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A Olis išrinktas Chicagos
Sanitarijos Valdybos
pirmininku.
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DĖL JŲ IR DIRVA
NEPASIEKĖ TOLIAU GYVENAČIŲ SKAITYTOJŲ.

Iš kitų laikraščių ir radij#
pranešimų, be abejo, visi jail
centai
yra girdėję, kad tuo metu,
kai kitose Amerikos vietose
siautė didelės audros, Clevelandas ir Pittsburgas dar
buvo be to ir sniegu apkrau
ti. Per vieną naktį iškrito
apie 19 colių sniego sluoks
nis, kuris vėliau pastorėjo
iki 22 colių.
Tiesą sakant, tai nebūtų
nuostabus ir baisus dalykas
tiems, kurie mato daug dau
giau sniego, bet čia, kur tiek
sniego nėra buvę nuo 1913
metų, kur jau visai suaugu
žmonės tokio dalyko savf
gyvenime nėra regėję, tas
sniegas buvo tikra katastro
fa. Visas miesto susisiekimas
absoliučiai sustojo ir pra
dėjo atsigauti vos po 3-4 die
nų, o i normalias vėžes grį
žo vos po savaitės. Daug kur
nutrūko elektros tiekimas,
— tarp kitų ir Dirvoj,— dar
bininkai nebegalėjo pasiekti
dirbtuvių ir darbas visur su
stojo ...
Miesto galva pradžioje gy
V. Augustino nutrauką.
ventojams nepatarė nieko
kita, kaip tik neiti iš namų»
Bet pats sniegas nuo gatvi$
nesišalino... Po poros die
nų jau prasidėjo organizuo
tesnis valymas. Žinoma, be
tam pritaikytų priemonių ir
nėra negalimas dalykas, kad tos pasibaigė! o jęrasidė|ci-naujas
atitinkamo patyrimo. Bu
pajėgos gali būti ir visiškai karas — nepaskelbtas karas su vo aiškinama, kad sunki
iš Korėjos išstumtoj, arba net komunistine Kinija . , .
ryžtis išleisti milionus snie
ten pat apsuptos ir sunaikintos
Kilo susijaudinimas. Jis dar
ar suimtos į nelaisvę.
padidėjo, kai prezidentas Truma- go valymo priemonėms, kai
Visiems kilo klausimas — ar nas į laikraštininkų klausimą reikalas jas panaudoti atsi
gi Mac Arthuras nežinojo, kad apie atominės bombos pavarto tinka tik kartę žmogaus gy
kinai yra pasirengę pulti?
jimo galimybę, atsakė, kad ji yra venime. Bet kai jau atsitiko,
Aiškiai į tą klausimą vengiama vienas iš mūsų ginklų ir visada
tai nuostolių pridarė bent
atsakyti. Vieni kaltina, kad Mac galvojama apie jo pavartojimą,
Arthuras pasikarščiavo ir tik kur fronto vadas manys tai rei u ž kelioliką m i l i o n ų . . . . . . .
Dirva, nors ir susilauki
išprovokavo kinus pulti. Esą, jei kalinga. Tai suprasta, kad ato
jis nebūtų pradėjęs tos ofenzy minės bombos pavartojimas ta elektros energijos sekmadie
vos, jei būtų pasilikęs vietoj, ar me naujame kare su Kinija pa nį, iki savaitės vidurio nega
net jeigu būtų nėjęs per 38 para reis nuo Mac Arthuro. O jei taip,
lėjo pasiekti nei spaustuves,
lelę, tai kinai nebūtų įsikišę ... tai jis jau nesivaržys ... Bet,
kurioje ji spausdinama, nei
Tie visi "jeigu" yra, žinoma, pasirodo, priešingai. Visuome
labai abejotini. Pats Mac Arthu nėj labai daug balsų, raginančių buvo galimybės nuvažiuoti
ras sako, kad pusiaukelėje tūno mesti atominę bombą ar Korėjoj, su didesniu kiekiu laikraš
ti nebuvo jokios galimybės. Nes ar į Peipingą, ar stačiai į Krem čių į paštą. Todėl pereitą
toks tūnojimas buvo lyg anties lių. Visa eilė senatorių tą siūlo. savaitę buvo išleistas tik
tupėjimas, laukiant, kada me Sako, mums niekas neturi rūpė visai mažiukas Dirvos nu
džiotojas prisitaikys šauti. Kad ti daugiau šiuo momentu, kaip
kinų jau yra Korėjoje, buvo ži išgelbėti mūsų vyrus iš pavo meris, kuris buvo išsiųstas
noma. Kiek jų yra, atrodo, kad jaus. Bet Mac Arthuras mano. tik Clevelando miesto skaity
niekas nežinojo. Kodėl nežino kad Korėjoj iš atominės bombos tojams.
jo, galima suprasti iš to, kad nebūtų laukiamos 'naudos.
Todėl šis reguliarus nume
Mac Arthuras negalėjo siųsti
Labiausiai bombos išsigando ris žymimas 48 ir 49. Atei
per Mandžūrijos sieną net žval Europa. Bomba Kinijoj -— tai
nančią savaitę 50 — tasis
gybinių lėktuvų. Taigi, kinų pa didysis karas Azijoj. Kas atsi
numeris
bus 20 puslapių.
sirengimo nebuvo galima net tiktų su Europa? Stalinas tik ir
sekti, nekalbant jau apie to pasi laukia tokios progos. Britanijos
KALĖDOMS DIRVA
rengimo kokį nors sukliudymą, premjeras Attlee, pasitaręs su išeis, kaip paprastai, šven
naikinant kinų atramos bazes. Prancūzijos premjeru, atskrido
Taigi, padėtis nebuvo lygi. Ki pas Trumaną, kalbinti, kad kaip tiškai pasipuošusi. Tie, kuri#
nai galėjo rengtis nekliudomi ir nors nusileistų ir išvengtų karo nori per Dirvą perduoti savo
pradėti pulti, kada jie nori. Spė su kinais išsiplėtimo, šiuo žo sveikinimus pažįstamiems,
liojimai, kad kinai gal nebūtų džius rašant, Attlee trečią karta turi atsiųsti juos ne vėliau
puolę, jeigu JTO kariuomenė ne tariasi su Trumanu ir Ameri kaip gruodžio 16 dieną.

metai
Antradienį Chicagos lietu
viams buvo pažymėtina diena:
tą dieną dvi svarbios Chicagos
administracinės vietos buvo per
imtos j lietuvių rankas. Buvę
įvesdintas j pareigas J. Brenz*.
lapkričio 7 dieną išrinktas Cook
apskrities (apimančio Chicagą)
iždininku, ir A. Olis išrinktąs
Dirvoje buvo gana plačiai it- f ir tautos gyvybę išlaikyti, — ir
Chicagos Sanitarinės Valdybe?
pirmininku. Plačiau apie tai bus pasakotas A. L. Tarybos nuta- Į todėl nutaria plėsti Amerikos
rimo turinys dėl bendruomeninio Lietuvių Tarybos veiklą, kad ji
paradyta Hitą savaitę.
susiorganizavimo klausimo. Pa apimtų kaip galima didesnį są
žymėtina, kad laikraščiuose, ku moningų Amerikos lietuvių skai
Nepatiko
riems vadovauja ALT viršūnėje čių ir šiuo tikslu paveda ALT
Draugo bendradarbis A. Juš esą redaktoriai, tuo klausimu Vykdomajam Komitetui suda
ką, gražiai atsililiepęs apie Chi- pasirodė gana šykštūs ir kai kur ryti:
cagoje įvykusį literatūros vaka net su tendencija praeiti pro ša
1. Veiklos plėtimo ir plana
rą (žr. 8-me šio Dirvos nr. psl.), lį to gana ryškaus ir kategoriš vimo komisiją;
baigia pastabomis, kurios yrč ko nutarimo. Tatai sukelia
2. Kultūros reikalams Komi#
liudininkės gana keistų pa^ i ir; Įspūdį, kad vykdomasis komite siją;
į ;kai kuriuos mūsų visuomoni tas gal ir nesirengia nutarimą
3. P. L. Bendruomenės Stu
nius dalykus. A. Juška čia yrr vykdyti....
dijų Komisiją;
tik vienas iš daugelio, tad čiz
Tadėl čia skelbiame tą nutari 4. Tautinio Solidarumo Mokes
ties tuo klausimu sustojame ni
čio įvedimo ir išrinkimo sistemą.
del jo vieno, o apskritai dėl top mą pažodžiui, koks jis buvo pa
siūlytas, visų vienbalsiai priim
šio suvažiavimo P. L. Bend
rūšies reiškinių.
tas
ir
perduotas
susirinkimo
sek
ruomenės
komisijos paruošti Ir
Būtent, A. Juška, išgyręs pa
retoriatui
įtraukti
į
protckclą.:
jam
referuotą
medžiagą parduo
rengimą, ir padarydamas rezer
r i~iviA.
L.
T-bos
metinis
suva
ti P. L. B. Studijų Komisijai,
vą, kad savo pastabomis jis vi
sai nesiekiąs mažinti rengėjų at mas reiškia pasigėrėjimo Vliko įpareigojant ją užbaigti savo dar
likto darbo vertingumo, paraiš- pastangomis apjungti viso pa bą iki 1951 m. sausio 15 d. ir
kia nepasitenkinimą dėl dviejų saulio lietuvius i Pasaulio Lie prašyti ALT-bą sudarančias gru
tuviu Bendruomenę didiesiems pes ratifikuoti Komisijos reko
diiykų: . „
1. Kam rengėjai programoje lietuvių tautos uždaviniams vyk mendacijas iki 1951 m. vasario
Pažaislio ba ' nyčia.
tarp kitų dalykų išspausdino iš. dyk -i— Lietuvai laisvę iškovoti 16 'Š?
trauką iš Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos įstatų, kurio
je pasakyta, koki yra tos orga
nizacijos tikslai ir tuo būdu pa
aiškinama, kodėl ta organizacija
rengia tokius dalykus, kaip li
teratūros vakarai. A. Juška čia
Pereituose Dirvos numeriuose juje, Australijoj. Iš ten rašo: ..
įžiūri "partinę propagandą", ku buvo plačiau rašyta apie lapkri .... Jie išsiskirstė kur kas
Prieš porą savaičių, kai Ame
ri buvusi ne vietoje, nes į vakarą čio vidury keliose Amerikos vie sau ... šie tradicinės filisterių rikoj siautė sniego ir kitokios
per visus laikraščius buvę kviesti tose įvykusias metines Neoaudros, Korėjoj.i*gi kilo audra
visi, be pažiūrų skirtumo-. »--Lithuania ir kitų draugiškų aka dainos žodžiai nuaidėjo, kaiti po tylos. Prieš tai išėjusios Dir
2. Kam žinomas veikėjas, tau deminių korporacijų šventę. Da nant tropiškai pietų pusrutulio vos apžvalgos antraštė "Tyla
rus lietuvis Antanas Olis vakare bar gavome žinių apie tokią pa- saulei Sydnėjaųs danguje. Syd prieš audrą" šį kartą per stipriai
buvo publikai perstatytas, kair pačią šventę visai kitame pasau nėjaųs Neo-Lithuanų sueigos da pasiteisino. Nes ta audra apomė
Amerikos Lietuvių Tautinės Są. lio krašte — tolimame Sydnė- lyviams šių dainos žodžių pras ne tik Korėją, bet ir visą pasau
jungos pirmininkas, kada jis y r?
mingumas dar labiau išryškėjo, lį "III Pasaulinis Karas" atsidū
dar* ir Balfo bei Amerikos Li#
rė kiekvienose lūpose.
tuvių Tarybos vicepirmininkas.
žinoma, jei pats meninio pa nes šiandien jie jau išsiskirstė
Ar jis jau prasidėjo ir dabar
Šių priekaištų autorius, atrodo rengimo tikslas yra, pavyzdžiui, ne po įvairias Lietuvos vietas, greitai plėsis, ar dar kuriam
lyg ir dar nebūtų buvęs, pav. paremti finansiškai propagandą bet po platųjį pasaulį...
laikui bus bent kiek "apgesin
Draugo ar kitų jo srovės organi ir veikimą prieš lietuvių tautos
Prisimindami tuos, kurių jau tas" — gal būt jau paaiškės iki
zacijų rengiamuose piknikuose interesus, tai kitas klausimas. nėra gyvųjų tarpe, prisimindami šios savaitės pabaigos. Greičiau
ar koncertuose, į kuriuos papras Bet daugumoje čia minimų at tuos, kurie šiandien vargsta pa siai, kad dar bus bandoma ' ap
tai irgi esti kviečiami visi bei vi- vejų nieko panašaus nėra.
vergtoje tėvynėje arba išvežti gesinti" ir tai, tur būt, bus pa
soki. Abejojame, ar yra įvykęs Tos pačios kilmės yra priekaiš į tolimus rytus, Sydnėjaųs Neo- daryta. Bet kokia kaina? Jei
bent vienas toks parengimas, ku. tas ir dėl A. Olio pavadinimo Lithuanai minėjo tradicinnę kor ji bus mokama, tai ji bus didelė
riame nebūtų buvę tokios pačios ALTS pirmininku. Jis yra tas poracijos įsteigimo šventę, susi ir ... veltui sumokėta. Kadangi
"partinės propagandos". Niekas pirmininkas, ir jis pats to nesi rinkę į sueigą Estų Klube, šio iš visko matyti, jog nėra kainos,
dėl to nepriekaištauja, tai net gėdi, tai ko gi kiti turi gėdintis ? mūsų kaimynų estų klubo aplin kuria būtų galima nutildyti
natūralu. A. Juška tačiau ten tc Balfe ir Taryboje jis yra, tarp kuma geriausiai priminė tą sve Maskvos ir jos kurstomų talki
nepastebėjo, tik kitur jam ta; ko kita, ne kaip paskiras asmuo, tingumą, kurį prisimename dar ninkų užsimojimus, jei žinoma,
nepatiko. Ar reikia priminti o kaip tik, kaip ALT Sąjungos iš prieškarinių nepriklausomybės nekalbėsime apie aukščiausią jiį
vaižgantišką paaiškinimą tokiam atstovas ir. pirmininkas, šis va dienų ... Korporantai tikrai kainą — viso dar laisvo pasaulio
reiškiniui? Vaižgantas tokiai? karas buvo rengiamas tos orga džiaugėsi gelėję čia praleisti ke asidavimą į komunizmo vergiją.
atvejais sakydavo: "Savo ne " nizacijos, kurios jis yra pirmi lias jaukias valandas.
Kaip ši audra kilo?
Minėto vakaro pragramoje y r? ninkas, tai ir suprantama,' kad j
Viskas prasidėjo nuo to, kad
ir komercinių skelbimų. Jie yra jis tuo titulu pristatytas. Nėra Glaudesniam kontaktui palai Mac Arthuras paskelbė Korėjoj
dar siauresnės reikšmės dalykai jokio reikalo išskaičiuoti, ko kyti su kitų vietų korporantais1 ofenzyvą. Ji prasidėjo lapkričio
ir, be to, publikoje gali būti net kiose dar organizacijose ar tar sueiga išrinko seniūną. Pareikš- 24. Tos ofenzyvos tikslas buvo —
besiskelbiančiųjų konkurentu, nybinėse pareigose jis yra. Gal tas pageidavimas kitais metais baigti išvalyti Korėją iki pat
tačiau skelbimais niekas nesiDik- kam ir patiktų, kad ALT Są sušaukti visų Australijoje gyve Mandžūrijos sienos ir tuo baig
tina ... Kitas klausimas, ar rko. junga slėptų savo vardą, bet tam nančių korporantų ir korporan- ti Korėjos karą ...
ninga rengėjams parengimu pro. ji visiškai neturi pagrindo, nes čių sueigą.
Bet išėjo priešingai. Vos tik
gramose spausdinti ištraukas tai nėra vardas, kurį pasisaky Per Dirvą nutarta pasveikin buvo pradėtas puolimas, Jungti
ti visus buvusius korporacijos nių tautų pajėgos susidūrė su
iš įstatų, kitaip sakant, ar čia ti būtų geda.
pirmininkus, pareigūnus, kor- stipriu priešpuoliu. Ir čia pasiro
nenukenčia paties dedamojo da
porantus, korporantes, Amerikos dė, kad kovoj jau dalyvaują di būtų artinusis prie Mandžūrijos
lyko orumas, ypač tarp komerci
nių skelbimų. Bet tai jau pačir Lietuvių-Latvių Vienybe Lietuvių Tautinės Sąjungos Val džiulės masės kinų...
sienos yra tik spėliojimai, ku
Visi Lietuvių - Latvių vieny dybą, o taip pat Dirvos redak
rengėjų interesas.
Priešpuolis buvo toks stiprus, riems labai maža pamato.
šiuo atveju priekaištas pada bės nariai, kurie dabar gyvena ciją ir jos bendradarbius,
kad Jungt. Tautų užsimojimas
Ar Mac Arthuro įsakymas
rytas ne dėl skoningumo, o i? kurioje nors Amerikos kontinen 'Sueigos dalyviai nutarė užsi pulti virto tikra katastrofa. Ki pradėti puolimą buvo tiesioginė
perdaug įsigalėjusio* mados žiū to šalyje (JAV, Kanadoje, Ar prenumeruoti Dirvą ir dar šio nų masės perkirto frontą, daug įvykusios katastrofos priežastis ?
rėti ne tiek to, ka rengia, bet ka? gentinoje, Venecueloje ar kt.), laikraščio spausdinimo priemo- dalinių katastrofiškai sumušė, Jis sako — priešingai: tas puo
rtengia. Pavyzdžiui, dailės paroda prašomi skubiai atsiųsti LLV nėme pagerinti sudėjo aukų.
o garsiuosius jūreivius (mari limas tik sumažino katastrofą.
geras dalykas^ bet, kai niekam delegacijai (Mr. Emils Skuje- Korporacijos šventės proga nus) atkirto ir jie ligi šiai dienai Jeigu dar būtų laukta, kaip iš
nenorint ja pasirūpinti, to ėmės; nieks, 1252 E. 71st St., Cleve- pasveikintas Nepaprastas Lietu dar negali prasiveržti. Klausi visko matyti, tas kinų puolimas
Tautinė Sąjunga, tai daugeliu'* larid 3, Ohio, USA) šias žinias: vos Pasiuntinys ir Įgaliotas Mi- mas, ar jiems pasiseks evakuotis vistiek po keleto dienų būtų pra
jau ir pati paroda pasidarė nebe savo dabartinį adresą, nario nisteris Anglijai, korporacijos jūros ar oro keliu, ar teks at sidėjęs, nes viskas rodo, kad jų
gera. štai čiurlioniečiai ka tik numerį (pagal kortelę) ir sky Garbės Narys B. K. Balutis.
sidurti kinų malonėje.
tam jau buvo prisirengta. Tada
grįžo iš Toronto, čiurlioniečiai rių, kuriam jie priklausė Vokie
Tad, Vivat, Crescat, Floreat! Šios savaitės pradžioje pagrin jų puolimas būtų jau galutinai
geri, bet kai ta koncertą rengė tijoje. Prašomi registruotis ir
P. Am. dinės JTO pajėgos kiek apsitvar parengtas ir tai galėjo būti toks
verslininkai, tai jau kai kuriems visi senieji, nepriklausomybės
kė po smūgio ir jau tvarkingiau smūgis, kuris būtų iš karto su
per uoliems "veikėjams" sako. laikų nariai Lietuvoje ar Latvi
Tolimoj Australijoj, iš kur pasitraukė į pietus,, užleisdamos naikinęs visas JTO jėgas ir jau
tas koncertas pasidaręs nebege joje, arba kurie nebuvo įsiregis. rašo šį pasveikinimą, yra įsikū kinams ir buv. šiaurinės Korė nebetektų galvoti apię naują gy
ras. .. Tokiu pavyzdžiu būtų gaT travę Vokietijoje. Gali įstoti ir rę daugiau kaip 100 tautininkų jos sostinę Pyongyangą. Tikima nimosi liniją...
Įima priskaičiuoti begales. Jie nauji nariai, net ir paskirai gy korporacijų narių. Mums itin ma si, kad galės sudaryti nauja gy Kiekvienu atveju, nuo kinų
nėra sveikas reiškinys mūsų vi veną. Rašyti galima lietuviškai lonu, kad beveik visi jie yra ir nimosi liniją kur nors apie 38 pa puolimo pradžios, anot Mac Ar_
ar latviškai. Paka^k^a-tviruJ^ Dirvos skaitytojai.
suomenėj.
ralelę* ar «*l mt ir Utfiau, Bet thgro, ligšilinis Korėjos karas
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kos politikos bei karo vadais, ką
daryti. Atrodo, kad bandys nusi„
leisti, ir nusileisti daug, ar tik
ne daugiau, kaip kinai ir Mask
va norėjo prieš Korėjos karą . ..
žinoma, jei kinai iš viso norės
kalbėtis . . . Jei taip, tai veltui
būtų džiūgavimas, kad JTO jau
vis dėlto rado būdą sudraus
ti agresoriam. Rado smulkiems
agresoriukams, jfeet ne didie
siems rykliams.
Bet ar tikrai bus einama toli
mų nuolaidų keliu, dar nėra tik
ra. šiandien Amerika ir Europa
beveik pasikeitė rolėmis. Pirma
europiečiai buvo laikomi "karo
kurstytojais" ir Amopika vis
buvo raginama būti aktyvesne,
nenusileidinėti. Dabar Europa
kalbina nusileisti... Amerikos
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ČIURLIONIEČIŲ
dešimtmečio minėjimas

turėjęs įvykti lapkričio 26
irgi turėjo būti atidėtas, nes
visi Clevelando teatrai buvo
trims dienoms uždaryti. ..
Minėjimas dabar JVyks
gruod ž i o 30 dieną, 6 vai. p . p .
tame pačiame Public Audito
rium Mažajame Teatre, t*
pačia tvarka, kaip & buvo
numatyta.
Tikimasi, kad dabar į t§
minėjimą galės atvykti sve
čių ir iš kitur. Minėj im§
rengia Lietuvių Kultūrai
nuotaikos dabar 'karingesnės",flfondo Clevelando skyrius.
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1950 m. gruodžio 7 *N 48-40
menės veikėjams, kad jie savo
laiku "nei piršto nepajudino tą
lietuvybę čia gaivinti ir stiprini-'
ti", yra ne visai teisingi. Reikin
atsiminti,
kad Lietuva buvo ap
tuvių švenčių cfienomis per pa
Vienos Naujosios Anglijos di
Žodis lietuvių tautinės sąmones laidotoja ms
gijusi
po
ilgos vergijos, turėjo
maldas lietuvių trispalvės vėlia
delės lietuvių kolonijos piliečių
• Švedijos spauda praneša, kad • Valstybės Departamento Pa klube dažnai matomas pensinin Lie-t. žinios. Toliau jos paduoda vyzdį masės ima iš savo auto vos nematyti, net Lietuvos Him sunkių problemų ir neilgai gyv£tušai nutarė įvykdyti milžiniš baltijos skyriaus direktorius Ha kas M. S. leidžia savo gyveni statistiką iš ALRKF Kongreso ritetų ...
no negalima giedoti? Kieno gi n6 nepriklausoma. Kaip tik pas
kutiniais nepriklausomybės ma
kus Lietuvos miškų naikinimo raid Wederal pranešė Amerikos mo saulėleidį su cigaru dantyse. Pitsburge, būtent: "1) du treč
Kanados prancūzai kunigai iš nuopelnas, kad tūlose parapijo tais ji buvo pradėjusi kreipti
flarbus. Tam reikalui sudaryta
se net katalikiškų organizacijų
Lietuvių Tarybai, kad Voice of Vienišas jis dūlina jau devintą daliai tėvų, jų tarpe ne taip ma sakyklų savo tikintiesiems sako:
daugiau dėmesio lietuvių išeivi
12,000 kirtėjų brigadų. Miškus
žas nuošimtis naujųjų ateivių, "Yra tik dvi didelės nuodėmės: svetainės pereina į "bedievių"
dešimtmetį
savo
amžiaus.
Per
America
pradės
kalbėti
lietu
jai Amerikoje, plėtė kultūriniu®
kirsti privalo vyrai nuo 16 iki
Gargždus ir Klaipėdą, ten pa buvusių DP, raštu uždraudė mo kalbėti ne prancūziškai ir ne rankas (Brocktone buv. šv. Ro ir prekybinius ryšius su Amei&>
viškai
vasario
mėnesio
viduryje.
50 metų amžiaus. Rusai tikisi
ko svetainė dabar vadinasi tik
.
simokęs daržininkystės, anks kykloms jų vaikus mokyti lie turėti daug vaikų!"
surinkti iki 250,000 kirtėjų. Kas Pradžioje bus per dieną skirta čiau pas kunigaikštį Oginskį tuviškai; 2) dvidešimt vienas
Roko
svetainė) ? Kas sakyklas ka. Pagaliau anuo metu Lietth
Ką gi panašaus girdiitiė iries
naudoja ne lietuviškam Dievo voje apie mūsų išeiviją Ame#;
neis miškų kirsti, tas bus iŠ-į 15 minučių o vėliau puse va- Rietave tarnavęs, Amerikoje nuošimtis tėvų nedraudžia mo lietuviškose bažnyčiose ? ...
vežtas į Sibirą.
žodžio ir brolybės skelbimui, bet koje buvo gerų atsiliepimų. Sulilandos.
jis buvo vienas iš pirmųjų lie kyti lietuviškai bet ir neragina;
Kas
nutyl<$t&
kiršinimui ir tikinčiųjų atstū ku buvo patikėti, kad mūsų išei
• Rusiškas Lietuvos švietimo • Iš Vokietijos į St*. Bostoną tuvių ateivių Maine. Dažna pir 3) tik dvyliktas nuošimtis tėvų
vija jau antroje kartoje dingsta
Kalbėdamas apie statistiką iš mimui (pavyzdys irgi iš Brock- lietuvių tautai.
ministeris A. Knyva kaltina atvyko žinomas operos solistas mųjų lietuvių išeivių organiza pageidauja, kad vaikai būtų mo
cija Amerikoje ne be jo įtakos komi lietuviškai."
ALRKF Kongreso Pitsburge, tono) ? Kas gi melagingai aiški
Mokslo Akademijos Istorijos Vlada Puškorius.
Kiek liečia dvasiškiją, kuri čia
]sto'gta. Tais laikais lietuviai
Dar toliau Lietuvių žinios, kodėl S. Gabaliauskas nutylėjo na katalikų veikėjų pastangas yra reikšmigiausia, kaip ir Lie
Institutą, kad ir šiems mokslo
įvesti lietuvių kalbą parapinėj
metams dar nėra Lietuvos is • Popiežius Pijus XII keturis Amerikos didmiesčiuose susiti kaip svarbiausius mūsų jauni priežastis, kurios verčia net
mokykloj
(įvykiai Clevelande) ? tuvoje buvo, tenka pasakyti,
torijos vadovėlio, suderinto su lietuvius katalikų veikėjus ap kę bučiavosi ir verkė iš džiaugs mo nutautėjimo veiksnius, nu naujuosius ateivius prašyti, kad
Kas gi nepakenčia naujųjų atei kad, kaip Lietuvoje Vaižgantai,
komunistų partijos interesais. dovanojo ordinais: dr. S. BačkĮ mo ir savo tėvynės' Lietuvos il rodo mišrias vedybas, lietuvių jų vaikai nebūtų mokomi lietu
Maironiai ir visa eilė lietuviškos
ir M. Galdikienę, Paryžiuje; Oną gesio. Visą savo gyvenimą jis išsisklaidymą didmiesčiuose, pa viškai parapinėse mokyklose ? vių susibūrimo į atskirą draugi dvasios jaunų kunigų katalikų
• Vokietijos lietuvių laikraštis Labanauskaitę, Draugo redak praleido organizacijose, biblio liekant jų statytas bažnyčias ir Ar autorius nežino, jeigu ku ją (Lawrence, Mass.) ? Yra ži bažnyčią priartino lietuvio ka
Tremtis išleido kišeninį kalendo torę, Chicago je, ir Joną Matu tekose, nesukūręs savo šeimos. mokyklas kitataučiams lankyti, riose mokyklose mokoma lietu noma klebonijų, kur viena ranka taliko širdžiai, kitaip tariant,
rių. Jį galima gauti per Gabiją, lionį, Anglijoje.
Dėl to šiandien jis iš anksto ap lietuvių masių permenką tauti viškai, tai kaip lietuvių vaikai graliai bendradarbiaujama su sulietuvino, taip ir čia, kad ir
340 Union Ave., Brooklyn 11,
sirūpinęs savo paskutinei valan nį susipratimą — vergišką sve mokomi? Jeigu pačios mokyto naujais ateiviais, o kita ranka pavėluotai, lietuvių visuomenė
t
• Vyčių organizacijos laikrašti
N. 4Y. Kalendoriaus kaina, su
dai "šioje ašarų pakalnėje". Ki timybių pamėgimą.
jos seselės lietuvaitės nemoka varoma sena politika ir laidoja mato naujos, lietuviškos dva
"Vytį" nuo ateinančių meti)
ma lietuvybė. Yra žinomos vie
šenėje jis nešiojasi savo palai
persiuntimu, 40 centų.
Nuopelnai daugiau įpareigoja tinkamai lietuviškai kalbėti ir tos, kur seselės mokytojos ne sios kunigų, kurie primena Vaiž
pradžios redaguos dr. Juozas
dojimo užpirkimo dokumentus,
rašyti, tai kaip jos gali teisingai
gantą. Jų yra, tik jiems dar
• Tremtinių emigracija iš Vo Leimonas, žinomas pavasarinin
Straipsnis "Kur lietuviai per vaikus mokyti? Nenorėdami, kad pakenčia šeštadieninių lituanis
kad draugai neturėtų vargo su
tenka
sunkiai kovoti dėl gali
kietijos į Australiją labai su- kų veikėjas Lietuvoje. Dabar tą
sistengia" buvo parašytas ne jų vaikai kalbėtų iškraipyta lie tikos mokyklų ir nustato savo
jo palaikais...
mybės
atlikti įgimtą pareigą.
lėtėjusi, nes australai pertvarko laikraštį redaguoja Antanas Vai
neapykantos prieš daug mūsų tuvių kalba, tėvai, pasitikėda mokinius prieš jas. Yra žinoma
Su juo įdomu pasišnekėti. Jis
Ir
Vaižgantas
sutiko kliūčių, bet
reikalavimus imigrantams. Da čiulaitis.
tautai nusipelniusias instituci mi savimi ir šeštadieninėmis li naujųjų ateivių užgauliojimų ir
jo
kliūtys
buvo
daugiau bent iš
bar bus reikalaujama, kad 50% • Vokietijoje, Augsburgo trem pažįsta visus žymiuosius lietu jas dvasioje. Jame paliesti tik
tuanistikos .mokyklomis, neno Lietuvos žeminimų parapinėse svetimųjų, čia skaudžiau, nes
vius. Kelis kartus jis buvo nu
šeimom narių būtų darbingi.
tinių stovykkloje, nusižudė bu vykęs į Lietuvą. Per visą gy į keli lemiantieji lietuvių išeivi- ri, kad seselės darkytų jų vai mokyklose. Ar tik ne Pitsburgo
kliudo visų pirma savieji
• Vokietijoje, Pinebergo sto vęs Lietuvos kariuomenės ka venamą jis paaukojo apie 2,000 i jos pagreitinto nutautėjimo kučių liežuvius. Yra žinoma, kad vienoj mokykloj vienam vaikui
Ed. Karnėitas
veiksniai. Tų institucijų nuo tame kongrese katalikų veikėjai iš naujųjų ateivių reikėjo visą
vykloje, nuo širdies priepuolio pitonas Juozas Adomaitis. Nu dolerių Lietuvai.
pelnai neapsaugoja jų nuo kri pasauliečiai buvo priversti įtiki dieną nešioti ant pečių užrašą
mirė majoras Eduardas Beren- sižudė dėl negalėjimo emigruo
Ir tokių Amerikoje yta ne tikos. Juk yra sakoma: "Kas
"I go back to Kaunas"?
ti,
nes
buvo
nepagrįstai
įskųs
tas, vokiečių okupacijos metu
vienas. Mes lenkiame galvas veža, tą ir plaka." To straipsnio nėti kunigus ir seseles net šv.
tas
ir
IRO
atėmė
jam
globą.
Tik pasikalbėkime su lituanis
Tėvo enciklikų citatomis, jog
buvęs spaudos cenzorius Lietu
Seniausias ir gražiausiai ilius
prieš mūsų išeivijos veteranus ir autorius netiki, kad Evangeli
tikos
mokyklų mokytojais ir su
Bažnyčia
ne
tik
nėra
priešinga,
voje\
• Kan. F. Kapočius, buvęs Tau nesistebime, jei jie iš anksto
truotas lietuviškos Aiinties žurjos skelbėjai už bažnyčios ribų bet dar pageidauja, kad kiekvie su vienu kitu parapinių mokyklų
" nalas.
• Laikraštininkas Vyt. Ged tinės Delegatūros vadovas, iš sau karstus užsisako. Bet mes yra nekritikuotini, kad, paga
no tautybės žmonės garbintų mokiniu. Ar ne iš sakyklų gir
gaudas — Arūnas, atstovavęs į Vokietijos išvyko į Ameriką. negalime tylomis praeiti pro liau, ir sakyklos bažnyčiose nėra
Dievą gimtąja kalba, ir tas rodo. dime neteisingus teigimus, esą
Paryžiuje Draugo dienraštį, • Juozas ,V. Valickas, anksčiau tuos, kurie ne sau patiems, bet be nukrypimų ...
jog mūsų kunigų tarpe yra pa Lietuva kenčia už savo nuodė
tiii
porą savaičių atvyko į plačiai rašęs apie savo keliones visai lietuvių išeivijai iš anksto
i prieš
Įsteigė kompozitoriįf#
greitintos
asimiliacijos užsispy mes ? Tik nesusipratėliai gali
Kaip
tik,
darant
priekaištus
,i Ameriką.
po Meksiką, šiuo metu vėl lan kurst us užsako.
A. VANAGAITIS
kunigams ir seselėms, norima rėlių, kuriems ne šv. Tėvas yra tvirtinti, jog A. Smetona per
89
Neįtikinąs "tiesos žodis".
• Bostone veikianti Kultūros kosi Meksikoje ir siunčia iš ten
pabrėžti, kokius svarbius ir at autoritetas ir kuriems jau sun sekiojo religiją. O tą visą kar
Kaina metams $2.00
Rėmėjų Draugija išsirinko nau visiems Dirvos skaitytojams | mano straipsnį "Kur lietu sakingus mūsų tautai darbus jie ku paklusti savo kraujo ir tau tojant dažnai girdi mūsų vaikai
Susipažinti siunčiamas
parapinėse mokyklose.
ją valdybą: pirmin. — V. Čepas, linkėjimus.
viai persistengia" (Dirva 41 nr.) atlieka, kad nuo jų veiksmų pa tos balsui.
dovanai.
Pasigendame Vaižgantų
vicepirm. — J. Gimbutas, sekr. • Rašytojo Pulgio Andriušic rea<:avo Lietuvių žinios (37 nr.) reina lietuvių emigracijos tau
Mokydami lietuvių vaikus po— H. Yčaitė, iždin. — A. Ivoš- įspūdžius iš Australijos pradėjo straipsniu "Tiesos žodis lietu tybės Uge&ąisar trumpesnis am leriauti ne lietuvių kalba, lietu
6755 So. Western Ave.
Lietuvių žinių priekaištai Lie
ka ir fin. sekr. V. Kulbokienė. spausdinti didelis vokiečių laik- vių mokyklų kritikams", kurį žius.
sv
Chicago 36, 111.
vių jaunimo pamaldų metu pa tuvos valdininkams ir visuo• Dailininkui j] įVIackeyiHuį,jra»tis Frankfurter llliustrierte. persispausdino Darbininkas ir
Kiti trys Jveikrfniai, kuriuos mokslus sakydami ne lietuvių
gyvenančiam Hechingene, , Vo-; • Venecueloje mirė Antanas Garsas. Redaktorius S. Gaba- Lietuvių žinios nurodo kaip svar kalba ir skaitydami, jog, se
RADIATORIAUS LAŠĖJIMĄ KAIP
kietijoje, suėjo 80 metų amžiaus. Milmantavičius, adv. Antano liauskas stengiasi apginti para biausius, yra mūsų kunigų ir niems išmirus, lietuvybė sekan
BURTININKAS SUSTABDO!
Dailininkas yra visiškai netekęs Diržio uošvis. Palaidotas Mara- pines mokyklas ir jų vadovus. seselių veiksmų išdava. Kodėl čioms lietuvių kartoms bus ne
1 cay kapinėse.
Cituodamas mano priekaištus nedažnės mišrios vedybos, jeigu reikalinga, jie patys paniekina
regėjimo ir labai vargsta.
seselėms mokytojoms, jis, deja, mūsų kunigų dauguma dėl to lietuviškų bažnyčių ir lietuviškų
nenurodė Dirvos numerio, kad nesijaudina, o parapinės mokyk mokyklų statytojų ir kūrėjų va
paliestieji ar besidomintieji tuo los išleidžia į gyvenimą lietu lią, jie patys yra atsakingiausi
Pakvietimas užsirašyti Lietuviu Naujienas.
reikalu galėtų suprasti kuo re viškąjį jaunimą be lietuviškos už tų institucijų perėjimą į ki
miantis toki priekaištai padary dvasios? Sąmoningų lietuvių iš tataučių rankas, jie patys ne tik
' LUSCO
ti. Be to, jis greta cituoja M. sisklaidymas didmiesčiuose ar sau, bet ir visai lietuvių išeivijai
Įsrą iš Naujienų, tuo sugretini- kaimuose, kai jie yra turtingi peranksti mirimo metrikus iš
Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas
mu lyg pakišdamas mintį, kad j ir turi nuosavus automobilius, rašo ...
r
32-jų puslapių mėnesinis žurnalas. Įsteigtas 1938 m. PARDUODAMA VISOSE MILES AUTO KRAUTUVĖSE
Naujienos ir Dirva suderintai negali būti kliūtimi palaikyti
Antroji medalio pusė
kovoja prieš dvasiški ją ...
lietuviškas parapijas ir lankyti
• P A S T O V U S 13014 Miles Avenue * 5366 Broadway
Kaip matome, nuopelnų yfa
"Reikia turėti labai buką IMI* savas bažnyčias. O lietuvių ma
E a s t 1 8 5 th S t r e e t
• VALO * UŽKEMŠA 6 6 9
M a y f i e l d
R o a d
• TINKA SU KIEK 4 4 4 4
žinę, kad tokiais skaudžiais prie sių "permenkas tautinis susi dvejopų. Kieno gi nuopelnas, kad
689 Broadway * 5900 Euclid Avenue
VIENU SKYSČIU
kaištais švaistytis spaudoje taip pratimas" irgi yra daugiausia daug tikinčiųjų ir susipratusių
daug mūsų tautai nusipelniusių | mūsų kunigų nuopelnas. Vergiš- lietuvių šiandien nesilanko baž
PAGAMINTA LUSCO, fNC: CLEVELAND «, OHIO
institucijų atžvilgiu" — rašo kam svetimybių pamėgimui pa- nyčiose, kuriose net tautinių lie

KAS ir KUR

KAI GYVIEJI UŽSISAKO SAU KARSTUS

MARGUTIS

Sieninis Kalendorius 1951 m. Fre«

GYVENIMO SUČIUPTAS
J. švaistas
(Tęsinys iš pereito numerio )

*

smarkiau ir visai nepriklausomai nuo
jo dirbo smegenų variklis. Jokių stab
džių neįstengė pritaikyti, kad suvaldy
tų ji. O tai ir buvo vienintelis šiuo me
tu troškimas.

Žibintų šviesos pasidarė beveik ne. reikalingos. Rytų padangė plačiai nu; sidažė neono spalvomis. Iš pradžių
blyškiai melsva, paskum .šviesesnė,
rausva, tirštai purpurinė. Pagaliau ir
, auksas pasiliejo.
Tvirbutas pasuko vairą truputį į
šalį ir sustojo. Išlipęs pasitampė, pa- mankštino sustingusius sąnarius. Pas* kum papurtė galvą ir suleido prakėstus pirštus braukydamas plaukus. Ins
tinktyviai vėsino smegenis.
Pradėjo vaikščioti Mažu miškeliu
* vedė jaukus keliūkštis. Judriai straksė
jo žemėj ir šmaikštavo medžiuose įvai" rus paukščiai. Švilpavo varnėnai, earksėjo strazdai. Voverės vikriai kraipėsi
ę
ant stuobrių ir nuostabiu lengvumu,
ę
kaip sparnuotos, liuoksėjo medžių ša
komis.

"Bepigu šitiems gyvūnams", — pa
galvojo Tvirbutas. "Jie vien tik ins
tinktu tesivadovauja. Bet kaip tikslin
gai, darniai viskas sutvarkyta. Nei jie
iškrypsta, nei tiek žalingų pagundų ne£
turi aplinkui. Tobulo laikrodžio tikslu
mu vyksta visas jųjų gyvenimas. O tas
žmogus su visomis savo laisvėmis, iš
mintimi ir protu nuolat sudarko savo
laimę. Kur buvus, kur nebuvus tuojau
instinktai prasiveržia. Bet kokie ins
tinktai! Visai ne tokie, kaip anų. Pa
siutę, velniški instinktai. Taip bent pas
kui išaiškina tau policija, teismai ir vi
si piliečiai padoriais tebelaikomi. Tik,
žinoma, jeigu tų instinktų pasėkos
aikštėn iškyla. Vadinasi, jeigu viešas
skandalas pasidaro. Bet jeigu ne —
gyvenk ir piktinkis iš kitų, žiauriausiai
pasmerkdamas. O daugeliui praeina.
Didžiausias niekšybes švarutėliai nusi
plauna. Reiškia, laimė lydi. Visur rei
kia vadinamosios "laimės".
Šiuo momentu Tvirbutas bfttu
toli, toli — per miškus, pievas ir laukus,
kol visiškai būtų išsisėmusios bedirbdamos jo smegenys, kol ramus poilsis

plastine užkamša

būtų pasitikęs. Kai vaikščiojo, judėjo,
mažesnį jautrumą pergyveno. Toli nu
eiti kliudė autonfobilis. Bijojo, kad kas
nors nenusavintų. Be automobilio būtų
pasijutęs, kaip be kojų. Tiek jau buvo
pripratęs it: susigyvenęs su juo. Todėl
vaikščiojo ten ir atgal, kol mašina ne
išnykdavo iš akių.
Jis vaikščioję smarkiai gestiku
liuodamas rankomis. Jo lūpos aiškiai
judėjo. Iš šalies žiūrinti atrodė, kad
kalbasi su kuo nors antruoju. Taip,
jis kalbėjosi ir garsiai ištardavo žo
džius. Keistu būdu atsirado jame ant
rasis "jis". Su tuo ir kalbėjosi.
1
Staiga su priekaištu paklausė.
"Na kas padarė dabar mane nusi
kaltėliu? Kas taip ūmai veja iš pato
gaus, geriausiai sutvarkyto gyvenimo ?
Tik Olivia. Svarbiausia, jos mažasis
Jack. Kategoriškai pasakė: "Tai tavo
sūnus. Kaip tau patinka?" Ir aš pati
kėjau. Tvirtai tebetikiu ir dabar. O jei
nebūtų panašus? Mat, Billy nepana
šus... Ak, tas panašumas ir nepana
šumas! Velniška painiava. Visiškai su
sipainiojo. O ko.dėl? Tik nukrypimai
ir visokios gana smagios, lengvai pra
einančios karo meto pagundos. Aišku,
kad pats kaltas. Teisingai kalbėjo Barniūnas, Dabar, jeigu nenori netekti
visko, mokėk priklausančią duoklę. Tai

gi, mokėk... Kaip būtų gerai, jei turė
čiau kokias nors pašalines pajamas.
Tada nė šuo nesulotų. Ir Helen nebūtų
įvelta. O gal nuoširdžiai, atvirai prisi
pažinti Helen ir prašyti atleidimo? Gal
ji nepasmerktų taip baisiai? Juk gera
ir mylinti mano žmona. Ji labai jautri.
Daug iškentėjo per tuos metus dėl sa
vo nevaisingumo. Turėtų ir mano da
bartinę atgailą suprasti. O jeigu nesu
pras ir griežtai pasipriešins? Na, tada
pasilieka tas pats, ką dabar darau. Juk
tai paskučiausia ir blogiausia išeitis,
• kokią tik man galėjo pakišti.,. Tiesiog
net nežinau, kas ir kaip."
Tvirbutui tarytum šviesiau ir leng
viau pasidarė. Bet dar ilgokai svyravo.
Nesuprantamas nirštantis pasiprieši
nimas, lyg skaudžiausiai prisiimamas
nusižeminimas, neleido taip lengvai pa
sukti atgal. Vaizdavosi vergiškas pasi
uvimas, nelyginant kokie pančiai, sa
vanoriškai užsidėdami visam gyveni
mui.
•• 4 ,
f
Antrasis "jis", vėl pradėjo pliekti:
"Visada turėsiu tyliai, karčiai praleisti
priekaištus iš Helen pusės. Juk aiški
skriauda saviesiems. Lyg pūliuojanti
nepašalinama rakštis. Nuolatinis ant
rosios šeimos palaikymas iš bendrųjų
anai nepriklausančių ir lyg neužtar
nautų pajamų. Visai kas kita, jei Oli

via iš tikrųjų būčiau mylėjęs. Su
džiaugsmu dabar nueičiau su ja, kaip
dingusią savo laimę suradęs. Juk pa
liktieji mano namai, bent šiuo momen
tu, išniekinti. Pats apspiaudžiau... Te
gu ir Barniūno akyse. Vistiek viešas
dalykas. Vėliau ar anksčiau gali pa
aiškėti. Tada Helen niekad neatleis
man to šiurkštaus pasmerkimo, tuo la
biau, kad įįr . aš nebebūsią toks nekal
tas."
'Jį '
Skausmingąjį savo dialogą buvo
nutraukęs. Pavargusios mintys lėčiau
besireiškė. Pasijuto bejėgis galutinai
nuspręsti, kas dabar geriau. Vienaip ar
antraip, gyvenimas atrodė sužalotas.
Dažnai po audros staiga nusiblaivo, pralinksmėja dangus. Ir saulės spin
duliai pirmykščiu pasigėrėjimu žėri.
Tik jūra išjudinta negreit suranda sa
vuosius krantus. Net saulei glamonė
jant, siunta dar ir šniokščia juodos
siaubingos jos bangos. Ilgai nesusivaldo
besiplakdamos. Dažnai atsitinka taip
ir žmogaus gyvenime.
Tvirbutas išsiblaškydamas žiūrėjo
| jnašinas, zvimbiančias plačiuoju ke
liu. Jos dūme į abi pusi. Kiek palukėjfS,
priėjo prie savosios. Neskubėdamas ap
žiūrėjo, nušluostė gausiu rasą nuo prie
šakinių stiklų ir atsisėdo už vairo.
Iš» lėto apgręžė. Neryžtingai, vis
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Š1MTANUOŠIMTINIS LIETUVIS
Jonas Pakrantis Amerikoje
$

Vyt. Alantai

KARIAI NENULEIDO GALVOS

1

Prieš porą metų, kai artė rinėja paskutiniojo karo ei tokis." Netvirtinu, kad geili
jant lapkričio 23-ajai vienur gą. Straipsnis šiame nume Raštikis kaip tik tą nori p
vf
sakyti, bet tebūnie leista pa*
kitur buvo užsiminta apie ryje dar nebaigtas.
SCIO...
stebėti, kad kelis kartus gim
Iš
viso
atgijęs
Karys
dvel
Lietuvos kariuomenės šven
dint
čia minimą pareiškimą
kia
nepriklausomos
Lietuvos
tės paminėjimą, iš Kanados
Jonas Pakrantis, šimtanuo- jų, kurie neturi automobilių, kai jiems pritarė, o motinos nuo pai, minia Pakrantį neišpasaky kilo ir JAV lietuviškoj spau Kario dvasia. Ir ne nuosta kaip tik iš jo, ne vienam to
šimtinis lietuvis, parėjęs iš fab sekmadienį atsirado ir daugiau. lankiai šypsojosi, be abejo, šir tai erzino. Jis svajojo apie ra doj išsiplėtė ilgos diskusi bu, nes jį ir vėl mums paren kia mintis lenda i galvą..a
Autobuso gatvės viduryje, sau dyse gerėdamosios savo atžaly mų gamtos kampelį...
riko, tarė savo žmonai:
jos — ar reikia, ar verta tą gė buvusieji Lietuvoj to laik Visų pirma, minėtas pa
lėkaitoje,
teko laukti gana ilgai. no sveikata, entuziazmu ir smar Pagaliau, konfliktas įvyko jei
- — šiandien laukiau autobuso,
šventę
beminėti. Pernai ta raščio redaktoriai — kpt. S. reiškimas savyje nėra visai
žinai, kur Vyomingo ir West Buvo ir karštoka ir tvankoka, o kumu., Kitoje geležinkeliuko pu ne tarp tėvų, tai tarp vaikų. šventė jau daug kur buvo Urbonas ir St. Butkus, prie nuoseklus: "pačios kariuo
Chicagos skersgatvėje reikia kas be to, kad ir be atvangos sėje, už tvoros, buvo matyti Kaip viskas prasidėjo, niekas ne gražiai minėta be jokių dis šio laikraščio praleidęs di menės" sprendimų, kaip to
persėsti, ir staiga vėjelis dvelk zujančios mašinos nebūtų smil- tviskančių saulėje automobilių pastebėjo, tik ponia Kanapėnie kusijų. Šįmet, jei šiaip jau džiausią savo gyvenimo dalį. kiais atvejais pasielgti, ii
telėjo tokiais jauno, ką tik su kusios tam tikrais kvapeliais. nugarų jū^a. Ir kai po keliolikos nė aiktelėjo, kai vaikai jau su tų minėjimų ir nebuvo ypa
Iš visų straipsnių dvelkia viso nebūna, nes kariuome
žaliavusio miškelio gaivinančiais Pagaliau, autobusas atėjo pri- j minučių traukiniukas vėl per- sikibę už apykaklių smarkiai tingai daug, tai vienu atžvil mintis, kad Lietuvos kariai, nė gi nebalsuoja, ar priešin
kvapsniais, kad aš visais savo sikimšęs, bet laukiantieji vis galingai švilptelėjęs sustojo ki- voliojosi ant žolės. Pakrantis, giu lapkričio 23-čioji susi- nors ir nelaimingų aplinky- tis, ar trauktis, ar pasiduo
plaučiais ėmiau traukti tą nuos dėlto šiaip taip įsimurdš. Pa- toje miniatiūrinėje stotelėje vi- pagaliau suradęs šiokią tokią laukė vertingiausio ir ap- bių išblaškyti, nėra nusiminę ti. Kariuomenė gali būti kal
tabų pavasario dvelktelėjimą, krantis vos spėjo braukti nuo si, jau truputį apsvaigę pirmai- pramogą, ėmė kvatotis. Ponas čiuopiamiausio atžymėjimo. dėl ateities ir neturi pamato tinama tik tada, kai ji nepa<*
tartum per operaciją silpstančia kaktos sodriai rasojantį pra- šiais gamtos padvelkimais, links- Kanapėnas žiūrėjo į rungtynes Būtent, šių metų lapkričio ,rausti dėl praeities. Neapgal- rodo noro vykdyti vadovybes
širdim ligonis deguonį." Aš ste kaitą, bet jo žmona žiūrėjo į jį mi lipo iš vagonėlių, nekantriai truputį susirūpinęs, lyg žmogus, 23-čiosios proga šioj pusėj1 voti ar piktos valios prie įsakymo kovoti. Todėl aiški
bėjaus, iš kur tas pavasario skatinančiai šypsodama, tartum skubėdami gėrėtis kitais gam kuris uždėjo nemenką sumą už vandenyno atgijo Lietuvos kaištai — kodėl neapgynė nimas, kad negalima kaltinti
vieną imtynininką, šiuo atveju karių laikraštis — žurnalas
dvelkimas didmiesčio viduriuo sakydama: "Pakentėk, balandė tos burtais.
Lietuvos — nesukėlė juose kariuomenės už nesiprieši
savo sūnų.
Iš stotelės Pakrančių ir
se? O labai paprastai: žinai, ten, li, gamtos prieglobsty je atsigai
Karys.
nepamatuoto nuotaikos kri nimą, kai buvo įsakyta nesi
v
penų šeimos pateko tiesiai į ma
ant tų dviejų gatvių kampo yra vinsi."
Bet į reikalą kiek kitaip pa
timo ir jie nenuleido gal priešinti, nei nereikalingas,
Kaip
Lietuvoj
jis
buvo
ne
sporto aikštė apsodinta medžiais.
Kadangi dar reikėjo persėsti, žų ir labai simpatingų beždžionė žiūrėjo žmonos. Jos puolė prie vien karių, bet ir plačios vi vos, nenustojo pasitikėji tai savaime aišku, čia ir te
Tų medelių pavasario pumpu tai Pakrančių ir Kanapėnų šei lių plantaciją. Pakrančių Algiui vaikų, ir kiekviena, pasigavusi
suomenės skaitomas, taip ir mo, Lietuvos kario vardo gali būti kalba apie vado
rų galybė ir nugalėjo keletai mos pasiekė žvėryną maždaug jos labai patiko. Ypatingai jis savąjį už pažastų, šiaip taip juos
čia jis atrodo vertas ne vien garbingumu. Kariai įverti vybę.
negalėjo1 atsigėrėti kaip jos išskyrė ir pradėjo tvarkyti jų
akimirkų gatvės dulkių ir ben po pusantros valandos.
buvusių karių, bet ir visų na Lietuvą ištikusią nelai Kitas klausimas, ar ir va
zino troškinantį tvaiką. Pasiu Patenkinti baigę nemaloniu grakščiai gaudydavo savo gau- veidus ir apdarą. Vaikai iš tolo lietuvių dėmesio.
mę, pergyvena ją drauge su dovybė, kaip karinė, taip ir
tusiai pasiilgau gamtos! Kad įžangą į gamtos prieglobstį, jie iruotomis rankomis jo ir kitų vai- spardėsi vienas į kitą kojomis.
Tarp daugelio didesnės ir visais ar net jautriau už ki politinė, irgi ar negali panataip, žinai, koks miškelis, pie laimingi pasipylė iš tvankaus kų mėtomus valakiškus riešu Paskum, kiekviena pasiėmė sa
tus, bet kaip nelaimę, o ne šiai teisintis, kad ne ji ga
velė, upeliūkštis ... Rodos, jei autobuso į gražiai išcementuo- tus. Ir kai reikėjo palikti tą vo vaiką už rankos ir, net ne mažesnės vertės straipsnių kaip gėdą, kurią vienas ki lėjo įvykius nulemti, kad
weatsigaivinsiu gamtos prie tą ir labai saulės įkaitintą aikš Afrikos kampelį, jis užsispyrė žvilgterėjusios į vyrų pusę, nu ypatingai pažymėtinas pulk.
tas nesusipratėlis arba Lie juos nulėmė tik "milžiniški
globstyje, užtrokšiu tame did telę, kuri kažin kaip neišvengia neiti. Nors Pakrantį sūnaus ka sivedė juos toliau. Vyrai, tar K. Griniaus straipsnis "Le
miamieji metai", kuriame tuvos priešų tarnas norėtų išoriniai faktoriai"?
miesčio tvaike...
mai vedė į mažą stotelę, iš ku prizai labai siutino, bet jis to tum jausdamiesi kažin kuo nu autorius labai įdomiai nag- jiems prisegti.
Antra vertus, jeigu gen.
— Ar nesakiau: jei turėtu rios kas keletas minučių ėjo neparodė ir vaiko ožius sutvar sikaltę, nusekė paskui.
Šitą
mintį
jau
nebe
pirmą
Raštikis
iš tikrųjų siūlo
me "karą", tai kiekvieną sa mažas, miniatiūrinis traukiniu kyti paliko žmonai. Pagaliau,
Paskum Algis pasiūlė savo
kartą
pabrėžia
savo
straips
mums
mintį,
kad jis būtų
vaitgalį galėtume išvažiuoti už kas į tolimesnį gamtos prie juk jinai atgabeno jį į gamtos tėvui užeiti į beždžionių teatrą. fabrike. "Matyt, aš jau visai nyje ir gen. S. Raštikis. Jis kitaip dalykus sprendęs, tai
•liesto, — murmtelėjo žmona globstį. , Vaikai buvo sužavėti prieglobstį...
Pakrantis jau buvo taip pa būsiu atpratęs nuo gamtos prieg dar kartą tarp ko kita karto ta mintis irgi keltų stiprių
ruošdama pusrytį.
mažu garvežėliu.
Palikę beždžiones, jie užsuko vargęs, kad nebenustebo, jog lobsčio", pagalvojo jis. Bet kai ja savo jau anksčiau tai šen abejonių. Juk 1940 m. birže
Vyras nieko neatsakė ir, ro
Traukinėliui atėjus, visi sku | aukštą pastatą, kur nosį rietė tokio "teatro" esama. Jis nu jis užsiminė apie namus, žmo tai ten paskelbtą mintį, kad lio 15 d. jam buvo pasiūlyta
dės, tą pokalbį pamiršo, bet. ne bėjo atsisėsti į patogesnes vie neišpasakytas dvokimas. Mat čia sekė nesipriešindamas. Tai buvo na atsakė labai nustebusi:
dėl 1940 metų Lietuvos įvy ministerio pirmininko vie
pamiršo jo žmona, Birutė. Ji tas ir, žinoma, be pasistumdymo gyveno raganosiai. Tą jaukų mažas amfiteatrėlis, kurio viena
— Kaip tat? Juk mes dar ne kiu "kariuomenės negalima ta — pirmininko tokios vy
ttusprendė padaryti vyrui staig neapsėjo. Kai visi susėdo, gar gamtos kampelį jie pasiskubino dalis buvo po stogu, o kita po matėme gėlyno...
kaltinti, nes jie buvo milži riausybės, kuria Maskva, bu
grynu dangum. Kadangi po sto
meną. Kai Pakrantis pavalgęs vežiukas linksmai švilptelėjo ir apleisti ko greičiausiai.
Ir jie dar apie porą valandų niškų išorinių faktorių ir vo spėjama, bus patenkinta,
prigulė, ji nubėgo pas savo kai pasileido apyjaunio miškelio link,
Paskum tiesiausiu keliu jie gu vietos jau buvo užimtos, tai ieškojo gėlyno, kurio, žinoma, mūsų tuometinės politinės ir Gen. Raštikis buvo sutikęs
mynę, Adelę Kanapienę, ir su- kur jau mirgėjo minios žmonių. nužingsniavo į ožių bei ožkų ka jie turėjo sėdėti saulėkaitoje.
nerado.
karinės vadovybės, bet ne stoti šitokios vyriausybės
gltarė su ja ateinantį sekmadie Traukinėlis dundėjo gyvai, o Al ralystę. Čia ik) žmogaus rankos
Už grotais aptvertos nedidelės Parvažiuojant vėl reikėjo lauk pačios kariuomenės sprendi priešaky. Vadinasi, buvo pa
nį išvežti vyrus į gamtą, būtent, gis ir Kanapėnų to pat amžiaus padarytas uolas karstėsi ožkos scenos keturios beždžionės rodė ti autobuso ir pasispaudyti su mų išdava."
siryžęs eiti ne priešinimosi,
1 miesto žvėryną.
sūnus, Šarūnas, iš pasitenkini ir ilgabarzdžiai ožiai. Poniai Ka- savo meną. Viena, 30 metų senė, žmonėmis. Kai pagaliau jie atsi
Ši mintis, ypač, kai ji gir bet nuolaidų keliu. O kai ka
Kelionė prasidėjo ne taip jau mo, kaip jauni Tarzanai, šūka napienei tie gyviai kažin kodėl ypatingai buvo vikri. Ji važinė dūrė namie, žmona tą iškylą į dima iš šių lūpų, kas kartą tastrofa jau įvyko, jis pats
sklandžiai. Tokių gamtos mėgė vo kovingus šūkius, amerikoniu- labai patiko. Pakrantis ta pro jo visokio pobūdžio dviračiais gamtos prieglobstį užbaigė to sukelia abejojimų —* ar ji buvo paskirtas vykdyti Lie
savo vietoj?
ga neiškentė kažin ko nesumur pasisodinusi vieną beždžionę kiais žodžiais:
tuvos kariuomenės "per
— Tu visai nfemoki elgtis su
Atrodo, kad jos autorius tvarkymą", kitaip sakant,
mėjęs apie moterų būdo pana priešakyje, kitą užpakalyje,
šumą su tais ilgabarzdžiais pa didžiausią savo gudrybę ji, tur žmonėmis. Tu visą laiką vaikš nori kiekviena proga pabrėž likvidavimą. Ir jis tai vykdė.
darais. Ponia Kanapėnienė ka būt, parodė tada, kai jos tre- čiojai susiraukęs ir nieko ne ti tą faktą, kad 1940 metais Tai nėra kaltinimas. Tai da
žin kodėl tą nekaltą pastabą pri niruotojas užmovė jai ant pa kalbėjai. Nesuprantu, ką tau pa jis nebuvo Lietuvos kariuo ryti privertė milžiniški fak
ėmė savo adresu ir smarkiai at kaušio suglamžytą skrybėlę, už darė ponia Kanapėnienė, kad tu menės vadu. Tos minties toriai. Bet tai nėra paskati
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina nuo 1950 metų
kirto, jog moterys ir ožkos ne dėjo ant nosies akinius, pra- ją beždžione išvadinai! Aš iš kartojimas lyg ir reiškia nimas galvoti, kad kita ka
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas
turinčios nieko bendro, kai tuo žiodžius įspraudė į jos plačius paskutiniųjų stengiausi tave iš^ tam tikrą" Įtaigą: "Supraskit, rine vadovybė tikrai 1940
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir K>nwk»i«
tarpu vyrai, jei jie nesiskųstų, nasrus pypkę ir, padavus į ranką gabenti į gamtą, kurios, tu sa jeigu tai būčiau buvęs aš, metų birželio 15 dieną būti|
—
50 centų vienam mėnesiui
—
būtų ožių iškirpti portretai. Po lazdelę, paleido ją vaikščioti pa kaisi, taip pasiilgęs, o kaip tu tai kariuomenės vadovybės kitaip pasielgusi...
J. Ašmys.
nas
Kanapėnas priekaištaujan gal grotus. Beždžionė vaikščiojo įvertinai mano pastangas ? Ir pa sprendimas būtų buvęs ki-1
TREMTIES atstovai:

gamtos prie

TREMTIS

čiai šūktelejo: "Adėle!", bet už
jos nugaros pritariamai linkčio
jo galvą Pakrančiui. Į bebręstantį konfliktą paskubėjo įsikiš
ti ponia Pakrantienė ir, paėmu
si po ranka savo kaimynę, nu
sivedė ją toliau, mesdama, ta
čiau, vyrui nieko gero nežadantį
žvilgsnį.
Karštis, žvėrių įvairūs kva

Visai Amerikai, išskyrus Chicagos miestą —
St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11. Ohio
Chicagos miestui ir Kanadai —
W. Stuogis, 1114 Florence Ave., Evanston. IU.
REMDAMI TREMTĮ, REMIAME VOKIETIJOJE
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UŽJURIO LIE,
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO!

dar abejonių klupdomas, spaudė gazą.
Juodoji rodyklė svyravo ties 40. Dau
gelis mašinų praūždavo aplenkdamos jį.
Tolesni Tvirbutų gyvenimo įvykiai
buvo aprašomi laikraščio skiltyje: IŠ
MŪSŲ PADANGĖS.
Maždaug po savaitės, kai Tvirbu-%
tas buvo pamėginęs baigti su senuoju
gyvenimu, pasirodė toks gabaliukas:
Iširo graži lietuviška šeima
"Mūsų kolonijoj Oakland tvintai,
gražiai gyveno ponai Tvirbutai, Petras
ir Helena. Visi juos laikė kone už pa
vyzdingus. Abudu nebuvo tinginiai.
Abudu dirbo, buvo geri darbininkai
ir patogiai pradėjo gyventi nuosavam
nusipirktam name, labai gražioje ir
turtingoje apylinkėje, 1372 W. Fortune;
Ave. Kartais tik nusimindavo, kad gar
nys per eilę metų aplenkia juos.
"Bet štai, gal prieš kokias dvi sa
vaites susirado garnys ir padovanojo
aštuonių svarų lėlę — buinų berniuką.
Buvo apvaikščiotos labai iškilmingos
krikštynos. Berniukas gavo vardą Bilįjr. Kūmų vietoje sėdėjo jų giminės: Mr.
Stanley A. Sutkus, iš 2839 W. Noise St.,
ir Mrs. Stella P. Palubis, iš 4035 N,
gkotih Ave. Mrs. Palubis yra sesuo
įkirs. Helen O. Tvirbutt, kurios vyras
Tadas nelabai seniai pasimirė. Savo
atsilankymu pagerbė krikštynas labai

daug nusipelnęs lietuviams garsus ad
vokatas ir real estate Mr. Paul N. Barnett - Barniūnas, iš 1372 E. Omaha Ave.
Taip pat atsilankė ir Smyth Co. di
rektorius Mr. Zdenek S. Peska. Buvo
daug ir kitų svečių bei giminių.
"Kas gi galėjo pamanyti, kad atsi
ras pašaliniai neatsakomingi gaivalai,
kurie sudrumstė tą gražų ir laimės ap
lankytą gyvenimą. Neapsikęsdama kal
bomis ir prasidėjus nesusipratimams
iš vyro pusės, Mrs. Tvirbutt užvedė
teisme išsiskyrimo bylą. Kiek girdėti, ji
neprašo iš savo vyro užlaikymui savęs
ir sūnaus, tik reikalauja grąžinti jai
tą dalį, kurią įdėjo savo uždirbtais pi
nigais. Dabar eina darybos, kiek ji tu
rės gauti.
^ .
"Labai nepatenkintu šituo visu rei
kalu Mrs. Ona Bitinienė, Mrs. H. O^
Tvirbutt motina. Ji yra kilusi Lietuvoj,
iš Kirdeikių, tad to krašto žmonės mė
giami jų svečiai. Pagal tėvus vadinosi
Dargužytė. Lietuvoj jie buvo garsūs
ir jų šeimos papročiai dar stipriai pa
laikomi ir čia. Būdamas Lietuvoj su
jų šeima gyvenau artimoj kaiminystėj.
"Mrs. Ona Bitinienė labai susisie
tojo ir daug pergyvena. Gaila moteriš
kes. Reiškiame jai nuoširdžiausią mū
sų užuojautą.
Senas Draugas M*
t į?o dviejų mėnesių:
" " "

"

'

(

"

linkčiodama, pakibdama skribelę, patraukdama pypkę ir buvo
panaši į profesorių. Vaikų en
tuziazmui nebuvo galo, o Pa
krantis jautė, kaip bėga prakai
tas per nugarkaulį.
Kai beždžionių teatras pasi
baigė ir jie atsistojo eiti, Pa
krantis jautėsi labiau pavargęs,
kai po aštuonių darbo valandų

galiau, aš visai tavęs nebesu
prantu, koks tu tėvas: vaikas
mušasi, voliojasi po purviną že
mę, o jis sau kvatojasi | šonus
įsirėmęs!
Pakrantis buvo per daug pa
vargęs, kad būtų bent kiek no
rėjęs dalytis toliau įspūdžiais
su žmona apie tą iškylą į gam
tos prieglobstį...

Visai netikėtos vestuvės
"Mrs. H. O. Tvirbutt, pagal tėvus
Bitinaitė, kai persiskyrė su savo vyru,
apsigyveno tėvų namuose. Iš vyro jai
priskyrė $8520. Užsidirbdama, žinoma,
galėjo gyventi ir auginti sūnų. Bet
koks gyvenimas vienos moteriškės.
Niekas nepavydėtų daug. Dabar tai
tikrai galės pavydėti. Ją veda pats Di
rektorius Mr. Z. S. Peska. Žada būti
labai šaunios vestuvės. Svečių numa
tyta iki trijų šimtų. Užordeliuotas pats
geriausias hotelis SWAN. Lauksime. M.
Dar po šešių savaičių:
Petras Tvirbutas apleidžia mus
"Mr. P. B. Tvirbutt visai nenupel
nytai didelį skausmą apturėjo. Iš tos
tūžmasties, o gal ir susikrimtimo tu
rėjo parduoti namą ir visa kita užbaig
ti. Nieko nelaukdamas tuojau išvyks
ta. Sakosi, kad dabar į Arizoną. Noriu,
sako, pirmiausia pasilsėti, o paskum —
pažiūrėsim.
"Ką dabar veiks, irgi nežino. Tik,
sako, kietai griebsiu gyvenimą už ragų
ir parklupdysiu ant kelių. O, jis tai ga
li ! Iš jo visako galima tikėtis.
^Mums labai gaila išsiskirti su Mr.
Tvirbutu. Turėjom labai gerą sugyve
namą kaimyną, žmogų ir didelį visuo
menės veikėją. Jis nuolat skaitė laik

RAUDONOJI ŽVAIGŽDĮ

52 autentiškos fotografijos — bolševikų
darbų Lietuvoje 1941 birželio mėnesj liu
dininkės. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai
lietuvių ir anglų kalbomis.
Gaunama DIRVOJE.
Kaina 75 c.

raščius, užsiprenumeruodamas visiems
metams, dalyvavo Pabarės shore, spor
to klubuose ir kitur. Prigulėjo prie Da
riaus ir Girėno posto. Duodavo ir aukų,
neskūpus buvo.
"Linkime ir tolimesniame jo gy
venime daug laimės ir pasisekimo. Taipo pat nenustojame vilčių, kad jis mū
sų neužmirš ir dažnai atsilankys čionai.
Jis pats prižadėjo. Sako, niekad neuž
miršiu, kol gyvas būsiu.
„ Senas Draugas M.

*

*

do, jau seniai belaukianti jo. Smar
kiai sukrėsta, klaikiausių minčių blaš
koma ilgai laukė.
Ji tuojau, vos tik išvykus jam,
pastebėjo, kad nėra. Prižadino ją šiur
pus sapnas. Giedriam danguje staiga
susisuko juodas baisus debesis, šniokš
damas, smarkiai ūžiančiu viesulu krito
jis žemyn, stačiai ant jų namo. Trenke
perkūnas, sutvyskėjo ugnys ir pasi
pylė šipuliai.
Tuo pat metu, kai patrakusios, su
žviegė jų palangėj ugniagesių mašinos,
pralėkdamos pro šalį. Helen pašoko iŠ
lovos ir tuojau jos akyse plačiai išsi
skleidė šviesa, tarytum gaisro liepsnos.
Pritrenkta, panikos suimta, pradėjo
šaukti: "Peter! Peter!" Nieko nelauk
dama nuskubėjo į vyro miegamąjį.
Čia klaikumas dar daugiau padi
dėjo: lova visai nepaliesta. Greitai vel
išbėgo ir apsižvalgė pro visus langus.
Tylu, ramu, tik priešais akinančia švie
sa spindėjo gatvės žibintas. Jokio gais
ro nebuvo matyti. Ugniagesių mąšinoa
kažkur toliau buvo nudūmusios.
"Bet kame gi jis?" •— nukrėtė šiiir-

Seno Draugo M. pagalba galima
būtų ir baigti apie Tvirbutus. Smulk
menas gana teisingai surašė jis, beveik
protokoliškai. Tik pats svarbiausias,
esminis dalykas kažkodėl suktai nuty
lėtas. Maža to, lęad nutylėtas, bet dar
pašaliniais nukrypimais gerokai ap
temdytas. Todėl skaitytojams ir gali
būti neaišku: kaip gi galų gale susidėjo
aplinkybės, kad "iširo graži lietuviška
šeima"!
Sąmojingai* sakau, kad suktai nu
tylėjo, nes turėjo žinoti. Bematant apie
tai buvo patyrusi Bitinienė, Helen se
suo Stella, Muraškienė ir kitos artimes
nės kaimynės. Todėl ir Senas Draugas
Bematant pašoko mintis apžiūrėti.
M. negalėjo nežinoti.
garažą. Garažas atlapas ir automobilio
Dramatiškiausia scena įvyko rytfc, nėra. Dar siaubingiau pasidarė jai,
kai tik grįžo Tvirbutas. Helen, pasiro
( Bus dau|iaa >
J

O I K f

1

LIETUVIŲ ARCHYVAS

ml its

JU

A

'h

USŲ KALBA

Lietuvos Istorijos Metrašti*

N 48-49* 1950 m. gruodžio 7

Redaguoja
Pranas Skardžius

GEROS ANGLIES saukite — 'EN 1-3300
Geriausia Pocahonta, kiaušiniai ar gabalai

Mūsų anglis gera — Mūsų patarnavimas dar geresnis

niam rašytojui nelengvąi su
Pabandykit ir įsitikinkit!
prantamas, ir žymiai palengvi
Skubus pristatymas
Redaguoja: Jonas LEONĄS
5. Liaudines ir nehaudines sve- štai vėl genocidas, visai neseniai name pačią vartoseną: amonia
sudarytas vieno JAV universi kas, salmiakas, maniakas rašo
timytofes
teto profesoriaus, dėl savo šiuo me vienodai, be joto; be joto
22)
Lig šiol maža kas temėglno
metinio aktualumo mūsų spau rašome diakonas, diametras, dia
1261 Marquette Ave. • Agnes Klemencic, Say.
visuotinai vartoti jotą sambal- dos kalboje yra gana dažnai logas, taip pat milionas, kvadriKĄ PALIETE BOLŠEVIKINĖ AMNESIA
sinėse tarptautinių svetimybių vartojamas. Taigi riba tarp liau lionas, bilionas, emfyionas, Al
garsų grupėse, ir dabar niekas dinių ir neliaudinių svetimybių bionas, violetinis šalia viola, gloWEJUVOJE
to konkrečiai nesiūlo: tai jau yra labai trapi ir nepastovi: kas riola, miliardas šalia biliardas,
Vi. JVIinvydas
/
CLEVELAND, OHIO
tikrai ibūtų pagrindine svetimy vienam rodosi liaudinė svetimy briliantas šalia alian^as, klien
t
bių rašybos reforma, ir dėl to bė, o kitam neliaudinė. Pvz. tas šalia koeficientas (ne kojeRudens laikai!
Kaip polftfaifti kalimai, taip ir kriminaliniai -kaliniai/aš vartotojams nemaža ką tektų iš amoniakas vieno kito buvo lai ficientas!) ir tt.
Jįietuvos kalėjimų buvo paleidžiami masiškai. Tų paleidimų gau.- pagrindų persimokyti; tas pėr- koma liaudine svetimybe tik dėl
Tai yra laikas, kuris primena^ jog jau laikas tau
šitaip lengvai galime elgtis
.Stimą gali parodyti šitokie duomenys, surinkti iš jau minėtos simokymas, žinoma, sudarytų ir to, kad jis yra kiek anksčiau ypač dėl to, kad iš vienos pu
pyti, kad žmogus galėtum aprūpinti savo gyvenimo
:Saugumo Departamento bylos, kurioje surašyti pavardėmis .visi didesnių sunkenybių. Todėl da atsiradęs ir daugiau paplitęs mū sės, kaip jau anksčiau esu įro
reikalus.
bar tegali būti diskutuojamas sų žmonių kalboje. Bet visai tos
btp^ęv^kų paleistieji kaliniai:
Clevelande Lietuvių Bankas yra puikiausia taupymo
dęs
(žr.
Dirvos
47
nr.),
aplamai
ligšiolinis nerašytas ir griežčiau pat rūšies yra ir salmiakas: for
Paleistųjų kriminalinių nusikaltėlių
vieta,
o
po naujų patvarkymų dabar kiekviena taupymo
nelinkstame
bendrinėje
kalbo
neformuluotas nusistatymas, ku maliai, savo daryba, jis niekuo
1) Iš Kauno sunkiųjų darbų kaKjimo
..8^.
knygutė
yra
Federal Insurance Corporation apdrausįta i|d
je
tarptautinių
svetimybių
liauriuo suliaudėjusios, plačiau gy nesiskiria nuo amoniako, bet
2) Iš Šiaulių kalėjimo
133
dinti
arba
slavinti,
iš
kitos
pu
$10.000
vojoje žmonių kalboje įsigalė kiek rečiau vartojamas kaip
3) Iš Ukmergės ir Utenos kalėjinių •
|07
sės sambalsinis jotas paprastai
Tai
yra
Jungtinių
Valstybių
valdžios užtikrinimas
jusios
svetimybėse
turįs
būti
4) Iš Marijampolės kalėjimo
amoniakas. Tad jau dėl to mes nevartojamas ir atitinkamose
i
vartojamas
jotas,
o
neliaudinės,
5) Iš Panevėžio kalėjimo ..
amoniaką rašysime su jotu, o
Čia ir šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki 1 vai. p. p.
gyvojoj žmonių kalboj rečiau su salmiaką be joto? Ne, taip da lietuviškose bendrinės kalbos
6) Iš Raseinių kalėjimo
• P-5
garsų
grupėse,
pvz.
pasiilgo,
pa
tinkamos įr daugiau šviesuome ryti nėra jokio rimto pagrindo:
Iš visų kalėjimų .. •••• 525
siėmė, ne pasijilgo, pasijėmė ir
Toks gausus kriminalinių nusikaltėlių išlaisvinimas sun nės, mokytinių kalboj vartoja šie abudu žodžiai gali būti laiko kt. (žr. Dirvos 45 nr.). Paga
THE SUPERIOR SAVINGS
kiai paaiškinamas. Bolševikinių metų praktika parodė, kad bol mos svetimybės jau turinčios bū mi vienodomis tarptautinėmis liau joto nevartojimas sambalsi/A
AND LOAN ASS'N.;
ševikai Lietuvoje tikrai protegavo Įvairiausius nusikaltėlius ir ti rašomos be joto.
svetimybėmis (dėl to žr. Dirvos nėse tarptautinių svetimybių
įvairius padaužas, kurie tada galėjo daryti, ką tik jie norėjo. Bet čia tuojau kyla klausimas: 47 nr.), ir dėl to rašytini vie
HE 1-2498
garsų grupėse didžia dalimi yra 6712 Superior Ave.
Jų palinkimai savivaliauti ir ramius gyventojus skriausti tais kurgi yra kokia nors pastovesnė nodai. Arba štai vėl diakonas,
susijęs su žymesnių V. Europos
laikais galėjo plačiausiai pasireikšti. Nelabai klysime galvo riba tarp suliaudėjusiu ir nesu- kuris gali būti tiesiogiai kildina
bei antikinių kalbų vartosena:
dami, jog bolševikai, paleidę daugiau kaip pusę tūkstančio krimina liaudėjusių tarptautinių sveti mas iš sen. graikų diakonos ar
jeigu mes nelinkę liaudinti tik
linių nusikaltėlių, tikėjosi kaip tik juos panaudoti "socializmo mybių? Kas tikrai pasakys ir ba lot. diaoonus visai panašiai,
Taupyti galima ir laiškais! Prašykit informacijų paštu!
rinių vardų Diana, Indiana. MaStatybai", kaip jie mėgdavo didžiuotis. Lietuvą valdantiems bol- konkrečiais pavyzdžiais pavaiz kaip dabar visai neseniai pradė
kiavelis, Dionisas, Diokletianas.
je vikams iš karto^ buvo aišku, kad jie nusikaltėliškam komu duos, kurios būtent tarptauti tas vartoti prelatas tegali būti
Dioskuras, tai, norėdami būti
nistiniam veikimui ir lietuvių tautos naikinimui padorių žmonių nės svetimybės neabejojamai yra kildinamas iš lot. praelatus, ir
liegalės panaudoti. Tam darbui reikėjo ieškoti talkininkų arba liaudines, o kurios neliaudinės? todėl diakonas rašytinas pana nuoseklūs, juo mažiau galime
jjįfirp savo agentų, kurių tikrai buvo tik saujelė, arba tarp kri- Ligšiolinė vartosena tam neduo šiai kaip dialogas (iš graikų liaudinti (rašyti su jotu) iš
pinalinio nusikalstamojo elemento. Išlaisvintas iš kalėjimų šis da jokio aiškaus kriterijo: vieni dialogos), diametras ir kt.; liau vestinius bendrinius žodžius dioJgriminalinis elementas turėjo kuo nors atsidėkoti bolševikams tas pačias svetimybes vartoja dinėje kalboje lig šiol diakono skuras, makiavelizmas (machiaųž bausmių dovanojimus ir visomis savo jėgomis prisidėti prie su jotu, kiti be joto. kitaip sa vietoje daugiausia buvo vartoja velizmas), sionizmas (šalia Sionas) ir kt. Ir dar daugiau: ne
btvlševikinės santvarkos įgyvendinimo Lietuvoje.
kant — daugelis dėl to neturi mas džiakonas (dziakonas), kaip vartodami joto daugely , kitv
Iš antro pusės, bolševikams būtinai prireikė viętos .ka jokio nusistatymo. Ligšiolinėse gudiškai lenkiškas pralotas da
lėjimuose. Tiesa, jie labai padidino kalėjimų skaičių Lietuvoje. įvairiose rašybos reformos ko bartinio prelato vietoje ir kt.; sambalsinių grupių (DVZ. tani
Kaip žinoma, kalėjimais buvo paversti keli vienuolynai ir kiti misijose šis klausimas buvo ga be to, senoviniuose raštuose ir a ir e, o ir e ir kt.), kur mūsu
|iam reikalui greitomis pritaikyti pastatai. Tačiau vistiek ir na ilgai ir visokeriopai svarsto vėliau sutinkamas dijakonas ga kaimiečiai taip pat dažnai tą
jliose kalinių bolševikiniais metais buvo nepaprastai daug. Nei mas, bet patenkinamos išeities li būti dar paskolintas iš slavu jotą taria, tai tolygiai juo ma
viename kalėjime iki bolševikų įsiveržimo nebuvo tiek daug ka nebuvo rasta. Ir tai yra savaime djakon, su tuo pačiu jotu, kaip žiau turime pagrindo rašyti jo
linių, kiek jų buvo bolševikų valdymo metais. Pavyzdžiu gali suprantama: šiuo didžio tempo ir gudiškas dijokas. Bet dabar tą tik tam tikrose garsų gru
būti paimtas kad ir Kauno sunkiųjų darbų kalėjimas.
ka metu dažnos svetimybės labai tinėj bendrinėj kalboj nevarto- pėse, daugiausia tarp i ir a, i ir
o, i ir e; pvz. nerašant ajeroplalėjime norrpaliai galėjo sutilpti 700 kalinių.
greit patenka į bendrinę kalbą dam pralioto su džiakonu (dzia- nas, kojeficijentas ir kt., visai j
Bolševikų okupacijos pirmomis dienomis, nors iš kalėjimų ir bematant joje paplinta. Pvz. konu), mes lengvai galime ir
buvo masiškai peleidžiami ne tik politiniai, bet ir dauguma kri radaras yra atsiradęs tik šio dijakono vietoje vartoti tik dia nuosekliai šalia aeroplanas, ae- i
minalinių nusikaltėlių, kalinių skaičius Kauno sunkiųjų darbų karo metu, bet dabar jį jau pa koną, visai panašiai kaip dia rodromas, koedukacija, koegzis-'
galėjime ne tik nesumažėjo, bet nuolatos augo. Per pirmą bol žįsta visos kultūringosios kal metrą, dialektą, dialogą ir kt. tencija ir kt. gali būti rašoma j
ševikinį mėnesį tas skaičius jau prašoko 2,000 kalinių, 1941 m. bos; jis plačiai pažįstamas ir šituo būdu mes išvengiame ne ir koeficientas, klientas, orienta- j
TAUPYK SAUGIAI ... mes per 41 metus visiems ifimokėjome
cija, orientas. diametras, biolo-;
pareikalavimus
balandžio 29 d. pasiekė rekordą. Tą dieną Kauno sunkiųjų darbų mŲ$g -bąncį^iiąję <kalbpje. ĄfJja
reikalingo skirtumo, kuris eili- gija ir kt. (žr. šio straipsnio 2
Turtas per 25 milijonus doleriy. Atsargos fondas per 2V milijono
kalėjime buvo net 2,176 kaliniai. Reikia pasakyti, kad visu
II. S. Government Securities ir grynais pinigais per 12 milijonu
skyrių Dirvos 45 nr.).
!
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA CHICAGOJE
bolševikmečiu Kauno sunkiųjų darbų kalėjime kalinių skaičius
Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys
sukosi apie 2,000 suimtųjų. Tik vienu laiku, pradėjus plačiau
Taigi, ir būtinumas kaip nors pratuštinti kameras, nuolaKiek sunkiau yra su tokiomis
vykdyti masinius trėmimus į sovietų sąjungos priverčiamųjų .tok kemšamiems į kalėjimus lietuviams patriotams, vertė bol-' svetįmybėmis,^ kurios formaliai j
JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR.
darbų stovyklas, tas skaičius buvo nukritęs iki 1,770 kalintų/
4192 Archer Avenue
Chicago 32, Illinois
,^®^ikus paleidinėti iš kalėjimų kriminalinius nusikaltėlius.
labai tiktų prie be jotinių žodžių i
TELEFONAS:
Virginia
7 - 1141
kategorijos,
bet
dėl
dalinės
sla
Tarp paleistųjų kriminalinių nusikaltėlių, išaiškinus už
ką jie buvo bausti, atrasta 119 žmogžudžių, 132 vagys, 49 plė viškos kilmės galėtų būti jų jo
^
DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4.
^MPfwfieftiais nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vak.
šikai ir tt. Smufeesąįs ių sugrupavimas nusikaltimų rūšimis at tas iš dalies ir pateisintas, pvz.
marijonas, zakristijonas, Kristi
rodo šitaip:
jonas ir kt. šalia Marianapolis?
1) žm^gž^džifii:
marionetė
embrionas, Albionas,
Sprendimas
i kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos
kvadrilionas
ir kt. nuosekliai ga nėje kalboje ir grynuose lietu vesnio ar vęlyvesnio paskolini
1935 metų rugsėjo mėnesio 26-27 dieaą
ir §kelbi?ny reikalais:
lėtų būti rašoma ir marionas, viškuose sambalsiniuose garsu, mo laiko, jie rašomi vienodai,
Lietuvos Respublikos vardu
be joto.
Kariuomenės Teismas
Julionas, Kristionas ir kt., nes junginiuose.
3.
Tokiais
atvejais
nevartoda
. . . T e i s m o p i r m i n i n k a u j a n č i o p a k l a u s t i , t e i s i a m i e j i p a r e i š k ė čia joto vartojimo aplinkybės
5. Nuo tarptautinių svetimy
teismai, kad jie:
mi joto, mes arčiau pasiliekame bių atskiriami aiškūs slaviški
yra
visiškai
vienodos.
Bet
šalia
Baltimore, Md.
. . . 2 . Mykolas, sūnus Sebastijono, Pažiūra, gimęs 1911 m.
alijošius, dijokas, fijolka, gru- prie žymesnių V. Europos bei skoliniai, kur jotas drauge su
Antanas česonis, 620 W. Cross St.
rugsėjo 26 dieną Ukmergės apskrityje, Žemaitkiemio valsčiaus, Slaantikinių kalbų, iš kurių dau visu žodžiu yra paskolitas, pvz.
Įmdos kaime, gyvenęs Kaune, nevedęs, baigęs 2 gimnazijos klases, bijonas, parapijonas, Eliiošius
Lietuvos pilietis, lietuvis, katalikas, darbininkas, beturtis, karinę prie Marijošius, Matijošius, Mesijo- giausia yra kilusios arba gali dijokas, fijolka, grubijonas, MeSo. Boston Ma&*
volę atlikęs 2 pėst. pulke ir atleistas į atsargą. 1934 metais, esąs šius, Tobijošius ir kitų slaviškų būti kildinamos mūsų tarptau sijošius pijokas, prajovas ir kt.,
Brunonas Kalvaitip, 5^5 Eąat Broadway.
liftus tas: 1) Šiaulių I nuovados taikos teisėjo 1929 m. lapkričio 23 d. skolinių, kurių daugumo bendri tinės svetimybės, ir dėl to iš ir tas jotas juose paliekamas, iš
sprendimu už nusikaltimą, įmatytą Baudž. Stat. 51, 581 str. 1 d. (va
Chicago, 111.
nėje kalboje jau nebevartojamo vengiame daugelif) priešybių; skyrus tokius iš jų, kurie saV©
gystė) 2 mėnesiais paprastojo kalėjimo lygtinai, jei per tris metus
pvz. šalia tikrų neliaudinių sve forma gali būti prilyginti prj#
Jonas Paplėnas, 4416 So. Hermitage Ave.
qenusikals; 2) Šiaulių Apygardos Teismo 1930 m. rugsėjo 30 dienos (pvz. jau sakome parapietis, Eli
timybių inicialas, miriada, bio tarptautinių svetimybių, pvz.
•prendimu už nusikaltimus, įmatytus B. St. 51, 583 str. 1 d. 2 p. (gink- jas, Mesijas, Tobijas, gajus "ali
Dayton, Ohio
faota vagystė) vieneriais metais sunkiųjų darbų kalėjimo ir 3) Kauno jošius", žibutė arba žibuoklė "fi logija, sociologija ir kt. vienodai marionas šalia marionetė ir kt.
J. A. Urbonas, 1302 Lamar vSt.
III nuovados taikos teisėjo 1932 m. gruodžio 7 dienos sprendimu už jolka" ir kt.), galėtų būti ir za rašome ir tokias svątimybes, ku
6. Joto nerašymas tarptauti
Jllisikaltimą, įmatytą B. St. 581 str. 6 savaitėm paprastojo kalėjimo; kristijonas, Kristijonas ir įct. rios lig šiol buvo tik•tariamai nėse svetimybėse (ne slaviškuo
Detroit, Mich.
bausmes atlikęs;
Kas (*ja geriau tinka, turės pa laikomos liaudinėmis arba su- se skoliniuose) gali būti patei
L. Bulgarauskas, 7313 Navy Ave.
...Teismas rado įrodyta, k*d Įąikotąrpjye niįo 1034
ru
liaudėjusiomis, pvz. amoniakas, sinamas mūsų kalbos duomeni
rodyti ateitis.
sėjo mėnesio antrosios pusės iki tų pačių metų gruodžio men. 7 dieNewark, New Jersey
Baigdamas šj savo straipsnį, briliantas, diakonas, miliardas, mis, svarbesnių kultūringųjų
.W>s Marijampolės, Kauno ir Alytaus apskrityse veikė nusikalstamoji
A. S. Trečiokas, 314 Walnut St.
JWMUnga, susidariusi nemažiau, kaip iš trijų asmenų ir turinti tikslą noriu atsakyti į antraštės klau milionas ir kt. Dėl tos pat prie kalbų atitikmenimis ir pagaliau*
grobti svetimą turtą ir, kad Alfonsas Karpavičius, Mykolas Pa- simą: kurgi tas pranašumas? žasties vienodai rašome tiek tuo faktu, kad daugumas jo jau
New Yorke - Brooklyne
bendrines, tiek tikrines sveti nuo seniau yra pradėję vengt!
liūra, Balys Dijokas ir Mykolas Kochanauskas priklausė prie šigs
Ogi štai kur:
^jungos ir pripažino juos kaltais tuo, kad jie, būdami aukščiau paAntanas Sodaitis, £7-56 63rd St., Maspeth, N. J.
mybes
ir išvestines lytis; pvz. ir sambalsines garsų grupes be
1. Joto sambalsinėse tarptau
ĮĮinėtos nusikalstamos sąjungos nariais, padarė šiuos nusikaltimus:
šalia
diafragma,
driada, ma joto dabar jau daug kas ga$
Waterbury, Conn.
Alfonsas Karpavičius, Balys Dijokas ir Mykolas Pažiūra 1) tinių svetimybių garsų grupėse
niakas,
aksioma,
biblioteka,
em tarti visai panašiai, kaip
1943 jn. rugsėjo irfen. naktį iš 18 į 19 dieną Birštono valsčiaus Ne- mes vistiek nevartojame visur,
Vladas Varneckas, 2157 N. Main St.
brionas,
marionetė
rašome
ir logika su kietu 1 užuot senesni
.$ūnų kaime, per karo stovį, norėdami pasipelnyti, tarp savęs susi kur tas sambalsis pasitaiko ir
Ariadna,
Brianas,
Indiana,
Pri-1
tarę
ir
bendrai
veikdami,
visi
trys,
būdami
ginkluoti
peiliu,
išmušė
Hamilton, Canada
inteligentinės liogikos, mechani
kur mūsų liaudis jį taria arba
,$|ngą su rėmais, įlindo į vidų, sudavė Tamaševičiui kietu buku daiktu
amas, Niagara, Diogenas, Dio- Į kas, filija užuot mekaniko, P*Bronius Vengrys, 227 Brant St.
galėtų
tarti;
pvz.
lig
šiol
rašė
| galvą, padarydami lengvą kūno sužalojimą, užlipo keliais ant krūkletianas, Dioskuras, Makiave-, lijos ir tt. Todėl negalima pasf^.
1
||nės ii grąsino papiausią arba uždegsią, o Tamaševičienę parmetė me ir toliau siūlome rašyti aero"
Montreal, Canada
T HT
lis, Sionas šalia dioskuras, ma- į kyti, kad šio joto nevartojimas
#pt žemės ir, grąsindami papiausią ir badydami su peiliu sėdynę, kuo planas, koeficientas, ne ajeroStepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu $$.
>
kiavelizmas, sionizmas, etiopas tarptautinėse svetimybėse būtų
jtidarė lengvą kūno sužalojimą, bet ypač kankinamu būdu, reikalavo planas, kojeficijentas ir kt.
(greta Etiopija) ir kt.
,^įtiduoti ginklus. Vėliau Tamaševičių surišo, užvertė drabužiais ir panevykęs dalykas.
\
Toronto, Canada
2. Sambalsinis jotas yra liau
Jfrobė 1.027 litus, 10 rusų aukso rublių ir skilandį, du ritinius dro4. Vadinamųjų liaudinių arba
šitais
ir
dar
kjitąis
numeti
Jonas Paršelįūnąs, 514 Euclid Ave.
7 rankšluosčius, 3 staltieses, 2 užvalkalus, iš viso 119 litų vertės; dinės kilmės arba slaviškas, bet, neliaudinių svetimybių riba yra
mais, kurie čia nebedėstomi, aš
. . . 3 ) Ą l f o n ą a s K a r p a v i č i u s i r M y k o l a s P a ž i ū r a t ų p a č i ų m e t ų aplamai imant, mes juo toliau, labai negriežta ir nepastovi; to
Anglijoje
šių dienų vartosenai nesu linkęs
'lapkričio 14 d. apie 10-11 vai. Pažaislio valsč. Grinčupio kaime, per juo mažiau linkstame liaudinti dėl jos vietoje mėginama su
siūlyti
jotą plačiau vartoti tarp
Jonas Palšis, 10, Warrel's Terraęe, Bramley-Leeis.
Karo stovį, .tarp savęs susitarę ir bendrai veikdami, įsibrovė į Juozo arba slavinti tarptautines bend
J^ieliajevo trobą, pagriebė jį už gerklės ir pradėjo smaugti, vėliau rinės kalbos svetimybes, ir ko rasti aiškesnę, formalesnę ribą; tautinėse svetimybėse, bet, prie
Australijoje
įsuko kailiniais galvą ir užrišo rankšluosčiu, surišo užpakalyje ran- mažiau vartodami tą jotą, mes pvz. amoniakas arba diakonas šingai, jo vartojimą kiek galint
savo kilme ir rašyba gali visai daugiau suvienodinti ir suma
Povilas Lukošiūnąs, 178 Wąkefield St., Adelaide, S.A.
as
ir kojas, grąsindami papiausią, pareikalavo atiduoti pinigus, ir,
Jnoirėdami
4rauge einame su šiuo bendru
pasisavinti, pagrobė 9 litus ir vieną rusų rublį;
nesiskirti nuo diametras, driada j žinti nepateisinamų Išimčių'.
^palinkimu, juo labiau, kad šio
ir
kt., todėl, nepaisant' jų anksty- i
(Pabaiga)
(Bus daugiau)
joto dažnai nevartojame bendri-
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vietos...

siuntiniai jau virstų nebe Lietu
Štai turime jau ir antrąją dalį
R
a
s
o
B
.
K
*
N
a
u
j
o
k
a
s
vos valstybės, o nepripažinto or
pasikalbėjimo su Vliko pirminin
gano
agentais.
ku, kurioje jau paliestas trečia
pasiduotų
vadovaujamos
tokios
sis apsilankymo Romoj progra kad čia turėta galvoje santykiai ji būtų net neformaliai, o vien
Ką turi pasiuntiniai 'sakyti
Kalba Vliko pirmininkas M. Krupavičius
mos punktas. Tai yra bandymai su visomis pasiuntinybėmis, re tyliu sutarimu pagrįsta!), arba vyriausybės, kuri neturi tarp tuo reikalu ? Tik tiek:
aiškintis Vliko santykius su Lie prezentuojamomis jų vieno cen — dar blogiau — jei bandytų tautinio pripažinimo, šiandien
15 Eltos biuletenio
«— Atsiraldus organui, pasi
tuvos dipomatų šefu S. Lozorai tro. Gal Vlikui, ar kai kuriems jo santykiuose su kitais ignoruoti kai kurios Lietuvos pasiuntiny
vadinusiam
Lietuvos vyriausy
b)
pranešinėti
vieni
antriems
—• Naudinga būt žinoti, ar ir
nariams atrodo, kad geriau būtų, tą centralizavimą ar net jį kaip bės gali veikti ir yra pripažįsta
čiu.
be,
bet
nepripažįstamam
tų vy
iš
anksto
ir
laiku
rengiamų
dekokių esama ginčų tarp Vliko ir
jei tokio centro Lietuvos pa nors diskredituoti, tai toks elge mos, remiantis senaisiais įgalio
riausybių,
prie
kurių
mes
esam
maršų
ar
žygių
sumanymus
ir
diplomatų? Visuomene j ir kai
Kam tie aiškinimaisi? siuntinybės neturėtų ? Bet tai sys būtų griežtai smerktinas, jimais. Yra nuomonių, kad "na- įgalioti, mums teliks dvi galimy
tekstus,
įteikiamų
vyriausybėms
kurioj spaudoj apie tai kalbama.
būtų lyg ir tendencija pritaikyti nesuderinamas su Vliko paskir bašninkų" atstovavimas nebega
Pats Vliko pirmininkas prade "divide et impera" principą prieš timi. Tai būtų pastangos tik iš li būti reikšmingas. Taip pagal bės : arba užsidaryti, arba pa
ar tarptautinėms organizacijoms
— Tarp Vliko ir Lietuvbs pa notų, memorandumų ir pan. pro da nuo pareiškimo, kad tarp
Lietuvos pasiuntinybes, žiūrint kelti savąjį "aš", pastangos neva voja vienas kitas filosofas ar reikšti atitinkamoms vyriausy
siuntinių jokių ginčų nebuvo ir jektus, prašant dėl jų pasisakyti; Vliko ir diplomatų jokių ginčų
į reikalą iš Lietuvos interesų pri sudaryti sau didesnį "autorite miškininkas, bet tuo tarpu dar bėms, kad mes tos naujos vy
nėra. Lietuvos laisvinimo darbas
(principinių) nebuvo ir nėra. sės, yra gerai, kad Lietuvos pa tą", pastangos, galbūt, įsigyti kitaip galvoja Jungtinių Valsty riausybės ... nepripažįstam ir
dirbamas darniai ir sutartinai. c) galimai periodiškai susiti Jei kartais .atskiri asmenys turi
siuntinybės turi savo koordi "viršininkystę" pasiuntinybėms, bių ir Didžiosios Britanijos už neturim su ja nieko bendra. Tai
Ir vieni ir kiti suprantame, ko kinėti ir žodžiu aptarti Lietuvos skirtingų nuomonių, tai, anot
nuojantį centrą ir kad dėl to nėra — pastangos, nukreiptos ne į ko sienių reikalų ministerijos ... būtų labai nemalonu ir žalinga
kios svarbos ir atsakomybės dar laisvinimo akciją liečiančius pirmininko, tas ne problema. ginčo tarp pasiuntinybių, likusių vą su priešu, o į kovą dėl smul Ir, jei tos pripažįstamos pasiun Lietuvos reikalams, todėl, susi
bas dirbamas. Juokams krėsti ta klausimus, ypač svarbesnių tarp Pradžioje pirmininkas mums
tinybės pasisakytų, ar net nepa mildami, neskubėkit, nedarykit
be savo natūralaus centro — Lie kaus prestižo savo tarpe.
me darbe vietos nėra kaip lygiai tautinių konferencijų išvakarė sako, kad Vliko delegacija norė
tuvos Užsienių Reikkalų Minis Jeigu Vlikas, tiksliau kalbant, sisakius paaiškėtų, kad jos klau to, kol nebūsime užsitikrinę nors
nėra vietos ir savo "aš" kaišioti. se ar eventualių tarptautinių j o i š s i a i š k i n t i s a n t y k i u s s u . . .
so kokios nors naujos vyriausy vienos iš didžiųjų valstybių pri
terijos. Viena iš pareigų, būtinų
Suprantama čia kalbu apie prin įtampų atvejais;
S. Lozoraičiu. O iš to aiškinimosi visiems lietuviams, nedaryti nie jeigu niekas Vlike neturi šitokių bės, kuri nėra atitinkamų valsty pažinimo !
užsimojimų šiuo būdu tenkinti
cipinio pobūdžio ginčus. Nekal d) pabrėžti visur, kur reikia, turinio pasirodo, kad reikalas lie
Kiek žinoma, panašiai Lietu
ko, kas tokio centro funkciona tuščią iliuzinės valdžios troški bių formaliai pripažinta, tai jų
bu apie atsitiktinius nuomonių organizacinį lietuvių vieningu tė santykių klausimą ne su at
vimą silpnintų. Priešingai, reikia mą, tai gerai. Tada nieko kita ir ligšiolinis pripažinimas turėtų vos pasiuntiniai ir kalba — kon
išsiskyrimus, feet tai skirtumai mą ir vadovaujančių, TOlksnių skiru asmeniu, bet klausimą apie
automatiškai iSnykti. Nes pa ferencijose ir ne konferencijose.
daryti viską, kad toks centras
asmeniniai, kaip atskiro žmogaus santykių sklandumą;
bendradarbiavimo budą tarp būtų ir svetimųjų respektuoja nelieka, kaip praktikoje atitinka
atskira tuo ar kitu klausimu
dviejų rūšių institucijų — Vli mas, pripažįstamas.-Todėl visų mai ir santykiauti su pasiunti
e)
neatidėliojant
pradėti
keis
nybėmis, kaip su centralizuotu
nuomonė. Juk, jei pats žmogus
VLIKAS NE VIENINTELIS ŠALTINIS
ko ir diplomatinių organų.
pirma mums patiems, lietuviams ir vieningai veikiančiu įstaigų
tis
sumanymais
ir
atliktais
dar
su savim ne visada sutinka ir,
Todėl jau pats reikalo pava ir pirmoje eilėje Vlikui, privalu
kolektyvu. Net ir tokia "sutar čia reikia dar pridurti, kad galimybės. O kai galimybe bus,
šv. Povilo žodžiais .tariant, daž bais ryšium su pasiruošimu dinimas klaidina, nes čia buvo
lygiai
santykiuose
su
kitų
valsty
tis", kokią Vlikas pasiūlė Dip Vlikas nėra vienintelė vieta- iš tai jų gali atsirasti ir ne viena,
nai daro ne tai, ko nori, bet tai, eventualiai taikos ar kitokiai aiškinimasis ne apie santykius
bių
įstaigomis,
lygiai
savo
vidu
lomatinės Kolegijos šefui, nebū kurios gali kilti kitų valstybių o daugiau, ir net tokių, kurių mes
ko nenori, tai juo labiau gali at k o n f e r e n c i j a i , k u r i o j e b ū t ų S. Lozoraičiu, kaip su privačiu
jiniame
santykiavime
pabrėžti
tinai reikalinga, kadangi ji nenu pripažįstama vyriausybė. Kaip šiandien gal nesame niekad nei
sirasti skirtumų tarp atskirų sprendžiami Vokietijos ar jo* asmeniu ar vienišu veikėju. Pir
pasiuntiniams, kitiems politikos svarstę. Todėl nedarykime dog
tą
teigiamą
reiškinį
—
kad
Lie
sienų klausimai."
žmonių. Bet tai ne problemos.
mininko pamokslėlis apie tai, tuvos diplomatinės įstaigos turi mato jokių ypatingų priemonių, veikėjams, taip pat ir Vlikui, ne- mos kad Lietuvos egzilinė vy
— Ar nėra nesutikimo tarp kad čia nėr vietos savo "aš" kai teisiškai sutvarkytą savo centrą. o vien tik savaime suprantamą išsikriant ir Vliko pirmininko, riausybė gali tik va šitaip ir jo
— Ką daugiau,' pirmininke,
santykiavimo būdą, kuris, atro
VLIKo ir diplomatų egzilinės šioti, siūlo mintį, kad gal kaip tik
Čia tikrai nesvarbu joks "aš", do, turėjo būti praktikuojamas tai yra puikiai žinoma. Ir su kiu būdu ne kitaip susidaryti.
galit paaiškinti iš pasitarimų su
vyriausybes klausimui
tas S. Lozoraičio "aš" ir yra visų nesvarbu, katras asmuo atlieka
p. Lozoraičiu, nei buvo delegaci
nuo pat 1945 metų. Rodos, kad prantama, jei Vliko pirmininkas Dogma gali būti tik tokia: sie
neaiškumų
kaltininkas
...
Ki
to
centro
funkcijas,
bet
svarbu
—
Gal
egzilinę
vyriausybę
jos komunikate skelbta?
daugeliu atvejų taip ir buvo, o ar kai kurie jo nariai bando lai kime, kad susidarytų galimybė
paskelbus ir atsirastų nuomonių taip — kam gi tas pamokymas pats faktas — jis naudingas ir jei kada nebuvo, tai kiekviena kytis tokio nusistatymo, kad tik turėti tokią vyriausybę ir būki
— Delegacija j Romą atvyko
skirtumų. Bet kol ji neskelbia ir kam toks suasmenintas reikalo reikalingas Lietuvos interesams šalis, kuri kitaip pasielgė, turėtų Vlikas' ir niekas kitas yra tas me nusistatę elgtis taip, kad to
birželio 2 d. Apsistojo lietuvių
ma, tad negali būt dėl jos ir pakrikštijimas? Tikrai, gal su ginti.
apgailestauti tai ir pasiryžti to pateptasis organas, iš kurio te ji galimybė būtų Lietuvos reika
šv. Kazimiero kolegijoj, kur pa nesutikimų. Nei Vlikas pats pa kitais Lietuvos diplomatiniais
gali kilti laukiamoji vyriausybė, lams viena iš geriausių prieina
Jeigu būtų teisybė, kad Vlikas liau taip nebedaryti.
stogę ir išlaikymą pasiūlė kole siskelbti egziline vyriausybe, nei postais Vlikas jokių neaiškumų
tai
lygiai iš visuomenės, lygiai mų galimybių, žiūrėkim, ne iš
bandytų elgtis kitaip, tai yra,
gijos rektorius Dr. Tulaba. Ta Vykdomąją Tarybą' egziline vy neturi, ir visi neaiškumai išeina
To
visai
užtektų,
jei
nekiltų
iš
diplomatų
pusės pasigirsta ki ko toji vyriausybė kils, bet ar
bandytų ištrinti iš vidujinio san
tai sutaupė Tautos Fondui ir de riausybe paskelbti dar nėra ta tik iš vieno asmens?
nuomonių
skirtumų
principinės
ta
iš
principo
skirtinga nuomonė, ji bus tinkamas įrankis vesti Lie
tykiavimo tą Lietuvos pasiunti
legacija jam ųž tai dėkinga.
reikšmės
klausimuose:
B
e
t
.
.
.
kuri
maždaug
taip sako:
tuvos nepriklausomybės bylą ar
ręs. Tam teisę VLIKas turi. Ta Bet iš pirmininko pasakojimų, nybių centralizaciją (tegul sau
Birželio 3 d. buvo susisiekta tai ir diplomatai Pirmojoj ir apie kokius bendradarbiavimo
— Vyručiai, klystate. Apie tyn prie laimėjimo. Ir būkim pa
su p. Lozoraičiu ir jis delegaciją Antrojoj Konferencijoj jam yra metodus buvo tartasi, matome,
jei tokia vyriausybė pa
AR TIKRAI NĖRA PRINCIPINIŲ SKIRTUMU? vienintelę galimybę tam klausi siryžę,
pakvietė pietų. Po pietų jam pa pripažinę. Tad atitinkamą spren
vyktų sukurti, visi tinkamai ją
siūliau pasitarti. Jis sutiko. De dimą dėl egzilinės vyriausybės
Pats Vliko pirmininkas, pra toks Lozoraitis, kuris irgi sakosi mui spręsti galime kalbėti tik remti, neatsižvelgdami kurių orlegacijos vardu buvo pasiūlyta VLIKas padaryti gali. Bet ar pavadinimas suprantamesnis ne džioje griežtai tvirtinęs, kad jų ginąs Lietuvos reikalus, bet ku dabar, kai dar nėra jokios rimtos jpyjy jut
tokia darbų eilė: a) pasirengimas yra reikalo, kitas klausimas.
gu VLIKo ar Vykdomosios Ta nebuvo ir nėra, vėliau sako, kad ris, sprendžiant iš Vliko pirmi
audiencijai pas šv. Tėvą, b) pa
rybos, nors Lietuvos atveju ta pasitarime buvo vengiama ilges ninko žodžių, iš tolo bijo net še
— Koks skirtumas tarp VLI
KAI PIRMININKAS JUOKAUJA...
sirengimas audiencijai pas De
tai yra iš esmės tas pats. Lietu nių diskusijų ir "principiniai šėlio tos minties, kad Vlikas ga
Ko
ir
Vykdomosios
Tarybos
iš
Gasperį, ir c) išsiaiškinimas san
vės JV dažnai savo "ienę", "ytę" skirtingumai buvo apleisiti". Va lėtų pasivadinti egziline Lietuvos Taigi reikalas rimtas ir juo zoraitis susilaiko nuo parašo net
tykių su Lozoraičiu. Ji buvo visų vienos pusės ir egzilinės yyriau- ar "aitę" pakeičia vyro ar tėvo dinasi, jų yra, bet jie nutylėti. vyriausybe ?
kams čia ištikrųjų nėra vietos. po tokiu susitarimu, su kuriuo iš
priimta. Pasitarimai truko kelis sybės iš antrosios?
pavardės galūne, kad amerikie Nutylėti pasitarime, bet juos
Iš tiesų, jeigu jau manome, Vis dėlto Vliko pirmininkas ... esmės sutinka. Pasirašytas su
vakarus. Be delegacijos ir Lozo
— Esminio kokio skirtumo aš čiui neatrodytų koki susimetė- pirmininkas atskleidžia savo kad Lietuvos pasiuntinybėms ge juokauja, čia jis kalba, kad Vli
raičio nieks kitas pasitarimuos nesugaudau. Man daug teko su liai dėl nevienodų pavardžių ga dabar skelbiamame pasikalbėji rai yra turėti bent provizorinį kas niekad nėra nutaręs pavirsti sitarimas yra dokumentas, liudi
nedalyvavo. Pasikalbėjimai vyko sidurti su užsienių žurnalistais lūnių. Tur būt panašiu sumeti me. Būtent, dėstydamas savo ir centrą, kuris derintų jų veikimą, egziline vyriausybe, čia vėl aiš ninkas tam tikro santykio, lyg
gana sklandžiai, tačiau ne be ir tais klausimais aiškintis, iš mu, kad nereiktų ilgo aiškinimo. gal dar kai kurių kitų Vliko na tai kaip galima prieštarauti dar kina, kad jis ir be nutarimo fak ir priklausomybės. Jei galima
skirtingų nuomonių tarp delega aiškinus, kas yra VLIKas ir kas Sidzikauskas VLIKą ar Vykdo rių pažiūrą į egzilinės Lietuvos reikšmingesnio centro sukūrimo tiškai toks yra. Pagaliau, esą, pasitikėti, kad toks dokumentas
tikrai nesudarys padėties, ku
cijos ir Lozoraičio. Bet ir vienos Vykdomoji Taryba, jie padaro mąją Tarybą bus vadinęs egzi vyriausybės sudarymo klausimą, idėjai?
pavadinimas nei nesvarbu, nes ri pakenktų Lietuvos pasiuntiny
ir antros pusės norėta ilgų disku išvadą, kad tai egziline vyriau line vyriausybe. Manau, kad jo tiksliau tariant, į Vliko ar jo
Iš Vliko pirmininko aiškinimo girdi, štai, Amerikoj net ir
sijų vengt, neliest to, kas skiria, sybė. Tik įsakmiai prašant pa motyvai ir intencijos ne kitokios Vykdomosios Tarybos egziline atrodytų, jog bendrai Lietuvos mūsų moterys vyriškomis pavar bių padėčiai, taigi ir Lietuvos in
surast tai, kas jungia, kad be įta lieka mūsų pačių vartojamus buvo. Esmėje jis tuo nieko ne Lietuvos vyriausybe pasiskelbi- pasiuntiniai jau seniai pritarė dėmis pasivadina, kad amerikie teresams, tai reikia manyti, kad
niekas ir nesvyruotų dėl tokio pa
rimų ir nepasitikėjimų galimas pavadinimus.
iškreipė ir nesuklaidino.
tai galimybei, kad Vlikas pasi čiai suprastų, jog tikros savo rašo. Bet pasirodė, kad italų laik
mo klausimą.
būt praktiškas bendradarbiavi Tai, ką mes dabar turime, tad
Vargiai teisingas jam prie Iš pasikalbėjimo matyti, kad skelbtų ar sudarytų Lietuvos vyrų žmonos...
raštis, jei neklystu, krikščionių
mas. Tuo tikslu principiniai skir yra VLIKą ir Vykdomąją Ta kaištas, kad tuo siekia valdžios. susitarimas su Diplomatinės Ko egzilinę vyriausybę. Tad vienin
Tai tikrai principinis ir liūd demokratų partijos laikraštis,
tingumai buvo apleisti. Buvo ap rybą, su jų vykdomom kompe Viena, kad jis jau išsiskyręs su legijos Šefu pakibo ore kaip tik telis priešininkas išeitų tik S.
nas skirtumas: diplomatai įspė su. kuria Vliko pirmininkas ban
siribota praktiško bendradarbia tencijom, su jų turimu mūsų "valdžiomis", o antra, jei VLI dėl to dalyko.
Lozoraitis ... Na, atrodo, kad ja, kad nekirskim paskutinės dė sumegzti ypatingus ryšius,
vimo projektu, kurį pateikė Už politiškai organizuotos visuome Kas ar Vykdomoji Taryba būtų
Daugeliui, kurie skaitys Vliko dar ir pačiame Vlike yra balsų už šakelės, už kurios Lietuvos tei Vliko delegaciją jau paskelbė,
sienių Reikalų Tarnybos Valdy nės pripažinimu, kitaip trak- perkrikštyta egziline vyriausy pirmininko pasakojimą, susida susilaikymą nuo tokio žygio. Pir
sės dar laikosi užsikabinusios, kaip Lietuvos egzilinės vyriausy
tojas prof. Brazaitis. Lozoraitis tuot, kaip egziline vyriausybe, be, tai institucijos turinys ne rys keistas įspūdis. Kiekvienam mininkas "linkęs manyti, kad tik
o Vliko atstovai, kur buvę, kur bės delegaciją. Taigi Diplomati
su pateiktu projektu sutiko, bet negalima. Egziline vyriausybė pasikeistų, o "ministeriam" reik pati mintis apie egzilinės vyriau partiniais motyvais remiasi tie,
nebuvę, vis kartoja tą pačią nės Kolegijos šefui turėjo kilti
paprašė jį palikt geriau įsiskai- privalo kitų valstybių pripažini tų kaip ir dabar "valdytojam"
sybės sudarymą atrodys įdomi ir kurie prieš pasivadinimą egzili dainelę — mes seimas, mes vy klausimas, ar jis nesirašo tokio
tyt ir apgalvot. Sekančiame pa mo. Bet svaresnis yra savųjų, ir kambarius pasišluoti ir malkų
simpatinga. Daugumui atrodys ne vyriausybe pasisako" .. i
riausybė. ^
dokumento, kuris Lietuvos ne
sitarime Lozoraitis pareiškė, kad ir tik moralinis pripažini parsinešti, o kišenėse vėjelis
Tai paskaitę, daugelis lietu
visai natūralu, jei tuo reikalu
draugų galėtų būti išaiškintas,
Turint
prieš
akis
šitą
aplin
kad pasiūlyto projekto mintys mas. O tas moralinis pripažini švilpautų ir rūpestis tebegraužatitinkamus žygius padarytų ne vių turėtų pasipiktinti tais par kybę, kurią nurodo pasiuntiniai, kaip Lietuvos pasiuntinybių pajam priimtinos, bet yra įvykęs mas be jokio abejojimo turimas, tų, kaip galus su galais suvesti
kas kitas, kaip tik Vlikas. Iš tiniais užsispyrėliais ir Diploma tampa dar aiškiau, kodėl S. Lo
( Perkelta i 6-tą pusi. )
dalykas, kuris neleidžiąs jam su nes visi nori laisvos ir nepriklau ligi mėnesio pabaigos. Todėl as
tikrųjų, argi labai svarbu kaž tinės Kolegijos Šefu, kuriam,
sitarimo pasirašyt. O tas dalykas somos Lietuvos, ir visos politi meniškumai, išrokavimai, pasi kokios formalistinės smulkmenos kaip ne partijos žmogui, kaltini
— delegacijos kaž kam prisista nės grupės ir kovos organiza pelnymai reikia išskirti. Jei ir
— kas ir kaip tą atliks. Svarbu, mas būtų dar sunkesnis, nes
tymas egzilinės vyiausybės na cijos, visa lietuvių tauta anapus pačiame VLIKe dėl egzilinės vy
kad Lietuvos vyriausybės vardu jo nusistatymas galėtų būti aiš
riais. Delegacija tai kategoringai ir šiapus "geležinės uždangos" riausybės paskelbimo yra skir
tituluotas organas būtų patiki kinamas tik asmeniniais intere
paneigė ir paprašė nurodyti, kas VLIKą ir Vykdomąją Tarybą su tingų nuomonių, tai tik išeinant
mas kovotojas Lietuvos išlaisvi sais ...
ir kam tai pareiškė. Paklaustas jų kompetencijomis yra pripaži iš naudos Lietuvos laisvinimui.
Štai kodėl reikia pasakyti aiš
nimo byloj. Tad gali atrodyti
neįmanoma išmokti be vadovėlių ir žodynų.
Lozoraitis, ar tą savo išvadą jis nę. čia yra pagrindas. Jei atsi Pagal išeivijos balsą jau seniai
kiai
I* atvirai,'kad
tikrai keista, kodėl Romoj yra
neremia žinute II Popolo laikraš- randa atskirų žmonių grupelė, reikėjo egziline vyriausybe pa
tulžiausias šios rūšies literatūros pasirinkimas
raščio, kuris delegaciją vadina kuri esamų organų nepripažįs sivadinti. Pagrindinis argumen
yra Lietuvių Spaudos Centre "Gabijoje"
Lietuvos egzilinės vyriausybės ta, tai visai nesvarbu. Ir Lietu tas prieš, kad tam reikia turėti VLIKO PIRMININKAS KLAUSIMĄ PARODO
nariais, atsakė, kad ne. Kliūtis voj ir dažnoj valstybėj taip pat svetimųjų pripažinimas. Be abe>v». METERAITIS, Mažasis lietuviškai angliškas žodynas, su tag*
NETIKROJE ŠVIESOJE
neišaiškinta ir ne delegacijai, nė būva asmenų, kurie nei valsty jojimo, toks pripažinimas svai>
'* timi, 418 psl., daugiau kaip 12,000 žodžių. Kaina $2.#
V. PETERA1TIS, Didysis lietuviškai angliškas žodynas, daugiau
Vlikui nepranešta. Tuo būdu pa bės, nei jos vyriausybės "nepri bus daiktas, bet svarbiausias —
Visų pirma, klaidinąs yra Vii- riausia pritiktų tokios iniciaty
kaip 30,000 žodžiu, 580 psl., didelio formato. Kaina $5.00
sitarimai ir baigėsi: susitarta, pažįsta". Toks nepripažinimas savųjų noras it" pasiryžimas tu ko pirmininko tvirtinimas, kad vos imtis.
A.HERLITAS, Angliškai lietuviškas žodynas, 400 ps. Kaina $ 3.9Q
A. LAL1S, Lietuviškai angliškas ir angliškai lietuviškas žodynas,
bet nepasirašyta.
dalykų nekeičia. Nepripažinimo rėti išlaisvintą Lietuvą. Sveti diplomatai pirmojoj ir antrojoj Teisybė, kad diplomatų, kaip ir
2 tomai kartu
Kaina $ 14.QB
J. KUKANAUZA, Anglų kalbos gramatika lietuviams, 192 pJ.,
«ęikšm«8 : ne mųjų pripažinimui reikalingas konferencijoj pripažino Vlikui daugelio kitų lietuvių akyse Vli
— Ar negalima to susitarimo motyvai fcftip
Kaina $2.00
turi.
Į įvykęs faktas. Reik turėt vaikas, teisę sudaryti egzilinę. Lietuvos kas yra tinkamas organas tokiai
tekstą paskelbti?
V. MINKUNAS, Anglų kalbos skaitymai, 184 psl. Kaina $ 1JO
iniciatyvai parodyti. Bet pilnas
paskum tik galima krikštyti. Aš vyriausybę.
Anglų kalbos mokytojas, 174 psl.
Kaina $ 2.00
— Spauda rašo, kąd Sidzi
— Kodėl ne? Tatai nėra jokia
teisybės
vaizdas
bus
tik
tada,
linkęs manyti, kad tik partiniais
Su užsakymu, pridedant po 15 centų smulkiais ęašto
. laisvinimo organizacijos ar veik kauskas JAV skelbia apie y. motyvais remiasi tie, kurie prieš' Dar ,niekas pasaulyje nėra iš- kai pridėsim tai, ką Vliko pirmi
ifnklais persiuntimui, siųsti kartu ir pinigus, čekiu» «r
Į leidęs tokių įstatymų, kuriais ninkas nutylėjo. Būtent, kad vi
Vokietijoj veikiančią Lietuvos
los paslaptis. Prašau:
Money Order, adresuotus:
pasivadinimą egziline vyriausy
remdamasis kas nors kam nors si diplomatai yra nurodę Vlikui
G A B I J A
a) Keistis bent kartą per mė- vyriausybę* Kaip Tamsta ^i
be
pasisako.
Mano
nuomone,
r.
340 Union Ave., Brooklyn 11, N. V.
jiesį' žiniomis apie nuveiktus ar vertini f
šiandie dar galim gyvent su da galėtų pripažinti ftr nepripažin vieną labai svarbų pavojų, kuris
suplanuotus darbus minėtose sri — kąV p. Sidzikauskas kur bar turima kepure, bet ryt gal ti teisę bandyti sudaryti egzili susidarytų, tokį žygį padarius ne
tyse (politinėj, diplomatinėj, in- skelbia — nežinau, žinau, kąd jau teks ją išsikelti į egzilinės nę vyriausybę. Čia gali būti kal laiku. Tas pavojus būtų tuo at
jį|sięniams elitines vyriausybės vyriausybes JsepTO*
ba tįjc apie pripažinimą, kam ge» veju, jei pasiuntinybės formaliai
jįnnącinėj)j
;
'
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vičienės. Neseniai susibūrusiems
šokėjams linkėtina po šio pasi
NAUJA DVASIA
rodymo nepasklisti, bet toliau
•S
kruopščiai
tobulintis.
Amerikos Lietuvių Tautinės
€«
(Atkelta iš 5-to pusi.)
'
K. Da.
tarti "ministeris pirmininkas",
Sąjungos 14tasis skyrius gruo
.Vedimas naujos, deja, tuo tarpu
džio 2 d. čia surengė koncertą,
tik laikraščio reporterio pripa negu tik "Vliko pirmininkas'*,
kurio
programos
pagrindinę
da
žintos vyriausybės kontrolėn ... arba "Lietuvos užsienių reikalu
surengti išleistuves. Draugijos
lį
atliko
Naujojoj
Anglija
j
pla
Vliko delegacija, paklausta, ar ministeris" vietoj "tarnybos vii*
nario mokestį sumažinti iš 3 do
čiai
besireiškią
mūsų
meninin
tai
ji $ati kam nors prisistatė dytojas". Bet jeigu tą kas galerių
į
1.50
dolerių
per
metus.
RENGIA NAUJŲ METŲ
PIRMASIS PASIRODYMAS skyriaus pirmininkas Ktileris,
kai solistai — J. Krištolaitytė
tokiu
titulu, išsigynė. Bet dabar lętų tyčia panaudoti Lietuvos
Dar
kalbėta
šeštadieninės
mo
SUTIKIMĄ
prof. M. Bfržiška, kuris sveikino
Dar ne taip labai seniai čia
ir
St.
Liepas,
pianu
lydimi
komp.
pirmininkas
pasakoja anekdotė
kyklos,
spaudos
ir
kitais
klausi
Įsisteigęs Amerikos Lietuvių ALT vardu, ALT skyriaus se
Nuotaikingas ir Įdomus Nau lius apie tai, kaip žurnalistai ne interesams pakenkti, tai neturė
J. Kačinsko. Puikioje Junior
mais
—
be
nutarimų.
Pageidauta
Tautinės Sąjungos skyrius vie kretorė Aftukienė ir eilė kitų
jųjų Metų sutikimas Detroite gali susigaudyti sąvokosę ir eg- tumėm tokios progos duoti vien
šaukti susirinkimus dažniau; už High School salėje susirinkę vie
ną iš paskutinių sekmadienių asmenų. Lietuviai ukrainiečių
įvyks
gruodžio 31 dieną didžiulėj zilinės vyriausybės sąvoka jiems dėl to tuščio malonumo. Ir gaila,
tiniai
ir
kaimyninių
miestų
sve
simoti mažiau klausimų, bet ap
turėjo savo pirmąjį pasirodymą buvo ypatingai nuoširdžiai pa
Ukrainų
salėj, Martin ir Michi- esanti suprantamesnė, tai jie kad Vliko pirmininkas, vietoj
čiai
išgirdo
aukšto
meninio
lygio
svarstyti juos iki galo.
kultūrinėje srityje, surengda sveikinti. Scenoje šalia Ameri
dainavimą— taip didžiai besi chigan gatvių kampas. Pradžia taip ir rašo, o pirmininkas mielai daręs viską, kad toki pavojai ne
mas vaidybos ir dainos vakarą. kos ir ukrainų vėliavų buvo ir
skiriantį nuo Įprastų piknikinio 8:00 vai. vak. Pabaiga — 4:00 sudaro jiems tą patogumą, nes, susidarytų, tą lengvabūdiškumą
Vaidino K. S. Karpiaus dviejų mūsų trispalvė, šventėje daly
turinio programų. Reikia many vai. rytą. Sutikimą rengia Detro juk Vlikas ištikrųjų ir yra vy teisina, pašvęsdamas tam didžiu
veiksmų komediją "žentai iš vavo vieno amerikiečių politinio
ti, kad rengėjai, pavadinę pro ito skautai ir skautės, šokiams riausybė ...
lę savo interview dalj. Tai žymiai
Amerikos". Vaidino: Z. Vaitek, žurnalo redaktorius, vienas ra
gramoje šį koncertą "pirmuoju gros geras orkestras. Veiks gė Gal taip ir yra su kai kuriais sumažina atsovaujamo organo
MIRĖ
ANTANAS
ŠVITRA
A. Nausifeda, B. Gediminas, A. dijo politinis komentatorius ir
metiniu", ir ateityje sugebės pa rimais ir užkandžiais turtingas žurnalistais, bet užsienių reikalų orun\| ir turintiems su juo vie
Paskutiniams rudens lapams teikti tokių programų, kurios, bufetas. Įėjimas tik $ 1.00.
Batkus, O. Bakūniene ir L. Gru keli foto reporteriai. Ukrainus
ministerijos tas sąvokas tai labai nokių ar kitokių reikalų sudaro
žas. Solistė Helen Bartush - sveikino Kalifornijos gubernato krintant, krito lapkričio 20 die kaip ir ši pirmoji, sutrauks rink Visi Detroito lietuviai tą va skiria. Turėtų tą skirti ir pre pamato susimąstyti — ar gali
Swagar padainavo kelias dainas. rius, Los Angeles majoras ir ną ir vienas iš veiklesniųjų Law- tinės muzikos mėgėjus.
karą maloniai kviečiami atsilan tendentai į vyriausybės funkci- ma su tuo organu arba jo atsto
Jai akompanavo muzikas J. Ber 6-sios armijos vadas generolas renco lietuvių — Antanas Švitra. Programą paįvairino tautinių kyti j išpuoštą Ukrainų salę
vais kalbėtis apie opius ir diskre
tulis. Jos dainas publika priėmė Wedemeyer, kurio sveikinimas Visą laiką buvo sveikas, penk šokių grupė, vedama H. AntanaRengėjai
'
Mūsų,
lietuvių,
akimis,
Žino
tiškus dalykus. Juo labiau — ar
taip šiltai, kad ji dar turėjo buvo ypatingai nuoširdus ir ža tadienį dar dirbo, o pirmadienio
galima pasirašinėti su jais ko
ma,
tas
skirtumas
nepavojingas.
rytą jau atsisveikino su šiuo pa
padainuoti kelias kitas, progra dinąs viltis.
mums
daug
maloniau
Priešingai,
kius nors susitarimus. ..
Ukrainų kolonija Čia nėra di sauliu.
moje nenumatytas. Publikos bu
Velionis čia atkeliavo, kai Lie
delė: visoje Kalifornijoje jų esą
vo gausu.
tuva
buvo dar "tamsi ir juoda".
PIRMA ŠLIUBAS, PASKUI KRIKŠTYNOS...
apie 2,000. Pastaraisiais metais
Atkeliavęs
mokėsi
spaudos
dar
čia esą atvykę apie 100 ukrainų
Vliko pirmininkas pabaigoje reikalą netinkamu laiku ar ne
MEZGASI RYŠIAI SU
bo ir Įsigijo spaustuvėlę, kurioje
seimų iš tremties.
dar
kartą nurodo, kad pagrindi tinkamu būdu išsprendus. Reikia
KITATAUČIAIS
K E T U R I M eN E S I A I —šių metų
spausdino lietuviškus kalendo
nis argumentas prieš Vliko pasi- stengtis pagreitinti tą laiką ir
spalis, lapkritis, gruodis ir ateinančių metų sausis, vadinimą egziline vyriausybe ir prieiti prie tinkamo būdo!
Iki šiol, atrodo, čia su kita ĮSTEIGTAS LKD SKYRIUS rius. Jo spausdinti kelendoriai
dažnai
pasiekdavo
New
Yorką
taučių organizacijomis lietuvių
skelbiami
esąs tik tas, kad tokiai vyriausy Tam tikslui turėtų būti panau
Lapkričio 25 d. Los Angeles ir Chicagą.
draugijos nteturėjo glaudesnių
bei reikia turėti svetimųjų pri- dotos ir Vliko ir diplomatų turi
ryšių. Bet tie ledai jau pralau Įsteigtas Lietuvių Kalbos Drau Būdamas judrus, nesitenki
pripažinimą. Ir čia pirmininkas mos galimybės. Jos turi būti pa
DIRVOS
PLATINIMO
TALKOS
LAIKU.
žiami: neseniai latvių tautinėje gijos skyrius. Į valdybą išrink no vienu darbu. Jis atidarė drau
nutyli pasiuntinių nurodomus naudotos sutartinai. Tam reikia
šventėje dalyvavo didesnis bū ti: prof. Alminauskis, Baraus dimo ir kelionių agentūrą, kuria
motyvus, kodėl to būtinai reika, vieniems ir kitiems žinoti, ko
Talkoje
dalyvauti
kviečiami
visi
skaitytojai
rys lietuvių, o lapkričio 25 dieną kas, Br. Raila, Kudirka ir Bir- savo laiku naudojosi daugelis ke
irititi tautiečiai, kurie linki, kad Dirva būtų plačiau o tą nutylėjęs, labai lengvai "su iš-tikrųjų siekiama, tai yra, rei
ukrainų tautinėje šventėje lie žytė. Revizijos komisijon: prof. liaujančių iš Lietuvos ar į Lietu
kerta" tą argumentą. Girdi, rei kia iš anksto išsiaiškinti, kokiais
skaitoma ir stiprėtų savo turiniu.
tuviai dalyvavo jau oficialiai. M. Biržiška, V. Bakūnas ir Už vą. Kalendorius jis dar ir 1951
kia pirma turėt vaikas, paskum principais Lietuvos egzilinė vyV. B. metams atspausdino, tik jų išpla
Vietoj vaišių, kurios pagal lietuvių papročius tik galima krikštyti...
Lietuviams čia atstovavo ALT davinys.
riauybė būtų formaliai sudaro
tinti jau nebesuspėjo. Draudimo
paprastai talkininkams rengiamos, bet kurių šiuo
Pradėjus tokiu stilium aiškinti ma, jei būtų pasiekta tikrumo,
ir kelionių biuras tebeveikia, jį
atveju jokiu būdu nebūtų galima surengti, Dirva nu dalykus, galima eiti ir toliau. Vli kad sudarius bus ir pripažini
tvarktt Švitros vaikai ir žentas.
mato eilę dovanų tiems, kurie per šituos keturis ko pirmininkui, kaip buvusiam mas. šitokia tema pasitarimas
CHICAGO, ILL;.
A. Švitra kilęs iš Dzūkijos,
mėnesius pradės prenumeruoti Dirvą, ir platintojams, ilgą laiką klebonu, negali būti ne tarp Vliko ir diplomatų būtų bu
PAMINĖJO KARIUOMENĖS lietuviu. Raštu sveikino gen. V. Veisėjų apylinkės. Kalbėjo tik
žinoma, kad prieš vaiko turėjimą
Nagius ir kt. Chicagoje gyve dzūkų tarme. Jo jau suaugę vai
kurie per tą laiką pripirš Dirvai naujų skaitytojų. paprastai esti dar šliubas . .. vęs daug rimtesnis, negu "sutar
SUKAKTĮ
tis dėl kanceliarinio statuto".
nančių lietuvių karių vardu čia kai puikiai kalba lietuviškai.
Jei įvyksta kitaip, tai krikš Ir dabar dar ne per vėlu. Tik,
Padėkos diena šįmet sutapo
tijant vaikui nepripažįsta tevo žinoma, jei į tą klausimą bus žiū
su Lietuvos kariuomenės atkūri pat buvo įteikta 210 doL auka,
A. Švitra, kaip tikras dzūkas,
Penkiolika dovanų:
f
pavardės...
mo data. Tad lapkričio 23 į L. skirta Tautos Fondui.
buvo vaišingas, nešykštus, pat
rima ne kaip j "kepurės keiti
Amerikoje
gaunamų
lietuviškų
knygų,
pasi
tremtinių bendruomenės suorga Lietuvių kompozitorių dainų riotas, lietuviškos spaudos mė
Rimtai kalbant, egzilinės vy mą" bet kaip į istorinės reikš
rinktų paties dovanų gavėjo, kiekvienam už $10 vertės riausybės klausimas neturėtų pa
nizuotą Lietuvos kariuomenės padainavo solistė Kalvaitytė ir gėjas ir rėmėjas. Priklausė Į
mės aktą, prie kurio reikia priei
(arba*$10 grynais pinigais).
32 m. sukakties minėjimą Chi jaunosios jėgos iš Dainavos an- Lietuvių Klubą, Lietuvai Vaduo
silikti dabartinėje padėtyje. Jei ti visu rimtumu, o ne per koncago je galėjo suplaukti ištrūkę ansamblio — Klimaitė ir Peš- ti Sąjungą, paskutiniu laiku bu
negeras yra kelias tą klausimą
i
, Šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks
iš fabrikų visi, kuriems ta su kys. Akompanavo ansamblio va vo Am. Liet. Tautinės Sąjungos
laimėjimo būdu.
spręsti, paleidžiant aliuzijas apie trabandiškus reporterių praneši
dovas muz. Sodeika. Nors salė Lawrence skyriaus pirmininkas.
Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau
kaktis brangi.
ją per sąvokų neatskiriančius mėlius. Ir iš diplomatų tuo atve
kaip 250 skaitytojų ir 250 platintojų taškų, tai yra, jei per tą laiką
su
scena
talpi
ir
jauki
tačiau
ne
reporterius,
tai ne geriau būtų ju reiktų laukti ne vien išmintin
šv. Kryžiaus parapijos bažny
Nors A. Švitra nebuvo dides
bus gauta ne mažiau kaip 250 naujų metinių prenumeratorių, arba
dėkinga
akustiniu
požiūriu
jos
pasitenkinti ir vien tik nurodymu go atsargumo, bet ir atkaklios
čioje po kun. Barausko maldos
nių mokslų ėjęs, bet knyga buvo
atitinkamas skaičius dalinių prenumeratorių.
pavojų, kurie galėtų atsirasti, tą iniciatyvos.
už mirusius klebonas kun. Lin lubų konstrukcija. Tai reikalau jo namų draugas. Jo paliktoj
kus atlaikė mišias, o pamokslą ja iš dainininkų didesnių pastan bibliotekoj yra daug dabar jau
Dvi dovanos:
pasakė kun. Stašys..Erdvi baž gų. Sausakimšoje salėje mažo retai kur beužtinkamų lietuviškų
kai
matėsi
senųjų
Chicagos
lie
nyčia šiandien per ankšta. Die
knygų, žurnalų. Paskutinė kny
f kiekviena P°
P*1"#2"8*
tuvių.
ga, kurią jis buvo užsiprenume
nai deramas nuotaikas sukėlė
Sios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks
Sodeikos choras, įpynęs į pamal Išvakarėse apie kariuomenės ravęs, buvo Lietuvių kalbos va
laimėjimo būdu.
das mūsų tautines giesmes "žu organizavimąsi ir jos žygius per dovas, kuriuo naudotis jam jau
Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau
Cleveland's Finest and Most Beautiful
vusiems" ir "Apsaugok Aukš Margučio radiją kalbėjo gen. nebeteko.
kaip po 400 abejų taškų.
Eating Place
Plechavičius.
čiausias", ir solistė šeštakausAnt. Švitra buvo pašarvotas .Dvi dovanos:
CHINESE and AMERICAN DISHES
Čiurlionio koplyčioje ir palaido
kienė.
MARGUTIS LATVIŠKAI
tas katalikų kapinėse. Daugiau
kiekviena po JfjJXOO
Po pamaldų parapijos salėje
1710 EUCLID AVE.
minėjimą rengėjų vardu atida Latvijos nepriklausomybės 32 kaip 100 vainikų buvo sunešta
šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks
rė kun. Stašys. Minėjimui vado metinės lapkričio 18 d. buvo pa prie karsto ir didelė žmonių mi
laimėjimo būdu.
Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau
vavęs gen. Plechavičius pabrėžė minėtos par Marguqio radijo nia lydėjo velionį į kapus.
kaip po 750 abejų tailm.
Alf. Bumeika.
visų lietuvių aukas ir JAV lie pusvalandį . Po dienos reikšmę
tuvių kraujo ir gėrybių įnašą apibūdinančio pranešimo latvių
Nepriklausomybės kovose. Kon kalba, Margučio klausytojai
Conn. Didžioji dovana — $150
apsirūpinkit dabar, pirkdami pas
sulas dr. P. Daužvardis kalbėjo girdėjo Latvijos himną, Vėliavų
ši dovana bus paskirta daugiausiai taškų surinkusiam platin
apie kiekvieno lietuvio dabarties giesmę, Daržinio "Miškais pa TURĖJOM PUIKŲ KONCERTĄ
tojui, tačiau tik tokiam, kuris bus surinkęs ne mažiau kaip 30 taškų,
kaimynus ir sutaupydami!
ir jei per talkos laiką bus išleista bent 1000 platintojų taškų.
pareigas didžiojo tautos tikslo puošti kalnai" ir Medinio smuiko
Vietos TMD skyrius lapkričio
Jei
du
ar
daugiau
platintojų
turėtų
po
iygiai
taškų,
tat
ši
dovana
siekiant. Dariaus-Girėno legio solo. Minėjimą organizavo Chi 19 dieną čia surengė puikų kon
yrteks vienam iš jų laimėjimo keliu.
no atstovas pabrėžė garbę būti cagos latviai.
J. p.
certą. Pirmą kartą čia koncerta
vo J. Krištolaitytė, St. Liepas ir
Kiekvienas naujas prenumeratorius, kuris už
Vyt. Marijošius. J. Krištolaitysisakys Dirvą jos platinimo talkos metu, tai yra, nuo
tės balsas ne iš stipriųjų ir ji
1950 metų spalių men. 1 d. iki 1951 m. sausio m. 31 d.,
negali pretenduoti į pirmos ei
LAPKRIČIO 23 DIENĄ
kas susirinkime ir prašyti klebo lės dainininkių laipsnį, tačiau
gaus po DU TAŠKUS dovanoms laimėti: vieną skaity
ną
leisti
parinkti
jų
bažnyčioje.
švelniu
ir
skoningu
dainuojamų
Lietuvių svetainėje įvyko Lie
tojo, kitą platintojo. Kiekvienas taškas bus paliudytas
tuvos kariuomenės sukakties mi Susirinkime tam tikslui surink dalykų atlikimu ji susilaukė vi
tam tikru ženklu su numeriu.
sai nuoširdžios publikos simpati
nėjimas. Kalbėjo K. Pažemėnas, ta 45 doleriai.
Nutarta 1951 metų kovo 4 — jos ir gausių plojimų.
Kas Dirvą užsisakys per platintoją, tas gaus
A. Leonas ir J. Lietuvininkas.
Nepaprasta krautuvė, kurioj jūs galit pirkti viską ir
per šv. Kazimierą — gausiaie
St. Liepas yra neabejotinai
tik skaitytojo tašką, o platintojo tašką gaus platin
pigiai,
pradedant būtinais tualeto dalykais ir švelniau
dalyvauti
pamaldose
prapijos
augšto lygmens solistas lygiai
SALĖS DALININKŲ POBŪVIS
tojas. Bet platintoju gali būti kiekvienas senas ir
siais drabužėliais, baigiant žaviais žaisleliais
bažnyčioje, nes dalyvaus Mary- savo balso duomenimis, lygiai
Lapkričio 25 didžiojoj Lietu lando arkivyskupas, tremtinius
naujas skaitytojas, jeigu tik jis prikalbins ką kitą
ir smulkiomis reikmenėlėmis.
puikia dainavimo technika lir
vių salėj įvyko Lietuvių svetai globojančių organizacijų pirmi
ICfttKšTYNŲ
REIKMENYS IR VAIKŲ APRANGA
užsiprenumeruoti
Dirvą
ir
atsiųs
Dirvai
jo
prenu
kūrinių interpretacija.
nės dalininkų (šėrininkų) pobū ninkas, norįs pamatyti tuos, ku
Solistams meistriškai akom
meratos mokestį. NORS IR VIENĄ NAUJĄ PRE
vis. Jo metu skaitykloje buvo riais teko daug rūpintis. Nu
panavo
Vyt.
Marijošius,
buvęs
NUMERATORIŲ GAVĘS PLATINTOJAS GAU
surengta meniškų dirbinių paro tarta tą dieną parapijos salėje
ROSEIiAND SHOPPE
da. Pobūvyje šį kartą publikos Įteikti arkivyskupui dovanėlę Lietuvos Valst. Operos dirigen
LAIMĖTI
$10,
$50,
arba
ir
$100
VERTES
DOVANĄ!
6933 Superior Ave., — Cleveland, Ohio. — EX 1-5224
tas, dabar mokytojas Hartt mu
nebuvo daug.
nuo lietuvių tremtinių. Tuo rei zikos mokykloje Hartforde.
MRS. ROSE KUNSITIS — MRS. ROSE BALTRUS
'
Kas talkos metu užsisakys Dirvą ne visiems
kalu rūpintis klebonas kun. MenTMD
pirm.
W.
M.
Chase,
ati
metams, o tik daliai, tas gaus ir taškų tik atitinkamą
TREMTINIŲ NUTARIMAI
delis yra paskyręs du kunigus darydamas koncertą, pabrėžė,
dalį:
jei mokės tik $1 (už 13 savaičių), tai gaus tik po
Lapkričio 26 dieną įvykusiame (iš naujai atvykusiųjų), prie kad šis pirmas Hartforde TMD
ketvirtadalį skaitytojo ir platintojo taško. Jei mokės
tremtinių draugijos susirinkime kurių prisijungs tremtinių drau rengiamas toks koncertas nėra
išrinkta komisija scenai sutvar gijos ir kitų org. atstovai.
$2, gaus po pusę abiejų taškų, o mokėdamas $3, gaus
paskutinis. Girdėti, kad taria
kyti iš J. Palubinsko, Buračo ir
Nutarta rengti tcemtinių glo masi su bostoniškiais dėl litera
po tris ketvirtadalius taškų. Jei tam taško numeriui
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
K. Pažemėno. Nutarta apsidėti bėjams — garantijų davėjams tūros vakaro, o taip galvojama ir
teks dovana, tai ji bus padalinta tarp tų, kurie, turės
nuolatiniu mokesčiu Tautos Fon padėkos vakarą. Vakaro komi apie Dambrauskaitės — NauraOFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
to taško atskiras dalis.
dui — po 5 dolerius per metus sijon išrinkti: A. Leonas, Norei gio koncertą.
NorSdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
nuo kiekvieno dirbančio asmens. ka, G. čaplikaitė, C. Surdokas,
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
Po koncerto įvyko rengėjų Ir
Dovanos bus skirstomas 1951 m. vasario men.
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Nutarta paremti Diepholzo gim M. Gedgaudaitė, Balčiūnienė ir programos dalyvių bei svečių po
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildynuNI
naziją mažiausiai 100 dolerių. Karalius.
būvis pas p. Gižienę. Svečių tar
Smulkiau apie lai bus paskelbta atskirai.
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniikai.
Tam tikslui nutarta rinkti au Kariuomenėn išvykstantiems pe buvo ir prel. J. Ambotas.
EHBE
SE
•H

Juokams nėra vietos...

LIETUVIAI AMERIKOJE

DETROIT, MICH.

LOS ANGELES, CALIFORNIA

LAWRENCE, MASS.

PRAŠOM TALKON

*

NEW CHINA RESTAURANT

KALĖDINIAIS PIRKINIAIS

HARTFORD,

VISKAS VAIKUI

BALTIMORĖS LIETUVIŲ ŽINIOS

%

P J KEESIS
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Lietuvos kariuomenės šventės
minėjime šiais metais Clevelande
buvo vaidinta S. Lauciaus drama
"Signalas". Veikalą režisavo VI.
Braziulis. Vaidino: Galinį — A.
Paškonis, žybartienę — O. Jokūbaitienė, Eimontą — V. Juo
dis, Nataliją — Geležinytė, Va
šią — J. Raulinaitis, Jasiūną —
A. Vasiliauskas, Pranuką — Mo
CLEVELAND ĮSIKŪRĖ
tiejūnas, Lukošių — V. Balanda,
paskutiniu laiku atvykę iš Vo- Žybartą — K. Juodis, Kazį —
kietjos: adv. lakrąštininkas Fe Žukauskas, kitus vaidmenis — J.
Sakalas, Korsakas, Čyvas, Velyliksas Mackus, adv. J. Stepo kis, Mickevičius. Veikalui deko
naitis ir ekonosmia&as Antanas racijas piešė dail. V. Raulinai
Vilkaitis.
tis. Veikalo pastatymui talkinin
kavo — Bartkūnas, Gasparaitis, Vasiliauskas, čyvas ir Juo
IŠVYKO FLORIDON
dis.
Jonas Verbela, nuo vasaros iki
Veikalas birvo paruoštas sku
šiol pabuvojęs Clevelande, išvy
botai,
ypatingai sunkiose darbo
ko atgal į savo dabartinę nuota.
sąlygose,
kas pareikalavo iš ben
tinę gyvenamąją vietę.
dradarbių labai daug energijos
ir didelio pasišventimo. Gerb. reATITAISYMAS
žisoriui, aktoriams ir visiems
Paminint įvykusį SLA vakarą bendradarbiams reiškiame tikrai
dėl nebesusekamos priežasties nuoširdų lietuvišką Ačiū!
programos dalyvių tarpe buvo
^.ffcemtinių Draugijos
praleista viešnios iš Chicagos —
5 il
Valdyba
solistės Biežienės pavardė, kuri
gražiai papildė programą visa
eile dainų ir susilaukė publikos DIDELIS 1 ŠEIMOS NAMAS
ypatingai malonios padėkos.
SU 3 miegamaisiais 2-me aukšte
ir įrengtu 3-čiu. Gaso pečius.
HIPPODROME
I A išvaizda.
Osceola Ave.
. .Nuo trečiadienio, gruodžio 13,
EAST CLEVELAND,
rodoma "Highway 301", filmą
apie kovą su garsiuoju plėšiku Graži mėsos Ir maisto krautuvė
George Legenza. V&idina Steve geras įrengimas apie $600 ver
Cochran, Gaby Andrė, Virginia tės, $50 savaitinė nuoma. Savi
Grey, Edmond Ryan, Robert ninkas serga. Puikus pirkinys!
UL 1-2327
Weber, Wally Cassell ir Richard P. G i b b o n s
Egan.

Kl NAUJU METŲ D1D2IOJ1

nio, gruodžio 10 dienos, o adri*
suojamus čia pat į Clevelandą
Susidomėjimas didelis: tą galima
iki penktadienio, gruodžio 15 d.
įpręsti iš bilietų pareikalavimo, Vėliau išsiųsti sveikinimai gali
kurių pardavimas prasidėjo tik Kalėdoms jau ir pasivėlinti!
pereitą penktadienį. Numeruotų
įlietų yra numatyta tik penktos
ŠIANDIEN,
iilės, iš viso vos 100 bilietų (po
$1.50) ir jų jau nebedaug liko. ketvirtadienį, gruodžio 7 d. 8 vai.
Tisos kitos vietos nenumeruotos, žemutinė j Lietuvių salėje įvyks
po $1.00, o moksleiviams po 75c. ta kudirkiečių susirinkimas. Na
$ų dar galima gauti Dirvoje, o riai kviečiami būtinai atvykti ir
jeigu liks, tai dar bus galima nepamiršti pasiimti pinigų duok
gauti ir Lietuvių sales kasoje lėms užsimokėti.
iuo 3:30 vai. p.p. sekmadienį.
ALTS SKYRIAUS
Sale bus atdara nuo 4:15 vai.
SUSIRINKIMAS
Programos pradžia — 5:00 vai.
pereitą penktadienį nebuvo labai
gausus, Pažymėtina, kad susi
NEPAMIRŠKIME
rinko daugiausia tie, kurie sakė,
Jau nemažas skaičius ir is
kad penktadienio vakaras susi
Clevelando jaunų lietuvių yra iš
rinkimams nepatogus, bet visai
lydėti į kariuomenę. Visi jų pa
nebuvo matyti tų, kurie tvirtino,
žįstamieji turėtų neužmiršti
kad penktadienio vakaras daug
Kalėdų proga juos pasveikinti
geriau už sekmadienio priešpie
tai sudarys j&Bf# didelio ma
tį... Gal tai buvo kaltas dar ir
lonumo.
ne visai ištirpęs sniegas... Ir
Ypač norim atkreipti dėmesį Lietuvių Klubo penktadieninis
i vieną iš jų, išvykusį ne iš pa pobūvis buvo šį kartą apytuštis.
ties Clevelando, bet nuvykusį
Susirinkusieji, išklausę prane
toliausiai: nuo rugsėjo mėnesio šimą apie įvykusį ALT suvažia
kovojantį pačioje Korėjoje. Tai vimą, dar apsvarstė kai kuriuos
yra seržantas Edson P. Bendle- literatūros vakaro rengimo rei
iis, visiems čia plačiai pažįsta kalus. Nors šį kartą ir ne perdaumojo Juozo Bendlerio sūnus.
giausia susirinko, vis dėlto mano
Jam galima rašyti šiuo adre ma rengti susirinkimus kodažsu : Sgt. Edson Perry Bendler, niausiai, stengiantis visada tu
153 Port Co., APO 973, c o Post rėti juose pranešimų bei-disku Mes duodame ir iškeičiame Eagle Stamps
Jtaster San Francisco, Calif.
sijų aktualiais visumeniniais bei
Norint, kad laiškas pasiektų politiniais klausimais.
Nuo oirmadienio iki ketvirtadienio
iki Kalėdų, reikia rašyti jau da
bar, lipinant 6 centų oro pašto
RKO Keith's 105th
ženklą.
Gruodžio 6 — 12 "All About
Iš viso paštas prašo kalėdinius Eve" su Bette Davis, Anne Bo'sveikinimus, siunčiamus už mies- ter, Georgę Sanders, Celeste
.fco ribų, išsiųsti iki šio sekmadie Helm.

CONVENIENT

Opening in Your Community after January 1st,1 1951
EXCELSIOR ACCORDIONS * BEGINNERS MODELS
FA 1 - 1576
Priced at only $65.00
YE 2 - 0893
Rico F. PALOTTA, 2627 I d el wood Rd., Cleveland 18, Ohio

•A

• OIL

495 East 123rd St.

Telef.: POtomac 1-6899

Tai iš tikrųjų yra pirmutinė lietuviu literatūroje
knyga, kiifioje atsimuša Amerikos lietuvių
gyvenimas, tarsi veidrodyje arba teatro filmoje.
652 dideli puslapiai; kieti drobės viršeliai;
J)r. šliupo, "dėdės" šerno ir kun. Pembskio
atvaizdai; o kaina dabar tik $ 3.00!
Bet po Naujų Metų ir vėl bus $ 5.00
Reikalaukit (tuoj, kad nepritrūktų!) šiuo adrtMfc

Mūsų specialybe
virtuvių, vonių, arkų ir
spalvotų langų
PERTAISYMAS

Dr. AL Margeris
3325 So. Halsted St., Chicago 8, UL
PADĖKITE SURASTI!

Taip pat popieriuojame arba
dažome kambarius

N

K. ŠTAUPAS

Jieškau Bronės Kontrimaitės,
iš Spraudės kaimo, Rietavo vals
čiaus. Ji atvyko į Amerika 1928
metais. Ją pačią ar žinančius ką
aPie ją, prašau pranešti:
A. Burneika,
11 Brom field St.,
Lawrence, Mass.

16908 Endora Rd. KE 1-8794

IŠTIKUS GAISRO
'• NELAIMEI

LOANS TO
REPAIR, MAINTAIN,
MODERNIZE YOUR HOME
OR BUSINESS PROPERTY
IounoiJ

Arti prie lietuvių
'*
NAUJOSIOS PARAPIJOS
bažnyčios, gražus 2 šeimų na
mas, su 2 garažais ir gaso pečiais
Klausti:
Didelis sklypas.
UL 1-3919 arba LI 1-9216

Kada jūsų namai arba r&»
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės \
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, ko visada reikalauja apdraudos kompanijos pirm# n*»
£u išmoka už nuostolius#
,
P. J. KERŠIS
•09-12 Society for Saving B$&
Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 252if

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patr

SCOTT DIME STORE

—

WHERE YOU FIND EVERYTHING YOU NEED

13956 Cedar Rd.

ER 1-1748

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park

EX 1-0911

Visokių rūšių baldai ir elektriniai be} kitoki 'reikmenys
virtuvd! Ir kiekvienam Jūsų buto kambarkd

BASEMENTE

ŽEMOS KAINOS

DOVANI JAUNUOLIUI!

MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
lietuviškoje krautuvėje

Neperšlampami 15 uncijų dirbtinio šilko

* COAL

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

Skaitydami ŠLIUPTARNIŲ knygą, matysite
Amerikos lietuvių nuveiktus darbus dėl lietu
vybės, kultūros ir geresnio, šviesesnio gyvenimo;
taipgi labai karštas kovas "šliuptarnių" su
"kryžiokais"

v•

1950 ŠILDYMO k VęDlNlMO VIENETAI

Popieriuotojas

Geriausia žiemos Švenčių (Kalėdų) dovana
jums patiems, jūsų giminėmes ir draugams.

flfc—

SJ-L.TA

jf amų Maliavotojii

atdara nuo 10 v. ryto iki 9 v. vakaro.

DIDŽIAUSIAS OHIO DOVANŲ CENTRAS

MONCRIEF'O

Lietuvis

knyga tik už 3 dolerius!
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Nepaprasta!
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THE HENRY FURNACf

Pilnai padengta apdrauda

WM. DEBBS PAINTING CO.

Visiems maloniai pranešame, ka#

Namų Pagražinimas ii Vidaus ir iš Lauko

7526 Star Avenue

KETVIRTADIENI, GRUODŽIO t,

ŽIEMINIAI PALTAI

*t i d a r o m e m ū s ų

6901
Flower

UTah 1-4515

Į
s

Cleveland 3, Ohio

I J. SAMAS - JEWELER

S

Persikelė j naują didesnę Ir gražesnę krautuvę

s

| 7007 Superior Ave.

Superior

Q

HE 1-6339

m

i

Greta Ezella Theatre

ai

s Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, LaikĮ
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
•"?uHni»m»:ž{?ĮnmuiĮiminmimmt»HmHimun»mi!t»;uiinMimnnutM»innn>

Wilkelis Funeral Home

Gšlig — ŽolyYiai — Dekoracijos

Valdžiom pripažinta laidotuvių direktore
Aldona Wilkelis - Wirby

Skoningai parengta visokiems neikalams

Pilna3 laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VĄACONAI PER ŠERMENIS—

Vestuvėms buketai — Korsažai — Laidotuvėms; vainikai
Skintos gėlės

Dideles "Timmie Tuft" apykaklės

6202 SUPERIOR AVE.

papildomai apsaugai

GREITAS PRISTATYMAS

HEnderson 1-92&1
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Mes tarime turtingą rinkinį puikių moterišku žiurstų
p i g i a u s i o m i s k a i n o m i s

JA K I J U S & S O .V

FUNERAL HOME

žvarbiam orui treikia žieminio palto.& patvaraus
dirbtinio šilko gabardino, au storu vatiniu pamu
šalu. Jūrmelyniai, odos spalvos, rudi arba pilki.
Dydžiai nuo 4 iki 12.

Atdara nuo 9:00 ryto iki 7:00 vakaro
MfS. ELIZABETH, SAVININKĖ

\

'

Vėsinamas "oras Jūsų patogumui
Delia E. Jakubs & William J. Jakubs

Licenfcijuoti laidotuvių direktoriai ir halsamuotojąj

.,

Užsakymai paštu ar telefoną* vykdomi jftrmadienj
nuo 9 ryto iki 9 vakaro, šaukite CHerry 1-3009.

Turime didelį rinkinį sveikinimo kortelip
ir Hoffmano saldainių

25 metai simpatingo* Ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue

ENdicott

V Basement Boyš CTotKfng Dep&rtnįėtVt
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THE FIELD

Hedakcijo* ir administracijos adresai — DIRVA, 6820 Superior
Uev*„ .d 3, Ohio. — Telefonas: ENdiCOU 1-44(16
K-d*ktorius Vincas RASTENIS (buto telefoną*: UTah 1-6747) Heri- kionus Balys r,AlD21UNAS (buto telefonas: GArfield 1 -7406> T
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KIEK?

Lim/ ka... mūsų parama tikrai ne veltui,
kai parnai s.me, kad kiekvienas duotasis
doleris iHikro reiškia Lietuvos žingsnį artjn į laisvę, — tada tai mes parodysim, ta
da vaikščiosim nudriskę, tada tęsim die
nas pusbadžiu, fcet nieko nesigailėsim, kad
Lietuva galėtų daugiau tų žingsnių nu
žengti ir greičiau laisvę pasiekti. Tada! ..

^ARTYDAMAS žinelės iš Įvairių vietų
vienas kitas gal sustos ties tokiomis,
guriose praneša, kad ten ir ten buvęs
tremtinių draugijos susirinkimas nutarė
apsidėti pastoviu mokesčiu Lietuvos laisvi
nimo reikalams.
*
— Štai, — sakys — kur pavyzdingi
Įmonės! Taryba dar tik svarsto planus,
TRYS PASITEISINIMAI, trys .. ąkaip čia sutvarkyti tokio mokesčio klausi žinės vingiai. Taip, sąžinės vingiai...
mą, dar abejoja, ar iš viso kas nors iš to
Tiesa, kad šiandien yra didelė painia
'gali išeiti, o žmonės štai susirinko ir nuta va su pinigine talka visokiems lietuviš
rė tuo mokesčiu apsidėti, be didelių
kiems reikalams. Jos telkimas yra tikriau
šymų, be ilgų įtikinėjimų!
sia to žodžio prasme anarchiškas. Niekas
Kiek kitaip atrodo, kai žvilgteri, į tai, neturi ne tik tikrų žinių, bet ir apytikrio
kiek gi nutarta tam didžiajam reikalui vaizdo, kiek gi ištikrųjų reikėtų, kiek gi
paskirti.
kiekvienas iš mūsų, racionaliai galvojant,
Štai viename iš tokių pavyzdinių at turėtumėm prisidėti, kad tos talkos našta
vejų sužinome, kad nutarta Lietuvos lais nors apylygiai, nors apyteisingiai tarp mū
vės kovai skirti... po 5 dolerius per metus sų būtų paskirstyta. Nėra aiškumo, nei ko
8uo kiekvieno dirbančio akmens.
kiomis dalimis savo paramą turėtume m
Tas skaičius verčia susimastyti. Visų skirstyti įvairiems atskiriems reikalcx:s.
pirma verčia paklausti, — ur tokią "apskri
O neaiškumai taip dažnai būna ir ne
tą" sumą pasirenkant buvo tent klek pa sąžiningumų šaltinis... Tai sudaro tokias
galvota apie vertybiif santykį? Ar buvo patogias sąlygas nuo daugelio, jei ne nuo
pastatytas klausimas — kįaįt gi verta Lie- visų moralinių prievolių išsisukti...
&ivos laisvė?
Ir apsidėjimas mokesčiu Tautos Fon
Yra sakoma, kad už tėvynės laisvę ir dui gali būti vienas iš būdų vienam kitam
gyvybę aukoti nėra perdaug. Daugelis ir pa penketu dolerių atsikratyti nuo visų ki
aukojo. Ir dabar aukoja ...
tų prievolių.
Ne iš visų aplinkybės tos didžiosios
Todėl turime dar kartą priminti, kad
aukos reikalauja. Ir nedali taip būti, kad tik toks Tautos Fondas, kuris apims visus
visi turėtų gyvybes paaukoti — nes tada svarbiuosius ir bendruosius lietuviškos veik
nebeliktų kas kovą laimi... Bet pasakyti, los reikalus., bus tikras Tautos Fondas. Ir
girdi, jei tik reikėtų* tąj ir gyvybę už tėvy tam fondui negalės užtekti penkinės jer
nę paaukočiau, — dažnas labai lengvai su metus.
geba. Ar tik ne perdažnai tlio piktžodžiauO kiek gi?

jama ?

(

Neatsakytumėm į tą klausimą kon
krečiu skaitmeniu. Bet palyginkime, kiek
mes mokam tam kraštui, kuriame gyvena
me, kuris teikia mums pastogę, duoną ir
visokią apsaugą? Tai yra mūsų darbo pa
jamų mokestis. Kiekvienas, kuris dirba ir
uždirba bent vidutiniškai, kas savaitę moka
po penkis ir daugiau dolerių mokesčių. li
tai nėra baisu, nėra perdaug už tai, ką šis
kraštas mums duoda. Nejaugi po viso to
Lietuvos reikalas jau atrodo penkias de
šimtis kartų menkesnis, jei jam norima
paskirti tik per metus penkinė ?
Kiekvienas pats toliau gali pagalvoti
apie atsakymą į klausimą — kiek...
Iš kitos pusės, žinodami, kad negalime
gi visi urmu daryti visus žygius Lietuvos
*
«
reikalais, turime taip pat suprasti, jog
TAI NESUSIPRATIMAS. Negalimas negalime ir angelų iš dangaus pasisamdy
dalykas, kad mūsų pasišventimas ir pasi ti, ktirie už mus visa tai visada tiksliai ir
aukojimas Lietuvai būtų matuojamas' tik neklaidingai atliktų. O jeigu tai turi atlikti
žmonės, tai negalima nei įsivaizduoti, kad
penkiais doleriais per metus!
Aišku, kiekvienas pastebės, jog ap~ jie būtų nekritikuotini, kad net ir dėl regi
sidėjimas mokesčiu Tautos Fondui dar nė mai klaidingų ar netikslių jų žingsnių jie
ra viskas. Priešingai, tai tik maža dalelė būtų neliečiami.
Kritika, priekaištai, kartais net kalti
tų medžiaginių aukų, kurių mums, lietu
nimai
yra bandymai taisyti negeroves, ko
viams, tenka sudėti įvairiomis progomis ir
įvairiems reikalams. O antra vertus — ar voti su jomis. Kritika taip pat gali klysti,
auka Tautos Fondui yra ta tikroji auka, bet tai nereiškia, kad nuo jos reikia atsi
kuri iš tiesų tėvynei pagelbės? Argi ne- sakyti, kaip nuo būtinos kontrolinės prie
skaitom, — sakys, — visokių priekaištų monės, galinčios apsaugoti nuo daugelio
ir užmetimų tiems organams, kurie mūsų klaidų veikiančiuosius. Todėl, jei atrodo, kad
vardu ir mūsų vietoj veikia? Ar negirdi kritika yra pataikiusi į tikrą klaidą, tai
me kalbant, ar neskaitome parašyta, kad reikalaukite ją taisyti, bet nesinaudokite ja,
tie, kurių darbą remiame per Tautos Fon kaip priežastim nusiplauti rankas ir pasi
dą, ten ir ten ką netikusiai padarė, ten ir šalinti.
Pagaliau, reikia gi suprasti, kad Lie
ten netinkamai ir gal net Lietuvos reika
lui mažai naudingai, jei dar ne žalingai tuvos žingsniai į laisvę nėra prekės, kurios
pasielgė? Tai kam turime persistengti? pardavinėjamos krautuvėj po dolerį — kiek
Nežiūrėkite į šią auką, kaip į patriotiz dolerių, tiek žingsnių. Kas nori eiti į kovą
mo tikrąjį mastą. Tai yra tik rizika, tik dėl laisvės ne tikėjimu ir pasiryžimu remda
bandymas. Pažiūrėsim, kas dedasi. Jei pa masis, o reikalaudamas už kiekvieną savo
matysim, kad mūsų aukos neduoda naudos, prisidėjimą tokių tikrų garantijų, kokių net
tai ir visai sustosim, o tą, ką paaukojom, jokia apdraudos bendrovė už jį patį ne
šiek tiek apgailėsim, bet ir nusiraminsim, duoda, tai tas ne kovotojas ir ne kovos rė
kad bent nepersistengėm... O kai įsitikin- mėjas. Tai tik išsisukinėto jas...

Dadartiniu metu ir esamose aplinky
bėse mūsų gyvybės auka tėvynei nėra įeikalinga ir todėl nėra ko tuščiai švaistytis
tokios aukos pažadais. Bet yra kitų reika
lų, yra kitų uždavinių, kuriais būtina pa
gelbėti tėvynei. Tam reikia milžiniškos
talkos. Kadangi mūsų nedaug, tai reikia
ne bet kokio jėgų įtempimo.
Ir štai, kai iškeliamas klausimas, kas
kiek galime prisidėti prie tos talkos — ne
kam nors rugius nupiauti, ne kam pasku
binti pastogę pasistatyti, — talkos Lietuvos
laisvės šauksmui sustiprinti, talkos kovai
4ėl taip trokštamos mūsų tėvynės laisvės,
pasigirsta greitas ir ... entuziastingas, gal
net savimi pasigėrėjimo kupinas atsaky
mas : penki doleriai per motus!
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Jie kelia lietuviu dvasią
Giruodžiti
dienį į C/levelt^
dą atvyksta didieji mūsų žtfdžio
menininkai: poetas Bernardas
Brazdžionis, rašytojas Antanas
Gustaitis ir dramos aktorius
Henrikas Kačinskas. Lietuvių
salėje, 5 vai. p.p. jie pasirodys
su savo kūryba Am. Liet. Tau
tinės Sąjungos Clevelando sky
riaus rengiamame literatūros ir
daijios vakare. *
Tai jau kelioliktą ją kelionė
j didesnes Amerikos lietuvių ko
lonijas. Diedeliu pasisekimu jie

Bernardas Brazdžionis
yra atlikę literatūrines progra
mas New Yorke, Bostone, Waterbury, Hartforde, Worcesteryje, Cicagoje. Ypač daug kartų
jie yra keliavę po tremtinių sto
vyklas Vokietijoje ir lietuviškojo
žodžio menu kėlę bei drąsinę
nevilties valandas pergyvenan
čius.

du, _ žinomas ir. kaip vienintelio
dabartinio jaunimo laikraščio
Eglutės redaktorius.
Antanas Gustaitis
savo raštais juokiasi ir skatina
teisingiau gyventi. Jo juokas
nėra tuščias, manieringas, bet
gilus ir prasmingas. Jis juokia
si ne kad juoką suskeltų, bet
kad pataikytų j mūsų gyvenimo
vėžius, kad juoke visi pamatytų
savąsias silpnybes ir pasistengtų
nuo jų pabėgti.
Henrikas Kačinskas
didysis mūsų scenos menininkas.
Nepriklausomos Lietuvos teatro
scenoje jis sukūrė šimtus įdo
miausių tipų, neužmirštamų ir
tikrų, kaip pats gyvenimas. Jo
skaitoma Kristijono Donelaičio,
Antano Baranausko ir kitų lie
tuvių rašytojų kūryba klausy
toją tiesiog užburia ir pavergia.
Todėl ir klausytojai jo niekur ne
nori paleisti nuo scenos.
Prieš dvi savaites via! trys
šie lietuviškojo žodžio meninin
kai pasirodė Chicagoje. Apie jų
pasirodymą lygiai katalikų Drau
gas, lygiai socialistų Naujienos
parašė palankiausius įvertininmus.
Drauge rašoma:
"Henrikas Kačinskas kaip ar
tistas pasirodė visoje savo pilnu
moj. A. Vaičiulaičio novelę "Elenutės nudėdėmė" jis skaitė su
tikru įsijautimu. Rodos, tos ma
žos mergaitės paprastus, bet
vidinius ir giliai psichologiškus
išgyvenimus publika lyg ir be

Visi trys yra nepriklausomos,
kūrybingos Lietuyos vaikai, ten
išaugę ir savo kūryboj^ su
brendę.
Bernardas Brazdžionis
yra parašęs ' kelias dešimtis
knygų, kfeletą kartų premijuo
tas: Lietuvos valstybės, Tremti
nių švietimo Valdybos ir kitų
organizacijų. Jo kūryba, ypač
paskutiniais Lietuvos nelaimės
metais, yra tarsi balzamo lašai,
kurie gydo tautos žaizdas ir stip
rina laisvės viltį. Jaunimui jis
žinomas Vytės ' Nemunėlio var

Antanas Gustaitis

CLEVELANDAS
RENGIAS J DETROITĄ
Specialus pranešimas detroitiečiams
Ajiterikos Lietuvių Tautinės Sąjungos kviečiama Cleve
lando vaidintojų grupė vadovaujama akt. P. MAŽELIO,
ragjgiasi vykti' j Detroitą ir tenai vaidinti 3 v. komediją

f

i*

MOTERIMS NEIŠSIMELUOSI

Clevelande sėkmingai buvo vaidinta jau du kartos.
Tas vaidinimas įvyks

1951 metų sausio 28 d. 4:00 vai. p. p.
ARMĖNŲ BENDRUOMENĖS SVETAINĖJ
1345 Oakman Blvd., ten pat, kur šį rudenį buvo A. L B.
R^ijo Klubo koncertas. Bilietu kainos numatomps po
$1.00 suaugusiems ir po 50c vaikams iki 12 m. amžiaus.
Ta pačia proga pranešama, kad Detroito Tremtinių
Draugijos atstovai lankėsi Clevelande ir susitarė
ČIURLIONIO ANSAMBLIU dėl koncerto Detroite
ateinanti pavasarį — kovo 4, ar kitu metu, kuris
• bus galutinai nustatytas truputi vėliau.

A. Š a p o k o s

LIETUVOS ISTORIJĄ
ir

V

:

Henrikas Kačinskas
kvapo klausėsi..." Baranausko
"Anykščių šilelis", Duonelaičio
"Metai" artisto lūpose iš naujo
atgijo, salėje lyg ir girdėjai miš
ko ūžimą, paukščių čiulbėjimą,
Upelio čiurlenimą, lyg ir matei
skaidrią dangaus mėlynę,, tirps
tančius pavasario sniegus, kaip
i r v a s a r o s g ė l i ų ž i e d u s. r
Bernardas Brazdžionis, poetas
laureatas, publikos viltis ir lau
kimą su kaupu pateisino. Jo
skaitytuose eilėraščiuose vyravo
patriotiniai motyvai. Vaidilos
Valiūno lūpose atsivėrė kenčian
čios Lietuvos skausmo bedugnė.
Poetas neprarado pelnytai įgyto
titulo — pranašas, kai jis pakel
tu balsu, ateitį pramatančiu
žvilgsniu skelbė Lietuvos prisi
kėlimą, laisvės rytą ...
Antanas Gustaitis jau pirmu
savo pasirodymu išduoda pas
laptį, kad jis ir pro ašaras mo
ka juoktis ir kitus juokinti. Po
meno skraiste buvo paslėpti kar
čios tiesos trupinėliai, sergan
čios viuomenės pūliuojančios
žaizdos."
Nauijienose apie tą litera tia
ros vakarą taip parašyta:
"Nepaprastai laukėm šių me
tų lapkričio 26 dienos, kada tu
rėjo įvykti literatūros ir dai
nos vakaras. Laukėm ... ir su
laukėm. Salėje netilpti žmonės,
buvo užplūdę daugumas tremti
niai. Dar neprasidėjus progra
mai salė nerimo ir plojo, kad
ko greičiau pakiltų uždanga ir
numalšintų žmonių troškulį. O

Ačiū Rėmėjams!
Prenumeratos pratęsimo pro
ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie
skaitytojai:
Pupalaigis B., Chicago
$ 1.00
Povilaitis J. Omaha, Neb., 1.00
Macys St., Cleveland .. ..1.00
Graužinis V., Brooklyn/
1.00
Banionis P.. Bedford, ohio
100
Urban J., Shenandoah, Pa. 1.00
Gečiauskas M., So. Coventry 2.00
Dugan Jos, Cleveland, 0. 1:00
Adomkavičius Ed.
Briddgewater, Ct. 1.00
Lukaševičius St. Cleveland 1.00
Jasinskas P., N. Canaan, Ct. 1.00
Gritėnas J., Toronto, Can. 1.50
Lalas P., Amsterdam, N. Y. 1.00
Ambraziūnas Ad. Waukegan 2.00
Totoraitis J., Chicago, 111. 1.00
Vaičiūnas V., Brockton,
1.00
Svilas P., Flint, Mich.
^.00
Matusevičius A., Kenosha tv|.00
Gfiobys J., Providence, R. I. 1.00
Vilčinskas J., Cleveland
1.00

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ
galite gauti naujai įsisteigusio] lietuvių spaudos platinimo
įstaigoj —

LIETUVIŲ SPAUDOS FONDE
Lietuvos istorijos kaina $6.00, Lietuvių kalbos vadovo $4 50
Tenpat galima gauti ir kitokių Lietuvos nepriklausomybės
laikais bei tremtyje išleistų knygų, kalėdinių sveikinimų
atvirukų, žurnalų ir kt. Rašykite šiuo adresu:

Rietuvių Spaudos Fondas
^
S. Western Ave.,

Chicago 36, 111.

#i dėlto žmonas ir Chicagoj
troško tikrojo meniško žodžio ir
dainos, todėl ir suplaukė iš visiį
Chicagos kampelių šį vakarą Į
Sokolus.
Ir stebėjosi išplėstos vaikučių
akytės, ir jie klykė nuoširdžiu
juoku, nusikvatodavo ir suau
gęs, matydamas prieš akis jaut
rią Elenutę ir jos "didžiąją nuoI dėmę". Tą perduoti publikai ga
lėjo tik mūsų dramos žvaigždė
— Henrikas Kačinskas. — "Me
nas galingas ir stebuklingas",
•— įsitikinau.
O ir Anykščių šilelį matėme
prieš akis, girdėjome nakčia
suokiant lakštingalą ir kvėpavo
me pušų sakų kvapu.

Natalija Aukštuolienė

Aldona Stempužienč
— Tu dar gyva, tėvyne Lie
tuva! — suvirpėjo ne vieno
klausančio širdis. Tavo grožį
šiandien mums menininkas Ba
ranauskas širdimi nusako. Tavo
nuostabiai gražius "Metų" lai
kus Donelaičio lūpomis aktorius
mūsų širdin įrašo. — Tu dar
gyva, tėvyne Lietuva!! — šį
vakarą mes tavo žiemos ir tavo
pavasarių oru kvėpuojam.
Prabyla į mus mūsų tautos
didysis dainius Vaidilos Valiūno
kanklėmis ir per tremtinio
skruostą nurieda ašara. Ne vie
nas panarina galvą delnuose Vai
dilos kanklių garsą išgirdęs. Tu
prisikelsi auksinių varpų plau
kais ir mėlynų rugiagėlių akim
šventoji Lietuva, tu prisikelsi.
Vaidila Valiūnas tau prisikėlimą
išpranašavo."
Svečių programą įvairina ntftsų jaunųjų clevelandiecių so
lisčių — Natalijos Aukštuolienės ir Aldonos Stempužienea
dainos.
Visi clevelandiečiai tokios re
tos, originalios ir savo įdomu*
mu dar niekad nebuvusios pro
gos neturėtų praleisti.
Mūsų didieji menininkai at
vyksta savo kūryba pasidalinti
ne su vienu ar keliom dešimtim,
bet su visais Clevelando lietu
viais. Visi ir pasistenkime juos
išgirsti.
Balys Gmdžiūnas
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