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KLAIPĖDOJ

SIRIJOJ IR EGIPTE PERVERSMAI. — JAV ATSTOVŲ 
MUOSE ŠŪVIAI J ATSTOVUS.

Praėjusi savaitė pasižymėjo 
dideliais neramumais. Ir beveik 
ten, kur tų neramumų nebuvo 
laukta. *

Sirijoj karininkai nuvertė jų 
pačių pastatytą ministerį pirmi
ninką Adib Shishakli. Kas iš 
tikrųjų į jo vietą ateis,' žinios 
labai . prieštarauja. Spaudos 
agentūros Sirijos reikaluose dar 
nepajėgia susigaudyti, nes šū
viai nenutilę ir. demonstrantai 
tebetriukšmauja.*

Egipte, visiškai nelauktai, 
valdžią savo rankose laikantieji 
karininkai buvo namų arešte už
darę gen. Nagabuib ir paskelbę 
pašalinę iš valdžios už paprašy- 
mą pilnų diktatoriaus teisių. Bet 
po dienos vėl pranešė, kad pre
zidentu pasilieka tas pats Na
gabuib, tik minrsteriu pirminin
ku ateina tikrasis perversmo or
ganizatorius 
Nasserio. Ir 
nės istorijos 
kios. Vieną
daroma, kad abu perversmai yra

pulk. Gamai A. 
Egipto perversimi- 
dar ne visiškai aiš- 
tik išvada aiškiai

me

dar nedraugiškesni anglams.
¥

JAV atstovų rūmuose porto- 
rikiečiai nacionalistai (viena 
moteris ir du vyrai) paleido apie 
30 šūvių į posėdžiaujančius at
stovus. Sužeidė Alvin Bentley 
(R., Mich.), Cliford Davis (D., 
Tenn.), George H. Fallon (D., 
Md.), Ben F. Jensen (R., Ia.) ir 
K. A. Roberts (D., Ala.).

Alvin .Bentley sveikata labai 
kritiškoj padėty. Kitų sužeidi 
mai kiek lengvesni.

Suimtieji portorikiečiai pri
klauso nacionalistų fanatikų 
grupei, kuri teroro priemonėmis 
nori atkreipti dėmesį, kad Pour- 
to Rito dar neturi nepriklauso
mybės. Iš tų suimtųjų aiškėja 
kad prasidedant Pan Ameriko 
konferencijai jie ir paleido tuos 
politinius šūvius.

Tik šūviams nuaidėjus Mask
va visais propagandiniais kana
lais paleido žinias ir komenta
rus, kad, girdi, didžiausias tau
tų . prispaudėjas yra Amerika. 
Atseit, šioj portorikiečių kruvi
noj išsišokimo istorijoj nori pa
slėpti savo tautų naikinimo kal
tes.

Klaipėdoje esą planuojama 
pastatyti butų iš viso apie 100,- 
000’k v. metrų gyvenamojo plo
to, t. y.,' maždaug dešimčiai tūk
stančių žmonių gerokai susi
spaudus gyventi. Vadinasi, apie 
tiek butų Klaipėdoje dar trūks
ta. Per pereitus metus to plano 
esą įvykdyta apie penktadalis, 
t. y., 22,000 kv. metrų gyv. plo
to. šiais metais būsią pastatyta 
"dar daugiau”.

/

RINKIMŲ DŽIAUGSMAS
Kovo 14 dieną Lietuvoje hū- 

simų "rinkimų” reikšmė geriau
siai apibūdinama šiais praneši
mais iš Klaipėdos: "Darbininkai 
priima naujus, padidintus įsipa
reigojimus ... Kolektyvas nuta
rė padvigubinti savo pastangas 
gamyboje... Jei pereitais me
tais įmonė nevisada įvykdydavo 
planus, tai šiais metais darbas 
vyksta pralenkiant grafiką. Vien 
per sausio mėnesį atremontuota 
pirma laiko 10 tralerių ... Pri
siimtuose įsipareigojimuose rin
kimų garbei Klaipėdos fanieros 
gamintojai numatė žymiai padi-. 
dinti fanieros gamyba ir pakel
ti jos kokybę . . .”

Arba: "Vakar rinkėjai su di
deliu dėmesiu išklausė paskaitą 
"Tarybinė socialistinė nuosavy
bė —- šventa' ir neliečiama!” 
(Kitaip sakant, nevokit valdinio 
turto. Apie žmonių nuosavybės 
šventumą — kita kalba).

DIRVOS 
METINĖS

Vasario 28 d. suėjo lygiai
tai laiko kai Dirva persikėlė į 
nuosavus namus.

Per tuos pirmuosius metus 
buvo daug laiko sugaišta įvai
riems namo pertvarkymo ir įren
gimo darbams. O, žinoma, su 
tuo buvo surišta ir daug dides
nės išlaidos. Mes džiaugiamės, 
kad visus tuos darbus galėjome 
atlikti Vilties Draugijos narių 
ir Dirvos skaitytojų bei bičiulių 
talka.

Prisimenant tas metinės mes 
jaučiame malonią pareigą dar 
kartą visiems pasakyti ačiū. Jūs 
asmeniškai gerai žinote ką reiš
kia įsikurti savuose namuose, 
tat ką bekalbėti apie redakciją 
ir spaustuvę, kuri savų namų 
dar daugiau pasigenda.

Mūsų persitvarkymo plane 
dar yra neatliktas vienas dar
bas :— tai prie esamo pastato 
pristatymas nedidelės salės, rei
kalingos ir laikraščiui ir esa
moms tautinėms organizaci
joms,- reikalingos ir jaunimo 
organizacijoms, kurios neturi 
kur prisiglausti. Tat mes ir ti
kime, kad kai dar kartą j Tams
tas kreipsimės tą neatliktą dar
bą paremti, Jūs mums būsite 
taip pat dosnūs, kaip ir iki šiol 
kai buvote. ,

PAVERGTOJE 
TĖVYNĖJE 

VYTAUTO DIDŽ. MUZIEJAUS 
ROMUOSE

Vytauto Didžiojo Muziejaus 
Rūmuose eksponatai dabar kiti 
(jis vadinasi kariškai istoriniu 
muziejum): svarbiausią vietą 
užima Karolio Požėlos ir kitų 
komunistų palaikų urnos,- vaiz
dai ir dokumentai apie Kapsuko 
valdžios steigimą Vilniuje, apie 
bolševikų komitetus Lietuvoje 
1919 metais, "dokumentai” apie 
anglų ir amerikiečių karinį įsi
kišimą Lietuvoje, ’ "paveikslas” 
kaip Smetona ir ”jo sėbrai” 
"prašo kaizerį paimti Lietuvą 
savo globon" ir t.t. Toliau nuo
traukos bei literatūra iš komu
nistų pogrindinio veikimo ne
priklausomybės laikais, kurių 
tarpe ypatingai žymią vietą už
ima vadinamo "Suvalkiečių su
kilimo” dokumentacija ir pavaiz
davimas, netgi su dujų kameros 
maketui kur rodoma, kaip "vals
tiečiai buvo žudomi palaiminus 
kunigui”. Pagaliau — ^rinki
mai” su visais 99.19'i balsuoto
jų ir "saulės” parvežimas iš 

j Maskvos. ’

1 ti.

CLEVELANDAS 
PO SNIEGU

Vasario 28 ir kovo mėn.
naktį Clevelande iškrito 14 colių 
sniego. Sekančią dieną dar pri
sidėjo 4 coliai ir ta 18 colių snie
go danga paraližavo visą Cleve
lando gyvenimą: susisiekimą, 
daugelio fabrikų ir įstaigų dar
bą, uždarė visas mokyklas.

Miestus tokiam vėlybam ir 
gausiam sniegui nebuvo pasi
ruošęs. Didesni valymo darbai 
prasidėjo tik kovo mėn. 2 d. 
Oficialiu miestu pranešimu dėl 
sniego atsitiko daug nelaimių. 
Išlaužyta daug medžių, apdau
žyta automobilių, įvyko 11 miri
mų.

Toks gaus.us ir miesto gyve
nimą paraližavęs sniegas buvo 
iškritęs 1950 m. laipkričio 25 
d. Tada sniego danga siekė 22 
colius ir laikėsi ilgą laiką. Da
bar yra pagrindo tikėti, kad 
pavasarėjanti saulė sniegą greit 
padės pašalinti.

ŠV. KAZIMIERĄ 
ŠVENČIANT/

Kovo mėnesio 4 dieną šven
čiame šv. Kazimiero Lietuvos 
globėjo šventę.

šv. Kazimieras gimė spalio 
mėnesio 3 dieną 1458 metais. 
Jis buvo didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio ir vėliau' Lenkijos ka
raliaus Kazimiero sūnus, o Jo
gailos vaikaitis, šv. Kazimieras 
savo kilme tikriausis lietuvis, 
kūnu, ir krauju mūsų brolis.

Jo tėvas, Lietuvos kunigaikš
tis Kazimieras, labai, jaunas bu
vo išrinktas karalium, neturėjęs 
laiko įsigyti didesnį mokslą. Ta
čiau labai rūpinos savo vaikų iš
mokslinimu ir auklėjimu.

Mažasis mūsų, būsimasis šven. 
tasis kunigaikštytės Elžbietos 
iš mažens buvo religingai auk
lėjamas.

Jaunasis Kazimieras su savo 
broliais turėjo gyventi ne kara
lių rūmuose, bet nuošaliai, neto
limoje apylinkėje esančiam dva
re ir mokytojų priežiūroje lai
kytis reikiamos drausmės.

žinomas istorikas Dlugušą ir 
italas Pilypas Buonkorkis, vadi
namas Kalimaku, kurie buvo 
Kazimiero mokytojai, apie savo 
mokinį atsiliepia, kaip apie tau
rų, gabų ir šventą jaunuolį. Gy
vendamas Lietuvoje, jaunas Ka
zimieras turėjo progos suprasti 
iš kur jo tėvynei kyla pavojai 
ir kas yra jos ramstis bei stip
rybė.

Pavojai pirmiausia- ėjo iš 
Maskvos ir jos įrankiu virtusios 
stačiatikybės. Kazimieras pats 
neturėdamas valdžios, kiek tik 
galėdamas darė įtakos savo-tė
vui, kad pavojai eina Lietuvai 
iš rytų, o stiprybė ir saugumas 
iš vakarų Europos civilizacijos 
ir kultūros.

Savo gailestingumu, jautrumu 
ir širdies gerumu, buvo tikras 
tėvas vargstantiems, prislėg
tiems ir skurdą kenčiantiems, 
laiko Kazimierą išskyrė iš gy
vųjų tarpo. Jis mirė 1484 me
tais kovo mėnesio 4 dieną, su
laukęs 25 metų amžiaus.

Didelis liūdesys, jam mirus, 
apgaubė Lietuvą. Iškilmingomis 
apeigomis jo kūnas buvo palai
dotas Vilniuje karališkųjų rūmų 
koplyčioje.

Neilgai reikėjo laukti, kad pa
garba, kuri jam buvo, reiškiama 
esant gyvam, virstų tikru pa
maldumu. Kaip gyvojo pagalbos 
šaukdavosi nelaimingieji, taip 
mirusio užtarimo ėmė jieškoti 
suspaustieji. Stebuklingi išgyji- 
mai prie Kazimiero karsto, dar

VVilkes-Barre., Pa. įvykęs žemės slinkimas padarė apie $1,000,006 nuostolių. Slinkimas įvyko todėl, 
kad po 400 pėdų storiu žemės sluogsniu yra anglių kasyklos."

■ a ■

Du Egipto didieji — gen. Nagabuib (kairėj) ir pulk*. Gama). A. 
Nasser, kurie buvo susipykę dėl valdžios. Padėtis kiek apramnita,. 
bet politiniai stebėtojai tvirtina, kad gerų santykių tarp jų jau 

nebūsią.

įvyko iškilmingos pa
kurtose dalyvavo gim- 
mokytojai, mokiniai ir

Vasario 16 dieną gimnazijos 
rūmų bokšte suplėvęsavo iškel
ta Lietuvos vėliava. 10 vai. vie
tos katalikų ir evangelikų baž
nyčiose 
maldos, 
nazijos 
svečiai.

Katalikų bažnyčioje pontifi- 
kalines mišias atlaikė vyskupas 
V. Padolskis, pasakęs tai dienai 
pritaikintą gražų pamokslą.

Evangelikų -bažnyčioje pamal
das atlaikė kun. šimukėnas, pa
sakęs tai dieną jautrų, jaudi
nantį pamokslą.

16.30 vai., išsirikiavus visai 
gimnazijai, dalyvaujant sve
čiams, buvo iškilmingai nuleista 
gimnazijos rūmų, bokšte Lietu
vos vėliava.

17.30 vai. vyskupas Padols
kis, asistuojamas eilės kunigų, 
atliko gimnazijos rūmų pašven
tinimą.

18 vai. didžiojoje gimnazi
jos rūmų salėje, išdekoruotoje 
gimnazijos mokytojo dail. Kri
vicko, įvyko iškilmingas minėji
mas, kuriame dalyvavo apie 150 
suvažiavusių svečių. Svečių tar
pe, be VLIKo atstovų ir parei
gūnų, buvo augštieji federali
nės vyriausybės, Baden-VVurt- 
temberg ir-Hesseno vyriausybės 
atstovai, JAV kariuomenės 
augšti pareigūnai, vokiečių sa
vivaldybių atstovai, jų tarpe 
\Veinheimo vyr. burmistras, 
tarptautinių ir vokiečių organi- 
cijų atstovai.

Iškilmes atidarė PLB Vokie
tijos Krašto Valdybos pirminin
kas, inž. Pr. Zunde, pasakyda
mas kalbą lietuviškai ir vokiš
kai. "Vasario 16 gimnazija yra 
mūsų tikėjimo šviesia Lietuvos 
ateitimi apraiška" — pareiškė 
savo kalboje Pr. Zunde. "Tie žo
džiai, pasakyti lygiai prieš tris 
metus gimnazijos įsteigimo pro
ga, geriausiai išreiškia tai, ką 
mes jautėme duodami tai gim
nazijai Vasario 16tos vardą, kas 
mus palaikė sunkiose gimnazi
jos dienose, o šviesias dienas 
padarydavo dar šviesesnėm. Jie 
geriausiai išreiškia ir tai, ką 
mes jaučiame šiandien, susirin
kę nuosavoje Vasario 16 gim
nazijos pastogėje!*’. Toliau savo 
kalboje Pr. Zunde su dėkingumu 
prisiminė visus gimnazijos rė
mėjus ir bičiulius, kurie minti
mis esą tikrai su čia susirinku
siais. Pažymėdamas, kad gimna
zija visada privalo pateisinti į ją 
dedamas viltis. Zunde baigė sa
vo kalbą žodžiais: "Pasižadame 
ir ateityje dirbti negailėdami 
savo jėgų, kad Vasario 16 gim
nazija augtų, stiprėtų ir duotų 
vis naujų tautai darbuotojų. 
Pasižadame, kad jei ne mes, tai 
mūsų vaikai garbingai parneš 
mūsų vėliavą, kuri šiandien ple
vėsuoja gimnazijos rūmų bokš
te, laisvėn Lietuvon'**. Po fo'kal-

bėjo VT pirmininkas K. žalkaus- 
kas.

žodžiu. Vasario 16 gimnazijai 
sveikinimus perdavė vyskupas 
V. Padolskis, Liuteronų Pasau
linės Federacijos vardu pašto" 
rius H. Reuther, įteikdamas gim
nazijai dovaną — 1.000 DM če
kį, latvių vardu Liepinš, estų 
vardu "Vojtliejos” redaktorius, 
federalinės Bonnos pabėgėlių 
ministerijos vardu Oberregiė" 
rungsrat Graebe, Mažosios Lie
tuvos Tarybos vardu jos pirmi
ninkas Erdm. Simonaitis ir 
Hemsbacho klebonas bei savi
valdybės atstovas.

Po sveikinimų gimnazijos di
rektorius A. Giedraitis savo kal
boje pareiškė viltį ir pageidavi
mą, kad’ lietuvių tremtinių pa
stangos švietimo srityje gautų 
vokiečių įstaigų paramą ir kad 
šios mokyklos abiturientai galė
tų toliau studijuoti Vokietijos’ 
universitetuose.

Meninėje programos dalyje 
gimnazijos mokiniai ir mokinės, 
vadovaujami Grinienės, pašoko 
lietuviškų šokių ir padeklamavo, 
o gimnazijos choras, vadovauja
mas gimn. mok. Motgabio, pa
dainavo keletą lietuvių liaudies 
dainų.

Vakare gimnazijos bokštas 
.buv® iliuminuotas lietuviškų 
spalvų šviesomis.

VISAM PASAULY
• Ryšium su SSSR, maršalo Bulganino kalba 36 metų rau

donosios armijos šventėje, anglai duoda žinių, kokia gali būti jos 
ginklo jėga. Priskaičiuoja 25 kreiserius, 100 naikintojų laivų, 350 
povandeninių ir per 2000 mažesnių karo laivų. Turį 23,000 bom
bonešių. Tankų esą iš viso apie 50,000.

• Rytinės Vokietijos vyriausybė skundžiasi, kad jos pra
monės įmonėse ir valdžios įstaigose esą daug sabotažininkų. Ir tai 
esą vakariečių darbas, kurie visaip kenkia Rytinei Vokietijai.

• Vakarų Vokietijos parlamentas, 334 balsais prieš .144 
priėmė konstitucijos pakeitimą. Padarius- tą pakeitimą nebėra 
jokių kliūčių apsiginklavimui atstatyti.

‘ • J. McCarthv ir arrtiijos sekretoriaus Robert Stevens 
ginčas dėl tardymo augštųjų- karių lojalumo, įgauna vis aštres
nes formas. Armijos sekretoriaus pusėje atsistojo prezidentas 
Eisenhoweris ir eilė senatorių. Jau kalbama ir apie McCarthy 
tardymų suvaržymą. Komunistinė spauda, iš džiaugsmo trina ran
kas. ' . , . . ’ ’ • ■ "

■ • Daugelyje Italijos uostų stovi vadinamieji rusų., preki
niai laivai,, kurie ištisais mėnesiais remontuojami. Apie tuos lai
vus kalbama, kad tai esą šnipinėjimų ir ginklų laikymo -Italijos 
vandenyse .labai pavojingos centrinės. Esą rusai ’ viskam’ pasi
ruošę, net ir ginklais savo simpatikus aprūpinti. ’< ••.»

* • Italijoje,-kaip ir buvo galimą laukti Sceibos vyriąusybė 
gavo pasitikėjimą 13 balsų persvara-. • .

• Izraelyje, ryšium su.1 perversmais Sirijoj ir Egipte’,’ kur 
įabiau įsigali nacionalistai, auga didelis nerimas. Izraelis prisi
bijo-arabų ginkluoto' užpų61imo. Izraelis turįs apie..-250,000 ka
riuomenės. Tik dalis, tos kariuomenės yra nuolatinėj ^tarnyboj. >

labiau sudomino gyvuosius jieš
koti pagalbos. Kazimiero pagal
bos sulaukusi ir Lietuvos vals
tybė 1518 metais.

Maskvos kariuominė apsupo 
svarbią Lietuvos pilį Polocką. 
Nedidelė Lietuvos kariuominė 
negalėjo persikelti per patvinu
sią Dauguvos upę. Netikėtai pa-’ 
sirodęs ant balto žirgo raitelis, 
parvedęs kariuomenę per upę ir 
padrąsinęs priešą nugalėti. Iš 
kaikurių žymių suprasta, kad tai 
buvęs šv. Kazimieras.

1603 metais popiežius Kle
mensas VIII leido Lietuvos ir 
Lenkijos valstybėse švęsti šv. 
Kazimiero šventę kovo mėnesio 
4 dieną ir garbinti kaip šventąjį. 
Senoji karališkoji koplyčią, kur 
pradžioje buvo laikomas šven
tojo kūnas, buvo labai išpuošta 
ir paskirta šventojo palaikams 
laikyti. Ir šiandieną ta šventė vi
sai Lietuvai brangenybe pasilie
ka ten, kur tikinčiųjų pagarba ir 
meilė padėjo. Dabartinis popie
žius oficialiai šv. Kazimierą pa
skyrė mūsų Tautos ir jaunimo 
globėju,.

. .Susikaupę švenčiame šv. I\a- 
zimįeįo šventę, bet su stlsirūpĮ- 
jgmu ir skausmo pilna širdimi* 
keliam^maldaujančiąs rankas į 
dangų, prašydami Šv. Kazimiero 
globas ir .užtarymo mūsų nelai
mingai tėvynei Lietuvai.

Vakarų Europos radiofonai minėjo 

Lietuvos Nepriklausomybės sukaktį

Stuttgarto radijas vasario 16 
d. vakare transliavo ilgą prane
šimą Lietuvos reikalais, o vasa
rio 17 d. pietų metu transliavo 
reportažą apie lietuvių Vasario 
16-tosios gimnazijos nuosavupse 
rūmuose Huęttenfelde įkurtuves. 
Radiofono pranešėjas paprašė 
gimnazijos direktorių A. Gied
raitį vokiečių radijo klausyto
jams paaiškinti, ką reiškia lie
tuviams Vasario šešioliktoji. 
Direktorius trumpai nušvietė, 
kiek lietuvių Vokietijoje dar 
esama (apie 8000). Apie pačią 
lietuvių gimnaziją buvo paaiš
kinta, kad dabar joje yra 170 
mokinių, o 100-tui. dar reikia 
vietos. Jei ne užjūrio lietuviu 
nuolatinė paramą, tėvai nepa
jėgtų leisti vaikus’ į gimnaziją. 
Gimnazija veikia pagal Vokieti
jos augėlesniųjų mojtvklų pro
gramą, žinoma papildant lietu
viškais dalykais, šios gimnhzi- 
jos uždaviniai, yra išlaikyti lie
tuvių' kultūrines vertybes ir 
ruošti lietuvius inteligentus bū
simai laisvajai Lietuvai. Mes ti
kime, kad Lietuva vėl bus lais
va, ir kad’galėsime-grįžti į sa
vąjį kraštą -j- pareiškė direkto
rius ■ Giedraitis per Stuttgarto 
radijo lietuvių kalba ir čia -pat 
jo žodžiai buvo išverkti į vokie
čių kalbą.

'Hamburgo radiofonas

Lietuvos Nepriklausomybę net 
du kartus. Toliau paminėjo 
NWDR Koelne, Frankfurto ra
dijas ir RIAS Berlyne. Pasigir
do gražūs žodžiai apie Lietuvą- 
ir Paryžiaus. Romos ir Vatikano 
transliacijose. Per Italijos vals
tybinį radijo tinklą buvo per
duota paskaita apie Lietuvą ir 
lietuviškos liaudies dainos. Be 
to, Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktis buvo paminėta ir nuo
latinėse lietuviškose transliaci
jose. Plačiai toji diena minėta 
A atikano radiofono, kuris vasa
rio 14 - d. perdavė įškilmirigas 
mišias už Lietuvą, o vasa'rio 16 
d. kitą • lietuvišką programą. 
Nuolatinės, Vatikano radijo 
transliacijos lietuvių kalba da
bar yra duodamos penkis kartus 
savaitėje.

Laisvosios . Europos Radijo 
Europoje lenkų . skyrius 'Lietu-, 
vos Nepriklausomybės 36 m. su
kaktį šiais metais paminėjo pla
čiau kaip kitais metais.’ Vasa- *,■ 
rio 16 d. paminėti tą dieną buvo 
paskirta, speciali valandėlė. Toji 
valandėlė per radiją buvo pa
kartota dar du kartus .tą pačią 
dieną ir vieną kartą vasario. 17
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buvo paminėta
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• Harvardo un-tas, Cambridge, 
Mass., nusprendė leisti Dr. M. 
Alseikaitės-Gimbutienės knygų 
apie Rytų Europos proistorę ke
liais tomais.
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tik susitarus

• Lietuviškos radijo transliaci
jos iš Madrido, Ispanijoje, galė
siančios būti pradėtos tik u^ pu
sės metu, šiuo metu tokių gali
mybių nėra.
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Vasario 16-ji buvo ' paminėta 
Lietuvių Organizacijų Tarybos, 
Lietuvių Tremtinių Draugijos, 
Šv. Alfonso parapijinės mokyk
los, Lietuvių Melodijos Valan
dos, tautinių šokių grupės ir ke
lių atskirų asmenų rūpesčiu ir 
darbu.

Kazys Musteikis, buvęs kraš
to apsaugos, ministeris, prisi- 
mindamas_X7a. A. Smetonos 10 
metų mirties sukaktį, vietoj gė
lių ant jo kapo, Užsakė dvi Dir
vos metines prenumeratas pasi
likusioms Vokietijoje.
•. Ant. Vaitkus, buv. Lietuvos 
taupomųjų kasų valdytojas, ar
timųjų būrelyje Chicagoje at
šventė 60 metų amžiaus sukak
tį-
• VLIKo Inf. Tarnyba, kur iki 
šiol veikė 3 skyriai, būtent: 1) 
spaudos ir 2) propagandos, 
Vykdomajai Tarybai pritarus, 
praplėtė savo veikimų trečiuoju 
— dokumentacijos skyrium.
• N. Zelandijoje, Wellingtone, 
sušauktas nepaprastas LB kraš
to tarybos atstovų suvažiavimas 
išrinko naujų krašto valdybų, 
kuri taip pasiskirstė pareigomis: 
pirmininkas č. Liutikas, vicepir
mininkas J. Pačiulaitis, iždinin
kas V. Grigaliūnas, kultūros bei 
meno vadovas V. Procuta ir se
kretorius A. Mitkevičius. Val
dybos būstinės adresas, 68 Has- 
lett St., Auckland C. 3. N. 2.
• Kovo mėn. 14 d., sekmųdienį, 
tuoj po sumos. Los Angeles, 
Calįf. parapijos salėje šaukia
mas ALB vietos apylinkės susi
rinkimas 1954 metų veiklos pla
nui priimti. Apylinkės valdybai 
vadovauja J. Uždavinys, o kiti 
valdybos nariai: ‘Dr. K. Almi- 
nauskis, Dr. P. Pamataitis, L. 
Valiukas ir V.

menės iniciatyva. Kalbėjo prel. 
J. Balkūnas ir Martynas Brakas.- 
Meninę dalį, atliko Toska Dau- 
baraitė - Skobeikienė, parapijos 
choras vad. A. Vismino. Minėji
mų pravedė Ant. Sodaitis.

Vasario 14 d. minėjimų pra
dėjo Lietuvių Melodijos Valan
da, vedama jos direktorių Al
berto Juškevičiaus ir Kęstučio 
Laskausko, specialiu pusvalan
džiu. Kun. Pijui Dambrauskui 
atkalbėjus maldų, nuoširdų žodį 
tarė Marylando gubernatorius 
McKeldin ir šeštadieninės mo
kyklos vedėjas K. Dūlys. Po to 
sveikino Baltimorės majoras 
D’Alesandro ir meninę dalį atli
ko aktorius J. Palubinskas.

Iš TORONTO SPORTO 
PADANGĖS

O
»

Meisteris nesnaudžia
š. Amerikos lietuvių vyrų 

krepšinio meisteris Toronto LSK 
Vytis šiuo metu rodo nemažą 
aktyvumą, Vasario 6 d. Toronte 
viešėjo Detroito Kovo ir Hamil
tono Kovo vyrų krepšinio ko
mandos. Toronto’LSK Vyties II 
komanda laimėjo prieš hamilto- 
niečius 40:33, tuo tarpu I-ji ko
manda įveikė gerą pasipriešini
mų parodžiusius Detroito Kovo 
krepšininkus, pasekme 51:39 
(24:23).

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso VIrginia 7»6583 
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Dr. Juozas Bartkus
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Norvest Mcdical Ccnter 
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• Alg. Budreckas Chicagoje, 
1839 W. 47 Street, atidarė real 
estate kontora. Pajamų mokes
čio pareiškimus ten pat pildo 
ekonomistas J. Paplėnas ir tei
sininkas P. Glemža.

• Gautingo sanatorijoje, Vokie
tijoje, besigydų lietuviai Vasa
rio 16 atšventė dideliu iškilmin
gumu. Sanatorijos rajone buvo 
iškelta Lietuvos vėliava. Pamal
das laikė kun. A. Micas. Per vie
tos radijų kalbėjo apylinkės pir
mininkas V. Gulbinas, dekla
muoti eilėraščiai ir duota lietu
viška plokštelių muzika.

• Erdmonas Simonaitis, Mažo
sios Lietuvos veikėjas, į Kana- 
dų ir JAV ruošiasi atvykti koT 
vo mėn.

• Lankydamasis Berlyne, URT 
valdytojas Dr. P. Karvelis da
lyvavo ir Berlyno lietuvių susi
rinkime. Tai retas dalykas, kad 
Berlyno lietuviai gali susirink
ti, nes jie dideliame Berlyne gy
vena labai išsisklaidę, be to ir 
jų skaičius yra mažas. Mūsų 
tautiečių paldėtis Berlyne yra 
ypatingai sunki, nes ne visi tu
ri darbo. Labai būtų pageidau
tina, kad BALFas labiau susi
domėtų Berlyno lietuvių šelpi
mu. Yra vilties, kad artimu lai
ku Berlyno tautiečiai susiorga
nizuos į atskirų Lietuvių Ben
druomenės apylinkę.

• Juozas Vildžiūnas, pernai 
trumpų laikų buvęs vyriausias 
Lietuvos čekistas (Vidaus rei
kalų ministeris), dabar yra Vil
niaus miesto Vykdomojo Komi
teto pirmininkas (atseit, Vil
niaus burmistras).

10 vai. ryto šv. Alfonso para- 
jos bažnyčioje buvo iškilmingos 
pamaldos už žuvusius ir žūstan
čius dėl Lietuvos laisvės ir jai 
dirbančius. Pamaldose buvo or
ganizacijų daug vėliavų ir žmo
nių. Kun. P. Dambrauskas lie
tuviškai ir klebonas, prel. Men- 
delis angliškai, pasakė šventei 
pritaikintus pamokslus.

6 vai. vakaro Šv. Alfonso pa
rapijos salėje buvo iškilmingas 
minėjimas, surengtas Lietuvių 
Tremtinių Draugijos. Meninę 
dalį atliko šv. Alfonso parapiji
nė mokykla, vedama seserų ka- 
zimieriečių, tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Balio Brazaus
ko, ir deklamavo aktorius J. Pa
lubinskas. ir Mirga Vičiulytė. 
Pagrindinį pranešimų padarė 
Laisvosios Europbs Komiteto 
narys J. Audėnas.

Tautos fondui rinkliavos rei
kalu kalbėjo P. Bakanauskas ir 
prel. Mendelis. Minėjime aukų 
surinkta 788. dol. ir 1 et. Balti- 
moriečiams ALTo nustatyta
I. 500 dol. Stambiausių aukų, — 
100 dol., davė prel. Mendelis šv. 
Alfonso parapijos vardu.

Minėjime buvo daug žmonių. 
Šv. Alfonso parapijos salė to
kiam reikalui vis tik perankšta 
ir kaikuriais atžvilgiais net ne
patogi. Gaila, kad šių metų mi
nėjimui negalėjo būti panaudo
ta Lietuvių svetainės didžioji 
salė, kurių šeimininkas buvo 
rezervavęs "svarbesniam reika
lui”. Ateity tokių dalykų vis 
dėlto neturėtų būti.

Antradienį, vasario 16 d?, ne
maža lietuvių baltimoriečių gru
pė išvyko į Washingtonų ir, sė- 
natoriui J. M. Butleriui tarpi
ninkaujant, lankėsi senato po
sėdy, kurį atidarant, atkalbėti 
maldų buvo pakviestas lietuvis 
dvasiškis, prel. Mendelis iš Bal
timorės. 7 vai. vakaro Lietuvių 
svetainėje . buvo surengtas tra
dicinis banketas. Jame dalyvavo 
Lietuvos pasiuntinybės atstovas
J. Kajeckas, daug valdžios pa
reigūnų ir senųjų lietuvių vei
kėjų. Iš svečių kalbų ir pareiški
mų gauta įspūdžio, kad Lietuvos 
laisvinimo byla yra gyva ir turi 
daug neabejotinai nuoširdžių 
draugų. Lankymųsi senate ir 
banketų surengė Lietukų Or
ganizacijų Taryba jos pirminin
ko Antano Miceikos rūpesčiu.

KAIP MINĖTA VASARIO 16
Minėjimo išvakarėse, vasario 

13 d. sandariečiai', Devenių re
zidencijoje, Watertowne, sukvie
tė apie 50 visų srovių ir visuo
menės atstovų su šeimomis pri
vačioms vaišėms, susipažinti ir 
pasidalinti mintimis.

Minėjimas vasario 14 d. buvo 
pradėtas pamaldoms šv. Juoza
po bažnyčioje. Tai dienai pritai
kytų pamokslų pasakė kun. Liau-. 
ba. Vakare šv. Juozapo parapiv 
jos salėje, kurioje prisirinko 
virš 400 asmenų, gražiai papuoš
toje scenoje, įvyko iškilmingas 
aktas. Pagrindiniais kalbėtojais 
buvo Mykolas Vaidyla, kongr. ir 
atominės komisijos narys Pat- 
terson, kun. Liauba ir \Vaterbu- 
rio majoras Sfiyder.

— "Kaip tikra, kad aš čia 
stoviu, taip tikra, jog Lietuva 
bus nepriklausoma" — pradėjo 
savo kalbų populiarus lietuvių 
tarpe kong.resm. Patterson, di
delis lietuviški) reikalų gynėjas. 
Trumpoje kalboje nušvietė susi
rinkusiems laisvojo pasaulio ko
vą su brutaliu komunizmu ir bai
gė pranašavimu, kad Kremliaus 
diktatoriai žus' jų pačių kitiems 
pritaikytų žudymo taktika. Po 
to kalbėjo Myk. Vaidyla. Karštą 
kalbų pasakė ir jaunas kun. 
Liauba. , 1

Pasibaigus kalbom, prasidėjo 
rinkimas aukų, šį kartų surink-" 
ta $2.5i4.92.

Aukų rinkimui pasibaigus, 
gražiai suvaidinta tai dienai.pri-1 
taikytas scenos veikaliukas 
"Trispalvė -varpinės bokšte”.

Gražiai minėjimų pravedė ir 
nepaprastai daug' prisidėjo prie 
jo sėkmės ilgametis Taryboš 
pirmininkas prof. A. J. Aleksis, 
o jam padėjo Tomas Matas ir 
Jokūbas Trečiokas, Tarybos se
kretorė — M. Andrikytė, gražia 
anglų kalba skaitė sveikinimus 
ir rezoliucijas.

Kovo 7 d. Toronto*Vyties sve
čiais b“s ĄSK Lituanicos krep
šininkai iš Urbanoš.' Kaip žino
me, praėjusį rudenį studentai, 
viešėdami Toronte, pralaimėjo 
prieš Vytį. Ta pačia proga, kovo 
6 d. ASK Lituanicos krepšinin
kai sužais rungtynes su Hamil
tono Kovu.

Vyties krepšinio komanda, da
lyvauja Toronto Bathurst — 
College Community pirmenybė
se ir šiuo metu stovi 6 vietoje, 
tačiau turi vilties pakopti gero
kai augštyn ir patekti į baigmi
nes žaidynes. Vyties komandoje 
žaidžia: Duliūnas, Ignatavičius, 
Preikšaitis, Žukas, Supronas, 
Kulys, Gvildys ir R. Mitalas.

Nauja LSK Vyties valdyba, 
išrinkta vasario 14 d., yra šios 
sudėties: P. Berneckas — pirmi
ninkas, D. Laurinavičius —- 
sporto vadovas, R. Bilksytė — 
sekretorė, A. Pulkys — iždinin
kas ir R. Jablonskytė — paren
gimų vadovė.

Antanas Supronas, žinomas 
lengvatletas yra Vyr. FASK-to 
patvirtintas nauju Kanados 
sporto apygardos vadovu. Kl ša- 
počkinas, laikinai ėjęs apygar
dos vadovo pareigas ir toliau 
pasilieka Kanados atstovu Vyr. 
FASK-te.

Naujas sporto klubas Tauras 
neseniai įsisteigė Toronte. Klu
bų globoja lietuvių Atgimimo 
Sųjūdis (LAS). Vadovu yra pa
skirtas Kižys.

IV-sioš š. Amerikos lietuvių 
sporto žaidynės šiais metais 
įvyks Toronte, žaidynių techniš
kų pravędimų organizuos Tdšon- 
to LSK Vytis. Kaip žinome, I- 
sios žaidynės įvyko' taip pat To
ronte, 1950'metų rudenį-ir buvo 
surengtos to pačio klubo.

('

LSK Vyties futbolo komanda 
darys visas pastangas stipriai 
pasiruošti IV-sioms sporto 
dynėms. Komandos treneriu 
Normantas.

’ Pr. Gvildys, š. Amerikos 
tuvių stalo teniso meisteris, vėl 
iškovojo Ontorio meisterio titu
lus vyrų vienete ir abejuose dve
jetuose.

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytš__ 1_____ _ 8.50

Anglų kalbos gramatika
' , J. Kukanauza .1.......

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas .....

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas____________ 2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis_______

Aukso kirvis
Juozas švaistas ___

Barabas
Paer Lagerkvist .... 

Baltasis Vilkas
K. Binkis ___ ____ ,

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys 

Baltaragio malūnas
K. Boruta________

Broliai Domeikos
L. Dovydėnas —i_______2.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia____________ 2.00

Didžiosios atgailos
R. Spalis..................... .— 3.50

DoleriB iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas _____0.80

Eldorado
J. Švaistas ______

.Gyvačių lizdas
Francois 'Mauriac ________ 2.60

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis ___ ■_________ 5.00

Gimdytoja
Francois Mauriac _______

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė____________

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas______________

Kaimynai
J. Paukštelis __________

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga_____________ _

Karoliai
Guy de Maupassant_____ 2.50

Kaip jie mus sušaudė
J. Petruitis _____________ ' 1.80

Kuprelis
Ignas Šeinius__ ________

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius _____

Keliai ir kryžkelės
Putinas ________________

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-H-III-IV 
I ir II dalis ______ ... po
III ir IV dalis__ ____ po

Kudirkos raštai

• Aktoriui Juozui Sipariui, 60 
m. amžiaus sukakties proga, su
teiktas "Tarybų Lietuvos gar
bės liaudies artisto” vardas. Lig 
šiol jis buvo tituluojamas 
"Tar. Lietuvos nusipelniusiu 
tistu".

KŪNO KULTŪROS MOKYTO
JŲ IR SPORTO DARBUOTOJŲ 

ŽINIAI
VVSA-dos Komiteto

Pranešimas Nr. 8
Vyr. Fizinio Auklėjimo

Sporto Komitetas, norėdamas ži-. 
noti dabartinį mūsų sportinio 
personalo potencialu ir siekda
mas kuo didesnį sportiniame 
darbe prityrusių asmenų skai
čių įtraukti į lietuviškų sportinį 
judėjimų, sudarinėja kūno kuL 
tūros mokytojų, sporto instruk
torių ir kitų sporto darbuotojų 
kartotekas.

TAUTINĖS 
SĄJUNGOS 
SKYRIUOSEDr. I. Kuras Ramunis

Si ec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 
VAL.: pirma:!., ketvirtad. ir penktad. 

... 3-5 ir 6-8 v. v.
šeštad. 10-12 v..r. — 1-3 v. p. p.

IR
Dr.-Jaras Ramunis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ~'
VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v.' 

šeštad! 3-5 r. p. . p. ‘
7156 S. YVestern Avė.' 

MEDIČAL . CENTER .- 
TML.: Kabineto REpublic 7-1168

; VAIbrook 5-3765

DETROITO SKYRIUJ
Tautinės Sąjungos Detroito 

skyrius šiems metams išsirinko 
tokių valdyhų:

A. Musteikis — pirm., J; Gai
žutis —: vicepirm., J. Juška — 
iždi, Z. V. Rekašius — sekrėto-' 
rius ir P. Vedeika-— narys,-

Naujoji valdyba turi daug 
.planų ir žada veiklų ■ gyvai ■ išju
dinti.

Nemunas
. St. Kolupaila

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
• ,B. Daubaras —--------—

Nusikaltimas ir bausmė I 
F. M. Dostojevskis

Orą pro nobis 
J. Gliaudą ...

Pirmoji naktis
L. Pirandcllo .

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytčs Nemunėlio.
Paveikslai V. Augustino — 2.0*

Petras ir Liucija
Romain Rolland _______

Pasaulio Lietuvių žinynas
Anicetas Simutis____

Pragaro pošvaistės 
V. Alantas________

Pirmas rūpestis 
Jurgis Jankus ______

Per Klausučių ūlytėlę 
Liudas Dovydėnas 

Pietų vėjelis 
Vyto Nemunėlis .

Paklydę paukščiai I 
Jurgis Jankus........

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ____

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys _____;... 4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis
L M. Springboni__________ 2.00

Petras širvokas 
Juozas švaistas' 

Po raganos kirviu 
Jurgis Jankus . 

Pabučiavimas 
’ J. Grušas _____
Raudonoji meliodija 

S. Laucius______
Raudonasis siaubas 

Salik Vogulov .... 
, Raudonasis Tvanas 

Ignas šeinius . 
Raudoni batukai 

Jurgis Savickis' 
Ramybė man 

J. Kėkštas........
Sudie, pone Cipse

Jamės Hilton .
Strėlė danguje

Henrikas Radauskas _____2.00
| šilkai ir vilkai

Runcė Dandierin is
Senųjų lietuviškų 

knygų istorija
V. Biržiška, kiet. virš. ___ 3.00

! papr. virš.__________ 2.00
, Saulės laikrodžiai .

Henrikas Nagyr ________ 1.00
t San Michael knyga I

Axel Munthe_____t_.
San Michael knyga II

Axel Munthe_____
šventieji akmenys 

Faustas Kirša ___
šventoji Lietuva

Jurgis Savickis ..
šventoji Inga

A. Škėma ______
Sapnų pėdomis

V. Kazokas ____
Teresė Neumanaitė

J. Burkus .'.____
Tarp žalsvų palapinių

P. Kesiūnas _______
Tėvų pasakos

A. Giedrius _______
Tolimieji kvadratai

J. Grišmanauskas_
Tautosakos Lobynas

J. Balys_________
Tomas Nipemadis

August Gailit ___
Tarp pelių ir vyrų

John Steinback
Tėvelių pasakos

A. Giedrius*....
Ugnies pardavėjas

Balys Rukša
Vanagaitis

monografija
Vilnius tarp audrų

J. Cicėnas (įrišta)
Velykų pasakos

N. Butkienė_____
Vidurnakčio vargonai

Česlovas Grincevičius
Vyturėliai Laukuose

Vikt, Šimaitis ....
Trylika nelaimių

R. Spalis_____ ——
Vaikų knygelė

M. Valančius _____
Varpai skamba

Stasius BOdavas —i—— .2.50 . 
Vieneri metai ir viena savaitė

. B. GaidžiOnas ___ ______ _ 14Š0
Taupioji Virėja

,. 5.00

... SJO

Kiškučio vardinės
Stasys Džiugas ________

Kelias į pasisekimų
Grabau - Grabauskas -___

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas_________

Lietuvių tautos kelias I ir II d.
M. Biržiška _________ po 3.00

Lietuviškai angliškai žodynas
V. Pėteraitis __________  5.00

Lietuvių vardynas
(įrištas) ...

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys _______ 5.00

Lyrika
K. Binkis ____________

Likimo žaismas
H. Lukoševičius ______

Loreta
Stasius Būdavas______

Lietuva
A. Bendorius ________

Laiškai* žmonėms
G. Papini ___________

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius__

Lietuviškos pasakos
J. Balys_____________

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius ........____ 1.50

Lietuvių archyvas
Bolševizmo metai 

Lietuvos Valstybes., 
Konstitucijos

šiam reikalui Vidurinių Va
karų Sporto Apygardos Komite
tas, Vyr. FASK-tui pavedus, 
prašo visus buvusius kūno kul
tūros mokytojus, sporto instruk
torius, ašmenis veikusius sporto 
organizacijose, nors dabar spor
tinėje veikloje aktyviai ir neda
lyvaujančius,“ gyvenančius apy
gardos ribose (Illinois, Michi- 
gan, .Ohio, Indiana, Wisconsin 
ir kitose kaimyninėse valstybė
se) užmegzti kontaktų su spor
to apygardos komitetu,'šiuo ad
resu: Algirdas Nasvytis, 1380 
Ansel Rd., Cleveland 6, Ohio. •

Pageidaujamos žinios;' pavar
dė,' adresas, amžius ir trumpa 
.sportinės veiklos santrauka.

Prašome šias žinias suteikti 
iki š. m. kovo mėn. 15 d., kadan
gi dar prieš visuotiną sporto 
klubų atstovų ir sporto darbuo
tojų suvažiavimą, kuris' įvyks 
balandžio mėn. Chicagoje, nori
ma užbaigti sudaryti, šias kar
totekas ir- visusį užsiregistravu
sius apie suvažiavimą painfor
muoti. ’

Vįd. Vak. Sporto. Ap-dos 
KflDiUėtaa

Alto Indiana Harbor skyriaus 
pastangomis ' Lietuvos Nepri
klausomybės 36 metų sukaktu
vių minėjimas, įvykęs vasario 
mėn. 21 dienų pradėtas šv. 
Pranciškaus parapijos bažnyčio
je pamaldomis, kurias atlaikė 
kun. Petras Cėliešius.

Pritaikyta šventei pamokslų 
pasakė .kun. Raibužis. .
. Vakare parapijoš salėje įvyko 
iškilmingas šventės minėjimas,- 
kurį atidarė Alto Indiana Har
bor skyriaus pirmininkas Al
bertas Vįnikas.

Invąkaciją perskaitė Dr. kun. 
f. Cęiiešįuš, Indianbs Valstybės 
Gubernatoriaus Lietuvių Dienos 
paskelbimo proklamacijų per
skaitė kun. Į. Vįchuras, Gary 
parapijos klebonas. Vasario 16 
djėnos proga paskaitų., skaitė 
teisin. Antanas Repšys. •

Meninę dalį, išpildę Indiana 
Harbor šv. Pranciškaus: p^rapi- 

’ jėš į šokių špįįjį) grupė.' Lietu
vos LŠisvi’ni^b-reikaldms suaū-

Vasario 11 d. Lietuvių svetai
nės salėje įvyko naujai išrink
tųjų B-vėš atstovų, direktorių, 
susirinkimas. Dalyvavo 37 at
stovai. Pagrindinis susirinkimo 
tikslas buvo išrinkti naują B-vės 
valdybą. Slaptu balsavimu kan
didatais į valdybos pirmininku 
bavo pasiūlyti Kairys, . buvęs 
pirmininkas, ir Mikuckis. Išrink' 
taR pirmininku Kairys. Vicepir
mininku kandidatavo Pętruška 
ir Matuliauskas.;- išrinktas Ma- 
tuliauskas. Finansų sekretorium 
pasiūlytas ir išrinktas Auštra, 
buvęs finansų ■ sekrėtoriūss ka
sininku — JuškęVičius ir sekre
torium — Kazlauskas. Naujoji 
valdyba išrinkta gana pajėgi, ir, 
jei tik pakankamai paisys at
stovų pageidavimų, B-vės •’vipi kotą apie 1000. dol. 
reikalai turėtų gerėti. Harburietis

—______ ______ ,—z.-.l.J 0.70
Lietuva tifonų Pančiuose

B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis 
(Jonas AndrOnas ir Petras 
Svyrius)_ —____ —__ 1.50

Moters širdis
Guy dė Mąupassanį J.-f,. 2.60

Lietuvių Literatūra
. Pranas .Naujokaitis

Mėnuo vad. medaus,
N. Maząlaitft .... „‘.4—-.2.50

Meškiukas Rudnosiukas .
' Vyti NepmriU,,. M*

Namąį ant smėlio
J. Gliaudą -j,„2-

Visos knygos ąiunoiąmos, paštu, Užsakant pipigu? siųskite:

2.00

1LOO

Užuovėja.
M. Katiliškis .... 

žmonijos likimas
. V. Bagdonavičius 

Žemaičių lomi " 
;.lt ./A. Vilainis . ....-- 
žemaičių krikštas

■ 'P. Abelkis

DIRVA, 1272 East JI SU Cleveland 3. Ohio

1.80

2.00

3.50
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Vos atvykęs į Los Angeles 
(1949 metų vasarą), tuoj susi
pažinau su viena lietuviška šei
ma. Vyras buvo kilęs iš mano 
gimtinės apylinkių, tad turėjo
me daug poetiškų šnektų apie 
Rozalimą, Pakruojų, Lygumus, 
Radviliškį... O jo moteris, ar
ba kaip mes dabar sakome žmo
na, buvo, kilusi iš Chicagos. Ten 
gimusi ir augusi, niekad Lietu
vos nemačiusi ir, be abejo, jos 
nepasiilgusi. Lietuviškai dar 
šnekėjo apygeriai, nors ir su 
stipriu amerikonišku akcentu, 
bet jo? dvasia, jos širdis, iš kar
to buvo justi, tėbeplakė labai 
lietuviškai.

Vėliau su ta šeima daug kartų 
važinėjomės automobiliu, kai 
mane supažindino su Los An
geles miestu ir jo priemiesčiais 
bei plačiomis apylinkėmis, — 
tokiomis plačiomis, kaip pusė 
Lietuvos. Moteris mėgo dainuo
ti, ir tai labai mėgo. Ištisomis 
valandomis mūsų automobiliuje 
skambėjo choras, daina po dai
nos, jog mano silpnas balsas 
nuvargdavo ligi užkimimo. Bet 
niekad nepavargdavo mūsų chi- 
cagietė. Ji traukė ir traukė dai
nas, linksmas ir liūdnas, vieną 
po kitos ir vis — Vanagaičio ...

Ir kai įsišnekėjome apie dai
nų autorių, moteriškė labai rim
tu balsu pareiškė: — Vanagai 
Kas Chicagoje nežinojo Vana
go? Visi jį mylėjom, Didelis bu
vo žmogus. Kaip gaila, kad pra
ėjusį pavasarį mirė. Kai nebėr 
ten Vanago, tai aš jau ir nebe
grįšiu į Chicagą ...

VANAGO APYSAKA
• 9Niekad nepažinau asmeniškai 

Vanagaičio ir Chicagoje tesu bu
vęs, pravažiuojant, tik vieną 
pusdienį. Bet jau ta viena dai
ninga moterėlė buvo įrodymas, 
jog "Vanagas” ten tikrai plačiai 
buvo išskleidęs sparnus, o savo 
nagais giliai įsikasęs j lietuviš
kas širdis. Ir buvo visiškai aiš
ku, kad jei ne tas -'didelis žmo
gus Vanagas,' kurį visi mylėjo", 
tai ta Chjcagoje gimusi ir au
gusi moteris greičiausia ne tik 
nebūtų lietuviškų dainų daina
vusi, bet ir nebešnekėjusi su 
mumis lietuviškai...

Ir todėl kai vėliau laikraščiai 
pranešė, kad bus išleista knyga 
apie Vanagaitį, labai jos lau
kiau. Kai jo nebėra gyvo, tai iš 
kur tą įdomų paukštį bėpažinsi, 
jeigu ne iš geros knygos. Paga
liau, gavau neseniai tą knygą, 
Juozo Bačiūno dailiai išleistą, 
Vytauto Alanto redaguotą, — 
teisingiau sakant, jo ir parašy
tą.

Perskaičiau, ją gal truputį 
įdomiau, negu vieną kitą dabar 

/^išleidžiamą romaną. Puiki kny- 
- ^ga, vertinga, pamokanti, ingri- 

guojanli, labai gyva, duodanti 
progos susimąstyti.

VANAGAITIS IR BINKIS
Užvertęs paąkutinį puslapį, 

pagalvojau: sunku parašyti kny
gą apie Vanagaitį. Tikrai daug 

^sunkiau, negu apie kokį kitą 
žmogų ar veikėją. Alantas su 
pagrindu nusiskundžia, kad 
Amerikos lietuviai jam labai ne
daug tesuteikė medžiagos apie 
savo mylimąjį bendralaikį. Dau- 

.ginusia jis pats turėjo jūs . jiešr 
■j^otis, net daug tūkstančių Mar- 
^gučio puslapių -vartyti, berink

damas trupinį po1 trupinio apie 
' (Vanago gyvenimą, darbus, jaus" 

mus, rūpesčius.
Ir;man rodos, kad Vanagaitis

priklausė prie tokių žmonių, ku
rie yra nepaprastai įdomūs gy
venime, bet kuriuos vėliau la
bai sunku aprašyti. Lietuvoje 
toks buvo Kazimieras Binkis, 
kurį gerai pažinojau ir todėl ga
lima palyginti. Binkis buvo vie
na iš pačių įdomiausių Nepri
klausomos Lietuvos laikotarpio 
kultūrinių asmenybių. Taip ,pat 
daugelio "amatų” žmogus, nie
kur' ir niekad visas vienai sri
čiai nepasiskyręs, bet daug kur 
brėžęs pėdsakus, kurie pasilieka. 
Poezijos novatorįus, nepalygi
namas feljetonistas, dramatur
gas, pasakorius, laikraštininkas, 
anekdotistas, runkelių auginto
jas, istorikas, biografijų rašyto
jas, politikas ir kritikas ir — 
kęs tik nori. Praleisti vakarai 
ir naktys- su Kazimieriu Binkių, 
— būdavo ne tiek šnapsinės puo
tos (kaip daugelis tautiečių ma
nydavo anais laikais...), kiek 
daug daugiau sąmojaus ir inte
lekto puptos. Sumoj ingesnio, kū" 
rybingesnio, gyvesnio ir inte- 
lektuališkai šviežesnio žmogaus 
nebuvau sutikęs Lietuvoje, ir 
gal netrumpai teks palaukti, kol 
vėl kitas toks atsiras.

Ir patsai sodriausias Binkio 
įdomumas bei gyvumas buvo ne 
jo eilėraščiuose, ar straipsniuo
se, ar knygose, bet jo pokalbiuo
se, minties interpretacijoje, idė
jinėse žiežirbose, kurios galėda
vo trykšti valandų valandomis. 
Kiek jis visokių problemų yra 
sprendęs su draugais, kiek juos 
įkvėpęs, mokęs, uždegęs, ar kri
tikavęs ir pašaipoje murkdęs, — 
niekas nebegalės surašyti. Su jo 
mirtimi .dingo neužfiksuota pati 
stipriausioji ir gražiausioji jo 
asmenybės dalis. Tai toks pat 
likimas, kaip ir daugelio geriau
sią scenos artistų: jų užburian- 
tiv kūryba maždaug pasibaigia, 
uždangai nusileidus... Ir kaip 
tu vėliau ją teisingai beaprašy- 
si? Gyvieji liudininkai kurį lai
ką dar atsimena blankius šešė
lius, o ir jiems išnykstant — iš
nyksta viskas. Tai pamoka, kad 
kultūrininkai turi rašyti dieno
raščius su šviežiais įspūdžiais. 
Aš pats nekartą kremtu pirštus, 
kad taip mažai teužsirašydavau, 
ir ką esu rašęs, dingo per okupa
cijas ... ;

KUKLUS AUTORIUS
Laiku ir pačiu laiku Alantas 

parašė Antano Vanagaičio bio
grafiją. Dar vėliau, ją butų buvę 
vis sunkiau rašyti. Nes Vana
gaitis —- tai tas pats Binkio 
charakteris, tik reiškęsis kiek 
skirtingose srityse (bet labai 
artimose)' ir persikėlęs į Ame
rikos Lietuvą. Intelektas jų, be 
abejo ne tas pats, prie Binkio 
nereikia nei lyginti, tačiau pri
taikomojo meno srityse, ypač 
muzikoje, Vanagas bus net pla
čiau užplasnojęs.

Pasirašydamas knygos redak
toriumi, Alantas pasielgė krikš
čioniškai ar, teisingiau,- pago
niškai kukliai, bet — neteisin
gai. Jis laikytinas tikruoju kny
gos autoriumi. Vien jau dėl to, 
kad apie tris penktadalius visos 

, knygos (124 psl. iš 192) apima 
Alanto parašytoji Vanagaičio 
plati biografija, ypač kruopščiai 
nušviesta V. jaunystė — sun
kiausiai prieinama bei pasiekia
ma jo gyvenimo laikotarpio vie- 
„ta. Pasigėn'dame daugiau naujos 
medžiagos , iš V. veiklos Ameri
koje, bet čia kalti Amerikos lie
tuviai, jo "draugai ir bendralai- 
kiąi, kad tokios medžiagos ’ ne
pasirūpino' pateikti. Iš papildo
mų knygos gabalų yra įdomesni 
J. Olšaūsko kelionės su Vana
gaičiu į AmerĮką įspūdžiai. B. 
Balučio ir A. A. Olio — tik ma.- 
žytės laikraštinio pobūdžio lnuo- 
trupoą. .Muzikų. J. Žilevičiaus ir 
Vi jakubėno straipsniai būtų 
vertingi savo srityje, “bet para
šyti daugiau ąu jausmo kriteri
jais ir netgi kaikur savo teigi
mais prieštaraujantieji.

BE "ZALĄTIJIMO”
Pats vertingiausias dalykas, 

be abejo — Alaųto duotoji Va
nago biografija. Pagal galimy
bę- išsami, gyva, intriguojanti, 
įdomi, kaip kokia apysaka. Bet 
užvis labiausiai man patiko 
Alanto'metodas —-(rašyti objek
tyviai, kritiškai, nagrinėti ir 
vaizduoti gyvą, tikrą žmogų ir 
mėginti atskleisti jo sielą.

Ak, juk žinome, kaip rašomi 
dauguma, straipsnių ir knygų 
apie mylimus mirusius. Vieni 
aiškina, jog tai mandagumas, o 
kiti stačiai kitaip negali, — ir 
tas miręs mylimasis būtinai iš
eina "pazalatytas”, nubronzuo- 
tas, paverstas į antžmogį ir vis
kas, ką jis yra daręs ar tik pirš
tą pridėjęs, tai esą didinga, svar
bu, be galo reikšminga ir pavyz
dys ateinančioms kartoms. Alan" 
tas tos pagundos išsisaugojo 
nuosekliai. Nei atėmė, nei per
dėjo, o vertino viską blaiviai pa
gal turimus duomenis, kuriuos 
mato čia pat ir skaitytojas ir 
pats gali vertinti. Ir už tat jo 
Vanagaitis išėjo gyvas žmogus, 
o ne bronzuota galvutė. Jo ver
tingieji darbai lengvai prasi
sunkia pro kritikos koštuvą, o 
antraeiliai — vėl savo vietoje.

Todėl knyga turėtų būti įdo
mi visiems gyviesiems gyvojo 
Vanagaičio gerbėjams ii- pali
kuonims. Ne mažiau ji yra įdo
mi visiems naujai Amerikon at- 
vykusiems kultūrininkams, įdo
mi ir iškelianti daug klausimų 
pagalvoti apie jų gabaus pradi
ninko čia jau nueitą vagą, ir apie 
naują mūsų visų arklo tebelau
kiančią vagą ... Kas daryti, 
kaip daryti, ar taip, kaip Vana
gaitis darė, ar kitaip, ir kodėl?

AR VANAGO GYVENIMAS 
NUĖJO "VELNIOP”?

Knygos gale Alantas yra pa
skelbęs kelis puslapius- Vaną* 
gaičio mąstymų ir aforizmų iš 
jo dienoraščių. Tos mintys rodo 
"juokdarį" Antaną butus giliu 
žmogumi ir tragišku žmogumi, 
kitonišku, negu j jį bendralai- 
kiai buvo pratę žiūrėti. Margu
čio dėdė, žinoma, nebuvo sausas 
filosofas ir iš viso nę filosofas. 
Bet kaikurios mintys — gražaus 
gilumo, kaip pavyzdžiui: "Lais
vės nėra: yra tik jos troški
mas”. ..

Ir pagaliau Vanago tragedija 
— šmėkla visiems mūsų naujie
siems vanagiukams, jo paties 
išreikšta žodžiais, pasakytais 
kelios savaitės prieš mirtį savo 
senam draugui artistui Stasiui 
Pilkai: "Pavargau •.. Vieton 
scenos, vaidinau ir tebevaidinu 
gyvenime. Gal ir blogai pada
riau, kad savo laiku negrįžau 
Lietuvon. Jūs ten tiek daug pa
darėte, o čia dėl to prakeikto 
dolerio velniop nuvariau visą sa
vo gyvenimą" (121 psl.).. .'

Šiuos įspūdžius pradėjęs apie 
Los Angeles mieste lietuviškai 
tebedainuojančią chįcagietę, no. 
rėčiau užbaigti savo piešinį kito 
chicagiečio žodžiais: "Iš tų die" 
nu (praleistų kartu su Vanagai
čiu ...) aš išmokau ne tik būti 
geresniu lietuviu, bet ir supra
tau, ką reiškia daryti, kad ir
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VYT. ALANTAS

Praėjusiais metais Tremties 
leidykla Vokietijoje' išleido Ka
zimiero Barėno novelių rinkinį: 
Giedra visad grįžta. Atrodo, kad 
knygai tikslesnio pavadinimo ir 
nebuvo galima parinkti. Barėno 
kūrybinėje padangėje giedra 
tikrai visada arba beveik visada 
grįžta. Autoriaus optimizmas 
veikia skaitytoją kažin, kaip 
švelninančiai ir raminančiai. Op
timizmas šių dienų literatūroje, 
reikia pasakyti, yra gan retas 
svečias. Išsaugoti optimistinį 
požiūrį į gyvenimą šiais morali
nio sužlugimo laikais yra beveik 
nuopelnas.

Barėnas vaizduoja tik Lietu
vos prieškarinį kaimą ir mažą 
miestelį. Miestinio gyvenimo jis 
neliečia. Be TO, jo novelės smar
kiai atsiduoda autobiografinė
mis nuotaikomis bei prisimini
mais. Susidaro įspūdis, tartum 
autorius kalbėtų apie tas vietas 
iy žmones, kuriuos pats pažino
jo. Jam nereikia sukti galvos dėl 
temų suradimo: jis žvilgterėja 
į savo praeitį ir savo atsimini
muose suranda aibę apkalbėtinų 
dalykų. Dėdė Vaitiekus, teta 
Karolina, pusbernis Aleksiukas 
ir visa eilė kitų knygoje minimų 
vardų, atrodo, surinkti iš auto
riaus giminų bei kaimynų re
pertuaro.

Visos Barėno novelės kaip ir 
siejasi "giminystės” ryšiais, 
nors kiekviena jų sudaro atski
rą vienetą. Sakysime, autorius 
pradeda savo knygą novele: Pus
bernis ir pusmergė, kur tarp 
kitko kalbama, kad "senelė kal
tino Vaitiekų, kad jis neina pus- 
berniauti pas Vienkarčius” ir 
baigia savo rinkinį novele pa
vadinta: Mario dėdė Vaitiekus. 
Jei knygos pradžioje Vaitiekus 
dar pusbernis, tai jos pabaigoje 
jis jau bernas ir rengiasi vesti. 
Tačiau nors autorius, sakau, ap
sisukdamas grįžta prie tų pačių 
vardų, bet jo knyga visdėlto pa- 
silieko novelių rinkinys, o ne 
apysaka ar romanas.

Barėnas mums pasakoja apie 
labai paprastus, kasdienius da
lykus. Nieko svarbaus jo novelė
se neįvyksta. Kartais skaityto
jui susidaro įspūdis, kad jis ima 
mažus gyvenimo gabaliukus ir 
atsidėjęs apžiūrinėja juos iš vi
sų pusių. Pats tas gyvenimo ga
baliukas gali būti ir visai neįdo
mus ir nereikšmingas, bet ka
dangi autorius j jį žiūri su dide
liu susidomėjimu, stengiasi ap
šviesti jį daugybe niuansų, tai 
ir skaitytojas noromis nenori- 
mis turi sekti autorių ir domė
tis tais pačiais dalykais, kuriais 
domis autorius, štai kodėl pra
dėjęs skaityti Barėno noveles 
nori jas 'skaityti iki galo. Jos

žmonės 
kaip sa- 
autorius

A

kitus palenktum lietuviškon 
dvasion”... (181 psl.).

Tas šiaip knygoje pasisakęs 
kitas chicagietis yra Antanas 
Olis. ..Man rodos, kad tuo yra 
išbaigiamas visas Vanagaičio 
veiklos Amerikoje paveikslas, 
nuo apačios ligi viršaus.

intriguoja, nors, jei reikėtų pa
sakyti kodėl intriguoja,' gal tiks
liai ir nepasakytum ....

Barėno vaizduojami 
daugiausia simpatingi, 
koma, "teigiami”. Jei
vaizduoja neigiamą personažą, 
tai kažin kurioje vietoje tas per
sonažas visdėlto turi humanis
tinę vietelę, kuri išgelbėja auto
riaus optimistinį šūkį, jog ”gied" 
ra visad grįžta”. Barėnas apra
šinėja susipykusius kaimynus, 
kurie galų gale visdėlto susitai
ko, Pranckūnas iškerta ant kai
mynui parduotos žemės beržus 
(mat, jis sako pardavęs žemę, o 
ne beržus), tačiau nenukerta 
paskutiniojo ąžuolo, dėdė Vai
tiekus kapojasi su Adele, o susi
taikę atrodo labai simpatingi 
žmonės ir ruošiasi vestuvėms ir 
t.t. žodžiu, giedra visad.grjžta... 
žinoma, .galima ginčytis dėl to
kios gyvenimo filosofijos teisin
gumo ar realumo, bet negalima 
užginčyti to fakto, kad autorius 
savo optimistiniu požiūriu į gy
venimą užkrečia ir skaitytoją.

Barėno vaizduojamame kaime 
pabūti malonu. Malonu paben
drauti ir su jo žmonėmis, tikrais 
lietuviais kaimiečiais, kurie tu
ri daug vidinės šilimos ir yra 
vaizduojami reljefiškai. Tačiau 
reikia pastebėti, kad Barėnas 
nesistengia aprėpti viso Lietu
vos kaimo kaipo tokio: jo sim
patijos krypsta į mažažemius 
kaimiečius ir samdinius. Jei jis 
ir paliečia Lietuvos kaimo "di
džiūnus”, t. y. stambiuosius ūki
ninkus, tai tik prabėgomis, ben
drais bruožais. Ne dėl to, be 
abejo, kad jis jų sociališkai ne
mėgtų, bet, matyt, dėl to, kad 
autorius juos mažiau pažįsta. 
Mat Barėnas turi tą gerą rašy- 
tojišką savybę,'kad jis rašo tik 
apie tai, ką pats gerai išmano.

Barėno veikėjai neturi nei 
psichologinių nei pasaulėžiūrinių 
konfliktų. Jis savo žmones vaiz
duoja vienodojo plotmėje. Tik 
vienoje savo trumpoje novelėje. 
Duobė jis bando savo didvyriui 
"įkalbėti” dvasinį socialiniu ne
teisingumu pamuštą konfliktėlį 
ir nepasakyčiau, kad taš bandy
mas autoriui būtų pavykęs. Duo
bės didvyris Marcelinas įdomus 
žmogus. Jis gyvena gritelėje, 
nieko neturi ir. svarbiausia, nie
ko nenori turėti. Tai yra reta 
žmonių veislės išimtis... Jis 
kasa numirėliams duobes už litą.• 
kurį t jam primeta zakristijonas 
Kritikas ir yra patenkintas. Tik 
kai iam vietinio šaulių būrio 
va:l:s Garuckis pakiša už duobės 
iškasimą 5 litus ir paaiškina, jog 
už l!tą niekas duobės nekas, 
Marcelino galvosenoje staiga 
įvyksta "revoliucija”, ir jis sa
votiškai susikerta dėl atlygini
mo su zakristijonu. Skaitytojui 
kažn kaip sunku patikėti, kad 
subrendęs ir ne visai kvailas 
vyras kaip kad Marcelinas visą 
savo gyvenimą nebūtų žinojęs 
kiek žmonės moka zakristijonui 
už duobės kasimą (mat, zakris
tijonas samdydavo Marceliną 
nuo savęs) ir kad ti timpai pa

Dr. P. Celiešius ("Draugas” 
vasario. 6 d., 195-1) užgiedojo 
augštu tonu: "Bet netikiu, kad 
tie menininkai sukurtų didelius 
meno dalykus arba paliktų meno 
istorijoje žymių vardų, kurie 
bando pagarsėti tik tokiais kū
riniais, kaip kaikurie iš mūsųjų, 
užtėkšdami prabėgtam baitam 
poperyje keletą rašalo dėmių!

Arba” A. Dargio medžio raiži
nyje kažkokios ■ kilmės tvarinio 
trigalvė, daugiau primenanti 
primityviausio urvinio žmogaus 
sienose įbrėžimus, negu mūsojo 
menininko pastangas”.

Jeigu Dr. P. Celiešius būtų 
dar porą minučių laiko turėjęs, 
būčiau atsiradęs pragare. Džiau
giuosi, kad Dr. P. Celiešius ma
ne nuvedė j urvinio žmogaus 
gyvenamą vietą, parodė sienose 
įbrėžimus, — ten tikrai 
žmogaus kūrybinė laisvė.

Dr. II. Lukoševičius 
"Kad ir nežmoniškai, bet
niškai” jam, taip pat daugumai 
nepatinka modernus menas, 
tiksliau sakant, nesukelia este
tinio pasigėrėjimo.

Jiems tikrai modernus menas 
baisūs. Kaip tam zoologiniam 
sutvėrimui raudona skarelė.

Aštonioliką metų gyvenu įvai
rių tautų tarpe, teko pažinti 
įvairių profesijų ir išsilavinimo 
žmonių.

Bet su daktaro titulais mažai 
sutikau, kurie taip galvotų, kaip 
Dr. P. Celiešius arba 
kaševičitis.

Čia nieko naujo, ši 
nių grupė yra sena
pasaulis. Jie buvo Bizantijos Go
tikos, Renesanso, jų netrūksta 
ir dabartiniais laikais.

Jie Michelangelui norį sudau
žė, jo kūriniui "Paskutinis teis
mas” marškinukus užvilko. Reir 
brandto darbus uždarė į palėpę. 
M. K, Čiurlionis jiems buvo tai
pogi nesuprantamas.

Neperseniausia vienoje tauto
je kūrybinė laisvė buvo išjuo
kiama surengtose parodose ”en- 
tartete Kunst”. Tos grupės va
das atidarydamas meno parodą 
pasakė: "Die Erde ist grau — 
der Himmel ist blau, die Baeume 
sind gruen”.

Teisybė, ne 'kiekvienas dažo 
kleckas padėtas ant. poperio gali 
būti meno kūryba, bet dažo 
kleckas, padėtas tinkamoje vie
toje gali būti neblogesnių kū-

tars meno

daug žmo- 
jų rašytus

t

k

yra

rašo: 
kito-

Dr. H. Lu-

maža žmo- 
kaip pats

ryba už Leonardo de Vinci Mo- . 
na Lisa,

Siitinku, kiekvienas žmogus 
turi teisę reikšti savo nuomonę, 
apie dabartinį modernų meną — 
ar sukelia jam estetinį pasige
rėjimo, arba priešingai.

Žiūrovą iškoliodami, vadini
mas meno ignorantais, nepasa
kyčiau, kad tai yra teisingas 
kelias. Kad dabartinio laiko mo
dernūs darbai, tapyba, skulptū
ra, grafika, gali būti meno kū
ryba, apie tai žodį 
istorija.

Asmeniškai, žinau 
nių, taip pat turiu
laiškus. Jie, žiūrėdami į moder
nų meną (paveikslą) pamatė — 
surado estetinį pasigerėjimą, 
tam reikia tik noro. Užeikim pas 
tuos, kurie nesuranda estetinio 
pasigerėjimo moderniąjam me
ne. .Pas daugumą rasime sienose 
prikabinėtų religinio ir pasau
lietinio turinio paveikslų-paveik* 
sliukų. Dažnai jų kūrybinė ver
tė labai pigi, labai saldaus turi
nio. (Teisybė, originalai bran
gūs, bet kur tos geros reproduk
cijos!). Tie paveikslai-paveiks- 
liukai yra diplomai apie savinin
ką.

Nenoriu jų kambarius tvar
kyti. Tai jų asmeniškas reika
las. Bet kad ten didžiausias 
dvasinis bankrotas — tai liūdna 
teisybė!

Ta žmonių grupė, tarškėjo, 
tarška ir tarškės — kaip išpus
toje pūslėje du žirnukai. Jie ne
padaro daug blogo — taipogi ir 
gero.

kalbintas būtų staiga atsisakęs 
nuo savo pnsa'i’ežiū' >>s — man 
niekti nereikia, kalią išpažino 
visą savo gyvenimą.

Tas kaimas, kurį vaizduoja 
savo noi elėse Barėnas, jau yra 
dingęs Lietuvos istorijos pusla
piuose. Nepriklausomoje Lietu
voje nyi teta Karolina, nei dėdė 
Vaitiekus, nei Marcelinas nebe
prisikels. Bet toks kaimas bu
vo, jis yra mūsų istorijos vieno 
laikotarpio grandis ir todėl kaip 
toks brangintinas, studijuotiiuis 
ir visokiariopai dokumentuoti- 
nas. Barėnas savo knygoje mums 
patiekia malonų literatūriškai 
stipriai apdorotą ir lietuviui ar
timą nepriklausomos Lietuvos 
kaimo vaizdu. Tik reikėtų pa
geidauti. kad jis, jei ir toliau 
domėsis Lietuvos kaimu savo 
'raštuose, atsisakytų nuo savo 
per didelio kuklumo ir savo jė
gas sutelktų didesniems užsimo
jimams ir platesnėms mūsų mie
li; kainu; aprėpiančioms literatū
rinėms panoramoms.

PELKIŲ ŽIBURĖLIS
Margučio radijo Chicagoje 

nuo 1953 m. spalio mėn. 18 d. 
duoda kas sekmadienis literatū
rinę valandėlę "Pelkių Žiburė
lis”, kurį ruošia "šviesos” Sam
būrio Chicagos skyrius. Reda
guoja Dalia Bylaitienė ir Petras 
Jurkštas. Muzikė Giedra Gu
dauskienė tvarko muzikinę da
lį. Skaito aktoriai: Henrikas 
Kačinskas, Vytautas Valiukas, 
Kazys Gandrimas, Irena Nivins- 
kaitė. Jonas Kelečius, Alfonsas 
Brinką, Stasė Kielaitė, Algirdas 
Kur'auskas, Eglė Vilutienė, Vy
tautas Juodka, Juozas Raudonis. 
Redaktoriai supažindina klau
sytojus su aktoriais ir skaitomų 
kūrinių -autoriais.

Vasario mėn. 21 d. "Pelkių 
žiburėlis” pasigirdo 20 kartą. Ir 
per tą laiką parinktais lietuvių 
rašytojų bei poetų kūriniais ir 
menišku perdavimų, gražiai .už
sirekomendavo. Klausytojų la
bai mėgiamas.

Malonu pažymėti, kad lietu
viškos radijo valandėlės žymiai, 
gerėja ir toji garbė tenka Mar
gučiui. A.

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj

7106 Superior Avė.
Tel. HE 2-0144

kuriuo laiku, bet kokiosBet
rūšies foto patarvimas Jums. 

Modernūs portretai, vestuvių, 
'Akilmių, vaikų Ir kitos du*- 
*rao*oe.

t

• •

VANAGAITIS
t

Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabar 
CLEVELANDE.

KNYGA ,
jau gaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug pa-

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

t

tirsite apie 'Amerikos lietuvių gyvenimą.
)» .

DIRVA; 1272 E. 71 St.
Cleveland 3,. Ohio

NępriklausopioB’ Lietuvos statyba: Prekybos ir Pramonės Rūmai Kaune. 
. ■ UI- >' ' ’ "



Visuomeninkų susirinkimas ŠLA centre

Ant. Sųgintis

DIRVA

Puikus
Padėk Europoje likusiems be

aukok

Boxer rūšies su užlenkimu. Mėlynos 
ar pilkos. Sanforuotos denimo kelnės. 
Mažiems berniukams ar mergaitėms. 
Dydžiai 2 iki 6.

The May Co.’s Basemcnt 
KiddieB* Wear Department

Vasario 16 diena Tautos šven
tės pro'ga SLA centro sumany
mu įvyko New Yorko visuome
ninkų pobūvis.

Susirinkimą atidarė ir jam 
vadovavo SLA sekretorius ir 
reikalų vedėjas dr. M. J. Vini- 
kas. Pirmąją kalbą pasakė Lie
tuvos generalinis konsulas J- 
Budrys, pasveikinęs Susivieniji
mo darbuotojų sumanymą išlai
kyti Tautinę šventę visose mū
sų draugijose ir organizacijose. 
Šią svarbią dieną artimu žmonių 
susibūrimais sustiprinsime tar- 
pusavius ryšius ir patarnausime 
bendram lietuviškam reikalui.

CLEVELANDO TALKA 
"AUŠROS” TUNTUI

SKAUTIŠKOJO RAŠINIO 
VARŽYBOS

Neniekinkim savęs

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

PUIKIAI PAVYKO "PELENĖ”

! 4.6x6 pėdų Klearflax 
Drobės kilimai
Tikra 9.95 iki 14.95 vertė

££ 9 7 c pora 
Gel»vofi
Pritaikyti lovų užtiesalai 57c kiekviena 

Apsiuvinėtas virAus, pilni dvigubi ap- 
vedžiojimai žemai, dviejų porų už
tenka vidutiniam langui, viena viršuj, 
kita žemiau. Naudokite kelias, poras 
paradiniams langams. Pora 60” plo
čio, 36” ilgio.

» The May Co.’s Basement 
Curtain Department

Moterų ir merginų Jacųuard
Vilnoniai

Ilgų rankovių įvairių rašpj. 
piokyklai, sportavitnui ar darbui. Mė
lyni, raudoni; žali, Juodi ir balti. Dy
džiai 34-38.

.The May ,Co.’s Basemcnt
' Sportswėar department

Nepriklausomybės šventei 
skirtoje sueigoje Bostone buvo 
pašventinta Baltijos. skaučių 
vietininkijos D. L. K.. Birutės 
draugovės • vėliava. Apeigas at
liko Bostono skautų dvasios va
das kun. J. Klimas. Vėliavos 
krikštatėviai buvo Irena Jurė
naitė ir Jonas Tuinyla. Jiedu yra" 
nepaprastai nuoširdūs skautiš
kojo jaunimo bičiuliai bei rėmė
jai, kurių širdys ir namų durys 
visados atdaros lietuvių skautų 
reikalams, štai ir pastarųjų vė
liavos įteikimo iškilmių proga 
abu krikštatėviai Baltijos skau
čių vietininkijai įteikė po $100. 
Tas dar labiau įprasmino, suei
gos reikšmę.? Tiedu Amerikos 
lietuviai Neprikla usomybės 
šventės proga parėmė lietuviš
kąjį skautijos sąjūdį. Tuo pačiu 
jie parėmė skaučių pastangas 
išlikti tikromis Tėvynės dukro
mis. Beje, reik pabrėžti, kad J. 
Tuinyla prieš porą metų" įteikė 
$100 taupymo boną Bostono 
skautų vietininkijai. Tuo tarpu 
tik Bostonas gali didžiuotis to
kiais dosniais skautų-čių rėmė
jais.

Toje pat sueigoje vietos skau
tininkų ratelyje naujai pakeltas 
pasktn. Algis Banevičius davė 
skautininko įžodį. Visario 16 
dienai skirtą žodį sueigos daly
viams pasakė rašytojas Faustas 
Kirša. Sueiga užbaigta gražiu 
skautišku laužu.

čių davė skautės įžodį. Įžodžio 
apeigas atliko tuntininkė sktn. 
fc. Strikienė. Džiugu, kad’ tokios 
reikšmingos šventės proga dar 
septyniolika mergaičių pasiža
dėjo eiti lietuvaitės skautės ke
liu.

Skaitlingais skaučių-tų vadovų 
būrys buvo pakelti į vyresnius 
sk. laipsnius. Dienai skirtą žodį 
tarė P.L.S. S-goš pirmijos narys 
vyresn. sktn. Br. Kliorė ir sk. 
tėvų vardu kalbėjo sktn. V. 
Tallat-Kelpša.

Šioje sueigoje ilgametė "Auš
ros Vartų” tunto tuntininkė 
sktn. Elena Strikienė, pasitrauk
dama iš pareigų, atsisveikino su 
tuntu ir perdavė jį naujai tun-

dieną išskirti iš kasdienybės. Jis 
skatino Susivienijimą daugiau 
kreipti dėmesio į visuomeninius 
reikalus ir nurodė pavyzdį, kad 
vietos visuomenininkai visame 
New Yorke neturi parankios sa
lės, kur galėtų būti rengiami su
sirinkimai. Susivienijimas turė
tų paremti vietos organizacijų 
pastangas įsigyti tinkamą salę.

Juozas Audėnas savo atsimi
nimuose pavaizdavo vienintelį 
kartą Vilniuje įvykusį Vasario 
16 d. minėjimą. Nors Nepriklau
somybės Aktas paskelbtas Vil
niuje, bet tik karui prasidėjus 
ir Vilniui grįžus prie Lietuvos 
buvo surengtos iškilmės Vasa
rio 16 dieną.

St. Gegužis, plačiai žinomas 
visuomenės darbuotojas primi
nė, jog SLA seimas Philadelphi- 
joj daug anksčiau prieš Vasario 
16 d. aktą priėmė nutarimą rei
kalauti Lietuvai laisvės. O vė
liau ši diena šiame krašte visų 
lietuvių labai uoliai buvo šven
čiama.
• I’r. lapienė patiekė atsimini
mų iš pirmųjų nepriklausomy
bės metų, kai buvo dirbama at
sidėjus, bet gyvenimas dar buvo 
sunkus. Kalbėtoja ypatingai pa
brėžė moterų vaidmenį lietuvių 
tautos žadinimo darbuose.

Alb. Trečiokas ir V. Jankaus
kas prisiminė tuos laikus, kai 
Lietuvai besikuriant šio krašto 
lietuviai čia uoliai dirbo gelbė
dami Lietuvai. Toji jų pagalba 
buvo ir didelė ir kaip tik laiku 
atėjo, kada ji labiausiai buvo 
reikalinga. Alb. Trečiokas, Spau' 
dos Klubo vardu kalbėdamas, 
pažymėjo, kad ši daug gražių 
minčių iškėlusi organizacija jau 
gali švęsti auksinį jubilėjų, nes 
dokumentai rodo, kad Sp. Klu
bas jau veikė 1904 metais.

Kalbėtojų nuoširdžios kalbos 
sudarė tikrą šventišką ■'.nuotai
ka.

Mažiems berniukams. Vėsus perdirb
tas nylonas, kurį lengva išplauti, 
greitai išdžiūva ir nereikalingas ly
ginimo. Trumpos rankoves.. Gražūs 
balti ar rusvi. Dydžiai 3-8.

The May Co.’s Basemept 
i KidcĮics' Wear Department

Dr. Vydūųo vyčių būrelio pa
stangomis Chicagos jaunimui 
Lietuvių Auditorijoje pastaty
toji pasaka "Pelenė” sužavėjo 
tiek jaunuosius tiek vyresnius 
žiūrovus. Vydūniečiai tikrai ne
apvylė žiūrovus. Tuo pačiu jie 
reiškia nepaprastą dėkui jų' pa
stangų talkininkams: rež. T. Se
rapinienei, už spalvingus kostiu
mus — E. Tutlienei, kukliems 
dekoratoriams — broliams A. 
ir L. Algminams, už šokius — 
S. Velbasiui ir muzikinės dalies 
tvarkytojui P. Kunstmanui. Vai
dino — pamotę — T. Serapinie
nė, Pelenę — P. Krasauskaitė, 
pamotės dukras — I. Leilionytė 
ir V. Varaneckaitė, princę — A. 
Grigaravičius, fėją — N. Mar
tinaitytė ir visa eilė karališkų
jų rūmų dvariškių, svečių, di
dikų bei šokėjų.

Lauktina,' kad jaunimas,, ma
tys pakartotinuš' "Pelenės” pa
statymus. Taip pat reikėtų ją 
parodyti ir kitų vietų jaunimui. 
Nepergausuš vaidintojų skaičius 
ir nesudėtingos dekorlfcijos su
daro patogią progą "Pele'nės” iš
vykoms į kitus miestus.*

Tiktai 24! 4.6x6 pūdų pailgi ir apva
lūs pinti kilimai su puikiu spalvų rin
kiniu. Visi yra puikios rūšies.. Spal
vingi, stori, jie * tinka bet kuriam 
kambariui.

The' May Co.’s Basement
Rug Department

Dvigubo apvedžiojimo Rayon Marųuisettė
Tikra 1.49 vertė

Tier užuolaidos

SEPTYNIOLIKA fiAUJŲ 
SKAUČIŲ \

• Vasario 21 d. Chicagos skau
tiškasis jaunimas iškilmingai at
šventė Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę. ’Ji’bu'vo. pradėta 
pamaldomis-- Marųuette’ Parko 
lietuvių parapijos salėje. Šv. Mi
šias atnašavo L.S.B.. dvasios va
das sktn. kun. J. Vaišnys, ŠJ. 
Sueigoje septyniolika kandida-

Sekant spaudą bei įvairių lie
tuviškų organizacijų susirinki
mus, dažnai tenka išgirsti ke
liamus klausinius kaip kovoti su 
ištautėjimu ir kaip geriau palai, 
kyti lietuvybę.

Lietuvių Kongresas Chicago- 
je taip pat rimtai šį reikalą 
svarstė. Kiekvienam tikram lie
tuviui tai daro malonų ir džiugi
nantį įspūdį, kad dar turime 
žmonių, kurie rimtai rūpinasi 
mūsų tautos gyvybiniu klausi
mų. Bet skaudu kai skaitant lie
tuvišką spaudą nejučiomis kyla 
klausimas, o kasgi tas lietuvy
bės palaikymas yra? Ar koks 
saldainių ar "ice-creani”, kurio 
daugiau valgysi — būsi geras 
lietuvis, o mažiau vartosi — iš- 
-tautėsi ?

TNerodo, tokio klausimo netu
rėtų būti, nes kiekvienam aišku, 
jog mus į tautinę bendruomenę 
jungia mūsų kalba. Męs esam 
tol lietuviai, kol lietuviškai kal
bam. Bet jeigu lietuviškai neiš, 
mokstam arba išmokę pamirš
tam, tai reiškia — ištautėjam.

Taigi, kalbėdami apie lietuvy
bės palaikymą kreipiam dėmesį 
į lietuvių kalbą. Lietuvybę pa
laikyti yra daug būdų: lietuviš
kas bendravimas, lankymas lie
tuviškų parengimų, dalyvavimas 
liet, organizacijose- ir kt.

Kadangi gyvename išsiblaškę1 
po plačiąją Ameriką, tai ir tie 
būdai nevisada ir nevisiems 
įmanomi. Tuo atveju daugiausia 
galėtų patarnauti mūsų lietuvy
bės lietuviškoji spauda. Mat, 
laikraštį ar knygą paštas pri
stato į kiekvieną Amerikos kam
pelį, tik svarbu, kad turėtume 
norą ją užsisakyti ir ją skaity
ti. Bet kartu su tuo kyla dar 
svarbesnis klausimas, ar turi
me pakankamai tikros lietuviš
kos spaudos? Atsakymas gana 
liūdnas — ne!

Man visai nesuprantamas tų 
žmonių elgesys, kurie įvairiomis 
progomis gražiai kalba apie lie
tuvybės palaikymą, gi tuo tar
pu savo darbais skatina ištau- 
tėjimą. Kaip pavyzdį čia noriu 
paminėti mūsų spaudą, ypač 
dienraščius, kurie man atrodo 
daugiausia turi skaitytojų, štai 
juose randame skelbimus, kad 
tokia tai organizacija išsirinko 
"menedžiarj” arba ta organiza
cija rengia "pikniką” ir 1.1, ir

Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Sidzikauskas sa- 1 
vo platesniame pranešime pa
darė šių dienų politinių įvykių 
analizę; nurodydamas, kad ne- ' 
paliaujamai auga jėgos pasiren- ■ 
gusios kovoti su agresorium. Net ] 
ir menkus vaisius suteikusi Ber
lyno konferencija šiandien 
mums reikšminga. Panašios kon
ferencijos parodo tikruosius ko- ' 
munistų kėslus ir demokratinė
je pusėje augina pasiryžimą ' 
priešintis Kremliaus užmačioms 
pavergti visą pasaulį.

Reikšminga, kad Europos 
valstybės, kurios arti jaučia ko
munizmo grėsmę, nerodo aktin- 
gumo. Vienintelė, galima saky
ti, pavergtų itautų, vjltis, tai 
Amerika, kur jaučiamas griež
tas antikomunistinis nusistaty
mas.

Kipras Bielinis savo kalbą 
skyrė atsiminimams apie Vasa
rio 16 dienos akto paskelbimą. 
Kalbėtojas nupiešė nuotaikas 
pačioje Lietuvių Taryboje šio 
žymiausio sprendimo išvakarėse. 
Taip pat jis atkreipė dėmesį į 
tai, jog Lietuvių Taryba Vil
niuje pati viena žinojo apie šį 
įvykį ir dėl vokiečių okupacinių 
sąlygų viskas buvo išlaikyta pa
slaptyje. Net ateinančiais 1919 
metais - ši šventė dar nebuvo 
švenčiama. Tik 1920 metais, jau 
Lietuvos Vyriausybei esant 
Kaune, buvo surengtas pirmasis 
šios dienos minėjimas. Buvo su
rengtos eisenos gatvėmis. Para
duose dalyvavo kariuomenės da-

■ liniaf, organizacijos ir mokyklų
• vaikai. Miestai pasipuošė vėlia- 
! vomis. Tai pirmoji tautinė šven-
■ tė’ įspūdingai praėjusi.

Dr. B. Nemičkas kalbėjo apie
• didelę reikšmę šios šventės pa-
• rengimų lietuviškumo ir lietu

viškų papročių palaikymui.
■ , Ant. Novickis pareiškė pasi-
• tenkinimą, kad Susivienijimas 
1 ryžtasi išlaikyti gražią Jietuviš-
• ką. tradiciją ir pačią Vasario 16 
>' '!■ ■ — .1 —.

Vasario "Skautų Aidas” pa
skelbė rašinio varžybas tema 
”SKAUTYBĖS TARNYBA DIE
VUI IR LIETUVAI”. Varžybų 
laimėtojams dovanas paskyrė 
skautų bičiulis kun. dr. J. 
PRUNSKIS, "Draugo” redukto
rius Chicagoje. 1-ji dovana — 
$20.00, 2-ji dovana — $10.00 ir 
3-ji dovana — lietuviškos kny
gos $5.00 vertės.

Šiose varžybose gali dalyvauti 
visi P.L.S. S-gos nariai-rės iki 
14 m. amžiaus. Rašinys turi bū
ti nemažesnis kaip vieno ”Sk. 
Aido” puslapio dydžio ir turi 
pasiekti redakciją iki š. m. ge
gužės 1 dienos. Laimėtojų raši
niai ir nuotraukos bus spausdi
nami ”Sk. Aide”.

Varžybų komisiją sudaro 
sktn. O. Gailiūnaitė, rašytojas 
Vyt. Tamulaitis ir sktn. č. Sen
kevičius.

ATTENTION MEN & WOMEN BOWLERS 
Cedar—Lee Recreation 2165 Lee Rd.

• A’NNUAL 1954.
ELIMINATION TOURNAMENT

The 2nd Annual Single Sweepstake for Men & Women 
4 GAMĖS ACCROSS 4-ALLEYS
70 cent Handicap, 200 ScratcheB

Call Frank E. MYERS
For Reservations FA 1-9606

atlieką įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, Vestuvių pakvieti
mus, plakatus ir kt.. '

Užsakymai priimami ir paštu.
DIRVA 7- 1272 Ęast 71 St-' Į 

; ' . .- . Cleveland 3, Ohio"
Telef.: HE 1:6344

Dažnai užtinkame tokius žo
džius: parkinimas, parkavimas, 
tortūros, subversivinė veikla, 
imęrdžensi ir t.f.

Pagaliau tiek toli nuėjo, kad 
pradėjo skelbti "kontestą’ 
"kontestantus”. Taigi lietuvis, 
skaitydamas tokią spaudą ran
da visą krūvą žodžių, kurietns 
reikia jieškoti vertėjo, kąd išaiš
kintų jų prasmę! Ar tokia spau
du tarnauja lietuvybės palaiky
mui ?!

Skaitydamas tokį "žargoną” 
prisiminiau vieną nuotykį Lie
tuvoje. Netoli mano tėviškės, 
viename kaime, tarp kitų lietu
viškos šeimos narių, augo jau
nuolis, kurį to kaimo žmonės 
vadino "Gražuoliu Ąžuoliuku". 
Iš tikrųjų jis, tai buvo puikiai 
nuaugęs, gražaus sudėjimo ber
niukas. Rusų caro priespaudos 
švietimo santvarka tų laikų Lie
tuvoje nedavė jam galimybės 
jokio mokslo pasiekti. Jis buvo 
tik tiek išsimokslinęs, kiek jį 
pramokė, taip tais laikais va
dinama "daratka", kuri priruoš- 
davo vaikus prie pirmos komu
nijos. Jis mokėjo pasirašyti lie
tuviškai savo vardą ir pavardę 
— tai ir.višas jo mokslas. Pra
sidėjus 1 pas. karui jis jau buvo 
kareivio (naujoko) amžiaus. 
1915 ni. rusai besitraukdami iš 
Lietuvos jį pašaukė j kariuome- 
nę-ip išvežė į Rusijos’gijumą.'

Baigiantis T pas. karui’ir vo
kiečiams'traukiantis iš’Liętuvos;1 
aš "tarnavau besikuriančioje Lie? 
tuvos kariuomęnėje. Tūo laiku 

, mes- buvom įsikūrę Panevėžy
Vieną dieną aš išėjau į krautuvę tuviasrtF^reititiniams apsiginti 
kažko" ntlsipirkti ir tuo momentu riup žiemos šalčių 
įėjo j ta pačią krautuvę tas BĄLFo .rūbų vajui.'

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arbi 
sugadinti ugnies, kreipkitės. į 
P, J. KERŠIS, dėl apkainavi 
mo, ko visada' reikalauja ap 
draudos kompanijos pirm, ne 
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609.Society foę Saving Bld. 

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

"Gražuolis Ąžiuoliukas” apsivil- , 
kęs gražiai persiūtu rusų karei- j 
vio uniformos rūbu. Jis buvo , 
tik t prieš keletą dienų grįžęs iš ( 
Rusijos. Kartu su juo įėjo į j 
krautuvę ir jo sesutė, kuriai jis ( 
norėjo nupirkti kokią tai dova- j 
ną: suknelę ar skarelę. ,

Su savo sesute jis kalbėjosi , 
labai patylai ir lietuviškai, bet ] 
kai kreipdavosi į krautuvės sa
vininką, tai kalbėdavo garsiai ' 
ir rusiškai, nors žydelis gerai , 
mokėjo lietuviškai. "Gražuolis j 
Ąžuoliukas” nebuvo dar gerai , 
išmokęs rusų kalbos, bet tik šiek , 
tiek pramokęs, taigi ir kalbėjo ■ 
labai darkyta rusų kalba. Neži
nau ar tas žydelis iš pripratimo, j 
nes daugiausia prekiaudavo su . 
lietuviais, ar suprasdamas, kad 
'gražuolis” silpnokai kalba ru
siškai, į’ jo klausimus atsakinėjo 
lietuviškai.

"Gražuolis” užsigavo ir išėjo 
su sesiite į kitą krautuvę. Gal 
nepraėjo nė pilna savaitė kai 
tas vyras įstojo savanoriu į mū
sų kariuomenę ir buvo paskirtas 
j dalinį, kuriame aš tarnąvau. 
Betarnaudamas kariuomenėje 
jis pasidarė toks karštas patrio
tas, net nemėgdavo girdėti sve
tima kalba kalbančių. Ypatinga 
neapkęsdavo lenkiškai kalban 
čiųjų, kurių Panevėžyje tuo lai 
ku nemažai buvo.

Po kurio laiko draugiškai aš 
jam priminiau apie jo elgesį 
krautuvėje ir paklausiau, kodėl 
jis taip darė. Jis, kiek parau
dęs, man taip atsakė: Kai pa
tekau į rusų kariuomenę buvau 
paskirtas j tokį dalinį, kuriame 
buvo daug lenkų. Lietuvis jis 
buvęs tik vienas. Lenkai suži
noję, kad aš esu lietuvis, pra
dėjo mane niekinti (vadindavo 
chamu, mužiku ir 1.1.) ir aiškin
davo man, jog lietuviai esą pras
čiausi žmonės; iš jų nesą nei ka
rininkų nei kitokių valdininkų. 
Gi iš lenkų tarpo jie nurodė man 
keletą asmenų, kurie buvo "di
deli" žmonės. Lietuviai esą tik 
kaimo mužikai ir dvarų bernai. 
Kaip žinai esu bemokslis, tęsė 
toliau, todėl ir prieš tuos lenkus 
atsikirsti negalėjau. Buvau jų 
lyg apglušintas ir net buvau 
bepradedąs slėpti savo tautybę. 
Taigi norėdamas pasirodyti 
"mandresniu” už "mužiką", ir 
j tą krautuvę įėjęs kalbėjau, 
nors ir darkyta, bet svetima 
kalba.

| Dabar matau, jog buvau lenkų 
j apmulkintas, dėlto ir nebeap- 

i kenčiu lenkiškai kalbančiųjų. 
|Į Baigdamas savo paaiškinimą, 

. | padėkojo man už iškeltą" klau
simą ir prašė niekam daugiau 
pulke nepasakoti apie tai, lies 
esą jam būtų labai gėda.

Kad .tą beraštį kaimo bernelį 
taip lenkai apmulkino, tai čia 
nieko nuostabaus, bet kasgi ap
mulkino tų laikraščių korespon
dentus, kurie taip be pasigailė
jimo darko kalbą?! Nejaugi ir 
jie mano, kad tik darkytą kalbą 
vartodami išeisime iš "mužikų” 
luomo ir tapsim lordais?!

Jei prof. Niedermanas, būda
mas svetimtautis, taip grožėjosi 
mūsų kalba ir ją gerbė, tai 
mums patiems ją niekinti, tikrai 
nepadoru.

Neniekinkime patys savęs, 
pakanka, kad mus niekina tie, 
kurie norėjo ir nori mus pa
vergti.

•Pirmieji, nutausta’ tie, kurie 
negerbia savo kalbos. Taigi kal
bėdami apie lietuvybės palaiky
mą, pirmoje eilėje kreipkime dė
mesį į kalbą, -ypač j spausdintą 
žodį. Skaitykim, remkim ir pla
tinkime mūsų liętuviškąją spau
dą, bet kartų žiūrėkime, kad ji 
būtų gryna lietuvių kalba rašy
ta. Spa’uda darkyta kalba nebe
tarnauja lietuvybės palaikymui, 
bet skatina ištautiejinią. '

•■ . Lietuvis

Mažų berniukų perdirbto nylono
Sporto marškiniai

Reguliariai' $1.69

K U

Clevelando skaučių-tų Nepri
klausomybės šventės Bueigos da
lyviai sudėjo $88.37 aukų. Ne
ringos' skaučių tuntas ir Cleve
lando skautų vietininkija iš šios 
sumos siunčia $50*00 "Aušros” 
tuntui Rennhofe, Vokietijoje. 
Pinigai skiriami to tunto būklo 
įrengimo tajkai paremti.

Clevelando skautės ir skautai 
dėkoja savo maloniesiems bičiu
liams už aukas, nes jos įgalino 
paremti "Aušros” tunto darbus.

— SKS —

tininkei sktn. Halinai Plaūšinai- 
tienėi. Naujajai tuntininkėi teko 
tikrai gausus "kraitis*’, nes ji 
su džiaugsmu perėmė vadovauti 
tuntą iš 12 skaučių draugovių.

megztiniai
•Tikra 5.95 vertė si

Vaikų su užlenkimais Boxer
Denim kelnes 

gfeĮ’/Tją Reguliariai $1

■B 66“

Tiktai 149! 18x24 colių ”Klearflax”
Kilimų pavyzdžiai

' Tikra 2.98 iki 3.98 vertė
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kurie skelbiasi DIRVOJE!

suformula- 
problemas,

Sąžiningai 
būtų nau-

sa-

— Ar .tai reiškia, kad ne LDš ir ne,LRS 
turėtų būti laikomi atsakingi dėl nesutari
mų?-

PALAIKYKIME TUOS >

lis apie LTS?
* • * •

- Jokių apskaičiavimų, kas formaliai 
ateis; kas'ne, visiškai’nedarome. Mums ne 
tiek svarbu • "partiečių” ‘verbavimas, kiek

D I R V A

detale*), Jei veiktumėme jau valstybės plot
mėje ir tektų stoti į politinių rinkimų "ringą”, 
gal turėtumėm būti griežtesni formalistai ir 
arba jungtis, arba nariams pastatyti klau
simą aiškiai: ”čia ar ten?”. Bet dabar taip 
daryti nėra reikalo, bent kol nesusikertama 
kokiais ■ principiniais klausimais. -

Toks "nąri,ų susimaišymas” nėra nau
jiena ir kitų grupių tarpe. Kaikur jis buvo

. .. ■ . . • . - , . puoicnęs ucl virsuuefi ---- OLaiuvuvuiičį uacid-
,jokia politine grupe, neturi ^so.. remti.. me. v)jke . ,; Normaliose salygose tai būto 
kitą politinę grupę’ (tegu sakyširti, ir ne- nen6rmalu> ,bef nenormaliose - beveik ’nor- 

. partinę ), Nebent toji kita grupė butų jos ■ . •
pačios sukurta "satelite”. T et, pagal' dėsnį 
"gyvenk ir leisk kitanri gy ve įti”, LTS neturi

' reikalo ir- smerkti LRS atliradimą. .Ypač, 
kad LRS atsirado daugiausit dėl tam’tiktų

! . -

ČIURLIONIO
ANSAMBLIO įdain.avimų albumas 

kaštuoja tik $10.00.

M. K. ČIURLIONIO
KŪRINI V -Andriaus Kuprevičiaus 

piano įskambinimai kaš- 
■ tuoja tik $5.00. ■ ■

» Siųskite pinigus:’DIRVĄ’, 1272; )E.
. * • • 71 St., Cleveland

. > ‘ .3, Ohio
ir jūs tuoj gausite plokšteles.

. ’ -J - . • •
♦ / ■

11. LTS ir ”Mažlietuviai”
— Tai kaipgi visdėlto susidaro antrasis 

"blokas”, jei jame pasitaiko pritarimo pir
majame vyraujančioms pažiūroms?

__ Vienas iš tą antrąjį "bloką” pastoviau 
surišusių klausimų buvo Mažosios Lietuvos 
Rezistencijos j Vliką įjungimo klausimas. 
Šiuo reikąlu du lygūs "blokai” buvo ilgą laiką 
"kieti”. Klausimas teigiamai išsisprendė tik 
tada, kai pirmajame atsirado stambus ply
šys ...

— Ar tiesa, k^| LTS atstovas galų gale 
nebalsavo už ML priėmimą* į Vliką?

— Priešingai, LTS atstovas visą laiką 
aktyviausiai, veikė, kad ML būtų įtraukta, 
ir tai visiškai be jokio užtikrinimo, kad tuo 
būtų kaip nors sustiprintos antrojo "bloko” 
pozicijos. (ML atstovas ir nėra susirišęs nei 
su vienu iš "blokų”). ’

Kai prieita prie sprendimo, LTS atsto
vas pasiūlė aiškią rezoliuciją, kuria ML at
stovas kviečiamas į Vliką, ųejungiant td 
dalyko su jokiu kitu reikalu. Tačiau iš krik, 
dem. grupių kilo pasiūlymas tą reikalą su
jungti į vieną rezoliuciją su Vienybės Sąjū
džio padėties Vlike atstatymu (berods tik 
tokia sąlyga k. d. grupės sutiko balsuoti ir 
už ML atstovo priėmimą, juk reikėjo, kad 
nebūtų nei vieno balso prieš). LTS atstovo 
rezoliucija vien tik ML reikalu dėl to nega
lėjo būti priimta. Tada LTS atstovas atsi
klausė, ar susilaikymas nelaikomas lygiu 
balsavui prieš. Gavęs teigiamą išaiškinimą, 
LTS atstovas susilaikė balsuojant kombi
nuotąją rezoliuciją. Tas susilaikymas buvo, 

. aišku, nukreiptas'ne’į ML atstovo klausimą, 
o specialiai į to klausimo sujungimą su kitu, 
gerokai- dviprasmiškoje padėtyje buvusiu 
klausimu.

12

Lietuvos' išlaisvinimo veikloje, spragų (ar 
nukrypimų vienpartine linkmė), susidariu
sių, žymia dalimi todėl, kad pats Vlikas ne
įstengė ar net nesistengia jąs užpildyti. To
dėl Vlikui juo labiau netiko LRS atsiradimą 
smerkti. Mūsų įsitikinimu, to smerkimo 
svarbiausios skatintojos Vlike buvo ir tebėra 
grupės, bandžiusios tam tikrą veikimo sritį 
laikyti tik savo globoje, tik po savo etikete, 
ir tik pagal savo partinę liniją vedamą. Tad, 
mūsų akyse, šis smerkimas yra partinio in
tereso laimėjimas. Laimėjimas ta prasme, 
kad nutarimas, kuris būtų tikęs pasirašyti 
nebent atitinkamų ^partijų komitetui, gavo 
Vliko parašą ...

”Vietų pasidalinimas”
ką reiškia minėtų "blokų” kaip ir 

pasidalinimas vadovaujančiomis vietomis?
— Toks pasidalinimas, pagal kurį Vliko 

pirmininkas renkamas iš vieno "bloko”, o 
VT pirmininkas iš kito, .yra. Partiniu požiū
riu tai visai normalu, bet prie Vliko pobū
džio tai nelabai pritinka.-Tuo, galbūt, norėta 
apsisaugoti nuo vienašališkos įtakos ir vie
našališkos "etiketės”, bet praktikoje dažnai 
pusiausvyra ir teišlaikome tik "etiketes", bet 
ne esminės įtakos požiūriu. Dabartinė. VT 
yra antrojo tariamo "bloko” neva "užvieš
patauta”, tačiau pereitais metais buvo- visa 
eilė atvejų, kada vistiek VT žygių linkmė 
pakrypdavo pagal "mažumoje” esančojo 
"bloko” liniją ..

— Kokią, būtent, liniją?
— Išvengta susitarimų ir net rimtų

—■ Bet jeigu kieno veikla iš tikfųjų at
rodo išlaisvinimo reikalui esanti žalinga, ar- . 
gi Vlikas 'neprivalo reaguoti? Juk buvo pla
čiai pasklidęs gandas, kad LRS veikimo prie
monės nepatikimas, tiesiog įtartinos, tad 
Vlikui esą net pavojinga su ja bendradar
biauti bei būti atviram .;. Ir su Diplomati
jos šefu Vlikui kaip tik dėl to esą keblu ben
dradarbiauti, kad jis bendradarbiaująs Bu 
tokiu nepatikimu kontragentu ...

— 'Tas ir yra, kad buvo tik "pasklidęs 
gandas”. Bet kuo jis paremtas? Iš kur jis 
kilo? Juk galėtų ir apie pati Vliką "pasklisti 
gandas”, kad ir jo priemonės nepatikimos 
bei įtartinos, kad i? jo žmonės gal, ko gera, 
yra tapę kieno nors "įrankiais”, ar net dar 
blogiau. Bet kurgi nuėitumėm, jei imtumėm 
vadovautis tokiais gandais ar vieno kito as
mens "įspūdžiais” tokioje srityje! Visiškai 
neatsargus pasitikėjimas šiame darbe pavo
jingas, bet beatodairiškas įtaringumas (arba ■_ 
pasitikėjimas kiekvienu pakištu įtarimu) dar 
pavojingesnis. Minėti gandai, atrodo, toli 
nebuvo toki, kuriais būtų pamato grįsti rim
tas išvadas. Tašiau Vliko vardu veikusieji 
juos labai mielai priėmė kaip gryninusį pi
nigą ir padėjo juos skersai kelią bendradar
biavimui lygiai su LRS, lygiai su Diploma
tijos šefu.

žinoma, mūsų manymu, tikslingiau būtų 
ne kokias nors "konvencijas” tarp Vliko ir 
l.RS sudarinėti, o tiesiog atverti Vliko duris 
ir pakviesti — prašom į vidų, dirbkim drau
ge.

14. LTS ir LAS
—■ O kaip su Lietuvos Atgimimo Są

jūdžiu?
— Viešojoj opinijoj ši grupė šiandien 

užima buvusios "radikaliųjų tautininkų” 
("voldemarininkų” vardu vadintos) grupės 
vietą, nors gal daugeliu atžvilgiu tai nebėra 
visai tas pats.

Kadai buvę nesusipratimai tarp "radi
kaliųjų” ir .."nuosaikiųjų” tautininkų šian
dien vargu beaktualūs. Tačiau anksčiau mi- 

pasitarimų su Liet. .Rezistencine Santarve nėti tradiciniai bei "politinio mąstymo būdo” 
dėl bendradarbiavimo su Diplomatijos šefu, 
suverčiant vien jam atsakomybę dėl neben
dradarbiavimo ...

savumai tebepalaiko paskirą susiorganiza- 
vimą, net paskirų laikraščių leidimą. Tas 
paskiras būriavimasis gal ne daugiau, bet 
ir ne mažiau pateisinamas, kaip ir visos eilės 
kitų -paskirų grupių buvimas, žiūrime į tai, 
kaip į faktą, jo nenagrinėdami nei tikslin
gumo, nei nusistatymų skirtumo ar pana
šumo atžvilgiais, ši grupė yra tokios pačios 
rūšies grupė, kaip ir eilė Vlike jau dalyvau
jančių grupių. Todėl remtumėm ir jos įsi
jungimą į Vliko darbą.

t 4 - ■

15. '^Partijų susimaišymas”
a— Pastebima, kad vienur kitur tie pa

tys asmenys reiškiasi LT Sąjūdyje ir kaiku- 
riose kitose grupėse, pavz., LAS, LRS, Liet. 
Laisvės Kovotojų S-goj...

— Dvi pastarosios paminėtos grupės, 
organizuotos grynai rezistencijos tikslams 
ir tik šalia to turinčios šiek tiek poli
tinės "spalvos”, ne su visų partijų pažiūro
mis sutampančios, telkė ne tik "dar nepar
tinius", bet ir "jau partinius”- asmenis. Tuo 
būdu jose galėjo atsirasti asmenų ir iš mūsų 
grupės, be jokio įsipareigojimo nuo mūsų 
grupės atsiriboti. Ir mes neprieštaraujam 
tam "susimaišymui”, jei tai . liečia net ir

— Galima ir jiems kaiką prikišti. Bet, 
mūsų nuomone, tie reikalai šiandien būtų 
jau daug geresnėj padėty, jei Vliko ir VT 
atstovai, kurie praktiškai dalyvavo ar turėjo 
dalyvauti atitinkamuose pasikalbėjimuose, 
būtų laikęsi kitokios taktikos. Jie, tačiau, 
laikėsi taktikos, galima sakyti, iš anks
to nepalankios teigiamam 
rezultatu i. Tai daugiausiai ir nulėmė, 

. kad nieko nepasiekta. Pačiam reikalui esa
moji padėtis nenaudinga, bet ji atitinka 
"pirmojo bloko” kaikurių atstovų užsibrėžtą 
p a r t i n į tikslą, kuris, nors oficialiai ir 
nepareiškiamas ar net užsiginamas, faktiš- 
kai atrodo esąs ne, kitoks, kaip tik "likvi
duoti”' (t. y., moraliai ir formaliai pastatyti 
j ignoruojamųjų padėtį) ir Lietuvos Diplo
matijos šefą, ir Liet. Rezistencijos Santar
vę. .Mes manom, kad "pirmasis blokas” (jei 
ne visas ištisai, tai bent lemiamą žodį prak
tikoje turintieji jo atstovai) n e n o r i,
kad kalbamasis bendradarbiavimas iš viso- LAS, nes nei viena iš tų grupių tuo tarpu 
būtų. Vlikas,- kaip toks, mūsų supratimu, nėra pasireiškusi tokiais; pareiškimais ar 
turėtu labai rūpestingai to siekti b e ų d - veiksmais, kurie būtų iš esmės priešingi mū- 
r o-s i o s- bylos labui. "Bet nepasiekta. Va-' pagrindinėmis.pažiūroms (nekalbant .apie 

; dinasi, tuo tarpu minėtasis partini s ’’4" *' T .......... i”'........... ‘
interesas yra patenkintas.

13. LTS ir LRS
— Vlikas savo laiku oficialiai pasmerkė 

LRS buvimą, kaip separatišką* lietuvių jėgas 
skaldantį it .-žalingą reiškinį. Ar LTS, yra 
priešingas tam smerkimui ir jis remia LRS?
' " jiena ir anų grupių tarpe, rvaiaur jis uuvt

. - ^.S.yra I’°,ltlT .g-CSe’ ?nnC,p!f pasiekęs net viršūnes— atstovavimą pačia-

LTS pirmininko atsakymai į "mūsiško” mąstymo plitimas ir įsitvirtini- reprezentantu. Visų sluogsnių interesų dėri- 
' ”Dirvos” klausimus n13”- Leiskime, kad jaunimas ateity išsi

sklaidys visoje* eilėje kitų politinių susigru- 
pavimų, ne vienoj mūsiškį įsijungs; arba, ' 
leiskime, sukurs net naujų susigrupavimų. 
Jei jie visur nueis nešini mintimis, kurios 
mums atrodo geros, tai tvarkoj, nes tai reikš' 
tų, kad mums pageidaujamos pažiūros būtų 
pasklidusios visur.

19. LTS ir liberalizmas
— Dažnai tenka girdėti tautininkų srovę 

išskiriant iš- kitų tarpo, kaip "nacionalinę” 
srovę, kai kitos vadinamos "internacionali
nėmis”, nes jos esančios susirišusios tai su 
"raudonu”, tai su "juodu” ar su "žaliu” in- 
ternadionalais. Bet dabar girdėti, kad ir LTS 
esąs prisidėjęs prie internacionalo, būtent, 
prie liberalų internacionalo. Ar tai nėra sa
votiška "mirties kilpa” ligšiolinėje linijoje?

— Visų pirmą, LTS, kaip organizacija, 
nėra prisidėjęs nei prie liberalų, nei prie 
kokio kitokio internacionalo. Tačiau du jo 
dabartinės vadovybės nariai, asmeniniu ti
tulu, atstovauja lietuvių liberalu grupei Vi- 

savumus, o ne . cjurjnės ir Rytų Europos Egzilų Demokra
tinės Liberalų Unijos Jungtinėse Valstybėse 
vadovybėje. Be jų, iš lietuvių pusės, irgi 
asmeniniu titulu, ten pat dalyvauja vienas 
Liet. Valst. Liaudininkų S-gos vadovybės na
rys (nors LVLS, kaip organizacija, dalyvau
ja "žaliajam” internacionale) ir vienas Liet. 
Rezistencinės Santarvės vadovybės narys. 
Jie tam tikslui buvo deleguoti ne tų organi
zacijų, o liberalios politikos principams pri
tariančių asmenų New Yorke įvykusio susi
rinkimo.

su šiomis’grupėmis, ar ir dar su viena kita 
iš esamųjų, nesudarytų "trečio bloko” Vlike?

— Greičiausia ne. Mūsų pažiūra, Vliko 
iš viso neturėtų būti "blokų"', išskyrus vieną 
tamprų viso Vliko bloką. Mūsų siūlomasis 
Vliko susitvarkymas, ir siūlomoji darbo pro
grama kaip tik ir turi tą mintį. Pavyzdžiui, 
mes siūlome tik vieną Vliko pirmininką, ku
ris drauge būtų ir Vliko vykdomojo brang 
duolio vadovas. Taigi jau iš karto nebebūtų 
progos "dalintis”, kaip dabar: vienas ..pir
mininkas "mūsų”, kitas "jūsų”...

— Ar nebūtų persunku susitarti dėl tos 
vienos viršūnės?

— Būtų ne tik sunku, bet tiesiog neįma
noma, jei. visos ar bent kelios grupės laiky
tųsi nusistatymo, kad "pirmininkas žūt būt 
turi būti mūsų”. Pirmininkas, kaip ir kiek
vienas kitos darbo šakos vadovas, turėtų 
būti tas, kas, daugumos nuomone, pagal 
savo a s m e n i-n i u s r..... ....... ~ —
pagal partinę priklausomybę, atrodys galė
siąs geriausiai atlikti numatytas pareigas 
Žinoma, joki nuostatai čia nieko nepadės, jei 
nebus visų grupių geros valios.

17. LTS ir nepartiškumas
— Pagaliau, kaip LTS žiūri į nepartiš- 

kumo šūkį?
— "Nepartinių partija” faktiškai visada 

yra didžiausia-"partija” visuomenėj. Drauge 
tai yra labiausiai "marga” ir, žinoma, visiš
kai neorganizuota "partija”. Ji susideda iš 
trupučiuko kraštutinių individualistų ir ma
sės nepaslankiųjų ar neturinčiųjų nuomonės 
politiniais klausimais. Tad netenka ir kalbėti 
apie kokius nors santykius ...

Pats "nepartiškumo” šūkis visada turi 
tam tikro populiarumu, kai partijų veikimas 
reškiasi perdaug partiškai. Tautininkų kai- 
kūrie įtakingieji asmeiiys (Lietuvoje) irgi 
savo laiku buvo išėję į "kryžiaus karą prieš 
partijas”... Buvo siūlyta net pačią Tauti
ninkų Sąjungą' paversti "Tautos Sąjunga”, 
t. y., "visų lietuvių bendra politine organi
zacija”... Tiesa, tokia mintis kilo'ne iš pa
čios Tautininkų Sąjungos narių tarpo, o iš 
tokių šluogsnlų, kurie kaip tik laikė save 
"nepartiniais”, t. y., nesiryžtančiais ar ne
norinčiais "susidėti” su bet kokia iš esamų 
organizuotų politinių grupių. Tas sumany
mas, tačiau, pritarimo nerado, ir Tautininkų 
Sąjunga pati iš partijų kategorijos faktiškai 
neišėjo, nors apie partijų sistemą iš jos 
eilių ir nekartą buvo labai kritiškai atsilie
piama.

Ir dabar "nepartiškumo” šūkis ne dau
giau pateisinimo teturi, kaip ir kitais lai
kais. Kiekvienas turi laisvę prisidėti ar ne
prisidėti prie organizuoto politinio veikimo. 
Bet didžiuotis neprisidėjimu ir gar,sintis kad 
štai "aš su nieku nesusidedu ir nieko nepri
pažįstu” — neatrodo didelis nuopelnas. O 
jei kas bando visdėlto veikti politikos srity 
■organizuotai, kad ir nesusidėdamas su jokia 
esama organizuota politine grupe, tas 
vaime kuria dar vieną ... p a r t i j 
vistiek kaip ji bepasivadintų.

18. LTS ir jaunimas
— Tačiau pastebima, jog ypač jaunimas 

išeivijoj, kad ir nevengdamas dalyvauti po
litinėj akcijoj ar bent rengtiB jai, rodo aiškų 
palinkimą organizuotis "nepartiškai”, lyg ir 
bijodamas "susitepti’’ kontaktais su esamo- 
mis'-politinėmis grupėmis...

— Jaunimas "senių” politinių susigru
pavimų ir jų charakterio beveik nepažįsta. 
Jis, tiesa, yra "tampomas už skvernų” tai 
j vieną tai j kitą pusę. Kurie nori apsispręsti 
savarankiškai, t. y., nepalinkti iš karto ton 
pusėn, iš kurios pirmiau ar stipriau bus 
"truktelta”, tie nesiskubina ir nori pabūti 
"neutralioje aikštėje”. Ateis laikas, kada ge
riau pažins, kas yra kas ir kas ko nori, tada 
kiekvienas apsispręs, su kuo eiti, ar gal kurs 
ką nauja, gal ir tobuliau ...

LTS jaunimo ”už skvernų netempia" į 
save. Gal mūsų žmonės tuo atžvilgiu neryž
tingi, neišradingi, ar gal tiesiog varžosi įžeis
ti jaunimo savigarbą, bet taip jau yra. Ta- t 
čiau, nors mūšų sluogsniuose ir pakalbama,- 
kad štai ta ar kita grupė "organizuoja sau' 
prieauglį, o mes rie”, neturime pamato Būti ' 
visai nepatenkinti ■ dalykų eiga, žymi. dalis 
■jaunimo; ypač akademinio, kažkaip savaimė 
savo mastyme, krypsta tokia linkme, kokios, 
mes linkime naujajai mūsų visuomenės‘'ak
tyvo kartai. /

ou aunu pu.iAiia utuimu<,uiic oioiciuii. įcu 

--Ar tai rejšlda, jog LTS tikisi, kad visiškai sutampa su mūsų "pažįūra. Libera
lizmas yra priešingas klasių- kovos princi-. 
pui —-. tuo jis daugiausiai ir skiriasi nuo 
šiaip jau jam savo pažiūromisb artimo ”ža-

■ įjojo” internaciorialo, . kurį liberalių laiko, 
vien tik. žemdirbių, ir tai smulkiųjų, klasės- 

' ■ ■

— Kokia prasmė dalyvauti tokiame jun
ginyje?

— šiais laikais lietuviams yra prasmė 
dalyvauti kiekviename tarptautiniame sam
būryje, kuris gali turėti progos kur nors 
kelti balsą dėl Lietuvos išsilaisvinimo.

Liberalų tarptautiniai ryšiai, kaip jiems 
ir dera, yra liberalūs. Gal ir kitos tarptau
tinės organizacijos savo dalyvių perdaug ne
suvaržo, bet jau liberalų junginiai iš princi
po tokiam suvaržymui priešingi. Tai daugiau 
bendravimas ir talka ginti liberaliniams 
principams prieš bendrą jų realizavimo prie
šą, kuris — ypač Vidurinės ir Rytų Europos 
tautoms — dabar yra visų pirma komuniz
mas. Minėta unija yra vienas iš tarptautinių 
junginių, kurio tikslas įvairių tautų liberalų 
vardu kelti balsą komunizmo pavergtų tautų 
išlaisvinimo reikalu. Tai nėra lemiamos ga
lios veiksnys, bet viena iš kovos grandžių, 
kurioje dalyvavimas, mūsų nuomone, nėra 
beprasmis ar nereikalingas.

— Bet visgi tai atrodo, kad tautininkų 
žmonės, nors ir neoficialiu titulu, jungiasi 
kaip tik prie liberalų.

— Natūralu, nes tradicinės tautininkų 
pažiūros visada iš esmės buvo irą’ra libera
lios. Paprastai sii liberalizmu esąs laikomas 
nesuderinamas nacionalizmas. Taip yra, jei 
turima galvoje šovinistinis nacionalizmas. 
Bet tautininkai savo "nacionalizmą" kaip tik 
yra susidarę antišovinistinėje dvasioje. Pri
siminkim tik "Vilties” laikus, kai A. Smeto- • 
na ir kiti tautininkų srovės pradininkai ko
vojo prieš lenkišką šovinistišką tautiškumo 
supratimą. Tas pats ir pažiūroje į religiją 
bei į religinių bendruomenių-bažnyčių vaid
menį visuomenėje. Tautininkai visada buvo 
lygiai priešingi religijos paneigimui ar ko
vai prieš ją, kaip ir suteikimui jai priver- 

. čiamumo pobūdžio. Visada buvo siekta libe
ralaus, tos problemos "sprendimo. Ir jei toj 
srity yra buvę konfliktų, tai dažniausia kaip 
tik dėl siekimų iš kitos pusės tą problemą 
visiškai neliberaliai spręsti.

Ūkiniuose reikaluose tautininkų pažiūra 
irgi visada buvo liberalinės dvasios vedama, 
gal dėl faktinių Lietuvos' sąlygų daugiau 
linkstant ne j klasikinį, o j modernesnį libe
ralizmą, kur valstybės vaidmuo suprantamas 
vien tik kaip privačių interesų sargo, bet ir 
kaip privačią ūkinę iniciatyvą palankiai glo-

• bojančib vadovo vaidmuo.
. Tam tikras nukrypimas nuo gryno li

beralizmo yra buvęs konstitucinės santvar
kos klausimu'. Tai galima apibūdinti, kaip 
bandymą įgyvendinti liberalinius principus

* ne liberaliomis priemonėmis. Bet, kaip pir
ma buvo minėta, LTS -tai laiko to meto 
eksperimentu, ne visais atžvilgiais tikslo pa
siekusiu, savo tinkamumo praktikoje paten
kinamai neįrodžiusiu, tąd ir nepalaikytinu, 
ateityje.

Lib.ėralizmąs yra glaudžiai susijęs su 
demokratiniais valdymo principais, tačiau ne 
su kuria paskira demokratine sistema. Tai

nimas vietoj klasių kovos kaip tik yra ir 
buvo tautininkų būdinga pažiūra; .

Tad, jei mums yrą intereso su kuo ben
drauti tarptautinėje plotmėje, tai liberalinės 
kitų tautų grupės savo pažiūromis mums 
tam tikslui visada artimiausios.

' ' ■ . .' " V ■
— Ar tai reiškia, kad mūsų liaudininkai 

nebe liberalai? ■
žinoma taip, visais atžvilgiais,, išskyrus 

tik tą ap’siribojimą "valstiečių klase”, kuris, 
tiesa, dabartiniu metu ir jų mažai tepabrė
žiamas. Galbūt būdingiausia liberalinė grupė 
mūsų 'tarpe Būtų ūkininkų Partijos vardu 
vadinamoji, tik ir jos kaikurie atstovai pa
siskubino susisieti su "žaliuoju” internacio
nalu ir tuo šiam momentui lyg ir "diskvali
fikavo” save iš "grynų Liberalų” tarpo...

— Tai atrodo^ lyg tautininkai būtų vie
ninteliai "gryni” liberalai mūBų politinių 
grupių tarpe?

— Ne, mes visai nepretenduojam į tokį 
liberalumo monopolį. Atrodo, kad visoje, ei
lėje dabartinių grupių vyksta artėjimas link 
platesnės lietuviškos tautinės-liberalinės sro
vės. Ir būtų visai natūralu, jei ateity Lie
tuvoj tokia srovė išsirutuliotų. Dąbartinė 
būklė Lietuvoje, kur senieji politinių grupių 
vardai neišvengiamai dyla iš atminties, ga
limas dalykas, kaip tik sudarys sąlygas to
kiai platesnei grupei susidaryti, ypač-, kai 
ir užsieniuose, labiausia jaunojoj kartoj, yra 
linkstama ta kryptimi.

— Argi visos liberalizmui artimesnės 
grupės būtų linkusios "likviduotis” ties iš
laisvintos Lietuvos siena?

— Negalime čia kalbėti visų vardu. Bet 
mums atrodo, kad kiekvienos liberalios gru
pės interesas yra tokion eventualion plates- 
nėn liberalinėn srovėn padaryti įnašą visų 
pirma idėjomis, nebūtinai savo pavadinimu- 
Mums įdomu, kad tokia spėjamą ateities 
politinė srovė Lietuvoje vadovautųsi ne tik 
liberaliais metodais, bet ir lietuviškais tau
tiniais patriotiškais tikslais, išreikštais taip, 
kaip pagal mūsų nuoširdžiai ir 
apsvarstytą supratimą Lietuvai 
dingiausia.

— Ar LTS turi konkrečiau 
vęs pažiūras Į tokias paskiras 
kaip valstybės santvarkos, auklėjimo, ūkio, 
kultūros, religijos, tautinių mažumų ir t.t.?

— Pažiūros, nusistatymai, be abejo yra, 
tačiau oficialiai LTS, kaip organizuoto vie
neto, vardu jie nėra formuluoti. Į daugelį 
tų klausimų visiškai konkrečiai ir neįmano
ma jau dabar atsakyti, kadangi atsakymai 
turi būti suderinti su realia padėtimi Lietu
voje, kuri čia žinoma tik ląba'i bendrais 
bruožais ir kuri vis dar tam tikra linkme 
keičiasi bei gali dar žymiau pasikeisti pačiu 
išlaisvinimo metu. Tad, jeigu dabar visi 
sprendmai jau ir būtų suformuluoti, išlais
vinimo atveju vistiak turėtų būti iš esmės 
persvarstyti ir suderinti su to meto realiais 
duomenimis.

— Bet dabartinių pažiūrų išdėstymas 
juk būtų labai svarbi medžiaga grupėje vy
raujančio galvojimo pobūdžiui geriau pažin
ti, ir spręsti, ar teisinga, arba ar priimtina 
kryptimi tas galvojimas vykstą. Toks dabar
tinių pažiūrų išdėstymas labai daug padėtų 
besidomintiems susidaryti aiškesnę nuomonę 
apie tai, kas iš tikrųjų yra LTS,

— Be aliejų, taip. Tačiau tai yra labai 
platus klausimų rinkinys, turbūt žymiai di
desnis, negu šiuo atveju paliestųjų klausimų 
kiekis. Tikėkimės, kad dar turėsime progos 
kitais atvejais juos, jei ne visus iš karto, 
tai bent dalimis paliesti.

(Pabaiga)
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AUKOTOJAI

7 5 M ETAI N U O P I R M U T 1 N I O L I E T U VISKO 
1. A 1 K R A š č I O A M E R 1 K O J E 
Žvilgsnis į ankstyvąją Lietuvių spaudą išeivijoje 

(■Paskaita, skaityta Rašto Klube. Clevelande)

(Tesinys iš pereito numerio)
1886 metais Plymouth, Pa. 

pasirodė laikraštis "Vienybė Lie
tuvninkų". biznierių Paukščių 
šeimos įkurtas, 
redaktorius 
prolenkiškų 
kuris 1888 
laikraštį, 
mieste. Pa.
ninku (dabar Vienybė) ir Saulė 
tebeeina ir dabar, tik Vienybė 
perkelta*; naujai augančią lie
tuvių koloniją Brooklyn, N. Y. 
Vienybės -redaktoriais buvo ir 
svietiškiai ir kunigai.

Chicagoje. 1893 metais, tūlas 
Silvestras Rokoš pradėjo leisti 
savaitraštį "Lietuvą”. kurią 
1893 metais paėmė gabus biz
nierius Antanas Olšauskas, mū
sų veikėjo adv. Olįo tėvas. 1895 
metais redaktorium iš Lietuvos 
buvo pakviestas Adomaitis-Šer
nas, darbštus rašto žmogus, ku
ris, nors mažai rašęs originalių 
rašinių, išvertė lietuvių kalbon 
daug šiaip vertingų populiarių 
mokslų raštų, kurie žymiai pa
kelė Amerikos lietuvių švietimo 
lygį. Po šerno "Lietuvą” iki 1919 
m.redagavo B. K. Balutis, dabar 
Lietuvos ministras Londone.

1899 metais Chicagoje kun. 
KraičĮiūĮnas pradėjo leisti sai- 
vaitraštį "Katalikas”, vėliau atb 
tekusj j biznierių Tananevičių 
rankas, kurie redagavimą pave
dė sumaniam rašto žmogui Pet
rui Brandukui.

šio šimtmečio pradžioje kun. 
Antanas Milukas, 'Philadelphijo- 
je, pradėjo leisti žurnalą Dirvą, 
vėliau sustojusį, ir paskiau žur
nalą žvaigždę, kuris ilgiau lai
kėsi negu kuris kitas Ameriko
je leidžiamas lietuvių žurnalas. 

Kai Lietuva, Katalikas ir keli 
smulkūs laikraštukai nustojo 
ėję I pasaulinio karo protarpyje, 
ar jam pasibaigus, žvaigždė vis 
dar. kad ir keletą kartų metuo
se, pajėgė pasirodyti, spausdin
dama daugiau archyvinę medžia
ga.

Užsiminus apie kun. Miluką, 
reikia pasakyti, kad jis katalikų 
visuomenėje buvo tas, kas šliu
pas tautinėje srovėje. Milukas 
savo jaunose dienose buvo smar
kus, sumanus veikėjas, ‘organi
zatorius, kalbėtojas, kovotojas 
ir rašto žmogus. Jis išleido daug 
kitų įvairių rašytojų knygų,

biznierių
Pirmutinis jo 

buvo Račkauskas, 
galvojimo žmogus, 

metais įsteigė savo 
"Saulę”. Mahanoy 
Ir Vienybė Lietuv-

kė-dirbo lietuvių susipratimo 
limui, ir, atėjus laikui, stojo į 
darbą nepriklausomą Lietuvą 
atstatyti.

Jaunesni negu šliupas ir- Mi
lukas, augštai pasireiškę tauti
nėje ir katalikų srovėje, veikė
jai ir laikraščių redaktoriai, šia
me šimtmetyje buvo jau minė
tos Lietuvos redaktorius Bro
nius K. Balutis, J. O. Sirvydas, 
buvęs su Šliupu socialistų par
tijos .kūrėjas, paskui karštas 
tautininkas ir "Vienybės”, 
daktorius. Katalikų srovėje bu
vęs Darbininko ir Draugo 
daktorius kun. F. Kemėšis, L. 
Šimutis. Socialistų srovėje dirbo 
P. Grigaitis, kuris dabar tebere- 
daguoja Naujienas, Keleivio 
red. St. Michelsonas, Laisvės 
red. L. Prūseika (virtęs komu
nistu).

Iš tų visų rašto žmonių-redak' 
torių,.tik Sirvydas parašė dvi 
knygas. Knygų yra parašęs ir 
kun. F. Kemėšis, nors man jų ir 
neteko matyti. Kiti nė vienas 
neparašė nė knygelės. Tą sakau 
palygindamas juos su kitais re
daktoriais, kurie kartu buvo ir 
rašytojai. Jų mintys ir energi
ja buvo nukreipta j kitokias vi
suomeninio darbo sritis.

re-

re-

KNYGŲ LEIDIMAS

Iki pradžios šio šimtmečio 
ankstyvieji rašto žmonės Ame
rikoje parašė, išvertė ir išleido 
arti 200 įvairių knygų7knygelių, 
kurių būdavo spausdinama nuo 
2,000 iki 4,000 egzempliorių. Vei
kalų buvo: apie 60 apysakų, 22 
Istorijų, 14 tikybos, 14 kalen
dorių, 6 sapnininkai ir burtai, 
12 politikos, 10 dainos-eilėraš- 
čiai, 11 mokslo, 11 dramos, 7 
vadovėliai ir 1.1.

Tais laikais knygų-knygelių 
vertėjais buvo šie laikraštinin- 
kai-rašto žmonės; J. Andziulai
tis, Jonas šliupas, Adomaitis- 
Šernas, šliakys-Stagaras, Bač- 
kauskas, J. Montvila, ir Lietuvo
je gyvenęs Dr. Vincas Kudirka, 
kurio Amerikoje išliesta kelios 
iš kitų kalbų verstos dramos. 
Originalių raštų davė šliupas, 
poetas kun. Jonas Žilius?, kun. 
A. Burba ir kun. A. Kaulakis.

Tuometiniai knygų leidėjai 
buvo; kun. A. Milukas ir šliakys.

Nors vienos jų knygelės buvo 
mažos vertės ir menkutės, kitos

Tėvynės Mylėtojų 20-ta kuopa
įsteigta 1908 m. rugpjūčio 23 

d. Tėvynės Mylėtojų 20-tos kuo
pos atsiradimo istorija tokia: 
Čia veikė T. M. 23 kuopa. Bet 
kilus narių tarpe nesusiprati
mams, kuopa buvo numarinta. 
Kai kurie tos garbingos organi
zacijos nariai negalėjo užmiršti 
23-čios kuopos, na ir vėl subruz
do ją atgaivinti. Bet kada buvo 
atgaivinta 23 kuopa ir buvo pra
nešta Tėvynės' Mylėtojų Drau
gijos centrui, tai gavo atsaky
mą, kad numeris 23 yra atiduo
tas kitai naujai įkurtai kuodai, 
o vietoje 23 numerio turi imti 
20 numerį. Taip ir atsirado T. 
M. D. 20-ta kuopa. -

Atgaivinta kuopa smarkiai 
veikė ir nuo 1908 m. iki 1916 
metų pabaigos kuopa turėjo 177 
narius.

Priklausyti prie šios organi
zacijos buvo labai pigu, vos GO 
centų metams. O nauda buvo la
bai didelė, ši organizacija rūpi
nosi vien 
kaip Dr. 
kitų.

Bet 30 
pasitraukusi iš gyvųjų tarpo.

Clevelando Lietuviška Namų 
ir Paskolos Draugystė"

Ji įsteigta 1909 m. vasario. 2 
d. Tai yra dabartinis lietuvių 
bankas, kuris jau vadinasi The 
Superipr Savings and Loan As- 
sociation.

Apie šios įstaigos gyvavimą 
galima tiek pasakyti, kad pra- 
džia buvo sunki kaip ir kiekvie
no naujo sumanymo. Bet pama
žu buvo nugalėtos visos kliūtys. 
Ir dabar šis bankas yra išaugęs 
į keletos milionų apyvartos įstai
gą.

tik išleidymų knygų, 
V. Kudirkos raštų ir

kuopa jau seniai yra

Clevelando Lietuviško 
Teatrališko Choro Draugystė '
Ji buvo sukurta 1909 m. bir

želio 28 d. Tai buvo pirmutinė 
tokia draugija Clevelando lie
tuvių tarpe.

šis choras daug buvo pasidar
bavęs Clevelando lietuvių tarpe, 
kai]) dainomis taip ir scenos pa
statymais;

Antruose darbo metuose cho
ristų tarpe pradėjo kilti nesuti
kimai ir draugija skilo. Dalis 
atsimetusių narių sutvėrė kitą 
chorą pavadindami jį "Mirtos” 
choru, kuris nuėjo tarnauti tų 
laikų socialistams, iš kurių iš- 
sirituliojb dabartiniai komunis
tai.

1915 m. kovo mėnesyje, susi
rinkime, narių tarpe ir vėl kilo 
dideli ginčiai. Ir vėl dauguma 
narių atsimetė ir nuėjo į tik su
organizuotą Vyčių kuopą, palik
dami chorą" kritiškoj- padėty. 
Vienok choras savo darbštumu 
vėl išaugo j skaitlingą draugiją 
ir dar pastatė daug veikalų : "Ge
novaitė”, ”Butvilėr’, "Nastutė”, 
"Kerštinga meilė”; "Pylėnų ku
nigaikštis”, "Jono širdis" ir kt.

Teatrališkas choras dar gyva- 
o keliolika metų, bet su kaimy

nais vyčiais santykiai niekados 
nebuvo prielankūs.

vi

kartais vertimų iš kitų kalbų.'buvo jau rimti to laiko kūriniai,
Jis buvo katalikiškai visuomenei 

. vadas-kovotojas prieš Dr. šliupo 
laisvainany.bę ankstyves n i a i s 
laikais'. Su juo buvo ir visi kiti 
mūsų kunigai.

Skaitant Dr. šliupą tautinės 
srovės žmogum, noriu jį atskirti 
kaip laisvamanį ir lietuvį pa
triotą. visada kovojusį už savo 
tautą. Tautininkai laisvama
niais, bent didelė dauguma, nesi" 
skaitė, šis elementas daugiau 
pasiliko socialistuose, kuriuos, 
kaip sakiau, šliupas pametė 
jiems krypstant į tarptautinį 
marksizmą. Ir jų dauguma vė
liau virto komunistais ir tokiais 
pasiliko.

Dr. iliupas. kaip patriotas lie
tuvis, I pasaulinio karo, metu 
darbavosi tik dėl Lietuvos ne
priklausomybės. kaip Ameriko
je' taip tautinės 
cijose Europon, 
reikalas. '

Senatvėn, ir 
kum Milukas, 
darbo Lietuvos 
bės dirvoje, turėtas aistras bu
vo padėję į’šalį.

Kalbant apie rašto žm°nes, 
gal atrodytų, kad iš viso tik du 
tokie žymūs" vyrai mūsų išeivi
joje, ir buvę. Visai ne: greta jų 
buvo' eilė ■ ir rašto ir nerašto 
žmonių, ■ ’ augėlesnius mokslus 
ėjusių ir šiaip prasilavinusių

" c c.' < ; ■■ "

srovės delega- 
kur tik buvo

Dr.. ^liupas ir 
turėdami daug 
nepriklausomy-

AUKŲ RINKIMAS 16 VASARI 
O PROGĄ. AUKOTOJŲ- NUO
MONĖS, NUOTAIKOS. .6 ME 
TŲ MERGAITĖS PATRIOTIZ

MAS.
STEPONAS NASVYTIS

, I . 
1910 mttais išleidimas-Dr.-Vin
co Kudirkos raštų. Nuo I pa
saulinio karo TMD duoda savo 
nariams parinktas kitų išleistas 
knygas.

Kaip visame išeivių lietuvi', 
gyvenime, taip ir Tėvynės My
lėtojų Draugijoje, buvo įsisuku
si ta negeistina pavietrė — so
cializmas; Jis mūsų' išeivijoje 
buvo sustiprintas pradėjus čia 
subėgti įvairiems socialistams- 
revoliucionieriams iš Lietuvos, 
kurių, didelė dalis buvo monopo
lių langų daužytojai: tuo jie pa
sireiškė kovoja prieš Rusijos 
carą, greta tų, kurie kovojo už 
lietuvių spaudos atgavimą ir sa
vo tautos teises ir laisvę.

Nors trumpai tą reiškinį pri
minsiu, kur tas liečia rašto žmo
nes: socialistams tada, kaip pas
kiau komunistams, buvo svar
biausia paimti į savo rankas vi
sų lietuvių organizacijų vado 
Amerikoje. Prie TMD jie prisi- 
skverbę, įpiršo leisti tokias 
"knygas” kaip "Kaimiečių kova 
su ponais’’ (parduodama po 6 
c.) ; "Socializmas ir darbininkiš
kas klausimas”' (6 c.) ; "Revo
liucija” (5 c.).

Tai buvo propagandinės mar
ksistinės brošiūrėlės, bet tai bu
vo priemonė socialistams, pasi
naudojant draugija, turinčia 
šimtus narių, jų tarpe skleisti 
savo idėją.

Socialistai tada įsibriovė ir ; 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje, paimdami į savo rankas

• SLA organą "Tėvynę” (1910
• m.). Jų raąto žmogus, K. Vidi-

Clevelando Lietuvišku 
Draugysčių Salės Bendrovė
Apie šią įstaigą galima tiek 

pasakyti, kad pirmutinis suma
nymas kilo - 1905 m., bet komi
sija iš draugijų ’ buvo išrinkta 
tik 1908 m. Ir tada draugijos 
pradėjo pirkti akcijas iš savų 
iždų ir ragino ,savo narius, kad 
taip pat pirktų. Daug .prisidėjo 
ragindamas -šv. Jurgio parapi
nę klebonasJjUųS^ilalaburda. 
.914 m. buvo iš ri metas salės di
rektorium, kuris gu kitais vy
rais pagal išgales darbavosi. 
Vaidas salei buvo, parinktas 
toks: "The Cleveland Lithua- 
nian Societies Hali Comp.iny”. 
Ir kol draugija gyvavo, taip lie
tuvių salė ir vadinosi. Bet išny
kus draugijoms salė buvo pava
dinta "The Lithuanian Hali”.

Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo Amerikoje 

142-ta kuopa
Ji buvo’ sutverta 1913 m- rug

sėjo 28 d. Apie šią kuopą neten
ka daug ką rašyti, nes tebegy
vuoja ir gerai tvarkosi, kaip ša
ka stiprios katalikiškos organi
zacijos.

taip reikalingi mūsų tautai 
šviesti, kai Lietuvoje buvo spau
da uždrausta ir skaitymas per
sekiojamas. Kaip pavyzdys yra 
šliupo Lietuvos Istorijos du to
mai ir Simano Daukanto Lietu
vos Istorijos taip pat du tomai, 
virš 1000 pusi.

Pereitam šimtmečiui priklau
so Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
įsteigta 1896 metais, tautiniai 
susipratusių lietuvių išeivių. 
Draugija tikslu statė: "Platin
ti apšvietę ir lietuvišką literatū
rą; stiprinti nariuose savo tėvy
nės meilę; išleidinėti moksliškas 
knygas". Be davinio nariams kas 
metai po vieną išleidžiamą kny
gą, tikras jos noras buvo '.'siųsti 
nemokamai j visas" viešas skai
tyklas, ligonines, čia ir Lietu
voje”, kas tik jų prašys. Tai kas "(dabar komunistų žurnalis. 
buvo tikslas platinti lietuvišką 
spausdintą žodį, kada, spausdin
tas raštas Lietuvoje buvo už
draustas.

Pirmutinė knyga, karią TMD 
išleido buvo Vinco Kudirkos ver
timas tragedijos "Kęstutis”, 
1897 metais, tekančiais metais 

.išleista vėl Kudirkos versta dra
ma "Orleano Mergelė”. ■ Knygos 
•pirmiau spausdinamos ' Tilžėje', 
paskui Amerikoje. 'TMD. išleido 
iš viso apie 30 knygų ir knyge
lių, Didžiausias leidinys, jau mi
nėto Balučio.nuopelnas, kada jis

i

Lietuvos Vyčių 254a kuopa
•Ji buvo sukurta 1914 m. va

sario mėn. Nebuvo jau taip sun
ku jaunimą suburti į Vyčių kuo
pą, nes jaunimo buvo apsčiai. 
Vos praslinkus 9 mėnesiems po 
susiorganizavimo, kuopa jau tu
rėjo 200 narių. įvykdė daug pa
rengimų, scenos pastatymų, ne 
tik Clevelande, bet ir apylinkė
je, kaip Akrone, Youngstown ir 
kitur. .

ši kuopa gyvuoja ir dabar. 
Veikia sėkmingai kaip šaka ka
talikiško jaunimo organizacijos.

Vasario 16 proga mes esame i 
raginami aukoti, kad ir mate- 1 
rialiai paremtume Lietuvos lais- j 
vinimo akcijos reikalą, šiemet ; 
Clevelande ALTo skyriaus nu
sistatymu aukų rinkimas vyko ] 
rinkėjams atsilankant pas au
kotojus į namus.

Tarpe lietuvių, išskyrus pate
kusius į komunistų 'tiklą, neat
siras nenorinčių, kad Lietuva iš
sivaduotų iš rusų komunistų 
jungo.

Renkant aukas teko išgirsti 
tuo reikalu nuomonių ir paste
bėti aukojančiųjų nusiteikimą.

Nekurie galvoja, kad Lietuvos 
laisvinimo" akciją vesti turėtų 
pakakti mūsų veikiančiųjų prie 
didžiųjų valstybių vyriausybių 
tėbeprižjstamų užsienio atstovy-. 
bių" ir dabar išsilaikančių iš 
Lietuvos lėšų. Gi lietuviai, ypač 
susibūrę JAV, turėtų jų veiklą 
remti dirbdami idėjiniais pa
grindais, kaip tat buvo daroma 
kovojant dėl Lietuvos nepriklau
somybės prieš I pasaulinį karą 
ir jo metu.

Niekas nieko nemokėjo nei 
Kudirkai, nei Basanavičiui nei 
kitiems. Petras Vileišis paauko
jo ir savo turtą. Idėjinė veikla, 
jie teigia, esanti paprastai efek
tingesnė ir sėkmingesnė už ap
mokamąjį darbą. Net ir dabarti
nis žiaurusis komunizmas, ju
dinąs pasaulio pamatuą, sukur
tas, kad ir keistų, bet idealistų. 
Taigi asmenys, kurie nesijaučia 
galį veikti idėjiniai (neapmoka
mi), turėtų pasitraukti ir savo 
vietas užleisti idealistams. Jų 
nuomone tokių susirastų.

Jų nuomone, surenkami pini
gai turėtų eiti kultūriniams lie
tuvių ir lietuvybės išlaikymo rei
kalams, kaip mokyklų išlaiky- _ 
mui ir steigimui ir kitoms Ii- $ 
tuanistinėms įstaigoms bei lie
tuviškoms organizacijoms.

Kitas inteligentiškas asmuo, 
prieš keletą metų atvykęs į JAV 
ir jau prasigyvenęs, važinėjąs 
gražiu automobiliu, paaukojęs 
porą dolerių, burbtelėjo": "Pri
klausyti prie lietuvių bendruo
menės daug kainoją”.

Seni imigrantai, vyras su 
žmona, jau 40 metų esą JAV, 
gyveną iš pensijos, turį namą, 
prašomi paaukoti sako: "Būtų 
gerai, kad mums kas duotų, o 
mes tai jau niekam duoti nega
lime. Gi Lietuvos už pinigus nei 
parduosi, nei nupirksi. Ji mums 
jau ir nebereikalinga: ji mums 
gi nieko neduos!”

Jaunas lietuvis, neseniai ve
dęs, kurio butas nerodo, kad jie 
gyventų turtingai, prašomas pa
aukoti, aukodamas $10 tarė: 
"Lietuvai vaduoti esu pasiryžęs 
visuomet padėti”. Gi.jo tėvas 76 
metų, gaunąs mažą pensiją,' su- 
•sijaudinęs, kad aukų rinkėjai jo 
nerado namuose, per telefoną 
paprašė jį įtraukti į aukotojų 
sąrašą $5 auka.

Rinkėjams buvo maloni staig
mena atsilankius į vienus na
mus, kai 6 metų mergaitė, susi
jaudinusi ir malonia šypsena 
rinkėjams įteikė pilną centų dė-

Kada vasario 28 d; lygiai 8 
vai. pasikėlė-WHK salės uždan- i 
ga, minėjimo dalyviu veidais i 
nuėjo ir- pasitenkinimas .ir , 
džiaugsmaslminjme Vasario 16 j 
daug įspūdingiau ir gausiau su- 
sfrinkę. Margaspalviai čiurlio!- i 
niečių rūbai ir simfoninio orkes
tro dalyviai jungėsi į tokį jun
ginį, kokio Clevelande tikrai dar 
nebuvom matę. 1

Darniai praskambėjo Ameri
kos ir'Lietuvos himnai. Mirusie
ji dėl Lietuvos laisvės taip pat 
prisiminti giesme ir gyvų gėlių 
yainiku. Perskaityta gub. F. J. 
Lausches proklemacija (Malca- 
naitė), Nepriklausomybės pa
skelbimo aktas (Vyšniauskas).

ALT vicepirmininkas J. Dau
gėla tarė žodį lietuviškai. Pijus 
J. žiūrys pasakė gerą kalbą ang
liškai ir. iškvietė kitų tautų at
stovus, atėjusius drauge su lie
tuviais pagyventi laisvės prisi
minimu. Perskaityta kongr. at
stovės Francis Bolton sveikini
mas. St. Barzdukas perskaitė 
lietuvių pasižadėjimą. Scena bu
vo dekoruota dail. K. Žilinsko. 
Iškilmes rengė vietos ALT sky
rius.

Senatorius T. A. Burke, kaip 
daug kas ir teigė, j minėjimą 
neatvyko. Atsiuntė savo atstovą 
Bartunek, kuris teisino senato
rių negalėjus dalyvauti. Nepa
sirodė ir miesto atstovas, žo
džiu, iš lauktų augštųjų svečių 
beveik'niekas neatėjo, išskyrus 
tuos, kuriuos savo iniciatyva 
pasikvietė pavieniai, lietuviai, 
norėdami bendrai pasidžiaugti 
mūsų turimais meno turtais ir 
vieninga demonstracija.

Clevelandiečiai lietuviai, kada 
jau eilė metų yra suvedžiojami 
tų visokių augštų pareigūnų pa
žadais ir nedalyvavimu turėtų 
padaryti jų atžvilgiu išvadas 
tada, kada jie eina į rinkimus ir 
prašo mūsų paramos f.. Tai pati 
geriausia kalba.

♦

žutę, iš viso 720 centų, prašy
dama tuos pinigus įteikti Lietu
vos partizanams!

Rinkėjų paklausta iš kur ji 
tuos pinigus gavo, ta mergaitė

Koncertinėj minėjimo daly 
dalyvavo Metropolitan operos 
solistas Algirdas Brazis, solistės 
J. Krištolaitytė ir Aldona Stem- 
pužienė, Čiurlionio ansamblis ir 
Clevelando mažasis simfoninis ■ 
orkestras. Dirigavo Alf: Mikuls
kis.

Simfoninis orkestras išpildė 
"Lietuviškąją Rapsodiją”; Juzė 
Krištolaitytė ir simfoninis or
kestras "Gėlės iš šieno”; Algir
das Brazis ir simfoninis orkes
tras "Laisvųjų dainą"; A. Stem- 
pužienė, simfoninis orkestras ir 
moterų choras ištrauką iš ope
ros "Radvila Perkūnas”; Čiur
lionio ansamblio mišrus choras • 
ir simfoninis orkestras "Mes su 
rūtom” ir "Laisvės tėvynei nu
mylėtai”; Algirdas Brazis, sim
foninis orkestras ir Čiurlionio 
ansamblio .mišrus choras Vaidi
los dainą iš operos "Gražina”. 
Visi koncerto dalyviai išpildė 
kantatą "Atsisveikinimas su tė
vyne”.

Naują bandymą į minėjimą 
įtraukti daug didesnes muziki
nes jėgas, reikia laikyti drąsiu 
žygiu. Vieni dalykai geriau pa
vyko, kiti silpniau, bet visi lie
tuviui žiūrovui teikė džiaugsmą. 
Svetimas žiūrovas, muzikos spe
cialistas, rado ir netikslumų, 
daugiausia pasitaikiusių dėl ne
palankių sąlygų tokiam koncer- 

! tui greit pasiruošti ir dėl per- 
, vargimo jam ruošiantis. Alf. Mi- 
L kulskis, organizuojant • tokią 

koncertinę programą įdėjo mj.L 
• žiniškai daug darbo.

*

D,a r vienas geras darbas buvo 
padarytas, tai viso minėjimo 
programos transliavimas per 
stiprią WD0K radijo stotį.' 
Transliacijai buvo atsiųstas ir 
labai geras pranešėjas, . kuris 
vykusiai perdavė salės nuotaiką, 
paskleidė radijo bangomis ne
mažai žinių ,apie Lietuvą. Kad 
ta transliacija įvyko — Radijo 
klpbo ir Supėrior Sayings and 
Loan Ass'n. nuopelnas.

*

Minėjime dalyvavo apie 1100 
clevelandiečių. Tai pirmas toks 
gausus ir džiuginantis dalyvavi
mas. Susirinkusieji, dvi su puse 
valandos klausę minėjimo ir 
koncerto programos, skirstėsi 
didžios šventės nuotaika.

aukoto- 
uždavi’

seneliai

vyrų ir moterų? kurie bendrai] buvo ' TMD pirmininkas, buvo

tas), įspraustas "Tėvynės” re
duktorium, pareiškė, kąd jam 
"Nerūpėjb SLA, kaip lietūvių 
pašalpos organizacija, į SLA jis 
žiūri kaip į minią žmonių, kurie, 
tūriui savo organą ir centrą, 
gali būti pasekmingai lavinami 
likti • socializmo pasekėjais”. 
Trumpai ir Storai. • ^
• Patriotams lietuviams reikėjo 
jųos-iš TMD išbrukti, iy. TMD, 
socialistų beveik, numarintą’, pa- 

’vykę atgaivinti tik Balučiui .iš
leidžiant Kudirkos raštus (6 to
mai, 1910 m.),"
' ■. . • (B. d.), ‘

t

VADOVAS Į SVEIKATĄ
Geresniam sveikatos išlaikymui nauja knyga

BŪKITE SVEIKI
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis. šioje knygoje 
aprašoma svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti 
sveiku ir ilgai gyventi. . ’

ši svarbi knyga'privalo" rastis kiekvienoje lietuvių šei
moje. Kaina tik. 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau užsisa
kykite. j. ' ' • ' . ■

Užsakymus siuskite knygos autoriui:.
DR; S. BIEŽIS,

3241 IV. 66th Place, . ' : Chicago 29, III.
Telefonas: REpublic 7-7868 ’ (12)

Dalia . Čiurlionytė paaiškino: 
"Tuos pinigus aš rinkau visus 
metus, gaudama iš mamytės, 
tėvelio, senelės ir senelio”.

Altui pasielgti pagal 
jos norą nebus lengvas 
nys.

Mergaitės tėvai ir
taip pat paaukojo didesnę sumą. 
' Rinkėjai patikrinę gautas au
kas ir aukotojų sąrašą rado, 
kad jiems pavestame rajone au
kojo 70%, o bendra aukojusių 
vieno asmens suma yra septyni 
doleriai. ’

Dėl aukotojų nuotaikos galima 
pasakyti: juo didesnę auką dar 
vė aukotojai, juo didesnė šyp
sena buvo jo veide. Susiraukę 
aukotojai Buvo duodantys do
lerį arba nieko net neduodan
tieji.

Didesnes aukas ir noriai ,davė 
naujakuriai (nors ne visi) ir se
nesnieji JAV lietuviai, buvę .ar 
"tebesą ' visuomenės veikėjai ir 
jiems artimi žmonės.

Aukas renkant minimame ra
jone dalyvavo ir p. Stefanija 
Čiurlionytė - Douvan Vežiodama

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė: .
Simonaitis B., Cicero-......$1.00
Sketeris Ad., San Jose .... 1.00 
Sketerytė M., Brooklyn .... 1.00 
Kęsgailą S., Montreal ......'2.00
Rekašius Z. V., Detroit .... 2.00 
Balys M., Cleveland ...... ...... 1.00 -•
Leščinskas J., Detroit ........ 2.00 ■ 
Žukaitis V.,- Dayton ....... 1.00
Slavinskas V., Dr. Monticello 1.00 
Juška J., Detroit ..............
Poderis V., Chicago..........
Liaukus J., Brooklyn ......
Šadeika č., Detroit ..........
Škėma J., Nevvark............
Gilvydis A. Detroit .......
žvynys B., Detroit...........
Krosniūnas S., Chicago .... 
Maziliauskas’E., Cleveland

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

j mūs _pas aukuotojus ištisą pus. 
| dienį. •’

l *
/ *
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... 2.00 

.. 1.00

.. 1.00

.. 1.00
1.00
1.50
1.00
2.00
1.00

STUDENTŲ ŽINIAI
Lietuvių Studentų Sąjungos 

rinkiminė komisija, remdamasi 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
JAV Rinkiminių Nuostatų 1-6 
.skyrium,- skelbią kovo 22 d. 
(pašto antspaudos) paskutinė 
kandidatų sąrašų -Centro ‘Valdy
bai, Revizijos Komisijai, ir gar
bės Teismui prisiuntimo data.

Sąrašai siunčiami rinkiminės 
komisijos sekretorei, Nijolei Ve- 
degytei, 6722 Ė. Bayliss Avė., 
Cleveland 3, Ohio. "•.’"•

.Rinkimų įstatų'žinojimas yra 
paliekamas narių atsakomybei/ 
kadangi minėti įstatai buvo pa
kartotinai paskelbti "Studentų 
Gairių” Nri 12 (žiūr. 128. Vd- 
dovaujamės Nuostatais)

t
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šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

EN 1-3764

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

♦

I
IIEnderson 1-9292

1

KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

atliks 
teatro 
studi- 
Ballet

prieinamomis kainomis.
6210 Dibbie Avė., 

Cleveland 3, Ohio .
Tel.: EX 1-0376

Mūsų prekybinė garbė paremta 40 metų praktika, 
parenkant medžiagų rūsiu ir už jas garantuojant.

Mes nelaikom antros rūšies medžiagų. O' jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.

Raudonasis Kryžius, ateinąs tautoms ir pavieniams asmenims 
pagalbą, dabar prašo jūsų aukos. Duokite, kad reikąlui esant 

..gautumėt jūs ar kit'i. nelaimės palestieji.

7012 Superior Z, ve

ry-rr
•1

‘ >835^ kssrsį ša BsJBajaareaCTi Kars: 5KS!=5iTOis=a Kasa

Viskas papiginta 25'7' iki 50'1 už sukneles, megztinius, 
bliuskas, marškinius.

V/e FABRICS

PIX BEVERAGE

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621. Edna Avenue.

PREZIDENTO A. SMETONOS 
10 M. MIRTIES MINĖJIMAS
Clevelande įvyksta kovo mėn. 

28 d. Public Auditorium Maža
jam teatre.

Apie minėjimo programą pla
čiau jau 'bus pranešta kitame 
Dirvos numeryje.

TAUTINĖS SĄJUNOOS 
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS

skyriaus nariams ir bičiuliams 
įvyko vasario mėn. 20 d. Ansel 
Cafe patalpose. Susirinkimą — 
minėjimą pradėjo parengimų ko
misijos pirmininkas Karolis Ci
cėnas ir pristatė programą vesti 
K. S. Karpių. Vasario 16 d. 
klausimais kalbėjo Steponas 
Nasvytiš ir Balys Gaidžiūnas.

Po paskaitų buvo bendros 
vaišės. Jų metu skyriaus nariai 
sudėjo $15.00 skyriaus išlaiko
mai Vasario 16 d. gimnazijos 
mokinei paremti.

Kultūrinių Darželių Draugijos 
pirmininkas J. Brazauskas pra
neša, kad kovo mėn. 8 d. 8 vai. 
vakaro, lietuvių salėje, įvyksta 
tos draugijos narių susirinki
mas. Kviečiami ir ne nariai pa
tariamuoju balsu. Bus labai 
svarbus klausimas — lietuvių 
pasirodymas televizijos progra
moje. Taip pat svarstomi ir kiti 
reikalai.

D I R V A

t
v

BENDRUOMENES 
ŽINIOS

BENDRUOMENĖS NARIŲ 
KNYGELĖS IR TAUTINIO 

SOLIDARUMO ĮNAŠAI
Lietuvių Bendruomenės Clc- 

velando apylinkės valdyba yra 
nutarusi įvesti nario knygeles, 
kurios bus išduodamos kiekvie
nam nariui, sumokėjusiam tau
tinio solidarumo įnašus už 1954 
m. ar paaukojusiam kitiems 
Bendruomenės reikalams. įnašai 
bus atžymimi knygelėse lipina
mais ženkleliais.

Įvairiems apylinkės reikalams 
lėšos labai reikalingos, todėl 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba prašo narius jau dabar už
mokėti tautinio solidarumo įna
šus už 1954 m., kurie pagal vi
suotinio metinio susirinkimo nir 
tarimą yra palikti tie patys kaip 
ir už 1953 m., būtent po 2 dol.

■ Taip pat priimamos ir aukos 
socialiniams apylinkės reikalams 
(ne mažiau kaip po pusę dol. nuo 
kiekvieno įnašus mokančio na
rio). Įnašus galima įmokėti vai-, 
dybos nariams, "Dirvoje" ir 
Spaudos Kioske.

BENDRUOMENĖS 
KARTOTEKA

Bendruomenės apylinkės val
dyba nutarė užsakyti kartotekos 
korteles narių registracijai. Kar
toteka pasitarnautų geresniam 
apylinkės reikalų tvarkymui. Jo
je būtų pažymimi tautinio soli- 

. darumo įnašų [mokėjimai, narių 
judėjimas ir kt.

RENGIAMA LIETUVIŲ 
DIENA

Bendrupmeriės valdyba rengia 
antrąją Lietuvių Dieną Čleve- 
lande. Šiuo metu vyksta paruo
šiamieji, darbai: aiškinamasi vi
sa eilė kitų darbų.
LIETUVIŲ ATSTOVAVIMAS 
TAUTYBIŲ FESTIVALYJE 
Clevelando tautinių grupių 

festivajyje vasario 14' d. lietu
vius labai . gražiai' atstovavo 
Čiurlionio ansamblis. Ryšium su 
tuo susidarė įvairių išlaidų' $25, 
kurias' apmokėjo 'Bendruomenės 
apylinkės valdyba. Vyt,. K.

NUOTAIKINGI UŽGAVĖNŲ. 
BLYNAI

Tautinių Korporacijų Sambū
rio rengiamuose Užgavėnių bly
nuose vasario 27 d. buvo susi
rinkę apie 250 svečių. Ypač daug 
buvo mūsų jaunimo. Sambūrio 
pirmininkas Dr. V. ■Ramanaus
kas visus svečius pasveikino ir 
programą atlikti pristatė akto
rių Vitalj Žukauską.

Akt.. V. Žukauskas, vieninte
lis programos dalyvis, sugebėjo 
labai nuotaikingai svečius nu
teikti. Jis davė keletą tikrai vy
kusių gabaliukų, kurie Vėliau 
buvo gyvai komentuojami. Jo 
pasirinktos temos nebuvo šiaip 
tuščias juokas, bet dėmesys į 
mūsų tautines ligas ir ligeles.

Svečiai geroje nuotaikoje 
linksminosi iki 2 vai. nakties.

BALETO-LITERATOROS 
VAKARAS

Kovo mėn. 21 d. "VAIDILOS” 
teatras rengia baleto-literatūrosl 
vakarą. Tai bus pirmasis "VAI
DILOS” Teatro Baleto Studijos 
pasirodymas, ‘kurio metu bus 
išpildomi šokiai pagal Paderevs- 
kio, Liszto, Čaikovskio, čiurlio-j 
nio ir kitų kompozitorų kūri
nius, taip pat baletiniai bei mo
dernūs etiudai liaudies dainų 
motyvais. Literatūrinę medžia
gą, paruošė dr. M. Žilinskienė ir 
Kultūros Fondo pirmininkė A. 
Augustina vičienė.

Literatūrinę programą 
jaunieji "VAIDILOS” 
aktoriai, baleto — baleto 
jos mokinės, dalyvaujant 
Russe šokėjams Geraldine $otak 
ir Edvvard E. Harris.

Programai vadovauja "VAI
DILOS” teatro meno vadovas 
akt. Petras Maželis. Pradžia 4 
vai. p. p. Lietuvių salėje. Bile- 
tų kainos — 2 dol., 1.50 ir 1 dol., 
moksleiviams iki 16 metų am
žiaus — 50 centų, Biletai gau
nami "Dirvos” redakcijoj, spau
dos kioske ir pas p. Paškonį.

NAMŲ IR GĖLIŲ PARODA
. Clevelando namų ir gėlių pa

rodoj, įvykstančioj Public Hali 
kovo 6-14 d. didžiausioji salė 
bus išdekoruota gėlynais, kurių 
didelė dalis bus keičiama kiek
vieną dieną.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ
Clevelando • vysk: M. Valan

čiaus vardo lituanistinės mokyk
los mokinių tautinių šokių gru
pė, vedamą L. Sagio, šį penkta
dienį, kovo 5 d., 8. vale vak.’šoks 
Woodland Recreation Center sa
lėje, 9206 Woodląnd'Avę. šio re
kreacijos centro atidarymo pro
ga rengiamo koncerto progra
moje. Tarp visos eilės augštų 
miesto pareigūnų šio parengimo 
svečių tarpe bus ir Clevelando 
majoras A. J. Celebrezze.

Clevelando lietuviai sportinin
kai jau 3 metai naudojasi šio 
centro patalpomis. Centro direk
torius N. Focarett ir programos 
vedėjas S. Hnller yra labai pa
lankūs lietuvių grupei ir ją pri
statė miesto savivaldybei, kaip 
pavyzdingiausią grupę.

šiais metais šio centro pa
talpos -yra naujai atremontuotos 
ir pastatytas puikus maudymosi 
baseinas.

Centro vadovybė kviečia lie
tuvišką visuomenę atsilankyti į 
šį koncertą.

LANKĖSI Z. V. REKAŠIUS
Dirvos Detroito bendradarbis 

Z. ‘V. Rekašius lankėsi Dirvoje

IŠNUOMOJAMI KAMBARIAI
Du kambariai ir virtuvė. Gali 

būtį du ar vienas asmenys.
Telef.: PO 1-8420

•- PADĖKA
Pereitų metų lapkričio 15. d. 

įvykus automobilio katastrofai, 
mano ^sunkiai materialiniai pa
dėčiai palengvinti Clevelando 
Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba paskyrė $30.00 pašalpą. Už 
šią gražią' pašalpą nuoširdus 
ačiū.

PARDUODAMAS NAMAS
Didelis, dviejų šeimų. Netoli 

Superior — 1320 Giddings Rd. 
5* 2 k. žemai, 6 viršuj; Gaso-šilr 
dvmas. Aliuminiaus langinės. 3 
garažai. Kaina $15,900. Dėl pa
siūlymų šaukite:

KE 1-5298

ON YOUR 
SAVINOS

^rustrČojnp^hu.
M| ItNl fOl Ali *H< PiO»l<
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Patark; ir kaimynu;, 
kad prenumeruotų 

D.IR Y A.

LEIMON’SCAFE

VISU LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETĄ :•
Alus, Vynas." Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai .. .

j Į vairūs valgiai, šeštadienių. vakąrąiš. šokiąi griežia*^ ■ 

' geram orkestrui
731 E. 185 ST.

j

C

KE 1-9737

Alfonsas Andrušaitis
SLA 136 KUOPOS 
' SUSIRINKIMAS

kovo 7 d. 11 vai. lietuvių salėje 
įvyksta kuopos narių susirinki
mas.

GERA PROGA
‘Parduodamas namas už $7.500. 

4 miegamųjų, gaso šildymas, rū
sys. Mažas namas, bet dideli 
kambariai.

7626 Star Ave.į 
EX 1-3230 (?)

NAMŲ IR ŪKIŲ PIRKIMO 
PARDAVIMO IŠTAIGA
Visj, kurie turite parduoti na

mus ir ūkius ar norit, pirkti, 
pirmiausia pasiteirauji mūsų 
įstaigoje.

WADE PARK REALTY
7032 Wade Park Ąve., 

Telef.: HE 2-2922
Sav. A. Kazakevičius,

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
NAMUS

kreipkitės į LA RICHE-FORTE 
REALTY CO. Jums patars ir 
patarnaus lietuvis atstovas Jo
nas Nasvytis. Kreipkitės visais 
nekilnojamo turto, reikalais: 
11500 Euclid Avė., telef.: GA 
1-7228 arba namų telefonu: FA 
1-5450. .

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius, 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas

rūšių alaus — vlsoki gaivi
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas)

Parengiama vestuvėms,, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara b 

trečiadieniais iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

GREATER CLEVELAND

Creates Rustic New England a Cenfury Ago
• The main arena b breath-laking panorama of beauty 

... enthralling gardent... aeres of flowers.
• 2 modern homei in Homeland.
• 3 brand newExhibit departments in teven (arge halli, 

for your convenience. Come carly and oftenl

"The most beautiful show of the year"
Openlng day, Saturday.March 6 . . . . 1 p. m. to 11 p. m. 

Daily un0l cloting aay.................................. 11 a. m. to 11 p. m.
Closing day, Sunday, March 14............... 11 a. m. to 8 p. m.

Box OfTice Admiuion 75< (inc. fax)

I

I

SPECIALI PROGA!
PARDUODAMAS DIDELIS NAMAS

4 šeimų,. 6 kambarių kiekvienas, E. 93 ir Superior Avė. 
rajone. Prašoma $22.000. Tuojau įmokėti $7-8000. Savi
ninkas finansuoja.

Šaukti ir kitais panašiais reikalais:
JAMES & LEMON REALTY

EV 1-7212 Sli 1-8658
r ■■ ' - ' ■■■ ■' * ' ■ «TSS ■ ■■■!■■ ..... . ■■ ■ I

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

VYRAI! AR JUMS NESKAUDA KOJŲ? 
AR JŪSŲ BATAI YRA NEPATOGŪS? 

PAMĖGINKIT A R C H S U I’ P O R T minkštus, 
išklotus itiasažiniųs batus

. Puikus Velykinių batų pasirinkimas 
Mbterims'ir vaikams

DVIGUBAI ŽENKLŲ A N T R A D I E N I A l S' ,

JAMES SHOE STORE
7041 Superior Avė.

sumuštiniai gėrimai’ soda

MA R NE L L’S
7023 Superior Avenue
Saldainiai, Rięšutai, 4’°pkornai 

Čia susitiki! savo draugus po parpaldų 
Geriausia kava mieste

’• r'.

bet pradekit dabar!
TAUPYKI T

SUPERIOR SAVINGS
ir gaukite pilnai: •*

pelną: dabartines palūkanas 214% 
saugumą: apdrausta iki $10.000

patogumą: atidara šeštadienį iki 12:00 po pietų 
atidara penktadienį 9:3Q, iki 2:30 ir 4:30 iki 6:00

(Uždaryta visą djeną trečiadienį)
„ pirmadienį, antradienį, ketvirtadienį 9:30 iki 

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS- 
NAMAMS

Pradeki t su maža’suma . .

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. 

6712 Superior Avė. HE
Į Cleveland, Ohio

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

I. J. S AMAS, JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė Greta Eželiu Theatr*r
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINE 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

Kvięčia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir'koncertus.

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 
• virtuvei ir kiokyienam Jūsų buto kambariui 
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

fietuviškoje krautuvėje

Pilnai padengta apdraudė UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS .

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

P J KURSIS
609 Society for Savinas Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PEN1NSULA ‘4621

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemicBėiuoee, kreip
kitės j mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą ivai- 
iiuose apdrau'tus-iiisurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo tnorgečio. Patarnavimas ir iApildymar 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba aumenifikui.

WšiMs Fimera! Kome
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—JtAMMOND' VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ.
i

JAKUBS & SON

EUNERAL KOME
Vėsinamas oras Jūsų ■ patogumui

Dęlla E. Jakūbs &• IVilliam“ J. Jakulis £. ■
Licenšijuoti laidotuvių, direktoriai ir balšamuotęjai
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Juozą Sagį amžinybėn palydėjus
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 

1-6344. Redaktorius Balys GĄIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

ARGI REIKALINGA MUMS. 
DAR VIENA NAUJA 

. DRAUGIJA?
Pasikalbėjimas dėl P. J. žiūrio 

iškelto sumanymo
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THE FIELD

Peržengęs septyniasd e š i m tl 
metų amžiaus slenkstį, su di
džiojo New Yorko lietuviais am
žinai atsisveikino vienas veik
liausių senosios kartos narių.!

. Juozas- Sagys-Sagevičius, miręs 
šių metų sausio 29 d., ligi pat 
paskutinių savo gyvenimo dienų 
buvo aktyvus vietos lietuvių 
tautinėse ir profesinėse organi
zacijose. Lietuvių tautinės spau
dos skaitytojams jis taipgi pa
žįstamas ir kaip gabus plunks
nos valdytojas, beveik dvidešimt 
penkerius metus jos skiltyse 
sielojęsis lietuviškojo gyvenimo 
negerovėmis, siekęs gero Lietu
vai ir jos vaikams.

žinia apie jo mirtį newyor- 
kiečius pasiekė gana nelauktai; 
nors po vidurių operacijos jis 
jau antri metai buvo sulėtinęs 
savo darbą, tačiau vistiek dar 
gyvai domėjosi lietuviška veik
la. Tiek senosios kartos jo ben
dradarbiai, tiek naujakuriai, su 
kuriais, jam teko darbuotis, il
gai jį prisimins, stebėdamiesi jo 
ebfergija ir atsidėjimu tauti
niams reikalams. Paskutiniuoju, 
metu velionis daugiausia darba
vosi Liet. Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos New Yorko sky 
riuje, pradžioje būdamas sky
riaus iždininku, o paskui už nuo
pelnus išrinktas skyriaus garbės]^s^gyve“ 
norui ' . _nariu.

vo: J. Praeivis, Korespondentas, 
J; Saulius, J. Svyrūnas, žygū
nas, J, Saulėnas. Be to, pasira
šinėdavo ir’ J. Sagių, J. Sagevi- 
čiumi, ir, inicialais J. S., J, P. ir

NUTRAUKIA SU 
SOCIALDEMOKRATAIS

Sugrįžęs j ta pačių valstybę ir 
gyvendamas beveik anksčiau 
gyventose vietovėse, Sagys- su
sipažįsta su naujais žmonėmis, 
kurių įtakos dėka jiš persvarsto 
dalykus ir prieina išvados., kad 
jis nesąs joks socialdemokratas, 
o jiems jautėsi artimas tik tuo, 
kad pažangios minties. Tikrąjį 
savo kelią-Sagys atrado dirbda
mas, su tautininkais. Jam turėjo 

| įtakos ypač adv. K. M. Lukošius- 
I Nuo 1912 m. Sagys vadovauja

Apie trejus metus Sagys dar
bavosi kaip Vienybės Spaudos 
Bendrovės direktorius ir jos se
kretorius. Vėliau, to laikraščio 
redaktoriaus J. O. Sirvydo bio
grafijų leidžiant, jis pirminin
kavo Brooklyne prie Tautininkų 
.Klubo sudarytam tos biografi
jos leidimo komitetui.

Su spauda ryšių Sagys nenu
traukė ligi pat savo mirties. Dar 
prieš porų metų jis Dirvos ir kt. 
laikraščių skiltyse gynė nauja
kurius lietuvius inžinierius, kai 
juos čia buvo beužsipuolą kiti 
senosios kartos veikėjai. Taipgi 
jis prenumeravo ir skaitė lietu
viškų spaudų, tikėdamas, kad ji 
yra didžiulis ginklas lietuvybei 
išlaikyti šitame kontinente, kuo 
praktiškai jis šimtus kartų bu
vo įsitikinęs.

S. Narkėliūnaitė

GIMĘS "AUŠROS” LAIKAIS
Išvydęs pasaulį 1883 m., dar 

vaikas būdamas pradėjo knyg
nešio darbą, padėdamas savo 
kaimynui Navickiui, o paskui 
kitiems platinti lietuvišką spau
dą Vilkaviškio apskrityje. Pra
džios mokslus jis išėjo Vilkaviš
kio pradinėje mokykloje, ir dė
dės Petro Daukšos parengtas, 
išlaikė egjaminus net į antrąją 
Veiverių mokytojų seminarijos 
klasę, bet dėl lėšų stokos mo
kytis negalėjo. Kito dėdės — 
Juozo Daukšos raginamas, 1903 
m. atvyko j Ameriką, apsisto
damas Ąnsonia, Conn. čia susi
randa darbą, jam skirdamas die
nas, o vakarais mokėsi anglų 
kalbos ir dalyvauja lietuviškoje 
veikloje. Suorganizuoja Tėvynės 
Mylėtojų kuopą, surengia pir
mąjį vaidinimą, panašiai veikia 
ir Bridgeportan, Conn., persikė
lęs.

Nesitenkindamas papr a s t u 
darbu fabrike, jis nutaria siekti 
augštesnio išsiląvinimo, todėl

namųjų vietų lietuvių tarpe. O 
jam teko gyventi pradžioje 
Bridgeporte, ir tik 1919 m. jis 
persikelia į Brooklyną ir čia gy
vena iki savo mirties.

bendrai veikiant

galėtų išlaikyti savo patalpas, ji 
palaikytų santykius su Anieri- 
.kos- universitetų ir valdžios 
sluogsniais, laimėdama jų para
mą lietuvių tautos reikalams, 
ir t.t.

Šiandien jau turbūt1 nė vienas ' 
'lietuvis neabejoja, kad tokia 
stipri ir vieninga lietuvių orga
nizacija yra reikalinga. Bet 
steigti jos jau nereikia — ji jau 
yra įsteigta. Tai Lietuvių Ben
druomenė. Ji telkia ne tik iš
mokslintus bei veiklius, bet aps
kritai visu:4 lietuvius (kurgi ki
tus dėsi?). Ji yra nepolitinė ir 
nereliginė. Svarbiausiu savo tik
slu ji laiko ugdyti ir išlaikyti 
lietuvybę. Bet ji remia ir Lie
tuvos laisvinimo kovą bei lietu
vių tautos gelbėjimo pastangas. 
Dar daugiau: ji taikosi prie gy
venamojo krašto sąlygų. Pvz. 
Lietuvių Bendruomenė, ręmda- 
ma JAV konstituciją ir vykdy
dama Amerikos demokratijos 
idėjas, savo narius dar ragina 

' dktyv iai dalyvauti ir Amerikos 
’ gyven.me, prie to gyvenimo pri-
■ sidedant savo kultūrinėmis ir 

tautinėmis savybėnps bei lietu-
I viškaisiais papročiais. Ji skati- 
i na taip pat palaikyti giminingu-
■ mo ryšius su lietuviais už JAV
■ ribų ii* t.t.

Taigi ką naujo duotų ta siū-
■ lomoji 58-oji organizacija šalia
■ jau turimos Bendruomenės? Jos
• nereikia. Bet mums reikia akty

viau ir energingiau burtis į Lie-
’ tuvių Bendruomenę. Sąlygos ir
• galimybės veiklai joje yra jau
■ sudarytos. Pvz. Lietuvių Ben-
• druomenės Clevelaiido apylinkės 

ir kultūros reikalams

"Dirvos”,, 8 nr. P.
Žiūrys lietuvių susiorgani- 
zavimą Amerikoje laiko "far
su”. Pvz. vieni tik nau
jakuriai lietuviai čia turį dau
giau kaip 57 įvairiausias orga
nizacijas; Clevėlande 3 tūkstan
čiams naujakurių atitenkančios 
net 42 skirtingos organizacijos. 
Jis pasisako prieš tokį bepras
mišką susiskaldymą ir energi
jos eikvojimą mažo masto gru
pių veikloje. Dėl tokios padė
ties, autoriaus žodžiais, "mes 
tamparh , kariuomene generolų 
be kareivių, organizacijų val
dybos bė narių, skleidėjai dide
lių užsimojimų ... be veiklos jr 
be išvadų” (žr. jo rašinį "Lietu
vių mokslo ir meno draugija”).

Negalima būtų pasakyti, kad 
šis P. J. žiūrio organizacinės 
padėties vertinimas neturėtų pa" 
grindo. SavO lietuviškoje veik
loje organizaciniu atžvilgiu kai- 
kur tikrai esame atsidūrę in- 
fliacijinėj padėty. Nepajėgių or
ganizacijų yra. Neturėtume nuo
stolių, jei kaikurių nebūtų. Bet 
negalima pritarti P. J. žiūrio 
nusistatymui, apskritai pasmer
kiančiam visas mūsų organiza
cijas. Ne visos, jos nereikalin
gos! Negi mes galėtume jo už- švietimo .. .............
simojimu pvz. "likviduoti” tokį tenkinti yra suorganizuota švie- 
Lituanistikos Institutą, Lietuvių timo ir Kultūros Taryba, ekono-
Rašytojų Draugiją, "Draugo"

Stud.

miniams reikalams įsteigta 
Bendradarbių Klubą ar Vilties, Ekonominė Taryba, sociali- 
Draugiją? (Taip darydami, raus-i nj.inls jr šaipos reikalams sie- 
tumėmės po šaknimis tos pačios kiamas suorganizuoti ' Sociali- 
lietuvybės, kurios labui P. J. njs skyrius ir t.t. Yra šaukiami 
žiūrys pasmerkia mūsų organi- metiniai ir kitokie susirinkimai.

TAUTOS IR VISUOMENĖS 
REIKALŲ SARGYBOJE

Pradėjus vaidinimų organiza
vimu, Sagio veikla iš parapinių 
ribų išėjo 'į visaamerikines pla
tumas. 1916 m. tautininkams ir 
katalikams
(socialdemokratams atsimetus) 
jis buvo vienas garsiosios rink
liavos dienos organizatorių, to 
komiteto sekretorius. Vėliau'jis 
buvo Bridgeporto lietuvių at
stovas visoje eilėje liėtuvių su
važiavimų, iš jų ypač pažymėti
nas 1917 m. Madison Square 
Garden New Yorke įvykęs Ame
rikos Lietuvių Seimas. Tuo pat 
mėtų Nėw Yorke . įvykusiame 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros Seime išrenkamas cen" 
tro sekretoriumi ir tose pareigo
se išbuvo vienerius metus.

Brooklyne gyvendamas, ' Sa- 
I gys sumanė ir kitų remiamas

įstoja ir vakarais, lanko Statė, įsteigė Lietuvių Mechanikų Ben" 
T radę Educational School, ku- drovę, kuriai visą laiką ir vado- 
rią baigė techniko laipsniu. Tik 
visa nelaimė tuojau pat suserga. 
Po operacijos nesijaučia gerai 
ir, susirašęs su savo dėde', kuris 
gyveno Sibire, 1907 m. palieka 
Ameriką ir išvyksta pas dėdę, 
kurio remiamas gydosi garsiame 
kurorte Ozero žiro.

Pasveikęs jau rengėsi stoti į 
Krasnojarsko' technikumą, bet 

, atsiranda kliūčių, žandarai sekė 
jo siiMrasinejimą su Lietuvoje 
esančiais pažįstamais ir buvo 
ištyrę, kad jis turįs ryšių 
socialdemokratais, kuriems Juo; 
zas Sagys anuo metu simpati
zavo. Jani tada nieko daugiau 
neliko kaip t ik • sugrįžti" Ameri-

vavo. 1921 m. kaip tos bendro
vės įgaliotinis lankėsi Lietuvo
je, įsteigė tenai Akcinę Bendro
vę Mechanikas ir važinėjo į Vo-

l KOLEGAS 
STUDENTUS

Visi studentai, Liet.
S-gos JAV nariai, neseniai su
Studentų Gairėmis gavo studi
jinės komisijos pirmąją anketą. 
Jinai liečia studento santykius 
su lietuviškąja spauda. Klausi
mas savaime svarbus, tačiau 
atsakymai į jį patiekti tokia 
forma, kokia anketoje prama
tyta, leidžia padaryti išvadas ir 
apie eilę kitų dalykų, šios išva
dos padės ne tik gėriau supras
ti lietuvį'studentą tremtyje, pri
derinti mūsų organizacinę veik
lą prie jo interesų, bet bus jos 
padarytos prieinamos ir mūsų 
spaudai bei jaunimo organizaci
joms. ši objektyvi studija padės 
ir .joms suvokti savo jautriąsias 
lietuvybės atžvilgiu vietas ir 
savo narių nuotaikas — padės 
joms dirbti ir sėkmingiau savo 
uždavinius Atlikti.

Jeigu anketos atsakymai duos 
statistiškai svarbių duomenų, ši 
studija bus išspausdinta ir ame
rikietiškuose mokslo žurnaluose. 
Tuo ji ne tik atkreips dėmesį į 
lietuviškus reikalus, j naują 
lietuvybę Amerikoje, bet ir iš 
viso duos išeivijos sociologijai 
vertingos medžiagos, kurios iki 
šiol stigo. Tačiau tik jei atsa
kymai bus gausūs ir teisingi, 
turės ši studija reikšmės bei bus 
naudinga. • '

Todėl visus ko:egas-es ragi
name nedelsiant ir nuoširdžiai

zacijas. Jei. tik jos turi atramą 
pačiame gyyenime. ir atlieka 
joms skiriamus, uždavinius — 
visos jos tiiri būti.' Bę to, P. J. 
žiūrys, atrodo, gerokai perdeda 
ir pačius organizacijų skaičius.

Pasisakydamas prieš organi
zacinį farsą,' P. J, žiūrys toliau 
siūlo steigti(Į) naują ir didelę 
organizaciją — Lietuviu Moks
lo ir Menu Draugiją. Jai turėtų 
priklausyti, autoriaus žodžiais, 
"visi išmokslinti ir veiklūs lie
tuviai": mūsų mokslininkai, in
žinieriai, architektai, ekonomis
tai, teisininkai, rašytojai, kalbi
ninkai, laikraštininkai, dvasiš
kiai, artistai, dailininkiai, gydy
tojai, miškininkai, agronomai ir 
visų kitu mokslo sričių asmenys. 
Ji turėtų būti nepolitinė ir nere
liginė. Ji turėtų remti Lietuvos 
išlaisvinimą ir atkūrimą, leisti 
savo laikraštį, organizuoti meno 
ir mokslo parengimus, steigt,! 
iaunimui mokyklėles, rengti tin
kamus , bei kilnius pobūvius — 
ž.blžiu, daryti visa tai, kas tik'Tautos Fondui ir t.t. 
keltų, gaivintų ir palaikytų lie- Tiesa, vienas kitas gali pasa
tu vybę. Tokia draugija taip patkyti, kad permetus tai yra maža

Juose kiekvienas kviečiamas pa
sisakyti visais rūpimais klausi
mais. Kiekvienas gali kelti ir 
naujus, pateikti sumanymų, pla
nų,, projektų ir kt. Kas mato 
trūkumus — gali siūlyti juos 
taisyti, šalinti ir kt. .

Lietuvių Bendruomenė jau ir 
konkrečiai remia kultūrinius -ir 
kitokius užsimojimus bei pa
stangas. Pvz. Clevelando apy
linkė nuo savo veiklos pradžios 
jau paskyrė 700 dol. M. K. Čiur
lionio muzikos plokštelei išleis
ti, 120 dql. lietuvių dailiojo žo
džio plokštelei, taip labai reika
lingai mūsų vargo lietuviškai 
mokyklai,. 75 dol. lituanistinei 
Clevelando piokyklųi, 75 dol. 
diurlįonio ansambliui, 50 dol. 
Vasario 16 gimnazijos namams 
Vokietijoje, 25 dol. Lituanisti
kos Institutui, ji užprenumera
vo 1 Liet. Enciklopedijos egz. 
išlaisvintai Lietuvai (yra siū
lymas jį atiduoti Alytaus gim
nazijai), 189 dol, davė per Altą

TRETIEJI LITERATŪROS LANKAI
."Literatūros Lankai” kas'nu

meris gilėja ir platėja, ir tai la
bai lengva pasakyti perskaičius 
naują trečiąjį numerį. Platėja, 
ir gilėja kritikinėje dalyje, kuri, 
žinoma, šiaip ar taip, pagal žur
nalo 1 nr. nurodytąsias gaires, 
būtų pagrindinė, o taip pat ir 
verdama langą į Vakarus.

Mums, žinoma, pirmiausia rū
pi lietuviškoji medžiaga, šį kartą 
"Lit. Lankai” davė net kelias di
desnes kritikines studijėles, 
rimtai ir išsamiai parašytas, 
pirmiausia plačiau įvertinti pa
skutinieji savos literatūros fak
tai: Katiliškio "Užuovėja”, Škė
mos "šventoji Inga”, Pūkelevi 
čiūtės ir Kazoko eilėraščių kny
gelės. Tų faktų vertinimas', man 
rodos, visa galva yra toli pra
lenkęs pirmajame numeryje 
spausdintus gana . paviršutiniš
kus sprendimus ir gana.rėks
mingus (anuomet truputį buvo 
panašu į rašymus vieno poeto, 
kuris prisispyręs jau kelintas 
kartas ir žurnaluose laikraščiuo
se stengiasi įtikinti skaitytojus, 
kad lietuviai visiškai neturi li
teratūros., nors tai, aišku, nesą
monė).

Atskiras straipsnis skirtas
1 Ant. Miškinio kūrybiniam keliui 

nušviesti. ' - "
1 Aš, žinoma, šiandien tebesu
■ dėl kritinių straipsnių puošnumo
■ tos pat nuomonės, kokios bu

vau, kai rašiau dėl "Lit. Lan
kų” Nr. 2; Man vis rodos, kad

■ kritika turi būti taikli, bet be 
1 tokių išsireiškimų, kaip aname 
1 numeryje, kai Al. Baronas buvo
• sodinĮas į vežėčias, ar šįkart,
• kalbant apie Škėmos eksperimen* 
1 tus, kai kalbama apie politikų
• invazijas į literatūros teritoriją
■ ir darymą jos dominija savo to-.
■ talistinėje sistemoje ir t.t. Man 
' vis rodos, kad kritikai rašo ne

vien sau, bet stengiasi auklėti 
visuomenę, atskleisti, išaiškinti, 
kas kūryboje yra gera, bloga, 
siektina, taigi ji ne poezija, tai
gi ja/būtų vengtina per didelio 
puošnumo, per didelio poetišku
mo, vaizdingumo.

Kas -netinka Jupiteriui — tin
ka jaučiui. Sakysim, kai lanki
ninkai polemizuoja su apie juos 
rašiusiais žmonėmis ("Septyni 
prieš -Tebus”), tas.-vaizdingu
mas jiems padeda argumentuo
ti, atsikirsti ir savo priešą žiau
riau pritrenkti (bara šitame 
straipsnyje "Lit. Lankų” redak
toriai ypač J. Aistį, ginčijasi su

ginčas dak galės būti 
kai dėl manęs, tai aįį, prisipažin 
siu, tebesu .■ tokios pat nuomo 
.nės, kaip buvau, o mano ąliū- 
zijos — argi "Lit. Lankų”, žmo
nės nesuprastų tai ? — jokiu bū
du neinkriminuoja jų, tik. lailęo 
komunistinių poetų iškėlimų ne
reikalingu nesusipratimu).

Kad yra apie ką kalbėti ir be 
Aragono ir be Eluardo, šis "Lit. 
Lankų” numeris taip pat be galo 
akivaizdžiai rodo. Va, "Lit. Lan
kai” duoda T. S. Elioto "nevai
singosios žemės” vertimą (dar
gi labai akademiškai, su visomis 
autoriaus pastabomis). Kad šis 
didelis Vakarų poetas būtų dar 
aiškesnis, žurnalas išsispausdi
na ir jo straipsnį apie tradiciją 
ir individualinį talentą. Tik jau 
antrasis Nobelio laureatas, Wil- 
liam Faulkner, nebus pasisekęs 
parodyti; tos jo novelės ("Rožės 
Emilijai”) vertimą, mūsų spau
doje matau jau antrą kartą per . 
kelis mėnesius, o čia pagaliau nė 
nebūdingiausia jo novelė. Jei 
jau Faulkneris, tai ■ reikėjo pa-

• imti bent "Mistral” ar "Victo-
• ry”, kaip jie T. S. Elioto paėmė 

"Neveisingąją žemę”.
i Ryšiams su Vakarais pastip- 
i rinti Alg. .Landsbergis dar rašo 

apie amerikiečių teatrus, o Hen- 
i rikas Nagys duoda latvių poezi-
> jos apžvalgą ir latvių Į>oetų kelis
■ eilėraščius.

Savajai poezijai šiame nume- 
I ryje atstovauja H. Nagys, A.
■ Bendoriūtė ir A. Jasmantas.
■ Spausdinamas A. Škėmos ”Pa-
> budimo” trečiasis veiksmas.
, > B. Kazimieraitis

VILTIES
NAMAI

Vilties namų reikalams pasta
ruoju metu gautos šios aukos: 
ALTS VVaterburio 

skyrius ..... ...........
Šamas, Cleveland ...
Valaitis, Philadelphia 
Banionis, Detroit .......
Pračkaila, Chicago .. .

Skavičius, Cleveland ....
Janina Tallat-Kelpšienė 

Cleveland .......f..........
Orantas Stasys, Cleveland

Už atsiųstas ąukas reiškiame
širdingą padėką ir tikime, kad 
ir kiti mūsų bendraminčiai Vil-

Iz.
K. 
A.
L. 
J.

..$25.00
8.00
1.50
2.00
1.00
3.00

3.00
2.00

Br. Raila dėl politikos ir litera- ries namų neužmirš, 
tūros, ir tikiuos, kad tas įdomus ?

kietiją, supirkinėdamas tos ben- (pavardžių juk neprašome!) 
drovės fabrikui mašinas, reika-'Pydyti anketas ir gražinti 

studijinei komisijai. Tuo jie 
sitarnaus ne tik lietuvybei, 
riai geriausia- dirbti galima 
objektyviai žinant faktus, 
ir savo organizacijom, o taip pat 
ir mokslui.

Studijinę komisiją šiuo metu 
sudaro V. Kavolis, R. Mantau- 
taitė,- R. Mieželis, S. šimoliūnas. 
Pakvięsti dar du nariai., ' 

Lietuvių Studentų Sąjungos 
•. JAV Centro Valdyba

kon.. Taigi apsisukęs, pabuvojęs 
Lietuvoje, apie metus laike ir 

|9is|< '“ia darbavęsis', su socialdemo-

liūgas žemės' ūkio padargams 
| dirbti. Iš Lietuvos sugrįžo 1922 

m! ■
I Brooklyne 1926 m. suorgani- 
i zuoja su kitais Amerikos Lietu-, 
vių Tautinipkų Klubų, kuriam ir 
pirmininkauja apie 10 metų. 
Tuo mptu ir yėliau dalyvauja 
darbe, teikiant lėšas Lietuvai 
padėti. 1929- m. prie Tautininkų 
Klubo . suorganizavo komitetą- 
šiaurės Lietuvos lietuviams 
Šelpti.

kratų kuopomis, su paskaitomis 
apie Amerikos lietuvių gyveni 

.fną ir darbus, apkeliavęs visą
Suvalkiją, 19C<9 m. jiš antru] 
kartu palieka Lietuvą.

. - .' '•• •. ■

SPAUDOS BENDRADARBIS
Tautinės vienybės, susiklau

symo ir kitomis problemomis Sa" 
gys yra prirašęs šimtus straips
nių. Turėjo net kelias slapyvar- 
des. Dažhiausįai vartojamos“ bu-

* • . ' . ..-.i.’ •
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TAS NESIGAILĖJO!

i ♦ 4' * K

KAS
■ ' ■ . 7' 17 

= UŽSISAKĖ

• DIRVĄ —

X

Lenkijos pasiuntinybė \Vashingtone.
1 ■ • ‘ .7 : . "• i ■1

JAV valdžia paganau uždare čia tįsančius komunistinės Lenkijos 
konsulatus. Amerikos lenkai, reikalauja, - kad būtų uždaryta ir * ” - • T_ 1 _ a?__ 1 » •__

tokiai apylinkei kaip Clevelan
do. Ir aš sutinku: maža 1 Gal 
reikėjo dešimteriopai daugiau 
duoti. Bet tai bus galima pada
ryti tada, kai tautinio solidaru
mo įnašus sumokės ne 300, bet 
3000 narių! Kai tarp mokančių 
bus visi anie P. J. Žiūrio norimi 
suorganizuoti išmokslinti ir 
veiklūs lietuviai. Kai jie visi 
apskritai savo Bendruomenei 
rodys daug ' daugiau dėmesio. 
Kai jie lankysis jos susirinki
muose ir aktyviai svarstys rei
kalus. Kai pagaliau bus išny
kusi baimė, kad jų čia nepra
lenks paprastasis mūsų žmogus 
lietuvis — buv. mūsų ūkininkas 
ar darbininkas ...

Taigi ne naujų organizacinių 
formų mums reikia. Reikia tik 
gerai suorganizuoti savo Ben
druomenę, ir ji visiškai paten
kins mūsų siekimus bei lūkes
čius. Ir dar kaikoj munis'reikia. 
Tai intereso vieningam organi- 

’.uotam gyvenimui. Pareigos su- 
oratimo bei įsisąmoninimo. .Gy
vo tautinės atsakomybės gaus
mo. Tada bus ne tik sumanymų, 
ne tik planų ir . programų, bet 
atsiras ir lėšų visam tam įvyk-
'dyti'. Siūlyčiau ir P. J. žiūriui 
šia linkme savo pastangas' nu
kreipti. Būdamas šiefnet išrink
tas į .Lietuvių Bendruomenės 
Clevelando , apylinkės . valdybą, 
jis. čia turi labai gerą progą 
šiam 
bui i

ĮSTOK Į
VILTIES

DRAUGIJA

i.mės!

Neville Price, afrikietis, studi-

šuoiyje į tolį nušoko 24 pWag 
5'///rolių ir laimėjo 

vietą,
■ 7 ';■>:

k-1 juo jus Oklahomos , universitete,
u

Stasys Barzdukas


