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Paskutinę savaitę į Vilties 
Draugiją įstojo šie asmenys;
116. Jurevičius Juozas,

Chicago.............  25
117. Pėteraitienė Ariadna, 

Montreal ............4:10
. 118. Pėteraitis Vilius, 

Montreal ............... 10
119. Ramanauskas

Augustas, New 
Haven ...................

120. Glemža Petras,
Chicago ..............

121. Budreckas Irena,
Chicago ......... •....

122. Cinkus Juozas,
Chicago  ............ ,

123. Makštutis Juozas,
Chicago ......    10

121. Mr. XX ...............3400
125. Chmieliauskas Jonas,

Cleveland ............... 10
126. Ramanauskas VI. Dr.,

Cleveland ...........
,127. Pašilietis A., 

Cleveland .......
128. Rėklaitis Mikas,

Chicago ...........
129. Blinstrubas Teodoras,

Chicago ............... 25
130. Linkus Eetras,

Chicago ............... 10
131. Sukadelskas Vincas,

Cleveland ............... 10
132. Laikūnas Aleksandras,

Cleveland ............... 25
133. Braziulis Vyt. Alfonsas,

Cleveland ..............
134. Dirmeikis Br. T.,

Chicago ..............
135. Pimpg Alfonsas,

Chicago .............
ši savaitė Vilties Draugijai 

džiugi. Mr. XX, atžymėtas 124 
eilės numeriu, įnešė tikrai vertą 
pagarbos sumą. Ačiū jam ir ki
tiems.
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Toks yra tikrasis Stalino atsakymas dėl 
komunizmo ir kapitalizmo sugyvenimo
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Pietų Amerikos kraštuose per

versmai beveik jokia naujiena.
Ten naujiena, jei ilgesnį laiką
perversmai neįvyksta.
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Visiems, j Vilties Draugiją' 
įstojusiems, jau išsiuntinėti su-! 
važiavimui kvietimai', Vilties 
Draugijos statuto projektas, rei
kalingi įgaliojimai, jei patys su
važiavime negalės dalyvauti. Jei 
spėsime, ir kitiems, kurie j Drau
giją įstos šią ar kitą savaitę, vi
są reikalingą medžiitgą išsiųsi
me. Jei kas nebūsite gavę tų 
kvietimų, skubiai praneškite 
Dirvos adresu, išsiųsime papil
domai. '

Į Vilties Draugiją galima įsto
ti visą laiką. Mes sąrašuose pa
sigendame dar visos eilės tauti
nės srovės veikėjų. Kviečiame 
nedelsti ir j Vilties Draugiją 
rašytis ir įnešti savo įnašą, {neš
kite galimai didesnį įnašą, kad 
po Draugijos suvažiavimo mes 
galėtume pradėti tautinės sro
vės spaudos stiprinimo darbą. 
Tam darbui reikalingas kapita
las, o jį mes patys turime su
dėti.

Rūtų nepaprastai gerai, kad j 
Vilties Draugijos suvažiavimą 
atvyktų atstovai iš visų dides
nių kolonijų ir atsiveštų tenykš
čių Vilties Draugijos narių 
įgaliojimus bei pageidavimus, 
kaip ateityje Viltis turėtų tvar
kytis. Visų Vilties Draugijos 
narių suvažiavime, aišku, nega
lėsime matyti, bet būtų labai 
svarbu, kad būtų'pasakytos visų 
Vilties Draugijos narių mintys 

“ ir sumanymai.

Amerikos spauda ir radijas, mas?” Kodėl Amerikos redakto- 
kaip kokią didelę naujieną, prieš riai tokį klausima statė, visai 
kiek laiko paskelbė Stalino at
sakymus į keturis klausimus, ; 
kuriuos jam telegrafavo 50 Ame
rikos laikraščių redaktorių.

Klausimai buvo nuvalkioti ir 
keista, kad net 50 redaktorių 
neatrado rimtesnių. Atsakymai 
toki, kurie galėjo būti žinomi iš 
anksto,' taigi taip pat keista, kad 
Amerikos spauda ir radijas į 
juos, palyginti, daug dėmesio at
kreipė, 6 paskutinį atsakymą net 
aiškino, kaip teigiamą . i.

Pirmasis klausimas buvo net
gi nenuoseklus: "Ar trečias pa
saulinis karas dabar yra arčiau. 
negu buvo prieš dvejus ar trejus 
metus?"

Toks klausimo pastatymas lyg ■ 
sakyte sako, kad paklausėjai apie 
trečiąjį pasaulinį karą galvoja,

' kaip apie kokį jau iš tikrųjų esą- ■
■ mą dalyką ir teiraujasi tik dėl jo
■ atstumo ... Atsakymas irgi ne- 
i nuoseklus: ”Ne, nėra”. Jei Stali- 
į nas būtų atsakęs, kad, jo nuo-

Jmone, pasaulinio karo iš viso 
| daugiau nebebus, tad jis ir ne- 
gali būti "arčiau”, tai būtų nuo
seklus atsakymas. Bet jis neuž
ginčijo karo galimybės. O jei jis 
gali būti, tai_ be jokio klausimo 
aišku, kad jis kasdien yra ar
čiau ir, nors ir nežinia kiek to 
atstumo liko, bet tikrai dvejais 
— trejais metais mažiau, nei' 
buvo prieš dvejus - trejus me
tus ... ,

Į klausimą, ”Ar duotų naudos 
didžiųjų valstybių galvų susiti
kimas?, Stalinas atsakė abejin
gai: "Galbūt ir duotų... Po to
kio atsakymo paklausėjai, žino
ma, pasiliko tiek pat gudrūs, 
kaip ir pirma.

Paklaustas "Ar laikote dabar
tinį momentų tinkamą Vokieti
jai suvienyti?”, Stalinas atsakė 
"Laikau”. Ir kam .gi klausti, ka
da Maskvoš vyriausybė jau pati 
l uvo pasiūliusi savišką projektą ■ 
tokiam suvienijimui. Bet kuriam 
klausimui išspręsti pagal Stalino 
norų laikas jam visada atrodys 
tinkamas. Tai yra klausimas, pa
našus į tokį: "Ar Tamsta ma
nai, kad šiandien būtų tinkama 
diena padovanoti Tamstai 100,- 
030 dolerių?” Sunku tikėtis, kad 
į tokį klausimą kas nors atsaky
tu "Ne, šiandien tai nebūtų ge
rai, gal kada nors vėliau ...”

«■ *

Ilgiausias Stalino atsakymas
buvo į ketvirtąjį klausimą: "Ko-! turėjo 66,000 aukų. Esą, komu- 
kiais pagrindais galimas komu- nistai per tą patį laiką turėjo 
nizmo ir kapitalizmo sugyveni-1 virš 300,000 aukų.

✓

nesuprantama. Juk atsakymas 
seniai yra, reikia tik nepatingė
ti _sužinoti, kas yra komunizmas 
ir ko jis siekia. Tai yra klausi
mas, panašus į klausimą "Ar 
galima viename puode laikyti 
degančias žarijas ir vandenį,” 
Net vaikui toks klausimas atro
dytu nerimtas ...

Tačiau 50 redaktorių tokį 
klausimą pastatė ir . kai Stali
nas atsake, tai per visos spaudos 
antraštes ir iš visų radijo stočių 
nuskambėjo "nepaprasta” nau
jiena, kad, girdi, Stalinas vėl 
pasakė, jog komunizmas ir ka
pitalizmas sugyventi gali...

Bet argi tikrai jis taip pasakė': 
Jo atsakymas taip skambėjo: 
"Taikingas kapitalizmo ir komu
nizmo sugyvenimas yra visai 
galimas, esant abipusiam norui 
bendradarbiauti, esant pasiren
gus vykdyti prisiimtus pasiža
dėjimus, laikantis lygybės ir ne
sikišimo į kitų valstybių reika
lus principo”.

Argi tai yra teigiamas atsa
kymas? Stalinas čia pasakė vi
sai atvirai, kad toks sugyveni
mas bus.galimas tik tada, kai 
"saulė, tekės vakaruose ir leisis 
rytuose; kai upės pradės tekėti 
iš jūrų į kalnus, kai žmonės virs 
košę iš ledinių kruopų ir bus ta 
koše sotūs ...”

Juk komunizmas su kapitaliz
mu nori ne bendradarbiauti, o 
jį naikinti. Juk Stalinas niekad 
savo pasižadėjimų nebuvo pasi
rengęs vykdyti ir ateityje to 
greičiausiai daryti nesirengia. 
Juk komunizmas į kitų valstybių 
reikalus kišosi ir kišis tol, kol 
nebus atitinkamai sutramdytas.

Tai argi neaiškus šis Stalino 
atsakymas i tą beprasmį klausi
mą? - V. R.

DERYBOS korėjoj
Derybos Korėjoj dėl pasikeiti

mo belaisviais vėl atnaujinamos. 
Iš komunistinių sluogsnių skel
biami gandai, kad iki gegužės 
mėnesio pasiseksią susitarti.

Gen. Fleet, kuris neseniai Ko
rėjos fronte neteko savo sūnaus 
ir kuris sėkmingai vadovauja aš
tuntajai armijai, pranešė, kad 
sąjungininkai per metus laiko

STREIKAI IR POTVYNIAI

4

■ .<

'ęž?

...

■?/4

,r •■'7

.'i&č

Paskutinėmis žiniomis, tris 
dienas vykęs civilinis karas Bo
livijoj pasibaigė sukilėlių nau
dai. Sukilimas buvo kruvinas, 
nes kovose žuvo apie 2500 žmo
nių ir per 5009 buvo sužeista.

Dabar Bolivijoj padėties vieš
pačiu yra Herman Šilęs Stiazo. 
Jis vadovavęs sukilimui. Di
džiausias jo talkininkas buvo ka
syklų darbininkų vadas Juan 
Lechin.

Kai paprastai, po perversmo, 
prasideda pralaimėtojų areštai. 
Daug karininkų, kurie prieš me
tus buvo pasigrobę valdžią taip 
pat perversmu, areštuoti. Gen. 
Bulivian, kuris iki šio sukilimo 
valdė kraštą, slepiasi Venezuelos 
pasiuntinybėje. Venezuelos pa
siuntinybė veda derybas, kad jis 
saugiai galėtų iš krašto išva
žiuoti.
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J. J. Račiūnas Prospect Point vasarvietėje (žiūr. 3 psl.)
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ATVESTA 339,000 
TREMTINIŲ

Velykų švenčių išvakarėse
Ameriką , atkeliąvo ■ paskutinioji

' tremtinių šeima, kuri turėjo .tei
sę įvažiuoti pagal DP bilių. Iš 
viso per tą laiką { 'Ameriką įke- 
liavo 339;000 paskutiniojo' karo 
aukų. Paskutiniojo tremtinio at-' 
.vykimo proga įvyko iškilmės.ir 
buvo pareikšta Amerikai padėka 
už prieglaudą.

Neseniai Amerikai grėsė pats 
didžiausias streikas, kuris ‘būtų 
stipriai apgriovęs ekonominį gy
venimą ir stipriai pakenkęs JAV 

■bei visos Atlanto armijos apgink
lavimui. Tik Trumano energingo 
įsikišimo dėka, kurį.ir dabar dar 
plieno pramonės savininkai nori 
laikyti' neteisėtu, tos suirutės 
buvo išvengta. Keista tik dabar, 
kad kai kurie respublikonų dide
li asmenys, kurie pretenduoja į 
■pačias Amerikos t valdžios vir
šūnes, šį Trumano patvarkymą 
laiko neteisėtu. Kai kas mano, 
kad čia tik naras įsigėrint;' plie- 
ųo pramopės magnatams ir iŠ. jų 
gauti . daugiau. lėšų rinkiminei 
kovai prieš demokratus.

:--A-
L

liūnas — rašo naują bolševikinį lios šaknys”. Pernai teatras da- 
baletą. Karosas, Vainiūnas, Ka- 
veckas davė po keletą stambes
nių simfoninių kūrinių, kur ne 
tiek garbinami bolševikai,‘todėl 
jie ne tiek ir Šimkaus reklamuo
jami. Toliau Šimkus negali atsi
džiaugti "nuostabiai puikiomis 
skulptūromis tiltui p^r Nerį Vil
niuje”, kad P. Aleksandravičiui 
už "žemaitę" buvo suteikta "sta
lininė premija”, individualine 
Žmuidzinavičiaus paroda Mask
voje, kur "dailininko realistiniai 
paveikslai susilaukė didelio mas
kviečių susidomėjimo” etc. iš
skyrus vieną kitą atvejį, vis tai 

į daugiausia yra meno vardu pa- 
6/52 skelbia, I va^>nta komunistinė agitacija.

¥1 d. Vilniuje 
buvo įvestas

Vyr. Lietuvos Sovieto nutari
mu LSSR ginkluotų pajėgų mi
nisterija jau pavadinta aiškesniu 
vardu: karo ministerija. Tuo 
nutarimu pakeistas ir Sovietinės- 
Lietuvos konstitucijos 48 Btraip- 
snio tekstas. Naujais sovietiniais 
Lietuvos ministeriais pagal 
"ukazus” paskirtį; žuvų pramo- 
nės — Maūšos ' sūrius :ĖlijOšius 
Bilevičius, vietos pramonės — 
Vacį. Boreika. kultūrinių-švieti- 
mo įstaigų reikalais rūpintis prie 
sovietinio Ministerių Tarybos 
Komiteto pirmininku — Vyt. 
Girdžius, teisingumo ministerių 
— Alb. Likas.

¥

CDN Cervice N. 
kad š. m. vasario 
Pedag. Institute
spec. seminaras tyrinėti sovieti
nei lingvistikai. Jo svarbiausio 
lektoriaus Aryškino pareiškimu 
Lietuvoje per trejus metus tu
ri būti įvestas rusų raidynas. 
Lietuvoj dar perdaug kas dairo
si į Vakarus, todėl tos "buržua
zinės liekanos" turi būti "išrau
tos su šaknimis". Tuo būdu tai, 
ko nepavyko padaryti Muravjo
vui Korikui, dabar nusprendė 
vykdyti bolševikai. * ¥

Gautomis iš Lietuvos žinios 
patvirtina faktą, jog Sovietai, 
norėdami atsverti AB, LE siųs
tuvo; Vatikano radijo ir kt. pra
nešimus, pradėjo stiprinti savą
sias radijo transliacijas. Taip 
pat padidintas sekimas Vilniuj, 
Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoj. 
Netoli Berlyno paleista į darbą 
nauja didžiulė trukdomoji sto
tis.

Telefonų operatorių streikas 
taip pat grasė paraližuoti grei
tą Amerikos susižinojimą ir jau 
buvo beklimpstąs nesibaigiamo
se derybose. Pirmieji susitarimo 
pasiekė Michigano ir Ohio vals
tybėse. Einama prie susitarimo 
ir kitose valstybėse. Telefonų 
instaliatorių streikas' taip pat 
baigiasi, nes, kaip unija skelbia, 
prieita abiems pusėms palankaus 
susitarimo.

■ Be streikų Amerikos kai ku
rias sritis ėmė varginti dideli 
pavasariniai potvyniai. Missouri 
upei pakilus .iki 35 pėdų, apsem
ti dideli plotai. Potvynis jau-pa
lietė per 100,000 gyventojų, pa
darė milžiniškus nuostolius.

Klaipėdos miesto teatre šalia 
lietuviškosios trupės lygiagreta 
dirba ir rusiškoji. Vyr. režisie
rius R. Juknevičius. 1951 m. pa
statyti net 5 rusų agitaciniai vei
kalai. Būdinga, jog Klaipėdos 
miesto teatre visai nėra lietuviš
kų veikalų. Pernai teatras ap
lankė net dabar Kaliningradu 
vadinamąjį Karaliaučių. Nau
jausiai "supuvusiam amerikoniš
kam gyvenimui pavaizduoti” pa
statytos Gowe ir Dewešo "Gi-

vė 200 gastrolinių spektaklių.
*

Įsakyta vėl ruoštis š. m. bol
ševikinei dainų šventei. Pvz., 
Ukmergės mokytojų seminarijos 
kolektyvas jau dabar mokomas 
14 sovietinių ir poros liaudies 
dainų. ..... ...J

* '

”T. B.” skelbia, kad Šiauliuo
se baigta "naujo, didžiausio Pa
baltijy krakmolo ir sirupo fab
riko statyba", be to, baigta stam
biausio konditerijos fabriko 
"Pergalė" statyba, bus statomas. 
Sirutiškių cukraus fabrikas, Vil
niuje numatyta baigti "stam
biausios respublikoje pieno per
dirbimo įmonės statyba”.

*

Austrijoj Grąžo mieste leidžia
mas "Suedost Tagespost” N. 47 
272 skelbia, kad Rusų okupuota
me Vilniuje šv. Stanislovo ka
tedra paversta Sovietų karei
viams šokių sale.

įies

Vokiečių žurnalas "Revue” N. 
12 12 skelbia, jog Vokietijos 
Rytų zonos bepročių namuose 
yra per 60 uždarytų žmonių, pa
sivadinusių "Stalinais”, po kele

. tą, "Leninais” ir kt.

Lietuva Karaliaučium
Žmogaus muziejaus Europos skyrių aplankius

•
Iš 80 jaunųjų agitatorių į bol

ševikinę rašytojų sąjungą jau 
esą priimti nariais Alf. Bieliaus
kas, V. Radaitis, A. Baltrūnas 
ir V; Lukinskas. Liet, rašytojų 
politrukas J. Šimkus skelbia, kįad 
"A. Gricius, J. Baltušis ir J. 
Marcinkevičius rašo naujas pje
ses ir naujų prozos kūrinių. A. 
Vienuolis ruošiasi- parašyti nau
ją prozos knygą, I. Simonaitytė 
baigė savo naują romaną "Pik
čiurnienė” ir rašo naują iš žve
jų ir kolūkininkų gyvenimo. J. 
Paukštelis,' davęs naują pjesę 
"Audra ateina”, rašo stambią 
apysaką apie tarybinių tautų 
draugystę” A. Račiūnas ir Kle- 
nickis, parakė mužiku naujoms 
lietuvi operoms, Bielažaras — 
pirmą lietuvišką, sovietinę ope
retę "Auksinės marios”, Juze-,

skyrių aplankius
Jūsų korespondentas drauge 

su lietuviais menininkais dail. 
V. Kasiuliu irskulpt. A. Mončiu 
lankėsi garsiajame žmogaus Mu
ziejuje — Trokadero, arba da
bar vadinamuose Chaillot Rū
muose, kur neseniai buvo prisi
glaudusi JTO šeštoji sesija, 
žmogaus Muziejuje Europos sky
rius žymiai prąplėstas ir per- 
tvartas. Mums ypatingai malo- 
nu.pastebėti, kad Lietuvos var
das čia keliasdešimt kartų su
minėtas ir lietuviškoji tautodailė 
užima žymią vietą.

■Lietuvių įnašas yra neatski
riama Europos čivilizacijos dalis, 
o lietuvio tipas skaitomas ge
riausiai atstovaujantis Europą, 
būdingiausias europietis.- Jauno 
lietuvio fotografija išstatyta 
tarp plokšoiaveidžio mongolo ir
atsikišusių bruožų negro. Euro-Į moję.

pietis yra šių dviejų kraštutinu
mų sintezė ir lietuvis yra būdin
giausias, geriausiai išlaikytas 
europiečio tipas.

Didelis Lietuvos žemėlapis 
mums irgi gėdos nedaro, nes 
Lietuva yra pavaizduota ir su 
Vilniumi ir su Karaliaučiumi.

Tačiau yra ir šiokių tokių nu
krypimų, kalbant apie njūsų kil
mę, viename iš publikai pateik
tų lentelėje įrašytų tekstų. Teks
te, datuotame 1951 m., kalbant 
apie lietuvius ir latvius, pasakyt 
ta, kad tai yra greičiausiai (pro- 
bablement) slavų kilmės tau
tos... O toliau tame pat tekste 
pasakyta, kad visiškai nėra ra
šytinės mūsų kalba /literatūros 
prieš "XIX šimtmetį/... bėt pa
brėžta, kad ačių ūkininkams — 
kaimui, kalba išsiliko iki šių die
nų pažymėtinėje. archainėje for-

Reikia tikėtis, kad atitinka
mos mūsų įstaigos galės pagel
bėti žmogaus Muziejui šiuos 
tekstus patikslinti.

Muziejaus vitrinose į akis 
krenta mūsų liaudies medžio dir
biniai: šv. Jurgis, šv. Barbora," ' 
Šv. Antanas. Puikių Velykinių 
margučių yra net keliolika. Iš
statytos labai gražios lietuviškos 
kanklės. Eilė švilpynių. Yra me
džio žaisliukų, puikus suoliukas, 
labai graži prijuostė, kelios ža
vėtinos varpstės ir t.t.

šio vizito metu nepriėjome 
prie fototekų, kur yra latiai 

■daug, berods prof. J. Balio rū
pesčiu pateiktų, Lietuvos liau
dies meno paminklų ir įvairių 
lietuviškų apeigų nuotraukų.

Mūsų menininkai pažymėjo, 
kad dar labai, labai daug būdin
giausių lietuviškų eksponatų 
Muziejuje pasigendama. Bet..., 
iš kur dabar jų gauti? Jei kas 
paaukotų gražų lietuvišką tau
tinį kostiumą, tikriausiai jis bū- 
u garbingoje vjetoje ir su gra

žiu užrašu išstatytas. Trūksta 
juostų, rankšluosčių, pirštinių ir 
.t. ir 1.1.1 O gal?

¥

Lietuvių Šalpos Draugija Pa- 
i yžiuje buvo suorganizavusi lie
ti vio — lietuvės teismą. Teismui 
jirmininkavo Ponia Galdikienė. 
Prokuroru buvo A. V. švirmic- 
kas ir advokatu pulk. J. I.ansko- 
ronskis.

Kaltinimai buvo sugrupuoti į. 
įusikaltimus: a) prieš lietuviš

kumą asmeniniame ir šeimos gy
venime ir b) prieš lietuviškumą 
organizacinio gyvenimo rėmuo
se.

Lietuviams tremtyje buvo pri
mestas: nemoralus gyvenimas, 
nerūpestingumas darbe; pamir
šimas gimtosios kalbos, papro
čių, tradicijų; neskaitymas lie
tuviškų leidinių; nesirūpinimas, 
kad vaikai mokėtų lietuviškai; 
nesidomėjimas krašto laisvini
mo reikalais; nepakankami as
meniniai materialiniai įnašai lie
tuviškumo išlaikymui tremty
je; nepakankami įnašai Krašto 
laisvinimo reikalams; nepaslan
kumas organizuotai veiklai — 
organizaciniam gyvenimui.

Organizacinio gyvępimo 
muose primestus; emimasis
reigų— darbo, neturint kvalifi
kacijų; nerūpestingumas pasi
imtas pereigas, atliekant; atsa
komybes jausmo s’toka; savini- ■ 
masis teisių kalbėti, veikti ar 
atstovauti, neturint įgaliojimų; 
nusikaltimai prieš demokratiš
kumą; neusižengimai prięš lie
tuviškos visuomenės konsolida- - 
cija —- vieningumą; piktų gan
dų, intrigų skleidimas bei nesan
taikos kelintas. '/ 'y;

J. Masiulis
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Kompanija, kurioje aš jau tre
čius metus dirbu, nėra didelė 
matuojant amerikonišku mastu. 
Bet ji taipogi nėra maža, nes 
pajėgia paimti ir atlikti darbus 
iki 10 milijonų dolerių vertės 
per mažesnį kaip vienų metų 
laikotarpį. Darbovietėse dirba 
apie 1000 darbininkų, gi visa 
centrinė įstaiga susideda iš ke
turių universiteto diplomus ne
šiojančių asmenų ir kelių pagel- 
bininkų bei raštinės personalo.

KAS ir KUR
• Prancūzijoje priskaitoma iki 
1200 lietuvių. Paryžiuje gyvena 
320 lietuvių. Strasburgo, Pary
žiaus ir Grenoble universitetuo- 
se-studijuoja 14 studentų.

• Teisininkų Draugijos Chicagos 
skyrius nutarė pne skyriaus 
įsteigti darbo ir buto tarpininka
vimo skyrių. Tuo reikalu rūpi
nasi A. Nakas (4719 So. Maple- 
wood Avė., telef. YAard 7-2490) 
ir P. šulaitis (3325 W. 61 PI., 
telef. HE 4-6660).

• Londono lietuviai, Anglijoje, 
mini 50 metų sukaktį kai ten 
buvo įsteigta šv. Kazimiero pa
rapija.

• Vaclovas Biržiška, kaip pra
neša Sandara, baigė jam paves
tą darbą Kongreso Knygyne, 
Washingtone. Ar jis gaus nau
ją paskyrimą, dar nepaaiškėjo.
• J. Jakavonytė, dirbanti Brock- 
ton. Mass. mokesčių inspekcijoje 
jau 17 metų, kovo 16 d. buvo pa
gerbta iškilmingais pietumis, į 
kuriuos atsilankė daug lietuvių 
ir miesto bei valstybės pareigū
nų. Praėjusiais metais įvykusiu 
balsavimu ji patvirtinta savo 
pareigose visam laikui. Iš 30,000 
mokesčių tvarkytojų visoje Ame
rikoje ji yra pirmoji moteris,

pradėjusi tokį darbą ir iškilusi į 
viršininkes. Užimdama aukštą 
vietą, J. Jakavonytė nenutraukia 
ryšių su lietuvių visuomene, su
darydama pavyzdį, kaip reikia 
suderinti lietuvio pareigas su pi
liečio ir gero tarnautojo parei
gomis.
• Chicagoje gyvenąs vaistinin
kas Antanas Kartanas šiomis 
dienomis jau susituokę su Gra
silda Šliūpiene, Dr. Jono šliupo 
našle.

• Kovo 30 d. Brockton, Mass. mi
rė tremtinys Arturas Ribbe, su
laukęs 65 metų amžiaus. Tai jau 
trečias tremtinys, miręs šioje 
kolonijoje. Velionis buvo vokiš
kos kilmes, bet suaugęs su lietu
vių tauta.

• "Gabija”, Lietuvių Spaudos 
Centras Amerikoje, prieš pat 
Velykas savo Knygos Bičiulių 
Klubo nariams išleido Jurgio 
Jankaus romano "Paklydę Pauk
ščiai” pirmąją dalį. Knyga turi 
172 psl. ir su dail. Pr. Lapės vir
šeliu. Spaudos darbus atliko ”Pa- 
tria” Stamforde, Conn. Antroji 
dalis jau pradėta rinkti.

• Dail. Pov. Osmolskis pradėjo 
ruošti iliustracijas Stepo Zobars- 
ko "Aušrelės” antrajai daliai.

Maišausi ir aš tų kelių pagel- 
bininkų tarpe ir‘stebiu ameriko
niško darbo tempą ir jų metodus 
jau trečius metus. Europos mas
tu šis personalai būtų mažiau
siai dvigubai didesnis.'čia, Ame
rikoj, dirbama kitonišku tempu 
ir kiek skirtingais būdais. Kar
tais europietis paseka vietinius, 
kartais įneša savo naujovių, o 
būna kartais ir taip, kad eina 
savo skirtingu keliu, nesisteng
damas amerikiečių nei pasekti 
nei jiems savo skirtingą galvo
seną pateikti. Tai atsitinka ir 
profesiniam, darbe ir kasdieniam 
gyvenime. Neliesdamas profesi
jos, apibudinsiu kelias smulkme
nas savo įstaigoj, senųjų ameri
kiečių tarpe.

Darbovietėj įstaigos persona
lui laikrodžio nuspausti nereikia. 
Pradedame rinktis nuo aštuntos 
valandos iš ryto. Apie desetką 
minučių užtrunka kol peržiūrime 
rytinius laikraščius.

— Kas politikoj ? — paprastai 
mano pirmasis klausimas į ben
dradarbius. Gyvename, paga
liau, Korėjos karo dienas, prezi
dento rinkiminius metus, apsi
ginklavimo, komunistinių agre
sijų, mobilizacijų, kylančių tak
sų ir kitų sektinų kvarabų laiko- 

' tarpį.
Et! — "Dirty business” — 

numoja mano bendradarbiai ir 
pradeda laikraštį vartyti nto 
kito galo.

— Pažiūrėsime kur "Super- 
man” šiandien nuskrido ir kaip 

ir

Knygą leidžia "Patria”. Taipgi 
ta pati J. Lenktaičio leidykla 
netrukus išleidžia Bražviliaus 
feljetonų rinkinį "Kalorijos ir 
doleriai”. Feljetonų temos pa
imtos iš tremtinių gyvenimo Vo
kietijoje ir Amerikoje.
• Nors ir vienos savaitės pavė
lavimu, iš spaudos išėjo Juozo 
Petrėno tradicinė "Kultuvė”, dar 
Nepriklausomojoje Liet u v o j e 
pradėta leisti prima aprilis pro
ga. Specialus skyrius skirtas 
Chicagai. Nors ir joje jumoro 
nedaug tėra, bet geresnė už chi- 
cagiečių "Rykštę”.
• V. K. Jonynas, apie kurį la
bai palankiai atsiliepė "Ameri- 
can Artists” redaktorius Ernest 
W. Watson savo straipsnyje ba
landžio mėn. numeryje, skirda
mas jam ir jo iliustracijoms net 
keturis puslapius, iš įvairių fir
mų jau pradeda gauti pasiūly
mus darbui.
• Jonas Aistis, Aloyzas Baronas'■ "Cassidy" kloja banditus! 
ir Jonas Grinius šiuo metu nuodugniai įsikniaubia į dvi skil- 
Brooklyne linksniuojami kaip tis komiksų sekančiai dešimčiai 
vieni pirmųjų kandidatų gauti minučių. Taip elgiasi ir antrasis 
"Aidų” žurnalo literatūros pre-; bendradarbis. Trečiasis, atsiver- 
mijai, kurios įteikimas ruošia-1 " 
mas balandžio 27 d. Tuo tarpu
Jury Komisija dar nėra paskel- "Reti Sox" sąstatą prieš Cleve- 
busi jokio pranešimo. Teko pa- lando indijonus; New Yorko jan- 
tirti, kad komisija susįjpažįpta ir kius ar kituą. "soksus" ir pira- 
su rankraščiuose e'šinčiais kū- tus... Likusieji susimeta gru

pelei! ir gyva kalba aptaria va-

čia sporto skyrių ir bent ketvir
tį valandos studijuoja busimąjį

riniais.

karykštės televizijos programą 
kokiu smūgiu į pasmakrę ^Mar= 
ciano .tvojo savo ringo partne
riui ir kaip ristikai įkaitino Chi
cagos publiką tampydami ir su
kinėdami vienas kito sąnarius.

— Politika interesuotis? — 
paklausė manęs vienas iš jų. — 
Tai profesionalų reikalas. ’Juk ir 
Trumanas neseniai pasakė, kad 
daugumoje atvejų tai yra ne 
kas kita, kaip akių muilinimas. 
O jis apie tai turi nusimanyti... 
Ypač nutardamas nekandidatuo
ti!

Gal mano bendradarbis saviš
kai teisus. Stengiuos įsijausti į 
galvoseną vyro, kurs universite
tą baigęs vienu iš.gabiausių ir 
II pasaulinio karo metu per 
trumpą laikotarpį prasimušęs iki 
pulkininko laipsnio, — komiksais 
labiau domisi kaip politika.

Sėdame prie darbo. Skaičiai, 
darbo metodai, kainos, pasiūly
mai, medžiagos ir šimtai su dar
bo vykdymu surištų klausimų 
gula ant kelių atsakingųjų vyrų 
pečių. Dėl mažos smulkemenėlės 
— darbininko mažo judesio ve
damos diskusijos visą valandą, 
gi, vertės, kainojančios dešimti
mis tūkstančių dolerių, auga ar 
nyksta vienu paišelio brūkšte
lėjimu. Užmirštami ir komiksai 
ir sportai, niekuomet neišgirsi 
privataus rūpesčio smulkmenos' 
ar šeimyninio gyvenimo klausi
mų svarstymo. Profesiniai klau
simai ir specialybės žinojimas 
išstumia viską iš darbovietės.

Pirmus metus išdirbęs aš ste-i gijos narys klijuodamas lietpal- 
bėjaus, nežinąs savo artimiau
sių bendradarbių šeimyninės pa
dėties ir sudėties. Dabar, gi, kai 
praslinko aųtri metai, aš nusto
jau stebėtis: apie jų šeimas pa
siteirauti, būtų "perdaug priva
tus reikalas”. Ir aš jaučiu esąs

■ tuo nepataisomu europiečiu, ku-
■ ris .Lietuvoj, savo įstaigos ben- 
• dradarbių tarpe jautėsi kaip di-
■ dėlės šeimos būryje. Dabar, —

KĄ "DARBININKAS" 
PAMIRŠO...

C
"Darbininko” balandžio 4 d. 

numeryje yra straipsnis "Kas 
tie voldemarininkų vadai?” Aiš
kaus atsakymo toje miršainėje 
taip ir nėra, bet vienaš dalykas 
tai krinta į akį. Ten minimas 
garsusis "Nuernbergo dokumen
tas", kuriuo remiantis kadaise 
Vlikas sumažino savo įtarių skai
čių iš 11 į 10. Mat, paaiškėjo, 
kad kažkada kažkas iš Klaipėdos 
teiravosi pas vokiečius paramos 
"Smetonos valdžiai nuversti”. 
Matyt, anuo metu Vlike taip la
bai vyravo "Smetonos šalinin
kai”, kad, apie tokį nusikaltimą 
patyrę! jie tuč tuojau pašalino 
iš savo tarpo tokią grupę, kurią 
pripažino esančią anų maištinin
kų, na, maždaug, "proanūke”.

Ryšium su tuo "Darbirtinkas” 
nagrinėja tolesnę tos anuomet 
prieš Smetonos valdžią nusikal-

skubu ir aš. Tai kas, kad laisvą’ 
valandėlę nugriebęs vietoj ko
mikso ar "home run’o” nuskai- 
tau apie kuriamą Vakarų Euro
pos Armiją ar Pulgio Kvietkę- 
lį... Ęet, man rodosi, aš pra
dėjau justi skubėjimo tikslą. 
Apie tą tikslą tūpčioja suodinas 
juodadarbis ir moterėlė nakti
nėj bemiegėj pamainoj, jam len
kia galvą mūsų Rašytojų Drau-

tusios grupes genelogiją ir, rem
damasis biuleteniu, išleistu Ka
nadoje, atranda, kad tų palikuo
nių esama organizacijoje, pasi
vadinusioje .Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžiu (LAS). To išvadoje sa
ko: "Ogi sąjūdis reiškė preten
zijas būti atstovaujamas Vlike, 
ir kaikurie labai augšti žmonės 
jų reikalavimus rėmo”.

"Darbininkas" tuo būdu, atro
do, ir šiandien dar tebėra toks 
uolus "Smetonos valdžios gynė
jas”, jog piktinasi net tokia 
mintim, kad organizacija, kurio
je .yra asmenų, turėjusių ryšio 
su tuo didžiuoju "nusikaltimu 
Klaipėdoje”, galėtų pretenduoti 
j Vliką.

Gerai, tegul, sakysim, taip ir 
reikia tiems "Klaipėdos žygi- 
ninkams" — tegu jau, sakysim, 
kris prakeikimas ant jų vaikų ir 
jų vaikų vaikų ... Bet "Darbi
ninkas” užmiršo vieną dalyką. 
Ogi — Vlike ir dabar yra ne 
koks nors "Klaipėdos žyginin- 
kų” palikuonis, o pats orginalas. 
vienas iš pačių vadų. Kas iš 
anuomet Klaipėdoje gyvenusių 
neprisimena, kaip Leonas Pra
puolenis, ' plačiabryle skrybėle 
ant galvos ir išlenktu raudonu 
kaklaryšiu ant krūtinės, pasi
pūtęs vaikščiodavo, pozuodamas 
super-vadą, nors "žygininkų” 
tarpe jo pareigos buvo ir antra
eilės! Juk, jeigu anuo metu iš 
tos grupės kreipėsi j Gestapą 
ginklų ir pinigų Smetonos val
džiai versti, tai — jo ar ne jo 
buvo pasirašytas tas kreipima
sis — vistiek jis buvo tos grupės 

Tai kaipgi dabar
"Darbininkas” jį užmiršo ir ne
sipiktina, kad jis yra Vliko na
rys? Jei jam plaukai šiaušiasi

čiui rankovę, kaip ir mano bosas, 
kuris "bent” šešis mėnesius me
tuose praleidžia šiltųjų pietų ku
rortuose. Kuo gi aš blogesnis ar vadovybėj, 
geresnis? Kas iš jūsų gali tvir
tinti, kad aš dar už metų "per- 
studijavęs” komiksų dienos por
ciją nesudėsiu maldai rankų ir nuo anos grupės "palikuonių” 
neištarsiu: "Būk pašlovintas vi- pretenzijų j Vliką, tai kaip jis 
sagali dolerėli...” I gali pakęsti patį "protėvį ?"

Į , J. G., Brooklyn, N. Y.K. Da.

pavogęs 
aš tave

(Pabaiga)
Prie horizonto, už kalvelės, iškilo 

baisi galva, paskui petys, panašios į 
uolas, vėliau krūtinė, apaugusi plau
kais, tarytum daubos. Po akimirksnio 
plati ranka sučiupo Telemaką, kuris 
pamatė pasilenkiant prie jo akį, didu
mo sulig skydu. '

— Argi tu jau nebeaklas? —- pa
klausė jis milžiną.

— Mano tėvas Neptūnas mane iš
gydė, — atsakė Polyfemas. — Mažas 
tavo giminės žmogelis buvo 
mano dienos šviesą, ir todėl 
tuojau suvalgysiu.

— Tu apsigausi, — tarė
kas: — jei tu mane paliktum gyvą, aš 
tau papasakočiau gražių pasakų.

Telemakas pradėjo pasakoti apie 
Trojos karą. Nakčiai atėjus:

— Laikas gulti, — tarė Kiklopas, 
— bet aš šį vakarą tavęs nevalgysiu, 
nes noriu išgirsti tąsą.

Kiekvieną vakarą Kiklopas karto
jo tą patį, ir tai truko trejis metus. 
Pirmaisiais metais'Telemakas pasakojo 
apie Priamo miesto apsupimą, antrai
siais — apie Menelajaus ir Agamemno
no sugrįžimą, trečiaisiais — apie sugrį
žimą Odisėjo, apie jo nuotykius ir gud
rybes, • ,.

— Oho, ė tarę Polyfemas, — tu 
esi labai drąsus prie manęs taip girti 
mažąjį žmogų, kuris tiek blogo man 
padarė.

•*— Juo daugiau aš parodysiu mažo- 
. jo žmogaus išminties, — atsakė Tele

makas, — juo bus tau mažesnė gėda 
buvus jo nugalėtam. ' ,t
< — Sutinku, — tarą milžinas, — ir

matomoje hyacinto spalvos suknelėje. 
Jos magiškoji lazdelė, lyg jietis, buvo 
už josios diržo.

Kirkė pažvelgė į Telemaką.
Jaunasis didvyris po savo tuniką 

jieškojo moly gėlės, gėlės juodai baltos, 
kurią jo tėvas jam buvo davęs. Deja, 
jos jau nebeturėjo.

— Esu dingęs! — pagalvojo jis. — 
Jinai palies mane savo lazdele, ir aš 
pavirsiu į paršą, gilių ėdiką.

Tačiau Kirkė tarė jam švelniu bal- •
su:

— Eik paskui mane, jaunas svetim
šali.

Jis ją sekė. Tuojau jiedu priėjo jo
sios rūmus, kurie buvo šimtą kartų gra
žesni už Odisėjo.

Keliu iš miško ir pakriaušių paršai 
ir vilkai — buvę sudužusių laikų vyrai 
— bėgo prie burtininkės ir, nežiūrint 
to, kad ji geležiniu virbu juos žiauriai 
badė, stengėsi laižyti basas jos kojas.

Trejetą metų- Telemekas gyveno su 
burtininke. Pagaliau vieną dieną jis pa
juto gėdą, jautėsi be galo nuvargęs ir 
pastebėjo, kad jis tebemyli Alkinojaus 
dukterį, skaisčią mėlynomis akimis 
mergaitę, tą, kurios is niekad nematė.

— Jei aš norėsiu išvykti, įpykusi 
burtininkė pavers mane gyvuliu, ir aš 
niekad nepamatysiu Nausikajos, —

Tačiau Kirkė, taip pat pradėjo bo
dėtis savo draugu ir, kadangi anksčiau 
buvo jį mylėjusi, dabar pradėjo neap- 
kęsti. Vieną naktį, atsikėlusi- iš purpu
rinės savo lovos, ji paėmė sąvo lazdelę 

. ir sudavė ja Telemakui ties širdimi. jis" pajukdavo tarsi prisiminimą senos •
Bet Telemakas nepasikeitė,, nes ir žaizdos, be kurios jis . tikriausiai būtų 

Prie įėjimo į didelį mišką, pamatė jis šiuo momentu jis galvojo apie Nausi- negalėjęs žinoti, kas jis esąs, 
moterį," lerigvai besisupančią sūpuoklė- kają, o-jo širdis buvo kupina meilės jai. 
se, padarytose iš lianų ir gėlių vainikų. ‘ —Eik šalin! Eik šalin! — urzgė ,

regėjimo. Praėjusios blogybės tėra ta
rytum sapnas.

Baigiantis tretiesiems metams, vel
tui Telemakas vargino savo atmintį: 
neberado nieko daugiau papasakoti 
milžinui. Tada vėl pradėjo tuos pačius 
pasakojimus. Polyfemas vėl džiaugėsi, 
ir tai tęsėsi dar trejetą metų.

Tačiau trečiąjį kartą pasakoti apie 
Trojos apsupimą Telemakas nedrįso. 
Jis tai pasakė Polyfemui ir pridūrė:

— Geriau norėčiau būti tavo su
valgytas. Mirdamas tik vieno dalyko 
gailėsiuosi — nesu pamatęs gražiosios 
Nausikajos.

Telemakas ilgai pasakojo apie sa
vo meilę ir skausmą ir staiga pamatė 
Polyfemo akyje ašarą, didumo sulig ar
būzu.

— Vyk, — tarė Polyfemas, — vyk 
jięškoti tos, kurią tu myli. Kodėl man 
anksčiau tai nesakei?

— Matau gerai ir aš, — tarė Te
lemakas, — kad būčiau geriau padaręs, 
pradėdamas nuo tai. Per savo klaidą 
praradau seseris metus. Pirmiausia — 
gėda neleido man pasakyti savo paslap
ties. Jej pasakysiu, . buvau įsitikinęs, 
tuojau mirsiu.

Telemakas pasidirbo laivelį (palik
tasis įlankoje jau.seniai buvo dingęs) ir 
vėl .išsileido į giliąją jūrą.

Kita audra išmetė jį Kirkės saloje.

Karalius pasiūlė Telemakui lotoso 
gėlę.

— Aš jos nevalgysiu, — tarė jau
nasis herojus, — nes tai užmirštuolė, 
o aš noriu atsiminti.

— Tačiau užmiršti yra didelis gė
ris, — atsakė karalius. — Dėka šios gė
lės, kuri yra vienintelis mūsų maistas, 
mes nepažįstame skausmo, gailesčio, 
troškimų ir visų tų aistrų, kurios kan
kina nelaimingus mirtinguosius. Bet, 
antra vertus, mes nieko neverčiame 
valgyti dieviškąją gėlę.

Kelias savaites Telemakas mito 
tuo maištu, kurį jis buvo išgelbėjęs iš 
sudužusio laivo. Vėliau, nesant saloje 
tinkamų valgyti vaisių ar gyvulių,, jis 
maitinosi, kuo galėjo — sraigėmis ir 
žuvumis.

— Ar, — tarė jis vieną dieną kara-r 
liui, — nuo lotoso gėlės žmonės užmirš
ta net ir tai, ko jie troktša ir dėl ko jie 
kenčia?

— Žinoma, — atsakė karalius.
— O! — tarė Telemakas, — ji ma

nęs niekuomet neprivers užmiršti gra
žiąją Nausikają.

— Na, pamėgink.
— Jei aš pamėginsiu, tai tik todėl, 

kad esu tikras, jog lotosas nepadarys 
tai, ko negalėjo padaryti burtininkė.

. Telemakas sūvalgė gėlę ir užmigo'. 
Vadinas, prade jo. gyventi taip, kaip ir 
švelnieji lotofagai:. džiaugdamasis gy
venama valanda ir niekuo nesirūpinda
mas. Tiktai kartais savo sielos gelmėse

se, padarytose iš lianų ir gėlių vainikų. ‘ 
Ji buvo užsidėjusi mitrą, papuoštą burtininkė. '

"l ' Telemakas susijieškoj'o valtį, pasie-

Mandagiai atsisveikino jis savo šei
mininkus.

Nepasakosiu apie kitus Telemako 
nuotykius, kuriuos jis patyrė kartais 
iš bėdos, o kartais dėl smalsumo pama
tyti naujus dalykus, tai Sirenų, tai Sau
lės, tai Lestrygonų salose, nei apie tai, 
kad jo meilė pakankamai buvo stipri 
ištempti jį iš visų tų pavojų.

Paskutinioji audra nubloškė jį į 
•vienos upės žiotis trokštamoje saloje, 
Feakųšaly, Jis pasiekė krantą. Netoli 
buvo miškas. Prisižėrė krūvą Japų ir, 
kadangi jis buvo nuogas, visas jais ap
siklojo. Užmigo... Staiga vandens te- 
leškavimas jį pažadino.

Telemakas pravėrė akis ir pamatė . 
merginas, plaunančias skalbinius ir įsa
kinėjamas pagyvenusios ir turtingai 
apsirengusios moters.

Jis atsikėlė ir, stengdamasis pri
dengti savo nuogumą skarota šaka, 
prisiartino prie šios moters. Jos liemuo 
buvo storas ir sunkus, žilų plaukų pluo
štai atsipalaidavę iš kaspinėlių.

Buvo aiškiai matyti, kad kitados 
ji buvo graži, bet tik ne dabar.

Telemakas paprašo ją prieglaudos. 
Ji atsako maloniai ir liepia merginoms 
duoti jam drabužius.. • •

— O dabar, mano svety, vesiu tave, 
į karaliaus rūmus.

— Ar tu esi karalienė? — klausia 
Telemakas.

- Tu,.svetimšali, tai pasakei. ^ ' ■
- Tesuteikia dievai ilgą gyvenimą

Kai išbudo, jis nebuvo uzmii-sęs Al- 4ela,wka džiaugdamasis Bav0 sieloje; 
kinojaus dukters, tačiau dvidešimt me- _ . . . . .
tų praūžė, kol jis tai pastebėjo: visas . Aš esu Naųsikaja,-.—- tarė kara-
šis-laikas buvo reikalingas jo meilės lienė.... — O ką turėjai pasakyti, gar- 
nugąlėti užmiršimo gėlės veikimą.' bingasis seneli?

er-Tai dvidešimt pačių gerųjų tavo . Paskubomis sutaisytu-laiveliu, ne-

O ką turėjai pasakyti, gar
bingasis seneli? ' 
A : ' '

tau atleidžiu. Be abejonės, kalbėčiau — geltonos kaip sofranas; Gėlės, pada- Tai buvo žmonės mandagūs, pilni- gyyenimo metų, — tarė jam. karalius, atsigręždamas atgal, senasis Telemakas 
kitaip, jei Dievas nebūtų grąžinęs man r.ytos iš brangakmenių, blizgėjo jos per- sąmojo, Švelnaus ir .ramaus būdo. Tačiau Telemakas jam netikėjo. •'vėl.pasiekė aukštąją jūrą;

virš akių. Jos lūpos buvo raudonesnės kė jūrą. Trečioji audra jį išmetė Loto, 
už šviežią žaizdą, o krūtinė ir rankos fagų saloje..
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di-

susirinkimas. Senoji vai-, 
padarė platų pranešimų 
nuveiktus darbus. Jeigu 
metus laiko Bostone tebu-

noje ir kitoje vasarvietėje, tų 
gali padaryti be ‘jokių sunkumų. 
Pasiėmę atitinkamų registraci-

0 taip išvyst norėčiau tavo bokštus! 
Nežemiškai jie ryto saulėje spindėtų. 
Krūtinė niekad mano neužtrokštų — 
Vis atsikvėpt Į tavo prieglobstį skubėtų.

Nė viens nedrįs sustoti, kai Praamžius 
Mus kovai kruvinai palaimins ir pašvęs ... 
Tautos išganyme, didybe jos per amžius, 
O Vilniau, Vilniau! Mirsiu dėl tavęs.

O Vilniau, Vilniau! Taip jau pasiilgau 
Tavęs ir ilgesiai dar vis tušti.
Iš skausmo ašaromis širdį vilgau . . . 
Bet šimtų kartų tu daugiau kenti.

Illinois dailininkų draugija 
(The All-Illipois Society of the 
Fine Arts) šiemetę savo narių

JAV sekančiam prezidentui bus 
mokomas jau mažesnis 

atlyginimas

Taip laukit:. — kraujas gyslose sustingo. 
Nors atminimuos bokštai, panerys matytis. 
Tikiu, tikiu! Vėl pilį puoš didinga 
Erdvėm žaibu skrendąs šarvuotas vytis.

Minty ir širdyje, per sapnų vaidiniesi. 
O Vilniau, mano kraujas plaka tau! 
Svajonės į tave ir džiaugsmas kelių tiesia; 
Ir šiandien Vis dar paneriu krantus matau.

numatoma išleisti 
namų įsigijimą, jų 
bei rėmėjus. Taip

Lituanist. Instituto lėšos

Prospect Point; jieškantiems 
ramybės ir poilsio, ideali vasa-

Į širdį sentėviai lietuviškai prabiltų, 
Vaidilų dainomis sustiprintų šarvus, 
Malda dangun su ryto saule kiltų, 
Palengvintų praamžius mums vargus.

■ - ■ .
Nr, 16 * 1952 balandžio 17 d.
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B I R V A

ik Av * v J. J. Bačiūno vasarvietėse
> >

(Tęsinys iš pereito numerio)
Iš Tabor Farm, gerais Michi- 

gano valstybės keliais, mes pa
traukėme į Prospect Point va
sarvietę, esančių prie Spring 
Lake. Pakelyje matėm kelias di
džiules J. Bačiūno vasarviečių 
skelbimų lentas. Jos rodė kelią 
j Macatavą ir Prospect Point.

rumyces ir poilsio, iuožui vusa- 
rojimo vieta. Didelių medžių 
prieglobstyje, ant pat ežero 
kranto, besigėrinčius saulėlei
džio žaidimu, matėme susėdu
sias vyresnio ir jaunesnio am
žiaus poreles. Judresnieji

BALYS GAIDŽIONAS

tiems vasarotojams. Vingiuoti 
ežero krantai, daug kur apaugę 
medžiais ir krūmais, geras prie 
ežero priėjimas besimaudantiems 
ir toliau plaukiantiems pasižval
gyti ar ipeškerioti.

Blanpy Park, kuri yra toliau
siai Michigano valstybėje j šiau
rę, ten suvažiuoja medžiotojai. 
Gi vėliausiai J. J. Bačiūno pra
dėtoje tvarkyti vasarvietėje — 
Grand Island, renkasi salos "gy
venimo mėgėjai, žodžiu, kiek
vienoje vasarvietėje gali rastibuvo

Prospect Point vasarvietės centrinis pastatas

a
•f.' 'j'*’

užsiėmę žaidimo aikštėje, keli ką nors naujo ir savo skoniui 
entuziastai dar tebesimaudė eže- pritaikyto.
re, netoliese sukinėjosi motorinė Prospect Point nuo Tabor Pur
vaitis, vežiojanti žuvininkus ir mos randasi už 80 mylių. Vasa- 
ežero grožybes mėgstančius va- rotojai, kurie nori pabūti ir vie- 
sarotojus. Kita valtis traukei 
vandens pašliūžininkus, kurie ro
dė vandens sjiorto menų.
' Perėjom per centrinio pastato 
sales ir vasarotojų kambarius, i 
Visur erdvu, jauku ir patogu. J. I 
Bačiūnus mus paprašė apžiūrėti 
ir neseniai įrengtus vasaroto-' 
jams atskirus namelius, kurie! 
daugiausiai skirti vienos šeimos: 
reikalams, čia, įsikūręs vasaro-;
tojas, gali pilnai jaustis esąs kūrimų parodą atidarė balan-i 
kaip ir savo, gerai dekoruotuose rlžio 6 Chicagos centre, Gon

jos kortelę gali ir vienur ir ki
tur pabūti. Ypač tas patogu 
tiems, kurie vasaroti atkeliauja 
su savo mašinomis. Keliaujant iš 
Tabor 'Farmos į Prospect Point, 
vaizdai gražūs ir įdomūs. Pra
važiuojama pro visų eilę mažes
nių ir didesnių vasarviečių, pra
važiuojama pro olandų apgyven
dintas vietas, kur matai gražiai 
sutvarkytus ir labai švariai iš
laikomus miestelius. Pro akis 
nraslenka ir vienas kitas vėjo 
malūnas, kurie Olandijoje ir ki
tose Europos vietose taip daž
nai sutinkami. Pavasariais, ka
da ateina tulpių žydėjimo laikas, 
čia jos patraukia keleivį ilgai 
sustoti ir pasigerėti.

Prospect Point susisiekimo 
atžvilgiu guli geroje vietoje. Iš 
tolimesnių vietų keliaujantieji 
traukiniais, turi keliauti iki 
Grand Haven. Iš čia, iš anksto 
pranešus, vasarvietės mašinos 
vasarotojus paima i vasarvietę. 
Norintiems vienoje ar kitoje vie
toje šiais metais praleisti atos
togas, čia pridedame abiejų jau 
kiek aprašytų vasarviečių adre
sus. Tabor Farm, Sodus, Mich. 
(Phone-Benton Harbor 7-1231). 
Prospect Point, Spring Lake, 
Mich. (Phone-Grand Rapids 
2450).

Vasarojimo sezonas šiose abie
jose vasarvietėse prasideda ge
gužės mėą. pabaigoje. Vietų re
zervavimas priimamas nuo ba
landžio mėn. 15 dienos. Rašant 

į nurodytais adresais galima gau
ti visas sąlygas. Jos teikiamos, 
kada vasaroja keli šeimos nariai, 
kada vasarojama ilgiau ir kt.

Jei jūs kreipsitės, žmogus, ku- 
! ris visada turi laisvo laiko ... 
• tuoj atsilieps ir viską paaiškins.

(B. ,d.) '

Gyva Bostono skyriaus veikla. Tautinės Sąjungos 
rodomos filmos.

namai. Balandžio 19 d. S. Ziįvišii

sijos parinktus darbus buvo 
įteiktos. premijos, ir apžvelgus 
premijuotus ir nepremijuotus 
tapinius, susidaro įspūdis, kad 
Illinois dailininkų draugijos veik- 

ir gerai mebliuotuose kamba-'ratl Hilton viešbučio koridorių-, loję žymus vaidmuo skiriamas 
riuose.

J. Bačiūno vasarviečių
i nys i 

ir viena nuo kito,s labai daug 
kuo skiriasi. Jis aiškino, kad tu
rimu vasarviečių rinkiniu, nori 
patenkinti visokių, reikalavimų 
vasarotojus. Esą, vienas mėgs
ta lauku idilija ir europietiškų 
kaimo šilumą. Ta jis gali rasti 
Tabor Farmoje. Tiesa, čia vis
kas sumoderninta, didžiausi gol
fo žaidėjams patogumai. Bet jis 
čia gali pamatyti iš Amerikos 
bebaigiantį iškeliauti arklį, trau
kiantį vežimų, čia jis gali pasi
gerėti sodais, paukščiais, gau
siais gėlynais, . užvertęs galvą 
klausytis medžio šakose giedan
čio paukščiuko ir visiškai už
miršti, kad ta savaitė ar dvi, 
kurias jis gavo poilsio iš savo 
darbovietės, greit pasibaigs ... Į 

Prospect Point skirta vandens.

je. Parodai komitetas iš draugi-į dailės meno propagavimui ir po
rinu; ’ jūs narių tarpo parinko 119 dai-! pūliai inimui. Tai pagaliau iš- T IVVIU I 111Iki* * 1 • • •

nėra pripuolamai sudarytas I .lnl,lk'-’ kiekvieną reprezentuo- reikšta ir draugijos šūkyje: ”11-
I ja vienas aliejinis arba akvare- linois dailininko originalus kūri- 
linis darbas. Vyrauja nepreten-i 
zinga realistinė mokykla, tik ke-, 
Ii paveikslai linkę į modernizmą. I 
Ir tai j santūrų ir eiliniam pa-1 
rodos lankytojui suprantamų 
modernizmų.

Parodoje dalyvauja ir keli lie
tuviai. Dail. M. Šileikis parodai 
pateikė aliejiniais dažais tapytą 
kūrinį Sodą (Orčhard), o dail. 
J. Pautienius — irgi aliejinį Lie
tuvos pavasarį (Lithuanian 
Spring). Pastarasis išsiskiria sa
vo technika: nutapytas peilio 
smailagaliu.

Daugumas kūrinių parduoda-1 
ma. Jų kaina nuo 16 iki 350 dol. 
Abu lietuviškieji įvertinti po 
100 dol.

..... .......................... .. ....... ..... ! Išklausius parodos atidarymo 
grožybes ir ramybę mėgstan- aktą, kurio metu už jury komi-

nys — kiekvienoje Illinois mo
kykloje ir kiekviename name”.

Parodos atidarymo akte daly
vavo ir jaunesniosios mūsų dai
lininkų kartos auklėtojas dail. 
A. Varnas.

Nors paroda vadinama pava
sarine, bet tęsis iki rugsėjo mė
nesio. J. P.

TRUMANO METINIS 
ATLYGINIMAS

•j
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Kongresas nubalsavo, kad nuo 
ateinančių metų reprezentacijai 
skiriamos sumos taip pat apde- 
damos mokesčiais. Iš prezidento 
algos bus atskaitoma apie 90.000 
dol. ’

Atlyginimo atžvilgiu laimin
giausias skaitomas prez. Truma- 
nas. Jam alga buvo pakelta nuo 
75.000 iki 100.000 dol., iš šitos 
sumos mokesčiams atskaitoma 
45.000 dėl., be to, reprezentaci
jai, be atskaitymų, paskirta 50.- 
000 dol. Taigi; per metus susi
darydavo apie 100.000 dol. t

Prezidento šeima turėjo.sąly
gas ir sutaupyti, nes Baltuose 
Rūmuose, vykstant perstatymo 
darbams, Trumanas buvo apgy
vendintas nedidelėje viloje, ku
rioje buvo ankšta dideliems pri
ėmimams.

. Baltuose Rūmuose buvo ir 
turtuolių prezidentų, pavyzdžiui, 
Fr. D. Rooseveltas, kuriam at-

Po iškilmingų Bostono Tauti- ruošti didelį piknikų — geguži
nės Sąjungos Namų atidarymo/nę. Gegužinė įvyks 29 birželio 
dalyvaujant A. L. T. Sąjungos ■ Bridgewater, Mass. gražioje Ro- 
Centro Valdybai ir atstovams iš zeno farmoje, prie didžiulio eže- 
aplinkinių skyrių, Bostone įvyko rb. Numatoma gana įvairi pro- 
Tautinės Sąjungos suvažiavi-1 grama. 
rnas. Išklausius1 atstovų prane
šimus ir aptarus’ ateities didė
jančius 7 autinės Sąjungos už
davinius, sek r,tingesniam jų vyk
dymui, buvo'nutarta steigti Nau
josios Anglijos apskritį. Apskri
ties centras — Bostonas. Į pir
mąją valdybą išrinkta: A. Lat- 
venas — pirmininku, J. Lauri
naitis — sekretoriumi ir Ig. Ve- 
feniškis nariu. Kiti Naujosios
Anglijos skyriai siunčia po vie- ' sirinkimas pagerbė daugiausiai 
ną atstovą. Pirmasis atstovų ir nusipelniusius talkininkus: dai- 
darbuotojų suvažiavimas numa- lininką Viktorą Andriušį ir inži- 
tomas gegužės 11 dieną Bostone.

Bostoniečiai išvarę pirmąjį 
sunkaus darbo barą neužmiega, 
bet aktyviai toliau dirba. Kovo 
16 dieną įvyko visuotinis sky
riaus 
dyba 
apie 
prieš 
vo mažas "nedrąsių” bendramin
čių būrdlis, dažnai jieškantjs 
susirinkimui vietos, o patį sky
rių sudarė pofa desektų bendra
minčių, tai šiandien Bostonas 
pretenduoja į pirmaujančių ei
les, o kaip kuriais atvejais, toli 
paliekdamas didžiąsias kolonijas. 
Narių skaičiumi tiek išaugo, jog 
apima ne tik Bostoną, bet ir 
Broėktoną, Bridgevvater, Stau- 
toną.

Skyriaus įsigyti namai savo 
lietuvišku puošnumu, yra vie-l 
ninteliai ne tik Amerikoj, bet 
visam laisvajam pasaulyj. Čia 
vyksta paskaitos, susirinkimai, 
minėjimai, skautų sueigos, pobū
viai ir kit. Pradėtas'iš nieko ir 
per metus išvarytas milžiniškas 
darbas pareikalavo iš buvusios 
valdybos daug darbo ir pasišven
timo. Kalbant apie valdybą ten
ka pažymėti, jog buvo dirbta 
nepilnam sąstate. Vieni pabūgo, 
kitiems nusibodo ir atrodė, jog 
nieko neišeis.
Dažnai girdime visuomenės vei

kėjų nusiskundimus dėl sunkių 
gyvenimo sąlygų ir laiko stokos 
visuomeniniam darbui. To ne
galima išgirsti iš buvusios Bos
tono Tautinės Sąjungos skyriaus 
valdybos narių: pirmininko Jo
no Kasmausko, vice pirm. Br. 
Kalvaičio ir sekretoriaus Ig. Ve- 
leniškio. Ištisus metus, nuo pir
mojo sunkvežimio griuvėsių iš
vežimo iki paskutinės dulkės iš- 
šlavimo namų atidarymo dieną, 
jie praleido besisielodami pra
dėtuoju darbu. Kiekvienas su
manymas, numatytas atlikti ir 
atliktas darbas, naujai surastas 
talkininkas ar rėmėjas, nebuvo 
atliktas be šių trijų dalyvavimo. 
Visur jie suspėjo, atrado laiko 
ir sugebėjimo tai atlikti.

Susirinkimas, išklausęs prane- 
i Šimo, priėmė namų įsigijimo 

apyskaitą bei namams tvarky
ti taisykles. Nutarta balandžio 
19 suruošti pobūvį. Laike pobū
vio bus rodomos filmos, padary
tos per Naujų Metų sutikimą ir 
namų atidarymo iškilmes. Tiki
masi, jog Bostono ir apylinkių 
visuomenė gausiai atsilankys.

Išrinkta nauja skyriaus val
dyba,' į.kurią įeina. Jonas Kas- 
rtiauskas — pirmininkas, Dr. 
Bruno Kalvaitis — vicepirminin
kas, Ignas Veleniškis — sekre
torius, A. Latvėnas — kasinin
kas ir A. Bačiulis — narys.

šiais metais numatoma sū

Jau kuris laikas Sąjungos na
muose vyksta tautinių juostų au
dėjų kursai jaunimui. Kursų or
ganizatoriai ir instruktoriai yra 
mokytojas Bliumas ir ponia Gi- 
rulienė. Į kursus gali registruo
tis kas tik nori ir betkuriuo lai
ku.
, Kovo 24 dienų įvyko pirmasis 
Bostono Tautinės Sąjungos na
mų akcininkų susirinkimas. Su- 

I c i r. Iri n o rln 11 rrin iiuio i

niėrių Mikalauskų, priimdamas 
juos amžinais garbės nariais — 
dalininkais.

Ateityje 
knygų apie 
talkininkus 
pat numatoma rinkti archyvinė 
medžiaga apie senosios kartos 
veikėjus bei Lietuvai nusipelniu
sius asmenis. Surinktoji medžia-

lyginimas , neturėjo ■ didesnės 
reikšmės. Tačiau su Trumanu at
sitiko kitaip. Jis ir. prezidentau
damas sunkiai įstengė su savo 
išlaidomis susitvarkyti, nes teko 
dengti senos skolos/ kurios at
sirado subankrutavus jo vyriš
kų drabužių prekybai. Iš skolų 
išbristi pagelbėjo kongresas 
keldamas jam atlyginimų.

pa-

Iš Vilniaus gauta žinia, kad 
1950 m. gruodžio 8 dienų Vil
niuje mirė Stasys ZAVIšA, pa
likęs žmona Stefenija, iš namų 
Penkevičiūtę, ir pora paaugusių 
vaikų: Stasį ir Vida.

Stasys ZAVIŠA gimė 1909 m. 
Ukmergės apsk., Gelvonių valšč. 
Mikalajūnų kaime. 1Ū26 metais

gą bus panaudota išleidžiant mi
nėtų knygą..

} namų valdymo valdybą iš
rinkti: inžinierius J. Mikalaus
kas, Ignas Veleniškis, Dr. B. 
Kalvaitis, ščiuka ir Vaičjurgis.

Susirinkusieji išreiškė nepasi
tenkinimą, jog namai vadinami 
įvairiausiais vardais, o tas klai
dina visuomenę. Nutarta ateityj, baigia Gelvonų progimnaziją ir 
vadintis — Tautinės Sąjungos 
Namai. Namai atidari kasdieną 
ir galima ten lankytis visiems. 
Yra stalo tenisas, šachmatai, 
numatoma įrengti knygyną ir 
skaityklų.

Balandžio 26 numatomas Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
steigiamasis susirinkimas, ku
ris įvyks 7 valandų vakaro Tau
tinės Sąjungos Namuose, 484 
Rast Fourth St.

Balandžio 27 dienų ‘ įvyksta 
Lietuvos Universiteto minėji
mas, į kurį kviečiama visa Bos
tono ir apylinkių visuomenė. Mi
nėjimo pradžia 7 vai. vakaro, 
Tautinės Sąjungos Namuose.

T. Z.

tais pačiais metais pradeda mo
kytis Simano Daukanto Mokyto
jų Seminarijoje Kaune. 1930 m. 
baigia mokytojų seminarijų ir 
rudenį stoja į Vytauto Didžiojo 
Universitetą Kaune. Humanita
rinių Mokslų Fakultete išklausė 
lietuvių literatūrą.

1932 m., pasunkėjus materia- 
lin.ms gyvenimo sąlygoms, Sta
sys ZAV.ŠA gauna darbą švie
timo Ministerijoje, kur buvo 
raštininku, Mn-jos sekretorium, 
relereritu. 1941 m. bolševikai iš 
bu v. Mn-jos, tada jau Švietimo 
Liaudies Komisariato, St. ZA- 
VIšĄ pašalina. Bolševikus iš 
Lietuvos išvijus, pagal bendra 
švietimo vadovybės įsakymų jis 
vėl grįžo j švietimo Valdybą, kur 
Viduriniojo ir Pedagoginio Mok
slo D-te buvo asmeninio skyriaus 
viršininku ligi antrojo bolševikų 
sugrįžimo. Karo audros metu jis 
su šeima iš Vilniaus pasitraukė; 
tačiau ir dabar pagal bendrąjį 
įsakymų turėjo sugrįžti j senąjį 
darbą, kur, matyti, turėjo įvesti 
bolševikus į "kursą”. Ramaus 
būdo, tačiau darbštus ir jautrus 
jis naujojo darbo "kurso” ne
pakėlė. Po kurio laiko paraližuo- 
tas atsiduria ligoninėn. Kiek pa
sveikęs, iš ligoninės išeina. Ta
čiau vėl paraližuojamas ir, be to, 
netenka žado. Tokį St. ZAVIšĄ 
Aukščiausiasis pašaukia pas sa
ve. o. Lietuvos žemė, kurių jis 
mylėjo, pridengia savo sparnais.

Stasys ZAVIšA buvo švelniai 
jautrios sielos ii- mėgo dainos ir 
vaidybos menų. Jaunystėje rašė 
eil/raščius, kurių dalis buvo pa
skelbta TRIMITE ir kt. Pasku
tiniais metais parašė stambų is- 

' folinį dramos veikalų, kurį, ro
dos, palankiai reeenzavo mūsų 
teatras, tačiau kuris liko ne
spausdintas.

' Seminarijos mokslo metais, 
: parvykdamas atostogų, savo 
gimtoje apylinkėje organizuoda- 

1 vo vaidinimus. Be kitų režisavo 
ir pastatė (pats piešė dekoraci- 

Į jas, gamino drabužius ir jų es- 
I kizus, grimą ir kt.) Petro Vai
čiūno SUDRUMSTĄJĄ RAMY
BĘ! ir F. W. Šilerio KLASTĄ 
IR MEILI?.

Lituanistikos Instituto gyva
vimu rūpinasi įvairių rūšių jo 
nariai. Jų visų pastangomis vei
kia ir išlaikoma ši Vakarų pa
saulyje esančių lietuvių aukš
čiausia mokslo įstaiga.

. Vieni yra moksliniai nariai; 
kiti rūpinasi Lituanistikos In
stituto finansine sritimi — lėšų 
telkimu ir jų valdymu. J pasta
rąją rūšį, be Instituto preziden
to, įeina instituto iždui nusipel
nę bei ypatingai vertingi asme
nys. . '

Toliau į tų instituto narių 
grupę, kuri valdo iždą, įeina as
menys ar organizacijos bei kito
kie junginiai, paaukoję Lituanis
tikos Instituto reikalams tam 
tikras sumas, būtent:

Nariai fundatoriai, paaukoję 
ne mažiau kaip $l’,000; -

nariai globėjai, paaukoję ne 
mažiau kaip $500;

nuolatiniai nariai, paaukoję ne.
mažiau kaip $100. ‘ :

nariai rėmėjai, paaukoję ne čiant perlaida, čekiu ar money 
. mažiau kaip $25 per metus; I orderiu), reikia pareikšti (ra- 

metiniai nariai, paaukoję ne]Syti), kad pinigai yra įnešami į

mažiau kaip $10 per metus.
Paaukojusiems institutui 

desnes sumas teikiamas Litua
nistikos Instituto garbės nario 
vardas.

šie Lituanistikos Instituto na
riai, be kitko, bus skelbiami 
spaudoje, o garbės narių ir di
desnėmis sumomis prisidėjusių 
prie Lituanistikos Instituto pa
vardės bus dar ypatingu būdu 
sužymimos bei įamžinamos in
stituto leidiniuose bei dokumen
tuose.

Šiomis dienomis jau atidarytos 
dviejose lietuvių taupymo ir, 
skolinimo kasose Chicagoje Li
tuanistikos Instituto einamo
sios sąskaitos, j kurias norintie
ji paremti šią reikšmingą ben
drąją lietuvių aukštojo mokslo 
įstaigą kviečiami įnešti aukas 
arba įnašus, pagal kuriuos jie 
gali tapti jau minėtais- įvairiais 

• inętituto nariais. Įnešant į tas 
'.kasas pinigus (pačiam ar siun-

(deposit to): 1) Institute of Li
thuanian Studies Aceount No. 
52330 ir adresuoti: Standart Fe- 
deral Savings and Loan Asso- 
ciation of Chieago, 4192 So. Ar- 
cher Avė., Chieago, Illinois, ar
ba 2) Institute of Lithuanian 
Studies Aceount No. 4074 ir ad
resuoti: Universal Savings and 
Loan Association, 1800 So. Hal- 
sted St., Chieago, Illinois. Reikia 
taip pat neužmiršti pažymėti 
pilnų įnešėjo vardų ir pavardę 
bei adresų, kad institutas galėtų 
įnašininkus įtraukti į atitinka
mų instituto narių sąrašą.. Ge
riausia, kad jnašininkai apie įna
šų su savo vardu ir pavarde bei 
adresu dar praneštų pačiam Li
tuanistikos Institutui,. 281 Olm- 
stead Rd., Riverside, Illinois (tel. 
Riverslde 7-2482), o institutas 
atsiųs pakvitavimų.

Visuomenė maloniai kviečiama 
savo piniginiais bei medžiagi
niais įnašais ir - aukomis remti 
šių reikšminga mūsų visų moks
lo įstaigų.

Lituanistikos Institutas

orderiū), reikia pareikšti (ra-
Patark kaimynui 

prenumeruoti 
DIRVĄ
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Uršule Žemaitiene

Apdainavimai

Vestuvėse' yra mada apdainuoti pajuokiančiomis daine
lėmis. Apdainuoja visus: svočią, piršlį, jaunavedžius, muzikantus 
ir kitus vestuvininkus. Niekas dėlto rimtai nesupyksta, neima į 
širdį, tiktai juokiasi. Tokia jau mada, — tai giria, tai peikia. 
Svočią pagiria, ji duoda pietus. Aštriausiai apdainuoja piršlį, 
nes jis yra Vestuvių kaltininkas, jis išviliojo mergaitę iš tų namų, 
jis melagis.

Svočią apdainuoja:
51. Graži mūsų ponia svočia, 

Gražiai pasirėdžius. (2x2)
Gražiai pasirėdžius, 
Dailiai atsisėdus.

Skanūs mūsų ponios svočios 
Pyragėliai balti.

Užtai balti, užtai balti, 
Kad malūne malti.

♦

52. Graži mūsų svočiukė, 
Šilkais siūta mučiukė. (2x2)

Svočiukė pumpuriuke, 
Graži tavo kepuriukė.

Svočiukė rožė,
Svočiukė lelija,

Kokia šiandie tu linksma, 
Nes y r veselia.

*

53. (Neva pati svočia dainuoja:)
Aš pasipūsčia,
Kad stora būčia,
Kad mane jaunimas
Svočia vadytų.

Susivaržyčia,
Kad plona būčia,
Kad mane ponaičiai 
Pasidabotų.

Iš spaudoje paskelbtų pareiš- įvertinimo. Dėl šio pastarojo rei
kimų apie Lituanistikos Institu
to įkūrimą ir jo uždavinius aiš
kėja, jog be kitų svarbių lietu
vybei palaikyti ir plėsti klausi
mų bus siekiama informuoti 
įvairias įstaigas, kurios savo ke
liu informuoja’mokslo ir kitas 
įstaigas bei plačiąją visuomenę, 
šis kalbamo Instituto uždavinys 
yra labai svarbus tiek šiuo mo
mentu, formuojant palankią vie
šąją opiniją Lietuvai, siekiant 
jos išvadavimo, ir kartu grin
džiant ateities kelių, laisvą nuo 
bet kokių neteisingų bei klaidin
gų informacijų apie lietuvių tau
tą ir Lietuvos kraštą.

Pasirinktas kelias bus sunkus 
ir reikalaus ne tik didelio pasi
aukojimo iš Instituto darbuoto
jų, bet taip pat ir nemaža lėšų, 
taigi, plačiosios lietuvių bend
ruomenės supratimo, jos susi- 
klausimo ir tųjų uždavinių tikro

kilo .mūsų spauda turėtų nesi- 
šykštėti skirdama vietos Insti
tuto uždaviniams gvildenti, o jo 
nariai ir visi plunksnos darbinin
kai nepavargtų nuolat aiškinda
mi kalbamų uždavinių svarbumų 
lietuvių tautai ir jos kraštui, 
bet, nepasitenkinti oficialiais pra
nešimais, bei nuotrupomis spau
doje.

Salia Lituanistikos Instituto 
veiklos, kurį netaip lengvai duo
sis išugdyti, reikia jau dabar 
mėginti kai ką daryti tąja kryp
timi. Čia visi pastebim, jog lais
voje demokratinėje Amerikoje 
labai vešliai klesti ir įvairiausios 
piktžolės, dažnai atvežtos iš Eu
ropos. šios piktžolės veisiasi vi
sose srityse — valdinėse įstaigo
se, privačiose įmonėse, kurdamos 
darbininkų reikalų "gynimo” or
ganizacijas, vad. un-mis, leidžia 
šaknis į mokslo šventoves, pa-
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AR PAŽĮSTI 

ŠĮ KRAŠTĄ?

r š 1 į apdainuoja:
54. Gyreisi, piršleli, labai razumnas, (2) 

Pamatei pirtį — sakei bažnyčia. (2) 
Gyreisi, piršleli, ir t.t. 
Pamatei pečių — sakei altorius ... 
Pamatei šluotą — sakei krapyla ... 
Pamatei kačergą — sakei, kad kryžius ...

1 Pamatei diedą — sakei kunigas ...
*

šunaki,
kalės liežuvi! (2x2) 
mūsų sesutę, 
gerų vietutę.

55. Piršly
Piršly
Piršai 
Gyrei

Sakei: vištų penkiolika 
Ir gaidukas šešioliktas.

. - (2x2)
Vos tik vienas yra gaidukas 
Ir tas patsai šiometukas.

Piršly šunaki ir t.t.
(Jei nori, dar gali ir didesnių

Jaunųjų tėvus
56.

Bumbul bumbul bumbulija, 
Bus Bumbuliaus veselija. 
Bumbulienė alų darė,
O Bumbulius bačkas kalė. (2x2) 

Bumbul bumbul ir t.t. 
Bumbuliukai šokinėjo.
Alaus putas laižinėjo.

Bumbul bumbul ir t.t.
Jis su plyta tukšt tukšt tukšt, 
Trijų šulų galai pūkšt.

Bumbul burbul ir t.t.
Pijoke, ką padarei,
Jau statinę pagadei!

Bumbul bumbul ir t.t.
Jau statinę pagadei,
Visą alų išbėgdei.

57.

58.

Tėvas veseilę jautė, 
Ketino ožį pjauti.
Vai tai liūliai liūlia-liu,
Tai bus graži veseilė. (2x2)

Sakei: ančių penkiolika, 
Gaigalukas šešioliktas.

Vos tik vienas gaigalukas 
Ir tas patsai šiometukas.

Piršly šunaki ir t.t.
Sakei: žąsų penkiolika, 
Žąsinukas šešioliktas.

Vos tik vienas žąsinukas
Ir tas patsai šiometukas. 

gyvulių pridėti).

— Aik, dukrele, už ubago, 
Leilijėle, už ubago.

— Už ubago netekėsu, 
Tarbas lopyt nemokėsu.

Tarbas lopyt nemokėsu, 
Plutas graužti nenorėsu.

— Aik, dukrele, už žyduko, 
Lelijėle, už žyduko.

— Už žyduko netekėsu, 
žvakes degti nemokėsu.

Žvakes degti nemokėsu, 
šabų švęsti nenorėsu.

— Aik, dukrele, už ponaičio, 
Lelijėle, už ponaičio.

— Už ponaičio netekėsu, 
Lenkų kalbų nemokėsu.

Lenkų kalbą nemokėsu, 
Ponia būti nenorėsu.

— Aik, dukrele, už šiaučiuko, 
Lelijėle, už šiaučiuko.

— Už šiaučiuko netekėsu, 
Drotvų sukti nemokėsu.

Drotvų sukti nemokėsu, 
Aulus versti nenorėsiu.

— Aik, dukrele, už kriaučiuko, 
Lelijėle, už kriaučiuko.

Už kriaučiuko netekėsu, 
Siūlų verpti nemokėsu.

Siūlų verpti nemokėsu,
Jierkų skusti nenorėsu.

— Aik, dukrele, už artojo, 
Lelijėle, už artojo.

Už artojo tai tekėsu,
Lauko darbus tai mokėsu.
O-ja, o-ja-ja,
Motinėle, o-ja-ja. (2x2) 

Lauko darbus tai mokėsu, 
Artojėlį tai mylėsu, 
O-ja ir t.t.

♦ Pakartojant vietoj "motinėle" sako "širdužėle".

apdainuoja:
Pjauti ožį ir jautį, 
Gaigalėlj ir žųsi. 
Vai tai ir t.t.

Avinukai papjauti, 
žąsinukai užsmaugti.

Alutis padarytas,
Šnapselis išvarytas.

Kam teko ožio ragai,
To bus balti pyragai.

Svočiai teko ragai,
Jos bus balti pyragai.

Piršliui teko liežuvis,
Tai jis loja, kaip šunes.

Pabroliam teko šonai,
Jie vaikščioja, kai ponai.

Pamergėm teko kojos,
Jos šoka nesustojus.

Jaunikiui teko akys,
Jam nereik naktį žvakės.

Nuotakai teko aušys,
Ji visų dainų klausys.

61
Išgyčia jaučius i Nemunaičius,
Ma valna jauteliai pasiganyti. (2) 

Ma valna jauteliai pasiganyti, 
Berneliui mergelę apsikabyti.

Mergelė ana, bernelio pana, 
Bernelis ansai, mergelės patsai.

Mergelė toli, per butą arti, 
Bernelio pati, uošvelio marti.

(šiai dainelei galima pritaikinti vaikino ir mergino vardus).
O šiam trečiam bernužėliui’ 
Pati jauna teksiu.

Jaunikį apdainuoja:
Skripkų dūdų sunešimas,
į veseilę suėjimas.
Učia, učia, ucia-čia,
Mūs broliukas su pačia. (2x2) 

Mūs broliukas su pačia, 
Gėrė alų su muče.
Učia, učia ir t.t.

šiaučiai, kriaušiai, adatoriai, 
Muzikantai ir dūdoriai.

Susirinkę visi į krūvas, 
Visi pučia savo dūdas.

Ėjo mergos šokt į kaimą, 
Pasigavo katę rainą.

«
■ Rūtos, mėtos, diemedžiai, 

šoko vyrai, kai gaidžiai. 
Učia, učia, učia-čia, 
Mūs broliukas su pačia.

s m o s dainelės

62
Aušt aušrelė, tek saulelė
Pro žalią girelę. (2)

Užtekėjo, užmirgėjo
Iš rytų šalelės.

Dievas duotų giedrią dieną, 
Reiks rūteles sėti.

Ma besėjant, beravėjant
Atjo’ trys berneliai.

Ir atjojo, ir sustojo
Prie rūtų darželio.

— Padėk. Dievas mergužėle! 
Ką taip anksti sėji?

— Dėkui, dėkui bernužėliai, 
Aš rūteles sėju.

Netrinkykit, nebildykit,
Da tėveliai miega.

— Bepig tavo tetužėliam 
Svirnely miegoti.

Bėda mumis bernužėliam 
Žirgeliai žaboti.

Šąla kojos kilpelėse,
Rankos kamanose.

Apšarmojo rūtos kvietkos 
Mum už kepurėlių.

Ir pagailo mergužėlei
Jaunųjų bernelių.

— Vienam duosu dovanėlių 
Aukselio žiedelį.

Antram duosu dovanėlių 
Šilkelių skuskelę.

63
— Ko liūdit, broleliai,
Ko nedainuojat? (2x2)
Ko sėdit už stalelių,
Ko rymot ant rankelių? (2x2)

— O kų mes dainuosim, 
Ką linksmi būsim?
Turim lauke iškadą, 
Laukely iškadėlę.

Nedėlios dienelę
Per pačius pietus,
Vėjas laužė rugelius, 
Ledai kūlė kvietelius.

♦

— Ko liūdit, seselės, 
Ko nedainuojat?
Ko sėdit už stalelių,
Ko rymot ant rankelių?

— O kų mes dainuosim,
Kų linksmos būsim?
Turim darže iškadų,
Daržely iškadėlę.

Nedėlios dienelę
■Per pačius pietus, 
Vėjas laužė rūteles, 
Ledai kliudė roželes.

59

Senas diedas, kai oželis, 
O mergelė, kai kvietkelė. 
Nesek, seni,' neteks tau, 
Patvoryje — aną tau. 
Senas diedas: ku ku ku.
O aš jauna: ki ki ki. (2x2)

• . Aš bernelis,, kai paukštelis,- 
Riešutauju po socįelį.

. Sena boba už tvoros 
Ir. ji jieško sau poros.
Sena boba be dantų 
■Neįkanda riešutų. (2x2) .

60
Rūpinosi motinėlė,
Kur išleisu dukružėlę.
O-ja, o-ja-ja,
Kur išleisu dukrelę. (2x2)

— Aik, dukrele, už čigono, 
Lelijėle, už čigono.
Ne ne ne ne ne, 
Motinėle, ne ne ne. (2x2)

Už čikęno netekėsu, 
šokt kazoką nemokėsu, 

šokt, kazoką nomokėsu, 
Vištų vogti nenorėsu.

. 64
Mergele jaunoji, ką sudūmojai, 
.Kad vargo bernelį pasidabojai? (2) 

. Kad vargo bernelį pasidabojai, 
Turtuoliui berneliui ranka numojai.

Turtuolis bernelis šalia stovėjo, 
Turtuolio veidelis dagiu dygėjo.

Varguolis bernelis šalj'a stovėjo, 
Jo skaistus veidelis žydėt žydėjo. 

Turtuolio bernelio laukas neartas, 
Varguolio bernelio ir užakėtas.

Turtuolio Bernelio" jaučiai samdyti.' 
Varguolio bernelio paties augyti.

(Bus daugiau)

t

r.

versdamos jas savo propagandos 
tribūnomis, jų rasi bibliotekose, 
mokyklų vadovėliuose ir apskri
tai spaudoje.

Šiuo metu, aš manyčiau, rei- ’ 
ketų atkreipti dėmesį į viešąsias • 
bibliotekas, skaityklas ir mokyk- 1 
las. Mūsų spaudoje pasirodė pra- 1 
nešimų, jog viešose bibliotekose 1 
yra lietuvių kalba probolševiki- : 
nes literatūros, kuri atgabenama 1 
iš už geležinės uždangos ir čia 
demokratinės laisvės predango- 
je patiekiama lietuvių bendruo
menei "šviestis ir auklėtis". At
rodo, jog šių kremliaus piktžo
lių veisimuisi galima būtų pada
ryti galų arba bent kiek apvaly
tume bibliotekas nuo tų krem
liaus šiukšlių.

Kova su komunistiniu priešu 
nebūtų lengva, .nes jo bernų ra
sis ir čia. Tačiau prie gerų 
pastangų organizuotu būdu, ga
lima būtų pasiekti gerų rezulta- 
tatų. šis darbas galėtų eiti dviem 
kryptimi, būtent: pirma, grynai 
lietuvių tautinės bendruomenės 
ribose ir, antra, visų pavergtų 
tautų organizuotu būdu, taigi 
per Laisvosios Europos komite
tą. Pirmiausia kiekviena tauty
bė patikrintų "viešose bibliote
kose jų tautybės knygų ir laik
raščių kartotekas, sudarytų są
rašus rastųjų raudonųjų knygų 
ir paskui pateiktų savo tautybės, 
centriniam komitetui, kuris sa
vo keliu sueitų į kontaktų su 
visų tautybių vyriausiu organu 
— Laisvosios Europos komitetu. 
Šitokiu būdu surinktoji medžia
ga atsidurtų anti-amerikinės 
veiklos komiteto rankose.

Jei šis komitetas j ieško komu
nistų unijose,- jis galėtų jų pa- 
jieškoti ir Triestu viešose biblio
tekose bei joms skyriamų,įstai
gų būstinėse. Darbas nėra pa
prastas, bet galimas ir neper- 
daug sudėtingas. Jei sutarimas 
būtų surastas tarp tautybių, tai 
jų darbo vaisiai būtų naudingi 
ne tik tų tautybių bendruome
nėms, bet kartu pasitarnautų ir 
patiems amerikiečiams, apsiva
lant nuo raudonųjų agitacijos.

Antras darbas,- kuris ribotųsi 
tik mūsų lietuvių ribose, būtų 
mokyklose — pradžios, gimnazi
jų ir gal specialių — istorijos 
vadovėlių patikrinimo klausimas.. 
Kai kuriose mokyklose istorijos 
vadovėliai Lietuvos reikalus su- 
tapdina su Lenkijos, ir Lietuva ' 
visai pranyksta. Tokiu būdu apie 
Lietuvą amerikiečiai maža te
žino arba visai nieko nežino. Kas 
tokius vadovėlius rašo, sunku 
pasakyti. Ar tai yra lankų ra
šytojų įtaka ar paprastus vado
vėlių ruošėjų nežinojimas Lietu
vos istorijos, sunku pasakyti? 
Reikalas yra svarbus. Reikėtų 
imtis iniciatyvos mūsų Mokyto
jų Sąjungai. Jai lengviau pasi
sektų susitarti su mokyklų va
dovybėmis dėl patikrinimo esa
mų istorijos vadovėlių mokyklo
se. Vėliau ji padarytų atitinka
mą intervenciją paskirų valsty
bių švietimo įstaigų vyr. vado
vybėms. Jei šios pastarosios iš
keltai minčiai pritartų, o tuo 
reikia tikėti, jog jos teisingos 
istorijos vaizdavimui nebūtų 
priešingos, tuo atveju reikėtų ap
rūpinti atitinkamą istorine me
džiaga, kuri nušviestų tikrą Lie
tuvos istoriją. Lietuvos reikalas 
istoriniu požiūriu būtų išskirtas 
iš suliejimo su lenkų istorija. 
Toks Mokytojų Sąjungos, darbas 
kartu padėtų ir Lituanistikos In
stitutui atsiekti savo tikslą.

' ’ . A. M-kis

Savo metu šiame skyriuje bu
vo plačiau apžvelgtos visos 48 
JAV valstybės, šį kartų meski
me žvilgsnį į keturias pagrindi
nes krašto, sritis, kurios viena 
nuo kitos skiriasi ne tik savo 
fiziniais bruožais, bet ir gyven
tojų tirštumų, savo istorija, ūki# 
gyvenimu bei kultūros apraiško
mis.

Šiomis geografiniai skirtingo
mis sritimis yra laikomos šios: 
šiaurės Rytai — jie tirščiausiai 
apgyventi, nes vienoje kv, my-

tus nuo Didžiųjų Ežerų), su plie
nu susijusi pramonė (pasaulinio 
masto automobilių pramonės 
centras Detroite) -žemės ūkio 
produktus paruošianti pramonė 
eksportui į rytines sritis ir į už
sienius ir kt. ’ .. .

Pietūs fiziniu požiūriu išsi^P 
skiria į kelias sritis. Jų plotas 
siekia 30 nuoš. krašto ploto. Pa
skirose valstybėse rasime visą 
eilę augštumų ir slėnių — iš 
augštumų grandinių pažymėtini 

. Ozark kalnai (į vakarus nuo ML
lioje gyvena nemažiau kaip 220 SBjssippi upės), Blue Ridge kal- 
gyv.; toliau seka Vidurinieji Va- naj jr ^t. Dėl mažo lietingumo, 
karai su 80 gyv. kv. m.; Pietūs švelnių žiemų, ankstyvų pava-
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Ar jau

įstojai,į

vi L T I E S

draugijų?
j

(47 gyv. kv. m.) ir Vakarai, turį 
vos 12 gyv. kv. m.

Didžiausioji tų sričių — Va
karai, su 1,483,322 kv. m., ir 
mažiausioji šiaurės Rytai, 
kurių plotas turi tik 163,702 kv. 
m. Jei šioji pastaroji sritis turi 
vyraujančių pramonę, tai Vid. 
Vakaruose rasime be pramonės 
ir žemės ūkį, Pietuose daugiau
sia žemės ūkį ir Vakaruose be 
žemės ūkio ir kasyklas.

šiaurės Rytai daugiau yra že
mumų kraštas, tai vad. Atlanto 
žemuma. Iš kalnų šioje srityje 
išsiskiria Apalačų kalnai. Tuo 
•vardu pavadinta augštumų gran
dinė nuo Maine valst. ligi Ala
bamos, nors ne visos tų ąugštu- 
mų grandinės priklauso vienai 
sistemai. Paskirų augštumų ra
sime ne tik šiaurinėje Maine v., 
bet ir pietuose. Jos pavadintos 
įvairiais vardais, kaip' Baltieji, 
Žalieji kalnai, Berkshires, Cum- 
berland, Didieji Smoky kalnai 
ir kt. Baltuosiuose kalnuose 
Šiaurės Carolinos v. rasime ir 
augščiausią rytinės srities kal
ną — Mt. Mitchell, 6,684 p. 
augščio.

Reikia pastebėti, kad nors šios1 tisos kalnų grandinės, bet ištisą 
rytinės sritys sudaro vos 6 nuoš. į grupę augštumų grandinių. Tos 
yiso JAV ploto, tačiau jose gy-j augštumos vietomis žymiai ap- 
vena apie 28 nuoš. visų krašto' sunkina ir transportą, 
gyventojų. Jie gyvena susitelkę 
tik kaikuriose srityse ir kai ku-, išsidriekęs Didysis Baseinas, o 
riose vietosfe, kaip šiaurinėje į vakarus nuo šio Sierra Nevada 
Maine daly ir New Yorko v. kalnų grandinė, kurioje yra ir 
šiaurės rytuose gyventojų visai augščiausias kontinentalinių J. 
nedaug. Pramonės vyravimą šio- , 
je srityje pabrėžia jau tai, kad : 
joje gyvena per 40 nuoš. visų < 
krašto pramonės darbininkų.

Išskyrus didžiulius bituminės 
anglies išteklius vak. Pensylva- 
nijoje ir antracitą tos pačios 
valstybės šiaurės rytuose, bend
rai paėmus, rytai gamtos turtais 
nepasižymi. Jau kitoks vaizdas 

. kitoje šio krašto srity —
Vid. Vakaruose. Kai šiaurės

• Rytai būdingi savo žemumomis 
ir josė iškylančiomis, lyg salo- i 

1 mis augštumomis, tai Vid. Va-
■ karuose , augštumų grandinėse
■ žemumos jau sudaro savotiškas
■ salas. Ploto požiūriu į jas su-
■ tilptų visa eilė Europos valsty-
■ bių, kaip Anglija, Prancūzija,
■ Vokietija, Belgija, Olandija, Da

nija,. Šveicarija, Austrija ir Če
koslovakija, nors gyventojų jose 
tik 18 nuoš. viso krašto gyven
tojų. Į šiaurę nuo Ohio ir Mis- 
souri upių kraštas gausus eže
rais, o vandeningos ir navigaci
jai tinkamos upės bei Didieji 
Ežerai teikia palankias sąlygas 
šio krašto pramonės bei žemės 
ūkio produktams pasiekti ne tik 
Atlantą ir Meksikos Įlanką, bęt 
įr tolimesnius užjūrius.

Palankios sąlygos* įgalino šio
je srity išvystyti daugiau eks
tensyvų kaip intėsyvų ūkį. (Ja
vų įvairumas,, darbo pasiūla, len
gvai prieinamos, rinkos), savo 
mineraliniais turtais sugebėjo 
lengvai išugdyti savo pramonę. 
Mašinų bei įvairių įrankių požiū
riu, tai labiausiai mechanizuota 
ūkio sritis visam pasauly. Pra
monės atžvilgiu reikia paminėti 

■šios srities, pranašumą prieš ki
tas krašto dalis — tai geležies 
ir plieno žaliavos gamyba (į pie-y

sarių, šioje srityje labai palan
kios sąlygos -žemės ūkiui. Ne
nuostabu, kad tik 19 nuoš. gy
ventojų gyvena miestuose. Lig- 
šiol srityje vyravusi medvilnė. 
Pastaruoju metu ėmėsi savo ga
mybos šakas įvairinti. Be med
vilnės, išskirtinos gamybos sri
tys: javai, tabakas, cukrus, ry
žiai: vaisiai. Pastaraisiais lai
kais, be žemės ūkio, šioji sritis 
smarkiai pakėlė savo įnašų ir 
pramonėje. Minėtini geležis ir 
plienas (labiausiai Didžiajame 
Apalačų Slėnyje apie Birming- 
ham, Alabamos v.) miško me
džiaga, baldai, medvilnės, teksti
lė ir ypač tabakas (Virginia ir 
šiaurės CarOlina). šioje krašto 
daly rasime ir gausingų žemės 
turtų, kaip anglies išteklius Apa
lačų augštumose, žibalą Texas ir 
Oklahomoje, varį Tennessee, fos
fatų Floridoje, sulfurą Louisia- 
noje, geležį šiaurinėje Alabamo- 
je ar bauksitą Arkansas v.

Vakarai savo topografiniais 
bruožais dar labiau išsiskiria iš 
kitų krašto sričių, čia minėtinos 
augštumos ir jų tarpe Rocky 

įMountains kalnai, nesudarų vien- .-m., „ .1 , X n « <« 4* ■ , t
[grupę augštumų grandinių. Tos 

ti 4- 11 nc» itmlntn m o i-vj m u u « i VM v

Į vakarus nuo Rocky kalnų

A.V. kalnas — Mt. IVhitney, 
14,495 p. augščio, toliau seka 
Cascados kalnai, Pacifiko augš
tumos ir kt.

Nors Vakarai savo pločiu su
daro beveik pusę viso krašto, 
tačiau gyventojų tirštumų jie 
atsilieka nuo kitų sričių. Gyven
tojai daugiausia telkiasi labiau 
drėgnose žemumose, šiaurės va
karų srityje ties Ram. Vandeny
nu, iriguotuose plotuose Ir ka
syklų rajonuose.

Be žemės ūkio, pramonėje vy
raujančią vietą užima pakavimas 
bei paruošimas vaisių, daržovių, 
žuvų, miltų, išsiskiria ir filmų 
(Hollyvvood centras Los Ange
les užmiestyje) bei aviacijos 
pramonė, ypač išaugusi pasta
ruoju metu.

Visumoje tai turtingas savo 
žemės turtais kraštas. Anglies 
ištekliai, rasti Colorado, Naujo
sios Meksikos, Utah, Wyoming*k 
Montana, Washington ir Oregoflv* 
valstybėse, gi naftos laukai pie
tinėje Kalifornijoje ir VVyomin- 
ge. Geležies rūda, varis, cinkas, 
auksas, sidabras,- platina,"nike- 

; lis taip pat teikia nemažas ga- 
: limyhes pramonei, pagaliau Va- 
: karų natūralinių turtų eksploa-■ 

taciją, dar žymiai pakelia srities 
šiaurėje esą miškai ir jūros 
žuvininkystė.

Parengė V. Al.

V. B e 1 i a.j a u s

THE DANGE OF LIETUVA^
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Metropolitan operos solistas A. Brazis

1.50
kreipti į

1.202.00

2.00

Prisidėk
prie VILTIES — spaudos 

ir radio bendrovės ’ 
rėmimo.

Nr. 16 * 1952 balandžio 17 d.

Mykolui Konst. Čiurlioniui pagerbti koncertas

DIRVA, .
6820 Superior Avė. 
Cleveland 3,. Ohio

;os, siunčiamos paštu. Užsakant pi'

DETROITAS ATSISVEIKINA SU 
S. ČIURLIONYTE - DOUVAN

los lakštų platinimas, Amerikos 
Liet. Tautinė Sąjunga — vis tai 
aktyvaus jos darbo sritys.

S. Čiurlionytė, kilusi iš gar
sios menininkų šeimos, uoliai 
domisi ir lietuvių kultūros rei
kalais. Prieš porą mėnesių jos 
lėšomis išleistas komp. V. Jaku- 
bėno muzikos kūrinys.

1935 metais Douvan aplankė 
beveik visą Europą, dalyvauda
ma ir Kaune įvykusiame Pasau
lio Lietuvių Seime.

Amerikos Liet. Tautinės Są
jungos 4 skyrius linki savo iš
vykstančiai narei ir ilgametei 
Dirvos skaitytojai ir ten įsi
jungti į lietuvybės darbą.

AND LOAN ASSOCIATION OF 
CHICAGO

... ■' . ■ ■ • ■ . :
4192 Archer Avė., Chicago 32, III.

JUSTIN 1WACKIEWICH, prezidentas* Telef. VIrginią 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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Čiurlionio ansamblio dirigentas Alf. Mikulskis

Operos solistė Juzė Krištolaitytė

Čiurlionytė - Douvan

3.00

1.50

1.G02.50

0.803.50

0.250.35

TUOJ ĮSIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Nevvyorkiečiai kultūrinin k a i 
kukliame pobūvyje, balandžio 12 
d. ,N,ęw. Yųrker viešbutyje, pa
gerbė Algirdą Brazį, užbaigusi 
savo pirmąjį dainavimo sezoną 
Metropolitan operos pastatymuo
se Ne v Yorke. Netrukus jis da- 
lyvau. operos gastrolėse po vi
są Ameriką ir New Yorkan te- 
sugrjš tiktai šį rudenį. Iš sve
timtaučių dalyvavo keletas dai
nininkų ir Algirdo Brazio dai
navimo mokytojas Onufrei, ku
ris jį parengė jo pirmiesiems pa
sirodymams Chicago City Opera 
ir San Carlo operoje. Ir šiuo me
tu dainininkas dirba su šiuo sa
vo mokytoju.

Aleksui Mrozinskui akompa
nuojant, Al. Brazis padainavo 
dvi operos arijas ir keletą kitų 
dainų. Po to dainininkas visiems 
nuoširdžiai padėkojo už sureng
tas išleistuves. Svečių tarpe ma
tėsi dainininkų, rašytojų, daili
ninkų, visuomenės veikėjų ir ar
timiausių A. Brazio bičiulių lie
tuvių ir amerikiečių.

*

jančiomis tautomis. Mūsų Ne
muną ir tėvynę apdainuojančios 
dainos, kaip "Tykiai, tykiai Ne
munėlis te^a1”, "Op, op, kas 
ten?" ir kt., žavi mus ir kita
taučius ne mažiau, kaip Italijos 
žydriosios padangės svajingos 
dainos, kaip Dunojų ir Rheiną 
glamonėjančios melodijos.

Čiurlionio ansamblis nedainuo
ja ištisų operų ar jų ištraukų, 
bet jis dainuoja perlinius lietu
vių liaudies ir mūsų kompozito
rių kūrinius, kurie gal būt ge
riausiai išreiškia mūsų tautos 
gilią ir kūrybingą sielą ir jos 
buitį.

Stengdamasis parodyti kuo- 
muzikališkiausį išpildymą, an
samblis tariasi geriausiai repre
zentuojąs lietuvių tautos kultū
rą. Jausdamas plačiosios lietu
vių visuomenės pagarbą ir pa- 
,ramą, kitataučių susižavėjimą, 
ansamblis daugiau pasišvenčia,

Ne dažnai Clevelando lietuvių , 
kolonija turi tokŪĮ šventę, kokia 
įvyks šį šeštadienp Tai bus dvi
gubas egzaminas: ansamblis, su
sidedąs iš dirbančiųjų fabrikuo
se ir moksleivijos, aukodamas 
savo brangų laisvalaikį, pasiro
dys visu savo pajėgumu, o Cle
velando lietuvių kolonija pasa
kys kiek ji yra gyva ir jautri, 
kiek ji brangina ansamblį ir sa
vo tautos kultūrą.

Čiurlionio ansamblio didžiaja
me koncerte dalyvaują žymūs 
solistai — Metropolitano operos

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

STANDARD FEDERAL
STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA 

AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ
• 'TURTAS .........    per $31,000,000

' ATSARGOS FONDAS ....... „ $ '3,000,000 . \

Pernai Brocktono lietuviai 
buvo vienintelę lietuvių koloni
ja, kuri surinko Lietuvos laisvi
nimo reikalams pinigų daugiau, 
negu ALT jai buvo paskyrusi. O 
nustatytoji jai suma buvo ne 
tik ne permaža, bet dargi aiškiai 
perdidelė. 1,500 dol. kvota gero
kai prašoko šios kolonijos gy
ventojų skaičių ir jų pajėgumą, 
bet ji perviršyta, sudarant dol. 
1,552. Savo įnašu Lietuvos. lais
vinimo reikalams ji užėmė šeš
tąją vietą. Už ją daugiau surin
ko tik Chicago, Detroit, Cleve- 
land, Waterbury ir Boston.

šiais metais brocktoniečiai vėl 
pirmauja naujo vajaus akcijoje. 
Paskirtoji 1.500 dol. kvota čia 
jau surinkta ir perviršyta. Ne
priklausomybės minėjimo proga 
Brocktono Lietuvių Taryba su
kėlė $1,429.42, kurių 1,250 dol. 
pasiųsta Amerikos Lietuvių Ta
rybai. šalia to, vietos parapija ir 
katalikų federacijos skyrius’ at
skirame minėjime surinko $256.- 
30, o vėliau dar gavo iš Kazimie
ro klubo $25 Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Kaip pranešė parapi
jos biuletenis, šie pinigai per
siųsti Katalikų Federacijos Cen
trui, prašant panaudoti Lietu
vos reikalams. Reikia manyti, 
kad bent aplinkiniais keliais jie 
pasieks ALT ar VLIK. Tuo bū
du naujo vajaus pagrindu jš šios 
kolonijos jau išsiųsta dol. 1,531.- 
30. O tai sudaro 102,2%.

Kaip pernai, taip ir šiemet va
jų išnešė savo pečiais Brocktono 
Lietuvių Taryba, kurioje stip
riai reiškiasi tremtiniai. Jau tre
čius metus., skirdami Lietuvos 
laisvinimo reikalams dienos už
darbį, tremtiniai vien savo tar
pe atskirai surinko $632.25, o 
minėjimuose suaukojo dar $132. 
Taigi, vien tremtiniai sudarė sa
vo aukomis daugiau, negu pusę 
paskirtos kvotos. O tų tremtinių 
su vaikais ir nedarbingais sene
liais yra tik apie 350! Iš kitų 
stambesnių aukotojų pažymėti
na LT Sandaros 24-toji kuopa, 
kuri paskyrė $100 iš kasos, o 
$109 surinko“ savo narių tarpe. 
Toliau eina Lietuvių Bakūžė su 
$100 auka, Skeet klubas su $25 
auka, Franklin klubas su $13 
auka ir. SLA 17-toji.kuopa su 
$10 auka. Profesionalai ir biz
nieriai stambesnėmis aukomis 
nepasireiškė. Per visus profesio
nalus ir biznierius tesurinkti: 
$70. Iš biznierių stambiausiomis 
aukomis pasirodė M. Valentu- 
kevičius ir K. Jurgeliūnas, kurie 
aukojo po $11.

operos Parduotosios Nuo- 
spektaklį, mes grožimės 

liaudies dainomis, tauti- 
šokiais ir papročiais. Pa

našiai yra ir su visomis kitomis 
operomis: Tanhaeuseriu, Minion, 
Pakalne, Aida, Demonu, Sevili
jos Kirpėju ir t.t.

žiūrėkime į savo tautos meną 
kaip j muzikalios, kūrybingos ir 
dainuojančios tautos savaimingą 
ir aukšto lygio kultūrinį pasi
reiškimą. Savo kultūrinėmis ver
tybėmis mes galime drąsiai 
rungtyniauti su kitomis dainuo-

Vajaus sąlygos šiais metais 
buvo sunkesnės, negu pernai. 
VLIK skersavimas į mūsų dip
lomatus ir pasiekto su jais susi
tarimo nepatvirtinimas, šimučio 
ir Grigaičio privačių telegramų 
apmokėjimas suaukotomis lėšo
mis, vietos klebono kiršinimo 
akcija, veikė neigiamai. Bet pa
triotizmas ir reikalo supratimas 
nugalėjo visas įtakas. Gal tik 
Franklin ir Kazimiero klubus 
sulaikė klebono kiršinimas nuo 
stambesnių aukų paskyrimo. Iš 
šių patriotiškos nuotaikos klubų 
buvo tikėtasi nemažesnių aukų 
kaip pernai, kada kiekvienas jų 
paskyrė-po $100.

Dviejų metų vajai parodė, kad 
ir mažose kolonijose galimi dide
li dalykai jei tik yra žmonių, 
kurie nesibaido darbo ir tautos 
reikalus stato aukščiau už visus 
kitus reikaliukus, atskirų asme
nų ar grupių klaidas ir smulkias 
ambicijas.

Iš šios kolonijos žiūrint, nesu
prantama, kaip galėjo atsitikti, 
kad praėjusiais metais iš numa
tytos sukelti $100,000 sumos 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
surinkta tik $43,751.84, kas su
daro vos 43,75%. Vargiai kitoje 
kolonijoje yra tokios sunkios 
veikimo sąlygos, kaip šioje, bet 
vis dėlto kai ką galima padaryti 
ir čia. Tad kas ir kuo kaltas, kad 
pernai Amerikos lietuviai nesu
dėjo net pusės tos sumos, kuri 
skambiu mobilizacinio vajaus 
vardu buvo užsimota Lietuvos 
reikalams sudaryti?

Iš New Yorko

Kovo 30 d. vietos Tautinės Są
jungos skyrius surengė Dr. Sims 
namuose išleistuvių pokylį 'iš
vykstančiai į Kaliforniją akty
viai skyriaus narei ir visuome- 
nininkei Stefanijai Čiurlionytei 
-Douvan pagerbti. Buvo pasaky
ta gražių minčių, įteikta dovanų 
ir palinkėta daug gražių dienų 
saulėtoje Kalifornijoje.

Būdama vos trylikos metų S. 
Čiurlionytė atvyko į Ameriką iš 
aplenkėjusio Dzūkijos miestelio, 
beveik nemokėdama lietuviškai. 
Ir, kai daugelis mūsų tautiečių 
spėjo čia savo gimtąją kalbą pa
miršti, jos gražia lietuvių kalba 
šiandiena galima tik pasigerėti!

Vos spėjusi naujame krašte 
įsikurti, S. Čiurlionytė - Douvan 
skuba jieškoti mokslo į Valparai- 
so universitetą, davusį Amerikos 
lietuvių visuomenei daug švie
suolių. Po to seka darbas medi
cinos, socialinėje srityje, labda- 
rybėse įstaigose, kol prieš 26 me
tus atvyksta į Detroitą ir čia 
visą laiką išdirba moterų poli
cijoje, eidama inspektorės parei
gas. šiuo metu ji iš minėtos tar
nybos išeina į pensiją.

Nežiūrint sunkaus ir atsakin
go darbo, ji randa laiko ir lietu
viškai veiklai. Lietuvių studentų 
organizacija, Lietuvos Nepri
klausomybės peticija, Balfas, 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, A.L. 
B. Radio klubas, prez. Smetonos 
sutikimas Detroite, karo pasko-

CHICAGOS VAIKŲ 
TEATRAS

Chicagos Lietuvių Vaikų Te
atras gegužės 3 ir 17 d. stato V. 
Frankienės parašytą 4 v. pasaką 
"Karalaitė Teisutė”. Režisuoja 
aktorius Antanas Rūkas, šokius 
ir muziką šiam pastatymui ruo
šia Aldonos Valeišaitės ir Liu
cijos Grigaliūnaitės - Lazauskie
nės modernaus ŠOKIO STU
DIJA. šokius pianino muzika 
palydi Manigirdas Motekaitis. 
Dekoracijas gamina dail. Ado
mas Varnas. Vaidinimai vyks 
HAMILTON PARK auditorijos 
teatrinėje salėje, W. 72 St. ir So. 
Normai Avė., 7 vai. v.

Nemunas
St. Kolupuila ______r___ 2.50

Our Country Lithuania
V. Augustinas __________ 5.00

Princas ir elgeta
Mark Twain___

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus__

Pragaro pošvaistės
V. Alantas______________ 3.60

Partizanai už gelež. uždangos
Daumantas ____________ 2.50

Pietų vėjelis
Vytė NdVnunėlis ____

Ramybė man
J. Kėkštas_________

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis ______

San Michal kpyga
Axel Munthe ______

Šventieji akmenys
Faustas Kirša ______

Tėvų pasakos
A. Giedrius ________

Tautosaka apie dangų
J. Balys,______ ,_____

Tautosakos Lobynas
J. Balys___________

Vieneri- metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnus___ ___ -__ 1.50

Valentina
A. Vaičiulaitis i—A__

ir daug kitų

Anglų kalbos gramatika
Mykolaitis - Putinas --------$4.00

Altorių šešėly 
J. J. Bičiūno leidinys

Balutis
J. Kukanauza ____

Baltaragio malūnas
K. Boruta...............................2.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas__________

Darius ir Girėnas
Jurgėla ______________

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas __________

Didžiosios atgailos
R. Spalis ____________

Gintaro pasakos
Teta Rūta____________

Gintariniai vartai.
N.-Mazalaitū__________

Kazįmierąs Sapieha
B. Sruoga______________ 2.50

Kuprelis
Ignas Šeinius ____

Lietuviškos pasakos
J. Balys ___ I__ ....

Mėnuo vadinamas medaus
N. Mazalaitė __________ 2.50

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis ' i_____ 2.00

Motule paviljojo ■
Lazdynų Pelėda_

i.

vjenas pasaulinių kompozitorių 
kūrinys dvelkia jų autorių kraš
tų tautine, dvasia. Pavyzdžiui: 
klausydamies Verdi operos Tra
viatos žavingos muzikos, mes 
kaip ir nepastebime, kad tos 
operos turinys vaizduoja Gari
baldi laikų Italijos ir italų pa
bėgėlių būklę: žiūrėdami Sme- 
tanos 
takos 
čekų 
niais

baritonas Algirdas Brazis 
ir operos solistė sopranas Juzė 
Krištolaitytė. Toks 
programos praplėtimas, ansam
blio bendradarbiavimas su solis
tais yra tik sveikintinas.

Nepriklausomoje Lietu v o j e, 
apsvaigę laisve, buvome pasine-

šę daugiau dėmesio 
viską, kas užsieniu dvelkia. Tik 
vėl netekę laisvės, atsidūrę ki
tuose kraštuose, pamatėme, kad 
kiekvienas kitas' kraštas, tvarko, 
savo gyvenimą ir kuria vertybes 
pagal savo tautos' būdą ir dva
sią. Juk kiekviena opera, kiek-

dirba, kyla ir ateičiai daug žada.
Grįžtant prie temos, kviesda

mas visus gausiai užpildyti di
džiulę (apie 1400 vietų) WHI< 
teatro salę šį šeštadienį, norė
čiau baigti poeto kun. Aleknavi
čiaus žodžiais:

Prašom, prašom paklausyti, 
Ką mes norim pasakyti...

, Ed. Karnėnas



K. S, KARPIUS

I šono vardas kandidatu Demo- 
| kratų partijai į prezidentus, pa- 

prieš sirodė, kad ir jis^yra įsivėlęs;Kui Romos imperija prieš sirodė, kad ir jis yra įsivėlęs: 
I50U metu sužlugo, vargu ten į Stevenson turėjo žymią vietą 
buvo prieita tokio vidaus su-; Trumano administracijoje Wa- 
glerimo. grotdšavimų, valstybės shingtone, ir jis buvo vienas iš 
pinigų eikvojimo, ko dabar pri
ėjo Amerika.

Paskiausias Trumano admini- me liudijo, kad Hiss nėra komu- 
stratijoje skandalas yra kai Tei- nistas, ar pro-sovietininkas, nors 
singumo Departamento sekreto-! jis buvo sugautas su daugeliu iš 
rius. Valstybės Prokuroras Mc'-Statė Departamento vogtų do- 
Gratli išmetė Trumano jam pri-1 kumentų, skirtų perdavimui 
skirtą padėjėją, Nevvbold Mor- slaptam Sovietui atstovui Nek
ris. kuris turėjo pravesti valdi-1 Yorke.
ninku eilėse suktybių, kyšinin- 
kystės ir grobišavimų tyrinėji- Konlbinacija su ?vdais 
mą. Morris savo darbą pradėjo| 
mm savo viršininko! McGrath Rai 1944 .metais Rooseveltas 
yra įtartas pasidarmsiu nulijo- kandi(lataV() ketvirtam terminui, 
nieriunr^vakliškos tarnybos... rinkimu laimgjimui ffręsg pavo.

Bet^r tas Morris buvo jsivė- , jus Jjs turėjo paža(iėli ?y(lams 
les Neiv 5 orke j komunistų fron- remti Izrae]io pripažinimą> ir bu. 
to organizacijų rėmimą, ir pasi- ,Q is,.inktaS- Trumanas> 1948 

™ ’ I nitais, turėjo prižadėti žydams 
Izraelio pripažinti, jeigu nori 
gauti žydų balsus, ir Trumanas, 
nors išrodė nebus išrinktas, pa

I

keliasdešimt augštų valdininkų, 
kuris užtarė, ir Kongrese ir teis-

mo transakcijoje.
Kai tik Morris buvo atstaty

tas, dėl jo McGrath susikirto su 
prezidemu. Jr to pasekmėje pats , šniko'prezidentu?

| Izraelio pripažinimui labai 
i priešinosi tuometinis pirmutinis 
į Krašto saugumo sekretorius Ja- 
| mes Forrestal, kuris skaitėsi ta- 
j da su Arabų Sąjungos grąsini- 
| mais, kad arabų pasaulis, sukils 
j prieš Angliją ir Ameriką, jei Iz- 

I raelis bus pripažintas nepriklau- 
| soma žydų valst., kas ir įvyko. 
Bet kadangi Forrestal’o ir eilės 
kitų rimčiau į dalyką žiūrinčių 
amerikiečių būrelio tokia pažiū- 

’ ra kenkė Trumano politikai, De- 
> mokratų mašina pasistengė For- 
1 ręstai nubausti. Forrestal nete-
■ ko savo vietos, buvo įtartas val-
■ stybės mokesčių slėpime (nors
■ tuo metu Trumano paskirti mo

kesčių rinkėjai visus didžiuosius 
mokesčių sukčius paliuosuoda- 
vo) ir susirgęs nervų suirimu, 
Forrestal nusižudė iššokdamas 
per langą iš ligoninės 1919 me
tais.

McGrath, kurio pareigos buvo! 
nusikaltimus sekti, išėjo iš ka
bineto. Kongreso komisija šau-1 
kia ji tardymams.

Trurrianas tuoj paskyrė Vals-' 
tybės Prokuroru James P. Mc 
Granery. federalį teisėją, iš Phi-' 
l.idelphijos, taip pat airį, ir, be 
abejo, kataliką, nes kabinete visi 
bandoma turėti vienas katali
kas, katalikų patenkinimui.

Vos pasklido žinia apie Tei
singumo Departamento sekreto
riaus paskyrimą, spauda iškėlė, 
kad McGranery buvo Valstybės 
Prokuroro padėjėju tuo metu, 
kai buvo iškilęs pirmutinis ko
munistiškos išdavystės skanda
las prieš Sovietų agentus ir jų 
globėjus, sąryšyje su paruošimu 
Kiniją atiduoti komunistams. 
Karo metu čia buvo leidžiamas 
žurnalas "Amerasia”, Kremliaus 
politikos pravedimui Azijos klau
simu. 'tada, 1945 metais. Ame- 
rasijos redakcijoje buvo surasta 
apie 500 iš Statė Departamento 
vogtų dokumentų. Buvo suimta 
toje redakcijoje šeši Sovietų 
draugai, tačiau visus juos Mc 
Granery pasirūpino išteisinti, 
prikalbinęs tik to žurnalo redak
torių prisiimti kaltę. Jis buvo 
paleistas tik už $2,500.

Vieną ten pat suimtą sovietų 
draugą, Service, po to Acheson, 
tapęs Valstybės Sekretorium, 
tuoj paaukštino, pavesdamas 
jam Tolimų Rytų personalo rei
kalu vedėjo pareigas; tas pa
sitarnavo toliau varyti Azijos ir 
Kinijos į Sovietų globą stūmi
mui, kas buvo atlikta bendrai su 
dabar vėl tardomu prof. Latti- 
more, Pači tiko santykių institu
to vedėju. Tas Service tik dabar, 
pripažintas pavojingu valstybės 
saugumu, ir iš jam Statė Depar
tamento pavestų pareigų buvo 
atleistas.

Kadangi Senatas tvirtina pre
zidento paskiriamus kabineto 
viršininkus, Senatas ėmėsi tar
dyti naują Valstybės Prokurorą 
ir, išrodo, jis negreitai galės sa
vo pareigas pradėti.

Panašiu būdu stengtasi ir Gen. 
MacArthur užčiaupti, kai tik 
jis buvo Trumano atstatytas ir 
grįžo Amerikon, greitomis buvo 
išleista knyga, kurioje buvo ban
doma jam primesti visokiausi 
kaltinimai, karo metu padarytos 
klaidos Pacifike, nors tos klai
dos ar trūkumai nuo jo nepri
klausė. Bet ši knyga sudilo be 
jokios reikšmės.

"Paskutiniame VLIKo 
dyje buvęs taip pat priimtas EI- t 
tos statutas. Kaip šnekama, lai- I 
kinai jį išimta iš Inf. Tarnybos i 
Valdytojo (p. T. šidiškio) žinios 1 
ir VLIKo nutarimu pavesta VT < 
Pirmininko priežiūrai. Paskiau- i 
šiai Elta buvo paskelbusi kai 
kurių netikslių žinių, pvz., kad ir 
apie Vliko nutarimą "jo pirmi
ninkui rištis su min. S. Lozorai
čiu ir kviesti jį į bendradarbiavi
mą, laikantis Reutlingeno susi
tarimų”, kai iš tikro tokio VLIK 
nutarimo nebuvo. Tiesa, tuo rei
kalu buvo tartasi ir Pirmininkui 
duoti reikalingi įgaliojimai, bet 
apie Reutlingeno susitarimus jo
kio VLIKo nutarimo nebuvo pa
daryta. Apskritai, nė vieno ma
noma, kad Eltoje reiktų vengti 
viso to, kas galėtų erzinti kitas 
VLIKo grupes, o pozityviai ver
tinti kiekvieną lietuvių žygį Lie
tuvos laisvinimo darbe”. (Dar
bininkas, Nr. 27).

Kai Elta buvo redaguojama 
katalikų srovūs žmonių, tai joj, 
išskyrus tos srovės žmonių ta
riamų žygių ir įvairių kelionių 
į Romą aprašymų, sunku buvo 
ką nors užtikti ir tai reikėjo 
laikyti, anot Darbininko, pozi
tyviu kiekvieno lietuvių žygio 
vertinimu.
. Kai dabar Eltoje buvo duoda

ma daugiau žinių ir iš kitų gru
pių veiklos, tai ji. jau pasidarė 
erzintoją. Ir suprask dabar, kas 
ką erzina?...

Penki įvairių srovių atstovai, 
tvirtinant protokolą pasisakė, 
kad buvo nutarta taip, kaip El
toj paskelbta. Tik penki katali
kai, atstovaują vieną partiją, pa
sisakė, kad taip nebuvo. Ir tą 
savo nuomonę tuoj paskelbė Dar
bininke ir Drauge, apkaltinda
mi T. šidiškį tą nutarimą reda
gavusį. Atseit, penkių politinių 
grupių atstovai klido, o penki 
krikščionys demokratai buvo 
teisūs ... Tai tokia konsolidaci
ja vykdoma Vlike!

m'ui ąktualėjant sunku pasiten
kinti dabartiniu Lietuvos dip
lomatiniu atstovavimu, bet reik
tų jį labai sustiprinti, paremti. 
Suprantama, kad ne kiekviena 
parama yra tikrai naudinga. Pa
rama turi būti tikra, nekenkian
ti dabartinei atstovybių veik
lai... (P. Rasimas. Neprikl.
Lietuva, Nr. 14),

Mes žinome, kad Lietuvos dip
lomatinis atstovavimas ne visur 
gerai funkcionuoja, bet dar blo
giau, kad daug kas, vieton teikti 
diplomatiniam darbui paramos, 
visa laiką stengiasi "juridiniais 
kabliukais” mažinti mūsų diplo
matų autoritetą ir trukdyti jų 
darbą.

į "Vakar buvo atspausdintas 
"Naujienų” penktajame pusla
pyje- straipsnis "Spaudos bandi
tai”, po kurio pasirašo Viktoras 
Biržiška. Per klaidą jisai buvo 

; įdėtas (Mano pabr. V. G.) be 
; Redakcijos prierašo, paneigian

čio Biržiškos priekaištus P. Kė- 
• dainiui, — kas turėjo būti-mažų 

mažiausia padaryta neteisingai 
puolamam dienraščio bendradar
biui apginti.

Kartu su tuo prierašu norėta 
dar įdėti ir vieno autoritetingo 
asmens pareiškimą, patvirtinan
tį 1’. Kėdainio užrašytą Dr. Ka
zio Griniaus atsiminimų identiš
kumą. To pareiškimo laukiant, 
pats prierašas, deja, pasiliko ne
pridėtas prie Biržiškos straips
nio. Straipsnį įdėjus be jokių 
pastabų, tapo padaryta didelė ir 
visai neužpelnyta skriauda P. i 
Kėdainiui, nuoširdžiam spaudos 
darbininkui ir velionies Dr. Gri
niaus gerbėjui. įžūlus Viktoro 
Biržiškos puolimas prieš jį yra labiau ims žengti susiskaldymo 
nieku nepateisinamas... (Nau- šunkeliais, kurių pėdsakus jau

NEDARYKIME Iš JAUNIMO 
ROBOTŲ...

PAŽVELGUS PRAEITIN

kavai prieš "šliuptar- 
"Valtis” sustojo ėjusi 
1895 m,
bal. 7 — Įlašoma, kad

Atitiko Kremliaus planui

Komunistu planas po Rosevel- 
to rasti Amerikai Staliną suta
po su visais tais dideliais Krem
liaus planais, kuriuos, vieni gud
riai, kiti apkvaišinti valdžios 
pareigūnai \Vashingtone vykdė. 
Tą sutramdė Roosevelto staigi 
mirtis ir karo greitesnis pasi
baigimas. negu komunistai, skai
čiavo.

Dabar, vargu rasiu aukštųjų 
vald los žmąnių tarpe asmenį, 
kuris nebūtų susitepęs komunis
tine veikla, kurių vieni buvo tie
sioginiai išdavikai, kaip Hiss ir 
eilė’kitų, kiti, tarnavo jų globė
jais ir gynėjais, leidusiais'jiems, 
dengvai šalies išdavimo . darbą 
stumti pirmyn.

Kai pradėta ' plačiau skelbti 
Illiriois gubernatoriaus Steven-

1894, bal. 4 — Plymouth, Pa. 
pasirodė naujas laikraštis, "Val
tis Devyniolikto Amžiaus”, kun. 
A. Burbos leidžiamas ir redaguo
jamas, 
nitis”. 
bal. 17,

1896.
Amerikoje jau esą. apie 390,000 
lietuvių.

1898. bal. 6 — Nustojo ėjęs 
kunigų laikraštis "Pasaule”.

1900, bal. ni. — \Vaterbury, 
Conn. nustojo ėjęs "Bažnyčios 
Tarnas".

1902, bal. 1 — Inteligentų bū
relis įsteigė "Aušrą", organiza
ciją rinkti aukas ir šelpti užsie
niuose mokslus einančius lietu
vius. Pradžioje jai vadovavo Dr. 
J. šliupas, redaktorius šernas, 
Dr. Graięiūnas. " -

1915, bal. 5 — IV’ilkes-Barre, 
Pa., išsprogdinta kun. Kudirkos 
klebonija. Suimtas lietuvis Mi
kas Petronis, reikalavęs ir ne
gavęs iš klebono pinigų. Jis nu
teistas 30 metų kalėjimo.

1921, bal. 2 — Sugrįžo iš Lie
tuvos Kongresmanas W. Chand- 
ler, Amerikos lietuvių samdytas 
advokatas dirbti Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo 
lais. Kartu Atvyko kun. I. 
tiš užimti kun. Bučio 
"Draugo” redakcijoje.

1921, bal, 5 — Atvyko įš Lie
tuvos kun. P. Klikna rinkti aukų 
(tas kurfigas paskiau pabėgo pas- 
lenkus).

"SPAUDOS BANDITAI’’ IR 
PAVĖLUOTAS 

REDAKTORIAUS 
ATSIŽIŪRĖJIMAS

resniosios kartos srovinių atsto
vų peštinių prie mūsų tėviškės 
priešo deginamo ir barbariškiau
siomis priemonėmis' naikinamo 
namo? Argi negana to? Jeigu į 
tą peštinių makalynę įtrauksime 
ir mūsų jaunimą — lietuviškas 
reikalas bus baigtas daug grei
čiau,- negu trokšta mūsų visų 
bendras priešas.’* (J. Jašinskas. 
Naujienos, Nr. 80)1

«

KELIAS I PRISIKĖLIMĄ

"Jei tu nesidžiaugsi apgaulia, 
ramybe ir kankinies, nesuradęs 
vidaus ramybės, tave galiu šian
dien sveikinti. Tu jau esi kelyje 
į prisikėlimą ir vieną dieną tau 
prasivers tikras džiaugsmas”. 
(Stasys Yla. Darbininkas, Nr. 
27).

"Be vyresniųjų talkos mūsų 
sportuojantis jaunimas kas kart

: 1—..... — •-----  ■>' •'•“i
nieku nepateisinamas ... (Nau
jienos. Nr. 79).

Atrodo, prie to Naujienų re
daktoriaus pareiškimo platesni 
komentarai nereikalingi. Keistai? 
ir pavėluotas "neapsižiūrėji
mas”, bet dar keistesnis pats pa
reiškimas ...

PARAMA DIPLOMATAMS

"Atrodo neginčijama, kari pa-

VOX POPULI...

KONCERTAS 
WATERBURY

Balandžio mčn 20 d. Water- 
bury Tautinės Sąjungos skyrius 
rengia įdomų koncertą..

Koncerto programą išpildys 
Lietuvos operos solistė Vincė 
Jonuškaitė, dramos aktorius Vi
talis Žukauskas ir Aitvarų kvar
tetas. Pasibaigus meninei ’ pro
gramai bus šokiai.

Koncertas įvyks Venta Hali, 
103 Green St. Koncerto pradžia 
2:30 vai. p. pietų.

Bilietai po $1.50. Lituanistikos 
kursų mokiniams įėjimas nemo
kamas. Kitiems moksleiviams po 
50 centų.

"Todėl, jeigu mes norime, kad 
VLIKas ątsikeltų iš paralyžiaus 
patalo, ir taptų veiksmingas, 
mes galime suvaidinti didžiausio 
chirurgo vaidmenį ir prikelti iš 

(paralyžiaus patalo suparaližuo-

simas ir jis turėtų būti rimtai 
išspręstas. Taigi, jeigu jau ruo
šiama Veiksnių Konferencija, ji 
turi išklausyti ne vien "atrink
tųjų”, bet visų lietuvių balso..." 
(J. Kardelis. Neprikl. Lietuva, 
Nr. 14).

Vyt. Gedrimas

_____ T _____ „J
dabar galima įžiūrėti kai kurių i tąjį. Ir mes jį turime suvaidinti, 
partinių ir ideologinių veikėjų ĮT” " ' u"'"" 4" ..... *’
pastangose, besikėsinančiose už-l 
krauti mūsų jaunuomenei savoi 
ideologijos šešėlius ir tuo būdu' 
iš sveikatai, lietuviškoje dvasio-i 
je bręstančio jaunimo padaryti 
partinius bei ideologinius robo
tus. Argi neužtenka to, kad mū
sų partiniai ir ideologiniai dig
nitoriai keldami savo vienmin- 

, čius į padanges, stengiasi kitaip

Ir mūsų balso turi klausyti vi
sos mūsų valdžios.

Todėl gerai žinokime, kad vis
kas yra mūsų pačių rankose. Ir 
jeigu tas paralyžius dar tęsiasi, 
tai tisų pirma kaltinkime patys 
save. Mes ligšiol dar nešame pa-, 
kankamai pareiškę savo teisėtos 
valios, kad jos klausytų mūsų 
valios vykdytojai. Jeigu mes są
moningi žmonės, mes turime ras-

r ’ .. ’

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas.

MARGUTIS

......i:»: . i n m i • ----------- v .inviiiugi zmunea, mes lui mie i
sauliniam konfliktui artėjant ir manančius sumurdyti niekinimo ti būdų ir priemonių savo valiai
L.etuvos Respubhkos islmsvim- baloje. Argi neužtenka tų vy-1 pareikšti. Tai yra rimtas klau-

Viktoras Biržiška Naujienose, 
Nr. 78, paskelbė str. "Spaudos 
,banditai" pasisakydamas prieš 
slapyvardžiais pasislėpusius as
menis, kurie klastoja faktus, 
šmeižia ir vartoja grubią pole
mikos toną. Taip pat tai "ban
ditų” kategorijai profesorius pri
skyrė ir plagijatorius. Str. pa
iliustravo pavyzdžiais, prisimin
damas J. Kėdainio (slapyvardis 
V. G.) savo laiku Naujienose 
spausdinamus dr. K. Griniaus 
atsiminimus, kurie sukėlė daug 
įtarimų.

Viktoras Biržiška savo str. 
baigia šiais žodžiais;

"Tamsos "riterių” iš pasalų 
puolamoms aukoms belieka vie
nintelis garbingas apsigynimo 
kelias; visai nereaguoti į spau
dos banditų puolimus ir juos ig
noruoti, nesuteikiant jiems gar
bės su panašiais tipais polemi
zuoti. Bet ir ši priemonė nebe
bus reikalinga, jei gerb. p. re
daktoriai pagaliau susipras ir 
kiekvieną tokių banditų rašinį, 
pasirašytą slapyvardžiu ar ini
cialais, papraščiausiu būdu iš
mes. į redakcijos krepšį, iš kurio 
toks kūrinys pateks į tinka
miausią jam vietą — sąšlavyną. 
Tatai tik išeis j sveikatą ir įpū
sti spaudai ir skaitančiai ją niū- 
sų visuomenei. Quoušque tan- 
derri? (Naujienos, Nr. 78).
’ Esmėje Viktoras Biržiška tei
sus, iškeldamas šiuos mūsų 
spaudos nenormalumus, bet, at
rodo, jiems pavadinti galima bu
vo parinkti-kitą "vardą, nes "žo
dis "banditas” šiaip ar taip nė
ra švelnios polemikos tonas, ku
rio ii- pats str. autorius pasi- . 
genda...

Tačiau-... sekančiame Naujie
nų numeryje redaktorius skelbia 
tokį pareiškimą:

Mod.lVC 6710

Ouoran'ttd
l Good Havttktfping .

"T-rLb***,
Cleans Rug Nni,tewithHo»tingt.-.

jd Gete Mote

Bruih get. »ll »urf»« dirt, tint, 
savęs time.

SUOPIS f
6921 Wade Park Avė.

!

Jsteigė kompozitorius
A. VANAGAITIS

Kaina' metams $3.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai.
6755 So. Western Avė 

Chicago 36. III.

New UNIVERSAL

NEW SUPER-TYPE VACUUM CLEANER

Just Press the Button

And Throw Away the Paper Beg I

Cleans everythlng better, 
faster, easlerl

Tbe powerful Jet 99 motot 
■ »uper-»uctioo • • • 
cubii incV*» of *ir « minute... gete 
eU the dirt the 6r»t time.

Herę'* “Room-Easy” 
dėsningi

The let 99 never geis in your w»y, 
dWow as you turo, gUdee irom 
tooditoroom. Belencpd for 
cerrying. ’Von’t tip oft M*tr*

• * .. ■ A spėriai too! for every floor to ceiling riean- 
ing task. Scratch-proof, mar-proof, tbey're 
easily attached to steel wands. .

AmcrkoS Moit Compl.t. Une qf Home Claonlną Egutpmint

UNIVERSAL

. ■ ’ 1
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GRIŽO Iš VOKIETIJOS

Su šiuo kuponu — 10% nuolaida.
Pavardė

Adresai

Nr. 16 *1952 balandžio 17 d.

CLEVELANDE LANKOSI 
ŽVEJAI

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius, kuris rūpinasi žvejų pa
kvietimu į Clevelandą ir jų pra
kalbų suorganizavimu, deja, iki 
šio laiko mums nepranešė kur 
tos prakalbos ir kurią valandą 
įvyks. Tik Cleveland News buvo 
įdėtas pranešimas, kad prakal
bos įvyks 7 vai. Addison Junior 
High School. Prieš išleidžiant 
laikraštį dar tebeėję pasitarimai 
kurią valandą tos prakalbos turi 
prasidėti. Gaila, kad toks svar
bus pranešimas organizuojamas, 
o negalima dėl organizatorių kai
taliojimo datos prariešti, kada gi 
jis iš tikrųjų įvyks.

Mes patariame Clevelandie- 
čiams klausytis šio penktadienio 
lietuviško radijo pusvalandžio. 
Gal tada jau bus pranešta tiks
lus laikas ir vieta.

nieji lietuviai veikėjai ir jau 
spėję tapti Amerikos piliečiais 
naujai atvykusieji, sekmadienį, 
gegužės 4 d., nuo 12. vai., Lietu
vių salėje rengia susirinkimą, 
aptarimui Amerikos besivystan
čios politikos, aptarimui prezi
dento ir Ohio gubernatoriaus 
kandidatų. Programoje bus ir 
paįvairinimų. įėjimas nemoka
mas.

CIURLIONIO ANSAMBLĮ 
KVIEČIA

Hartfordo (Conn.) ALTo sky
riaus koncertuoti Vasario 16-os 
minėjime.

Clevelando Amerikos Lietuvių 
Politinis Klubas, Euclid, Ohio, 
kviečia Čiurlionio ansamblio vy
rų chorą dainuoti gegužės 4 d. 
Lietuvių salėje masiniame lietu
vių susirinkime ryšium su Ame
rikos prezidento ir Ohio guber
natoriaus rinkimais.

Violetta M. L. Yčaitė, dirbusi 
Vokietijoje bibliotekų vedėjos 
darbą US kariuomenės tarnybo
je, neseniai grįžo į Jungtinės 
Amerikos Valstybės, ir dabar 
vieši pas savo motina H. Y. žiū- 
rienę, 32180 Lake Rd., Avon 
Lake, Ohio. Viotettos sesuo Hy- 
patia, taip pat diplomuota bib
liotekininkė, šiuo metu tarnauja 
Clevelande, vienoje inžinierijos 
bigliotekoje.

RKO Keith’s 105th
JEI TIK NORI LINKSMAI PRALEISTI LAIKĄ 

ATEIK Į LIETUVIŲ SVETAINĘ! 
Čia kiekvieną penktadienį grojant R. Gilio kapelai, 

VYKSTA LINKSMI ŠOKIAI

Balandžio 16 — 19 dienomis 
STREETCĄR NAMED' DE- 
IRE” su Vivien Lęigh, Marlon 
Irando.

JONAS G
P.OLTER

Lietuvis
Namų Maliavotojas

VISUS KVIEČIA

Amerikos Lietuviu Piliečių Klubas

BALSUOKITE UŽ
WILBUR H. BREWER

Kandidatas į 
VALSTYBĖS ATSTOVUS 

Respublikonų tikėtas
PRIEŠRINKIMINIAI BALSAVIMAI GEGUŽĖS 6, 1952

PAJĖGUS ADVOKATAS
Kvalifikuotas ir pasiruošęs atstovauti visus, neskiriant 

rasės, spalvos ar tikėjimo.

Patark ir kaimynui, 
kad prenumeruotų 

DIRVA

Pupieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namų 
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- 
iio. ko visada reikalauja 
Iraudos kompanijos pirm, 
ru išmoka už nuostolius.

CIEŠKIENĖS ŠEIMAI 
GLOBOTI KOMITETAS

Komitetą sudaro: Dr. M. Vai- 
tėnas, J. Damušienė, M. Bamiš- 
kaitė, E. Garkauskienė, K. Laz- 
dinienė ir E. Kamėnas.

Komitetas veikia CL Tremti
nių Dr-jos Valdybos žinioje.

Janinos Cieškienės keturių as
menų šeima (du vaikai, jos mo
tina ir ji pati) globojama nuo 
vasario mėnesio, jai susirgus.

J. Gieškienė reikalinga ilges
nio gydymo. Jos gydymui ir šei
mos išlaikymui renkamos aukos. 
Aukas priima Komiteto nariai, 
Dirva, P. P. Muliolio įstaiga ir 
Spaudos Kioskas, kur yra palikti 
aukų lapai.

Dėkojamuglobos . 
riams, aukotojams ir džiaugia
masi bendruomenišku susiprati
mu bei solidarumu.

CIev. Liet. Tremt. Dr-jos 
Valdyba

DVI MIRTYS
Iš Clevelando naujakūrlų tar

po praėjusią savaitę išsiskyrė 
Tomas Dopkevičius-Dapkus. Jis 
ėjo 86-tuosius metus. Palaidotas 
prieš pat Velykas.

Prieš pat Velykas automobilis 
užmušė tremtinę Mariją Gražu- 
lienę. Palaidota jau po Velykų 
švenčiu.

PASKUTINIAI SIMFONIJOS 
KONCERTAI

Balandžio 24 ir 26 d. 8:30 ir 
balandžio 27 d. 3:00 įvyks trys 
paskutiniai Clevelando Orkestro 
koncertai. Programoje bus 4 so- 

choras — 275 
koncertai pra- 
pirmąja simfo-

listai ir didelis 
balBų. Visi trys 
sidės Bethoveno 
įlipa.

\ POLITINIS SUSIRINKIMAS
Amerikos Lietuvių Politinis 

Klubas, kuriam vadovauja se-

I. J. SAMAp. JEWELER 
šveicariški ir geriąusi. Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų 
' pasirinkimas.

7007 Superior Avė. ’ Greta Ez.fella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2351

Crust Company

P. .1. KERŠIS
609-12 Society for Saving 

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

PAVASARIS-VEIKIMO LAIKAS!

SUOPIS FURNITURE

DAINAVOS KONCERTAS
"Dainavos” ansamblio koncer

tas įvyksta gegužės 17 d., šeš
tadienį, 7:30 WHK Radio sto
ties didžiojoje salėje. Bus sta
toma muzikinė pjesė "Nemunas 
žyjli”. Dalyvauja apie 80 daly- 
riu7 bilietai" bus pradėti platinti 
po čiurlioniečių koncerto.

SPECIALIOS PROGRAMOS
Norwood knygynas ruošia vai

kams lėlių teatrą "Velykų magi
ja”, 4 vai., balandžio 17. Reika
lingi bilietai, bet jie galima gau
ti nemokamai knygyne balandžio 
14 ir 15 d.

Knygyno ..filmų ‘ valanda bus 
penktaįlięjiį Rakate SjpO vaK Įėji
mas laisvas. Vaikai" prašomi atei
ti su tėvais.

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

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

? '>
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

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, 
galima daug atsiekti. Bankas per daug metų įsigijo didelį 
patyrimą ir jums gali visada padėti.

Taupymas yra Federal Ir.surance Corp. — JAV val
džios saugumo užtikrintas — kievierta knygutė iki $10.000.

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai.
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:0D vai.

SLA PARENGIMAS
Balandžio mėn. 27 d. SLA 136 

kuopa Lietuvių salėje rengia 
linksmą pobūvį. Bus įvairi pro
grama. Visi clevelandiečiai kvie
čiami į pobūvį atsilankyti. Pra
džia 7 vai.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. ' ’ HE 1-2198

Cleveland, Ohio

1952 m. balandžio 19d. (šeštadienį) 7:00 vai. vak.

RADIO STOTIES WHK SALĖJE 
5000 Euclid Avė.

(Pora šimtų pėdų nuo 55-sios gatvės miesto 
centro linkui)

rengiamas

KONCERTAS
Čia Ansamblis pasirodys visu.savo pajėgumu ir-su nauju

<repertuaru. Be to, dainuos:

ALGIRDAS BRAZIS 
Metropolitan operos solistas

JUZĖ KRIŠTOLAITYTĖ 
Vilniaus operos solistė

Bilietus platina; Dirvos redakcija; Lietuvių spaudos kios
kas (V. Rocevičius); P. P. Muliolio. įstaiga; L. Kultūros Fondo 
valdybos nariai; čiurlioniškiai; skautai.

EAST 79th STUDIO
Liet, savininkas Anthony Bort

b-

VAIKŲ IR ŠEIMŲ FOTOGRA
FAVIMAS SU NUOLAIDA

■ .

1197 East 79 St,
HE 1-3535 EX 1-6716

IMTYNĖS CLEVELANDE
Balandžio 25 vakare Centrai 

Armorv įvyks imtynės, kuriose 
dalyvaus penkios poros. Tų irn- 
tyninkų tarpe bus Rufly Silver- 
stein, Nature Boy Buddy Ro- 
gers ir Don Eagle. Bilietai gau
nami pas Richman, 736 Euclid 
Avenue.

Jūsų doleriai SIEKIA TOLIAU
S U MONCRIEF

ŠILDYMO IR ORO VĖSINIMO SISTEMA

Į^FUiRN^E^ęo:, Jyiėdina; Ohio i.

PARDUODAMAS 
AUTOMOBILIS

Parduodamas 1950 metų Pon- 
tiac, keturių durų. Gerai išlaiky
tas, automatinis bėgių perjungė
jas. Kaina $1800. šaukti: Paul 
Chalko, MA 1-2388.

PARDUODAMAS NAMAS
Tarp St. Clair ir Superior par

duodamas dviejų šeimų namas. 
Penki kambariai viršuj, penki 
apačioj. Du garažai. Kaina 
$11.500.

Ray Nausner, 11809 St. IJair 
UL 1-3919 LI 1-9216

PARDUODAMA
Dviem šeimoms (po keturis 

kambarius) namas prie E. 71 
St. j šiaurę nuo Superior. Gazo 
šildymas, automatiškas vandens 
šildytuvas. Galima tuoj pat ap
sigyventi.

J. J. Hrouat Realty 
EX 1-1348

TALIS STUDIO
ĘOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Europinių žurnalų Ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabir 
CLEVELANDE.

9400 Euclid Avė.
Tel. TY 1-5456

Modernūs, portretai, vestuvių’, 
iškilmių", vaikų ir kitos . nųo- 
.traukos.

Ohio Bell išleid. ia virš 81.000.000 per savai
tę — $56.200.000 šiais metais ... naujų telefo
nų įrengimui, kad davus daugiau ir geresnio 
patarnavimo.

Šiandien, 83 iš 100 namų mūsų aptarnauja- 
mam plote turi telefonus. Mūsų klijentai pada
ro du kartus daugiau paprastų ir tris kartus 
ilgos distancijos pasikalbėjimų, negu prieš dvy
liką metų. Bet vįs dar"reikalavimas, didėja.

Mes siekiame jums naujų, patogumų ... dir- 
■ bame kiekvieną dieną, kad galėtume visus ap
tarnauti.

THE OHIO BELL TELEPHONE

P J KEJRSIS
for Savinvs Bhlj?.—r-Cleveland. Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Nurėdum: Juciai pirkti namus mieste arba prieiaiesčiuoee, kreip- 

Kitės j i'Uiiie gausia pigia 
n'.se b-.Mhaudus msųrnr.ce

Futa.<au paskolas nirnic
»int ttojatiia K reipkitė**

kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvai- 
•re:taluose.
morgvčio. PaJarnavimas ir Išpildymą/ 

j mane telefonu arba asmeniškai.
.'i<

Pilnai padengta apdrauda ŲTah 1-4515

WM. PAINTING CO
IVJI. DEBESIS

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

Wilkelis Fanerai Home.
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas 

—nAMMOND VARŲONA1 l’EK ŠE1UIENIS- 

6202 SUPERIOR AVĖ. ' IIEnderson 1-9292
--T—r—
Aii, 4,k.

'■ Ji-U ž: ‘ii: ■-.£

JAKUBS & SON
FUNERAL POME

Vėsinamas oras Jūsų )togumui

Deliu E. Jakubs & M ih -n J, Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

- t .

26 metai simpatinfeo ir rimto patarnavimo. .
6621 Edna Avenue ENdicott 1-171.3
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Diplomatijos šefas ir

A

f

i.

(Tęsinys)
DIPLOMATIJOS ŠEFO 

SUSPENDAVIMAS KAIP 
PASIUNTINYS 

NEREIKŠMINGAS
K

KaLkuriuose laikraščiuose til
po tvirtinimai, kad Lozoraitis, 
nor.šTjrs ir būtų teisėtai paskir
tas, nebegalįs eiti diplomatijos 
šefo pareigų, nes jis esąs nusto
jęs savo pasiuntinio posto Ro
moje.

Toks aiškinimas yra iš esmės 
klaidingas. Kai ministeris Lozo- 

. raitis buvo paskirtas diploma
tijos šefu, jis tebebuvo pilnatei
sis pasiuntinys. Tačiau jo pasky
rimas nebuvo surištas su jo tu
rima pasiuntinio vieta Romoje. 
Jį skiriantis ministeris turėjo 
skaitytis ir skaitėsi su faktu, 
kad netik Lozoraitis, bet gal 
dauguma arba net visi diploma
tai užsienyje karo sūkuriuose 
nustos savo diplomatinio statu
so. Juos skiriančio ministėrio 
nuomone jie visvien turėjo vesti 
diplomatinę kovą dėl Lietuvos 
išlaisvinimo, turint diplomatinį 
statusą arba ir ne. Jie, be abe
jo, būtų blogi Lietuvos išlaisvi
nimo kovotojai, jeigu jie tuojau 
nutiltų, nustoję savo diplomati
nio posto.

O tie žmonės, kurie šiandien 
VLIKe susispietę veda Lietuvos 
išlaisvinimo darbą, ar jie turi 
kokių nors tarptautiniai pripa
žintų juridinių arba politinių 
statusų? Ne, o jie visvien vei
kia. O dėlko diplomatijos šefui 
reikia tarptautiniai pripažinto 
statuso, kodėl reikia mesti iš 
politinės rikiuotės diplomatijoje 
gerai patyrusį ir buvusios Lie
tuvos vyriausybės legaliai pa
skirtą diplomatą? Kur čia logi
ka? Manau, kad čia jau ne lo-'jos 
gika, bet politiniai padiktuotas 
trumparegiškumas. Kas garan
tuoja, kad jam išėjus iš diplo
matijos šefo posto, galės būti 
legaliai paskirtas kitas asmuo, 
kuris ras reikalingą tarptautinį 
pripažinimą?

VLIKas perdeda savo kompe
tenciją, manydamas, galįs dip
lomatijos šefą arba ir pasiunti
nius atšaukti ir jų vieton skirti, 
naujus a'smenus. Dabartiniai as-|

THE FIELD

VLIKas

h
ii

į

*

. X . - •>

kliūtys- dar nepašalintos?
• »

Ak, žinoma, atsiras vėl kas 
nors, kaip P. Urbonavičius 
"Drauge” balandžio 10- d., kurs 
vėl sakys, kad "Clevelandę yrn 
vienas savaitraštis, kuris pasi
žymi užpuldinėjimu", kuris vėl 
ims kalbėti apie "lietuviškos 
veiklos kurmius”, kurie "knisa
si po Lietuvos laisvinimo veik
los pastangomis, jas diskredi- 

j tuodami, niekindami...” Atsi-

f

Strausų esama ir Chicagoj, ne 
'vien tik Sacharoj... Tokia min
tis ateina paskaičius balandžio 
8 d. "Draugo” rašinį, pavadintą 
"Po svarbaus pasitarimo..."

Ten pasakojama,' kad "Lietu
vių tautos vienybės priešai ir 
tie, kurie yra Lietuvos išlaisvi
nimo priešai, dėjo daug pastan
gų, kad Vliką visai suardytų. 
Jie manė to tikslo pasieksią.” 
Bet, esą:

"Malonu yra pranešti, kad 
priešų pastangoms nepavyko. 
Vlikui pasisekė nugalėti didelę 
kliuvinių dalį. Jį sudarančios 
grupės susitarė veik visais klau
simais, dėl kurių net mūsų spau
doje jau buvo prasidėję aštrūs 
ginčai”.

Paskaičius tokį malonų pra
nešimą, rodos, nieko kito nebe
liktų; kaip tik giedoti Aleliuja... 

; Taip ir prisimena nelemto atmi
nimo Liūdo Giros garsusis vedą- 

i rhasis, kadaise paskelbtas Lie-
■ tuvos Krikščionių Demokratų
■ Partijos • organe, pavadintas 
• "Tauta gali būti rami...”

Deja, visa tai yra arba strau-

negalėdamas prieįti suomenė, yra susirūpinęs dėl tos 
vėliavos ”k"oto” ' sutvirtinimo. 
Bet tuo reikalu tuo tarpu dar 
nieko nepavyko padaryti.

Vlikas; kaip lig šiol taip ir 
toliau, vargais negalais sutaria 
dėl pačių aktualiausių veiksmų 
bei reikalų, nors ir tai sekasi ne 
lengvai. O tas nelengvumas yra! 
dėl dvejopų priežasčių: dėl iš
orinių sąlygų ir dėl Vliko viduje 
esamo nusistatymų susiskirsty
mo. Išorinai sunkumai būtų 
lengviau nugalėti, jei sumažėtų 
Vliko "vidaus trintis”. Ši tuo 
tarpu tebėra-ta pati, kaip buvu
si.

daryti, bet 
jokio susitarimo dėl pirma pa
minėtų priemonių, nutarė ban
dyti trečią būdą — atskirti nuo 
savo prezidiumo Vykdomąją Ta
rybą, ją. perorganizuoti, sustip
rinti, perkelti j Paryžių ... Tiki
ma, kad tai irgi būtę>būdas per
eiti prie gyvesnio praktiškų už
davinių vykdymo ir tai savaime 
jau sudarytų sąlygas išbristi iš 
jklimpimo.

Yra nuomonių, kad visų šių 
priemonių arba neužteks, arba 
jos, aklai laikantis dabartinės 
Vliko struktūros, gali nepasisek
ti. Todėl yra keliama mintis pa
žvelgti į gilesnes nesklandumų 
šaknis ir pabandyti jas išrauti. 
Tačiau ir čia — arba tebetrūksta 
apčiuopiamo pasiūlymo, kaip tą 
būtų galima padaryti, arba ne
numatoma galimybės ką nors 
daryti, kada bent pusė Vliko 
grupių jaučiasi esama padėtimi 
patenkintos ir nesileidžia į jo
kias kalbas apie gilesnes refor
mas.

I To akivaizdoje visos Vliką su
darančios grupės yra sutikusios

ras, kas sakys, jog tokiais atve
jais reikia tylėti, nekelti tokių 
dalykų viešumon, neerzinti vi
suomenės, neapsunkinti ir taip 
sunkiai vykstančių pastangų ...

Gerbiemieji! Jei jau reikia ko 
nekelti viešumon, tai jau ver
čiau nekelti iš viso. Pavyzdžiui, 
jei įvyko pasitarimas, kuriame 
iš tikrųjų nieko nenutarta, tai 
geriau jau sutarti arba visai 
niekam nieko nesakyti, kad toks 
pasitarimas buvo, arba pasakyti, 
kad buvo, kad pasiinformuota ir 
priimta dėmesin faktinė padė
tis. O nesamų dalykų skelbimas 
nėra ir nebus "Lietuvos laisvini- 

"užgyrimai" yra be objekto. IšĮmo pastangos”. Tai yra tik vi- 
tlkrųjų padarytas tik vienas nu- suomenės galvos grūdimas į smė- 
tarimas ir tas pats platoijiško 
pobūdžio, būtent: "pareiškė pri
tarimą konsolidacijos pastan
goms ir reikalui artimiausiu lai
ku sukviesti veiksnių konferen
ciją".

Dar nutarime yra sakoma, kad 
"Pasitarimas pripažino reikalą 
nedelsiant spręsti visus Lietuvos 
laisvinimui reikšmingus klausi
mus bei nustatyti tiems sprendi
mams vykdyti priemonę, ir ša
linti laisvinimo veiksnių susi
pratimo ir visuomenės konsoli
dacijos kliūtis...”

Nejaugi galima įsivaizduoti, 
kad ALT prezidiumas, specialiai 
atvykęs i New Yorką ir susitikęs 
su kitais veikėjais, galėjo nutar
ti kitaip, pvz., '"msolidaci ios pa
stangoms nepritarti, su Lietuvos 
laisvinimui reikšmingų klausimų 
sprendimu nesiskubinti, jiems 
spręsti priemonių nejieškoti, su
sipratimo ir konsolidacijos kliū
čių nešalinfi? Be to, jeigu nu
tarime kalbama tik apie prie
monių jieškojimą, tik apįe kliū
čių šalinimą, tai argi jis nesako 
visai ko kita, negu "Draugo” 
aiškinimas? Būtent, ar nesako, 
kad priemonės dar nesurastos ir

A a

-■•tra

• <1akad tarptautinės teisės, ne par
tinės politikos, akimis žiūrint, 
diplomatijos šefo paskyrimas 
buvo labai realus dalykas ir joks 
smūgis į vėją. St. Lozoraitis dar 
ir šiandien bendradarbąuja su 
likusiu diplomatiniu ir konsula- 
riniu korpusu, daugel valstybių 
jis pripažįstamas diplomatijos 
šefu. Apie jo pareigas yra noti- 
fikuota ir Vakarų Vokietijos 
Ausivaertiges Amtui, kur po no
tifikacijos jis buvo priimtas po
litiniame departamente pas po
litikos direktorių ir pas valsty
bės sekretorių prof. Hallsteiną. 
1949 m., jam lankantis Washing- 
tone, jis buvo pristatytas Statės 
Departniente kaip diplomatijos 
šefas. Visi naujieji diplomatų 
paskyrimai eina diplomatijos še- ; 
fo vardu, pvz., ministėrio Vy
tauto Gylio paskyrimas Lietu
vos generaliniu konsulu Toronte 
ir dr. Fritz Meyer paskyrimas 
Lietuvos įgaliotu ministeriu < 
Brazilijoje.

Lietuva savo nepriklausomy
bės laikuose turėjo nevieną bylą 
tarptautiniame teisme Haagoje, 
pvz., Boetcherio pašalinimą iš 
direktorijos pirmininko vietos ir 
tranzito byla su Lenkija dėl Vil
niaus. Į šitas bylas įsigilinę pa
stebėsime, kad šitas, pasaulyje 
aukščiausias teismas, tarptauti
nius ginčus spręsdamas, visuo
met rėdė daug praktiško ir gy
venimiško jausmo bei sanprota- 
vimo ir nevisuomet vadovavosi 
tik sutarčių raidėmis. Taip veik
damas jis išsprendė Klaipėdos 
knisto prezidento Boetcherio pa
šalinimą iš direktorijos pirminin
ko vietos teisėtu, nors bendrai 
žiūrint atrodė, jog direktorijos 
pirmininkas gali būti pašalintas 
tik seimelio išreikštu nepasiti
kėjimu, kaip statute įsakmiai 
pasakyta, o ne gubernatoriaus 
parėdymu.

Daugel politikų tuomet Lie
tuvai pranašavo bylos pralaimė
jimą Haagoje? Ir ministeris Si
dzikauskas, tuomet Lietuvos vy
riausybės agentas toje byloje, 
dar kelias dienas prieš sprendi
mo paskelbimą korespondentams 
pasakė, kad tarptautiniame teis
me pučiąs šaltas vėjas. Bet pa
skelbus sprendimą, šitas vėjas 
pasirodė daug šiltesnis. Kiekvie
nas, su tarptautine teise kiek 
apsipratęs asmuo, gali įsitikinti, 
kad šitame diplomatijos šefo 
ginče, aukščiausias tarptautinis 
teismas, jeigu jis turėtų tą rei
kalą spręsti, pilnumoje pripa
žintų diplomatijos šefo įgalioji
mus.

Iš išdėstytų motyvų prieiname 
I prie nepalaužomos išvados, kad 
I diplomatijos šefo ir jo pavaduo- 

niojė praeityj’e..Valstybės ne- paskyrimas, atsimenant tų 
priklausomybei net žuvus, šitas laiklJ Patinęs ir tarptautines 
principas dažnai taikomas. Pa- apystovas, buvo 
vyzdžiui, po pirmo pasaulinio' leis6tas ir teisiškai pagrįstas 
karo Lenkija, eidama šituo dės- ir’ kad diplomatijos šefas nėra 
niu, norėjo net, atgaivinti uniją įstojęs šitos savo kvalifikaci- 
su Lietuva, žuvusia prieš dau- '°8 *r> ka'P t°ks, ligi šiol suin- 
giau kaip 100 metų. , teresuotų valstybių pripažįsta-

Vyriausybę, valdžiusią po mi- mas; . -
neto perversmo nemažiau kaip' Siūlyčiau VĘIKo teisių korni- 
13 metų, einant tarptautine tei- sijai šitą klausimą dar kartą 
se, negalima skaityti nebuvusia visapusiškai, nepriklausomai, 
ir jos aktus negalima vertinti, teisingai ir "sine iraę et studio” 
negaliojančiais. Dabar, po 25 persvarstyti. Esu įsitikinęs, kad 
metų, nepripažinti valstybės tęs- jis tuomet negalėtų, prieiti prie 
tinumą yra absurdas.'Iš šitų mo- kitos, negu čia .išdėstyta,' išva- 
fvvn nDtrnlimn lnilArii .14...

DR. M. ANYSAS

vieno prof. Kaminskų nuomonė. 
Reti.)

Šitas valstybinės ir tarptau
tinės teisės aiškinimas yra ku
rioziškas.

Kiekvienos vyriausybės požy
mis yri gaiia ir pajėgumas 
išlaik.. t: ūmą ir tvarką jos
valdomoji ue teritorijoje. Nauja 
vyriausybė gali susidaryti nor
maliu keliu, einant veikiančiais 
įstatymais nustatyta tvarka ar
ba perversmu. Jeigu senoji vy
riausybė nustojo galios kraštą 
valdyti, ji nustoja ir faktinos 
vyriausybės požymį. Ji gali pa
siduoti naujai vyriausybei arba 
persikelti į užsienį ir kaip egzL 
line vyriausybė kovoti dėl kraš
to išlaisvinimo nuo uzurpatorių. 
Naujosios, defacto, vyriausybės 
pripažinimas iš užsienio valsty
bių pusės nevisuomet reikalau
jamas expressiš verbis. Jeigu nė
ra esminiu skirtumų, jos tyliai 
gali pripažintį įvykusį faktą.

Paimti valdžią 'į rankas ir iš
laikyti krašte ramybę ir tvarką, 
anų metų perversmininkai atsie
kė iš pirmos dienos. Valdžiusioji 
Šleževičiaus vyriausybė neper
sikėlė į užsienį su tikslu ten veik
ti kaip egzilinė vyriausybė, bet 
pasidavė naujai, Smetonos — 
Voldemaro sudarytai tvarkai, ir 
tokiu būdu ją pripažino. Valsty
bės prezidentas dr. K. Grinius 
atsistatidino iš savo pareigų ir 
juridiniai ir faktiniai paliuosa- 
vo savo vietą Smetonai. Kad jis, 
prieš pasirašydamas, protesta
vo, juridinės reikšmės neturi.

Paneigti anų metų valstybi
nius aktus ir parašus ir juos 
skelbti negaliojančiais būtų tas 
pats, kaip buvusio Didž. Britani- 

' jos karaliaus Edvardo VIII 
eventualinis neigimas jo parašo, 
atsisakant nuo karūnos ir vėl 
reiškimas pretenzijų į Didžio
sios Britanijos sostą.

Kiekviena tauta atsako už sa
vo vyriausybės veiksmus, vis
vien kokie jie būtų buvę. Nepri
klausomoje valstybėje niekuomet 

I negali pasidaryti teisinis va- 
kumas. ”Le roi ėst mort, vive 
le roi—karalius yra miręs, tegy
vuoja karalius” yra daug šimtų 

men77rrplškirt77eLŠgrorūe-|^e^ Pr«ktikuojamas ir pripa-

siškas galvos slėpimas į smėlį, išbandyti, galgi pasiseks šio to 
arba raminimas, kurio negalima Vykdomosios Tarybos

numatytuoju perorganizavimu.
Kaip tai sekasi? Pagal malo- 

nųjų "Draugo” pranešimą, jau 
viskasJtvarkoj, jau "tauta gali 
Luti rami”. Esą "Vykdomąją Ta
rybą sudaryti yra pavesta prof. 
J. Kaminskui, kuris dar šį mė
nesį grįžta Europon, kad savo 
pareigas pradėtų”.

I Prof. Kaminskas iš tikrųjų 
rengiasi išvykti į Europą. Ta
čiau Vykdomoji Taryba dar ne
sudaryta ir jos sudarymo eiga, 
atrodo turės persikelti j Europą, 
tuo pačiu persikelti net j gegu
žės mėnesį.

Iš to aišku, kad tuo tarpu nie
ko neįvyko, kas būtų pakeitę 
Vlike esamą padėtį. Tuo tarpu 
nėra jokio pagrindo džiūgauti, 
kad "Vlikas sustiprėjo”, kaip tai 
skelbia "Draugas”, lygiai kaip 
nebūtų pagrindo tvirtinti, kad 
"Vlikas susilpnėjo”.

Vlikas iš tikrųjų kaip buvo 
taip ir tebėra vieningas dėl rei- 

, kalingumo jį išlaikyti kaip veik

pavadinti visiškai sąžiningu. 
Tikroji padėtis nėra nei taip la
bai tragiška, nei taip labai žvil
ganti, kaip "Draugas” nušvietė.

Priešai, kurie "dėjo pastangų 
Vliką išardyti” yra prasimanys 
tas baubas, žinoma, yra tokių — 
Maskvoje ir jos agentūrose Chi
cagoje bei Brooklyne, — kurie 
norėtų Vliką išardyti, bet tuo 
tarpu jų pirštai taip toli dar ne
siekia ir ne šis pavojus šiuo me
tu kelia rūpesčius, surištus su 
Vliko būsena. Tų rūpesčių link
mė yra nukreipta ne į Vliko su
ardymą, bet į ištraukimą jo iš 
dabartinio akligatvio, kuriame 
bebūdamas jis niekad negalės 
atlikti savo uždavinių.

Yra sumanymų, kaip būtų ga
lima iš to akligatvio išeiti. Ar 
tie sumanymai yra geri vaistai, 
tai dar klausimas. Vieni mano, 
kad pakanka tik įtraukti į Vli
ką Mažosios Lietuvos Tarybos 
atstovą ir viskas bus tvarkoj. 
Kitiems atrodo, jog gana būtų-------„---- Jt _____„........ K ___
tik patvirtinti pernai Reutlinge-, smingą ir autoritetingą Lietuvos 
ne surašytą susitarimą ir pra- Išlaisvinimo veiklos centrų, vaiz- 
dėti jį vykdyti. Pagaliau pats dingai tariant — kaip tos kovos 
Vlikas, pripažinęs, kad taip to- augščiausį simbolį, vėliavą. Tik 
liau nebegalima ir reikia ką nors jis pats, kaip ir lietuviškoji vir
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Pasakodamas apie New Yorke 
įvykusį pasitarimą, "Draugas” 
stengiasi įtikinti visuomenę, kad 
čia buvo apsvarstyti jau atlikti 
veiksmai, jie "užgirti” ir palai
mintas tolimesnis planas. Tačiau 
kadangi faktiškai jokių reikš
mingų dalykų neįvyko, tai ir

li-
Visas Vlikas pats yra pripa

žinęs, jog reikia taisytis. Ir kal
bamasis pasitarimas tąip pat 
pripažino, kad reikia. Tačiau 
"Draugas" skelbia, kad jau vis
kas tvarkoj, jau viskas įvyko, 
jau "džiaukitės ir linksminki
tės ...” Iš to galima tik vieną 
išvadą daryti, jog kai kam pa
dėtis yra dabar gera Ir jokios 
konsolidacijos nebereikia ...

¥ ¥

Tarp ko kita — argi "Drau
gas” mano, jog niekam nekris j 
akį, kad dėl tokio "nutarimo”, 
kuris yra ; skelbiamas, būtinai 
reikėjo visrtm ALT prezidiumui 
keliauti į New Yorką? Juk gi 
svarbiausias konferencijos orga
nizatorius lankėsi Chicagoje ir 
su ALT prezidiumu tuo reikalu 
kalbėjosi. Tas pats prezidiumas, 
jei ir ne visas, neseniai lankėsi 
Washingtone ir ten tuo reikalu 
taip pat kalbėjosi. Ir argi jau 
tais atvejais principe nebuvo su
tikta, kad tokia konferencija 
"artimiausiu laiku” sušauktina? 
Kelis gi kartus tokį nutarimą 
reikia daryti?

B. K. Naujokas
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tuvos vyriausybės ir jie lieka 
savo vietose tol, kol jie patys 
išeis arba būsima teisėta Lietu
vos vyriausybė juos pakeis. To
kios vyriausybės mes ligi šiol 
neturime.
• Reikia pažymėti, kad be Lozo
raičio daugelis kitų Lietuvos 
diplomatų nustojo savo pasiun
tinių vietas. Bet šiandien jau 
skverbiasi mintis atkurti buvu
sią Lietuvos pasiuntinybę Vo
kietijoje, kaip ministeris Škirpa 
"Dirvoje” rašo. Tas pats galioja 
ir kitiems kraštams. Tik pama
žu galima atstatyti tą, kas poli
tinės intrigos sugrauta. Vakarų 
santykiams su sovietais blogė
jant, pagerės ir mūsų politinė ir 
diplomatinė padėtis.

' žintas principas. Valdovui mirus, 
"ipso jure” valdžia pereina jo 
įpėdiniui. Kol valstybė yra ne
priklausoma, egzistuoja ir vals
tybės tęstinumas. Su juo eina 
ir politinė ir juridinė atsakomy
bė, nuo kurios jokia tauta nega
li pasiluosuoti. Tam mes turime 
gana daug pavyzdžių iš valsty
bių gyvenimo, net labai netoli-

f

jos vyrui ir sūnui gilią užuojautą reiškia»

Laiko temomis
Tragiškai žuvus

MARIJAI GRAŽULIENEI,

Clev. Liet. Tremt. llr-jos Valdyba

Škotijos nacionalistai Elzbie- šalia jos dideli plotai šimtmečiais 
tą H ,pripažįsta tiktai Elzbieta* i buvo palikti ožkų ganykloms.
l. Edinburgo suvažiavime jie. Ožkos pešiodamos žolę rovė su 
nurodė, kad Elzbieta I prieš 400 > šaknimis žolynus bei kitokius
m. tebuvo Anglijos, bet ne Sko- augalus, kurių žemė netekus pra- 
tijos karalienė. Abiejų valstybių' rado natūralią drėgmę ir vėliau 
karūnos sujungtos 1603 m. ir pavirto dykuma. Galbūt Izraelio
jungtinis parlamentas išrinktas 
tiktai 1707 m. šitoks škotų pa
reiškimas netaikomas jaunajai 
karalienei, tačiau juo norima ap
saugoti škotų tradicijas ir pa
veldėtas teises.

¥ ¥

■ žiemos olimpiadoje, Norvegi
joje pirmą kartą po karo viešu
moje pasirodė ir V. Vokietijos 
sportininkai. Iš jų keletas lai
mėjo pirmas vietas, tačiau lai
mėtojai, kaip. įprasta, neišgirdo 
savo tautos himno, kadangi Vo
kietija neturi dabar jokio himno. | mirksniu gali iškilti rimtų ’įvy- 
-Vokiečiams, vietoje himho, buvo kių, dėlto, jums i 
grojamas Beethoveno devinto-! naudinga, patikima informacija, 
sios simfonijos "Himnas džiaug- Gera informacija padės teisingai 
smui”.

valstybės tvarkytojai tikrai kai- 
ką blogo sužinojo apie ožkas.

¥
Kremliaus A. Višinskis prenu

meruoja amerikiečių žurnalą 
”Time”. Kai žurnalo prenumera
ta baigėsi leidykla parašė nese
niai ir A. Višinąkiui, apie užsa
kymo pratęsimą, įprastai nau
dojamą prenumeratoriams įspėti 
laišką. Tarp kito tame laiške ra
šoma: "šiandien jau Ramiojo 
vandenyno pakrantėse, staugia 
karę šunes ir bet kuriuo aki-

i rimtų Įvy-Ajj 
apsišarvuotieji

vertinti, kiek būsimi įvykiai tu
rės itakos jūsų kraštui ir jūsų 
likimui”.

. ¥ ¥ •

Kartą Nehru savo bičiulių tar
pe prisipažino: "Perskaičiau K. 
'Markso "Kapitalą". Knyga, tie
sa, man padarė įspūdžio, tačiau 
neįtikino. Marksas šiandien jau - . - • , - , , -
aėmadoje ir aš įsitikinau, kad ■toja' Londono^ teatruose rodoma 
komunistai, kurie jį .gina, yra anfiJų savaitinė apžvalga, kurioje 

matomas vaizdas, kai karalienės 
vyras Pilypas iškilmių metu pri-

*

Londoniečiai jau spėjo įsiti- 
kinti, kad jų naujoji karalienė 
yra griežta ceremonialo saugo-
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A. Kleiza •
IŠVADA Senovės laikais derlinga žemė. rui šnibždėjimą: "Traukis žings-:

(Pabaiga)Susumuojant reikia pasakyti,

VALSTYBĖS TĘSTINUMAS 
NEGALI BOTI NEIGIAMAS

1
tyv.ų negalima laikyti ministe- 
rio Urbšio telegramą nebuvusia 
arba negaliojančia. ’

gryni reakcionieriai”. 
¥ ¥
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Poniai M. Bajoraitienei, dukroms ir sūnui, gilaus
»

liūdesio valandoje, jų mylimam vyrui ir tėvui
' z ' t ■ . •

IGNUI BAJORAIČIUI
Kdlcl- •

nustebę

Iš prof. Kaminsku paskaitos 
l’oronte sužinojome, kad VLIKas 
nepripažįstąs Lietuvos valstybės 
tęstinumą po 1926 m. gruodžio 
mėn. perversmo ir todėl skaitąs 
ministėrio Urbšio telegramą ne
galiojančią. (Vlikas tokio nuta
rimo nekad nėra padaręs! Tai

dos. Tuomet atpultų cyienas la
bai svarbus pagrindas dabarti
niam negražiam ir lietuvių tautą 
niekinančiam VLIKo, ginčui su 
diplomatijos šefu.

. amžiams užmigus, toliipam nuo šeimos ir.Tėvynes krašte, 

gilios užuojautos reiškia,

.. ■ ■■■

j vyiar a lonimuu iucvu p* *
Izraelio valstybėje uždraustas eina kiek arčiau prie savo kara- • 

Ožkų auginimas, šitas įsakymas Hgkos žrnorios. - Ir čia , 
grindžiamas naujais tyrinėji- ,, , .... .....................
mais apie eilės valstybių žlugimąI Rytojai a.škiai išgirdo- 
Viduržemio jūros pakrantėse, j Karalienės Elzbietos II savo vy- 
beiiuv«» įuinuia uemiiga zeme. 
pavirto dykumomis todėl, kad' nį atgal”.'


