėti, kad Radio Klubo cho
ras, tautinių šokių grupė ir Al
kos vaidintojai bando susijungti 
į bendrą, pajėgų vienetą. Detroi
to visuomenė šias pastangas tik
rai sveikina.

PABUDO DETROITO 
MENININKAI

Hermitage Avė. YA 7-0191

APIE LIETUVIŠKĄ ”PULVERIZĖJIMĄ“

Z
Ateinančią savaitę Kolumbijos < 

Universitete, New Yorke, atida- ; 
romą Pabaltijo valstybių spau
dos paroda, kurią suorganizavo : 
šiame universitete studijuojan
tieji tų kraštų studentai. Lietu
vių skyriaus paruošime tos pa
rodos iniciatoriui stud. P. Juškai 
talkininkavo daug lietuvių or
ganizacijų, jų tarpe Lietuvos Ge
neralinis Konsulatas, Informaci
jos Centras ir kt.

Ypač daug pastangų rengėjai 
turėjo padaryti, jieškodami re
prezentacinių leidinių apie Lie
tuvą, kuriuos tremtyje buvo iš
leidęs dipl. arch. T. Vizgirda. 
Kadangi Kolumbijos universite
te yra tokia tradicija, kad vyks- < 
tančiųjų parodų eksponatai pa
lieka jo bibliotekos nuosavybe, 
tai rehgėjai negalėjo pasinaudo
ti skolintomis knygomis, o visas 
jas įsigijo, nupirkdami arba ga
vę jas dovanų iš pavienių asme
nų ar lietuviškų organizacijų.

* ♦
New Yorko Liet, žurnalistų 

Sąjungos skyrius pereitą penk
tadienį aptarė aktualiuosius rei
kalus ir išsirinko naują valdybą. 
Praėjusių metų veiklos praneši
mą padarė pirmininkas Simas 
Urbonas, o Pr. Naujokaitis ap
žvelgė lietuvių žurnalistų veik
los suaktyvinimo ir susiorganiza- 
vimo reikalus. Dėl pranešimo ki
lusiose diskusijose gyvai daly
vavo- visas susirinkimas. Buvo 
prieita prie konkrečių sumany
mų, kad New Yorko skyrius su
sisiektų su gausingesnių jų kolo
nijų lietuviais spaudos darbuoto
jais naujų skyrių steigimo rei
kalu. Vėliau galima būtų praves
ti bendrus rinkimus, atgaivinant 
tremtyje veikusios Liet, žurna
listų Sąjungos veiklą.

Dėl ryšių su Laisvųjų žurna
listų Sąjunga, subūrusią laisva
jame pasaulyje esančiuosius, iš 
už geležinės uždangos laikrašti
ninkus,, padarė pranešimą dr. V. 
A. Dambrava. Jis, skyriaus vals 
dybos pavestas, atstovavo tenai 
lietuvius žurnalistus. Pranešime 
jis apibūdino susirinkusiems or
ganizacijos veiklą ir tikslus. Jam 
prašant, susirinkimas numatė 
tenai pasiųsti dar du atstovus 
įvairioms pareigoms. Susirinki
mo buvo pasiūlyti Tėvas T. žiū
raitis, OP., ir Vincas Rastenis.

Slaptu balsavimu išrinktoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis 
šitaip: A. Gražiūnas pirminin
kas, Vyt. Giedgaudas — vicepir
mininkas, A. šalčius — sekreto
rius— iždininkas, S. Narkėliū- 
naitė ir D. Penikas — nariai. 
Kandidatais į valdybą liko: Pr. 
Naujokaitis ir S. Urbonas. V. 
Gervickas, T, žiūraitis ir J. Va
lakas išrinkti revizijos komisi
jom 1

Susirinkimui pirmininkavo D. 
Penikas, sekretoriavo Vyt. Gied
gaudas.

e *
New Yorko estų kolonija per

eitą šeštadienį Beethoveno salėje 
paminėjo savo 34-ąsias nepri
klausomybės paskelbimo meti
nes. Iškilmėse dalyvauti buvo pa-1 įsigijimo reikalų. Jau buvo rašy- 
kviesti ir dalyvavo Lietuvos ta, kad, kaip ir kitur, taip ir

DIRVOS ATSTOVAI.
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais:

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

Vasario 17 dieną, 3 vai., erdvi 
Lietuvių Muzikos Svetainė kaip 
tik galėjo sutalpyti senus ir nau
jai atvykusius lietuvius. Didžią
ją daugumą publikos sudarė nau
jakuriai — tremtiniai.

Pirmą dalį programos atidarė 
adv. St. Mankas, amerikietis lie
tuvis, Philadelphijos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas. Po 
to pakvietė į garbės prezidiumą 
amerikiečių, ukrainų, latvių, es
tų ir kazokų atstovus. Kun. Dr. 
Vitas Martusevičius, šv. Jurgio 
parapijos klebonas, pasakė invo- 
kaciją. Meno Ansamblio choras 
sugiedojo "Marija, Marija”, 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Po to kalbėjo tautybių atstovai 
ir William J. Greene, Jr., Kon
greso narys, prel. J. Balkūnas ir 
kt. čia pat buvo priimtas Phila
delphijos Lietuvių Bendruome
nės apylinkės akto paskelbimas.

Minėjime buvo perskaityta 
adv. S. Manko anglų kalba rezo
liucija Lietuvos laisvinimo rei- 
kalu, kuri vienbalsiai susirinku
sių priimta. Lietuvos laisvinimo 
reikalams suaukota $2091.87.

Antroj programos daly buvo 
paskaityta vieno veiksmo, su 
prologu ir epilogu, vaizdas iš 
kovos laikų dėl Lietuvos nepri
klausomybes. šis pastatymas 
pravirkdė susirinkusią .tūkstan
tinę minią. Vaidinimui dekora
cijas pagamino dailininkė Smai- 
lytė ir skulptorius Vaškis.

Kitas Philadelphijoj įspūdin
gas parengimas bus kovo 22 d. 
Lietuvių ■ Muzikos Svetainėje. 
Pirmą syk Philadelphijos lifetu- 
viai turės progos išgirsti buv. 
Metropolitan Operos artistės lie.- 
tuvaites ANNA KASKAS dai
nas. Reporteris

So. Boston, Mass.
Brunonas Kalvaitis, 545

Brockton, Mass.
Bačiulis A., 22 Intervale

Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 4416 So.

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

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

Newark, New Jersey
A. S. Trečiokas, 314 VValnut St.

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

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis, 5617 So. 31 St.

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

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla, 190 Catherine St. S.

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 62 Pauline Avė.

Welland, Canada ■ .
Žukauskas Kazys, 187V-» E. Main St.

Anglijoje . Z '
Br. Daunoras; 38 Melville Rd., Coventry.. '

' Australijoje
_ Povilas Lukošiūnas, Box 1665 .M, G.P.O., Adelaide, Š. A.

• , * * . • ■ •
& .

Venecuelojė
Antanas Diržys,' c/o Crisalerias Nątionales, S. A. 

Apartado 4532, Maracay.
_________________________________________________ x________________________________________ % • • • " ■ ; 7/-CV
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Gen. Konsulas J. Budrys ir Free 
Europe lietuvių skyriaus pirmi- j 
ninkas V. Sidzikauskas su po
niomis, Free Europe informaci
jos skyriaus vedėjas V. Rastenis 
ir lietuviu spaudos atstovai.

Gen. Konsulas J. Budrys buvo 
lietuvių grupės sveikintojas. Jis 
pasveikino estus ir pabrėžė, kad 
ir lietuviai, tik prieš kelias die
nas savo šventę minėję, gyvena 
tomis pačiomis viltimis ir lais
vės ir nepriklausomybės troški
mu.

Po oficialiosios dalies buvo 
koncertas, kurio programą atli
ko estų tremtinių čia sukurti 
moterų ir vyrų chorai ir Tallino 
operos solistai. Būdinga, kad tiek 
chorai, tiek solistai dainininkai, 
tiek pagaliau čelistas, visi atli
ko tik estų kompozitorių kūrybą. 
Tokios programos besiklausant, 
lietuviui kyla mintis, kodėl lie
tuviai savo tautinių švenčių mi
nėjimuose to negalėtų padaryti.

• *

New Yorko universitetuose 
studijuoją lietuviai, kad ir pavė
luotai, suruošė savo tradicinę 
šventę - initium semestri, Brook- 
lyno Alliance Hali. Po kalbų ir 
sveikinimų, buvo meninė dalis, 
kurią atliko dramos aktorius Vi
talis Žukauskas, daininkė Rožė 
Mainelytė ir pianistė Aldona Ke- 
palaitė.

Po to praleista keletas valan
dų tikrai studentiška nuotaika.

* ¥

Trys lietuviai žvejai, kurie 
nuo vasario 13 d. apsistoję New 
Yorke ir, ALTo Centro Valdybos 
pavedimu globojami Informaci
jos Centro vedėjos M. Kižytės, 
čia aplankė daugumą vietos liet, 
organizacijų. Susipažinę su new- 
yorkiečiais ir jiems papasakoję 
apie gyvenimą pavergtojoje Lie
tuvoje, jie šios savaitės pabaigo
je išvyksta į Chicagą. Prieš pa- __ _________ ___________
likdami New Yorką, ”Voice of , Tačiau jo kalbos išvados klausy- 
America" bendrojo skyriaus rū
pesčiu jie dalyvavo televizijos 
programoje, kuri apibūdino Lie
tuvą praeityje ir dabar. Tam 
tikslui panaudota Motuzų filmą 
pavaizduoti nepriklausomybės ir 
bolševikų pirmosios okupacijos 
laikotarpiui. Apie dabartinį gy
venimą papasakojo gyvi to tero
ro liudininkai.

Programa rodoma antradienį 
1,30 vai. popiet WJZTV televi
zijos stotyje.

¥ ¥

Ligija Dirkięnė, Pabaltijo Mo
terų Tarybos Lietuvių Atstovy
bės sekretorė , ligi šiolei dirbusi 
New Yorke NCWC centro įstai
goje, išvyko į Detroitą tęsti stu
dijų. Savo studijas Dirkięnė bu
vo pradėjusi Vokietijoje Muen- 

Įcheno universitete. Emigracija 
jai sutrukdė Jas užbaigti. De
troito universitetas, kuriame ji 
dabar studijuoja psichologiją, 
pasirodo, yra vienintelis iš šioje 
Amerikos dalyje esančių univer
sitetų, kuriame ši šaka^Uėstoma.

šį sekmadienį 'BrookĮyno lie
tuviai renkasi aptarti savo namų

■jjMr

Vasario šešiolikta Detroite
Westem High School mokyk

los salėje įvykęs iškilmingas mi
nėjimas sutraukė apie pusantro 
tūkstančio lietuvių. Minėjimo 
metu Lietuvos vadavimo reika
lams surinkta 2350 dolerių.

Minėjimą pravedė prof. P. Pa- 
dalskis. Jis stisirinkusiėms pri
statė ir svečią U.S. senatorių 
Bair Moody.

Senatorius savo kalboje nesi
gailėjo gražiųVžodžių apie Lie
tuvą, jos kovas dėl laisvės ir t.t.

toją smarkiai apvylė. Senato- i 
riauB nuomone, svarbiausias lai- , 
svojo pasaulio tikslas yra sulai
kyti bolševizmo slinkimą. Gi su- . 
laikius komunizmo agresiją, Lie
tuva ir kitos pavergtos tautos 
savaime atgautų laisvę. Bet kaip 
tas stebuklas įvyktų, senatorius, 
deja, neišaiškino.

Senatorius susirinkusiųjų bu
vo iškilmingai sutiktas bei iš
lydėtas. Minėjimo vadovų nuo
mone, tuo būdu mes įsigijome 
dar vieną draugą. Tačiau, be ke- 
letos gražių žodžių, senatorius 
iš minėjimo daugiau jokių įspū
džių neišsivežė. O reikėjo, šalia 
mandagių plojimų ir pasveikini
mų, perduoti jam ir mūsų pa
geidavimų bei nuomones. Gerų 
draugų, kartais, ypač prieš rin
kimus, mums pasakančių gra
žius žodžius, turime nemažai. 
Reikia tačiau pradėti juos ra
ginti, savo gražius žodžius pa
remti darbais ir priminti, kad 
jau laikas pradėti galvoti apie 
išlaisvinimą tų tautų, kurios ka
daise buvo išmainytos į gražius 
Stalino pažadus.

Svarbiausias minėjimi kalbė
tojas buvo Laisvosios Europos 
lietuvių skyriaus pirmininkas V. 
Sidzikauskas. Jis pareiškė, kad 
pasaulis vis labiau ima suprasti 
mūsų tautos kančias ir Lietu
vos laisvinimo darbas lengvėja. 
Tačiau didžiausia kliūtis Lietu
vos vadavime yrą mūsų pačių 
nesutarimai, ypač Lietuvos va
davimo . reikalus tvbrkančiose 
viršūnėse. Kalbėtojas neseniai 
buvo lankęsis VLIKo būstinėje 
ir klausytojams pareiškė, kad 
yra dedamos pastangos nesuta
rimus pašalinti.

Tautinės S-gos skyrius 
susirinkęs sekmadienį, vasario 
24 dieną, aptarti savo reikalus. 
Susirinkimui pirmininkavo p. A. 
Kripas. Skyrius pasirižęs ir to
liau nenutraukti kultūrinės veik
los, nors ji dažnai atneša ir nuo
stolių. ‘ 1 l!

Susirinkime iškeltas ir infor
macijos reikalas. Kai VLIKas, 
ALTas ir kitokie veiksniai sten
giasi savo veiklą laikyti paslap
tyje nuo lietuviškos visuomenės, 
skyriaus nariai ypač pasigenda 
informacijų iš ALT S-gos Cent
ro.

ALTas visuomenės vardu ir 
pinigais siuntinėja privačias te
legramas, VLIKo dešiniosios 
grupes visomis išgalėmis sten
giasi atstumti Mažąją Lietuvą, 
Bendruomenė slepia savo sta
tutą nuo... lietuviškos visuome
nės, Balfo pirmininkas, tremti
niams šelpti suaukotais pinigais 
rengia šventųjų metų ir eucha
ristinių kongresų keliones ... 
Dėl visiškai išsamios informaci
jos stokos nariai tais klausimais 
negali, pasisakyti. Todėl nutartą 
bent savo tarpe, kiek galima, 
daugiau informuotis tiek politi
niais, tiek ir bendraisiais lietu
viškais reikalais.

Wąterbury, Conn. vasario 16 
d. minėjime, Alto skyriaus pa
kviesti, kalbėjo prof. K. Pakštas 
ir Dr. Br. Nemickas. /Minėjimą 
atidarė p. A. Devenienė, o pro
gramos vedėju buvo p. Aleksis.

Savo kalboje, kurioje klausy
tojams gausiai pažėrė praeities 
ir šių dienų apmąstymų, prof. 
Pakštas iškėlė neigiamą, jo žo
džiais tariant "pulverizėjimo” 
reiškinį. Jis kalbėjo, kad kovoje 
su komunizmo milžinu, nors ir 
molinėmis kojomis, bet vistiek 
galingu ir pavojingu, į bendrą 
frontą turį jungtis visos religi
jos, pradedant katalikai ir evan
gelikais, o baigiant mahometo
nais ir tikinčiaisiais žydais. To
liau — turi jungtis visos laisvo
sios tautos ir valstybės, visi ge
ros valios žmonės. Nes vienas 
kuris tikėjimas, srovė ar valsty
bė šios kovos negalinti tikėtis 
laimėti. O ėsą priešingai, kas at
skirai, be susitarimo su kitais, 
.galvoja galįs tą kovą vesti, tas 
pats sau mirties sprendimą pa
sirašo, anot jo, tas pats "pulve
rizuojasi’’, pavirsta į dulkes ...

Iš tikrųjų, lietuviškos veiklos 
bare kaikam įsidėmėtini tie prof. 
Pakšto žodžiai. Ypač įsidėmėti
ni tiems, kurie mano, kad jie 
vieni yra labai stiprūs ir galin
gi, todėl jiems Lietuvos laisvi
nimo kovoje nereikalingas susi
tarimas su kitaip manančiais. 
Taip galvodami jie patys, prof. 
Pakšto žodžiais, "pulverizuojasi” 
taigi, laisvinimo darbą paverčia 
į dulkes. Deja, lietuviško ”pul- 
verizėjimo" reiškinių matosi ir 
kitose gyvenimo srityse.

Po to kalbėjo Dr. Br. Nemic- 
kas. Jis nušvietė. Laisvosios Eu
ropos komiteto veiklą ir išryš
kino politinius Lietuvos laisvini
mo momentus tarptautiniame fo
rume. Jo kalba buvo ryški ir 
kondensuota. Lietuvos laisvini
mo reikalams aukų surinkta per 
2.000 dol. Iš organizacijų dau
giausia aukojo Tremtinių d-ja,, 
per 300 dol., antroj vietoj L. 
Tautinės Sąjungos vietos sky
rius — per 100 dol.

Programoje buvo ir trumpa 
meninė dalis: choro pasirody
mas, deklamacijos, vyrų kvar-

KAIP
MINĖTA VASARIO 16 

PHILADELPHIJOJ

tetas. Minėjimui baigiantis, Al
to pirm. Aleksis pranešė, kad 
netrukus bus sušauktas Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės sky-' 
rįaus steigiamasis susirinkimas, 
į kurį visi lietuviai. kviečiami 
atsilankyti. Dar tarė žodį- Tarnas 
Matas, kuris ragino nesibrauti 
taip į vadovybes ir nežiūrėti, jog 
būtinai tas ar anas vadovautų, 
bet vieningai visiems dirbti. Rei
kia tikėtis, kad atslūgs kaikeno 
sukeltas įkarštis ir dėl bendruo
menės steigimo, o-tuo pačiu, at
slūgs ir įkaitinta kolonijos at-- 
mosfera. Stebėtojas

Yra didelis pasirinkimas visų 
gerųjų fabrikų RAŠOMŲ MA
ŠINĖLIŲ su pilnu lietuvišku 
raidynu (kaip, kad buvo Lietu
voje) ; taip pat ir kitų kalbų rai
dynais. Kainos prasideda nuo 
$64.00.

• Ten pat gausite skaičiavimo 
mašinas, rotatorius ir kitas raš
tinės reikmenis, riša lietuvišką • 
įspaudą ir visokius lietuviškus 
meno kūrinius. Kreiptis į firmą:

J. Karvelis,
4434 So. Fairfleld Avenue, 
Tel. Frontier 6 3387, 
Chicago 32, Iii.
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patys pasišalino, bijodami pa
kliūti. Amerikos visuomenė už- 
nuodinta komunistų propagan- ■ 
dos, viską tą lengva širdim va
dina tik "propaganda" ir "po
litišku cirku”.

Tačiau, davinių ajįie komunis
tų pasalingą veiklą Amerikoje 
yra tiek, kad Kongreso tyrinėji
mų komisijos dar tik paviršių 
teprakrapštė.

Whittaker Chambers iš sa
vo patyrimų dirbant su komu
nistais ir sovietų šnipinėjimą 
Amerikoje parašė knygoje ”Aš 
Buvau Liudininku”, kuri skai
tančiųjų akis plačiau atidarys. 
Jo veikalo žymiąsias dalis per
spausdina didysis žurnalas ”Sa- 
turdav Evening Post”, turintis 
milijonus skaitytojų.

pas mane apsilankė atstovas, ži
nojęs, kad aš esir buvęs Lietu
voje, klausinėjo apie Lietuvos 
miestų industrijas, lėktuvų aikš
tes, sakydami, kad tų informa
cijų Amerikai gali dar prireik
ti...

'liktai, kai vieni amerikie
čiai numatė Sovietų pavojų Eu
ropai, kiti tuo pat metu buvo 
sovietų žavimi, prisileido komu
nistų į valdžios įstaigas. Jų pa
galba sovietai laimėjo Rytų Eu
ropą, pagaliau ir Kiniją, o Ame- 
mėrika laikyta nuo įsikišimo, 
kad tik Stalinas nesupyktų ...
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Rockford ....... .
AVaukegan .į.....
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Kast St. L0Ū1B . 
Melrose Park ..... 
AVestville

25,000
1,000

400
400
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Pastaromis dienomis U.S. kon
greso komisija tyrinėja Lenki
jos katyno girios tragediją, kur 
1940 metais buvo nužudyta ir 
suversta j bendras duobes apie 
10.000 lenkų karių, 
vietų nelaisvėje.

Kada skerdynės 
Amerikoje sovietų
dėjo didžiausias pastangas įti
kinti, jog tai esą darbas nacių — 
vokiečių. Tuos amerikiečius, ku
rie turėjo progos tą tregediją 
patyrinėti, ir skelbė, kad tai yra 
rusų darbas, pati Amerikos auk
štoji valdžia stengėsi drausti 
apie tai kalbėti, kad "nesugadi
nus draugiškų santikių” su Sta
linu, stLMaskva.

Be tdf'žinančius, jog tai buvo 
rusų darbas, sudraudė, ir ame
rikiečio pulk. Van Vliet raportą 
apie tas žudynes paslėpė. Dar 
buvo dedama pastangų priversti 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
komisiją paskelbti, jog tas sker
dynes papildė vokiečiai, dides
niam patenkinimui savo "narsių 
sąjungininkų”, Maskvos skerdi
kų.

Kokią Įtaką sovietų agentai 
ir patys amerikiečiai išdavikai 
— parsidavėliai turėjo VVashing- 
tono vyriausybėje dabar liudija 
ir buvęs sovietų agentas ameri
kietis ivhittaker Chambers, pa
galiau pametęs komunistus ir 
atskleidęs savo išdavikišką veik
lą. Amerikiečiai taip buvo ko
munistų užkerėti, kad niekam 
nenorėjo tikėti, jei kas apie ko
munistų pasalingus užsimoji
mus įrodinėjo.

Chambers jau 1939 metais pa
tiekė savo teigimus apie Hiss’o 
išdavikišką veiklą Washingtono 
vyriausybei, bet kai tas pasiekę 
prezidentą Rooseveltą, jis iš to 
tik pasišaipė, numodamas ranka, 
j "tokius niekus”.

Kai 1948 metais Hiss’o byla 
išsiveržė viešumon. Statė De- 
partmento sekretorius Acheson 
visomis keturiomis reiškė His- 
s’ui pasitikėjimą, o prez. Truma- 
nas tą skandalą taip pat numojo, 
pavadindamas "raudona silke”. 
Prieš Chambers, prieš Elizabeth 
Bentley, taip pat atsimetusią ko
munistę, ir prieš buvusį komu
nistų organo redaktorių, atsi
metėlį Louis Budenz, paleista vi
sas pragaras šmeižtų, apšaukiant 
juos bepročiais, nedorėliais, ne
žinančiais ką kalba, sudemora- 
lizavimui visuomenės, kad neti
kėtų ką jie liudija.

Chambers parodė paties Hiss’o 
jam įteiktas Amerikos slaptų 
vogtų dokumentų filmas, skirtas 
perdavimui sovietų agentams ir 
Hiss pagaliau atsidūrė kalėjime.

Nežiūrint to, kad eilė buvusių 
komunistų įrodė, jog giliai so
vietų jau buvo pasiknista po 
Amerikos pagrindais, nežiūrint, 
kad net mirtimi nubausti du 
atominės bombos paslapčių va
gys, kurie jas perdavė sovie
tams, nežiūrint, kad iš Statė 
Departamento paleista keli žy
mūs pareigūnai pripažinti pavo- donoj: armija žygiavo per Lie- 
jingais ir eilė menkesnių, gi kiti tuvą, iš U.S. Karo Departamento

Laikas nuo laiko spaudoje’iš- 
keliama šlykštūs mūsų pačių lie
tuvių skundai prieš lietuvius, 
ypač tautininkus, ką atlieka mū
sų sroviniai priešai.

Skundų prieš tautininkus vei
kėjus buvo ir pirmo pasaulinio 
karo veikimo metais, kai, pvz., 
1918 metais katalikų veikėjai, 
įtardami Dr. J. šliupą, neleido 
jam pasirašyti mažų ir pavergtų 
tautų Philadelpbijos suvažiavime 
priimtą Nepriklausomybės de
klaraciją.

šio karo metu, Dirvai drąsiai 
■ kalbant apie komunistus ir so
vietų pavojų pasauliui ir Ameri
kai, Dirvos straipsniai buvo ver
čiami ir siunčiami į įvairias 
Amerikos įstaigas, jieškant kas 
uždraustų Dirvai taip rašyti.

Kai atvažiavo Lietuvos Pre
zidentas A. Smetona, jam vyks
tant į kolonijas kalbėti., buvo 
siunčiami skundai miestų mayo- 
rams ir gubernatoriams.

Keista, kad tą darė ne tik ko
munistai, bet ir kitų mūsų sro
vių veikėjai.

Nežiūrint visų skundų, niekur 
Prez. Smetonai nebuvo uždraus
ta atvažiuoti kalbėti, ir Dirvos 
niekas netardė ir nesiėmė draus
ti rašyti tai, ką ji rašė.

Vertas dar priminti šis fak
tas: Karo mefu Amerikoje ko
munistų veikla buvo vis seka
ma. Komunistų sąrašai daromi, 
ypač kai artėjo karo pabaiga, 
kai sovietų armijos 1944 metais 
pradėjo stumtis atgal į vakarus, 
per Lietuvą ir kitas šalis.

Kartais užeidavo koks OSS 
agentas teirautis ką lietuviai 
veikia Lietuvos laisvinimo rei
kalui Tų agentų dalis buvo so
vietų šnipai, bet jie negalėjo 
mums išsiduoti. Mes jiems, bū
davo, įgrudam kokią turėjom li
teratūrą, ypač kai Lietuvai Va
duoti Sąjunga išleido angliškai 
pulk. Petraičio sutrumpintą 
"Kaip jie mus sušaudė”. Tą kny
gelę mes stengėmės kiekvienam 
amerikiečiui FBI ir kitokiam 
agentui įteikti, įspėdami, kas 
Ameriką laukia, jeig« laimės 
komunizmas.

Džiuginantis reiškinys buvo, 
kai 1941 metų vasarą, kada rau-

1887, kovo 3 — New Yorke lie
tuviai sušaukė viešą susirinkimą 
paminėjimui 25 metų Lietuvoje 
baudžiavos panaikinimo. Kalbė
jo Jonas šliupas, Kolyta ir tūlas 
AVyrzykovvski.

1890, kovo 6 — Vienybės Lie
tuvninkų redaktoriaus vietą už
ima J. Andziulaitis, buvęs tūlą 
laiką "Aušros” redakcijoje Prū
suose. Pradėta gryninti laikraš
čio ir knygų lietuvių kalba, ku
rias tais laikais V. L. leido. An
dziulaitis po poros metų pasi
traukė- nuo redagavimo. Redak
torium pakviestas A. Milukas, 
kun. Miluko brolis, (Andziulaitis 
vėliau baigė gydytojo mokslus).

1894, kovo 4 — Lietuvių ko
lonijos Amerikoje surengė gedu
lo ir protesto susirinkimus prieš 
rusus dėl įvykdytų Kražių sker
dynių (1893 m.).

Kovo 2, 1904 — Likę nuo Pa
ryžiaus pasaulinės parodos lietu
vių skyriaus pinigai, $285, ame
rikiečių komiteto nutarimu pa
dovanoti Daumantui, to skyriaus 
organizatoriui.

1912, kovo 6 — Amerikon at
vyko kun. J. Kutas rinkti aukas 
bažnyčios statybai Taškente, 
Azijoje.

1916, kovo 5 — Amerikoje pa
sirodė socialistų parkviesti aukų 
rinkėjai adv. A. Bulota ir rašy
toja Žemaitė. Jie pradėjo peikti 
Lietuvių Draugiją. Vilniuje nuo. 
karo nukentėjusiems šelpti, dėl 
ko per visus metus spaudoje tę
sęsi atkaklūs vaidai.

1919, kovo 5 — Europon iške
liavo Lietuvos Atstatymo Bend
rovės atstovai R. Karuža ir adv. 
J. S. Lopatto. Jiedu tautininkų 
įgalioti kalbėti ir politikos rei
kalais.

1920, kovo .3 — Lietuvos Mi
sija įteikia Statė Departamentui 
memorandumą, raginantį pripa
žinti Lietuvos nepriklausomybę 
de jure. Sekretorius Lansing pa
kiša "nedalomos Rusijos”' dės
nį, kaip Amerikos užsienio poli
tikos dalį, dėl ko Amerikos lietu
viai surengė eilę protesto mitin
gai

1921, levo 6 — Grįžęs iš Lie
tuvos katalikų veikėjas adv. K. 
Česntilis viešose Savo kalbose 
skelbia nepasitikėjimą Lietuvos 
šaulių organizacijai ir ragina vi
suomenę neaukoti šauliams;

1922, kovo 3 — Skelbiama; 
kad Amerikos žydai pasiuntę 
Lietuvon savo tautiečiams, pre
kybai gaivinti, 24 milionus mar
kių.

1922; kovo 7 — Ministro Čar
neckio iniciatyva New Yorke įsi
kūrė Amerikos — Baltijos Drau
gija.
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DAILININKŲ IR 
MĖGĖJŲ DĖMESIUI
Lietuvių įkurta "AVhite Bear 

Brevving Co., Ine.” alaus daryk
la, kuri, randasi prie Chicagos, 
skelbia

KONKURSĄ, 
paruošti naujam lietuviškam alui 
etiketę.

Skiriama $100.00 premija už 
geriausiai paruoštą ir priimtą 
projektą.

Norintieji dalyvauti konkurse 
prašomi skubiai pranešti savo 
adresą, kad galėtume pasiųsti 
konkurso smulkias žinias.

Rašyti: I..Sadauskas,
AVhite Bear Brewing Co., Ine., 
Thornton, III.

IšPLfiSKIME VIEŠOSIOS SKA ITYKLOS LITUANISTINĮ SK 
-fe' / ■■ ' ■. ■„

.

neribotą Įąlką. Nenorint drumsti 
ramybės, knygų rinkėjai po sve
timus butus nevaikščios. Bet už
tat kiekvienas aukotojas prašo
mas nedidelio patarnavimo: at
rinktas ar iš kitų išprašytas 
knygas atnešti ir palikti arba 
DIRVOS redakcijoje (6820 su- 
perior Avė.) jos darbo valando
mis arbą Lietuvių spaudos kios
ke (šv. Jurgio parapijos salėje) 
šventadieniais po pamaldų. Iš 
čia Kultūros Fondo valdyba kny
gas pasiims ir perduos skaityk
lai.

Kad būtų žinomas aukotojas, 
prašoma prie kiekvienos knygos 
ar kiekvieno jų ryšulio pridėti 
lapelį su aukotojo vardu, pavar
de ir-adresu. Stambesniųjų au
kotojų pavardes bus skelbiamos 
spaudoje ir per radiją.

LKF valdyba iš anksto dėko
ja visiems tiems, kurie patys 
aukodami paragins ir. kitus pa
sekti tuo jų pavyzdžiu arba ku
rie pasistengs išgauti leidimą 
skaityklon perkelti lietuviškas 
knygas iš tokių šeimų, kuriose 
jau nebėra kas lietuviškomis 
knygomis begalėtų naudotis.

Lietuvių Kultūros Fondo 
Clevelando sk. valdyba

■ • . ... ... ...
■

Per paskutinius dvejis metus, 
Lietuvių Kultūros'Fondo Cleve
lando skyriaus valdybos tarpinin
kavimu, Clevelando viešosios 
skaityklos vadovybė nupirko po 
1-2 egz. beveik visų paskutiniu 
metu Amerikoje išleistų knygų 
bei čia gaunamų kitų tremties 
leidinių. Dalis tų knygų jau ati
duota skaityklos lankytojams, 
kita dalis baigiama tvarkyti ir 
netrukus bus prieinama skaity
tojams.

Be to, skaityklos vadovybė 
mielai sutiko ir pasižadėjo į skai
tyklos lituanistinį skyrių priim
ti visas jai paaukotas lietuviškas, 
ar svetimomis kalbomis rašytas 
lituanistinio turinio knygas. Jei
gu jos būtų jau vnrtotcs, kiek 
apdriskusios ar neturėtų kietų 
viršelių, kaip kitos knygos, pati 
skaityklos vadovybė savo lėšo
mis jas aptvarkytų, įrištų ir leis
tų naudotis visiems. '

Naudodamiesi šia galimybe, 
labai lengvai ir greitai galėtume 
Clevelando viešosios skaityklos | 
lituanistinį skyrių keleriopai pra
turtinti tokiomis vertingomis 
knygomis, kokių jis dar šiuo me
tu neturi. Tuo tikslu Lietuvių 
Kultūros Fondo Clevelando sky
riaus valdyba ir skelbia lietuviš
kų knygų rinkimo vajų, tikėda
masi visos lietuviškos visuome
nės pritarimo ir paramos.

Knygų rinkimas ir aukojimas 
pradedamas tuojau pat ir tęsiasi

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikalo 
laukti nei metų, nei mėnesio 

pabaigos!

THE MA Y CO’S BASEMENT

P LAI D FLANNELETTE

1.99
Vyrams languotos flanelės 
sportiški marškiniai. Tinka
mi darbui... sportui. Nori
mos rūšies. Dydžiai: mažo, 
vidutinio ir didelio.

Berniukams 1.95 iki 2.50 
languotos flanelės

Sportiški 
marškiniai 

[49
Berniukų languotos flanelės 
sporto marškiniai... puikūs 
mokyklai... žaidimams. No
rimos rūšies, dydžiuose 8-10. ’ 
Maži trūkumai. «

Paštu ir telefonu 
užsakymai nepriimami 
The May Co. Basement 

Men’s & Boys’ 
Furnishings Department

Paprastai nuo 3.98 iki 5.98
Puikaus darbo..

Jūs pažinsit garsius pavadinimus kiėkvienam šių, 
nepaprastų šalikų gabale. Geras pasirinkimas pri-. 
taikant eilutėms... paltams... marškiniams. Naiį 
jos pavasarines rūšys ir BpalyoB.' z.

The May Co. Basement Yardgoods Department

Vardas

..... ,
„ _____ __ __ 60” Faille Taffetas

45” Nailhead. Taffetas , 45”'Heavy Check .
45” Woven Sultinga

39” Butchėr Rayons Taffetas ,
39” 100-Denier Priijts . 39” Shantungs
39” Printed Gėorgcttes "----
45” MosBy. Crepes
39” TIbsuo Faille| c.

Taffetas rj&
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LIETUVIŲ KALBOS 
DRAUGIJOS

ti. Yra daug svarstytinų aktua
lių klausimų.

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

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

BURTININKO PINKLĖSE 
KOVO 23 D.

KALIFORNIJOS STALO 
MADOS

..

jama apie 40 Kalifornijos stalo 
,v'’ madų ir dekoracijų, įvairūs indų 

pavyzdžiai ir kt. Visa tai de-

f HE (jREATER CLEVELAND __ _

HDMEWFLOWER <Show

Popieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai.

Nr. 9 * 1952 vasario 28 d.

ŽALIO NYKŠČIO SALĖ
Atidarymo-diena, kovo 1 1 iki 11 po. p.
Vėliau kiekvienų d. iki pabaigos 11 j*. ik,i 11 v. 
Uždarymo diena, kovo 9 .. 11 ryto Iki 8 vak.

JONAS G. 
POLTEI?

Lietuvis
Namų Maliavotojas

^!:THE<;HENRY FURI<IA’CEJČO\;\fadind^6hįį$

DU UŽGAVĖNIŲ 
PARENGIMAI

{ėjimo mokestis

trya namai* statyti:., - 75 c.

SLA 136 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

SLA 136 kuopos pirmininkas

Clevelandiečių pasirinkimas
DAUGIAU KAIP PER 57 METUS 

MONCR8EFŠILį>YMo sistemos.

PARDUODAMI NAMAI

lotinu i< iitmiii

ADVOKATO JULIAUS 
SMETONOS PRIĖMIMO. 

VALANDOS

Nuo vasario 1 d. iki kovo 15 
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.
7039 Superior Avenue 

Telef.: EN 1-7797

- ' '

gg.

u m v A
■■ ‘

RENKA KNYGAS

Clevelando Kultūros Fondo 
skyrius pradeda knygų rinkimo 
vąjų. Tuo reikalu skaityk rašinį 

• 6 psl, — Knygų rinkimo vajus.

VISI Į LATVIŲ KONCERTĄ

Kovo mėn. 1 d. Clevelando vi- 
Kor- suomenė turės progos išgirsti 

poracijų Sambūris Surengė Už- puikų koncertą. AtsilankyB buv. 
gavėnių blynus. Susirinkko per Latvijos Nacion. Operos solistė 

Herta Lūše (messo-supranas) ir 
clevelandiečiams jau nuo "Lat- 
vian Trio’’ pažįstamas violonče
listas Ingus Naruns. Koncertas 
įvyks Swiss Hali, 2710 Walton 
Avė. (netoli W. 25).

Koncerto pradžia 7 vai. vak. 
Po koncerto — pobūvis. Įėjimas 
1.50 dol.

Atkreipiame lietuviškosios vi
suomenės dėmesį, kad Herta 
Lūše, laikoma geriausia latvių 
dainininke. Ji yra viešėjusi 
Kauno operoje.

du šimtus svečių. Programą iš
pildė čepkevičiaus vedamas 
kvartetas (Kavaliūnienė, Bart- 

' kūnaitė — Nasvytienė, čepkevi- 
čius, Giedraitis), humoristai — 
Balys Auginąs ir V. Raulinaitis. 
Pranešinėjo P. Maželis. Visi sve
čiai jaukiai pasilinksmino.

Vasario 24 d. Tautinės Sąjun
gos skyrius surengė pirmą kau
kių balių. Svečių buvo per pus
trečio šimto, bet kaukės tik trys. 
Bet tos trys kaukės ir nesigai
lėjo atėjusios, nes visos gavo 
vertingas dovanas: Emilija
Skrabulytė— laikrodį, Nora Bra- 
ziulienė — piniginę ir Stepona
vičienė — V. Augustino Vaizdų 
albumą. Kaukėms premijas pa
skyrė patys svečiai, asmeniškai 
atidavę specialias balsavimo kor
teles. Balsavimus patikrino: E. 
Stepužienė, Dučmanas ir Šamas.

Balius praėjo gražioj nuotai
koj ir skyriui davė per 100 dol. 
gryno pelno.

skyriaus susirinkimas šaukia
mas kovo 9 d. 11:30 vai. lietuvių 
Balėje. Darbų tvarkoj — dr. Pr. 
Skardžiaus pranešimas apie lie
tuvių asmenvardžius ir svarbus 
einamieji reikalai. Kviečiami at
vykti ne tik nariai, bet ir visi 
kalbos klausimais besidomį.

VINCĖS JONUŠAITĖSj 

JUBILIEJINIS KONCERTAS
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos Clevelando skyrius nu
tarė tuoj po Velykų surengti 
Clevelande iškilmingą koncertą 
— aktą žinomos Lietuvos ope
ros solistės Vincės Jonuškaitės 
25 metų scenos darbo sukakčiai 
paminėti.

Dideliu pasisekimu praėjusi 
Burtininko Pinklėse premjera, 
negalėjo patenkinti visų cleve
landiečių. Daug kas turėjo atgal 
grįžti nuo salės, nes nebebuvo 
vietų.

Jaunimo teatras ”Rūta” Bur
tininko Pinklėse kartos kovo 
23 d. Lietuvių salėje. Taigi visi 
clevelandiečiai, kurie dar šio įdo
maus vaidinimo nematėt, įsidė
mėkit ir kiltiems praneškit, kad 
greitu laiku galės pamatyti.

KREPŠINIO RUNGTYNĖS
Šį šeštadienį, kovo mėn. 1 d. 

5 vai. 45 min. St. Clair Recra- 
tion Center salėje įvyks įdomios 
krepšinio rungtynės tarp "žai
bo” jaunių ir senjorų komandų. 
Kviečiami visi clevelandiečiai į 
rungtynes atsilankyti.

PARAMA DIEPHOLZO 
GIMNAZIJAI

Diepholzo gimnazijai remti ko
mitetas gavo kelias stambesnes 
aukas. Kultūros Fondas įmokė
jo 20 dolerių, o vasario šešiolik
tosios proga Gasparas Kazlaus
kas aukojo 50 dol. gimnazijai ir 
10 dol. tos gimnazijos skautams. 
P. ir P. Balčiūnai, S.ir S. La- 
niauskai aukojo po 5 dol. tos 
gimnazijos ateitininkams.

PARDUODA NAMĄ
J’

7 KAMBARIŲ, atskiras, 3 mie
gamieji, svečių kamb. su veran
da, garažas, automatiškas gazo 
šildymas, langinės, užuolaidos, 
kilimai.

Arti prie mokyklų, ligoninių ir 
susisiekimo. Pilnas rūsys, ramus 
savininkų kvartalas. Mažas ju
dėjimas, puiki vieta vaikams. 
Šviesiai ir gražiai dekoruota. 
Galima tuoj įsikraustyti. Kaina 
$10.800. Pirkit nuo savininko, 
9731 Logan Ct., arti Rytų 97-tos 
ir Chester gatvių. Telef. G A 
1-0832.

Nuo kovo mėn. 1 iki kovo 9 d. 
T ., , , Public Auditorijoj įvykstančiojJ. Alekna praneša, kad kuopos Gėli Par0doj bufJ demon8truo. 
nanų susmukimas įvyks kdVo jama apie 4Q Kalifornijos stalo 
men. 2 d., sekmadieni, 11:30 v„ madu ir dekoraciiu. ivairŪ8 indu 
Lietuvių salėje.

Visi nariai kviečiami dalyvau-' monstruos tos srities specialistė 
Helen Chamberkin’s.

RCTIECIŲ KONCERTAS — 
POBŪVIS

Praėjusį sekmadienį Rūtos te
atro kolektyvas buvo susirinkęs 
pas savo krikštatėvius, — Juli
ją ir Jurgį Salasevičius.

Vadovas Petras Maželis, pa
sveikinęs susirinkusius, pasi
džiaugė ligšiolinė rūtiečių veik
la ir apibrėžė ateities gaires. To
liau ^programai vadovavo Arvy- 
jlas Rarzdu’kasC

• ' * r .< < V

Priimdami savo tarpan pir
mąją Amerikoje gimusią lietu
vaitę Juliją L u i. z a i t ę, 
premjeros Burtininko pinklėse 
akomponiatorę, rūtiečiai' pasvei
kino ją šiltais žodžiais ir įteikė 
gėlių.

Išklausę "Burtininko pinklė
se” ištraukos plokštelėje, rūtie
čiai klausė Verdi operos Travia
ta. Toscanini diriguojamos, plok
štelių. A. Barzdukas darė paaiš
kinimus. Kartu buvo duota žinių 
ir iš paties-komp. Verdi gyveni
mo.

Ta proga šeimininkai Saląsevi- 
čiai ir Luizai savo svečiams rū- 
tiečiams surengė vaišes.

SIMFONIJOS KONCERTAI
•

Ketvirtadienį ir šeštadienį,' ko
vo 6 ir 8 d., Severanėe Hali bu? 
Rudolp Ringwąll diriguojami 
simfonijos koncertai. Progra
moje "Izraelis", "Ispanų Cap- 
riccio” ir "Trutnppji simfoniją”. 
Tai svarbiausieji koncerto nu
meriai.

Toj pačioj salėj, šį sekmadie
nį, kovo mėn. 2 d., bus ”Twi-. 
light” koncertas. Programoje 
Intermezzo iš Sybelius "Kare- 
lia”, Trys šokiai iš Smetanos 
operos "Parduotoji nuotaika” ir 
kt. Pradžia 4:30 v. p. pietų. -

Patogesniam ir geresniam gyvenimai
• GELIŲ PARODA vlril).ntį pi... .nk.tyy.j-

n.t paroda*. ' .
• NAMŲ KRAŠTAS -py I

oormalau. dydllo. ■ ’ ' • ----- (mTkd’tok.'UFr^
• Šimtai • eksponatų ir demonstracijų.
NAUJŲ PRdDUKTŲ PARODA IR Ateikit kiekvknns.

ŽALIO NYKŠČIO SALĖ Ateikit dažnai!

KAMBARYS
Išnomuojamas kambarys 

nam vyrui.
Kreiptis kiekviena dieną:

1029 E. 68 St.

REIKALINGAS KAMBARYS 
IR VIRTUVĖ

senesniojo amžiaus dviejų as
menų šeimai. Skambinti vaka
rais :

tel. HE 1-9729

DAR ŠIANDIEN UŽEIK Į 
DIRVĄ ■• .

„ Mes turime visas. naujausias 
knygas, kurios tik išėjo Ameri
koje, Anglijoje, Australijoje ar 
Vokietijoje. Užeik ir nusipirk.

Tarp eilės gerųjų knygų,' at
kreipk dėmesį į šias:
Altorių šešėly ...................$4.00
Balutis .............................. 1.50
Dulkės raud. saulėleidy .... 3.00

2.50
0.35
2.50 
2.00 
2.50 
1.10 
2.50 
2.00 
0.60 

. _____________ 2.00
Our Country Lithuania .... 5.00 
Pirmas rūpestis ............... 2.00
Pragaro pošvaistės ........... 3.50
Partizanei už geležinės 
; uždangos ..........
Paslaptis .....................
Pakeliui į mirtį.............
Ramybė man .... ........
Raguvos malūnininkas... 
Sudiev, kvietkeli ..........
San Michael knygai......
šventieji akmenys..........
Tautosakos lobynas......
Vięneri metai ir viena 

savaitė .......
Valentina .... .................

Debesys plaukia pažemiu ... 
Gintaro pasakos ...............
Kazimieras Saphiega .......
Kuprelis..............................
Lietuviškos pasakos...........
Lapės pasaka ...................
Mėnuo vadinamas medaus 
Meškiukas Rudnosukas .... 
Motulė paviliojo ................
Nemunas ..........................

Skalbinių virves
sumažina gyvenamų vietų

J IEŠKOMAS KOMP ANIJONAS

Jieškomas kompanijonas pirk
ti du atskirus namus ant vieno 
didelio sklypo. Vienam name 10 
kambarių, kitam 9 kambariai. 
Labai -geram stovy, lietuvių ra
jone.

Kreiptis: EX 1-4303

Netoli šv. Jurgio parapijos, 
tarp Superior ir St. Clair dviejų 
šeimų namas, 5-5 kamb., 2 ga
ražai. Kaina 11,800.

¥

Netoli Eddy Rd. dviejų šeimų 
labai geras namas, du garažai, 
gazo šildymas. Kaina 14,800.

Ray Nausner, 
11809 St. Clair, Tel. UL 1-3919, 

LI 1-9216.

KETURIŲ ŠEIMŲ NAMAI
Keturių šeimai namai, geri 

garažai. Wade Park - Ansel 
rajone. _ ,

Šaukti: OR 1-5692.

J IEŠKO DARBO

vidutinio amžiaus moteris pri
žiūrėti vaiką dienos metu arba 
atlikti namų ruošoj darbus.

Skambinti vakarais:
tel. HE 1-9729

RKO Keith’s 105th
Vasario 27 — kovo 1 d. "A 

GIRL IN EVERY PORT” su 
Marie \Vilson, Proucho Marx, 
tVilliam Bendix.

Kovo 2 — 4 d. "THE MUM- 
MY” ir "MUMMYS CURSE”.

2.50
1.00
1.00
0.80
0.25
1.50
2.50
2.00
3.00

1.50 
_______  2.00

Visų lietuvių pasididžiavimas 
šias, ir daugelį kitų knygų, turėti 
savo namuose.

Užeik i Dirvą dar šiandien ir 
nusipirk. Visas šias knygas siun
čiame ir paštu. .

Dirvoje galite gauti Kari, Lie
tuvių dienas, Margutį, Pelėdą. 
Vienybę ir Amerikos Lietuvį.

GEORGE 1VAYLONIS 
keturių vyrų orkestras įvairiems 
parengimams. Prieinama kaina.

UL 1-2993

Bld.

ap-
ne-

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra- 
candai tampa sunaikinti arba 
-ugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
no, ko visada reikalauja 
Iraudos kompanijos pirm, 
ru išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
•09-12 Society for Saving

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521 
s

VISAIS BANKINIAIS REIKALAIS

Ateikit į Lietuvių Bankų jei Jūs norit taisyti, sta
tyti ar pirkti namus. Lietuvių Banke jūs galit apmokėti 
visokias sąskaitas, išsipirkti money orderius ar čekius, 
pasiųsti pinigus į kitus kraštus.

Lengvai prieinama taupymo vieta — LIETUVIŲ BAN- 
KAS.

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

>712 Superior Avė. HE 1-2498

Cleveland, Ohio

G A S A S
ALIEJUS
ANGLIS

P J KE1ČS1S
6U9-12 Society for Savings Bldg—-Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1778. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba pnemiesėiuoee, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą |vai- 
riuuae apdrautiua-inHUrttnce reikaluose.

Sutaisau paskolas,, pirmu morgečio. Patarnavimas ir išpildyluar 
rantuojama. Kreipkitės | mane telefonu arba asmeniškai.

Padaryk daugiau vietos darbui 
ir žaidimui — išlaisvink savo 
namą ir kiemą nuo virvių visam 
laikui!

Modernus Elektrinis Džoviri-
tuvas užima mažai vietos, džiovina drabu
žius greičiau ir geriau, sustabdo džiovinimo 
vargus.

Jūsų Elektros agentas visuomet išnaudos 
progą parodyti visus darbą lengvinančius, 
laisvą vietą didinančius patogumus, duodan
čius šio modernaus Elektrinio Džiovintuvo. 
Pamatykit jį šią savaitę.

”TEN O’CLOCK TUNESV
Perduodama penkios diena* per savaitę — nuo pirmadienio iki penkiadienio' 
Rytais 10-tą — WICA ir WGAR Vakarais 10-tą — WHK

SUOPIS FURNITURE

v ; V?'1! L t

f t
• . v-' *•' ?• V
' ’rser.’jfib/ nnd personai'

’i f '7'
• i».<J. |/c.>d’ įicq ’ .

6921 Wade Park EX 1-0911
Visokių* rūšių baldai ir elektriniai bei 1" 

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

- -J- ■

Patogi vieta apsipirkti* lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje. ■

kitokį reikmenys
Savers always we/come

M EMI EI, FEOElll B EPO ŠIT HSBUKCE SATI01

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

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

L J. S A M A S
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairusftovanų 
pasirinkimas.

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

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 
Aldona ^Vilkelis • Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR ĄVE. HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON
FUNERAL KOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Delta E. Jakubs & M illiam
Licensfjuoti laidotuvių direktoriai

T- * ~ .

25 metai simpatingo ir rimto
6621 Edna Avenue

J. Jakubs
ir balsamuotčjai

patarnavimo
. ENdicott 1-1763

p
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SENA PRAEITIS

DABARTINIAI SANTYKIAI

ir

pa-

ne-

KEBLI PROBLEMA
Buvęs čiankaišeko karys priešt

venti. Baigė universitetą, vedė

Iš
Reikia tikėtis, kad ir atsakin-

L

THE DANCE OF LIETUVA

54 lietuvių tautiniai šokiai be:

užmušti. Džiovos gy-•įįj

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
METAIS

LIETUVIŲ — LENKŲ 
SANTYKIAI VOKIEČIŲ 
OKUPACIJOS METAIS

Užsakymus ir pinigus siųsti
Z

,V. B e I i a j a u s

i . _

DIRV.OS “redakcijai

LIETUVI# NEPUOLA
UŽNUGARIO

žaidimai

■ mirš, nes Lietuva tada dar kartą 
' įrodė, kad ji nepuola iš užnuga
rio, bet savo santykius siekia 
tvarkyti teisės ir padorume prin
cipais.

I

bim kurios bus abiems šalims

EUKUMūU

★ ★★ 
THE FIELD

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avcnue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-4486. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Lietuvių lenkų santykiai, is
torijos bėgyje, nebuvo malonūs. 
Tiesa sakant, jie nebuvc malo
nūs tik lietuviams. Lenkai ir da- 

_.-bar tais santykiais nori didžiuo- 
tįsyvisokiomis pastangomis sten- 

• giasi juos atkurti. Ir kaip jie tų 
senų, lietuviams nešančių mirtį, 
santykių nenorės. Juk nedaug 
bereikėjo, kad lietuvių tauta bū
tų sutirpusi lenkiškoje ekspan- 

■ sijoje. Mes buvom sulenkinę sa
vo. pavardes, priėmę jų kalbą, 
išmokę jų maldas, pasilinksmini
muose pradėję dainuoti jų dai
nas, ir kas svarbiausia, mes bu
vom praradę savistovią valstybę. 
Praradę Lenkijos garbei ir 
sididžiavimui...

Lietuvių lenkų santykiai : 
priklausomybės metais (1918 
1940) visą laika buvo pavojingai 
įtempti. Vilniaus pagrobimo 
klasta į lietuvių tautą buvo įne
šusi, reikia atvirai pasakyti, ir 
nepalaužiamo ryšto ir nepalau
žiamos lenkams neapykantos.

Tas laikotarpis, greta ekono
minės Lietuvai nenaudos, turėjo 
nepanrastai didėlę tautiųe nau
da. Per tn laika lietuviu tauta 
buvo beveik išgijusi iš visų len
kišku ligų, apkrėstų dar anais, 
senais laikais. Lietuviu tauta 
pati įsitikino, kad jo* dvasiniai 
turtai yra ne tik lyvūs lenkų 
dvasiniams turtams, bet dauge
liu atveju ir pranašesni.

Nepriklausomo gyvenimo ūki
nė pažanga taip pat rodė, kad 
lietuvių tauta turi pakankamai 
sumanumo ir jėgos savo gerbū
vį ne tik pakenčiamai tvarkyti, 
bet ir išvesti j tarptautinius 
lenktyniavimo kelius. Ir nors lie
tuviai su lenkais tuo metu, išsky
rus paskutinius pusantrų metų, 
santykiu neturėjo, bet būdavo 
patiekiama pakankamai medžia
gos įsitikinti, kad lenkai su-lie
tuviais negali susilyginti, nega
li lietuvių pavyti. Ir šioji sritis 
rodė, kad mumyse yra gyva kū
rybinė jėga, kurios jau neturėjo 
daugelis išsisėmusių tautų.

tokią seną ir lietuviams nedrau
gišką giesmę, nieko kito neliko, 
kaip numoti Į nepagrįstas pre
tenzijas ir tvarkytis pagal to 
momento reikalavimus ir savąjį 
reikalą.

Vokiečiai, okupavę Lietuvą 
Lenkija, vedė žinomą rytu erd
ves visiško pavergimo politiką. 
Bet neturėdami pakankamai jė
gų užfrontės tvarkymui, raizgė 
įvairius politinius žaidimus. 
Mums jie aiškino, kad apie Ne
priklausomybės reikalus kalbės 
tik karui pasibaigus, žadėjo ir 
lenkams padaryti įvairių nuolai
dų,''b'et nesurado pradžioje oku
pacijos jokių įtakingesnių as
menų, kurie organizuotu lenkiš
ką savivalda. Tat pačioje Lenki
joje, vokiečių okupacija dažnais 
atvejais buvo kietesnė ir parei
kalavusi daugiau aukų, nei Bal
tijos kraštuose.

Visuose vokiečių okupuotuose 
kraštuose, kaip paprastai tokiais 
atvejais būna, buvo juačiamas 
nemažas rezistencinis judėjimas. 
Lenkai tada ypatingai didelį dė
mesį kreipė į ginkluotų pajėgų 
suorganizavimą ir jų pastovų 
didinimą. Neabejotina, jie. tikė
josi vokiečių galybei griūvant, 
tuoj visą gyvenimą paimti į savo 
rankas ir atstatyti senąsias val
stybės sienas.

Ne kitais tikslais jie organi
zavo karinius dalinius Vilniaus 
krašte. I tuos dalinius jie per
mesdavo nemažai savo jėgų ir iš 
Lenkijos, nes čia, dėl dviveidiš
kos vokiečių politikos, juos buvo 
daug lengviau išlaikyti.

Vokiečių galybei baigiantis, 
lūžtant rytų frontui, Lenkija sa
vo nelegalios kariuomenės, veik
lą Vilniaus krašte dar pastipri
no. Lietuviams, iš vestų vokie- : 
čių okupacijos metu derybų su 
Londono egzijinės Lenkijos vy
riausybės atstovais, buvo žino
mas aiškus nusistatymas, kad 
jie nuo Vilniaus krašto nenori 
atsisakyti, žinant tokį nusista- 
tvma, buvo aiškios ir priežastys, 
dėl kurių Vilniaus krašte telkia
ma .didesni nelegalios kariuome
nės daliniai. Lietuviai, norėda
mi išlaikyti tvarką, taip pat bu
vo priversti imtis visokių atsar
gumo priemonių. Ypatingai dar, 
kad Vilniaus srityje pradėjo.sa
vo partizaninį telkimą ir sovie
tai. Pridėjus grynais kriminali
niais tikslais susiorganizavusius

mokam pasiginčyti! Daugiau 
net, negu reikia!

• ♦ *

Pridurmui paskui prof. J. Ka
minską, Vlikas atkomandiravo 
čia ir kitą savo šulą —- prof. J. 
Brazaitį. Irgi, kaip sakoma, su 
net šeimos priedais papildytu 
gana solidžiu atlyginimu. Irgi — 
svarbių uždavinių atlikti. Būtent 
— suplanuoti svarbią konferen
ciją. Bet šiuo metu, kada pats 
Vlikas, kaip pranešama, yra nu
taręs ' kažkaip reorganizuotis ar 
bent kaiką savo aplinkoje per
organizuoti, konferencijos pro
blema savaime pakibo ore: su ja 
tenka, mažų mažiausiai, palauk
ti... Tuo būdu ir čia didieji. ---------- - ; , •
uždaviniai, kaip atrodo, savaime prižiūrėtų paliaubų susitarimo neutrali valstybėj Korėjos reika- 
susitraukią į atsitiktines prakal- vykdymą. Jungt. Tautų delega- ’e> kurį jiems būtu nriimtina į 
bas ir pasikalbėjimus su laik-Į ei ja griežtai tam priešinasi. Yra inspektorius ... Tuo būdu sten- 
raščių atstovais,-' kuriuose taip įtarimas, kad komunistai čia, ifiamąsi^ jšvengti įsipareigojimo 
pat jau toli gražu nebe pirmą kurį laiką pasispyrę, gali ir . nu
kartą dėstomos Lietuvių Fronto sileisti, nes šis jų reikalavimas 
grupės pažiūros į kaikuriuos gali būti savo rūšies spąstai, 
klausimus arba tos grupės kil- Mat, jeigu Jungt. Tautų delega- 
mės istorija. Ir už tai. Vlikas cija nesutiks sovietų priimti, 
moka algą. ( nepripažindama jų "neutraliais”,

Tų komandiruočių tikslingu- tai tada bus galima tvirtinti 
mas darosi nesuprantamas. , priešingai, būtent, kad sovietai

St. B. yra suinteresuota šalis. O kaip

Laikraščiuose neseniai - buvo 
paskelbtas buvusios Vliko dele
gacijos pareiškimas apie perei
tos vasaros derybas Reutlingene. 
Po tuo pareiškimu tarp kitų yra 
ir prof. J. Kaminsko parašas, o 
paties pareiškimo tokia mjritis, 
kad delegacija jaučiasi reikia
mai atlikusi °avo darbą. To dar
bo vaisius, kaip žinoma, buvo 
susitarimas, po kuriuo taip pat, 
rodosi buvo delegacijos nario J. 
Kaminsko parašas. Taigi jis, tur
būt, nebuvo priešingas nei susi
tarimo prasmei, nei jo tikslui.

Bet '.pamačius laikraščiuose 
aprašymus apie prof. J. Kamins
ko pareiškimus Kanadoje (ir 
anksčiau kaikuriose JAV vieto
se), gaunamas visiškai kitas 
vaizdas. Tuose savo pareiški
muose jis nepasakė nieko nauja, 
o tik dar kartą pakulė jau daug 
kartų-iškultus šiaudus. Išskyrus 
dulkes, iš. senų šiaudu, žinoma, 
nieko nebegalima iškulti. Ir da
rosi visiškai nesuprantama, ko
dėl ir kam prof. Kaminskas tuos 
šiaudus bekulia. Ar tik tam, kad 
dar kartą pakurstytų ginčų ug
nelę, apie min. Lozoraičio "nedo
rybes”, kuri paskutiniu laiku, 
gerokai nusibodusi, jau prigeso?

Buvo galima manyti, kad ano 
pasirašyto (nors "ir neisigalioju- 
sio) susitarimo tikslas buvo kaip 
tik pašalinti ginčus: jeigu jų ir 
neišspręsti, tai bent jau išjungti 
juos iš veiklos. Suprantama, kai 
tftos ginčus dar kelia tie, kurie 
ir susitarimą atmetė. Tai bent 
nuoseklu. Bet kas susitarimą pa
sirašė, tai turbūt gi neveidmai
ningai norėjo, kad būtų pasiek
ta. bent kiek daugiau sklandumo 
veikloje, Tai kaip dabar suderin
ti prof. J. Kaminsko pareiškimus 
su anais jo parašais?

Kalbamą, kad prof. J. Kamins- j 
kas šiame žemyne yra tik sve
čias, netgi ne sveęias, o tiesiog 
Vliko komandiruotas pareigii-: 
naš, su irtįyginįmu, atsiųstas čia1 
atlikti tam tikrų uždavinių. Mes 
nežinom, Jkokie tie uždaviniai,! 
bet, turbųt, svarbūs, jeigu Vii-, 
kas rado' reikalą tam tikslui I 
komandiruoti savo tokį įžymų I 
atstovą. Tačiau jokiu būdu ne
atrodo, kad į tų uždavinių skai
čių turėtų įeiti pastangos atgai
vinti ginčus apie min. Lozoraitį | 
ir jo esamas ar nesamas bei pa
matuotas : ar nepamatuotas pre-,1 
tenzijas. Nejaugi reikia VlikuiI Viskas gal būtų buvę gerai, 
priminti, kad mes čia ir be spe- bet jis kartą, dar būdamas mo
daliu delegatų pašėlusiai gerai kytoju, prasitarė mokiniams, kad

. ... .. ... tada tu
rėtų būti priimti.. i dalyvauti 
politinėje konferencijoje, kuri, 
kaip sutarta, per 90 dienų nuo 
paliaubų pasirašymo, turėtų su
sirinkti svarstyti Korėjos poli
tinio sutvarkymo ”ir kitų" klau
simų, v. •

Todėl Jungt. Tautų delegacija 
nekalba apie sovietu "neutralu
mą” ar' "neneutralumą”, o re
miasi tik tuo ankstyvesnių ąu- 
sitnrimn. navai kuri i inspekci
ne komisija turi būti kviečianti! 
delegatai tokiu neutraliu valsty- 

„„...M......... .... kurios bus abiems šalims
kala.uja, kad sovietai būtų prij priimtinos. J. T. delegatai pa
imti j inspekcjnę komisiją, kuri reiškia., kad sovietai nėra tokia

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
mia dalimi paremtas ir vidaus 
politikos sumetimais) sudaro tą 
nepaprastą kantrybės šaltinį, iš 
kurio semiamaši jėgų vis dar 
derėtis, derėtis ir derėtis. Lašas 
po lašo — jau dėl daugelio da
lykų ir susitarta, žinoma, gero
kai nusileidžiant, t. y., sutinkant 
žymią komunistų reikalavimų 
dalį patenkinti. Bet dabar daly
kai-jau užkliuvo už dvejų prin
cipinių dalykų — sovietų įsilei
dimo į inspękcinę komisiją ir 
belaisvių apsisprendimo teisės.

Komunistai labai griežtai rei-

suinteresuota šalis, jie

kviesti Maskva j politinę konfe
renciją. JT delegacija pagaliau 
pasiūlė pasitenkinti tik keturiais 
"inspektoriais”. Švedija, Šveica
rija, Lenki ia ir Čekoslovakija/ 
T. y., atsisako nuo Norvegijos, 
kad tie atsisakytų nuo sovietų.

Dar svarbesnis klausimas yra 
dėl belaisvių.

L’gi šiol komunistai griežtai te
besilaiko reikalavimo, kad visi 
belaisviai turi būti privalomai 
gražinti atgal. J. T. delegatai ly- 
lygiai griežtai tebesilaiko laisvo 
apsisprendimo principo.

Padėtis kebli. J. T. neabejoja, 
kad jų žmonės visi norės grįžti. 
O jei kas nenorėtų, .tai tesižino. 
O komunistai — priešingai: jie 
mano, kad daugelis geruoju ne- , 
grįš, o jiems labai rūpi, kad 
grįžtų visi. Jie sako, prisideng
dami,apsisprendimo principu, jūs 
mūsų žmones norit nuvilioti ar 
net prievarta išsigabenti pas sa
ve, kaip pigius darbininkus... 
Iš kitos pusės, ir J. T. delegacijai 
reikia susimąstyti, nes komu
nistai, priėmus laisvo apsispren
dimo principą, kaip tik patys ga
li tą patį padaryti su amerikie
čiais ir kitais: išsiųs į Rusiją; ir 
sakys, kad jie nenorėjo grįžti...

Pirma minėto j. konferencijoj 
YVashingtone tas klausimas irgi 
buvo paliestas ir buvo pasisaky
ta už griežtą laikymąsi apsi
sprendimo principo. Visų pirma, 
tenai buvo griežtai pasmerktas 
pereito karo pabaigoje padarytas 
pasielgimas, prievarta išduodant 
bolševikams didžiules mases ka
ro pabėgėlių ir tremtinių. Toliau 
buvo nurodyta, kad didelis ko
munistų belaisvių kiekis yra 
kaip tik pasėka psichologinės 
strategijos, pavartotos kare.

Nei lietuvių, nei lenkų viltys, 
kad baigiantis antrajam pasau
liniam karui atsistątysime lais
vas valstybes, nepasitvirtino. 
Laisvės besiekiant, Varšuva vir
to griuvėsiu krūva ir krito tūks
tančiai nauju auku. Lietuvos že
mėn tain pat tekėjo daugelio 
tūkstančiu patriotų kraujas. Ir 
viena ir kita tauta, kad kiek ir 
skirtingose formose, neša tų pa
čiu sovietu vergiją. Atrodo, kad 
bendras priešas turėtu atšaldyti 
senas aistras ir sudaryti palan
kias sąlygas santykiams įeiti į 
normalesnes vėžes. Einant bend
rais tautiniais siekiais, tik taip 
tvarkantis ir galvojant, geriau
siai ir būtu pasitarnaujama lau
žiant bendrą priešą. Bet, deja. 
Lietuviams - lenkamk skersai k ■- 
lio, einant i noi'malesnius santvš 
kilis, vis tebestovi Vilniaus var
das. Ypatingai kietai tuo klausi
mu tebesilaiko londoniškė lenkų 
vyriausybė, mūsų akimis žiūrint, 
vienintelė teisėta lenkų- tautos 
reprezentante. Tiesa, kai kurios 
in politinės partijos yra linku
sios tuo klausimu nuolaidžiau 
kalbėti, bet to visai nesimato iš 
bendrųjų pareiškimu ir iš nau
jai pasirodančių leidiniu. Ten 
ypatingai kietai ryškinamas ta
riamasis Vilniaus lenkiškumas.

Kad su lenkais reikia santy
kius palaikyti, ypatingai šiuo 
metu, turint vienodus tikslus 
prieš bendra okupantą, šiandien 
nereikia niekaip įrodinėti. Bet 
tie geri santykiai neturi būti 
užmegsti, kaip kas begalvotu, 
sąmoningais nutylėjimais, atvira 
mūsų nuolaida ar t. v. "realio
sios politikos” išskaičiavimais. 
Ne. Vienokiame ar kitokiame su
sitarime su lenkais turi būti pa
brėžiama —

1. bendradarbiavimas siekiant 
atstatyti laisvas Lietuvos ir Len
kijos valstybes,

2. sureguliavimas, teritorinių
ginču, kUI zu.uouj vun , i - - - ■ ■

būti paliekama tokioje padėtyje, New. 5°^°. laboratorijose pa-(dęs jiuodą džiovos baciloms už- 
kaip tai buvo išspręsta Suvalkų ga!nin.tl Jr Jau )Sbandytl nau-» mušti, bet, deja, tas nuodas ly- 
sutartyje ’ i vaistai, kuriais visai nesunkiai giai taip pat. žudė ir ligonį,...

3. pasižadėjimas ateityje na-' ^oma džiova, šimtams tūks- j Tačiau amerikiečiai toliau tyri-
sitaikančius bet kokius ginčus tancių tos ligos paliestųjų ta Ž1-, nėjo tą produktą ir surado nau- 
spresti taikiu būdu. (ma suteikė didelių, deja gal dar - - ------ - — --

Iš viešu ir neviešų pareiškimų,klek lr ankstyvų vilčių.
- ■ | žinia Skamba labai džiugiai:

vaistai, pagaminti piliulių for
ma, per gana trumpą laiką visiš
kai išgydo net beviltiškoj sta
dijoj buvusius ligonius ir tas 
gydymas, yra visai paprastas ir 
nebrangus — iki 100 dolerių. Jau 
190 žmonių, tie vaistai išbandyti 
su visai geromis pasekmėmis. 
Jeigu, esą, toliau pasitvirtins 
tai, kas ligi šiol patirta, tai džio
vos klausimas būtų išspręstas. 
Jau dabar pareikšta, kad reikia 
susilaikyti nuo naujos džiovinin
kų ligoninės' statybos, d po po
ros metų ir esamosios džiovinin
kų ligoninės būsią galima pa
naudoti kitiems tikslams. .

Tuo tarpu dar įspėjama ne
būti per dideliais optimistais, 
tačiau stipriai tikima, kad vis
kas bus iš tikrųjų gerai. Visas 
keblumas ligi šiol buvo, kad ne
buvo jokių priemonių džiovos 
baciloms

Vokietijoje prieš keletą dienų 
įvyko parlamentinis skandalas: 
teko suimti vieną parlamento 
narį, kuris pasirodė visai ne tas, 
kuo jis.sakėsi esąs: tai būta bu
vusio žymaus nacių pareigūno, 
kuris, pagal taisykles turėjo se
niai būti kalėjime,- o ne parla
mente ...

Paskutiniu laiku jis buvo ži-
i nomas, kaip dr. Franz Richter. 
' Jis sakėsi esąs gimęs dabartinėj 
j rusų zonoj. 1946 metais atsirado 
Hanovery.' Gavo mokytojo vietą. 

I Ten susitiko neva savo buvusio 
i draugo našlę, kurios vyro mir- 
i ties įrodymus jis pats kaip tik 
ir parūpino.' Draugiškai vedė sa
vo draugo našlę, įdukrino jo duk
terį, įsijungė į politinį veikimą, 
tapo vienu iš vadų Reicho So
cialistinės Partijos (vadinamos 

1 neo-nacių partijos) ir buvo iš
rinktas į parlamentą Bonnoje.

Viskas erai būtu hnvp ežerai:

Vokietija nebūtų pralaimėjusi 
kare, jei nebūtų buvę tiek išda
vikų, kurie dabar iš politikos 
lobsta. Tai sukėlė įtarimo ir jis 
buvo pradėtas sekti. Paaiškėjo, 
kad jis yra visai ne jis, o tas 
jo1... "miręs draugas”. Jis pa
sigamino savo mirties metriką, 
atvyko, kur nei jo nei šeimos 
nepažįsta, vedė savo nuosavą 
žmoną, įdukrino savo nuosavą 
dukterį ir tokiu būdu tarėsi jau 
likvidavęs savo praeitį...,. , .

Tai net ne vienintelis toks at
sitikimas. Vos keletą dienų ank
sčiau toks pat dalykas paaiškė
jo ir Pąncūzijos palamente, kur 
vienas parlamento narys-pasiro
dė esąs pavardę pakeitęs vienas 
iš jieškotų okupacijos laikų ko
laborantų ... Pasirodo,, kad rin
kikai nelabai, pažįsta savo at
stovus, kuriuos jie išrenka spręs
ti jų vardu valstybės reikalus ...

Galas džiovai
Vieną pereitos savaitės rytą dymas tebuvo galimas netiesio- 

: New Yorko, o netrukus ir viso: ginėmis priemonėmis. Tiesa, 
I pasaulio gyventojai tapo džiaug-1 prieš penkerius metus vienas vo- ii cxuijnvxiim» ten turimų •. . . , , f. w.

kur Vilniaus sritis turi sminSa.1 sujaudinti žinios, kad i kiečių gydytojas jau buvo išra-

1939 m. vokiečių — lenkų ka
rui bręstant, lenkuose vyravo 
neperkalbamas psichozas, kad 
jie per 2-3 savaites nuo karo s ...
veiksmų pradžios bus Berlyne, dalinius ir gausim pilną tuome- galima susidaryti tvirtą ntiomo- 
Gi įvyko pirešingai ir lenkų ka- tinio Vilniaus krašto neramumų nę, kad nei pirmas nei trečias 
riuomenės išblaškyti daliniai po vaizdą. i-------- .... ---- ..... ----  ._
dviejų savaičių jau jieškojo iš
sigelbėjimo kaimyniniuose kraš
tuose. Tada ir Lietuva, tiek 
skriaudų iš lenkų patyrusi ir tik 
prieš pusantrų metų patyrusi ži
nomojo ultimatumo dienose, sve
tingai atidarė sienos i.____
Daug lenkų tada prieglaudą ga- kantos intrygą. Buvo net keliais pusės padaryti negalima. Mes 
..» 1 _• .1A.* ofvnioio UoA. tmlzizJUu anvn foiaoc: tnzimo ir +nlinii r>n_

taisyti padarytą lietuvių tautai 
skriaudą. Be šio klausimo visiš
ko išsiaiškinimo, visokie susita
rimai su lenkais galios tik iki 
pirmos, lenkams patogios . pro-, 
gos, kad vėl įvarius peilį, kaip 
tai buvo padaryta tuoj po Su
valkų derybų. Todėl, kas šian
dien tik. imasi atsakomybės ’ su 

ėlgti. Reikia manyti/kad Lenki- Lenkai užkietėjusiai gynė seną lenkais kalbėti ir J ieškoti kom-

punktas, tiek iš vienos, tiek iš 
Lietuviai, jei būtu turėję ga- kitos pusės, kliūčių nesutinka, 

limybės laisvai tvarkytis, neabe- Tenka aiškiai patirti, kad ve- 
jotinai tuoj būtu įvedę tvarką, dant bet kokius pasikalbėjimus, 
Bet vokiečiams buvo labai' pa- kurie vestu prie pastovesnio su- 
togu, kai buvo keli besipešantie-' sitarimo. lenkai antrąjį punktą 
ji- Jie tarą) tu besipešančių jų nori apeiti, paliekant neaptartu, 

vartus/ judriai.sukosi ir mezgė neapy- Mūsų‘įsitikinimu, to iš lietuvių

vo Lietuvoje, 6 dar daugiau ga- atvejais įrodyta, kad vokiečių ( savo teises turime ir toliau pa- 
vo negarsinamus leidimus per 
Lietuvą traukti link Anglijos.

- Vokiečiai tada niršo. Ak, gi bū-' 
vo ,ir iš lietuvių tarpo tokių, ku
rie tuometinę Lietuvos vyriau
sybę ragino pulti draskomą Len
kiją ir atsiimti Vilnių jėga. Iš
mintinga užsienio politika tada Į 
lėmė ir lietuviai pasielgė, kaip.

valdžios atstovai nelegaliems ka-' stoviai ginti, o lenai turi ati- 
riniams daliniams teikė ginklus 
ir kitaip rėmė. Tos ir kitos prie
žastys skatino nedelsiant su len
kų vadovaujančiais asmenimis 
išsiaiškinti ir nutraukti nereika-

I lingą, piktą ir. svetimiems tar- 
' naujantj žaidimą. Deja, derybos 
buvo vedamos keliais atvejais,jcnic ii iiwu.viai pooicigv, nuipijuvo veuaiiiua Keliam ovvęjcuo, 

tik galima garbingiausiai pasi-'bęt prie susitarimo neprieita.
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ja, ateityje tvarkydama savo tezę, kad Vilniaus sritis priklau- promįso, tos sąlygos neturi už- 
santykius su" "Lietuva, . tai neuž-|santi Lenkijai, žinoma, girdint. miršti. Balys Gaidžiūnas

ją junginį, kuris žudo tik baci
las, bet nekenkia ligoniui.

Jeigu turimos viltys pasitvir
tins, tai bus išspręsta didžiulė 
žmonijos problema. Tarp ko ki
ta, tai atsilieptų net ir J AV imi
gracijoms taisyklėms: kliūties, 
kuri neleido atvykti daugeliui ir 
mūsų artimųjų, ateity nebelik
tų... .

penkerius metus atvyko į JAV • Būtent, jie buvo kviečiami pa
rengtis diplomatinei tarnybai, siduoti į nelaisvę ir jiems buvo 
Kai komunistai užėmė Kiniją, užtikrintas saugumas. Jei dabar 
jis nutarė pasilikti Amerikoj gy- jie būtų apgauti, tai niekas dau- 
venti. Baigė universitetą, vedė giau vakariečių pažadais neti- 
čia gimusią kinietę, nuvyko pas ketų irtai būtų didžiausiassmū- 
uošvius į San Francisco, ten ga-1 gts psichologinei strategijai Eu- 
vo tarnybą, pagaliau nutarė rppoje bei.kitur. Veltui būtų ir 
pirkti namą San Francisco pa- visi Europos gynimo pasirengi- 
krašty. Kai įmokėjo 2.900 dolė- mai.
rių įnašą, kaimynai pranešė j'am, Pž----  -----
kad jie protestuoja prieš jo ap- gieji sluogsniai šio reikalo reikš-

’kau- mę pakankamai gerai supranta 
šeimos apsigyve- ir Šiuo esminiu reikalu nenųsi- 

'leis. Bet komunistai šiomis die
nomis

rado naują priežastį 
tuo reikalu ypatingai spirtis. 
Mat, amerikiečiai jau dabar 
"skryninguoja" belaisvius, tai 
yra, apklausinėja juos ir išskiria M 
tokius, kurie įtikina, kad jie tik 
prievarta pas raudonuosius 
įtraukti lojalūs pietinės Korėjos , o 
gyventojai. Tokius tuojau palei
džia. Bet fanatikai komunistai , 
vienoje belaisvių stovykloje su
organizavo ~ pasipriešinimą to
kiam tikrinimui ir sukėlė riau
šes, puolė amerikiečius kareivius 
ir tie, nebeturėdami kitos išei- ‘ 
ties, turėjo’ pavartoti ginklus. 
Kelios dešimtys belaisvių buvo 
nušauta, buvo ir nemaža sukeis
tų. Amerikietis kareivis vienas 
užmuštas ir keliolika sužeistų. - ,

•. Komunistai dabar tas "belaisvių K) 
I žildvnes” naurloia ir<ri kain nrio.

sigyvenimą, kadangi ne 
kazinės rasės" 
nimas toje vietoje sumažinsiąs' 
jų visų nuosavybės vertę.,.

Kinas, kaip paprastai, manda
gus, ramiai pasiūlė, kad tos vie
tovės gyventojai pasielgtų de
mokratiškai, tai yra slaptu bal
savimu praeikštu savo nuomonę 
tuo klausimu. Buvo suorgani
zuotas balsavimas. 178 balsai 
buvo, prieš jo apsigyvenimą te
nai, o tik 28 sutiko.

Vos tas dalykas išėjo viešu
mon, tuojau iš įvairių Ąmėrikos 
vietų pasipylė pasiūlymai kinui 
pirkti namus ar sklypus baltųjų 
apgyventose vietose. Tuo pačiu 
pasipylė pasmerkimo protestai 
prieš anos vietovės gyventojus. 
Tie susirinko dar kartą apsvars
tyti klausimą. Susirinkimas bu
vo labai triukšmingas, bet galų 
gale jie pasiliko prie savo pir-j .
mojo nutarimo. Jie pareiškė at-j žudynes” naudoja irgi kaip prie- 
virai: "Jei ir atsiprašytumėm, žastį reikalauti, kąd visi belals- 
tai atsiprašymas būtų veldmai-i viai būtų grąžinti be jokių skir- 
niškas”. stymų ir klausinėjimų ... V. R. •

&


