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VILTIES 
DRAUGIJOS 

NARIAI

PLIENO PRAMONE 
PERĖMĖ VALSTYBĖ

Praėjusią savaitę į Vilnies 
Draugiją’ įstojo šie asmenys:
104. Valiukėnas Jonas,

Rochester ................ -10
105. Musteikis Jonas,'

Rochester ............... 10
106. Rutkauskienė Sabina,

Cleveland ...............
107. Girčys Balys,

Chicago ...............
108. Jančys Aloyzas,

Rush ......................
109. Andruškevičius K.,

Montreal ........... „..10
110. Andruškevičius Jieva,

Montreal ..... i..„
111. Sakalas Jonas.

Cleveland ..........
112. Maželis Petras,

Cleveland ..........
113. Astrauskas St.,

VVorcester ......
114. Saladžius Pr.,

Rochester ............... 10.
Pirmojo narių telkimo vajaus 

laikas baigiasi -balandžio 10 d. 
Kas iki to laiko į Draugiją įstos, 
dalyvaus sprendžiamu balsu Vil
ties Draugijos pirmajam narių 
suvažiavime. Suvažiavimas įvyk
sta Clevelande, balandžio mėn. 
26 ir 27 dienomis. Visi įstoju
sieji po balandžio 10 dienos gaus 
suvažiavimui reikalingus prane
šimus.

PASITARIMAS 
NEW YORKE

Eu-Pereitą savaitgalį "Free 
rope” Lietuvių skyriaus patalpo
se įvyko Lietuvos laisvinimo 
veiksnių pasitarimas einamai
siais politiniais klausimais. Ja
me dalyvavo ALTo Vykdomojo 
Komiteto nariai: L. šimutis, dr. 
P. Grigaitis ir M. Vaidyla. A. 
Olj, šiam negalėjus atvykti, pa
vadavo Linkus; iš VLIKo buvo 
prof. Kaminskas ir J. Brazaitis, 
ir "Fąee Europe” lietuvių sky
riaus nariai. Kadangi P. žadei- 
kis negalėjo atvykti, jį atsto
vavo Gen. Konsulas New Yorke 
J. Budrys.

Šis pasitarimas įvyko ryšium 
su prof. Kaminsko, kuris yra 
VLIKo Vykdomosios Tarybos 
pirmininkas, kelione į Europą. 
I Vokietiją jis grįžta tuojau po 
Velykų švenčių.

Pasitarime,svarstyta Vadovau
jančių veiksnių konferencijos 
sušaukimas Amerikoje.

OLIS NOMINUOTAS
Iš Chicagos praneša, kad bal. 

8 d. rinkimuose į Sanitary Dis
trict patikėtinius vėl nominuotas 
A; Olis.

MIRĖ PULK. 
VL. RĖKLAITIS

Balandžio 3 dieną Chicagoj 
mirė pulk. Vladas Rėklaitis — 
buvęs ilgametis Ukmergės mies
to burmistras. Mirė staiga, dar
bovietėje. Velionis buvo pasižy
mėjęs dalyvis kovose dėl Lietu
vos nepriklausomybės. Vadova
vo 7-tam pėstininkų pulkui ties 
Širvintais; paskiau buvo 5-to 
pėstininkų pulko' vadas. Dirbo 
kariuomenės štabe ir vėliau il
gai burmistravo. ‘

Sovietų pirmosios okupacijos 
metais išsėdėjo kalėjime, kur 
'buvo žiauriai tardorhas ir kur 
buvo sugriautą jo sveikata, šei
ma išgabenta į Rusijos gilumą. 
Velionis Amerikoj išgyveho 3 

. metus.
Vladas Rėklaitis buvo švel

naus' būdo, didžiai taktingas, 
jautrus ir kilnių nusistatymų 

. - žmogus. Buvo narys Lietuvių 
.. "Ramovės” ir Amerikos Lietu

vių Tautinės Sąjungos Chicagos 
; skyriaus. .

SKAITYTOJAMS, PLATINTOJAMS

BENDRADARBIAMS IR VISIEMS

LIETUVIAMS GERIAUSIŲ

VELYKŲ ŠVENČIU!

PRANCŪZIJOJ 
ĮSIKORĖ LAISVOSIOS 

EUROPOS KOMITETAS

, žymus Prancūzijos valstybės 
vyras, buv. ministeris pirminin
kas Paul Reynaud, specialioje 
spaudos konferencijoje Paryžiu
je, pranešė apie įsikūrimą Pran- 
ūzijos Laisvosios Europos Ko

miteto. į tą komitetatą įeina vi
sų antikomunistinių politinių 
grupių atstovai, nuo gaulistų iki 
socialistų. Asmenybių tarpe pa
žymėtini buvusieji ministeriai: 
Devinat, Frenay, Lecourt, Mit- 
terand, Naegelen, ambasadorius 
Leon Noel, generolas Bethuart 
r kiti.

Pirmininkas Paul Reynaud ne
paprastai vaiždžiai nusakė apie 
priespaudą, kurią kenčia už ge
ležinės uždangos atsidūriusių 
kraštų gyventojai, o taip pat 
paskaitė komiteto parengtą ma
nifestą. Pabrėžtas Prancūzijos, 
Europos sąjūdžio apaštalo, pasi
ryžimas palaikyti ir įprasminti 
tikraji solidarumą su tais kraš
tais, kurie turėjo tamprius kul- 
turinius ryšius su Prancūzija ir 
kuriuos likimas dabar nuo jos 
yra atskyręs.

Tiems kraštams Prancūzija 
reiškia brolišką vieningumą. Su
darytasis komitetas pasiryžęs, 
vykdydamas savo uždavinį, "in
formuoti ir užjausti", skelbti 
pavergtųjų tautų kančias ir he
rojiškumą. Pirmiausiai toki ini
ciatyva bus nukreipta per Pran
cūzijos radiofoną.

"Negalima užmušti minties!”; 
pareiškė Pirmininkas. "Kuo la
biau teisybė slepiama, tuo galin
giau ji sprogdama išsiveržia į 
šviesą”. Prancūzija niekados ne
leis, kad būtų kalbama apie tik
rą taiką, kol yra vergystėje tie 
.monės, kurių vieta turi būti 
Laisvoje Europoje.

Komitetas palaikys tamprius 
ryšius ir su Lietuvos Diplomati
ne Atstovybe Paryžiuje bei su- 
lietuviškomis federalinio pobū
džio organizacijomis.

Pažymėtina, kad šis Prancū
zijos Laisvosios Europos Komi
tetas yra visiškai savarankiška 
prancūzų institucija, nepriklau- 
Komiteto Amerikoje.
santi nuo panašaus pavadinimo 

Paryžiaus spaudoje ši konfe
rencija rado plataus atgarsio ir 
susidarė naujas judėjimas nuo
širdaus pritarimo. Džiaugiama
si, kad šis, visų pozityvių Pran
cūzijos politinių grupių Komi
tetas yra realus žingsnis į Lais
vąją Europą tikrąja to žodžio 
prasme.

PINAY GELBSTI PRANCŪZŲ 
FRANKĄ’

Nauioji Prancūzijos Vyriau, 
sybė, kurios pirmininku yra ne-

Dirvos redakcija

priklausomasis Pinay, po pirmų
jų pasisekimu "franko fronte” 
įgauna krašte pasitikėjimo ir sa
vo reformoms gelbstint pinigą 
pritarimo parlamente. Nei socia
listai, nei gaulistai į vyriausybę 
neįeina, tačiau, šios, abiejų spar
nų — kairiojo ir dešiniojo gru
pes, pradžioje palaikė Pinay pa
syviai t. y. rodydamos neutralu
mą. Pinay, nors ir nepasižymė
jęs iki šiol didžiųjų politikų tar
pe, pripažįstamas turįs gero šei
mininko galvą ir reikalus tvar
ko tikrai ūkiškai. Jam pavyko 
pakelti Prancūzijos franko vertę 
15% tuojau po pirmųjų reformų, 
k u rioą .reiškiasi.-griežtai /.užker
tant kelią ittflacijai,' • mažinant 
valstybės išlaidas. Per kilusius 
ginčus perlamente dėl šių taupy
mo reformų, kurios turėjo suda
ryti 110 milijardų frankų eko
nomijos, buvo rimto pavojaus 
valdžiai kristi. Tažiau Pinay iš
laviravo taip, kad socialistams 
po diskusijų balsuojant prieš 
tokias ekonomijas, gaulistų dau
guma pasisakė "už” ir Pinay 
vyriausybė gavo pasitikėjimą. 
Principe jos ekonomijų projektai 
priimti. Pinay gali tęsti pastan
gas krašto finansus gelbėti.

MASKVOS "EKONOMINĖ” 
KONFERENCIJA
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TREMTINIŲ KRISTUS

M

Dail. V. K. Jonyno pieš.

Kur lituviai tremiami?
Praėjusiam numery buvo ]ira- Šioje stovykloje buvo anie vieš bei daržovių. Per keletą 

nešta liūdna žinia, kad vėl dau- 2000 kalinių, jų tarpe japonai' tų pasitaikė tik vieną kartą

Rašant šias eilutes Maskvoje tus, tarp kitu vietų
atsidaro ekonominė konferenci
ja. Paryžiaus spauda primena, 
kad ta Maskvos konferencija yra 
šaukiama vykdant rezoliucijas, 
priimtas antrajame Taikos Par
tizanų kongrese, Varšuvoje 1950 
metais ir tokiam pat kongrese, 
įvykusiame Rytų - Berlyne 1951 
metų vasario mėnesį. Maskvos 
konferencijos data buvo nusta
tyta per paskutinį paruošiamųjų 
komitetų susirinkimą Kopenha
goje.

Tuo būdu taikos partizanai 
varo Europoje savo kompaniją. 
Po šimto milijonų parašų, su-1 
rinktų už Stokholmo "Taikos” 
atsišaukimą, dabar, greičiausia 
pradės rinkti parašus "už eko
nominius ryšius” su Stalino Im
perija. Apgailestaujama, kad to
kių parašų Vakarų Europos są
jūdžiai negali rinkti Kremliaus 
pusėje, gi kremliškiai čia turi 
laisvas rankas.

Visų tų balsų rinkimų įtakoje 
daromas kaip ir morąlinis spau
dimas: Maskva remiasi "liau
dies balsu1’ ir spaudžia‘ vakarus, 
nurodo, kad tikrieji demokratai 
ir žmonių draugai slepiasi už 
Juozapo ūsų .... Kapitalistinis gi'

JAV grėsė didelė ūkinė katas
trofa, kada plieno pramonės sa
vininkai ir C.LO. nesusitarė dėl 
atlyginimų.

Į streikų jau buvo pasiruošę 
050,000 darbininkų. Bet iš tik
rųjų tas streikas būtų palietęs 
mažiausiai 5 milijonus dirban
čiųjų, nes plieno trūkumas būtų 
palietęs labai daug fabrikų; iš 
plieno gaminančių įvairius ga
minius.

Antradienio vakare preziden
tas Trumanas pranešė, kad ven
giant ūkinės katastrofos, plieno 
pramonę perima U.S. valdžia.

PREZIDENTINIAME 
FRONTE

Nemažas dėmesys kreipiamas 
pirminius balsavimus Illinois 

I valstybėje, kurie vykdyti balan
džio 8 d.. Balandžio 9 d. ryto 
pranešimais, ten didele balsų 
persvara ėjo Taft (72'. ) — res- 

l publikonų ir Kefauver (99'J ) — 
demokratų.

Respublikonų Stassenas ir Ei- 
senhower surinko nedaug bal- 

• sų. Nedaug balsų surinko ir de
mokratų Stevenson, kuris, buvo 
manyta, savoj valstybėj bus po- 

1 pūliams.

1

mė
mė- 

gelis mūsų tautiečių gabenami karo belaisviai, antikomunistai sos. Stachanovizmas ir čia ska- 
iš tėvynės j tolimus šiaurės Ry- kinai, čigonai, rumunai, nemažai, tinsimas. Stachanoviečiams duo- 

i — ir i VJ1-• ir riittn n/Jitinin Iru Ii n iii Ttii lill-ir į va-'ir rusų politinių kalinių. Tai bu
dinamąją Komi respubliką. i vo vien vyrų stovykla. Yra te- 

Komi respublika yra šiauri-' nai ir moterų stovyklų.
nėję "europinės. Rusijos” dalyje, ■ "Ustvim Lag 2" kaliniai dirba 
prisišliejusi prie Uralo kalnų. : miške, kerta medžius ir paruošia 
kur teka Pečoros upė. To krašto i sienojus. Kiekviename barake 
vietiniai gyventojai yra ugro-fi- 
nų rasės, giminingi suomiams ir 
estams. Jau ir anksčiau į ten 
yra nutremta daug lietuvių, lat- dų ir be paklodžių. Lovų dau 
vių ir ypač estų.

Pagal paskutinį pranešimą.

, Kiekviename
’ 200 kalinių. Barakų sienos dvi
gubos, tarp lentų prikrėsta že
mės. Lovos dviaugštės, be šiau- 

e 
mažiau kaip kalinių. Kaliniai šil
dosi gulėdami susiglaudę. Žie- 

dabar mūsų tautiečiai į tenai nią barakai kiek šildomi mal- 
perkeldinami "laisvai apsigvven-į komis. Darbo valandos nenusta- 
ti”. Ar daug tos "laisvo gyveni- tylos, pereina nuo sezono. Kli
mo” sąlygos bus geresnės už g.v- linini keliami 5 vai. rytą, į darbą 
venimą priverčiamojo darbo sto-1 išeina šeštą, dirba iki saulės nu

sileidimo. Vidutiniškai išeina 10- 
12 darbo valandų kasdien.

Valgyti duoda tik du kartus 
per dieną. Rytą duodą agurkų 
sriubos arba arbatos be cukraus. 
Išduoda 500 gramų įkritusios 
duonos dienai. Paskui yakare 
duoda kiek sriubos ir kiek žu-

vykiose, sunku pasakyti. Ligi 
šiol tenai kaip tik yra buvę la
bai daug tų dabartinių laikų ver
gų stovyklų. Kaip tik esame ga
vę pasakojimą apie gyvenimą 
vienoje iš tų stovyklų — Ustvim 
Lag 2, Komi krašte.
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valdininkai... Aiškinama taip, 
kad vyriausybėms nesusitarus, 
imsis iniciatyvos tartis privatūs 
asmenys. Visk bėda, kad priva
tūs asmenys tik iš vienos pusės, 
gi iš kitos pusės, kur visa pre
kyba, yra seniai valdžios sumo-

pasauliu nenori nei Stalino tai-1 nopolizuota, sėdės Vyriausybės 
kos, nei jo siūlomų ekonominių atstovai.' Bolševikams jau'nuo 
mainų — prekybos ;j 1917 metų^ eksporto ir importo 

Kaip ten bebūtų, naivėlių vis monopolfs-yra ju ekonominės sis- 
atsiranda ir šiandieną Maskvoje temos kertinis' akmuo.' Sovietų
prie bendro’stalo sėdės'vakarų teoretikai' visą laiką įrodinėjo',, 
"privati .iniciatyva” ir Maskvos į '(Perkelta i 2-rą pust j"privati .iniciatyva” ir Maskvos į

i

da 900 gramų duonos ir kartais 
kiek sviesto, be to, išduoda ko
kią geresnę "rubašką” (viršuti
nius marškinius). Jei kas neat
lieka darbo normos, gauna tik 
300 gramų duonos. Yra trys i 
maisto kortelių rūšys: normali, 
štai hanovietiška ir nedirbančių-! 
jų (ligonių, nebepajėgiančių dir
bti). Daugumas kalinių yra taip! 
alkani, kad valgo net žiurkes, 
kurių barakuose labai daug. Po 
ilgesnio laiko kaliniai valgo, ga
lima sakyti, viską, ką tik ranka 
pasiekia. Drabužiai keičiami tik 
tada, kai senieji virsta skudu
rais. "Naujieji” drabužiai pa
prastai būna nudėvėtos karinės 
uniformos.

Medicininis patarnavimas la
bai menkas, nors kiekvienoj sto- [ 
vykioj yra gydytojas. Gydytojui! 
yra paskirta, kiek jis ligonių: 
privalo apžiūrėti'. Jei ligonių yra; 
daugiau, jis gali likusių nežiūrė-

TAUTINĖS SĄJUNGOS NARIUS IR VISUS
LIETUVIUS

ŠV. VELYKŲ SULAUKUS

SVEIKINĄ
Am. Liet. Tautinės S gos 

Vyriausioji Valdyba

: ti, nors tie ir sunkiai sirgtų. 
! Sergantieji turi atlikti ruošos 
| darbus pačioje stovykloje. Vais

tų labai stinga, todėl mirtingu- 
i mis labai didelis, žiemą daugiau
siai ligonių būna dėl nušalimo, 

| vasarą — maliarija. Armijos 
I žiurkių, uodų ir parazitų išne- 
■ šioja užkrečiamas ligas. Miru- 
1 šieji kaliniai laidojami kreidos 
! sluogsnyje, greta stovyklos.
‘ šilto vandens nusiplauti tik 
retkarčiais galima gauti, perei-

i namai ntio to, -kiek stovykloje 
yra vandens. Tie retkarčiai kar-

I tais po keletą mėnesių nepasitai
ko. Ir tai praustis šiltame van-

I denyje leidžia tik kelias minutes. 
Į Muilo duoda kartą per mėnesį, o 
! kai kada tik per keturis mėne- 
| sius kartą. Skustis galima tik 
i paprastais peiliais — skustuvų 
nėra. Net pervežant iš stovyklos 
i stovyklą kaliniai ne visada.de- 
zinfekuojami. Visi apstoti para
zitų, net ir tada, kai jiems tenka 
susitikti su vietos gyventojais. 
Sargybiniai taip pat to "turto” 
turi pakankamai ir dėl to, atro
do, nesijaudina ...

i "Ustvim Lag 2” kalinių tar
pe buvo daug kinų nacinalistų 
valdininkų iš Mandžiūrijoš ir 
daug lenkų augštų valdininkų.

j Rusai politiniai kaliniai dažnai 
lieka- stovykloje ir atbuvę pa-

, skirtą laiką, nes MVD paprastai 
j bausmės laiką pratęsia kas pen- 
I keri metai ar panašiai. Faktiš- 
i kai tai yra bausme iki gyvos 
1 galvos.

Stovykla aptverta, bet nela
bai griežtai saugoma, kadangi 
pabėgti visvien maža vilties. Pa
bėgėlis arba bus greit pagautas, 
arba mirs badu paklydęs taigoje. 
Bandymų pabėgti pasitaiko, bet 
•idutiniškai ne dažniau kaip kar
tą per 8 mėnesius.

Už pirmą nusižengimą draus
mei baudžia karceriu pirmą die
ną visai be maisto, toliau duo
dant tik duonos ir vandens. Už 
antrą nusikaltimą įmeta j karce
rį nuogą, net ir žiemą!

Kaliniams neleidžia nei rašyti 
nei gauti laiškų. Stachanovie- 
čiams prie maisto priedo dar 
duoda ir machorkos maždaug 
3-4 "bankrutkoms" per dieną.

"Ustvim Lag” centrinėje sto
vykloje yra elektros stotis, iš 
kurios elektra apšviečiamos vi
sos stovyklos. Stovyklose šviesa, 
būna įjungta per ištisas naktis.

Stovykloje No. -2 būvd 30 pri- 
žiūrėtojų, įskaitant administra
torių ir gydytoją. Prižiūrėtojai 
daugiausia kareiviai, taip pat at
lieką bausmę už menkesnius nu- • 
sikaltimus. .

■ . '
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JUOZAS STEMPUŽIS
Gaidžiūnas.
ns Second-Class fnatter 

6th. 1915, at Cleveland 
act of March 3, 1879.

METINIS EISENHOWERIO 
RAPORTASLietuviškas savaitraštis, leidžiamas 

Ohio Lietuvių LeidyboB Bendroves, 
6820 Superior Ave„ Cleveland 3, 
Ohio. Telefonas: ENdicott 1-4486. Iš
eina kiekviena ketvirtadieni. Redakto
rius Balys Gaidžiūnas.

Įregistruota kaip antros klasės 
siunta 1915 metų gruodžio 6 d„ Cle- 
velande pagal 1879 m. kovo 3 dienos 
įstatymų.

Prenumerata metams iš anksto: 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse — 
$5.00, Kanadoje — $5.50, kitur — 
$6.50. Atsk. Nr. kaina 10 centų.

Lithuanian Weekly, rubliBhed by 
Ohio Lithuanian Publishing Company, 
6820 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio. 
Phone: ENdicott 1-4486. Issued in 
Cleveland, Ohio, evėry Thursday. Edi- 
tor Balys ~

Entered 
December 
•mder the

Snhscription per year in advance: 
in the United Statės — $5.00 in Ca
nada — $5.50, elsewhere — $6.50. 
Single copie — 10 centą.

Metropolitan Operon įsisuko nauja šluota
DIRVA"

NEMORALŪS PAMAIVOS... I
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KAS ir KUR
gramą vedė ir supažindino ame
rikiečius su lietuvių tautiniais 
papročiais "LIETUVIŲ DIENŲ" 
redaktorius Miltonas G. Starkus.
• Stasio Šimkaus Vardo choras 
Los Angeles, Cal. rengia savo 
pirmą j f koncertą balandžio 20 
d., North Star auditorijoje, 1631 
W. Adams Blvd. Programoje be 
choro dainų bus Florence Kor
sakaitės ir Vlado Baltrušaičio

• Prancūzijos švietimo Reikalų 
Ministerija nupirko dailininko 
Vytauto Kasiulio paveikslą "Gė
lės”. Paveikslas bus pakabintas 
visam laikui Moderniojo Meno 
Muziejuje — Paryžiuje.
• Lietuvos Žurnalistų Sąjungos, 
Paryžiaus skyrius delegavo iš sa
vo tarpo vykti į Laisvųjų žur
nalistų Kongresą Berlyne, ba
landžio mėn. 25 d., A. V. švir-
micką ir A. Markevičių. Be jų į duetai, ir keletas baleto numerių, 
kongresą vyksta pulk. Lansko-1 Chorui vadovauja VI. Baltrušai- 
ronskis, kuris referuos kongre
so dalyviams apie genocidą. Lon
dono lietuviai žurnalistai turi 
deleguoti taip pat du atstovus. 
Kiek teko patirti, iš londoniškių 
numato į Kongresą vykti Bajo- 
rinas ir Obolėnas.
• Jau išėjo Gabija nr. 2. Tai 
trimėnesinis literatūros žurna
las. Redaguoja Stepas Zobars- 
kas. 96 psl., kaina $1.00. šiame 
numeryje rašo 20 autorių, žur
nalą galite gauti Dirvoje.
• Lietuvių Dienų leidykla Ca- 
lifornijoje gražiai išleido Sta- 
siaus Būdavo vienuoliktą knygą 
"Varpai skamba”. Kaštuoja 
$2.50. Knygą galima gauti Dir
voje.

,1 ’ -Ii >U

• Montrealyje, Kanadoje, gegu
žės 17 d. įvykstančiam koncerte 
bus paminėta komp. St. Gailevi- 
čiaus 25 metų muzikinio darbo 
sukaktis.
• Jonas Gvazdelis išleido 12 sa
vo dainų rinkinį "Dainuok” vie
nam ir dviems balsams su for- 
tepionu. Fortepionui pritarimą 
patvarkė Juozas Žilevičius. Tech
nikinį išleidimą tvarkė leidykla 
"Pašvaistė”.
• Lietuvių Tautinių šokių grupė 
Los Angeles, vedama L. Zaikie- 
nės balandžio 30 d. pildė progra
mą Holyvvoodo ŪSO klube. Pro-

tis.

Pirmųjų Amerikos pionierių 
sunki kova dėl egzistencijos ma- vardas iškyla ir ji vadovauja 
žai suteikė progų pasinaudoti Amerikos operiniam menui. Ne 
civilizacijos dvasiniais turtais, 
kurie tuo metu klestėte klestėjo 
Europoje.

Pionierių dienomis Amerikoje 
pasirodė anglų baladinė opera. 
Griežtesnieji Naujojo Pasaulio 
piliečiai buvę nepatenkinti šios 
operos plitimu ir skelbė, kad ke
liaujantieji pamaivos, kurie šiuos 
vaidinimus ruošia, skleidžia pio
nieriuose nemoralumą ir piktas 
ydas.

Amerikietiškos kaip ir įsivež- 
tinės operos amžiUB siekia aš
tuonioliktojo šimtmečio pirmąją 
pusę. 1735 vasario 8 Charlstone, 
South Carolina, buvo pastatyta 
pirmoji amerikoniška opera Flo
ra, ir iki šimtmečio pabaigos vi
same krašte operos daugiausia 
skambėjo anglų kalba? New Or- 
leans, Philadelphia, St. Louis, 
Chicago garsėjo prancūzų ir an
glų operomis bei dainininkais.

GOLGOTOS KELIAS 
l LAISVĘ

Devyniolika baldgudžių, pabė
gusių iš šiaurinės Kinijos prieš 
penkis metus nuo artėjančių ko
munistų, tik pereitą savaite pa
galiau pasiekė savo tikslą.

Tie baldgudžūai, pabėgo nuo 
tuoj po pirmo pasaulinio karo ir 
ramiai gyveno nedideliame kai
melyje Kinijoje.

Prieš penkis metus, artėjant 
iš įvairių pilsiu raudonųjų armi
jai, visas kaimelis, susidedąs iš 
115 gudų, pasitraukė į kalnus 
ir pradėjo savo galgotinę kelionę 
į laisvę.

Kurį laiką jie veržėsi vieni. Po 
mėnesio laiko prie jų prisidėjo 
vienas antikomunistų kinų vie
netas ir vėliau vienas baltųjų 
kazokų būrelis.

Kelis metus, kaudamiesi su 
komunistais, traukėsi per Mon
goliją ir Kiniją iki Himalajų kal
nų. Per šį laiką jų būrelis ligų ir 
kulkų buvo sumažintas.

Pereinant per augščiausius pa
saulyje kalnus, šaltis, badas, 
sniegas ir nedraugiški laukiniai 
kalnų gyventojai, dar daugiau 
baldgudžių gretas praretino.

Tik 24 iš jų, su ašaromis aky-

NAUJI RŪMAI

JULĖS LEMAITRE

tik europinės operos sudaro Met
ropolitan repertuaro pagrindą, 
bet iš Milano La Scalos, anglų 
Covent Garden, vokiečių Bay- 
reutho ir Paryžiaus operų gar
senybės plaukia per Atlantą ir 
dainuoja Naujojo Pasaulio par
nase.

Jeigu karališkųjų rūmų dai
nininko titulas anuomet buvo 
didžiausias garbės požymis me
nininkui, šiandien tai atstoja — 
Metropolitan Operos žvaigždė. 
Tik rūpestingas ir atsargus pa
rinkimas įžymiausių ir rimčiau
sių pasaulio menininkų — diri
gentų, dainininkų, režisierių, per 
60 metų padėjo šiai operai iš
saugoti šį tyrą ir garbingą var
dą.

Kai pirmieji garlaiviai pradė
jo skrosti Atlantą, ryšys tarp 
Europos ir Amerikos sustiprėjo 
ir menininkai pradėjo gausiau 
plaukti į naująjį kraštą. Devy
nioliktame šimtmetyje Amerikos 
operų scenas užkariauja europie
čiai.

1883 metų pavasarį New Yor- 
ke iškyla nauji Metropolitan 
Operos rūmai, žymiausi italų 
dainininkai keliauja į New Yor- 
ką ir populiariausios europinės 
operos statomos Metropolitan 
scenoje. Tiktai po 27 metų, 1910 
m. Metropolitan rūmuose pirmą 
kartą pastatoma amerikiečio 
kompozitoriaus F. Converse ope
ra Pipe of Desire.

Metai po metų Metropolitan

PIRMOJI UŽDANGA

1883 spalio 22 pirmą kartą pa
kilo auksinė uždanga Metropoli
tan Operoje. 122 ložės buvo kim
šte prikimštos. Operos direkto
rius Abbey priemjerai pasirinko 
Faustų. La Scalos primadonos — 
Christine Nillson dainavo Mar
garitą, Sofia Scalchi Siebelį, 
Franco Novara Mefistą ir Italo 
Companini Faustą. Companini 
ir Nillson anuomet gavo po, 1000 
dol. už kiekvieną spektaklį. ' 

1903 m. ateina į šią operą En- 
rico Caruso, kuris lyg degtuku 
savo balsu uždegdavo klausyto
jus. Po jo seka įspūdinga kolona
da menininkų : kontraltas Edyth 
tValker, Feodor Chaliapin, Ame, 
litą Gaili Curci, Benjamino Gig- 
li, Maria Jeritza, Kirsten Flags- 
tad, Rise Stevens, Lili Pons, 
Artūro Tosęaąiini ir kt.

voratinklius, atnešti gaivesnių 
vėjį, atnaujinti ir sūdinaminti 
operų’ pastatymus; Nauja R. .1 
Bing dvasia, suprantama, užmy
nė ne vienam temperamentin- 
gesniam menininkui ir operos i 
meno mėgėjui ant kojos. Pasi
girdo nepasitenkinimai ir kriti
ka. Už Bing "šventvagiškas, ir 
begėdiškas" reformas Metropo
litan operoje tūlas Salmaggi pa
rašė skundus visoms Amerikos 
įžymybėms, net kardinolui Spell- 
man.

Direktorius nepaisė nieko. Jo 
noras padaryti operą įtakingu 
Amerikos kultūrinio gyvenimo 
veiksniu, sūdinaminti ir iškelti 
jos meninę vertę liko nepalau
žiamas. "Gera opera’ turi būti ir 
geras teatras. Draminis, optinis 
ir muzikinis pastatymas opero
je turi būti vienodai aukštos 
meninės vertės”, paaiškino di
rektorius.

R. Bing pirmiausia išskyrė at
skiras operetės ir televizijos gru
pes. Tai visiškai nauja Metro
politan gyvenime. Jie sumažino 
operų repertuarą, kad būtų gali
ma geriau repetuoti ir meninį 
apipavidalinimą sustiprinti. Ke
turias operas naujai perstatė, 
sumodernino ir pasenusias sce
nos, dekoracijų, drabužių for
mas bei stilius išmetė už durų.

’ Aidoje per 28 metus nebuvo pa- 
' keista nė vienas žingsnis, dra- 
į bužis ar dekoracija. Rigoletto 

i nepakeitė savo veido nuo 1915 
metų. Meninio darbo disciplina 
smuko ir sunuobodėjo. Menas 
Metropolitan grėsė sustingti ir 
virsti nuobodžia ir atgyvenusia 

į savo amžių rutina.

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
kad šis jų monopolis jiems su
teikia lemiamą persvarą, neiš
vengiamame kare tarp dviejų 
pasaulių.

Nuo paskutiniojo karo pabai
gos Rytų Blokas visą laiką ma
žino gatavų prekių pirkinius Va
karuose, stengdamiesi masinai 
didinti importą mašinų ir įvairių 
rengimų. Priešingai, Sovietai 
mažino Vakarams parduodamus 
žaliavų, ypatingai medžio ir an
glies kiekius, kurių Europai 
trūksta. Iš tokio "žaidimo” var
giai ar yra kokios naudos Va
karams.

Kaip ten bebūtų, jei Vakarai 
nori kokių prekybinių ryšių su 
Maskva, ten važiuoti tartis turė
tų ne "taikos partizanai”, bet 
oficialūs vakarų valstybių atsto
vai. Tiktai tada galima būtų 
laukti Maskvoje prezentuojant 
tikruosius Vakarų reikalus, o ne 
vien "Stalino taikos partizanų" 
propagandinius reikalavimus.

Generolo Eisenhowerio meti
nis raportas apie atlantinės or
ganizacijos' politiką Paryžiaus 
spaudos vertinamas, kaip lojalus 
ir visapusiškaB visuomfenSs su
pažindinimas su Vakarų gyny
bos svarbiausiomis problemomis. 
Gen. EisenhoweriB pagristai jun
gia ekonominiai psichologinj gy
nybos aspektą su militariniu. Jei 
Amerika patikinama dėl europi
nių aukų svarbos ir dydžio, pati 
Europa persergima, jog pavo
jus nėra praėjęs ir pastangos 
jokiu būdu šiuo metu nemažinti- 
nos. "Nors mūsų jėgos toli gra
žu dar nesudaro neįveikiamos 
kliūties, jos yra' pasiruošusios 
veiksmams”, pabrėžė gen. Ei- 
senho.vveris. Tuo sakiniu apibūdi
nama visa dabartinė padėtis. 
Laikas gi veikia, reikia tikėtis, 
Vakarų naudai. Europa rimtai 
konsoliduojasi ir stiprėja JAV 
remiama. J. Masiulis, Paryžius.

GRIEŽTA RANKA

se, pasiekė laisvę.
Nuo tada Tolstojaus Fondas 

New Yorke, vadovaujama Leo
no Tolstojaus duktės Aleksand
ros, pradėjo rūpintis jų atvy
kimu į JAV.

Pagaliau, šiais metais, . po 
21000 km. kelionės į laisvę, de
vyniolika gudų susitiko su ketu
riais anksčius atvykusiais.

A. J. G.

J
Vertė Vacys Kavaliauskas

I

— Tu mums, mano mielas, jau esi 
tai pasakojęs, — pertraukia Penelopė.

— Labai galimas daiktas, — sako 
Odisėjas.

— Na, tai kas? — įsiterpia Tele- 
makas.

Odisėjas tęsia:
— Aš ją tebematau vežimėlyje, va

žiuojančią mulais, aidint varpeliams. 
Vežimas buvo pilnas gražių baltų skal
binių ir spalvotų vilnonių suknelių, ku
rias karalaitė su savo palydovėmis ką 
tik buvo išskalbusi upėje. Ji stovi tru
putį atsilošusi ir laiko vadeles, o vaka
rų vėjas sklaido ant jos kaktos auksi
nius plaukus, ištrūkusius iš kaspinėlių, 
ir ploną suknelę plaka prie jos tiesių 
ir apvalių kojų.

— O paskui? — klausia Telemakas. 
‘ — Ji buvo puikiai išauklėta, — tę

sia Odisėjas. — Kai mes prisiartinome 
prie miesto, ji paprašė mane ją palikti,

Dar niekada Metropolitan is
torijoje’ 'nebuvo' griebtasi tokių 
griežtų priemonių gražinti ope
ros rūmams didį garsą, šį sezo
ną Bing pirmiausia nutarė apsi
švarinti, nereikalingą ir pasenu
sią butaforiją išmesti lauk. Iš 
astuonių operos dirigentų jis še
šis atleidžia. Pasikviečia naujus, 
iškylius dirigentus, jų tarpe gar
sųjį Philadelphijos simfoninio 
orkestro dirigentą Eugene Or- 
mandy. Atleidžia beveik pusę 
baleto artistų ir kelias įžymias, 
po 24 metus išbuvusias operoje, 
žvaigždes. Sustiprina darbo dis- 

, cipliną, įsako visiems daininin-
išvalyti 68 metų amžiaus operos kams, net patiems žymiausiems,.

MODERNŪS VĖJAI

Šių dienų Metropolitan laikosi 
savo senų tradicijų: stato euro
pines operas originalia kalba, an
gažuoja įžymiausius pasaulio 
menininkus, vadovauja operi
niam menui.

Tačiau, kaip visur taip ir Met
ropolitan operoje kai kas paseno, 
sustingo. Naujasis- Metropolitan 
direktorius Rudolf Bing, atėjęs 
į šiuos rūmus 1949 m. nutarė

lankyti visas repeticijas. Nepa- , 
tenkintus šiuo įsakymu, atlei- | 
džia. "Mes norime žvaigždžių, i 
ne kometų”, — sušuko Bing per
pykęs.

Jis į meną žiūri rimtai ir ma
no, kad kiti taip privalo žiūrėti. 
Šiandien jis yra 50 metų am
žiaus, bet turi 29 metų operos 
administravimo praktiką. Buvęs 
ilgametis Vienos ir Berlino operų 
direktorius, nuo 1935 iki 1949 
ni. direktorius Glynboume ope
ros Edinburgho festivaliuose. 
Kas pažįsta šių miestų operas, 
gali suprasti,- kodėl Bing taip 
drąsiai ryžosi daryti reformas 
Metropolitarf.

Jis pasikvietė keturis naujus 
dramos režisierius operų pasta
tymams, kurie savo gyvenime 
niekad nebuvo operų statę. Pa
nelė Webster, talentingiausią 
Šekspyro dramų aktorė ir reži
sierė, angažuota perstatyti Aidą 
ir Don Carlos. Tyrone Guthrie, 
Britanijos dramos šventovės Old 
Vic talentingiausias režikierius 
atnaujino Carmen.

Direktorius baisiai sujudino 
tradicijų gerbėjus, kai operos 
prima balerina šiam sezonui pa
kvietė talentingiausią Broadway 
šokėją negrę Janet Collins. Vie
toj 16 pasenusių dainininkų, ku
riuos jis atleido, pakvietė kitus 
16.— 11 geriausių iš Europos 
operos rūmų ir 5 amerikiečius, 
jų tarpe ir mūsų Algirdą Bražį.

> R. Bing didžiule energija ir 
įlrąsa reformavo Metropolitan 
operą iš pagrindų. Surinku ge
riausius ir kūrybingiausius me
nininkus, kad New Yorko sustin
gę vandenys vėl veržliai ir gai
viai sroventų per visą Amerikos 
kontinentų.

<>

LIETUVIAI OPEROJE

Kas mus verčia domėtis Met
ropolitan opera? Pirmiausia, kad 
ji yra pats iškiliausias Ameri
kos muzikinio meno centras. An
tra, šios tikrai didžios meno 
šventovės rūmuose mes matome 
tris Amerikos lietuvius — Ona 
Kaskas, Polyna Stoškų ir Algir
dų Brazį. Tai pati brangiausia 
dovana lietuvių išeivių ne tik 
meno pasauliui, bet ir savo tau
tai. šioje didžioje pasaulio me
nininkų galerijoje matyti ir tris 
lietuvius — yra tikrai nuostabu 
ir verta kuo pasididžiuoti.

Balandžio 14-19 dienomis Cle- 
velande viešės Metropolitan ope
ra, kurioje dainuos ir Algirdas 
Brazis. Bet A. Brazis dainuos ir 
Čiurlionio ansamblio koncerte 
balandžio 19 d., kuris įvyks 
WHI< radijo stoties didžiojoje 
salėje. Mūsų visų kilni pareiga 
išgirsti šį jaunų talentingą dai
nininką, kurio vardaB dar ir ki
tą sezoną skambės Metropolitan 
operos rūmuose.

1.

Strėlėmis išsmaigstęs pretenden
tus, gudrusis Odisėjas, kupinas išmin
ties ir atsiminimų, ramiai leido savo 
dienas įtakos rūmuose. Vakarais, atsi-> 
sėdęs tarp savo žmonos Penelopės ir 
sūnaus Telemako, pasakodavo jiems 
apie savo keliones, o kai baigdavo, vėl 
pradėdavo iš pradžios.

Vienas iš nuotykių, apie kurį jis 
mieliausiai pasakodavo, buvo jo susi
tikimas su Nausikaja, dukra Alkino- 
jaus, Feakų karaliaus.

— Niekad, — sakydavo jis, — ne
užmiršiu, kokia graži, grakšti ir pa
slaugi ji buvo. Tris dienas ir tris nak
tis plūduriavau plačiojoje jūroje, įki
bęs į sudužusio savo sielio siją. Paga
liau piagavo maųe banga ir nusviedė į 
vienos upės žiotis. Pasiekiau krantą. 
Netoli buvo miškas. .Sužėriau- krūvą 
lapų ir, kadangi buvau nuogas, visas 
jais apsiklojau. Užmigau... Staiga su-

' telešHavo vanduo, paskui — klyktelėji- . kad nebūtų progos piktiems plepalams, 
mas. Išbudau. Atmerkiau akis ir ma-’ pamačius ją su vyriškiu; Tačiau, iš tai, 
tau mergaites, .kurios žaidė sviediniu kaip aš buvau priimtas Alkinojaus jū- 
ant upės kranto. Sviedinys ką tik buvo muose, pamačiau, kad ji buvo-Įkalbėjusi 

.apie mane su savo kilniaisiais tėvais. 
Antrą kartą ją pamačiau tik' išvykda
mas. Ji man tarė: ”Aš sveikinu tave,

įkritęs į vikrią srovę. Aš atsikeliu ir, 
savo nuogumą pridengęs skarota šaka, 
prieinu prie gražiausiosios mergaitės.

mano svety, kad savo tėvynėje manęs 
niekuomet'nepamirštum, nes aš esu pir
moji, išgelbėjusi tavo gyvybę”. Aš jai 
atsakiau: ”Nausikaja, dukra kilniadva
sio Alkinojaus, jei galingasis Heros vy
ras nori, kad aš pajusčiau sugrįžimo 
akimirksnio malonumą ir grįžčiau na
mo, iš-tenai, kaip dievybei, siųsiu kas-

• dien tau savo linkėjimus, nes tu mane 
išgelbėjai. Gražesnės ir protingesnės

• mergaitės, aš niekad nesu sutikęs ir, 
kadangi daugiau aš niekur nekeliausiu, 
esu tikras, niekuomet jau ir nesutik
siu.”

— Ar tu manai, kad dabar ji bus 
jau ištekėjusi? — paklausia-Telemakas.

— Ji tada buvo tik penkiolikos me
tų ir dar nebuvo susižadėjusi.

— Ar jai sakei, kad tu turi sūnų?
— Ir jai pasakei ką nors gero apie . potiekalus ant mūsų stalo, ir juodas 

mane? ’, ’ apskritimas atsirado aplink tavo akis.
— Pasakiau, nors, iškeliaudamas iš Tad imk su savimi trisdešimt jūrininkų 

įtakos tadd, kai tu buvai dar visai ma- į greitąjį laivą ir vyk jięškoti'tos, ku- 
žas kūdikis ant motinos rankų, mažai rios tu nepažįsti ir be kurios nebegali 
tave tepažinau. , ■ • ' gyventi. Tačiau aš turiu tave įspėti dėl

Penelopė, norėdama apvesdinti sa- kelionės pavojų. Jei vėjas tave nuneš- 
vo sūnų, jam. siūlė vieną po kitos gra- ' tų į Polyfemo salą, sergėkis ten išlipti, 
žia'usias viso krašto mergaites:. Dūli- O jei audra išmestų tąve’į krantą,; pa- 
chios, Samos įr Zacynto kunigaikščiij sislėpk ir, kai tik tavo laivas galės vėl 
dukteris,’, bęt Telemakas'kiekvieną kar- išplaukti, spruk ir nebandyk pamatyti 

Kiklopo. Kitados aš jam išvėriaų akįį 
Aš jų visiškai nenorių, nes aš tačiau jis, kad ir aklas, tebėra pavojin-

dukterį. . _ tį. Saugokis taip pat ir Ea salos, kara-
— Kaip gali sakyti, kad ją pažįsti, lijos šviesiaplaukės Kirkės, kurių laz- 

jei nesi jos matęs?
— Tačiau aš ją pamatysiu.
Vieną dieną jis sako savo tėvui:
— Mano širdis trokšta, mano švie- 

. susis tėve, kad, laivu skriosdamas žu
vingąją jūrą, plaukčiau į Feakų salą ir 
prašyčiau karalių Alkinojų gražosios 
Nausikajos rankos, nes aš myliu tą 
mergaitę, kurios mano akys nėra ma- 

. čiusios. Jei tu būsi priešingas mano mų, liečiančių Sirenų salą, Saulės salą, 
Lestrygonų salą. Baigdamas tarė:

— Atmink, sūnau, mano žodžius, 
nes aš nenoriu, kad tu pakartotum ma
no šiurpius nuotykius.

— Atsiminsiu, — tarė Telemakas. 
— Pagaliau kiekviena kliūtis ir net ir - 
kiekvienas malonumas bus manę prie
šas, galįs suvėlinti mano nuvykimą į 
išmintingojo, Alkinojaus salą.

Telemakas. išvyko su Nausikaja 
širdyje. Vėjas išbloškė jį iš kelio,, ir, 
kadangi jis plaukė pro Polyfeno' salą, 
įsigeidė pamatyti milžiną, kitados jo 
tėvo apgautą. Jis kalbėjo pats sau:’

— Pavojus nėra didelis, nes Poly- , 
femas'aklas. Telemakas, palikęs laivą . A 
ant inkaro gilioje’ įlankoje, pats vienas ■. . '■ 
išlipo ant salos ir ėjo žvalgydamas ves-
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dėlė paverčia žmones kiaulėmis. Jei ta
čiau nelaimė norėtų, kad tu ją sutiktum 
savo kelyje, štai augalas, kurio šaknys 
yra juodos, o žiedai — balti kaip pienas. 
Dievai ją vadina moly. Ją man davė 
Merkurijus. Jos pagelba garsiusios bur
tininkės piktadarybes tu padarysi ne
veikiančiomis.

Odisėjas pridėjo ir daugiau įspėji-

■ • k .

troškimams, aš vienas pasensiu tavo 
rūmuose, ir tu nebeturėsi vaikaičių.

Gudrusis Odisėjas atsakė.
— Matyt, dievai tau suteikė šj troš

kimą. Nuo to laiko, kai aš tau papasa
kojau apie karalaitę, plovosią- upėje 
baltinius, tu paniekinai , maistinguosius

- tą atsąkydavo:
- - Aš jų vįsisKai nenoriu, nes as tačiau jis, Kaa ir aKias, teoera pavojin- ■•li^b<įnra04^ubsėlaiMbse’iŽ6afttvJb vieną pažįstu gražesnę ir geresnę. gas.. Venk taip patLotęfagų^alosarba,. la6 kaimenes ir medžiu puokštes.

&

—Kokią gi?<. jei jau ten išliptum, nevalgyk gėlės, kų-
— Naušikają, Feakų karaliaus . rią jie tau pasiūlys, nes ji ątima ątmin-

■ J ' • ‘ ' _’ - - ■

{Bus, daugiau)
į.
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J. J. Bačiūno vasarvietėse

Prieš daug metų Kauno laik
raščiuose buvo parašyta, kad iš 
Amerikos atvažiavo lietuvis, ten 
besiverčiąs vasarvietėmis ir ūki
ninkavimu ...

Vasarvietės tada mane mažai 
interesavo, bet Amerikos ūkinin
kas, labai. Iš Amerikos tuo laiku 
mes buvom pradėję gauti veisli- . 
nių paukščių ir net vaisinių me
delių. Buvo įdomu pamatyti ir 
kaij) atrodo jų augintojai. Deja,, 
tada to Amerikos ūkininko nete
ko pamatyti ir niekad negalvo
jau jį sutiksiant.

Vokietijoje, jau gyvenant lais
vą gyvenimą, vieną kartą ga-i 
vau Amerikos lietuvių, tautines 
minties veikėjų, sąrašus. Jame 
radau ir J. J. Bačiūno pavardę 
ir adresą. Norėdami informuoti 

amerikiečius apie mūsų gyveni
mo-ir darbo sąlygas, pradėjom 
jiems siuntinėti laikraščius, kny
gas ir specialiai gamintus pra
nešimus. Vieną kartą, berods pa
siuntus inž. T. Vizgirdos leista 
Dr. A. Šapokos leidinį apie Lies 
tuvą, gavau trumpą laiškelį, ku
riam J. Bačiūnas rašė, jog ta 
knyga gerai padaryta ir Lietu
vai daug pasitarnaus. Tai ir vi
sa mūsų pažintis su Bačiūnų iki 
atkeliaujant į1 Ameriką. Apie 
J. J. Bačiūnų tada, tiesa, nema
žai rasdavau žinučių iš Ameri
kos ateinančiuose laikraščiuose, 
žinojau, kad pas jį įvyko vienas 
kitas tautinės minties žmonių 
pasitarimas, kad jo ūkyje gimė 
Tautinė Sąjunga. Tas žinutes 
buvo miela skaityti, nes žinojai, 
kad ten yra tokie geri žmones 
ir namai, kad jei kada bus gyvas 
reikalas^ galėsi kreiptis pagalbos 
prašydamas. Bet tokios nelaimės 
neištiko ir J. J. Bačiūnų nevar
ginau prašymais ... "kad galą 
su galu negaliu sudurti ir baisiai 
badauju ...”

Pirmą kartą J. J. Bačiūnų pa
mačiau jo paties sumaniai ir ver
tai išgarsintoje Tabor Farmoje, 
kada ten vyko A.LTS seimas. Pa
žindamas iš fotografijos, tuoj jį 
atskiriau žmonių minioj judrų, 
maloniai besišypsantį, visus kal- 
binintj ir klausinėjantį ar ko 
kam nereikia. O. kai pasisveiki- 
nom ir pasisakiau savo pavardę, 
jis mane beveik "papjovė”. " 
ko, girdi, maniau, kad būsi toks 
elegantiškas, plonas, o čia visiš
kai kitoks ... Bačiūnui tada nie
ko neatsakiau, bet apie jį pa
galvojau, kad matau tokį, kokį 
įsivaizdavau. Tokį mielą Lietu
vos ūkininką, kokiuos matyda
vau Nepriklausomoj . Lietuvoj, 
kada mes lankydavom pačius ge
riausius ūkininkus. Jie tada bu
vo mūsų garbė ir pasididžiavi-

1 -

•••

BALYS GAIDŽIONAS sąžiningumu ir mokėjimu gyve- 
' nimą pačiu tinkamiausiu laiku 
i pažaboti. Išliko tiesus, randantis 

taip pat lietuvišką sodybą ir lie- priemonių neužgauliai pasakyti 
tuvį ūkininką .,, ,

TEISĖS KLAUSIMAI *

Svetimšaliai kariai, Europoje įstrigę benamiai. Duosnieji šelpėjai

Šių metų vasario 4 d. Atstovų 
Rūmai priėmė įstatymą, H. R. 
401, kuriuo svetimšaliams karei-* r * į KU1 114 (J o \ c LlIIloUl 1<1l11“ KcUcž**

. i teisybę, gerbiąs kito nuomonę, vjarns Amerikos kariuomenėje 
Seimo metu s] bei tą sužinojau pokalbyje judrus, originalus ir; sutqikiamos dideIės lengvatos 

apie Tabor Farmą. Tada vasaro- neį humoristas. Tai retos savy- njlietvbei ivvti šiuo metu tas tojų dar nebuvo, todėl ir vasaro- 1)gs, kuriomis žavėtis, galvoja, fftyZ yi mrXmTsX 
jįmo nuotaikos nesimatė. Ryžaus turinčios teisę-tik moterys, bet to> ir rcjkja tikėtis, kad ir čia 

reikia pripažinti, jos nemažiau jįs nesuįjks djdesnjų k|jaįjų_ pa_ 
greitinta pilietybės įgyjimo pro-

antrą kartą atkeliauti tada, ka
da bus pats "įkarštis”. Proga 
atsirado greičiau negu tikėjaus. 
Laiškuose man Bačiūnas rašė, 
kad pas jį gali bet kada atva
žiuoti, jis visada1 turi pakanka
mai laiko... Tą patį pasakė ir 
tada, kada iš Tabor Farm veži
mo j Prospėct Point ir žadėjo 
vežti dar toliau. Ir išėjo taip, 
kad mes jau tada turėjom, sa
kyti, kad neturim laiko... O 
Bačiūnas tada tvarkė šešius sa
vo kurortus ir kasdien maitino 
mažiausiai 900 žmonių, kada jį 
kiekvienas turėjo teisę ko nors 
klausti, į klausimą gauti atsa
kymą, prašyti patarnavimo ir jo 
sulaukti, reikšti savo vasaroto- 
jiškus kaprizėlius ir gauti jų pa
tenkinimą ... Bet laiko turėjo 
pakankamai, ne tik mums, bet 
visiems, kurie į jį kreipdavos ...

Vaikščiojau po Tabor Farm 
laukus, žiūrėjau j didelę ir lau
kinę šv. Juozapo upę, gėrėjaus 
Tabor Farmos augalotais ir gau-

patinka ir vyrams ...
Porą dienų pasimaišęs tarp'cedūra buvo taikoma svetimša-

vasarotojų, perėjęs per J. Ba- 
čiūno vasarviečių nakvynes, mai
tinimą, pamatęs kokiu šiltumu 
ir jaukumu kiekvienas svečias 
sulaukiamas ir išlydimas, įsiti
kinau, kad tiek vasarotojų su
traukti, neužtenka geroj vietoj 
didelio žemės ploto, (Tabor Fer
moj 160 akrų), gerų žaidimams 
aikščių, neužtenka patogių pa
statų, maudymosi baseino, pui
kios ir labai gausios virtuvės, di
delių sodų ir jų vaisiais visiškų 
naudojimui teisių gavimu, man
dagaus aptarnavimo, bet reikia 
ir vidujines dvasinės galios, kuri 
traukia svečią nemažiau ir už 
visus žemiškus turtus, kuriuos 
mes visi rūpestingai naudoja
mės. J! Bačiūnas tą vidujinę 
traukos jėgą turi ir tą greit pa
stebi kiekvienas jo svečias. Už
tat, kai kitų tvarkomose vasar- 
vietėsi daug tuščių vietų, pas

Julius Smetona mas- mat, individualau? šelpimo 
nelaiko labdarybe ir verčia net 
ir už šelpimui išleistus pinigus 

■ ■n mokėti mokesčius. O kadangiĮ|q "išlaikomu giminaičiu!’ tegali
būti asmenys, gyveną Ameriko-^ 
je, Meksikoje ir Kanadoje, tai - . 
šelpiantieji Europoje likusius ne
gali pasinaudoti ir šia lengvata. 
Tuo būdu, asmenys, metų bė
gyje pasiuntę artimiesiems į Eu
ropą didelę savo uždarbio dalį, 

i yra priversti nešti tokią pat sun- 
" kią mokesčių naštą, kaip ir tie, 

kurie nepasiuntė nė cento. J šį 
nenuosaikumą turėtų būti at
kreiptas įstatymų leidėjo dėme-' 
sys. k g

čia suminėti dalykaiymidaro 
gražią realios veiklos rhedžiagą. 
Tad nelaukime, kad kiti už mus 
mūsų darbą atliktų, bet veikime. 
Metas tam, kaip jau minėta, la
bai patogus. O, greta to, toks 
veikimas kaip tik atitinka mūsų 
krikščioniškąjį pašaukimą padė
ti artimui;

»

negali. būti karininkais Ameri- Tiesa, įvairios labdarybės orga- 
kos kariuomenėje. Jau yra bu-! nizacfjos mėgina- jais rūpintis, 
vę eilė atsitikimų, kad lietuviai bet tokios pastangos niekuomet 
— naujakuriai, paskutiniu metu ' negali atstoti valstybės globos. I

Džiugu, kad Amerikos visuome-i 
nėję ir didžiojoje spaudoje jau 
kyla balsų, reikalaujančių įsta
tymo, kuris ir tiems nelaimin
giesiems patikrintų šiltą- ir ra
mų gyvenimo saulėleidį. Juk vi
si .žino, kad jie liko be namų ir 
tėvynės tik dėlto, kad kol kas 
laisvoji pasaulio dalis dar nepa- 
siryžo padaryti galo bestijos 
viešpatavimui. Kadąngi tų liūd
nų benamių skaičiuje yra keli 
tūkstančiai lietuvių, tuo dides
nė yra mūsų pareiga rūpintis 
greitu tokio įstatymo išleidimu.

Baigdamas, norėčiau paminėti 
ir tuos, kurie sunkiai uždirbtais 
pinigais dalinasi su Europoje li
kusiais giminaičiais ir, nežiūrint 
į tai, nesą nė kiek ne lengvesnę 
už kitus mokesčių naštą. Įstaty-

~ I. Vienas žymiausių ir įtakin
giausių Los Angeles socialinių 
klubų — Wilshire Ebell Club 
surengė keturias savaites tru
kusią šešių dailininkų meno pa
rodą (Vasario 28 d. — kovo 26 
d.) Pirmosiomis dviem savaitė
mis paroda buvo rezervuota tik
tai klubo nariams (jų klubas 
turi apie 3000), o po to paroda 
buvo leista visiems lankyti.

Klubas yra nusistatęs prieš 
moderniškąjį meną, ir favorizuo- 
ja konservatyvųjį meną. Jis ne
retai suruošia įvairias konser
vatyviojo .contemporary) meno 
parodas.

šį kartą buvo parinkti 6 žino
mi Los Angeles dailininkai — 
Ejnar Hansen, Paul Puzinas, 
Haydėfi Nichols, Gertrude Ro- 
german, Jan Hoowij ir Paul 
Maxwell. Viso buvo išstatyta 32 
aliejinės tapybos paveikslai ir 16 
akvarelių.

Parodoj vyravo“ impresijonis- 
tinės krypties figuralinė tapyba. 
E. Hansen savo darbais pasirodė, 
kaip koloristas, niūrių spalvų, 
tuo tarpu J. HooU'ij — daugiau 
dekoratyvus, ryškus spalvose ir 
kontrastiškas kompozicijose. H. 
Nichols tapyboj dominuoja švie
sios spalvos, šešėlių veik nema- 
tyti, ir viskas yra paremta tech
nika bei koloritu. G. Rogerman 
darbuose buvo daugiau matyti 
realistinė kryptis. P. Maxwell 
prisistatė kaip akvarelistas, gry
nai impresijonistinės krypties ir 
sunkaus kolorito.

Povilas Puzinas iš savo kole
gų ■ ryškiai išsiskyrė tiek savo 
paveikslų bendra išvaizda, tiek 
savo kūrybos kokybe, ir į save 
labiausiai kreipė parodos lanky
tojų dėmėsi. Jo darbams buvo 
paskirta visa centrinė parodos 
salės siena, tuo tarpu kai kitų 
dailininkų paveikslai buvo išdės
tyti kitose trijose sienose.

šioj parodoj dail. P. Puzinas 
davė keturis paveikslus — "Prie
plauka” (25x30 colių), "žvejai" 
(40x42), "Gatvės muzikantas" 
(40x42) ir "Po darbo" (30x40); 
penktas jo išstatytas paveikslas 
buvo "Tremtinė”, už kurią jis 
1950 metų Los Angeles miesto 
meno parodoj buvo laimėjęs ”Po- 
pular Aivard” ir "Honorable 
Mention” premijas.

P. D-tas

įstoję į Amerikos kariuomenę ir 
aukštais pažymiais išlaikę nu
statytus egzaminus, dėl piliety
bės neturėjimo negalėjo patekti 
į specialiąsias karo mokyklas. 
Kai aukščiau minėtas įstatymas 
bus priimtas, ši formali kliūtis 

. bus pašalinta. Atsiminkime bet-:liams, tarnavusiems Amerikos, bus pašalinta. Atsiminkime bet-: 
kariuomenėje tarp 1939 metų I gi, kad tas įstatymas dar tebėra ! 
rugsėjo 1 dienos ir 1916 metų 1 Senato svarstomas. Jei jis nebus 
gruodžio 31 dienos. Aukščiau Į Sėnato priimtas artimoje atei- 
minėtas įstatymas panašią įpi-Į tyje, žinokim, kad kaž kas yra 
lietinimo tvarką nustato visiems netvarkoje ir nesibijokime imtis 
svetimšaliams, tarnav u s i e m s energingos akcijos, tai netvarkai 
Amerikos kariuomenėje tarp ; pašalinti. Rinkimų metai tokiai 
1950 metų birželio 25 dienos ir akcijai -yra labai patogūs.
1955 metų birželio 20 dienos. | Ligoniai ir seneliai, negalėję

Apie šio įstatymo reikalingu-', išemigruoti į Ameriką ir likę 
mą daug kalbėti netenka, čia gal. Europoje, yra labiau užmiršti 
užteks paminėti, kad svetimša- negu svetimšaliai kariai: dėl jų 
liai, nors ir labai gerai pasiruošę, dar nėra net įstatymo projekto.

Tabor Farm baseinas

v

ICC DUMTOJ lt ILIIS
Myk. Venclauskas

Palaukėje, po ąžuolu, prie kelio, 
parimęs liūdi viens 
Rūpintojėlis
ir medine ranka parėmęs galvą, 
vis mąsto vienas
tylutėlis.
.Suskeldėjęs, apsamanojęs, 
toks paprastas, kaip ir laukų

I artojas.

Praėina pakeleivis senas 
ir gailiai pasižiūri:
— Padėk man, Dieve, vargą vargti!
Pagarbiai nukelia kepurę, 
praeidamas pro šalį. ■
Ir vėl jis vienišas, , . 
apleistas 
šalia kelio.

f

BALADĖ

ar tau beliko mylimi 
šie vargo klonys?

— Nuo amžių Tu čia rymai rūpestingas -— 
suskeldėję nuo vėtrų Tavo kojos, 
matei gal baudžiavas rekrūtus,
bet laiminai,
ir mes išbridome pavojus,

I

— Bet štai atėjo jie, pilni pagiežos, 
ir kančiose mus vergia 
ir naikina.
Tave jie niekina, 
teisybės ir pasigailėjimo 
nežino.

medžiais, apėjau 
didelius ir mažus

siais sodybos
beveik visus 
trobesius, didelį sodą, golfo lau- 

’. Sa-jkus. Gamta man priminė kur
nors ties Nevėžiu esantį dvarelį, 
turintį savo praeitį ir .sumaniai 
kovojantį dėl ateities garbūs. 
Laukuose didelė ramuma, na
muose didelis šiltumas ir pagar
ba svečiui.

J. J. Bačiūnas, nors kūdikiu 
pasiekė Amerikos krantus, nors 
ėjo kietą gyvenimo mokyklą, 
pradėjęs sunkiausiu darbu spau
stuvėj, o vėliau prasimušė į to-

Račiūną patekti reikia iš anks
to užsisakyti, nes vasarojimo se
zono metu svečius sutalpinti jie 
turi nemažai rūpesčių.

I Už kalno žaros tvenkiasi raudonos, 
.už kalno šauksmas alkanas:
— Nuplyšę mes!
— Basi!
— Be duonos!

— Ar maža žemės, ar gal stinga duonos, 
kad neša skriaudą mums 
ir plėšia mus ir vergia?
Kodėl jiems leidi tai,
Rūpintojėli?
Juk tu nuo amžių čia
mus sergi?

P. PUZINAS 
DAILININKŲ 

PARODOJ

» •• | 4 j/* aoilliuoc Į
mas, jų rankose augo nauja ūki-.kius, kurie jau kitiems diktuo- 
ninkų-karta ir nauji ūkininkavi- ja, bet lietuviškų gerųjų ša
mo laimėjimai. Ir stebiuos, kad vybių nepametė, jų į svetimąsias 
ir čia Amerikos žemėj randi neišmainė, ką laimėjo, laimėjo

Tabor Farm yra centrinė J. 
J. Bačiūno vasarvietė. čia ir J. 
•J. Bačiūno nuolatinė rezidencija 
ir iš čia buvo daromas plėtima
sis Į kitas vasarvietes. Vienu 
laiku jų buvo daugiau, kitu ma
žiau. šiuo metu, be Tabor Farm, 
Bačiūnas turi šias vasarvietes: 
Prospėct Point, Blaney Park ir 
Grand Island. Apie jas kitą kar-

Nuliūdęs klausosi Rūpintojėlis. 
Nustoja vėjai lapus judinę.
Jis kantriai rymo susirūpinęs 
ir 
ir 
ir

tylų vakarą, 
rytą, s.
vidudienį.

— Kodėl nedžiūsta ašarų klanai 
ir kraujas liejas?
Tyli tu?
Ak, šiandieną sielvartas Tavasis visas 
į mano širdį sulašėjo ...

(B. d.)

Tabor Farm vaizdas iš lėktuvo

Praūžia audros, kraujas srūva
ir žudo brolis brolį 
ligi pašėlimo.
Sodybos virsta pelenais ir medžiai griūva, — 
Jis pakely pats vienas
rymo.

Prieš jo akis tik vargo marios: 
tušti palikę vieniši namai 
kažkur vergais visus išvarė, 
teliko ašarų klanai.
Nieks nebelanko jų, nesaugo.
Tiktai prie kelio viens Rūpintojėlis 
vis rymo su kančia,
Lyg saugoti namus, 
lyg iškentėt kančias lig galo 
Jis vienas pasiliko čia.

Atibėga švintant parugėm našlaitė ten 
ir guodžias.
Žiedais apkaišo liesas kojas 
suklumpa
ir prabyla tokiais žodžiais;

— Kodėl, kodėl, Rūpintojėli, 
Tu parinkai liūdėjimui tą šalį? 
Visur Tave matau: palaukėse, 
atkalnėse, 1
ir kloniuose 
taip liūdną, kęnčiantį, 
bedalį. a

' . . . ■ l ..

• Ar Tu kantrybės atėjai pamokyti 
šiuos žmonės’, v

-- Palaiminki, Rūpintojėli, 
Šią šalį kenčiančią, 
suvargusią.
Išgelbėk mus!
Palaimink duoną, 
kad užtektų ir našlaitei jos 
pavargusiai.

Kai verkdama tėvų savųjų 
ir brolio girioje pakarto 
nuėjo pievomis ir dingo 
už laukų neartų, 
neiškentė Rūpintojėlis: 
Jis atsiduso šalia kelio 
ir mąsto mąsto žmogaus dalią:

— Tiek amžių kantriai laukiau, 
budėjau, laimindihnas žmones — 
prarado kelią netiesoj,
vargais pripildė, vešlius klonius. .

Ir ant medinių -skruostų Jo
- . sužimba ašaros dvi gailios:,

— Visur kaip auksas žydi dirvoj duona — 
nėr tik meilės! .

Ir saulės tekančios spindėjime nuriedus, 
nukrinta ašara
po kojom ' • •
į našlaitės žiedus.

TALIS STUDIO
FOTOGRAFIJOS MEISTERIS 

Europinių* žurnalų Ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabtr 
CLEVELANDE.

9400 Eučlid Avė.
Tel. TY 1-5456

Modernūs portretai, vestuvių, » 
ikilmių, -valkų Ir kitos auo- .

traukos.

Vėl galvą parėmė ranka 
palaukėj
ir .laukia laukia. ■

Su šiuę kuponu — 10% nuolaida.
Pavardė

Adresas
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Lituvos Bankas ir jo likimas
v

Du atsiliepimai į J. Chiarzauslto straipsni
*

JAV upės, ežerai, užtvankosRedagavo Jonas Balys
Char-

3 ligi Atlanto. Norima, kad 
keliu galėtų plaukioti didieji
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Uršulė Žemaitienė
AR PAŽĮSTI 

ŠĮ KRAŠTĄ?

Kį.
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35
Išeik, močiute, iš stubos,
Išeik, širdele, iš stubos, 
Išnešk arielkos geltonos.

Mes tos prasčiokes negersim, (2) 
Nė trečiokėlį mokėsim.

Mes tos geltonos tai gersim, (2)
Ir dorelėlį mokėsim.

stalo if

Ar žiba žiburužiai,
_“ • Ar dega du liktužiai?

Vai ar laukia mane močiutė 
Iš kelio parkeliaujant. (2x2) 

Tai žiba žiburužiai, 
Tai dega du liktužiai, 
Vai tai laukia mane močiutė 
Iš kelio parkeliaujant.

Tada visi svečiai, kurie buvo namie, susėda už
neleidžia jaunavedžių. Visi šaukia rėkia, kiek kas gali dainuoja 
(seniai už stalo, o jaunieji šioj pusėj stalo). Jaunieji šaukia:

37. Prašom, prašom svečius pas pečių!
O seniai atsišaukia:

Prašom, prašom brolius pas pečių!
Prašom, prašom panas pas pečių! 
Prašom, prašom svočią pas pečių! 
Seniem, seniem už stalo sėdėt!

\ Jauniem, jauniem pas pečių tupėt! 
Jaunieji ir gi šaukia:

Jauniem, jauniem už stalo sėdėt! 
Seniem, seniem pas pečių tupėt!

Tada senieji puola svočią, šaukdami:
Nevalia svočiai už stalo sėsti! (2)
Nerinktas, nepirktas, neišvaduotas! (2)

Jaunimas ir svočia atsišaukia:
Tai valia svočiai už stalo sėsti! (2)
Tai rinktas, tai pirktas, tai išvaduotas!

Senieji ir piršlį apdainuoja:
Nevalia piršliui už stalo sėsti!

Jaunimas ir piršlį ųžtarią, kaip ir svočią. Taip darosi di
džiausias triukšmas," kartais atrodo, kad iki muštynių prieis. 
Tačiau muštynių niekad nebūna, tas viskas tai tik vestuvių juokai.

Pagaliau svočia atneša gražų pyragą, tam tikslui iškeptą 
ir gražiai papuoštą saldainiais, apkaišytą rūtomis ir dar kokiom 
gėlelėm. Ji įteikia pyragą seniams, sėdintiems už stalo. Piršlys 
duoda jiems butelį degtinės, taip pat papuoštą gėlėmis. Pabroliai 
dar duoda papirosų, o pamergės saldainių. Tai taip išsiperka 
stalą. Tada seniai dainuodami šaukia:

Tai valia Svočiai (piršliui, svotams) už stalo sėsti, 
Tai rinktas, tai pirktas, tai išvaduotas! (2)

Seniai tada eina su gautom dovanom pas pečių, kur jiems yra 
stalas pataisytas ir ten susėdę baliavoja.

Svočios pietūs

DĖL LIETUVOS BANKO 
KREDITORIŲ

Noriu ir aš pasisakyti 
zausko iškeltu klausimu.

Neesminis dalykas yra, kad 
Liet. Bankas buvo antras savo 
didumu (kapitalas 12 mil., že
mės Banko 50mil.). Bet jame iž
das laikė savo pinigus, jis tu
rėjo banknotų emisijos teisę ir 
atlikinėjo iždo operacijas. Jo pel
no didumas nesiskyrė nuo kitų 
bankų turėtų pelnų. Jokis ban
kas negali užsimoti virš savo 
pajėgumo, ne todėl, kad "jam pi
nigų netrūksta". Norm&lu, kad 
iždas ir kiti gaudavo dividendą 
už savo akcijas. Kokią dar "tam 

, tikrą Salį pelno” iždas pasiimda-

vo —- neprisimenu, bet iš viso 
manau, kad yra gražu, jei banko 
buv. ilgametis tarnautojas savo 
įstaigą ir vadovybę pagiria. ■

Bet esminis dalykas yra, kad 
iždas su akcijų portfeliu buvo 
banko faktiškas gaspadorius. 
Tvirtinti, kad — "banko kapita
las nėra vien tik buv. Valst. iždo 
nuosavybė, o tik, galima sakyti, 
pusė jo, tai antroji pusė priklau
so individualiai ir kitiems akci
ninkas” — galima teigti tiek, 
kiek į bačką vandens dapilti ke
lis lašus ir sakyti, kad dapyliau 
pusę bačkos. Liet. Banko mini
mali kiekį akcijų (buvo tik var
dinės) turėjo kas arba iš reikalo, 
kai iždas norėdavo žmogų išrink

Kai aš jį išgersu, 
Galvos nepakelsu.* 
Oi-oi-oi-oi, Dievulėliau, 
Galvos nepakelsu.

Išgėriau stiklelį 
Už save mažesnį.
Išvoliojau purvynėlį 
Už save didesnį.

Mislįau, kad lovelė, 
O ten bo’ griovelė. 
Ir ten buvo akmenėlis, 
Misliu, kad mergelė.

Ten bo’ akmenėlis, 
Misliu, kad mergelė.
Aš tai misliu, kad bučiuoju, 
O tai burbuliuoju.

___ _______— o
♦ Dainuotoja taip taria "negersu”, "nepakelsu", t. y. neminkstina.

41. Gerk, gerk, brolužėli,
Da gali gerti. (2x2)
Gražus tavo razumčlis,
Da gali pakelti. (2x2)

Gerk, gerk, brolužėli, 
Da gali gerti.
Nauji baitai, stori padai, 
Da gali pakelti.

♦
42. Arielka raudona,

Tu graži geltona.
Gersim, arielką gersim! (2)

O kaip aš numirsiu, 
Aš tave paliksiu. 
Verksi, arielka, verksi. (2)

*
Pijoke, pastipsi,
Arielką paliksi.
Kam teks, kam teks?
Nė varnos, nė vištos
Neles, neles. (2x2)

(Jei

43.

šalia sėdi mergaite, tai

Atvadavus stalą, šeimininkės ir patarnautojos krauja ant 
stalų valgius ir gėrimus, ir sodina visus svečius. Tos vaišės va
dinasi "svočios pietūs”, nes visi valgiai yra svočios, o. gėrimai 
piršlio ir pabrolių kaštas. Muzikantai rėžia maršą, svečiai valgo, 
geria ir dainuoja. Jei yra daug svečių, tai pirmutiniai skubinasi 
pavalgyti ir užleidžia kitus. Muzikantai, antruosius svečius su
sodinę su maršu už stalo, groja šokius. Visi į poras ir šoka. Tai 
linksmas laikas, visi ūžia, dainuoja ir šoka, linksminasi, kaip 
kas išmano.

Prie gėrimo visados mėgstama padainuoti. Gėrimo daine
lių yra labai daug, visos jos trumpos ir linksmos. Visi žino dai
nelę "Mūs brolelis (seselė ir t.t. pagal reikalą) bėdoje, tur stik
lelį rankoje” Įž. Nr. 30] ir vis turi kitam pažadėti, kas šalia jo 
ar jos sėdi. Dainuoja ir daug kitokių linksmų dainelių, negi verk
si visą laiką per vestuves.

Gėrimo dainos

38. Mūs brolelis Snapsą gers, 
Dobilėlis snapsą gers.
Tai mum gražu pažiūrėt, 
Kai brolelis

39. — Tu broleli, tu begėdi, 
Kodėl visą gėrei? (2x2)

Snapsą gers. (2x2)

Kodėl visą gėrei? (2x2) - Aš
— Užtai gėriau, kad patiko, — 
Kai palenkiau — nebeliko, 
Užtai ir išgėriau. (2x3)

10. — Tu stikleli krištolini,
Aš tave ragausu. (2x2) 
— Tu manė ragausi, ,
Aš .tave prigausd. (2x2)

Tu stikleli krištolini, 
tave negersu.* 

Tu mane negersi, 
tave neverdu;

— Tu stikleli krištolini, 
Aš tave per pusę.

. — Tu mane per pūsę, 
Aš tave per kupstą.

— Tu stikleli krištolini, 
Aš

. Aš

Aš
— Tu stikleli krištolini, 
Aš tave išgersu.
— Tu mane išgersi, 
Aš. tave parversu.

ta ve. į galą.
Tu mane į galą, 
tave j balą.

— Tu stikleli krištolini, 
Aš tave į dugną.
— Tu mane į-dugną. 
Aš tave į dumblą.

i

4 40. Ateina stiklelis
‘ » Staleliu gerdamas ,1 '[t. b. risdamas]. (2x2) 

. Oi-oi-oi-oi, Dievulėliau, 
Reiks man jį išgerti. (2xŽ)

t

</

i *

*

ti į banko valdomuosius organus, 
arba iš šiaip mėgėjai dalyvauti 
banko visuotinuose akcininkų 
susirinkimuose. Rodos dar prie 
"liaudies vyriausybės” visi ver
tybės popieriai turėjo būti su
nešti ir "deponuoti". Nemanau, 
kad kas būtų galėjęs nuslėpti 
vardinę akciją, nebent parašęs, 
kad dingo ar sudegė. P. Char- 
zausko pastaba, kad — "atrodo 
lyg visi akcininkai bei depozito- 
riai dabar būtų visai išnykę” — 
yra teisinga tik, deja, ne atrodo, 
o taip ir yra. Kas iš manęs pre
tendentas { kapitalus, jei šian
dien aš neturiu akcijų, o Char- 
zauskas neturi banko pagalbinės 
knygos su mano, kaip kredito
riaus, sąskaita. Knygos būtų tik
ras įrodymas pretenzijoms kelti, 
šiaip, aš galiu turėti depozitų 
knygelių ir nebūti kreditorium 
arba tuo pat laiku dar didesniu 
banko skolininku. Nebent kas 
turėtų šiandien didesn. kiekį li
tų banknotų — tada apsimokėtų 
pasiįndomauti ir Liet. Banko ka
pitalais. ' ■ n

Trumpai tariant, praėjus virš 
10 metų, neturint banko pilnos 
apyskaitos ar knygų, esančiomis 
sąlygomis banko smulkių kredi
torių susirinkimą šaukti būtų tik 
"zabova” ir išlaidos turintiems 
laisvo laiko, šiandien visai kitaip 
reikalas stovėtų, kad būtų savo 
laiku bankas įsteigęs tokiame 
Londone savo skyrių, aptarnau
jantį Lietuvos eksportą j Angli
ją — bet dabar visi esame daug 
gudresni, kaip kad ankščiau bu
vome ... . " V. S.

Pijoke, pastipsi, 
Arielką paliksi. 
Kam teks, kam teks ?

■ Nė šunes,,nė katės 
Nelaks, nelaks.

*
44. Tu alau, tu alau, ■ 

Aš nuo tavęs pabalau. (2x2) 
Kad aš gaučia arielkėlės, 
Mažu būt ma geriau. (2x2)

Pasigėriau alaus vyno 
Ir visokie trunko. 
Skauda skauda ma galvelę, 
Neturiu ratunko.

Reik pamest baliavot, 
Reik pagalbos sau jieškot. 
Reik arielka prabavot 
Ir galvelė ratavot.

45. Gerk, broleli mylimasis; 
Giminėlių išrinktasis. 
Tu čia esi paprašytas, 
Arielkęle pavaišytas. (2x2)

sako: "Gerk, sesele mylimoji.”)
♦

46. Saldi arielka, tai gardi gerbi, (2) 
Pritinka širdelei su pipirėliais. (2)

. »

47. Aš čia gert neatėjau, 
Ulevot neatėjau, 
Savo mielus susiedėlius 
Atlankyt atėjau. (2x2)

Aš ne latras esu, 
Ne pijokas esu, — 
Aš nenoriu saldžios gardžios, 

' Kad ma būt spirito.
Aš nedaug suėdu, 
Aš nedaug sugeriu, 
Tiktai gerą čielą kumpį ' 
Ir bačkelę alaus.

Aš ne dykoms atėjau, 
Aš ne tuščioms atėjau, — ,
Silkės galvą atsinešiau 
Ir po stalu padėjau.

*
48. Ma alučio, ma alučio reik gardaus, (2) 

Ma bernelio, ma bernelio .reik meilaus. (2)
Ma arielkos, ma arielkos reik saldžios, (2) 
Ma mergelės, ma mergelės reik meilios. (2)

♦

49. Išgėriau septynis, da gersiu devynis. (2) 
čiūčiai, liūliai, da, gersiu devynis. (2)

Išgėręs devynis jieškosiu nakvynę .. .z 
Jieškosiu nakvynę pas savo kaimyną ... 
Kur augštos klėtelės te margos lovelės ... 
Te margos lovelės te miega mergelės 

(Galima sakyti: te tupi vištelės

50. Pasigėriau kai gaidys, 
O kas mahe pabaidys? 
Nė pačios, nė marčios,

. O kas mane pakočios (ar: pabučiuos)
■ Pasigėriau kai bitelė, 
O kojos — kai šeivos, 
žiūriu šiaip, žiūriu taip, 
Kad jau visai šleivos. 

Pasigėriau visa miera 
Pas kaimyną Kazimierą. 
O tai ma gerai tiko, 
IJTepridėjau nė skatiko. 

Gėriau dieną, gėriau naktį 
P,as kaimyną plikakaktį. 
Dėkui jam ir vaikam, 
Ir bačkutei, ir lankam.

(šias daigeles dainuoja-per visą vestuvių laikų, kada 
riama), ' . i ■

■ (Bus daugiau) 
„ ■ ■ ■ ■■
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LIETUVOS BANKAS IR JO 
LIKIMAS

•į ' ibi A ’Buvęs Lietuvos Banko direk
torius Jonas Charzauskas, Dir
vos nr. 12 rašydamas minimo 
banko reikalais, prašo ir kitus 
interesantus atsiliepti per Dirvą. 
Todėl aš, kaip buvęs Lietuvos 
Banko bendradarbis ir turėjęs 
su šiiio banku daug reikalų, nau
dojuosi šia proga pareikšti savo 
pritarimą, kad akcininkai ir de- 
pozitoriai turėtų susirinkę ap
svarstyti ir susitarti dėl galimai 
reikalingos akcijos. Ypatingai J. 
V. piliečiai .turėtų pasinaudoti 
proga mėginti apsaugoti savus 
interesus prieš rusų neteisėtą 
elgėsį užgrobiant svetima turtą.

J.V. vyriausybė savo laiku yra 
raginus savo piliečius, turinčius 
bet kokį turtą Baltijos valstybė
se, šitai užregistruoti VVashing- 
tone. Rodos, kad ir Lietuvos At
stovybė IVashingtone yra ragi
nus lietuvius, turinčius turtą 
Lietuvoje, užregistruoti Lietuvos 
Atstovybėje Washingtone. Da
bar jau būtų laikas šitai patik
rinti. Kad visas reikalas bųtų 
atliekamas galimai tikslingiau, 
tai ir būtų reikalingas visų ak
cininkų ir depozitorių pasitari
mas. Būtų gerai, bent iš trijų 
asmenų sudaryti komisiją, kuri 
ištirtų visas galimybes šio rei
kalo vędimui. ir painformuotų vi
sus suinteresuotus Lietuvos Ban
ko akcininkus ir depozitorius. 
Taip pat numatytų ir pasiūlytų 
svarstymui veiklos planą.

A. S. Trečiokas
Lietuvos Banko akcininkas 
ir depozitorius, 
315 Walnut Street, 
Newark 5, New Jersey.

JAV-bės turi daug upių ir kai 
kurios jų pasauly yra pagarsė
jusios. Vienos jų įteka į Atlanto, 
kitos į Ramųjį Vandenyną, dar 
kitos į kitas upes ir įvairias 
įlankas. Upių, turinčių per 300 
mylių ilgio, šiame krašte rasi
me nemažiau 50. Pakaks čia pa
minėti tik svarbesniąsias.

Abėcėlės eile štai eilė didesnių 
Amerikos upių: Alabama (315 
m. ilgio); Arkansas (1,450 m.); 
Cimarron (600 m.); Colorado 
(dvi to pavadinimo upės, viena 
Arizonos valst. yra 1,360 m. il
gio ir kita Texas Colorado — Erie — 241, Ontario - 
880 m.; Columbia (1,270 m.) 
Dakota arba James (710 m.): ■ 
Delaivare (296 m.); Hudson (306 
m.), pati svarbioji upė Missis- 
sippi (2,350 m.) — ji išteka iš 
Itasca ežero, Mirinesotos valst. 
ir įteka j Meksikos įlanką Loui- 
sianos valst.; ilgiausioji upė Mis- 
souri (2,475 m.); Ohio (981 m.); 
Raudonosios upės — Red (pava
dinimą vėl turi dvi upės) — vie
na, ištekanti iš Oklahomos valst. 
ir turi 1,018 m. ilgio, kita, iš Mi- 
nnesotos valst. — 310 m.; Rio 
Grande (1,800 m.); Sacramento 
(382 m.); Tennessee (652 m.); 
Wabash (475 m.); VVisconsin 
(430 m.) ir visa eilė kitų.

Didieji Ežerai (The Great 
Lakęs) priklauso šv. Lauryno 
upės drenažo sistemai, tačiau vi
sas plotas į pietus ir vakarus nuo 
minėtų ežerų drenažo požiūriu 
yra maitinamas dviejų didelių 
upių Mississippi ir Missouri. Tai 
plotas 1,244,000 kv. m. dydžio 
ir apima 31 valstybės ir poros 
Kanados provincijų dalis. Missi
ssippi upės ir visos sistemos 
maitintojomis dar yra Ohio, Min- 
nesotos, IVisconsin, Kansas, Ar
kansas ir kt. upės. Centralinčs! 
Amerikos pietuose be Mississi
ppi upės ir jos sistemos pažymė-'

upe, taigi ir su Atlanto vande
nynu. •

JAV ir Kanados Vyriausybės 
jau prieš 10 m. yra paruošusios 
projektą atidaryti vandens kelią 
tarp D. Ežerų ir šv. Lauryno 
upės ligi Atlanto. Norima, kad 
tuo 1 
atlantiniai laivai", be to, atsiras
tų galimybės pastatyti dideles 
hidro-elektrines jėgaines.

Didieji Ežerai savo ilgiu, plo
čiu, gyliu ir dydžių taip atrodo:

Ilgis mylių: Superior — 350, 
Michigan — 307, Huron — 206, 

193.
> į Plotis mylių: Superior — 160, 

Michigan — 118, Huron — 183, 
Erie — 57, Ontario — 53.

Gylis pėd.: Superior — 1,- 
290, Michigan — 923, Huron — 
750, Erie — 210, Ontario 778.

Vandens plotas kv. m.: Supe
rior — 31,820, Michigan — 22,- 
400, . Huron — 23,010, Erie — 
9,940, Ontario — 7,540.

•JAValstybės išsiskiria ir sa
vo užtvankomis (dams). šięme 
krašte jų didesniųjų rasime ne
mažiau šimto. Kai kurios jų sa
vo dydžiu, pajėgumu ir bran
gumu yra nustebinusios pasaulį, 
kai kurios dar tebestatomos ar 
baigiamos Įrengti. Joms atsiras
ti teikia daug galimybių gau
sios, vandeningos ir nevisur dar 
ištirtos krašto upės ir ežerai. 
Keletas jų čia paminėtinos. —

Bonnevilie Užtvanka, Oregon 
valst. Ji pastatyta ties Colum
bia upe ir apie 40 m. į rytus nuo 
Portland miesto! Jos pastaty- 
pias . kaštąvo per 85 mil. dol. 
•šiuo.-metu jos. pajėgumas —>■ , 
518,400 kilovatų. Kita užtvanka, 

. laikoma viena didžiausių pasauly 
|—'Hoover užtvanka, baigta sta- 
. tyti 1936 m. Ji yra Colorado 

.. | upėje, Arizonos v. Jos augštis
tina Raudonoji upė ir Rio Gran- — 726 pėdos ir statybai panau- 

b,,.; dota peĮ. 4 mi] kūbiniai jardai

komas didžiausiu pasauly dirb-

de, kuri sudaro sieną tarp Texas ' 
ir Meksikos Ramiojo vandeny- betono (eonerete).. Užtvankos 
no šiaurės vakarų srity minėti- maitintojas, Mead ežeras .yra lui
na Columbia upė.

Didieji Ežerai — The Great !tinu eže™; 
Lakęs, tai grupė penkių ežerų, I 
centrinėje šiaurės Amerikos da-.1 
ly, tarp Kanados ir JAValstybių. I' 
Tai ežerai — Superior, Michigan 
(vienintelis jų tarpe ištisai įei
nąs į JAV), Huron, Erie, ir On
tario, iš kurio išplaukia šv. Lau
ryno upė. Nuo Duįuth, Minne- 
sotos valst. vakarinėje Superior 
ežero daly, ligi Ontario ežero 
rytinės dalies, jų visų ilgis sie
kia 1,160 m. Kanados ir JAV 
siena eina maždaug per tų eže
rų, išskyrus Michigan, vidurį. 
Prancūzų pirkliai buvo pirmieji 
baltieji, atradę šiuos ežerus. 
Spėjama, E. Brule 1612 m. ar 
anksčiau buvo pasiekęs Huron 
ežerą. Didieji Ežerai buvo sry- 
tis dėl kurios per ištisą eilę me
tų varžėsi į šiaurės Ameriką at
keliavę anglai ir prancūzai. Kova 
dėl ežerų baigęsi galutinai po 
1812 m. karo ir nuo tada ežerų 
srityse pradėjo kurtis gyvento
jai. 1825 m. atidarius Erie ežero 
kanalą pakilo galimybės ežerais 
vedąmai prekybai. Netoli ežerų 
esant labai turtingoms pramone 
ir žemės turtais sritims, Didieji 
Ežerai virto labai plačia ir pa
togia bei pigia susisiekimo ar
terija tarp paskirų JAV. valsty
bių ir Kanados provincijų. Lai
vai ežerais perveža labai,dide
lius kiekius geležies rūdos ir ja
vų, anglies, naftos, plieno ir ne
paprastai daug pagamintų reik
menų. Visa prekyba.vyksta tarp 
balandžio ir gruodžio m., kol ne- 
užšala uostai. Dar minėtina žu
vininkystė ir laivų statyba. Ir 
šios, pramonės ir prekybos sri
tys daug minta ežerų dėka. Illi- 
nois upė ežerus riša su - Missi
ssippi upe ir toliau su Meksikos 
įlanka, gi New Yorko valst. ka
nalas ežerus iuniria su Hudson
' ... :

mas — ligi 1,332,300 kv. Toliau 
minėtina Grand Coulee užtvanka 

! Columbia upėje, VVashington
I valstybėje. Ji baigta 1942 m. ir 
laikoma didžiausia pasauly beto
no užtvanka, šios užtvankos pa
jėgumas, užbaigus visus genera
torius, siekiąs .1,974,000 kv. Už-, 
tvanka tiekia elektrą pramonės 
įmonėms Ramiojo vandenyno 
šiaurės vkkarų srityse. Missouri 
upės vandenis siekiama, išnaudo
ti irigacijos ir elektros jėgos rei
kalams, be *to, norima užkirsti 
kelią daug nuostolio nešantiems 
potvyniams, šis planas JAV vy
riausybės norima atlikti per sep- 
tyneris metus ir galutinai už
baigti 1954 m. Pagal šį planą 
būsią gnlima iriguoti per 2 mil. 
akerių žemės ploto ir įkurti 24,- 
000 naujų ūkių ir papildomai 
tiekti vandenį 66,000 ūkių, 
kuriems trūksta vandens. Hid
roelektros energiją šioje srity 
norima pakelti ligi 30 mil. kv. I 
ir pajamų kiekį už tiekiamą 
energiją 1954 n), pakelti ligi 64 
mil. dol. metams. • . .

Dar vienas' Amerikos didelis 
užsimojimas — Tennessee upės 
slėnio 27 užtvankos , su 2 Ail. ' 
kv. pajėgumu ir Centralinio Slė
nio Projektas "Kalifornijos valst. 
Juo siekiama kelių tikslų — iri
guoti vandenimi sumenkusius 
plotus Saeramento.ir San Joa- 
ųuin upių slėniuose, tiekti van
denį navigacijai, pramonei, tiek
ti elektros energiją ir' vykdyti 
vandens kontrolę, šalia šių už- ’ 
tya'nkų krašte! rasime dar daug, 
didelio pajėgumo “jėgainių, o 
skelbiami nauji planai sako, kad 
šioje srityje Amerikos galimy-

i

•v
seniausias ir gražiausiai ilius

— ........ ‘ i žur

t

.puotas lietuviškos minties 
nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS
Kaina metams $3.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai." 

6755 So. Westem Avė. 
Chicago 36, III.

j ;

Laitai '
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*
spaudos paroda,

savo kūrinių 
plačioji pub- 
pasigerėti ir

A. Brazis koncertuoja New Yorko lietuviams
' ■ ■ ■■ “• ‘V. ■ ■ ■ ■

velykinė programa, jų tarpe Vi- 
talio Žukausko dramos mėgėjų 
grupė vaidina "Veliykų rytą Lie
tuvoje". Prieš Verbų Sekmadie
nį ta pati grupė savo vaidinimą 
"Golgota”-transliavo per J. Stu- 
ko radiją.

*

Tautininkų Klubo nariai ba
landžio 4 d. susirinkime apsvar
stė savo patalpų klausimą ir nu
tarė pavesti valdybai su D. Klin- 
ga priešakyje ištirti galimbes 
įsigyti namą. Per mėnesį valdy
ba turi surasti tinkamą namą ir 
informuoti susirinkimą.

Dabartinės Klubo patalpos, 
esančios 337 Union Avenue, vi
sam namui perėjus kito savinin
ko žinion, tapo negalimos palan
kiomis sąlygomis nuomoti. Be 
to, kadangi Klube spietėsi ligi 

■ šiolei visa brooklyniečių tautinė 
I veikla, tai norima susirasti pa
togias patalpas, kad ta veikla ir 
toliau galėtų vykti.

•
Juozas Kapočius, Lietuvoje ir 

čia žinomas spaustuvininkas, At
velykiui išleidžia Juozo Grišma
nausko parašytąją knygą apie 
gyvenimą Lietuvoje ir apie trijų 
žvejų pabėgimą į Švediją, pava
dintą "Tolimieji kvadratai”. 
Viršelį piešia dail. V. K. Jony
nas.

Newyorkiečiai jau gyvena ve
lykine nuotaika, kurių dar-la
biau gilino Verbų Sekmadienį, 
įvykęs religinės muzikos koncer
tas, sutraukęs klausytojų pikių 
Apreiškimo par. bažnyčią. Pro
gramoje buvo T. Budois "Sep
tyni Kristaus žodžiai nuo Kry
žiaus", kurių atliko Metropolitan 
Operos solistas Algirdas Brazis 
ir Povilo Sako vedamas parapi
jos choras. Mažesnes solo parti
jas giedojo Agnės Skarulytė ir 
P. Sakas. Toliau choras atliko 
Ch. Gouhod kūrinių, o Jonas Žu
kas, vargonais pritaręs chorui 
ir solistams, solo grojo Bacho ir 
Widor kūrinių.

Pažymėtina, kad šis buvo an
trasis didžiulis religinės muzikos 
koncertas, kuriame dalyvavo Al
girdas Brazis. Prieš savaitę jis 
giedojo Newarko fiv. Trejybės 
bažnyčioje su M. Bernoto veda-| 
mū choru.

Prieš pat Velykas dainininkas 
išvyksta trumpų atostogų Chi- 
cagon, o po to dalyvaus Metro
politan Operos gastrolinėje ke
lionėje po JAV ir Kanadą.

Newyorkiečiai, įvertindami šio 
lietuvio menininko buVimą toje 
aukščiausioje Amerikos muzikos 
institucijoje ir jo gyvą dalyvavi
mų lietuviškoje kultūrinėje veik
loje, Didįjį Velykų šeštadienį, 
8 vai. vakare, ruošia jam kuk
lias išleistuves. Jose dalyvaus 
lietuvių ir amerikiečių muzikos 
atstovai ir lietuviai kultūrinin
kai bei meno mylėtojai.

•
Korporacijos "Vytis" pastan

gomis, Verbų sekmadienį, nau
jai atremontuotoje Apreiškimo 
pųr. salėje buvo prisiminta Lie
tuva. Broliai Motūzai parodė Tė
vynės vaizdus iš jos gyvenimo 
nepriklausomybės metu, per pir
mųjų bolševikų okupaciją ir iš 
lietuvių tremtinių gyvenimo Vo
kietijoje. Susidaręs pelnas pa
skirtas lietuvių skautiškajam 
jaunimui paremti.

*

Didįjį šeštadienį per J. Gin- 
kaus radijų bus transliuojama

Jams ir DP Komisijai sunaudoti 
7,500 vizų, kurios buvo išduotos, 
bet dėl įvairių priežasčių nepa
naudotos atvykimui į JAV. Pagal 
tą rezoliuciją, tiek pat vizų tu
rėtų būti išrašyta tiems trem
tiniams, kurie įstatymo galioji
mo terminui baigiantis, turėjo 
darbo ir buto garantijas.. Tame 
skaičiuje būtų ir keliasdešimt lie
tuvių šeimų.

*
New Yorko lietuviai teisinin

kai savo susirinkime nutarė per 
BALFą pasiųsti 75 dol. Vokieti
jos ligoninėse esantiems profe
sijos kolegoms sušelpti. Petras 
Minkūnas savo plačioje paskai
toje supažindino narius su dabar 
veikiančiu JAV imigracijos ir 
natūralizacijos įstat. ir su na
ujuoju projektu, kuris šiuo me
tu svarstomas Kongrese. Teisi
ninkai pageidavo artimiausiu lai
ku suruošti ekskursiją aplankyti 
kurį nors kalėjimą, norint susi
pažinti su jų tvarka šiame kraš
te. New Yorko teisininkai vei
kia kaip Liet Teisininkų Drau
gijos Nėw Yorko skyrius. Pir
mininku yra J. Bražinskas ir val
dybos nariais 
A. Sodaitis.

iš
a-

KONCERTAS 
WATERBURY

WATERBURY koncertuos 
New Yorko atvykęs A i t v
rų kvartetas ir Lietuvos 
operos solistė Vincė Jonus- 
kaitė. Dalyvaus ir humoris
tas Vitalis Žukauskas.

Koncertas įvyks balandžio 20 
d. 2 vai. 30 min. popiet, 103 
Green Street Klubo didžiojoje sa
lėje. Kviečiami visi gausiai da
lyvauti toj retoj meninėj šven
tėj.

Koncertą rengia Tautinės Są
jungos skyrius. ,

•
Pereito sekmadienio "The New 

York Times” savo kultūriniame' 
priede, tarp kitų dalykų, įdėjo 
Svetlanos Beriozovos nuotrauką, 
pažymėdamas ją, kaip vieną Sad- 
ler Wells Teatro Baleto balerinų. 
Anksčiau, tas pats laikraštis bu
vo informavęs, kad šį primaba
lerina yra gimusi Lietuvoje ir, 
recenzuodamas jos dalyvavimą 
"Copella” premjeroje, ją gerai 
vertino.

New Yorko lietuvių tarpe teko 
patirti, kad ta 17 metų šokėja 
yra Kauno Teatro baletininko 
Beržinskio' duktė ir su šiuo gar
siu Londono Sadler Wells teatru 
gastroliuoja po visą pasaulį, šo
kėjos tėvas šiuo metu, kaip ba
letmeisteris, dirba Italijoje, o 
šokėjos motina gyvena New Yor
ke.

Tame pačiame Times numery
je yra įdėtos dail. M. Dobužins
kio kostiumų škicai ir dekoraci
jos, kurias jis paruošė naujam 
City Operos pastatymui — A. 
Bergo operai "\Vozzeck”.

•

BALFo centre patirta, kad' 
yra vilčių, jog ir tie lietuviai j j
tremtiniai, kurie, nespėjo gauti 
JAV įvažiavimo vizų, pasibaigus 
DP įstatymo terminui, netrukus 
galės pasiekti JAV. Kongresma- 
nas. Walter įnešė rezoliucijų 
Kongrešan, prašydamas, kad bū
tų įgaliota ir leista JAV konsu-

CHICAGIĘČIAI, ĮSIDĖMĖKITE

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

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

Priima 6-9 vai. vak.; 
šeštad. 10 v. r. — 6 v. v.; trečiad. tik ssuBitarus. Tel. YA 7-7381
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Pabaltiečių 
apie kurią buvo plačiau rašyta 
pereitame "Dirvos” numeryje, 
kovo 21 d. iškilmingai atidaryta. 
Dalyvavo Pabaltijo valstybių at
stovai, jų tarpe Lietuvos gen. 
konsulas J. Budrys, vicekonsulas 
V. Stašinskas, Estijos gen. kon
sulas ir Latvijos atstovai iš 
”Free Europe”. Iš Columbia Uni
versiteto iškilmėse buvo biblio
tekos vadovybė ir čia studijuo
jantieji pabaltiečiai studentai, 
talkininkavę šios parodos orga
nizavime. Po iškilmių, Gen. Kon
sulas J. Budrys svečiams suruo
šė priešpiečius. Paroda truks iki 
balandžio mėn. pabaigos.

*

Vicekonsulas V. Stašinskas ir 
šiemet Lietuvos Valstybės diplo
matus atstovaus Colgate Univer
siteto ruošiamojoj vienos savai
tės konferencijoje, kuriame yra 
diskutuojama JAV užsienių po
litikos klausimai. Tai jau ketvir
toji iš eilės to universiteto kon
ferencija. kasmet ruošiama ge
gužės mėnesį Hamilton, N. Y. 
V. Stašinskas šiemet ten vyksta 
tretį kartą.

*
Juozo Grišmanausko parašyto

ji knyga apie gyvenimą Lietuvo
je ir apie jų trijų pabėgimą į 
Švediją, jau atiduota spaudai 
New Yorke. Ji pavadinta "Toli
mieji kvadratai”. Tuo Vardu žve
jai vadina apie 80 mylių nuo 
kranto' esančią jūrą, kur dvejo
jama gegužės-liepos mėnesiais. 
Savo pabėgimą suplanavę, lietu
viai žvejai, turėjo išlaukti, ligi 
jie pradės žvejoti tuose kvadra
tuose, kad, mažiau pastebimi, 
galėtų imtis ir savo rizikingojo 
pabėgimo žygio. Knygoje bus 
iliustracijų ir Lietuvoje šiuo me
tu dainuojamų partizanų dainų, 
kurias, Vokietijoje padainavo 
Juozas Grišmanauskas, o melio- 
diją užrašė muzikas Valteris Ba
naitis. S. N.

Sekmadienį, kovo 30 d. ALT 
Sąjungos Baltimores skyrius bu
vo iškvietęs • iš Ncw Yorko Bro
lių Motuzų filmas, kurios buvo 
baltimoriečiams parodytos per 
du seansu. Dienos seanse filmos 
buvo rodomos šeštadienio mo
kyklos mokiniams nemokamai, 
paaiškinant filmas vienam, iš tos 
mokyklos mokytojų; vakare fil
mos buvo rodomos plačiajai Bal- 
timorės lietuvių visuomenei Lie
tuvių Svetainės didžiojoj audito
rijoj, kur filmas paaiškino pats 
K. Motuzas, i i

Visiems filmos palieka neiš
dildoma įspūdį. Ypač tremti
niams, kurie taip neseniai per
siskyrė su savo gimtuoju kraštu. 
Jos sukelia ir džiaugsmų ir aša
ras. Filmoj "Tėvynėj brangioj”
— ežerai, banguojantieji javų 
laukai, žydintieji sodai su grakš
čiom merginom, girios su bara
vykais, zuikiais, stirnom, Lietu
vos kariuomenės raiteliai ir sa
vanoriai slenka pro akis ir, tada 
pasijunti gražiojoj laisvojoj Lie
tuvoj. Filmoj "Lithuania” paro
domi Lietuvos miestai su pui
kiais modemiškais pastatais: 
mokyklom, universitetais ir vie
šaisiais stilingais rūmais. Fil
moj "Ten kur Nemunas banguo
ja", dainuojant kanklininkui ži
nomą dainą "Yra šalis, graži ša
lis” parodomi gražiausi Lietuvos 
vaizdai, upės, slėniai, miškai. Ki
toj vėl filmoj šuoliuoja Lietuvos 
raiteliai tankmėj rikiuotėj, paly
dimi gražios kariškos dainos 
"Ulonai, ulonai”, čia vėl plaukia 
per vandenynų didžiulis laivas,
— tai Amerikos lietuviai skuba 
gražiąją Lietuvą pamatyti, paly
dimi dainos "Jau pavasaris atei
na”. Rodos žiūrėtum ir žiūrėtum.

___________________________

Bet, laisvosios Lietuvos gyve
nimas pasibaigia, kaip gražus 
sapnas, ir užeina baisi, tamsi 
naktis — bolševikų teroro vaiz
dai: krūvos nužudytų i nukan
kintų lietuvių.

Filmų atpasakoti negalima, 
reikia jas pamatyti. Ypač trem
tinių jaunimas, mažieji, kurie 
mažai Lietuvą teprisimena, arba 
visai jos nėra matę, turi tas fil
mas pamatyti. Jas turi pama
tyti ir Kanadoj ir Australijoj ir 
Pietų Amerikoj. Jas turėtų ma

styti ir senųjų lietuvių jaunimas, 
deja, jis lietuviškais reikalais 
nebesisieloja ir lietuviškuose pa
rengimuose nebedalyvaųja. Sic 
transit glioria mundi!

Tų filmų išplatinimas po Ame
riką ir kitus kontinentus išeina 
iš Motuzų pajėgų ribų. Tai yra 
tiesioginis Pas. Liet. Bendruo
menės reikalas. Reiktų bent pa
daryti tų filmų kopijas, nes jai 
originalai žūtų, žūtų neįkainuo
jamas turtas, istorinis dokumen
tas, kur atvaizduotas laisvosios 
Lietuvos gyvenimas, kur tebėra 
gyvi mūsų Respublikos preziden
tai, ministeriai ir kiti žymūs lie
tuvių tautos veikėjai ir mums 
brangūs asmenys, jau dabar mi
rę, arba žmogžudiško okupanto 
nukankinti.

Reiktų apie tai pagalvoti.
Kartu su K. Motuzu buvo at

vykęs ir dailininkas tapytojas 
C. Janušas ir atsivežęs keletą 
savo kūrinių, paveikslų. Jo kūri
niai — daugiausia peizažai, Lie
tuvos gamtos grožio vaizdai. 
Ypač gražūs Palangos pajūrio 
vaizdai. Gaila, jis 
neišstatė ir todėl 
lika jais negalėjo 
vieną kitą įsigyti.

K. Pažemėnas

. .1

RŪTA DETROITE
Kovo 29 d. Jaunimas Teatras 

"Rūta” gastroliavo, Detroite su 
didžiausiu pasjjsekimu, ir susi
laukė visų žiūrovų simpatijos.

Teatro vadovas ir režisierius 
akt. Petras Maželis kartu su Sa- 
lasevičiais ir su visomis dekora
cijomis atvyko iš vakaro. Vėliau 
atvyko ir visi "Rūtos” dalyviai. 
Tai gražus, vertas pasigėrėjimo 
mūsų jaunasis atžalynas. Juos 
pasitiko jų kvietėjai skautės ir 
skautai. Svečiai tuoj buvo pa
kviesti pusryčių. Po mažos per
traukos turėjo pietus ir toliau 
prasidėjo jų techniškas pasiruo
šimas spektakliui.

Vakare 7 vai., puikioje Wes- 
tern High School salėje buvo 
suvaidinta Mykolo Venclausko 
pasaka "Burtininko Pinklėse”. 
Vaidinimas praėjo visais atžvil
giais gerai. Tiek žavūs kostiu
mai, dekoracijos, tiek puiki bu
vo ir pati vaidyba. Detroitiečiai 
jau seniai nebuvo matę tokio 
vaidinimo. Tipai taip gerai pa
rinkti ir vaidinimas toks įtiki
nantis, kad mažieji žiūrovai pra
dėjo bijoti ir klausti mamyčių 
ar ir juos neužburs?

Mačiusieji labai vertina visą 
kolektyvą, o ypatingai režisie
riaus akt. Petro Maželio gabu-

mus ir tą didelį pasišventimą 
dirbti su jaunimu.

Vaidinimas buvo pertrauktas 
nuolatiniais plojimais. Pasibai
gus vaidinimui sktn. Kodatienė 
skautų ir visos atsilankiusios vi
suomenės vardu padėkojo reži
sieriui ir "Rūtos” dalyviams už 
jų mielą sutikimą ir atvykimą 
Detroitan vaidinti, ir kartu pa
linkėjo šiai naujai išdygusiai 
simbolinei lietuviško darželio 
"Rūtai” augti, bujoti ir visu jau
natvišku entuziazmu ir toliau 
dirbti taip reikalingą kultūrinį 
lietuvišką darbą.

Skautų ir visos atsilankiusios 
visuomenės vardu buvo įteikta 
puiki kašė gėlių. Taip pat svei
kino ir įteikė gėles Kriščiūnas 
Radio Klubo vardu.

Nakvynėms artistai buvo iš
vežioti į šeimas. Ant rytojaus 
dalyvavo pamaldose ir po jų iš
važiavimo atgal Clevelandan. 
Juos palydėjo skautės-ai ir pa
žįstamieji. Reikia. tikėtis, kad 
tai tik pradžia gražaus Cleve- 
lando ir Detroito jaunimo ben
dradarbiavimo.

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai 
mano draugams

WILBUR H. BREWER
Kandidatas į 

VALSTYBĖS ATSTOVUS
PRIEŠRINKIMINIS BALSAVIMAS GEGUŽĖS 6, 1952 

Respublikonų tikėtas

THE MAY CO’

U. S. Ąrmy 
and 

Marine

Šukuotos
medvilnės

Slight Rejects 
ti medvilnės marški- 
Vyrų puikiai šukuo- 
niai, trumpom ran
kovėm ir apvaliu 
kalnierium. Pasiūta 
J.A. Armijai ir Ma
rinų vienetams, bet 
nepriimti dėl mažų 
trūkumų. Muži, vi
dutiniai ir dideli vy
rams ir jaunuoliams.

VYRŲ BROADCLOTH KELNĖS

2!
Dydžiai

Sanforized *
Vyrams sanifonzed* broadeloth 
kelnės ... sutraukiamos ar su
segamos. Baltos ar norimos 
spalvos. Dydžiai 30 iki 40.
(“Daugiausia susitraukia 1%)

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

S TA N DARD FE D ERAL
STIPRIAUSIA TAUPYMO ISTĄIGA 

AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ

LIETUVIU SOSTINĖJ- CHICAGOJ

TURTAS ................   per $31,000,000
ATSARGOS FONDAS .,..... „ 5 3,00D,o6o

STANIH1UI IffllIL S1II1K
ANO LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO.
4192 Archer Avė., Chicago 32, III.

JUSTIN MACKIEWICH, prezidentas • Telef. VIrginia 7-1141 
Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. .po-pietų, 

ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
trečiadieniai uždaryta.
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Tarp gausių, įvairių ir lietu
vių kultūrai tikrai naudingų or
ganizacijų Margutis, pa
sakytume, tarsi spindi jų eilėje. 
25-kerių metų tradicija lydi 
Margučio veiklą, taip, plačiai iš
sišakojusią ir tokią gilių vagą, 
išrėžusią. Per tiek metų, aišku, 
jis įsigijo.visokeriopai tvirtų po
ziciją, sutelkė daug ir gerų tal
kininkų, surado geriausius dar
bo,kelius. Drąsiausi sumanymai 
iki' šiol išeidavo tik iš Margu
čio ^milžiniški Chicagos lietuvių 
sutelkimai pravedami tik Mar
gučio. ,

Šįmet Margutis pradėjo 25-tus 
metus, šiam sidabriniam jubilie- V ,

j ui atšvęsti ruoša jau pradeda
ma. Sudoromas atitinkamas ko
mitetas tariamasi dėl minėjimo 
programos ir jieškomi būdai 
įspūdingai .šią sukaktį paminėti. 
Ryžtamasi-išleisti specialų leidi
nį.

cinio darbo, pasimeta, išsisklai
do, ir vėliau bus daug sunkiau 
juos sugaudyti. Girdėti, kad 
Bendruomenės Centras esąs dar 
gana toli iki galutino susitarimo 
visais pagrindiniais klausimais. 
Sako, kad ir ten entuziastai ima 
atšalti,... Ar nfebūtų naudingiau 
nelaukti Centro kombinacijų pa
baigos ir vietoje skyriams jieš- 
koti bendruomeninių formų, pa
tiems, prisitaikant prie vietinių 
sąlygų. . '

Telefono užsakymai priimami su nemažiau $2.00 pirkiniu, 
šaukite CHerrv 1-3000

T/’;e .Voy Co. Boiemcnt Boj j’ FiirniJiingsDeparlnienl

Berniuku „Fruit-of-the-Loom”
■ ■

A. V.
* *

Chicagos Lietuvių Tremtinių 
D-ja ruošiasi persitvarkyti’. į 
bendruomenę... Kol dar Bend
ruomenės Centras''nėra sutvar
kęs pagrindinius organizacinius 
klausimus, tol. vis dar negalima, 
supusti geros pradžios skyriams 
organizuotis. Ilgas laukimas, be 
•abejo, nėra naudingas: žmonės 
pradeda atprasti nuo organiza-

■ ... ■ • ”*»'■ •»

V. Belinį aus

THE DANCE OF LIETUVA

54 lietuvių tautiniai šokiai bei 
. žaidimai

Ųžąakymus ir pinigus siųsti
DIRVOS

•' ■ Kaina
redakcijai 
- $5.

■

Berniukų sanforized* Fruit-of-the-Loom ilgų 
rankovių sporto marškiniai, balto ar margo sti
liaus. Taip pat ljrgių spalvų broaddoth. Dydžiai 
4-18.

Tho May Co. Bąsemont Boys’ Furnishings
1 Department

!' V



NEŽUDYK

PASIUTĘS FANATIZMAS

draugija?

NEW SUPER-TYPE VACUUM CLEANER

Model VC 6710

And Throw Away the Paper Bagi
Bronys Raila

jp»Pov>gr NO DUST BAGS, NO CANS, 
NO FILTERS TO EMPTY! 
Nothing to take ąpart, no heavy 
motor to'remove, it's the easiest 
cleaner in the world to empty.

NETOLERANCIJOS LAIKAI 
PASIBAIGĖ *-

SUOPIS F
6921 Wade Park Avė!

1952 balandžio 10’d. * Nr. 15

JUZĖ AUGAITYTĖ 
DETROITE

. Balandžio' 20 dieni), žinomoje 
Ndrth Star auditorijoje S. Šim
kaus vardo choras ruošia dainos 
įr muzikos'vakarą, o taip pat ir 
oficialiąsias savo .'naujo /vardo 
"krikštynas”. Kaip teko patirti, 
choras pateiks programą, kokios 
gal dar nebuvo - šiame mieste. 
Rus bendroje ir jau veikiančio 
vyrų choro koncertai su naujo
mis dainomis, bus pianistės O. 
Biržiškaitės-Barauakienės forte- 
piąno muzikos koncertas. Bus ir 
kiti įvairumai. Ir pats įdomiau
sias iš. jų — operos solisto.Vlado 
Baltrušaičio ir žinomos Ameri
kos lietuviu, dainininkės, operos 
solistės Florencijos Korsakaitės

pasiutusio fanatizmo nėra iš- 
sigydžiusi ir, katalikų srovė...

<** ūuaron'eed 
Cood Houwk»«plnj!

Susirūpinimas mūsų spaudos 
morale ir jos lygiu yra vertas 
ypatingo dėmesio, nes kai kurios 
spaudos moralė ir jos lygis yra 
sąvokoms pasibaisėtinai žemas. 
Tą apšvarinimą nuo. piktžolių ir 
gražinimą pirmoj eilėj, mano 
suprątimu 
laikraščių redakcijos

• "Jei nuoširdžiai aiškinamės 
dėl tolerancijos religinėj srity, 
turime vengti užsispyrusio vai
ko laikysenos, 'klaidų pasitaiko 
visur. Bet kultūra susidaro, klai
das išpažinus ir jų vengiant, o 
ne apeinant jas tylėjimu. Neto
lerancijos' laikai jau pasibaigė. 
Tam turi prisitaikyti netoleran- 
tingosios srovės! Katalikų, lygiai 
kaip ir protestantų tikintieji tu
ri tarnauti žmonėms, bet ne

SUSIRŪPINIMAS
M CSŲ SPAUDOS MORALE

buvo sudarytas tik iš litėratū- 
ros žinovų. Niekas nedrįso tvir3 
tinti, kad pati komisija nėra 
kompetetinga literatūros klapsi
muose, bet isteriškai kai - kas 
šaukė — perdaug joje katalikų. 
Ta pačia proga atnaujinta šmeiž
tų kompanija prieš dabartinę 
rašytojų draugijos valdybą. J.Tei 
premija būtų buvusi paskirta 
rašytojui ateitininkui, kiek vėl 
naujo triukšmo būtų buvę.

įvairiose vietose tremtinių 
draugijų valdybos buvo apkaltin
tos ir ne dėlto, kad jos būtų 
snaudusios, daugelyje atvejų dir- 

— Tautų karaliai viešpatauja . )j0 jg širdies, vienintelė priežas- 
ir galiūnai vadinami geradariais. ;tj8__katalikų persvara
Tąčiau ne taip tebūnie jūsų tar
pe: kuris tarp jūsų yra didžiau
sias, tepasidaro mažiausiu — 
(Luko . 22, 25)1. (M. Bertulis.
Naujienos, Nr. 73).

Šį kartą Los Angelės lietuvių 
visuomenė i tas keistas "var
žytines” atkreipė dėmesio. Yra 
čia daug tokių lietuvių, kurie 
noriai lanko visokių draugijų 
parengimus, parapijos ir ne pa
rapijos ruošiamus, šį kartą ta
čiau jau reikės aiškiai pasirink
ti — arba, arba, — arba su "Ro
ma" arba su "Maskva”, kaip 
peršama kaikurių rašytojų ... 
Kaikurie. nenorėdami taip rink
tis sakosi niekur geriau neisią. 
Kaikurie nuoširdūs katalikai sta 
čiai graužiasi tokia klebonijos 
"tautine politika" ir sakosi mė
ginsią bent po valandą kitą pa
būti ir "Romoje”, ir "Maskvo
je ...”

"Turime ir liūdnų siauro par
tinio fanatizmo pavyzdžių, štai 
jų keletas. Ilgą laiką tam tikroje 
spaudoje puolė laureatą rašyto
ją ir tai ne už jo knygos menką 
literatūrinę vertę, bet pagal "Ne
muno" (kultūros žurnalas) 
šauksmą, kam premija buvo 
skirta katalikui, ateitininkui, 
sendraugiui. Apjuodinta buvo 
sprendimo komisija, o kai kas 
vardan protesto atsisakė įeiti į 

■ naują rašytojų draugijos valdy- 
turėtų pradėti pačios ' bą. Prisiartiną naujos premijos 

paskyrimo laikas. Jury vienetas

Programoje’ lietuvių įr pasau
linių kompozitorių kūriniai.

Koncertas įvyksta balandžio 
mėn. 19 d. 7 vai. vakaro, buvu
sioj lietuvių salėje.

Po koncerto ’ šokiai, grojant 
padidintam populiariam orkes
trui. Veiks turtingas bufetas.

Valdyba

O Just Press the Button

Vietinio BALE skyriaus kvie
čiama iš Philadelphijos j Detroi
tą atvyksta koncertuoti-, buv. 
Kauno ir Vilniaus operų solistė 
Juzė Augaitytė.
■ Dideliu pasisekimu koncerta
vusi (’hieagoje, Philadelphijoje 
ir kituose miestuose, šį kartą 
duoda retą progą ir detroitie- 
čiams pasidžiaugti tikruoju me
nu.

žodžiu, vienam atkakliam skal
dytojui atsiradus, kolonijos gy
venimas subanguoja "tragiško
mis” ir lygiai tokiomis pat ko
miškomis bangomis. Rodos, kam 
tai būtų reikalinga?

Ir visa-tai dėl Stasio Šimkaus 
vardo choro, kuris dainuoja Kur 
bėga Šešupė ir kitas patriotines 
dainas. Vlado Baltrušaičio va
dovaujamas, choras auga, didė
ja, vis gražiau ir stipriau dai
nuoja, — nors nuo jo merginų ir 
vyrų lietuviškų krūtinių garso 
ligšiol dar neišbyrėjo nei vienas 
klebonijos langas.

Tr taip, anot Maironio, ”mes 
Tavo per amžius vargingi vai
kai ...”

V. Trumpa, rašydamas mūsų 
spaudos įr moralės klausimais 
labai teisingai konstatuoja:

"Svarbiausias reikalą v i m a s 
šiuo atžvilgiu turėtų būti, kad 
rašąs apie vieną ar kitą klausi
ma nusimanytų, apie ką jis ra
šo ... Antras reikalavimas bū
tų sumažinti kiek galima spau
dos anonimiškumą, šiuo atžvil
giu padėtis tikrai prasta ...

Faster, Easler, With Alr ĄĮone!
Cleans Rūgs Better’lewilhno„ingBru.h getą all įurface dirt. lint. ■ 

E«b»iv« 99 Rug No£«■WMC .. ,ave. timę. 
hair the tune over the ^^03#****^

Here's “Room-Ea»y” 
ęieąnfngl

The Jet 99 neeet geu ini your w»y, 
nlvou as you ,u,n> *toro
roorn to room. Balanced for e*sy 
carrying. Voo't tip off ttaira. .

J. Stebeikis, literatūros žur
nale Gabija, vertindamas mūsų 
rašytojų naujai išleistas knygas, 
konstatuoja, jog jie perdaug' 
dažnai žudo savo sukurtus per
sonažus. Ir svarbiausia, kad tas 
žudymas nei psichologiškai, nei 
literatūriškai nėra pateisinamas. 
.Šia prasme didelius užmetimus 
J. Stebeikis daro A. Baronui ir 
V. Ramonui'.

Savo įdomų str. autorius bai
gia šiais žodžiais:

"Komunistų rašytojų rankos, 
anot Sartre, švarios. Kodėl krlkš- 
šioniškos ideologijos rašytojo 
rankos turėtų būti suteptos 
krauju? Jei idėjinės kovos plot
mėje priešų žudymo nesaistytų 5 
įsakymas, ar nesaisto rašytojo 
humanistiniai, meniniai ir este
tiniai principai? šiaip ar taip, 
moralė tėra viena: mielieji rašy
tojai, nežudykite savo sukurtų 
asmenų, mažiau žudykite arba, 

i jei jau be to, negalima, nežudy- 
j kitę be reikalo. Kad netektų ka
da nors su Šekspyro Makbetu 

! šaukti: — Will all great Nęp- 
tupe’s ocean wash this bloot, 
Clean fręm my hand?” (Gabija, 
literatūros žurnalas, Nr. 2).

Vyt Gedrimas

O turint galvoj spaudos lygį siekti valdžios, nes Kristus sako: I 
jiickas nedrįs ginčytis, kad pasi
rašydamas tikra savo pavarde 
toks rašeiva tikrai daugiau ap
sigalvos prieš duodamas savo 
pamazgas spaudai. Norėtųsi iš
kelti sumanymas, kad visa ano
niminė "literatūra” būtų priski
riama redakcijai ir redakcija tu
rčių būti visiškai už ją atsakin
ga. Nesvarbu ar tokia "literatū
ra" spausdinama, kaip skaity
tojo, ar kaip darbininko, ar kaip 
eilinio piliečio balsas. Tai vienas 
pagrindinių reikalavimų, norint 
pakelti spaudos lygį”. (Vienybė,
Nr. 14).

Cleans everythlng better, 
laster, easlerl

The poverful Jet 99 motor creęte. 
a »uper-»uction . . .
cubic inchea of air * minute.. ■ get» 
all the dirt the firtt time.

FoI1owsYou AsYou Clean?

tis__katalikų persvara ... Kai
kam katalikiškas baubas atrodo 
lyg ir būtų, lygus komunistiš
kam”. (Dr. A. Juška. Draugas, 
Nr. 76).

Kalbant, apie pereitų metų li
teratūros premiją negalima tvir
tinti, jog "partiniai fanatikai” 
puolė vien tik laureatą rašytoją 
ir nieko nekalbėjo apie knygą, 
čia kaip tik ir buvo daugiausia 
apie tai kalbama, jog literatūros 
pręmija paskirta neobjektyviai, 
atsižvelgiant į išleistų knygų li
teratūrinę vertę.

O dėl katalikų veržimosi į vi
sas kitas gyvenimo sritis, tai čia 
nėra jokia naujiena. Visi apie 
tai žino ir su pagrindą kalba.

Toliau dr. A. Juška konstatuo
ja:

"Pasiutęs fanatizmas ir tai 
dvidešimtame amžiuje”. Visai 
teisingai, bet gaila, kad nuo to

UNIVERSAL



iraėjo tikrai jau-
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LIETUVIŲ,. GUDŲ, UKRAIfJŲ 
IR SLOVAKŲ PASlTARIMA^

P J K EP SIS
♦

Vėl ateina šventės. Vėl tenka galvoti, ką gražiausio ir

pa-;

I

l

galas

....‘ 7’THĘ2HENR.Y FURNACE CO., Medina, Ohio

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

i

TAUl’V vR
DAKTARAS JUOZAS 

SKRINSKA

PARSIDUODA FOTELIS IR 
SOFA

Tamsiai raudonos spalvos fo
telis ir sofa parduodami už 45 
dolerius, šaukti: IV 1-8222.

MONCRIEF
ŠILDYMAS AR 

ORO VĖSINIMAS

ma
loniausio padovanosime savo artimiesiems ateinančių švenčių 
proga. Bet šį kartą pasirinkimas labai aiškus:

BARK »O« ALI. THt MOPlf

Nr. 15 * 1952 balandžio 10 d. D 1 R V A

ĮSISTEIGĖ RAŠTO KLUBAS kas ir Mikalauskas (ALT), K. 
Gaižutis ir S. Lazdinis (Vii. 
sąj.). Ukrainus atstovavo: Omer 
E. Milės, Michael Zdan, Miros- 
law Basladynskyj, Jankovyj He- 
rosim ir Volodimir Mazur, gu
dus — Eugen Kachanovski ir 
slovakus — Dr. Francis Hrusov- 
sky.

Lietuvių iškeltam sumanymui, 
kad draugingos tautos, esančios 
už geležinės uždangos, glaudžiai 
bendradarbiautų kultūriniam ir 
politiniam darbe, visi atstovai 
pritarė ir dėkojo už iniciatyvą.

Nutarta skelbti vietinėje tų 
tautybių spaudoje ir radio va
landėlėse apie dalyvavusių tautų 
kultūrinius parengimus ir tau
tinius minėjimus. Visi atstovai 
kėlė pageidavimą organizuoti 
jaunimo bendradarbiavimą, ypač 
akademinio.

Į sekantį posėdį, kurį apsiėmė 
sukviesti Ukrainai, nutarta pa
kviesti,-latvių. estų, kazokų ir 
vengptj atstovus.

Pasitarimas pi 
kioj irydarbingoj nuotaikoj. Po
sėdžiui va’dovavo ir apie bendra
darbiavimo reikalingumą, tiks
lus bei būdą referavo St. Lazdi
nis.

Clevelande gyvenantieji rašy
tojai, laikraštininkai ir lietuviš
ko rašto, mokslo žmonės iki šio 
laiko neturėjo jokios savo orga
nizacijos, kur galėtų aptarti 
jiems rūpimus klausimus. Sek
madienį, balandžio 6 d. B. Gai- 

. džiūno bute iniciatorių grupė su- 
B šaukė steigiamąjį susirinkimą. 

Susirinkime dalyvavo 20 asme
nų iš 26 pakviestųjų.

Visi pritarė, kad tokio rašto 
žmonių organizacija reikalinga, 
duotas jai Vardas "Rašto Klu
bas” ir aptartos veiklos gairės. 
Nutarta, kad kiekvienam tokiam 
"Rašto Klubo" susirinkime būtų 
aktualiu klausimu paruoštas re
feratas, būtų skaitoma kūryba 
ir pravedama tos skaitytos kū
rybos kritika.

"Rašto Klubo" steigiamajam 
susirinkime dalyvavo: Auginąs, 
Barzdukas, Balašaitienė, Braziu
lis, "Gaidžiūnas, Kazlauskienė, 
Kavaliauskas, Karnėnas, Kar
pius, Klimas, Laikūnas, Leonas, 
Mariūnas, Nasvytis A., Rocevi- 
qius, Rimašauskas, Skardžius, 
Skujeniekas, Stempužis, Venc- 
lauskas. Susirinkimui pirminin
kavo B. Gaidžiūnas, sekretoriavo 
J. Rimašauskas.

Rašto klubo seniūnais išrink
ti: Skujeniekas, Balašaitienė ir 
Mariūnas. Į "Rašto Klubą” nauji, 
nariai bus priimami dabartinių' 
Klubo narių siūlijimu ir susirin
kimui pritarus.

Sekantis "Rašto Klubo” narių 
susirinkimas įvyks K. S. Kur
piaus namuose.

PARUOŠĖ PROJEKTĄ
JAV Lietuvių Bendruomenės 

Clevelando laik. organizacinio 
komiteto sudaryta komisija (S. 
Laniauskas, Br. Snarskis ir J. 
čiuberkls) parengė, apylinkės 
suorganizavimo projektą, kurį 
apsvarsčius ir priėmus tuojau 
bus einama ir prie pačios apy
linkės steigimo.

PIRMOJI BRAIŽYTOJŲ LAIDA
Architektų ir inžinierių sąjun

gos Clevelando skyriaus suruoš
ti braižytojų kursai pasibaigė ir 
.buvo išleista pirmoji braižytojų 
laida.

Artimiausiu laiku numatyta 
suruošti antrąją braižytojų lai
dą. Kursai vyks toje pačioje sa
lėje. Suinteresuotieji kreipias: į 
Dr. A. Nasvytį telefonu: EX 
1-0852, darbo dienomis nuo 5:30 
iki 7 vai. vakaro. Kreiptis iki 
balandžio 14 dienos.

SENIENŲ PARODA
Society of Collectors ruošia 

25-tą muziejinių senienų parodą 
Allerton viešbutyje E. 13 ir 
Chester, sekmadienį, bal. 20 nuo 
1 vai. Paroda tęsis 4 dienas. Bus 
daug įvairių eksponatų.

SERGA D. KREGŽDIENĖ
Danutė Kregždienė, gyv. Sto- 

ney Ridge Rd., Avon, Ohio, ne
seniai pateko Į ligoninę, St. Jo- 
seph Hospital, Lorain, Ohio. Jai 
buvo padaryta keletas sunkių 
operacijų. Ligonė jaučiasi gerai, 
ir netrukus grįžta namo. Jos 
duktė Aldytė, 4 metų, neseniai 
sirgusi sunkia polio liga, sveiks
ta namie.

DIRVA ATIDARYTA 
ŠVENTADIENIAIS NUO 

IKI 12 VALANDOS
Prenumeratorių ir knygų pir

kėjų patogumui Dirva šventa
dieniais atidaryta nuo 11 iki 12 
valandos. Visi, negalintieji kito
mis dienomis užeiti j redakciją, 
prašomi dabar naudotis šventa
dieniais.

Vilniečių Sąjungos pastango
mis balandžio mėn. 5 dieną, lie
tuvių salėje įvyko pirmas lietu
vių, gudų, ukrainų ir slovakų 
tautybių atstovų pasitarimas. Iš 
lietuviu dalyvavo: 1. Malinaus-

KONCERTAS VAIKAMS
Velykų švenčių metu Seve- 

rance Hali Clevelando orkestras 
išpildys apie 10 koncertų mo
kyklinio amžiaus vaikams.

Reguliarūs koncertai prasidės 
nuo balandžio mėn. 24 dienos.

PRAŠO PAGALBOS
Julius Mackevičius (kilęs iš 

Šiaulių m.) gyv. Austrijoj prašo
Affidavit of Support.

Aš noriai imuosi jį čia aprū
pinti butu ir parūpinti jam dar
bą, tačiau .aš negaliu prašomo 
djkumeųtoj’jam' ^Udiryti.- r -i

Kreipiuosi į geros valios lietu
vius prašydamas padėti man su
daryti prašoma Affidavit.

Mano adr. V. Riekus, 1505 
Addison Rd., Cleveland 3, Ohio, 
Telef. HE 2-0683.

ĮSISTEIGĖ MAŽOSIOS 
LIETUVOS BIČIULIŲ D-JOS 

SKYRIUS
Praėjusį sekmadienį "Čiurlio

nio" ansamblio patalpose susi
rinko Mažosios Lietuvos reika
lais besidomj clevelandiškiai ir 
■įsteigė Mažosios Lietuvos Bičiu
lių D-jos skyrių.

Susirinkimą iniciatorių vardu 
atidarė J. Leonas. Pirmininkavo 
F. Mackus ir sekretoriavo 
Braziulis.
• J. Daugėla supažindino 
steigiamosios d-jos įstatais 
padarė platesnį politinį praneši 
mą Mažosios Lietuvos rezisten
cinio sąjūdžio reikalais. Kilo gy
vos ir įdomios diskusijos, kurio
se dalyvavo: K. Cicėnas, K. Juk- 
nys, St. Lazdinis, J. Leonas, F. 
Mackus ir kit.

Išsikalbėta apie ateities vei
kimą. Numatyta surengti viešą 
Mažosios Lietuvos reikalais pa
skaitą (su diskusijomis). Ima
masi organizuoti lėšų Mažosios 
Lietuvos Tarybai sušelpti. Bus 
padaryti šiuo reikalu rinkliava 
per visas Clevelande veikiančias 
lietuvių organizacijas.

Skyriaus valdybon išrinkta:1 
Ant; Mikaliūnas — pirm., J. Le
onas — sekr., K. Cicėnas — na
riu; kandidatai: C. Modestavi- 
čius ir J. Daugėla. Revizijos ko- 
misijon: St. Lazdinis, F. Mac
kus ir Vyt. Senkus.

Susirinkimas nutarė pasvei-- 
kiiItKMa^osios Lietuvos Tarybą. 
Vy

NAUJAS J. BENDLERIO
ADRESAS

Mūsų tautietis, mokyklų ins
pektorius J. Bendleris persikėlė 
į naują butą. Dabartinis jo ad
resas: 2022 Marš Avė., Cleve
land 7. Telefonas nepasikeitė.

DARBAS VYRUI

Reikalingas sumanus vyras 
prižiūrėjimui naujo YMCA pa
stato, esančio 1418 Addison Rd. 
Reikia nusimanyti mechanikos, 
elektros, dažymo ir valymo sri
tyse. Darbas pastovus ir gerai 
atlyginamas. Kreiptis EXpress 
1-0512, Addison Rd. YMCA.

Michael V. DiSalle, buvęs To
ledo majoras, pasižymėjo jau 
1945 m. "Toledo Plan”, kuriuo 
jis gražino tvarką tame streikų 
nuvargintame mieste. 1950 jis 
buvo pakviestas prezidento su
tvarkyti ir reguliuoti kainų kon
trolę. Dabar DiSalle kandida
tuoja kaip demokratas į J.A.V 
senatą.

Savers always welcome

JONAS G

- •Lietuvis 
Namų Maliavotojas

Pupieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai.

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

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609-12 Society for Savin 

Telef.: MAin 1-1773.

ap- 
ne-

Rezidencija: PENINSULA 2521

PAVASARIS-VEIKIMO LAIKAS!
Pavasaris — naujų sumanymų ir veikimo laikas. 

Laikas statyti naujus namus, taisyti ar pagražinti.
' Tuose sumanymuose visad atsiranda piniginis rei

kalas. Lietuvių Banke, norint tuos sumanymus įgyvendinti, , 
gailina daug atsiekti. Bankas per daug metų įsigijo didelį 
patyrimą ir jums gali visada padėti.

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

GERIAUSIA DOVANA VELYKŲ 
ŠVENTĖMS

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
KONCERTAS

gi bilietą į L. Kultūros Fondo rengiamą 
Čiurlionio Ansamblio koncertą,

kuriame girdėsite vyrų chorą, moterų chorą, mišrų chorą, paly
dimą kanklių ir liaudies instrumentų orkestro. Dainuos clevelan- 
diškiams pažįstama operos solistė Juzė Krištolaitytė ir pirmą 
kartą Clevelande — Metropolitan Operos solistas Algirdas Brazis. 
Dirigentas — muz. Alf. Mikulskis.

Sutikus tame koncerte dainuoti solistui Algirdui Braziui, 
teko pakeisti koncerto datą ir. vietą. Dabar jis įvyks nebe Public 
Auditorium, kaip’buvo skelbta, bet Radijo stoties WHK salėje, 
5000 Euclid Avė. (pora šimtų pėdų nuo 55-sios gatvės miesto 
centro linkui). Gerai įsidėmėkime tikrąją koncerto datą: tai bus 
šeštadienį po Velykų, t. y. balandžio 19 d. Pradžia 7:00 vai. vak.

Bilietų kainos: 2.50; 2.00; 1.50; 1.00 dol., moksleiviams 
0.50 dol. Bilietus platina: DIRVOS redakcija; Spaudos kioskas 
(V. Rocevičįus); P. P. Muliolio įstaiga; L. Kultūros Fondo val
dybos nariai, čiurlioniškiai ir skautai. . • • ’

Koncerto pelnas skiriamas L: Kultūros Fondo paskelbtam 
dramos veikalų konkursui. i •' • .

Ilgai nelaukdami, p.irkimės bilietus į šį koncertą patys, 
pirkime ir dovanokime savo artimiesiems. Ir jie ir jūs pamatysite, 
kad tai maloniausia velykinė dovana. ‘

————————■-----------1----------------------------------------------------

BEST WISHES ’ • _ ‘
To Our Friends and Patrojis

TEDDY BEAR STORESINC.
746 EAST 185th ST

y-j-
r.v«

' Mūsų skaitytojai jau buvo pla
čiau supažindinti su dviem gy
dytojais paskutinioje egzaminų 
sesijoje gavusiais praktikos tei
sę. šiandien supažindiname su 
trečiuoju — Juozu Skrinska.

Juozas Skrinska Vyt. Didžiojo 
universiteto medicinos fakultetą 
yra baigęs 1940 metais. Po to 
dirbo Vilkaviškio ambulatorijo
je, o nuo 1943 metų Vilniaus 
universiteto klinikose,, šv. Jo
kūbo ligoninėje.

Gyvendamas Vokietijoj dirbo 
Breslau, vėliau Ambergo ir Ro- 
tenburgo DP stovyklose.

Į Ameriką atvyko 1949 me
tais. Pradžioj dirbo Buffalo, vė
liau persikėlė j Clėvelandą, kur 
dabar ir verčiasi privačia prak
tikas ..

Nuo balandžio 1.4 d. atidaro 
kabinetą 31132 Vine St„ \yillo* 
więk, Ohio. Telef. WI 3-0515. 
Dirba ir Clevelande a-' 12204 
Superior Avė. esančiam medici
nos'ofise.

J.4 Skrinska yra gimęs 1916 
metais; Marijampolėje. Gimna
ziją baigė Marijampolėje

KAMBARYS
> '■

Išnuojamas kambarys vienam 
vyrui su visaiš’pątogumais. Ga
lima naudotis ir virtuve. Kreip
tis: 1420 E. 95 St. .J- ,r 

. ■'?r*
PARDUODAMA SOFA

Pigiai parduodama atverčiama 
sofa-lova. Geram stovyje. Kreip
tis nuo 6 vai.: 1378 E. 66 St.

Seržantas Ray 'T. Miller. jr., 
demokrato pirmininko sūnus 
šiandien pareiškė įstosiąs į Ohio 
House of Representatives kan
didatūrą. Jis tiki, kad daugiau 
jaunų žmonių turėtų interesuo
tis valdžios darbe. Sgt. Miller 
yra aktyvus Clevelando demo
kratas.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio

ČIURLIONIECIŲ AUKA 
BELAJUI

čiurlioniečiai suaukojo $50 ser
gančiam Vytautui Belajui, tau
tinių šokįių populiarintojui ir 
knygos "Dance of Lietuva" au
toriui.

“gocaety Plan” 
jums padeda taupyti!

Ateikit. Susipažinkit su 3 laipsnių 
planu, kaip sudaryti Jūsų taupymo 
sąskaitų, arba parejkalaukit raštu

Nemokamos Knygeles 
išaiškinančios apie šį asme

nišką patarnavimą.

sstffiSS

Nemokama vieta 
statyt Jums esant 
namų, 127 Public 
Federal Deposit

automobiliui 
banke, tuojau už 
Square.
Insurance Corp, 

narys.

I. J. S AM AS, JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

Velykų Švenčių proga 
visiems lietuviams 

geriausi sveikinimai 
32 MĖTOS DIRBĄS FOTO 

SRITYJE

EAST79th STUDIO
Liet, savininkas Anthony Bort 

Kas ateis fotografuotis, gaus 
30% nuolaidos. Visi naujaku
riai' ateikit fotografuotis.

Žiūrėkit į dedanią mano dar
bo pavyzdį. 
•’ Yra vieta 
noms.

1197 East

pastatyti maži-

79 St.
HE, 1-3535 ~ EX, Į-6716

G A S A S
ALIEJUS
ANGLIS

—

G

609-12 Society for Savings Bldg.—-Cleveland. Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavinu, įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir iApildymaa 
garantuojama. Kreipkitės ( mane telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DERBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

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

Valkelis Fanerai Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

ta

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E, Jakubs & V'illiam
Licensijuoti laidotuvių direktoriai

; ' ' u- . - ’ . ' " ' ■

25 metai simpatingo ir rimto
6621 EdnaAvenue

J. Jakubs 
ir balsafpuotojąi

patarnavimo
ĘNdicott 1-1763



LIETUVOS KONSTITUCIJA

Vyt. Alantas

Laiko temomis

Elzbietai II tapus Anglijos 
karaliene, anglų Spauda pilna 
prisiminimų apie Elzbietą I, ku
ri taip pat būdama 25 metų 
įžengė į sostą. Atsiminimais gai
vinama britų sunykusi galybė.

Deja, palyginimai vaizdą grei
čiau susilpnina. Prieš 400 metų 
Anglija buvo galinga monarchi
ja, bet šiandieną iš tos didybės, 
galima sakyti, britams pasiliko 
vien sosto karūnos garbė." Im
perijos galybė paskutiniais šimt
mečiais sunyko. Tiesa, karūna 
jungia dar visus luomus ir .su 
ja kiekvienas anglas jaučia pri
sirišimą karaliui, šį kartą ka
ralienei. Tai tiek ir Churchillis 
pasakė savo atsišaukime. .

ST. LOZORAIČIO ĮGALIOJIMŲ 
TEISINIS PABRINDAS

MINISTERIU TARYBA IRGI 
NEGALĖJO VEIKTI

dalykai parlamento gali būti le- sienio diplomatai susitikę ir, ap- 
galizunjami vėliau. Atitinkamų tarę valstybės padėtį įteikė pa7

INICIATYVA TEKO UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTERIUI

traukti. '
•šitas memorandumas buvo at

vežtas į Katiną, apsvarstytas su 
ministeriu Urbšiu, respublikos 
prezidentu ir keliais kitais mi- 
nisteriais pas Smetoną. Konkre
čių nutarimų tuomet, berods, ne
buvo padaryta. Kaip gerokai vė
liau, ministeris Urbšys pasiuntė 
kalbamą telegramą,, jis turėjo 
aukščiau minėtų atsakingų vals
tybės pareigūnų sutikimą.

. Net, jeigu ministeris Urbšys 
telegramą būtų pasiuntęs savo 
vieno, kaip užsienio reikalų mi

ne, negu satelitine valstybe.

šita praktika galioja tarptauti
nėje vii 
pripažintas principas.

SEIMAS VARGU GALĖJO 
VEIKTI

THEF1ELD Dr. J. Balio knyga Tautosakos Lobynas (kūrybinio momento kaip kad da-

Lietuvos diplomatijos šefo ti
tulas paeina iš tuometinio Lie
tuvos užsienio reikalų ministe- 
rio Urbšio telegramos Nr. 288 
(1940 m. birželio mėn. 1 d.), ku
ria Urbšys Lietuvos pasiunti
niams pranešė naujausius lak
tus, rodančius vis didėjantį pa
vojų iš soviete pusės ir nustatė, 
kad, jeigu Lietuvą ištiktų ka
tastrofa, pasiuntinys Romoje, 
St. Lozoraitis, skiriamas likusios 
užsienyje diplomatijos šefu, su 
dvejais pavaduotojais, kurių 
tarpe buvo ir pasiuntinys dr. 
Šaulys.

Toje telegramoje buvo dar pa
sakyta, jog ji siunčiama pasiun
tinybėms Romoje, Stockholme, 
Berlyne ir Buenos Airese. Minė
ti asmenys šitą paskyrimą pri? 
ėmė.

Sovietų Sąjungai už dviejų sa
vaičių galutinai okupavus Lie
tuvą, turimomis žiniomis St. Lo
zoraitis pradėjo veikti tos tele
gramos pagrindu, tuojau susi
siekdamas su pasiuntiniais, su
sitikdamas su dr. šauliu ir kitais.

Dr. Jonas Balys yra mūsų ne
pailstamas, neišsenkamos ener
gijos lietuvių tautosakos rinkė
jas, leidėjas ir eruditas tyrinė
tojas. Visokiais laikais ir viso- ' 
kiomis aplinkybėmis jis suranda 
laiko, energijos ir, jei reikia, 
lėšų tautosakai rinkti, ją moks
liškai apdirbinėti ir leisti ją at
skiromis knygomis. Bėgdamas 
iš Lietuvos, jis išsivežė nemažą 
mūsų tautosakos lobyno dalį, o 
gyvendamas tremtyje jis nuolat 
tą lobyną papildo naujais radi
niais ir Tuošia naujus veikalus, 
žodžiu, kur Balys, ten tautosa
kos rinkimas, leidimas, tautosa
ką liečiančių straipsnių rašymas 
spaudoje ir. t.f.

Gyvendamas tremtyje, Vokie
tijoje, Balys išleido net 5 kny
gas : Litauische Hohzeits Braeu- 
che, Lietuvių Tautosakos Skai
tymai, Istoriniai Padavimai, 
Tautosaka apie Dangų ir Lietu
viškos Pasakos. Ypatingai palan
kaus ir plataus mūsų tremtinės 
visuomenės pritarimo susilaukė 
Tautosakos Skaitymai ir Lietu
viškos Pasakos, kurias stengėsi 
įsigyti prieš emigruodama kiek
viena lietuvių šeima dėl tų tau
tosakos perliukų, kuriuos Balys 
surinko į tas knygas ir kurie 
dar ir šiandien ir, be abejo, atei
tyje, padeda ir padės tėvams 
kvėpti jaunajai karini lietuvy
bės dvasią.

Atvažiavęs i Amerika. Balys. 
”ėl griebėsi arba, teisinčiau sa
kant, t.osė toliau lietuviu tauto
sakos dnrbn. Dirbdamas Indianos 
universitete, jis savo energija

Paliko tik galimybė ministe- 
riui Urbšiui vienam veikti. Atsi
menant nepaprastą valstybės pa
dėtį, 'Urbšys, kaip tos vyriausy
bės narys, buvo pilnateisis sa
vistoviai veikti ir tokį parėdymą 
išleisti. Bet pažįstant ministerio' 
Urbšio charakterį, nėra jokių 
abejonių, kad jis kalbamą tele
gramą nepasiuntė savo vieno ini
ciatyva ir atsakomybe. Tokiam 
svarbiam reikąlui jis, be abejo, 
tupėjo ir kai kurių aukštų ir at- 
sakomingų valstybės pareigūnų 
sutikimą. Apie tai paduosiu 
smulkesnių žinių. .

Jau po įgulų įvedimo į Lie
tuvą, iš Lietuvos diplomatų pu
sės valstybės likimu buvo nepa- 

. prastai susirūpinta.- Lietuvos už-

tiniui, labai turiningoje paskai
toje išdėstė abiejų valstybių su
gyvenimo galimybes. Tas pats 
ministeris paskutinį kartą į Mas
kvą važiuodamas, iš kurios ke
lionės jis tik už kelių savaičių 
grįžo Lietuvon, atsakydamas j 
klausimus, berods viešai neigė 
kiekvieną pavojų iš tos pusės. 
Bet jo liežuvis turbūt kitą aiš
kino, negu jo širdis jautė.

Bet užsienio politikų tarpe, 
kiek mes tuomet ir vėliau girdė
jome, nebuvo jokių abejonių apie | 
Lietuvai gręsiantį pavojų. Poli
tiniam pasauliui buvo aišku, kad 
prie pirmos progos Sovietų Są
junga Lietuvą galutinai okupuos. 
Tai buvo žaidimas, kuris labai 
pasekmingai jau buvo išbandy
tas paskutiniame Lietuvos — 
Lenkijos dalinime, kai politiką 
Varšuvoje diktavo rusų guber
natorius, pasirėmęs savo kariuo
mene.

Vieno laikraščio straipsnyje 
buvo pasakyta, kad tokiam mi
nisterio Urbšio parėdymui rei
kėjo turėti bent ministeriu tary
bos atitinkantį nutarimą. Ir šitą 
dabar pageidaujamą nutarimą, 
Smetonos vyriausybė jau nebe
galėjo pravesti dėl tų pačių mo
tyvų, kaip ir konstitucijos pa
keitimą. Mums visiems dabar 
žinoma, kad tuomet ministeriu 
tarybos posėdžiuose dalyvavo 
vienas, aukštas kariuomenės pa
reigūnas, kuris kiekvieną žygį 
pranešė ten, kur jo buvo pagei
daujamai Tokiu būdu sovietų 
įgulų vyriausybė buvo kuosmul- 
kiausiai (informuota apie visus 
Lietuvos vyriausybės nutarimus 
ir sumanymus. Vienas pasikal
bėjimas su ministeriu pirminin
ku arba prezidentu būtų taip pat 
suklupdęs sumanytą nutarimą.

bei iniciatyva susidarė sąlygas nežinomas mūsų liaudies magi' 
apvažiuoti daugybę lietuvių ko- 
lonijų JAV, rinkdamas tautosa- i 
ką, kurią iki mūsų dienų išlaikė 
senoji lietuvių ateivių karta. Tos 
kelionės jam pavyko, savo tau- . 
tosakos lobyną jis papildė nau
jais duomenimis ir jau turi pa
rašęs naują knygą, pavadintą 
Lietuvių Dainos Amerikoje. <

Be to, Balys turi paruošęs 
spaudai Suvalkiečių Vestuves 
(dabar spausdinama Dirvoje), 
angliškai parašytą didelį veika
lą Lithuanian Narrative Folk- 
songs, kurį autorius rašė C me
tus ir Mitologiškas Sakmes.

Jau vien tik tų veikalų sumi- 
nėjimas, nebekalbant apie Balio 
nuveiktus darbus tautosakos 
srityje Nepriklausomoje Lietu
voje, pakankamai ryškiai rodo 
mūsų didžiojo tautosakos rin
kėjo ir tyrinėtojo nepaprastą 
meilę, energiją bei entuziazmą 
savo darbui.

Neseniai knygų rinkoje pasi
rodė nauja Balio knyga Lietuvių 
Tautosakos Lobynas. Iš tikrųjų 
tai yra dvi knygos, išleistos vie
nu leidiniu. Pirmoje dalyje, pa
vadintoje Dvasios ir žmonės, su
dėtos Liaudies Sakmės, antroji 
dalis pavadinta Liaudies Magija

• ir Medicina. Pirmoje dalyje mes 
su dideliu susidomėjimu skaito-

i. me. daugiau kaip pushntro šim-
• to pasakų apie numirėlius bei jų
• santykius su gyvaisiais, o ant- 
; roję — mums atsiveria visai 
i naujas, lietuvių literatūroje dar

Jau kuris laikas lietuviškoje 
spaudoje eina ginčai, dėl St. Lo
zoraičio paskyrimo diplomatijos 
šefu; kada bolševikai 1940 m. 1 
ruošėsi galutinai užimti Lietu- I 
vos teritoriją. Iš VLIKo ir jo I 
pusę palaikančių asmenų ir or- < 
gaaizacijų nuolatai tvirtinama, 
jog diplomatijos šefo įgaliojimai ] 
esą be vertės, jo postas esąs be i 
teisinio pagrindo ir todėl St. 1 
Lozoraitis negalįs vykdyti jokių i 
diplomatijos šefo funkcijų.

VLIKo teisių komisija paaiš
kinusi, kad diplomatijos šefo i 
institucija nesanti numatyta 
Lietuvos įstatymų, todėl minis
terio Urbšio telegrama, kuria St. 
Lozoraičiui buvo pavesta eiti 
minėtas pareigas, esanti nega
liojanti ir neturinti jokios juri
dinės reikšmės.

Nežinau kuriais motyvais VL 
IKo teisių komisija vadovavosi, 
kad ji galėjo prieiti tokio spren
dimo. Sprendimo motyvai nie
kur nėra paskelbti, išskyrus tas 
žinias, kurios pateko į laikraš
čius. Atrodo, kad VLIKo teisių 
komisija visai vienpusiškai į rei
kalą žiūrėjo, kai ji šitą klausimą 
nagrinėjo. Atvirkščiai, nebūtų 
galima tokį aukščiausios politi
nės reikšmės klausimą taip 
spręsti.

Kadangi ginčas dėl diplomati
jos šefo institučijos ne tik ne2 
nurimo, bet dar didėja, pasiry
žau visą ginčo komplektą teisi
niai panagrinėti ir priėjau prie 
visai priešingo rezultato. Kartu 
nagrinėjau ir VLIKo teisinę pa
dėtį, jo ginčo dėl diplomatijos 
šefo institucijos pobūdį, imda
mas dėmesiu ir visus kitus klau
simus, kurie iškilo darant pra
nešimą Toronte VLIKo nariui 
prof. Kaminskui, šiandien mes 
norime kalbėti apie pirmąjį 
klausimą, vėlesniame straipsny
je ir apie antrąjį.

Noriu pabrėžti, jog nėra ma
no tikslas iš principo ginti kai 
kuriuos Smetonos vyriausybės 
žygius arba diplomatijos šefo 
St. Lozoraičio asmenį. Rašinyje 
vadovausiuosi tik privatinės, 
tarptautinės ir valstybinės tei
sės pripažintais dėsniais ir kar
tu kreipsiu dėmesį į pavojų, ku
ris tame laike Lietuvos valstybei 
gręsė iš okupanto pusės.

Jei man reikėtų pavaizduoti 
Jono Balio paveikslą, aš jį įsi-' 
vaizduočiau kaip vyrą, stovintį 
prie nuostabių, mūsų liaudies 
lakios fantazijos sukurtų tau
tosakos rūmų ir laikantį rankoje 
auksinį raktą. Jis nepailstamai 
jieško vis naujų deimančiukų ir 
krauna juos į tuos rūmus. Jis 
jų suranda ne tik žaliuose Tė
vynės laukuose, bet ir Naujojo 
Pasaulio rūkstančių kaminų pa
vėsyje. Galimas dalykas, kad 
niūrios kasdienybės slegiami mes 
nebeišgalime pakelti žvilgsnio 
aukštyn ir pasidairyti po pla
tųjį, be galo spalvingą ir nuosta- 

I biai gražų mūsų liaudies kūry
bos pasaulį, bet tie, kurie tą 
pasaulį myli ir jo ilgisi, kurie 
pajėgia nugalėti kasdienybės ru
tiną, tie visuomet gali kreiptis 
j Balį, kuris visada pasiryžęs 
pavedžioti mus po ' tuos mūsų 
prosenolių sukurtus nuostabius 
rūmus. Jis pažįsta jų paslaptis, 
žino jų takus, jis laiko savo 
rankose raktą nuo tų rūmų du- 
ru.

Lietuvos konstitucijoje tikrai 
nerasimei nuostatų apie diploma
tijos šefo instituciją užsienyje, i 
Bet. šitas trūkumas nieko nereiš- i 
kia, nes konstitucija buvo suda
ryta normaliniam laikui, kai pats 
užsienio reikalų ministeris kar
tu buvo ir diplomatijos šefas. 
Nevisus ateityje įvykstančius 
įvykius galima iš anksto numa
tyti ir juos konstitucijoje įrašy
ti. Konstitucijoje taip pat nera
sime nuostatų apie sovietų įgu
lų įsileidimą į Lietuvą ir vėliau 
Įvykusią visos Lietuvos, okupa
ciją, Šitas trūkumas konstituci
joje jokiu būdu nesutrukdė sve
timai valstybei Lietuvą okupuo
ti. Jeigu atitinkamų nuostatų 
trūkumas konstitucijoje sovietų 

| okupaciją nesutrukdė, tai kodėl 
I jis turėtų būti priešingas diplo
matijos šefo institucijos įsteigi
mui užsienyje, atsižvelgiant j 
tuometinę politinę padėtį, kurio
je buvo atsidūrusi visa Lietu
vos valstybė.

Turbūt visi šio straipsnio skai
tytojai su manim sutiks, kad 
sovietams, nors ir atitinkamą 
sutartimi, įvedus savo kariškas 
įgulas į Lietuvą, Lietuvos res
publikai susidarė nepaprastai 
rimta tarptautinė padėtis. Tik 
visai nepolitiškai galvoją asme
nis galėjo tai nepastebėti. Ma
nau, kad tokių Lietuvoje buvo 
nedaug. Lietuvos valstybinis su
verenumas buvo ne tik nepa- 
nrastai susiaurintas, bet' ir pati 
valstybės egzistencija buvo pa
statyta pavojun. Turbūt kiekvie
nam aišku, kad būnant svetimai 
kariuomenei krašte, Lietuvos su
verenumas, ir jos politinė laisvė 
jau buvo ligi minimumo susiau
rinta. Romos teisės terminu kal
bant, Lietuvą buvo ištikusi ”ca- 
pitis deminutio maxima’\

Lietuva^ kaip ir kitos Pabal
tijo valstybės, valstybinės ir 
tarptautinės viešosios teisės aki
mis žiūrint, buvo patekusios j 
nepaprasta pavojaus padėtį, ku
rią vokiečiu mokslas i vadina: 
voelkerrechtlicher Notstand, ari- 
glų-saksu: ęmergency. šitą pavo
jaus padėtį nepakeitė nei faktas, 
kad Smetonos vyriausybė sten
gėsi šitą pavojų-užtušuoti, jauk
dama kokių" nors stebuklų iš ši
tos padėties išeiti. Atsimenam 
anos paskaitos "Trijų Milžinų” 
rūmuose Kaune, kurioje miriiste- 
ris Urbšys, dalyvaujant valsty
bės prezidentui ir sovietų pasiun-

vyriansybei imtis reikalingų žy- matinės tarnybos tolimesnės 
gių valstybei gelbėti. Tai daranti veiklos buvo rekomanduota* iš 
vyriausybė surtkiai nusikalstų' anksto numatyti asmenį, kuris 
prieš savo tautą. Taip praktikuo- i atsistotų diplomatinės tarnybos 
jama parlamentarinėse šalyse ir! priešakyje, jeigu totalinės oku

pacijos atveju, niekas iš vyriau- 
ešoje teisėje kaip seniai, sybės nesuspėtų į užsienį pasi-

bar, kada iš sukruvintų partiza
nų lūpų išsiveržia naujos dainos 
ir iš gyvenimo žiaurios tikrovės 
triuškinamos vaizduotės ištrykš-? 
ta naujos karžygių legendos! 
Tautosaka amžina! Daktaro Jo
no Balio Lietuvoje laukia milži
niškas darbas...

Savo antraštėje aš Balį pa- 
vadįnau "praeities pasaulijį at
kūrėju". Bet jį būtų galima pa
vadinti ir "ryšininku" tarp se-. 
nųjų ir naujųjų laikų, būtų ga-( 
Įima jam duoti ir naujųjų laikų 
"kanklininko" vardas. Juk ar ne 
kanklininkų uždavinys Senojoje 
Lietuvoje buvo perduoti iš kar
tos į kartą mūsų prosenolių de
jas, padavimus, dainas? Rašto 
mes neturėjome: tautos istori
ja ėjo iš lūpų į lūpas. Didieji 
mūsų metraštininkai buvo kank
lininkai - dainiai, kurie klajojo 
po kraštą džiugindami žmonių 
širdis dainomis, pasakomis bei 
padavimais.

šiandien perdavimo iš lūpų į- 
lūpas gadynė pasibaigė, bet juk 
reikia kam nors surinkti, surū
šiuoti. ir ateinančioms kartoms 
perduoti tuos dvasinius turtus, 
kurie ligi mūsų atkeliavo iš gi
lios senovės. Ir šiais laikais rei
kia vaikščioti po žmones ir rink- 

. ti jų atmintyse užsilikusius tau- 
į tinės kūrybos dalykus, kaip kad 

ir senovėje kanklininkai, be abe- 
. jo, turėjo semtis medžiagos sa- 
i vo repertuarui praplėsti ir pa

įvairinti vadinamose plačiose 
. masėse.

valstybės interesus užsienyje, 
kai Lietuvos valstybinis saviran- 
kiškumas dalinai arba visiškai 
žus. K

Ministeris Kazys Škirpa jo pa
rašytame straipsnyje: "Suspen
duotu Lietuvos pasiuntinių, pa
dėtis”, talpintame "Dirvoje”,

Herald Tribūne ir kitų Ame
rikos laikraščių įtakingas žurna
listas Walter Lipmann Oxfordę, 
Cambridg ir Londono universite
te rilio gegužės 5 iki 13 skaitys 
paskaitas apie Amerikos vidaus 
ir užsienio politiką.

r. • ’

jos bei kerėjimų nuostabus pa- i 
saulis.

Negali čia atpasakoti nei tų , 
166 pasakų, kurios tilpo pirmo
je dalyje nei tų 575 maldelių į 
mėnulį, kerėjimo bei gydymo 
formulių ir magijos ženklų, ku
rie buvo surinkti į antrąją kny
gą. Visa tai reikia pačiam pa
skaityti, kad galętum pajusti tą 
gilią senovės lietuvių tikėjimu 
atsiduodančią senovę, kad galė
tum bent maždaug suprasti, jog 
dar ir šiandien tebeglūdi .mūsų 
tautos dvasios gilybėje tolimp 
mūsų prosenolių pasaulio at
skambiai. Taip pat reikia per
skaityti abi pratartis, kur au
torius analizuoja numirėlių dva
sių pasakų rūšis ir duoda istori
nę apžvalgą apie mūsų liaudies 
užkalbėjimų rinkimą.

Skaitytojui naujoji Balio kny
ga daro savotiškų, nuostabų 
įspūdį. Skaitydamas tas pasakas 
apie numirėlius bei įsiklausyda
mas j tas užkerėjimų formules, 
maldeles į mėnulį bei piemenėlių 
daineles į saulę kažin kaip ne
noromis nuklysti į senąją, ku
piną gyvenimiškos išminties bei 
poezijos Lietuvą, kuri dar tebe
gyveno savo pačios sukurtu sa
vaimingu originaliu tikėjimu bei 
gyvenimiška filosofija; skaity
damas Balio knygą, tartum per 
-miglas prisimeni tas pasakas bei 
kerėjimus girdėjęs savo jaunys
tėje, junti, .jog per tas mūsų 
liaudies išminties nuotrupas į 
tave prabyla senuose piliakal
niuose nuskendęs pasaulis ...

Skaitydamas Balio knygos la
pus, negali nusikratyti riiintimi, 
jog tai rašo ne sausas moksli
ninkas, besielis analitikas, ku
riam terūpi tik "grynuoju pro
tu" įžvelgti į mūsų liaudies dva
sią bei jos kūrybą. Balys anali
zuoja, kaip ir kiekvienas moks
lininkas, tai tiesa, bet šalia to 
arba, teisingiau sakant, kariu 
su protu į savo darbą įdeda ir 
savo sieką, t. y. entuziazmą, mei
lę ir kažin kokią jaunatvišką 
nuotaiką. Jam mūsų tautosaka 
nėra miręs pasaulis, kuris rei
kia tik užfiksuoti nuo galutinio 
žuvimo: liaudies dvasinės kūry
bos reiškiamai jam yra amžinai 
gyva, be galo spalvinga ir turi
ninga kūryba, atkeliavusi iš am
žių glūdumos ir žengianti. į ne
matomą ateitį.
'Būtų didelė klaida manyti, 

kad mūsų tautosaka baigiasi su
lig šiais laikais. Kaip tik priešin- 

___________ ____ i gai; gal lietuvių tauta niekados 
nisterio atsakomybe, ji turėtų|nebus išgyvenusi tokio įtempto, 
to paties teisinio pagrindo. A t- j 
simenant tuometinę Lietuvos 
valstybės politinę ir tarptautinę) 
padėtį, ministeris Urbšys, be 
abejo, buvo kompetentingas sa
vo žinyboje veikti ir Lietuvos 
valstybę gelbėti._____________ |

Vėlesnė politinė raida parodė, j Peronas susitaikė su savo ar- 
kad tame atvejuje, Lietuvos vy-' šiaūsiais priešininkais socialis- 
riausybės narys,'ministeris Urb-j tais. Susitarimas atsirado neti- 
šys neklydo dėl Lietuvai gręsian- ketai, nes ligšiol joks bendru
čio pavojaus paskirdamas diplo- vimas tarp jų buvo neisivaizduo- 
matijos šefą, kuris galėtų ginti j jamas. Socialistų vadai palei

džiami į laisvę ir jiems leista 
atkurti socialistinės organizaci
jos. Argentinoje įvykusi permai
na grindžiama tuo, kad profesi
nės sąjungos, kurios buvo įsteig
tos Perono, dabartinių metu ta
po perdaug Stiprios, ir jų įtakai 
sumažinti dabar bus panaudoja- 

1952 m. kovo mėn. 6 d., pavadino mas socialistines organizacijos, 
diplomątijos šefo z paskyrimą: .

"išmintingą, ano meto ypa
tingų aplinkybių padiktuotą 
patvarkymą, kuris mūsų 
diplomatijai.davė galimybės 
pravesti 1940 metais soli- 
dariškus protestus prieš so
vietų agresiją”.

Reikia pripažinti, kad minis
teris Škirpa, kuris daug metų 
Berlyne gynė Lietuvos reikalus, ( 
nėra naujokas šitoje srityje, ne-' 
galintis atskirti kas 
padaryta.

(B. d.)

Kada suomių min. pirmininkas 
Į Kekkonen pasiūlė Sudaryti ne
utralumo sutarti tarp Skandina
vijos valstybių ir Suomijos, tai 
tuo mėginimu jis siekė Suomiją 
išlaisvinti nuo įsipareigojimų so
vietams. Kaip žinoma, 1948 me
tų sutartimi stlomiai privalo ka
riauti Sovietų Sąjungos'pusėje, 
jeigu Rusijos užpuolimas būtų 

buvo gero,1 vykdomas .per Suomiją. Taigi, 
karo atveju Kekkonen mieliau 
norėtų 'Suomiją mątyti buferi-

Jeigu kalbamas diplomatijos 
šefo institucijos įsteigimas tuo 
metu būtų patekęs j seimą kon
stitucijai papildyti, kaip dabar 
reikalaujama, jis, be abejo, būtų I nuostatų trūkumas konstit.ucijo- siūlymus vyriausybei visiškos 
kuogreičiausiai susilaukęs veto | jo jokiu būdu negali uždrausti okupacijos atžvilgiu. Dėl diplo- 
iš įgulų vyriausybės pusės, kuri 
tuomet irgi stengėsi užtušuoti 1 
visą Lietuvos valstybei gręsiantį 
pavojų, kad žmonėse nekiltų ne- i 
ramumų ir kad nesusidarytų re- 
sistencija, kuri galėtų neigiamai 
paveikti į numatomą galutiną 
Lietuvos okupaciją. Sovietų vy
riausybės' veto, be abejo, būtų 
sustabdęs parlamento žygį ir 
konstitucija būtų likusi nepa
keista.

Tokiam veto įteikimui buvo 
pakankamai laiko, nes be įprastų 
trijų skaitymų, konstitucijos pa
keitimas reikalauja dar kvalifi- 

I kuotos daugumos. Net priimtas 
ir jau paskelbtas konstitucijos 
pakeitimas apie diplomatijos še
fo institucijos įsteigimą galėjo 
susilaukti to paties rezultato. Ne 
vieną kartą, netolimoje praeity
je, Klaipėdos krašto seimelio 
priimtieji įstatymai buvo guber
natoriaus vetuoti ir neįgyjo įsta
tymų galios.

Grįžtant prie konstitucijos ne
reikia ją pastatyti kaip visų da
lykų pradžią, kaip valstybinę 
"alfa ir omega”. Pačiuose vals
tybės formavimosi ir persifor- 
mavimo laikuose konstitucija 
dažniausiai yra antraeilis daly
kas. Pirma susikuria valstybė ir 
po to rašoma konstitucija. Taip 
buvo ir Lietuvos sukūrimo metu. 
Visi vidujiniai perversmai neina 
pagal konstitucijos nuostatus, 
bet dažniausiai prieš juos. Tai 
yra, deja, ilgametinė valstybinė 
praktika, Retai kur surasime 
idealinę tvarką. Susidarius nau
jai faktinai padėčiai atitinkamai 
pakeičiama ir konstitucija. Tai 
yra ne tik valstybinės, bet ir 
tarptautinės viešosios teisės pri
pažinti teisiniai dėsniai, kurie 
galioja ne tik svetimų valstybių, 
bet ir Lietuvos valstybiniame 
gyvenime. ‘"T

Jeigu kokia nors valstybė pa
tenka į nepaprastą pavojaus pa
dėtį, .atsakomirigi vyriausybės 

. organai turi "ipso jure” teisės 

. daryti reikalingų veiksmų vals
tybei gelbėti ir neturėdami iš 

1 anksto parlamento sutikimo. Jei- 
. gu parlamentas dar veikia, bet 
. nėra laiko gauti jo sutikimą‘iš 
- anksto, tai konstituciją liečią

Ir karui pasibaigus jis veikė 
kiek sąlygos leido. Nevieną kar
tą apie tai buvo rašoma laikraš
čiuose.

Dabar, kai kurių politinių gru
pių, str: insnin. autorių laikraš
čiuose ' i.L Kaminsko praneši
muose a'šklnama, kad minėtas 
ministerio Urbšio parėdymas ne
turįs galios, nes:

a) Lietuvos konstitucijoje to- 
nenumatyta,

b) kad tokį parėdymą turėjęs 
atlikti seimas arba bent minis- 
rių taryba,

c) kad ministeris Urbšys ne
buvęs kompetentingas tokį pa
rėdymą išleisti ir

d) kad iš Vlike susibūrusių 
partijų atstovų nepripažįstamas 
Lietuvos valstybės tęstinumas, 
po 1926 m. gruodžio mėn. 16 d. 
perversmo.


