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Dviejų dalių * Pirmoji dalis 

IŠEIS NAUJAS 
literatūros žurnalas 

"Gabija" — Lietuvių Spaudos 
Centras Amerikoje — kuri lie
tuviškais spaudiniais aprūpina 
visus pasaulio lietuvius ir kuri 
ką tik išleido Juozo Krumino 
romaną "Naktis viršum širdies", 
dabar pradeda leisti lietuvių ra
šytojų literatūros žurnalą, kurio 
pirmasis numeris išeis balandžio 
mėnesį. 

žurnalas skiriamas jungti vi
sų srovių literatams. Jį redaguo
ja Stepas Zobarskas. Dar nenu
statytas žurnalo vardas, bet jau 
aiškus formatas ir apimtis. Jis 
bus panašaus didumo, kaip bu
vo nepriklausomos Lietuvos lai
kais Dienovidis ir turės 48 pus-

'lapius. Išeis kas trys mėnesiai. 
Ta pati "Gabija" Velykoms 

išleidžia Vinco Pietario "Lapės 
pasaką". Tai bus pirmoji kny-

iš klasikų ciklo mūsų mažie-
. siems. Tolimesniame plane: Laz

dynų Pelėdos "Motulė paviliojo", 
V. Krėvės "Milžinkapis", Valan
čiaus "Vaikų knygeli" ir kt. 

Knygas iliustruoja dail. P. 
Osmolskis. šiuos leidinius pa
togiausia įsigyti prenumeratos 
budu. Jau gauta visa eilė laiškų, 
kuriuose tėvai užsako juos sa
vo vaikams, džiaugdamiesi, kad 
itio būdu "Gabija" atlieka dide
lį darbą, stiprinant lietuvybę 
tremtyje. 

Suaugusiems "Gabija" įkūrė 
Knygos Bičiulių Draugiją ir iš
leidžia 5 naujas mūsų rašytojų 

"knygas. Tas knygas jau galima 
Itfssiprenumeruoti, rašant "Gabi
jai": 340 Union Ave., Brooklyn 
11, N. Y. 

J U N G I A  T R I S  
- LAIKRAŠČIUS 

Pasitvirtina žinios, kad iš 
Bostono netrukus j Brooklyną 
bus perkeltas Darbininkas, ku
ris bus sujungtas su tenai lei
džiama Amerika ir su Pitts
burgh© Lietuvių žiniomis. Nau
jasis laikraštis bus leidžiamas 
<|ukart per savaitę, kaip dabar 
Darbininkas, ir būsią stengia
masi paversti jį dienraščiu. 

Bostono katalikų srovės vei
kėjų dalis nesijaučia dėl to labai 
lliiminga, nors ir visi pripažįsta, 
jog toks laikraščių sujungimas 
daugeliu atžvilgių labai sveikas: 
mat Bostonas tada lieka su vie
nu senoviškai socialistišku Ke
leiviu, ir dar neaišku esą, ar ki
tur išeinąs laikraštis sugebėsiąs 
sudaryti jam atsvaros ... 

Dar daugiau įvairių aiškinimų 
tos perspektyvos sukelia Cleve-
lande, kur Pittsburbho Lietuvių 
Žinios ilgą laiką buvo laikomos 
lyg Clevelando "Šv. Jurgio para
pijos oficiozu", bet kurios pas
kutiniu metu stojo griežton opo-
zicijon prieš antilietuvišką tos 
parapijos vadovybės laikyseną. 

Bijomasi, jog kai kas Lietu
vių žinių prijungimą prie to 
Brooklyne numatomo leisti laik
raščio neišaiškintų, kaip šioj o 
laikraščio uždarymo už "maiš
tavimą". Dabartinis to laikraš
čio redaktorius S. Gabaliaus-
kas, kuris šiame "maište" buvo 
paėmęs pirmąjį smuiką, sako, 
vistiek jau būtų šį pavasarį pa
sitraukęs iš redaktoriaus parei
gų, nes jas Ir prisiėmgs tik iki 
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Jau dveji metai kaip mire 
ANTANAS VANAGAITIS 

Kovo 10 dieną suėjo dveji 
metai nuo Antano Vanagaičio 
mirties. Visi lietuviai, ypač gi 
Amerikos lietuvių visuomenė gi
liai apgailestuja jį taip anksti 
mirusį, nes kaip tik čia jis dau
gumai yra1 palikę gražiausių 
prisiminimų ir giliausių pėdsakų 
visiems suprantamu būdu, be-
lnksminant, palaikydamas ir lie
tuvių tautinį susipratimą. 

Dirbęs kultūrinį darbą, nesu
krovė ir nepaliko turto. To
dėl ir jo kapą tinkamu pamink-
klu papuošti gali tik dėkinga lie
tuvių visuomenė, kuri tai ir da
ro. Atitinkamas komitetas pra
neša, kad yra suplaukę nemaža 
aukų tam tikslui, su visa eile 
graudžiai nuoširdžių pareiškimų, 
liudijančių aukotojų prisirišmą 
prie jo asmenybės bei jo darbų 
didelį vertinimą. 

To dėka galėjo būti sudaryta 
galimybė pastatyti and Antano 
Vanagaičio kapo tinkamą pa
minklą, kuris bus atidarytas 
šių metų Kapinių Puošimo Die 
ną, tai yra, gegužės 30 dieną, 
Chicagoje, šv. Kazimiero kapi

nėse, kur Antanas Vanagaitis* 
palaidotas. 

Dar ne visos reikiamos lėšos 
paminklo statymo išlaidoms ap 
mokėti surinktos, todėl komite-v 

tas kviečia dar prisidėti, kurie 
dėl vienokių ar kitokių kliūčių 
ligi šiol neprisirengė to padary 
ti. Komiteto adresas yra: 6755 
So. Western Ave., Chicago 36, 
Illinois, 

Vėliau paskelbsime platesnį 
komiteto pranešimą apie tai. 
šį kartą su liūdesiu prisimena
me, kad jau dveji metai, kaip 
nebeturime savo tarpe Antano 
Vanagaičio, visiems buvusio mie 

* * lo ir brangaus. Viena iš pirmųjų 
pareigų — tinkamai pareikšti 
regimą pagarbą jam toje vie
toje, kuri tapo jo amžino poil 
sio vieta, ir toliau — neužmiršti 
tinkamai apsaugoti ir tikslingai 
naudoti jo dvasinį palikimą, ku
ris vistiek yra vertesnis už viso 
kius tūkstančius, kuriuos būtų 
galėjęs kam nors palikti, jei ne
būtų savo gyvenimo pašventęs 
lietuviškos kibirkštėlės nuolati 
niam kurstymui šiame tolimame 
nuor juaatoeios žemės krašte. 

RENGIA LIETUVOS VAIZDU ALBUMĄ 
Foto menininkas Vytautas 

Augustinas , kuris, kaip jau 
spaudoje buvo skelbta, rengia 
spaudai didelio formato Lietu
vos vaizdų albumą, pereitą sek
madienį buvo pasikvietęs talki
ninkų padėti galutinai išrinkti 
tan albuman dėtinas nuotrau
kas. Talkoje dalyvavo architek
tas Aly ta, geografas A. Bendo-
rius, dail. P. Osmolskis ir to 
albumo leidėjai. Peržiūrėjus "pa-

pavasario, tai yra iki darbyme-
tės jo tiesiogiame amate — na
mų pirkime-pardavime, o taip 
pat ir neseniai netoli nuo Cleve
lando įsigytame ūkyje. Visdėlto 
spėjama, kad visa tatai duos 
atitinkamiems sluoksniams aiš
kinti, jog kaip tik dėl to "maiš
to" prieš kun. Vilktaičio pasiel
gimus "redaktorius pašalinamas 
ir net laikraštis uždaromas". 

Planuojant naują jungtinį 
katalikų srovės laikraštį Brook
lyne esąs svarstytas klausimas, 
kokios linijos bus laikomasi tau
tiniais klausimais. Sako. būsią 
leidžiama drąsiau ginti lietuviš
kumo reikalus lietuviškose para
pijose ir prie jų veikiančiose mo
kyklose, bet visdėlto tebesto
vi prieš akis klaustukas: ar tik
rai naujame laikraštyje tokiais 
klausimais bus galima atviriau 
pakalbėti, ar bus uždėta tokia 
pati cenzūra, kokią laiko to
kiais atvejais Chicagos Drau
gas, arba ir tas pats Bostono 
Darbininkas, kuris, pavyzdžiui, 
apie Clevelando šv. Jurgio pa
rapijoj įvykusį "nepriklausomy
bės minėjimą" paraše, kaip apie 
gražiausį lietuviškai patriotinį 
įvykį • •. 

rengtas nuotraukas, nutarta dar 
padaryti papildomų nutraukų iš 
kai kurių gyvenimo sričių. 

Kadangi dar gegužės mėnesį 
ketinama šį albumą išleisti, tai 
Vyt. Augustinas dabar dirba la
bai atsidėjęs, šis albumas bus 
spausdinamas prabanginiam po
pieriuj, kad būtų ne tik malo
nus tėvynės prisiminimas savie
siems, bet ir graži dovana sve
timtaučiams, kurie žino apie 
Lietuvą tik iš mūsų pasakojimų. 

V. BACEVIČIAUS 
KONCERTAS 

Vytauto Bacevičiaus piano re-
nors ir nesutraukė tiek publikos, 
čitalis Carnegie Hall, New Yor-
ke, pereito sekmadienio vakare, 
kiek, galbūt, jis tikėjosi, bet 
šįkart buvo rekordinis jo kon
certų lankytojų skaičius — net 
850 žmonių. Klausytojų daugu
ma buvo svetimtaučiai, ypač ne
mažai jaunimo. Bet visdėlto sa
lėje trūko dar poros tūkstančių 
žmonių ir tai sudarė ne visai 
jaukų įspūdį ne tik pačiam me
nininkui, bet ir publikai. 

Programai prasidėjus, nuotai
ka pasitaisė, nes visus žavėjo 
gera pianisto technikai nors 
daugelis turėjo pamato pasiges
ti ir pasigedo šilimos. New Yor-
ko spauda (New York Times, 
Tribune ir kt.) pirmadienio lai
doje apie Vyt. Bacevičių atsi
liepia labai palankiai, noris irgi 
ne be priekaištų. Tai buvo jau 
penktas iš eilės didelis pianisto 
pasirodymas, kuriam, matyt, jis 

i buvo rūpestingai pasiruošęs. 

Bt*n estas Bevinas, ligšiolinis Anglijos užsienių reikalų minsteris, kovo 9 dieną dieną su
silaukė 70 metų amžiaus ir atsistatydino iš tų pareigų. Paskutiniu laiku jo sveikata gero-
šlubuoja, Ji^ lieka vyriausybes nariu be pareigų. Jo vietą perėmė Herb. Morrisonas (deS.) 

SEULAS VĖL PAIMTAS 
Pereitą savaitę vienoje Korė

jos fronto vietoje prasidėjęs ki
nų puolimas nepavirto didesne 
ofenzyva, kurios buvo tikėtasi. 
Tas puolimas bavo atmuštas su 
labai dideliais nuostoliais kinų 
kariuomenei. O JTO kariuomenė 
pamažu vis slenka į šiaurę. 

Trečiadienį penki pietinių ko
rėjiečių žvalgybiniai daliniai įžy
giavo į Seulo miestą, tikriau sa
kant, į jo liekanas, be jokio pa
sipriešinimo iš kinų ar šiaurie
čių pusės. Viliau įžygiavo ir 
amerikiečiai. Tuo būdu Seulas, 
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Korėjos sostinė jau antrą kartą 
atimtas iš komunistų, tikimasi, 
kad tai jau paskutinis šiame ka
re šeimininkų pasikeitimas šita
me nepaprastai nukentėjusiame 
mieste. 

Amerikiečių daliniai dar kelio
se vietose persikėlė pėr Hano 
upę ir dabar JTO kariuomenė 
jau yra tik apie 18 mylių nuo 

38 paralelės, o vietomis net ir 
arčiau. 

ši padėtis kelia vel naujų spė
liojimų: ar kinai dar kartą pri
siderinę puls, ar, apsigalvoję, 
kad šis karas jiems daug nuos-K 
tolingesnis, negu jie tikėjosi, lei
sis į taikos derybas, kurias ligi 
šiol gana griežtai atmet& .» 

Tuo tarpu diplomatiniame 
fronte jau antra savaitė Pary
žiuje vyksta kalbų kalbos dėl 
keturių didžiųjų konferencijos, 
ir jokių aiškesnių rezultatų dar 
nepasiekta: ne tik neaišku, ko
kia turėtų būti keturių ministe-
rių konferencijos dienotvarkė, 
bet vis dar nėra tikra, ar iš viso 
tokia konferencija bus. 

Bendras įspūdis šios savaitės 
pradžioje buvo toks, kad rusai 
galų gale dienotvarkės reikale 

nusileis ir konferencija įvyks, 
nes vis dar manoma, kad Stali
nas šiuo metu nori kiek galima 
toliau putęsti rimtesnį susirėmi
mą. Tuo tarpu Gromyko verčiasi 
kaltinimais Amerikai ir kitoms 
vakarų valstybėms, tuo būdu ir
gi pasitarimus naudodamas lai
kui pagaišinti. Į tuos kaltinimus 
atsiliepė pats prezidentas Tru-
manas, atvirai pabrėždamas, jog 
vienintelė priežastis Vakarų pa
sauliui ginkluotas yra Maskvos 
politika. 

Kariuomenės į Europą siun
timo klausimas sprendžiasi pa
lankiai, bet vidaus pajėgų mobi
lizacijos fronte didelų pagerėji
mų dar nėra: dar tik tikimasi 
susitarti su darbininkų atsto
vais, bet mėsos pokuotojų uni-
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LITERATŪROS 
" ' '*• 

vakaras Brooklyne 

Pirmasis šio sezono literatū
ros vakaras, surengtas Ameri* 
kos Lietuvių Tautinės Sąjungof 
1-jo skyrias, Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, sutraukė daug li
teratūros mėgėjų. 

Programą pradėjo skyriaus 
pirmininkas J. Ginkus trumpji 
žodžiu, pabrėždamas, kad ALTS 
1-asis skyrius yra numatęs su
rengti visą eilę kultūrinių pra
mogų, kurių tarpe yra ir litera
tūros vakarai. 

Programoje dalyvavo šešetas 
rašytojų: Nelė Mazalaitė, Kot-
rina Grigaitytė - Graudušienė> 
Stepas Zobarskas, Balčiūnienė -
Audronė, Paulius Gaubys ir Le
onardas Žitkus. Beto, solistas A. 
Vasiliauskas, akompanuojant A. 
Mrozinskui, padainavo keletą 
dainų. Visi susilaukė tikrai nuo
širdaus publikos dėkingumo. 

Programą vedė Juozas Valau* 
kas. Vakarą uždarė pirm. Juo
zas Ginkus. 

Anksčiau buvo minėta kele
tą kitų rašytojų, sutikusių da
lyvauti šiame literatūros vaka
re, bet vėliau kai kurie pasiskel
bė nedalyvausią, nes tą pač&§ 

Pranešama, kad senatorius A. 
Vandenbergas jau visai arti prie 
mirties. 

PUIKUS LATVIU KONCERTAS 
Nedidelis bdretts New Yorko 

lietuvių pereitą šeštadienį turė
jo progas pasidžiaugti didingu 
latvių laikraščia Laiks paren
gimu, kuris įvyko Brooklyno 
Academy of Music salėje. 

Apie 3,000 vietų turinti patal
pa buvo sausakimšai pripildyta. 

Atidarymo žodį pasakė iš Wa
shington© atvykęs Latvijos pa
siuntinys J. Feldmanis. Po to 
dainavo oktetas "Tėvija" (trem
tiniams pažįstamas iš Vokieti
jos anglų zonos, o dabar tebe
dirbąs Bostone), ir skambino 
pianistas prof. H. Strauss. Ant
rąją koncerto dalį sudarė kanta
ta "Devs, tava zeme deg", ku
riai žodžius yra parašęs A. Eg-
litis, o muziką Bruno Skulte. 

Tai buvo šios kantatos prem
jera, dalyvaujant Juliard augš-
tosios mokyklos simfoniniam or
kestrui ir latvių parapijų jung
tiniam "Daugavas vanagi" vy
rų chorui ir New Yorko evange
likų - liuteronų bažnyčios cho
rui (iš viso 100 asmenų), diri
guojant pačiam Brunonui Skul-

PABALTIJO MOTERŲ TARYBA 
Pabaltijo moterų Taryba, ku

rią sudaro lietuvių, latvių ir es
čių moterų atstovės, ir kurios 
centras šiuo metu yra įsikūręs 
New Yorke, kovo 8 dieną mi
nėjo savo 4 metų sukaktį. 

ši organizacija, įkurta Vokie
tijoje, siekiant plėsti Pabaltijo 
Moterų kultūrinį bendradarbia
vimą ir koordinuoti visų trijų 
tautų moterų veiklą, kovojant 
dėl savo kraštų išlaisvinimo. 

Dabar ši taryba yra General 
Federation of Womens Clubs 
narys ir atstovauja pabaltietes 
šioje 11 milionų moterų apiman
čioje organizacijoje. 

Lietuvių Atstovybės pirmi
ninkė Pabaltijo Moterų Tarybo
je yra adv. Birutė Novickienė, 

Pereitą savaitę iš tremties at
vyko Ir Brooklyne įsikūrė dar 
viena tos atstovybes nare — Irą-
na Banaitienė. 

ja visdėlto jau paskyrė kovo 26 I dieną Carnegie Hall įvykstąs pi-
dieną pradėti visuotiniam savo [anisto V. Bacevičiaus koncertas, 
šakos streikui . todėl jie jaučią pareigą tą kon

certą remti ir netraukti nuo jo 
publikos. Tas pareiškimas sulfifc 
lė įvairių nuomonių. Kai kam su
sidarė įspūdis, jog ALTS sky-r 
Tfus"7TGgerai daro, -rengdamas 
teratūros vakarą tą pačią dieną; 
kaip V. Bacevičiaus koncertas. 
Tačiau, kaip iš visko matyti, 
rengėjai čia nieku nedėti, nes 
tas nelemtas sutapimas paaiškė
jo gana vėlai, kai viskas jau bu* 
vo paskelbta. Net sutikimą at
šaukusiems rašytojams, atrodo, 
tas sutapimas paaiškėjo vėlo
kai — kitaip jie iš karto nebūtų 
davę sutikimo. Kitas klausimas 
— ar rengėjai privalė.]"!) litera
tūros vakarą atšaukti V. Bace
vičiaus koncerto labui? Atrodo, 
kad rimto pamato irgi nebuvo. 
Laikas nevisai sutapo ir buvo 
galima norintiems dalyvauti ten 
ir ten, o iš kitos pusės — lietu
vių literatūros vakaras, tai gry
nai lietuviškas kultūrinis paren
gimas. Tuo tarpu V. Bacevičiaus 
tarptautinės piano muzikos kon
certas yra šiaip meno įvykis, 
šiuo atveju su lietuviškais inte
resais ne tiek jau daug susijęs. 

Žinoma, kiekvieno lietuvio 
menininko viešas pasirodymas, 
ypač tokiose vietose, kaip New 
Yorko Carnegie Hall, yra remti
nas, bet, turint galvoje, kad šiuo 
atveju tai nebuvo meno įvykis 
tiesiogiai surištas ir su lietuviu 
vardo ryškesne propaganda, ir 
neužmirštant, kad pats pianistas 
savo laiku labai lengvai buvo at
sukęs nugarą lietuviams ir pa
čiai Lietuvos valstybei nelai
mingiausią jai valandą, tai visai 
suprantama, kad šio literatūros 
vakaro rengėjai nematė parei
gos pasekti kai kurių rašytojų 
pavyzdžiu ir padaryti ekstraor-
dinarišką koncerto rėmimo de
monstraciją, ypač, kad nesijau
tė jam kuo nors pakenksią, savo 
parengimo neatšaukdami. 

tei. Solo partijas Ir duetus atli
ko latvių operos solistai — V. 
Scottas, A. Priedniekas - Kava
ra ir H. Vlašeka. Be to, prologą 
deklamavo latvių dramos aktorė 
Milda Zilava, o orkestre solo 
griežė jų koncertmeisterė smui
kininkė Norma Auzinia. 

Pati kantata susidėjo iš trijų 
dalių ir pradžioje vaizdavo "de
gančią žemę" — karo ugnies 
naikinamą Latviją, toliau — 
antroje dalyje — dangaus pa
galbos meldžiančią latvių tautą, 
ir trečioje dalyje — latvių tau
tos tikėjimą geresniu tėvynės 
rytojumi. 

Kaip latviams būdinga, jie 
gėlėmis tiesiog užvertė savo me
nininkus ir sukėlė jiems nepa
prastai dideles ovacijas, o po to 
dar ilgai nenoręjo išsiskirstyti. 

Ypatingai tinkamai buvo de
koruota scena: fone sukryžiuo
tos milžiniškos latvių tautinės 
vėliavos, ko galėtų ypač pasimo
kyti daugelis lietuviškų patrio
tinių programų rengėjų, kurie 
kažkodėl saviškių vėliavų nely
ginant prisibijo, ir, jei jau jas 
panaudoja, tai padeda taip, lyg 
norėdami, kad mažai kas tepa
stebėtų. 

Ši kantatos premjera, sutrau
kusi daugumoje latvių tremti
nius ne tik iš Didžiojo New Yor
ko, bet ir iš Bostono, Washingto-
no ir kitų vietų, buvo pirmoji 
tokia didžiulė latvių kultūrinė 
programa ir tautinė demonstra-

sekretorė — Ligija Dirkienė. cija. Būdinga dar ir tai, kad visą 
programą tesudarė tik latvių 
tautinė ir latvių kompozitorių 
muzika, ir niekas pasaulinės mu
zikos nepasigedo. 

.-•i. 
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KAS ir KUR 
• Bostone gyveną rašytojai ir 
kiti kultūrininkai, minėdami po
eto Fausto Kiršos 60 m. sukak
tį, padovanojo jam auksinę 
plunksną. 

• Chicagos jaunimo teatras ko
vo 31 d. Cicero šv. Antano para
pijos salėje vaidins "Devyni 
broliai ir sesuo Elenytė" 

• Gražina Tulauskaitė parašė 
naują eilėraščių knygą. Leidžia
ma "Ventos" leidyklos, Vokieti
joje. 

• Australijoj suorganizuota ke
liaujanti naujakurių dailininkų 
meno paroda. Parodos tikslas — 
parodyti Aaustralijos gyvento
jams naujųjų ateivių meną. Pa
rodoje lietuviams astovauja šie 
dailininkai: Bistrickas, Kalgo-
vas, Ratas, Rūkštelė, Šalkaus
kas, Šimkūnas ir Vaičaitis. 

Parodoje yra gausus lietuvių 
tautodailės skyrius. Lietuvių 
skyrių parodoje tvarko dail. J. 
Bistrickas. 

• Anglijos lietuviai savo namų 
atidarymo proga priėmė rezoliu
ciją, kurioje pažymi, kad esan
tieji tarp Vliko ir Diplomatijos 
Šefo nesutarimai skaldo lietu
vius ir sunkina Lietuvos laisvi
nimo darbą. Nepasitenkinimas 
Anglijos lietuviuose yra ir dėl 
Mažosios Lietuvos neįsileidimo 
j Vliką. 
• Vokietijos konsulas K. H. 
Knappstein, atidaręs savo įstai
gą Chicagoje, pasveikino Lietu
vos konsulą dr. P. Daužvardį. 

• Anglijos lietuvių namų Lon
done administratorium yra J. 
J. Dėdinas. Namuose vyksta gy
va kultūrinė veikla. 
• Išraiškos šokio baletininkės 
L. Grigaliūnaitė ir A. Valeišaitė 
Chicagoje atidarė ritminės gim
nastikos ir modernaus šokio stu
diją. 
• Prof. P. Jakubėnas iš Vokie
tijos išvyko j Šveicariją ir ten 
pastoviai apsigyveno. Jo adre-
resas: Ev. Heim "Pelikan", 

• Varelio senelių prieglaudoj, 
Vokietijoj, esantieji lietuviai 
tremtiniai vasario 16-tosios pro
ga suaukojo 36 DM. Buvo au
kotojų, kurie atidavė visjus savo 
turėtus pinigus. 

• Bostono rašytojų klubo na
riai literatūros premijų fondui 
paaukojo 100 dolerių. 

• Anglijon nuvykę tremtiniai 
ir ten neišgyvenę trejų metų, 
galės emigruoti į kitus kraštu 
tremtinių emigracijos tvarka. 
Išgyvenusiems trejus metus tos 
lengvatos nebus taikomos, nes 
jie laikomi jau pastoviai įsikū
rę. 

• Dr. A. Salys, dirbąs Pennsyl-
vanijos Universitete slavistikos 
ir baltistikos katedroj, pakeltas į 
associated profesorius. Tuo pa
kėlimu dr. A. Salys gavo nuola
tinę profesūros vietą. 

• Chicagoje kovo 11d. buvo su
rengtas visuomeninis lietuvio 
išeivio teismas. Teismas truko 
5 valandas. Nusprendė, kad ir 
senasis ir naujasis išeivis neat
lieka tinkamai savo lietuviškųjų 
pareigų. Motyvuotas sprendimas 
būsiąs paskelbtas vėliau. 

• Vokietijoje Mažosios Lietu
vos veikėjai leidžia laikrašti 
Keleivį. Kovo 23 d. — Hitlerio 
įsibrovimo į Klaipėdą sukakties 
dieną — išeis specialus to laik
raščio numeris. 

• Bolševikiniam žemės ūkio in
stitutui Lietuvoje vadovauja 
agr. V. Vazalinskas. Jo pava
duotojas yra R. žebenko. Rad
viliškio pievų bandymų stočiai 
vadovauja V. Bilevičius. 

• Vilniuje bolševikiškai per
tvarkytas tebeveikia Pedagogi
nis Institutas. Pirmajame kur
se esą 290 mokinių. Dabar šis 
institutas turi aukštosios mo
kyklos teises. 

• Birželio 30 dieną, pagal vei
kiantį DP įstatymą, baigiasi 
tremtiniams vizų išdavimas į 
JAV. Dedamos pastangos, kad 
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LIETUVIU NAUJIENOS 
332 N. 6th St., Philadelphia 6, Pa. 

Daug kartų musų kultūriniai 
lobiai buvo sunaikinti karų ir 
priespaudos metų. ' Sunkiausiai 
sunaikinamas dalykas yra kny
gos. Tiesa, jos irgi deginamos ir 
naikinamos, tačiau vis kur nors 
viena kita kopija užsilieka, kaip 
brangi retenybė, liudijanti apie 
jos kūrėją ar tautą. 

Turėdamas daug tūkstančių 
nespausdintų tautosakos arba 
folkloro dalykų, surinktų Lietu
voje ir. iš Amerikos lietuvių, 
nusprendžiau, kad ilgiau laukti 
nebegalima. Jau nekartą tokie 
vertingi rinkiniai buvo išblašky
ti ir sunaikinti. Reikia juos at
spausdinti. Nesitikėdamas ste
buklo, kad atsiras koks mecena
tas ar visuomeninė organizacija, 
kuriai rūpėtų mūsų kultūros rei
kalai, nutariau kviesti į talką 
paskirus tautiečius, kurie supras 
šio reikalo Svarbumą ir norės jį 
paremti. 

Parama labai paprasta: užsi
prenumeruoti pirmas dvi "Lo
byno" knygas, sumokant $2.00. 
Maždaug per metus laiko prenu
meratoriai gaus dvi knygas: 
DVASIOS IR ŽMONĖS (legen
dos iš visos Lietuvos) ir LIAU
DIES MAGIJA IR MEDICINA 
(tautosakinės retenybės —. ma
giškos formulos ir užkalbėji
mai). Kiekviena knyga turės 
apie šimtą spausdintų puslapių. 
Knygos dydis ir technika pareis 
nuo to, kiek atsiras prenumera
torių, tačiau kiekvienu atveju 
šios knygos bus išteistos; Tikiu, 
kad laisvajame pasaulyje atsi
ras pakankamas skaičius tautie
čių, kuriems rūpi lietuviškoji 
kultūra ir mūsų tautos kūryba. 
Jei taip, tai vėliau bus galima 
imtis ir didesnių darbų: išleisti 
stambius liaudies dainų ir pasa
kų rinkinius. 

"Lobyno" bus spausdinama 
tiek egzempliorių, kiek bus pre
numeratorių, pridedant ^ribotą 
skaičių, skirtą bibliotekoms. 

Tad šio leidinio knygynuose 
nusipirkti nebus galima. Kiek
viena knygelė turės santrauką 
arba turinio atpasakojimą ang

lų kalba. Kas nemėgsta ar ne
turi laiko pats skaityti knygas, 
teužsako jas kurios bibliotekos 
vardu, o ten daugelis galės jo
mis pasinaudoti, kaip lietuviai, 
taip ir kitataučiai. 

Jokių aukų iš nieko neprašo

ma. Jei kas atsiųs daugiau pini
gų, tas gaus atitinkamai didesnį 
knygų kiekį. Užsakymus ir pini
gus siųsti šiuo adresu: 

Dr. Jonas Balys, Indiana Uni

versity, Bloomington, Ind. 
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Melagingos knygos paraštese * 

VILNIAUS KELMAS 
Dėl pulk. Jacynos nustatytos "Vilniaus 

širdies" mūsų jau buvo pastebėta, kad 
tąjį vilniečių nuoširdumą mūsų krašto ne
kviesti svečiai savanaudiškai apverčia savo 
materialiniams ir politiniams reikalams pa
tenkinti. To betgi maža. Pasirodo, jog toji 
"širdis" turinti ne tik Lietuvoje įsigyvenu
sius lenkus aptarnauti, bet ir pačią Lenkiją: 
"Be šios žemės (Vilniaus krašto) Lenkija 
nebus Lenkija, neturėdama būtinos organiz
mo gyvybei širdies" (4), tad "be Vilniaus 
žūsime, kaip gautume žūti be širdies" (5), ir 
todėl "dėl Vilniaus kovosime su visais, ku
rie norėtų (mėgintų?) Vilnių iš mūs pavogti" 
(4, tas pats Jacyna). Edv. Perkowicz p. 98 
primena "du brangiausiu lenkui dalyku —• 
Vilnių ir Lvovą" (sakytume ukrainiškai: 
Lvivą), o archiv. Studnicki net paaiškina, 
kodėl tiedu miestu lenkams taip esą brangiu: 
jiedu esą "lenkybės daugintoju!' (pomnožy-

straipsnis rašytas 1947 metų pavasarį. Pa
baigtas 1948 metų sausio 20 dieną. 

cielie polskošci), nes jiem tarpininkaujant 
kų kultūra skleidusis provincijoj (Lietuvoj 
ir Gudijoj) ir ėjusi net toliau į Rytus (p. 15). 
Tačiau J. Bujanowski lyg mus įspėja, kad 
jacyniškai nesikarščiuotume, primindamas 
Vilnių tesant "vieną iš (Lenkų) Respublikos 
sostinių" (p. 6), o rinkinio redakcija tokią 
antraštę davė visam penktam skyriui (p. 97). 
Ir tikrai, užsiplepėjęs su vilenčiukais, tik jų 
nebuvau suklaidintas! Nagi pamiršome, kiek 
tų sostinių lenkai sau priskaito: be Vilniaus 
ir Lvivo (fakty dokonane, pasak Perkavi-
čiaus, p. 98), dar ir priešvokiškoji Poznanė, 
ir vaveliškoji Krokuva, ir pasaulyje pagarsė
jusi savo didvyrišku, bet beprasmiu chara
kiriu vargšė Varšuva! Penkios sostinės — 
penkios širdys? Kas per keistas organizmas. 
Ar tai sveika, ar ne perplačiai užsimota? 
Juk dar vakarai su Szczecinu-Stetinu ir Cie-
szynu-Tešėnu? Ar ne sveikiau, bus, kai liks 
taip, kaip dabar kad yra, du "brangiausiuo
ju" (brangesniu u| Varšuvą ar Krokuvą?) 

lenkybės daugintoju grąžinus jų tikriesiems 
savininkams Lietuvai ir Ukrainai, lietuvių 
ir ukrainų tautom /, , katrai savąjį, ir visą 
lenkų tautos meilę ir pajėgubą paskyrus "Ry-
ių Paryžiui" iš griuvėsių prikelti? Kam bū
tinai "organizmo gyvybei palaikyti" reikia 
net 5 širdžių? Lenkybei skleisti kitų tautų 
tarpe, nutautinti lietuviams, gudams ir uk-
rainams? Juk kokį pavyzdį naiviai gėrėda
masis (!) p. 87 duoda mums Tadeusz Za-
jączkowski: gudų sodiečiai, girdi, šaukte šau
kią (z rozpaczą w oczach). Pany ratujcie — 
my nie chcemy ani bialoruskiej ani moskows-
kiej, my chcemy polskiej szkoty" (gėda man 
versti!)! Gal turėtume tai papildyti šimtais( 

faktų, kad tie patys gudai iš lietuvių prašyte 
prašė sau lietuviškųjų, o ne gudiškųjų mo
kyklų? čia štai ir bus tinkamas šio lenkiško 
posakio įvertinimas. Mes ne vaikai, neaiški
nami susivokiame, kur čia visas reikalas, 
bet mums įsidėmėtina, ko moko "Wilensz-
czyzna" savįi %ilenčiukus ir nevilen£iukus 
skaitytojus. 

Tačiau toji pat "Wilenszczyzna", nori 
ar nenori, kai kuo padeda ir mums čia vieną 
reikšmingą veiksnį nustatyti ir išryškinti, 
ginant Vilnių nuo pašaliečių kėsinimosi į jį. 
Tiek pulk. Jacyna, tiek kiti šio rinkinio bend
radarbiai iškilmingai pareiškia niekam Vil
niaus neužleisią (nie damy!), dėl jo kovosią, 
ten grįšią, o Vai. Charkevičius savo ir kitų 
vardu dar priduria: be Vilniaus ne (be)gy
vensią (niema dla nas žycia bez Wilna, p. 
125, panašiai į Jacynos: bez Wilna zginie-
my!). Kas gi tie "mes" Jacyna aiškiai 
mums sako: tai žmones, susiję su Vilniaus 

* Gert. Černius dabar yra J. A. V-se. RED. 

kraštu (ludzie związany v Wilenszczyzną), 
Vilnių laiką tėvynės simboliu ir Lenkijos be 
be Vilniaus, be Aušros Vartų ir tt. nesu
prantą (p.5). Taigi labiau mažiau Lietuvos 
žmonės, iš jos kilę ar išėję, kaip ir Pilsuds
kis, Želigovskis, Anders ir dar nevienas uni
formuotas ar civilis Lenkijos (savęs?) be 
Vilniaus ir Vilniaus be Lenkijos (be savęs!) 
nesupratęs ar nesuprantąs veikėjas. Kai su
lenkėję žemaičiai Ginetos-Pilsudskiai ir An-
dersai-Andrijauskai pareiškia be Vilniaus 
nenurimsią, arba panevėžiečiai Mackevičiai, 
susigiminiavę su mūsų Matulaičiais ir Lozo
raičiais, steigia organizacijas, kurios padėtų 
jiems grįžti Vilniun, taigi Lietuvon, kokios 
bebūtume nuomonės dėl jų lenkiškos pozici
jos ir jų veikimo bei žygių, kiek jie yra susi
ję su Vilniaus reikalo "sprendimu", kaip be
būtume juos laikę Lietuvos reikalui pavo
jingus ar žalingus ir su jais kirtęsi, jų vilnie-
tiškus sentimentus mes, lietuviai, patys visa 
širdim mylėdami savo šventąjį Kunigaikščių 
Miestą, suprantame ir nesistebime. Juk tu
rim reikalą su vilniečiais, su Lietuvos žmonėm 
mis. 

Tokių sentimentų neturi ir negali turė
ti Varšuvos, Krokuvos ar Poznanės lenkai, 
kurie negyveno ir nediirbo Lietuvos sosti
nėj ir težino apie jąiš istorijos ir georgrafi-
jos vadovėlių, iš knygų ir albumų, "abrozė-
lių", iš priešlietuviškos spaudos straipsnių, 
vilniečių pasakojimų arba savo retkartinio 
aplankymo, kaikada iš savo eilinės Vilniaus 
tarnybos. Tokie lenkai nekartą mus supran
ta ir suėję pripažįsta mūsų teisę į Vilniaus 
kraštą, nesisieloja dėl Lenkijos be Vilniaus ir 
ypačiai dėl Vilniaus be Lenkijos, nesirengia 

dėl jo su mumis bekariauti. "Nie damy", 
"niema žycia", "zginiemy" — ne gyvo, jud
raus, sumanaus varšuvioko, sunkiausiose 
materialinėse ir politinėse sąlygose atstatan
čio savo sostinę ir savo valstybę, tik atsidū
rusio už savo tėvynės ribų ir pasimetusio 
tarp dviejų tautų (vilnietiškai: od jednych 
odstwszy i do drugich nie przystawszy) ir 
jų valstybinių siekinių vilniečio šūkiai. Ne
būtų Pilsudskis iš Lietuvos kilęs ir Vilniuje 
užaugęs, nebūtų nė jo velykinio 1919 m. 
"maršo į Vilnių" ir spalinio 1920 m. "maiš
to", ir Lietuvos su Lenkija santykiai seniai 
jau būtų susitvarkę abiem šalim naudingai, 
kad ir būtų reikėję nemažai padirbėti mūsų 
kaimyno unijinėms atrūgoms įveikti, jo teri
toriniams, tautiniams apetitams nutildyti ir 
tarpusaviams nesusipratimams pašalinti. 
Vilnius nebūtų merdėjęs per 20 metų (kiek 
jis per tą laiką Lenkijai atsiėjo, ir vis kaip 
į kiaurą maišą!), nei vilniečiai nebūtų taip iš-
paikę, dezorientuoti, demoralizuoti, kaip juo§ 
kad radome 1939-40 m. į Vilnių grįžę. 

Tik įsivaizduokime — mes ir lenkai — 
1919-39 m. Vilnių ne kaip vaivadinį Račke-
vičių ir Bocianskių miestą, tik kaip Lietuvos 
Respublikos sostinę, iš visos Lietuvos gau
nantį gyvybinių sulčių ir spinduliuojanti 1 
visą Lietuvą, su Lenkijos atstovu Vilniuje ir 
Lietuvos — Varšuvoje (gal tuo pat dr. šau
liu, tik ne 1939 m. per kelis mėnesius, bet 
1919 — 1939 m.! arba kuriuo Tiškevičium, 
Mackevičium, Liutkevičium), ir Lietuvos 
lenkus; nepsiduodančius kokiai kilusiai iš jų 
tarpo ("vaikai, kariai ir kunigai", T. Za-
jąęzkowskio reikšmingu ir ne iš piršto iš
laužtu teigimu, 1939 metais Vilniui grįžus 
Lietuvai jame labiausiai buvę ūž Lenkiją 
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S1MTANUOSIMTINIS LIETUVIS 
J o n a i  P a k r a n t i s  A m e r i k o j e  Vyt. Alantas 

iurlionieciai sukėlė nesantaika. •• 

Jonas Pakrantis, kaip šimta-
llliošimtinis lietuvis, patyręs, 
kad į Detroitą atvažiuoja Čiur
lionio Ansamblis, iš anksto nusi
pirko geriausias vietas, kokias 
tik galėjo gauti, ir abu su žmo
na, nekantraudami lauke paties 
koncerto. Jie matė čiurlioniečių 
meną jų gimio lopšy, Vilniuj, 
gėrėjosi juo tremtyje, Vakarų 
Vokietijoje, ir su pasididžiavimu 
skaitė spaudoje apie pirmuosius 
čiurlioniečių pasisekimus Ame
rikoje. Todėl jie nelabai tenu-
stebo, radę didelę minią prie 
Music Hall, Madisono gatvėje, 
koncerto dieną ir džiaugėsi savo 
širdyje, kad susidomėjimas čiur-
lioniečiais neatslūgsta. 

Pakrantis dirba fabrike, ir jo 
*%olegos" tokiais dalykais ne
sidomi, bet Pakrantienė, dirb
dama inteligentiškesnėje įstai
goje, pati išplatino kelioliką bi

lietų savo bendradarbių, dnglių, 
tarpe, keldama į padanges an
samblio meninius laimėjimus. 
Todėl koncferto dieną prie Music 
Hall durų stumdėsi ne vien tik 
gryni lietuviai, bet labai daug ir 
gryniausių amerikiečių, nes per 
veiklesnius lietuvius garsas apie 
čiurlioniečius buvo paskleistas, 
kaip sakoma, ir plačiuosiuose 
Detroito amerikiečių sluoks
niuose. 

Pakrantį labfausiaf jaudino 
grynas lietuviškumas, kurį Mi
kulskis su savo ansambliu suge
ba išplėšti, jei taip būtu gali
ma pasakyti, iš 'mūsų liaudies 
kūrybos jsčiaus. Lietuvoje čiur
lioniečių interpretuojama liau
dies meno dvasia Pakranti jau
dindavo iki ašarų, toki nat isr>ū-
di ii*? natvrė i»* tremtvie, kur iis 
o-irdėjo pora Čiurlionio ansamb-
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lio koncertų, bet, sėdėdamas 
Music Hall, jis tokio stipraus 
įspūdžio nebepatyrė, nors ir su 
dideliu malonumu klausėsi čiur
lioniečių dainų bei gėrėjosi jų 
šokiais. Toks įspūdis jam susi
darė dėl to, kad jis tikėjosi iš
girsti naujų dalykų, o tuo tarpu 
išgirdo beveik be pakeitimų tą 
pačią programą, kurią girdėjo 
dar Vilniuje. Bet daugelis pub
likoje čiurlioniečius matė pirmą 
kartą, ir Jonas Pakrantis norė
jo patirti, kaip reaguoja vieti
niai lietuviai ir amerikiečiai, 
kuriems čiurlioniečių menas bu
vo taip išgirtas. 

Per pertrauka Jonas Pakran
tis su pasitenkinimu turėjo pa
stebėti. kad žiūrovu nuomonės 
buvo labai ivairios. Tokis nuo
monei skirtumas darniausiai pa
sireiškia tais atveiais, kai žiū
rovas oamato kjuiftką nauja, 
dar nematyta. 

— Mes dar nfeko •oaTiašaus 
vinqqmp — nnqnVp PaVvnn-

vi^nns imi AmerikniP n-irnao 
I'Tfinrics. r»oV»oV«ilV«j»c> 

Vif a+cvi+3 
— Su didžiausiu pasigėrėji

mu mes sekame programą, — 
pridūrė ir jo žmona. 

Vienos grynos amerikietės 
nuomonė Pakrantj kiek nustebi
no. Ji jam pareiškė. 

— Apie lietuvius aŠ buvau 
susidariusi nuomonę, kad jie vi
si yra augšti ir gražūs ir todėl 
mane truputį stebina ansamblio 
dalyviai... Kostiumai man pa
tinka. 

Vietiniai lietuviai... taigi, 
vietiniai lietuviai truputį lyg ir 
pyktelėjo ant tremtinių, kam jie 
čiurlioniečius taip išgyrė, nes 
jie nė kuo nesiskirią nuo vietinio 
Budriūno choro. Vienas vietinis 
lietuvis Pakrančiui taip pasakė: 

— Tu man čiurlioniečius taip 
išgyrei, aš ir šešis dolerius už ti
kėtus sumokėjau, bet mes su 
žmona nutarėme, kad pinigus lyg 
į balą išmetėme, nes mūsų Bud
ri ūnas nė kiek neblogesnis už 
Čiurlionį ir jį gali išgirsti tik už 
dolerį... 

Jonas Pakranti* nesiginčijo. 
Ką jis galėjo jam atsakyti? Gal 
tai buvo skonio dalykas, gal pa
sireiškė vadinamas "parapinis 
patriotizmas" ? 

Rūkomajame kambaryje Pa
krantis rado savo pažįstamą 

tremtinį besiginčijantį su vienu 
vietiniu lietuviu: vietinis kry-
žiavojos už Budriūną, tremtinys 
laužė jietis už Mikulskį. 
— Well, jūsų čiurlioniečiai gerai 
dainuoja, bet mūsų chorai pa
dainuoja neblogiau, — karštai 
tvirtino vietinis. 

— Brolyt, čiurlioniečiai netu
ri palyginimų, tai... tai iš šir
dies gyslas traukia, — dar kar& 
čiau kalbėjo tremtinys. 

Ir iš tolesnių nugirstų pasi
kalbėjimų Pakrantis suidarė įs
pūdį, kad tremtiniai "guldė gal
vas" už čiurlioniečius, o vietiniai 
laikės "šalčiau". Tie ginčai, pra
sidėję koncerto metu, paskum 
persimetė į gatvę ir susitikimus, 
jie tebesitęsia ir lig šiol, nors po 
čiurlieniečių pasirodymo Detroi
te praėjo jau pora savaičių. Ir, 
Pakrantis galvoja, tos kalbos 
dar greit nesibaigs. 

Vienas atvykėlis kultūrinin
kas koncerto metu Pakrančių! 
taip pasakė: 

— Man rodos, kad Čiurlionio 
Ansamblis išgyvena didelę tra
gediją. Jam reikia atnaujinti re
pertuarą, žinoma, jei jis nori 
žengti pirmyn, ir jam reikia di
desnio dalyvių skaičiaus. Jei ma
no atmintis nešlubuoja, Lietu
voje ir Vokietijoje ansamblio 
dalyvių skaičius buvo maždaug 
dvigubai didesnis. Mikulskis iš 
dabartinio ansamblio stengiasi 
ištraukti viską, kas tik galima, 
bet visdėlto iš birbynės dūdos 
nepadarysi. Amerikoje, kur 
mėgstamas didesnis mastas, kur 
pats gyvenimas eina kažinkaip 
platesnėmis vėžėmis, Čiurlionis 
turėtų turėti dvigubai daugiau 
narių. Kitaip sakant, Čiurlionio 
pažangai reikia šių dviejų būti
nų sąlygų: naujo dainų reper-
tuay ir didesnio narių skai
čiaus. Aš esu tikras, kad pats 
Mikulskis tatai puikiai supran
ta, bet kartais gyvenime sutin
kamos kliūtys būna didesnės 
už pačius gražiausius užsimoji
mus. Mes suprantame kokiomis 
sąlygomis ansamblis ir jo vado
vybė dirba, mes esame dėkingi 
ir už tai, ką jis mums duoda, 
bet, deja, ne nuo mūsų priklauso 
geležinis pažangos dėsnis: kas 
stovi vietoje, tas žengia atgal. 
Mes, nuoširdūs čiurlioniečių 
draugai, galime jiems tik pa
linkėti, kad jų pastangos būtų 
apvainikuotos pasisekimo, nes 
jų pastangos ir laimėjimai yra 
mūsų visų laimėjimai... 

Aš LAIKIAU PAMALllAS Už 
S T A L I N Ą  

{domus stačiatikių dvisiškio 
pasipasakojimas. 60 puslapių 
Galima užsisakyti Dirvoje, siun-
knygelė. Kaina — 50 centų 
čiant 50c pašto ženklais, arba 

$1.00 už dvi 
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šitokiais tiltais Amerikos jūreiviams (mari nams) kartais tenka keltis per Korėjos upes 

Chicaga - pasaulio lietuvių meno centras 
Kaip anksčiau, nepriklauso

mybės laikais Kaunas buvo lie
tuvių meno centru, taip dabar, 
raudoniesiems okupavus mūsų 
kraštą, tokiu meno centru pasi
darė, be abejo, Chicaga. Net 
daugiau, nes didesnio lietuvių 
meno centro dabar nėra visame 
pasaulyje. Taigi šis miestas da
bar drąsiai gali būti vadinamas 
pasaulio lietuvių meno centru. 

Čia apsigyveno iš tremties 
daugumas mūsų įžymiausių ta
pytojų, grafikų, muzikų, rašyto
jų ir poetų. 

Dar ne taip seniai tiek anks
tyvieji, tiek naujieji šio krašto 
lietuviai gėrėjosi suruoštąja 
Lietuvių Dailės paroda, atkelta 
iš New Yorko, paskui Bridge-
porte (Chicagos dalis) buvo ap
žvalginė Amerikos lietuvių kul
tūrinė paroda. 

Dabar ką tik turėjome gerai' 
pasisekusią tapytojo J. Pautie-
niaus kūrinių parodą. Kai pa-
skaitėme spaudoje, kad Chica
gos užmiestyje, Cicero, bus toji 
paroda, tai pagalvojome, kad 
tame užkampyje tai jau tikrai 
nėra jai jokių perspektyvų. Ta-i 
čiau parodai besibaigiant ten 
nuvykęs, turėjau labai nustebti. 
Radau būrį lankytojų, kuriems 

meno kryptis aiškino žinomas 
tapytojas M. Šileikis. 

Dar daugiau teko nustebti, kai 
sužinojau, kad dail. J. Pautie-
niaus kūryba yra tiek savita 
savo technika, koloritu ir stiliu
mi, jog jo kūriniai drąsiai gali 
būti pakabinti ir geroje tarptau
tinėje meno parodoje, — tai pa
brėžė M. Šileikis. . 

Nenuostabu, kad pmt'M die
nas ją aplankė be mūsų įžymy-
mybių — prof. V. Biržiškos, 
prof. Ign. šlapelio bei kitų, ne
maža ir kitų tautybių žmonių. 
Lankytojai tikrai pagerbė pa
rodos rengėją dail. J. Pautienių, 
įsigydami net septynis jo kūri
nius. Dr. Račkus pasirinko sau 
dr. Vydūno portretą ir paveiks
lą "Tremtiniai"; dr. Girėnas — 
"žiemą", kitus — Cicero Ban
kas, p. Petrikienė, p. Petraus
kienė. Tatai rodo, kad Chicagie-
čiai domisi tremtinių sukurtu 
menu. 

Ir kiti tremtiniai dailininkai 
smarkiai dirba, štai dail. A. 
Varnas labai užimtas prie kara
liaus Mindaugo karūnavimo pa
veikslo. Meno istorikas tapyto
jas Ignas šlapelis įsigilinęs į 
Lietuvos peizažus. Dail. A. Va-
leška tapo portretus, daro kom

pozicijas. Dekoratyvinio meno 
meisteris dail. Varnelis kompo
nuoja bažnytinio meno dalykus. 
Beje, ir dail. žeromskis jau 
čia, Ir jis pradeda savo kūrybą. 
Dail. Pilipauskas ir grafikai 
užimti prie iliustravimo įvairijj 
leidinių. O VI. Vi j eikis, tas nflN 
nuilstamas meno nešėjas, spėja 
būti ir prie dekoracijų, ir priĮ® 
visokių parengimų, kur praktiil* 
kai pritaiko savo meninius gabu 
mus. 

Grafikas Petravičius ir dar 
vienas kitas tuo tarpu dėl susi
dėjusių gyvenimo sąlygų pririš
ti prie fabriko — kūrybos dar
bas tuo tarpu užmestas — jie 
laukia geresnių laikų. 

Petras Jurinas 

CHICAGOS 
SAMBŪRIO SUEIGA 

Kovo 18 d., 16 vai. (ne 15, 
kaip pažymėta kvietimuose) 
mažojoj Hollywood salėj, 2421 
W. 43 St., renkasi metinė Tauti
nių Korporacijų Sambūrio Chi-
cagoje sueiga. Bus Sambūrio 
vąldybos veikimo apyskaita, 
Sambūrio organų rinkimai ir kt. 
aktualūs klausimai. 

Visi Sambūrio nariai ragina
mi dalyvauti. 

Sambūrio Valdyba 

prieš lietuvius nusistatę: stanowili ošrodek 
wiary i swiadomej woli czynu, p. 87) ar iš 
šalies demagogijai, tik drauge su lietuviais 
nuo nėkieno nepriklausomoje valstybėje ku
riančius laisvos, darbščios, sveikos visuome
nės laimingą gyvenimą! Nuo pat savo tauti
nio atgimimo pradžios ir ypačiai 1918-19 m. 
ėmę atkurti savo valstybę, lietuviai vis šau
kėsi talkon visus Lietuvos gyventojus, kurių 
betgi dalis, savo visuomenės "žemės druska" 
pasinešę dvarponiai, nususę plikbajoriai ir 
visoki miesčionėliai, išdidžiai (coto ja!) ta
tai suvetavo — pasak lenkų, vėlesniojo jų 
"kataryniarzo" Aleks. Meištavičiaus lūpomis 
— atsikirsdami: "Przsnigdy" (niekados)! 
Kiti nesivaržė nei smarkesnių veiksmų 
griebtis prieš lietuvių tautos savarankišką 
kelią (1919 m. pėoviakai, 1920 m. "sukilė
liai", 1919 m. lenkiško ministerių kabineto 
parengimas Lietuvai ir pan.). O dabar: "zgi-
niemy!" Kas kaltas? 

Žinome, kuriuo keliu Pilsudskis ir kiti len
kų vadais įsipiršę ar iš šalies jiems pastatyti 
vadai nuvedė savo nustatomą visuomenę ir 
kaip įnuodijo bendrą lietuvių ir lenkų gyve
nimą, nekalbant jau apie tai, kaip daug jię 
prisidėjo prie to, jog Lietuvos santykiai' su 
Lenkija apie 20 metų buvo (ir turėjo būti!) 
netraukti, o Varšuvos prievarta Lietuvai 
1938 m. primesti, tebėra šalti, nenuoširdūs ir 
nevaisingi. "Wilenszczyzna" rodo, jog nė 
skaudūs, nuo 1939 patirti, likimo smūgiai 
nėra dar tų Lietuvos lenkų vadų ir vadelių 
taip pamokę ir paveikę, kad jie susiprastų 
griežčiau patikrinti savo ligšiolinį veikimą, 
atsisakytų nuo savo įprastos priešlietuviškų 
vingių politikos ir išeitų | tiesesnį kelią, ku
ris leistųsi būti suderintas su vilnietiškų 

Lietuvos keliu. Tik pasklaidykime šį rinkim 
nį dar kartą. Ką jis sako ir ko nesako? 

Nutylima, jog tiek 1920 m. liepos min^ 
Raudonajai Armijai lenkus sumušus ir šiems 
bėgant iš Vilniaus krašto, lietuviai, kad ir 
turėjo Maskvos jau Įietuvai jį pripažintą, 
nesikovė dėl jo su lenkais ir Vilnių teužėmė 
tik tuomet, kai Vilniaus komendantas Hu-
pertas pareiškė Laikinajam Vilniaus Lietu
vių Komitetui gavęs Pilsudskio įsakymą ati
duoti miestą lietuviams, tiek ir 1939 m. vo
kiečių kad ir raginama, /piriama, Lietuva 
ne tik Vilniaus nepuolė, bet ir niekur neper
žengė administracijos linijos. 

Nutylima, jog 1939 m. Lietuva ne tik 
nepuolė Vilniaus krašto, bet ir priglaudė, išr 
gelbėjo tūkstančius lenkų — karių, policinin
kų ir kitų lenkų valdžios pareigūnų, veikė

jų ir kitų pabėgėlių , jų tarpe to pat Lietu
vos skriaudiko Pilsudskio žmoną ir dukteris, 
daugelį uolių Vilniaus lietuvybės persekioto
jų, kitus net fizinius lietuvių kankintojus, 
taip pat ir kursčiusius lienkų visuomenę prieš 
Vilniaus lietuvius ir Nepriklausomą Lietu
vą (1938 m. "prowadž na Kowno!") Vil
niaus ir Varšuvos publicistus ir tt. Vieni pro 
lietuvius ėjo nuleidę akis. Vilniečiai maldavo. 
"Ratujcie Wilno, ratujcie Waszą i Naszą 
stolicę!" Kiti prašė atleisti lenkams visa, ką 
šie bloga lietuviams yra padarę, ir bemaž vi
si sakėsi visad būsią lietuviams dėkingi už 
gyvybės išgelbėjimą, o paskiau už suteiktą 
galimybę prasimušti į Vakarų Europą dėl 
Lenkijos atvadavimo koyoti, nors tatai statė 
pavojun Lietuvos neutralumą, tad ir jos li
kimą. Aria dabar Anglijos laukus tuometi
nis mūsų ministeris pirmininkas gen. Čer

nius*, kurio kilnų atsišaukimą į lietuvi^ tau
tą, kad priglaustų, kad ir nemylimus, bet 

, nelaimėn patekusius žmones, kits iš kito nu
sirašinėjo pabėgėliai lenkiškai išverstą. "Wi
lenszczyzna" nieko to nežino, neprisimena, 
nors kitiems dalykams ji n§ra nustojusi at
minties. 

Nutylima, jog 1939 — 1940 m. Lietuva 
im tik internuotuosius lenkus sočiai valgydi
no, bet ir rytiečių apiplėštą Vilnių išgelbėjo 
nuo bado, iš pradžių jos kariuomenė, čia pat 
vyriausybė, paskiau ir lietuvių visuomenė 
visu kuo jį aprūpindama. Tiesa, pabėgusios 
varšuvinės valdžios agentai skleidė vilniečių 
tarpe gandų, jog lietuviai teduodą "Angli
jos atsiųstą lenkams gelbėti" maistą (mat, 
karui atkirtus Lietuvą nuo Anglijos, pa
rengti Anglijai bekonai ir kiti maisto pro
duktai, angliškai antraštuoti, dabar mūsų 
buvo atiduoti Lietuvos sugrąžintai sostinei), 
tų agentų tuojau pradėta prieš lietuvius 
kurstyti anie Zajączkowskio mums priminti 
lenkų "vaikai, kariai ir kunigai", provokuo
ti lietuvių policininkai (pvz., beriant jiems 
smėlio į akis arba nužudant gatvėje bestovin
tį), neįsileisti lietuvių kalbos į Vilniaus baž
nyčias, šmeižti lenkų veikėjus, kurie stojo 
į bendrą darbą su lietuviais, ir tt. Tačiau, 
kaip 1920 m. Lietuvai kurį laiką turint Vil
nių savo rankose, įvairiatautė vietos visuo
menė vis labiau prato prie naujos valdžios 
ir vis aiškiau jautėsi esą nebe Lenkijos, tik 
Lietuvos žmonės, tad ir Varšuvai atsidavę 
lenkų veikėjai (Vytautas Venslauskas ir ki
ti) melste ją meldė ko skubiausiai atimti Vil
nių iš Lietuvos, kol šioji dar jame nevisai 
buvo įsitvirtinusi, taip 1939-40 m. tiek Vil

niaus mieste, tiek ir kaime, tiek lietuviai ir 
lenkai, tiek žydai ir gudai aiškiai matė ir su
prato Lietuvos pastangas įveikti didžiausias 
prasidėjusio 2-j o pasaulinio karo kliūtis vi
suomenės gyvenimui tvarkoje išlaikyti ir sa
vo pritarimą reiškė visuotinai kartojamu įsi
tikinimu: "Atėjo protinga žmonių valdžia, 
atėjo, pagaliau, gaspadoriai, tikri šeimi
ninkai!" 

Visa tai "Wilenszczyznai" iškrito iš at* 
minties. Tačiau ji nepamiršta pamokyti sa
vo skaitytojų — karių ir nekarių, jog lietu
viai policininkai Vilniuje buvę "operetiškai" 
aprengti (p. 81) "paršai su kumele kepu
rėse" (swinie z kobylką na czapie — p. 89, 
taip poetiškai čia pavadinta Vyties ženk
las!), kurie plėšę erelius nuo kepurių, mušę 
per veidus lenkiškai kalbančius (p.81; lyg 
mūsų policininkai būtų mokęsi iš 1919 — 
1938 m. Vilniaus krašto lenkų policininkų ir 
nėpolicininkų elgsenos lietuvių kalbos, Vy
ties, himno atžvilgiu), 1939 m. lapkričio mėn. 
(polskiej jesieni) atvežtieji lietuviai pseudo-
studentai, lietuviai policininkai ir NKVD-
iečiai (vienu laiku!) puolę begiedančius baž
nyčiose "Bože coš Polskę" (p. 86, čia, matyt, 
ir maskoliai keršiję lenkams už daugiametį 
"Lietuvos, Tėvynės mūsų" persekiojimą?). 
Lietuviai esą niekšai, žiaurūs ir tt. (o visdėl
to 83 p. kažkaip prasitaria, jog jau tuometi
niais laikais lietuviai milicininkai, begelbė-
dami lenkus, gatvėje netyčiomis išsibarsčiu
sius slaptus lenkiškus leidinius padėdavo su
rinkti ir nuo enkavediečių paslėpti!), lietu
viai "giupi i odbarci" (p. 81 — bene kad sau 
nuo burnos atimdami gelbėjo nuo mirties 
tuos, kurie, užuot būtų už tai dėkingi, čia 

pat juos pajuokė, pravardžiavo, šmeižė, 
1943-44 m. ir žudė?). 

1944 m. liepos mėn. traukdamiesi visu 
Rytų frontu, pro kurį prasiveržė Raudonoji 

Armija, ir nenoriai besigindami, vokiečiai 
ne be susišaudymo užleido jai Vilnių, patys 

x jį gerokai apgriaudami. Vilniaus paėmėju 
bolševikų paskelbtą gen. černiachovskį Wi
lenszczyzna" kelia vienu iš žymiausių rusų 
armijos vadų, betgi tikru Vilniaus paėmėju 
laiko gen. Wilką* (p. 47 ir kt.), kuris Vil
niaus krašte vadovavo lenkų partizanams 
(Armii Krajowej). štai kaip tatai atvaizduo
jama: liepos 7 d. naktį Vilkas puolęs Vilnių, 
o 4 vai. popiet atvykusi Raudonoji Armija 
daug jam padėjusi (duža pomoc — p. 108); 
10-tą dieną lenkai įsiveržę miestan ( o rau-
donarmiečia ką darę?), bet vokiečiai dar 
13-tą Vilniuje tebesigynę ir tik 14-tą miestas 
tebuvęs paimtas. Tą pat liepos 14 d. Vilkas 
savo vadovybei mušęs telegramą, jog Raudo
nosios Armijos vadovybės, esą, neleista len
kų daliniams žygiuoti (przemarsz) per mies
tą ir dukart Pilies Kalne kabinama lenkų 
vėliava vis buvusi nuimama (p. 109). Liepos 
17 d. Vilkas su savo štabu maskolių buvęs 
suimtas, o lenkų karininkai ir kareiviai neži
nia kur išvežti (p. 110). Nebe Vilkas, o koks 
"Walter", p. 93 kukliau pasisako dėl Vilniaus 
paėmimo: "Lenkų Armijo Krajowa dalinių, 
bendrai (su Raudonąja Armija) Vilnių vada
vusių (wspoldzialających w oswobodzeniu 
Wilna), neįsileista į miestą".. 

Šiaip ar taip, nesikišime į ginčą, katras 
bus Vilnių paėmęs — Černiakovskis ar Vil
kas, ir nesigilinsime į klausimą, kiek len-
* t&iyftuKNraltf. REp. 
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B E S T  W I S H E S  
To All Our Friends and Patrons 

W E Y A N D  &  M E T C A L F  

Dry Goods Store 

5501 SUPERIOR AVENUE ENdicoii 1-0400 

B E S T  W  I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

F A R M E R S  P R I D E  
Cut-Up Poultry Stores 

Our Cut-Up Poultry is Excellent, yet economical, 
for your Dinner Parties or Banquets.—All poultry 
and eggs come from our own farms direct to you. 

1270 Euclid Avenue 
3311 Broadview Road 
2057 East 4th Street 
16850 Lorain Avenue 
17122 Kinsman Road 

PR 1-5390 
ON 1-1881 
SU 1-4853 
Wl 1-6505 
SK 1-7228 

B E S T  W I S H E S  
To You All 

UNION PAPER & TWINE CO. 

1614 EAST 40ih STREET Phone: EX 1-5700 

VIENINGAI VEIKIA MOTERŲ VIENYBĖ 
Reporažas iš New Yorko moterų veikimo 

Po to, kai Didžiajame New 
Yorke plačiai nuaidėjo žinia apie 
Birutes Novickienės ypatingą 
sveikatos pagerėjimą, dr. Tadui 
Savickui panaudojus amerikie
čių neseniai išrastuosius vaistus 
prieš sąnarių paralyžių, lietuvės 
moterys ypač jais susidomėjo, 
ši žinia paveigė stipriau, nei de
šimtys žinių svetimoje spaudoje, 
skelbiančios ką apie svetimus 
žmones. Tie vaistai ypač patrau
kė dėmesį todėl, kad j4e padėjo 
taip gerai pažįstamam asmeniui. 

Dr. šliupaites paskaitoje 
Todėl, fcai daktarė Aldona šliu-

paitė, trumpai nupasakojusi są
narių paralyžiaus ligą ir jos pa
darinius, palaipsniui priėjo prie 
vaistų aiškinimo, susirinkusių 
moterų veidais perbėgo pasiten
kinimo šilima. Vadinasi, žmoni
jai pasišventusių mokslininkų 
darbo dėka pamažu pavyksta 
surasti "ginklus" pačioms bai
siausioms ligoms pašalinti ar 
nuo jų pagydyti. 

Betgi daktarė?, džiaugsmingai 
nuteikusi gera žinia, ir vėl pa
mažu pradeda niaukti veidus. Ji 
sako, kad, deja, lig šiol dar nėra 
pakankamai išaiškinta, kiek lai
ko tie vaistai veikia ir kokia ak
cija reikalinga po to tolimes
niems skausmams pašalinti. Ta
da vėl pasipila dešimtys paklau
simų apie tuos pačius vaistus, 
apie sąnarių paralyžių ir apie 
kitokias ligas. Daktarė visoms 
paaiškina, o kai jai dėkojama už 
jos įdomią paskaitą, ji šypteli 
pasitenkinimu. 

Kai Natalija Kulbokienė pas-
kaitininkę kartu su Moterų Vie
nybės pirmininke Ona Valaitie
ne vežė pas Damkuvienę, kur 
dukart per mėnesį renkasi Mo
terų Vienybės narės savo posė
džių, įtilpau ir aš jos patogion 
mašinon, Onos Valaitienės kvie
čiama. Ir dabar, štai, pirmą sy
kį esu vienybiečių posėdyje, kaip 
jos pačios sako, ji§ socialiniame 
susirinkime. 

Daktarę Aldoną šliupaitę pri
ėmusios savo garbės nare, vie-
nybietės iš savo valdžios pagei
dauja ir daugiau tokių aktualių 
paskaitų. O ta "valdžia" paten
kinta šypsosi, kad šįkart paskai
ta buvo paimta pati aktualiausia 
tema. Taigi, po mėnesio vėl bus 
kokia nors įdomi kita paskaita, 

o dabar jos svarsto kitus savo 
organizacijos klausimus. 

Vienybiečių tarpe 
Susėdusios už gražiai padeng

to stalo, prie arbatos stiklo, jos 
dar kalbasi apie savo tradicinį 
balių, kuris įvyks gegužės 16 d. 
George Washington viešbučio sa
lėje, o taip pat pasikalba ir apie 
netrukus įvyksiantį filmos ro
dymą, kur galima iš naujo pa
matyti šių Naujų Metų sutikimą 
ir pereitą rudenį įvykusią išvy
ką pas Pranę Lapienę Stony 
Brooke. Tuo tarpu A. Karvelie-
nė, A. Paulauskienė ir M. Ber
notienė, padedamos P. Damku-
vienės visas vaišina sumušti
niais. 

Prie stalo, tarp vidutinio am
žiaus moterų, matyti ne viena 
ir pražilusi ar žilstanti. Tai se
nos vienybietės, ne tik amžiumi, 
bet ir savo dalyvavimu šioje or
ganizacijoje. 

Vakaro programai pasibaigus, 
čaitienė, teiraudamasi, kaip se
kasi, kviečia padėti įtraukti šion 
organizacijon daugiau tremtiniu 
moterų ir prašo nepamiršti bū
simo filmų vakaro. 

Pas Atkočaičftrs 

taip buvo susižavėję, jog net 
mūsų beldimo negirdėjo ... 

Kaip J. Atkočaičio, taip ir P. 
Zubavičienės filmos Moterų Vie-
jnybei yra tikra gyva istorinė 
medžiaga. Ypatingai buvo įdo
mu pamatyti pričš 10 metų 
trauktas filmas, čia praslinko 
visa eilė brooklyniečių pažįsta
mų: dabar jau vienų nebėra gy
vųjų tarpe, kiti praplikę ar sens
telėję ... Kaip, rodos, trumpas 
tai laikotarpis, o visdėlto pakei
tė žmonių išvaizdą. 

čia pat tariamasi, kurias fil
mas rodyti vienybietėmš ir jų 
svečiams kovo 11 d. Toks buvo 
šio vakaro susiėjimo ir tikslas. 

O po to Jonas Atkočaitis paro
do savo magnetofono veikimą. 
Viena po kitos gauname šį tą 
pasakyti ir paskui pasiklausyti 
savo balso. 

Su Atkočaitiene, malonau# at
sitiktinumo dėka, pasimatėme 
dar prieš filmų rodymą, ne jų 
rodymo vietoje, o Atkočaičių na
muose. šįvakar, O. Valaitienės 
kviečiama, ir vėl atsiradau vie
nybiečių tarpe, bet jau jų priva
čioje draugijoje, tik susirinku
sioje ne privačiu tikslu. 

Ponia Zubavičienė O. Valaitie
nę su dukra Aldona ir mane at
sivežė pas Atkočaičius, kad pa
matytumei* jos filmą, kurią ji 
įsuko pernai vienybiečių išvy
koje pas Lapienę, žinoma, jos 
filmą netrumpa ir įdomi, bet 
prieš tai mes dar išvystame Jo
no Atkočaičio spalvotas filmas, 
pirma iš Moterų Vienybės ba-
zaro prieš 10 metų, toliau iš N. 
Metų sutikimo, o paskui ir iš 
Lapienės rezidencijos. O filmos 
tokios įdomios ir patrauklios, 
kad visiškai nesistebiu, jog ga
na ilgękai beldėmės į Atkočaičių 
buto duris, nes Jonas Atkočai-
tukas, jo motina ir St. Abraitie-
nė, dabartinė Moterų Vienybės 
sekretorė, matyt, jomis buvo 

i Vaje, tai ne mano balsas! 
— sako beveik kiekviena, kai iš
girsta iš to prietaiso kartojamus 
ką tik pasakytus jos žodžius. 

— Tavd, tavo, kaip ne tavo! 
ginčija kitos, ir čia pat jau 

„Vienbalsiai" pratrūkstam juo
ku, kai magnetofonas pakartoja 
jau visų mūsų balsus, čia pat 
neseniai dainavusius linksmas 
lietuviškas daineles. 

Gili vėluma uZiftupo mus At
kočaičių namuose. Jonas, atsi
sveikindamas, juokomis tyčia 
paleidžia į magnetofoną tą juos
telės dalį, kurioje išgirstame, 
kaip mes, šeimininkų pavaišin
tos prieš gerą porą valandų jei 
ne daugiau, pačios siūlėmės "iš
varomos" namo... 

Gyva veikla 
Dar vėliau atsirandame na

muose, į kuriuos mus grąžina 
vėl ta pati Zubavičienė, viena 
aktyviųjų Moterų Vienybės na
rių. Bevažiuojant Ona Valaitie
nė, trumpai peržvelgia Moterų 
Vienybės veiklą, pasidžiaugda

ma visų narių aktyviu joje daly
vavimu. 

Nebuvo nė vieno tautinio rei-. 
kalo, kurio ši, jau penkiolika 
savo veiklos metų sukakusi or
ganizacija nebūtų pareėmsf. 
Dabar, štai, sužinojusios api# 
Vincės Jonuškaitės 25 metų dat* 
nos darbo sukaktį, jos ryžtasi 
ją pagerbti, apsiimdamos su
rengti jai koncertą New Yorke. 
Artimesniuose posėdžiuose bu# 
smulkiau apsvarstyti to koncer
to rengimo reikalai ir prasidės, 
darbas. Tą darbą ant savo pečfc| 
imasi valdyba: pirm. O. Valai
tienė, vicepirm. Zubavičienė, 
sekr. St. Abraitienė, finansų 
sekr. I. Baltuvienė, ir iždininkė 
P. šimėnienė. žinoma, padės ir 
visos vienybietės. 

S. NarkSliūnaite. 

•PAKELIUI Į MIRTĮ — 
B. Gaidžiūno aprašymai 

apie pergyvenimu* vo
kiečių kalėjimuose. 2S1 
pusi. Kaina ........ $1.00 

Mandelio priešvelykinis pranešimas 
D O V A N O S !  

Yo - -Yo 
vaikams prie 
"Red Goose*' 
b a t u k ų !  

v* 

D O V A N O S !  
Plastikiniai 

visokių spalvą 
batų "šaukštai" 

vyrams ir moterims 

MES TURIME paruoif 
didžiausį paskutinės mados 
autuvų rinkinį Velykoms ir 
pavasariui, visai šeimynai, 
visokių spalvų — raudonų, 
mėlynų, juodų ir rudų. Mes 
turime tų batų įvairių dy
džių, nuo AAA iki EEE ir 
nuo 3 iki 12 moteriškųjų ba
tukų. Pas Mandelį jūs visad 
gausite tikrai sau tinkamus 
featus. 

MANDELS SHOE STORE 
6125 ST. CLAIR AVENUE 

Tuoj prie North American Banko 

kams apsimokėjo kariniu ir politiniu at
žvilgiu toks Vilniaus paėmimas su 
tokia jo užbaiga. Tačiau politinį savo žy
gio siekinį Vilkas parodo liepos 14 d., pa
žymėdamas lietuvių Vilniuje neradęs (lit-
winovv niema, p. 109), o tas jam bene buvo 
svarbiausia pabrėžti. Toks jo pareiškimas 
tenka betgi kiek įtikslinti: 1) ne iš vilkinių 
"partizanu", tik iš vilniečių žinome, jog, im
dami Vilnių, laimėtojai (lenkai ar nelen-
kai?) nužudė 150 lietuviu, tad vien dėl to tei
singesnis būtų Vilkas, jei savo pareiškimą 
taip būtų papildęs: 150 lietuvių nužudžius, 
o daugumai Vilniaus lietuvių prieš tai nuo 
laukiamų žudynių pasitraukus .. ./2 ; 2) tik 
ir čia jis nebūtų visiškai teisus buvęs, nes 
visdėlto nemažai lietuvių nuo žudynių pasi
saugojo ir, gyvybės pavojui praėjus, vėl lyg 
iš po žemės Vilniuje išlindo, tad ir Vilko pra
nešimo metu jie ten buvo ir dabar tebėra, 
kad ir kaip tat vilkininkams nepatiktų. 

Belieka dar vienas dalykas, kuriam "Wi
lenszczyzna" paveda ištisą (paskutinį) sky
rių: grįžimas į Vilnių. Suprantama, jog kas 
gyveno Vilniuje ar jo krašte, iš viso Lietu
voje, nori ten grįžti. Mes, tremtiniai, tesva-
jojame ir tesiekiame, kad grįžtume Lietuvon, 
o kai dėl Vilniaus — per 20 metų lenkų iš ten 
tremiami (aš buvau ištremtas 1922 m.), nei 
valandėlei nenustojome veikę prieš visa, kas 
kliudė mums į savo sostinę sugrįžti; veikė 
mūsų diplomatija, veikė tokios organizaci
jos, kaip Lietuvos šaulių Sąjunga, Sąjunga 
Vilniui Vaduoti, Vilniečių Sąjunga, Vilniaus 
Kelmo ir daugelis kitų, veikė visa lietuvių 
visuomenė, veikė dar mūsų žydai ir totoriai, 
net kiti ir mūsų lenkai, veikė visa Nepriklau
somoji Lietuva. Ir dabar, atskirti nuo Lietu
vos žemės, visuotiniu lietuvių tautos frontu 
— kur bebūtume— kovodami už jos išlaisvi
nimą ir savo grįžimą į vėl Nepriklausomą 
Tėvynę, mes tuo pat kovojame ir už savo sos

tinės išlaisvinimą, kad galėtume jon grįžti 
ir ten, Vilniuje, ne tik savo valstybės ir tau
tos kūrybinį darbą dirbti, bet ir šiame miela
me, visų brangiausiame mūsų mieste alsuo
tume, gėrėtumės ir džiaugtumės didinga 
Lietuvos ir jos sostinės praeitimi, miesto, 
jo padėties ir apylinkės neišsakomu, nė su 
kuo nepalyginamu grožiu, tautiškai atgy
jančiu jo gyventojų maloniu būdu, jaustu-
mės gyvos, nemarios, didžios istorijos bend-
rakuriai, jaučią savo istorinį atsakingumą 
jo dabarties ir ateities vairuotojai. Teisingai 
šį kartą sako mums "Wilenszczyzna": 

"Kto raz pakachal Wilno i žiemę Wilefts-
ką, ten nigdy kochač tamtych stron nie 
przestanie" (p. 4)! 

Tad ne tik nesistebime noru ten grįžti, 
bet ir neginčijame, aiškiai ir nuoširdžiai pri-
pažįstme moralinę ir juridinę teisę grįžti vi
sų, su tuo kraštu nuo amžių — nuo tėvų 
protėvių — susijusių, jo gyventojų, kurios 
kalbos, tautos ar tikybos bebūtų — lietuvių 
ar žydų, lenkų ar totorių, kad drauge su vi
sa Lietuva kurtų jos šviesią, laimingą, sa
vaimingą ateitį. Suprantama, tokioje Lietu
voje neberastų sau vietos ir tinkamų sau 
sąlygų jokie neprašyti, tik kaimynų mums 
primesti svetimos mums dvasios kulturtrėge-
rinių siekimų intrūzai, maskviniai kolchoz-
ninkai ar varšuviniai osadninkai, sovieti-
ninkai ar galileušininkai, arba Lietuvai ir 
jos Nepriklausomybei nusidėję plunksnos, 
kardo ir kitokio verslo vyrai, vyreliai ir vy
ručiai. Ne Lietuva varė savo sūnus — vis-
vien kur jie bebūtų gimę — Vilniaus kraš
te, Sūduvoje, Augštaičiuose ar žemaičiuose, 
Klaipėdos, Tilžės ar Karaliaučiaus srityse, 
ne Lietuva jiems grįžti duris uždaro. Drauge 
dirbkime, drauge į laisvę skinkime sau kelią, 
drauge kovokime prieš visa, kas tam kliudo, 
drauge ir namo grįšime: į tą mieląjį 
Vilnių. 

Imkime tą pačią "sitvinikę", leidiniu 
"Wilenszczyzna" taip negražiai pasirodžiu
sią 5-tąją Vilniaus Pėstininkų Brigadą. "Sit-
vos" metraštyje skaitome karo žygiuose pa
žymėtųjų tarpe kad ir šitokius vardus: 13-
tojo Lūšių bataliono Jozef Akielan, Sta-
nislaw Bondziel, Piotr Jozajtis, Roman Ma
žutis, Jan Miszkiel, Antoni Narei, Jan Piet-
lun, Piotr Szawel, Franciszek Andralojč, 
Mieczyslaw Giaro, Franciszek Klimas, Ste
fan Palukaitys, Wiktor Subocz, Stanislaw 
Szuksztul ir kt.; 15-tojo, Vilkų batalio
no Aleksander Boltuč, Miroslaw Lėkis, Sta-
nislavv Mackojč, Aleksander Margas, Pawel 
Szarkiel, Jan Szuliniewicz, Aleksander Wa-
luk ir kt.; Artilerijos pulko WIa-_ 
disiaw Bajor, Konstanty Basis, Romuald Go-
bis, Wincenty Molis, Bronislaw Piktel, Ema
nuel Radžiui, Michal Waldemaras, Witold 
Zamojč ir tt.; dar paties gen. Anderso II kor-
po štabo apsaugos kuopos Adolf 
G r e b s z y n i s ,  J o z e f  T u m i e l  a r b a  D i r b t u 
vių kuopos Stanistaw Grabus. Nors kitas 
jųjų, kaip štai Ramonas Mažutis, net len
kiškai patriotinį straipsnį toje pat "Wilen-
szczyznoįe" • (p. 103—104: Noc IX 1939 r.) 
yra įsidėjęs, ir iš viso nė vieno jųjų politinio 
nusistatymo ar tautinio susipratimo neži
nome, tik kurio lietuvio širdis neims šilčiau 
plakti, išgirdus taip mielai jam skambančius, 
kad ir nekartą apšmucytus vardus, ir kam 
gali kilti abejonė, ar beturi jie teisės drauge 
su mumis grįžti Lietuvon? Tai kiekvieno 
jųjų sąžinės dalykas! 

Toks pat sąžinės dalykas — grįžti ar ne
grįžti Lietuvon — žemaičių lenko, kad ir 
buvusio Seinų ar Suvalkų aps. lenkų seniū
no, o dabar "lūšių" vyršaulio Stefano šwie-
chowskio, Vilniaus lenko "žibiko" Aleksande
rio Zawadzkio, tokio pat vilniečio "vilko" 
Wladyslawo Zajączkowskio ir daugelio kitų 
Lietuvos, to pat Vilniaus nelietuvių, kurie 

atsirado šitoje, pasak lenkų, "stumbrinėje" 
brigadoje. Net žuvusiųjų ties Monte-Casino 
1944 m. gegužės mėnesį vilniečių "lūšių" pe
lenų urnas, kurios esą parengtos vežti į Vil
nių ir pastatyti Aušros Vartuose (p. 66—72), 
Lietuva tik jau priimtų ir pagerbtų, kaip ji 
nepašalino Vilniaus Rasuose rastos urnos su 
savo nemylimo žmogaus Pilsudskio širdim. 
Betgi savaime, greičiausia, atkristų tie "lū
šiai" "žibikai" ir "vilkai", kurių sąžinė nėra 
gryna Lietuvos atžvilgiu, kurie nėra su ja 
tvirčiau susirišę arba jai net visai yra sveti
mi. čia "Wilenszczyzna" (pats Krulikovskis) 
p. 31 aiškiai sako, jog šioje Vilniaus briga
doje tikrųjų vilniečių, net "regioniškai"„ o ne 
lietuviškai suprantant Vilniaus kraštą, tik
rųjų "lūšių", "žibikų" ir "vilkų" skaičius 
tirpte tirpo ir jie buvo nustelbti joje gauses
nių už juos nevilniečių, stojusių jon iš įvai
rių Lenkijos kraštų (sitviškai — regionų). 
Tokiems "vilenčiukams", be abejo, natūralu 
šokti krakoviakus ir kujaviakus, bet kam gi 
čia toji Vilniaus iškaba? O visdėlto ji ne tik 
praeičiai ar dabarčiai (?) pasirodo esanti rei
kalinga, bet ir ateičiai savo vadų (to pat geri. 
Anderso) tokia skiriama. Ir Krulikovskis 
p. 31, ir Perkavičius p. 98 ne be aiškios vy
raujančios minties mums čia primena 1918 
— 1920 m. Vilniaus ir Lvivo "faktus" Len
kijai atlikusią "lietuviškai gudiškąją divi
ziją" (Dywizja Litewsko-Biaioruska) su Vil
niaus, Kauno, Suvalkų, Lydos, Gardino ir ki
tais pulkais, organizuotais bolševikinės "Va
karų Divizijos" pavyzdžiu su jos Vilniaus* 
Varšuvos ir kitais pulkais. Kaip 1919 m. sau
sio mėn. ne tiek anoji "Vakarų Diviziją", 
kiek paprastas Pskovo pulkas "sukilusios 
Lietuvos liaudies" vardu paėmė Vilnių, taip 
1920 m. spalio 9 d. "sukilusio lietuvio" Že
ligovskio "lietuviškieji" pulkai žymioje savo 
daugumoje ne iš vilniečių, tik iš Didžiosios 
ir Mažosios Lemkijos karių susidėję, o Pil

sudskis tam pat Želigovskiui buvo pažadėjęs 
duoti dar tiek pulkų, kiek reikės jo žygiui 
įtvirtinti (už tat vilniečiai noriai rašėsi į 
Silezijos sukilėlius prieš vokiečius). Sugre
tinkime su tuo andersinę Vilniaus "stumbru" 
diviziją, prisiminkime jos jau nebe vilnietii-
ką sąstatą ir pažiūrėkime p. 159 į paveiks
lėlį, pasirašytą žodžiais "Do Wilna wrod* 
my": Vilniaus (nebe Modenos) Aušros Vaf>-
tai ir į juos įmontuoti žygiuojantieji lenl#| 
kariuomenės daliniai; kurie čia vilniečiai, 
kurie nevilniečiai, — žinoma, neatskirsi. Tai
gi: mes vienaip, andersininkai kitaip (želi-
govskiškai?) į tą mieląjį Vilnių grįžtame. 

Taip šį lenkišką, italų spaustuvės itališ
kame popieriuje gražiai atliktą leidinį lietu
viškai beslebizuodami, priėjome, pagalimi 
reikšmingą jo pabaigą. Atkreipkime į ją įp 
į visą leidinį mūsų tautiečių dėmesį, ypačiai 
lietuviškai lenkiškų pašnekesėlių mėgėjų./., . 

, Į Akių neužmerkiame i dabartinę šių trijų tautų buklf. 
'  1  sunkiausia žiema visados baigiasi pavasariu. 

> Vilniaus lituviai nekartą prieš tai gaudavo grasinamų|l| 
laišku ir net spausdintu lapelių. 5io rašinio autoriM 

tebeturi dar savo rankose Vilko iam atsiųstą 1944 V fO 
Šlykštų šmeižlapį "Wezwanie do Litwinow" ir pačių lenku 
buvo įspėtas dėl gresiančio iam iš ių tautiečių "partizanu^ 
pavojaus, kad ir ne vienam lenkui buvo padėjęs išsigelbėti, 

/ Dar trys mažmožėliai. P. 120 V. Cliarkevičius išdidžiai 
' ''' pareiškia: "Vilniaus lenkiškumas kiekvienm padoriam it 

prot:n;;am žmogui (dla každego uczciwetfo i rozsądncija 
czlowieka) v ra neabejotinas". I tai lygiu lengvumu atsakai}: 
"Kiekvienas teisingas ir išmintingas žmogus supranta, j<fg 
Vilnius vra ir bus lietuviškas." - Kvita> — P. 41 Naručio 
ežeras Vilniaus krašte Krulikovskiui esąs "wewn. trzne 
rnorze polskie" (uždara lenkų iura). Ar neprimena mumi 
jenkų spaudoje prieš Didįjį Karą kartojamo tiškevičinfo 
skelbimo: "Paląga. jedynie uzdrowisko polskie na Baltyku ?» 
Pokarinė Lietuvos istorija jau parodė, kaip vaikiškai juft-
kingas buvo toks skelbimas, tik ar ne panašiai nulems tp> 
lesnioji (istorinė Lietuvos) raida ir Naručio lenkiškumą} 
P. 120 V. Charkevičius teigia: "Kas tiktai svetimas įeina- I 
Vilnių atvira, tyra širdim ir savo siela susilieja su VilniattJ 
ęiela — ar čia bus senovės lietuviai — riteriai, ar kunigaįkj. 
čio Konstantino Ostrogiškio tipo rusenai, ar vokiečiai, kaiti 
Vilniaus Universiteto profesoriai Frankai ir Grodkas. ar žp-
dai (Julius Klaczko). ar totoriai i- karaimai — visi jte 
virsdami vilniečiais, virsta lenkais". Arba - arba: ari* 
busi doras (tyros širdies), tad lenkas, arba liksi po senovei 
nelenkas. tad nedoras! Taigi neaišku: ar Cediminas Algif. 
das Kęstutis. Vytautas. Coštautai. Radvilos Chodkevičiuj 
Sopiegos. Sirvydas. Kojelavičiai. Stuoka. Daukantas. Vala®. 
čius, Ambraziejus. Vileišiai. Basanavičius. Smetona Matui** 
vičius, Reinys ir tūkstančiai kitų Vilniaus lietuvių "Cha*, 
kevičiaus tipo ' politikams bus jau virtę lenkais, ar jie tcb*. 
laikomi netyros širdies, nedorais, "svetimais" Vilniaus dvi 
aiai. nevertais buti vilniečiais? Tas pats ir su kitų tautyk 
Vilniaus veikėjais: gudais. žydais, totoriais, karaimai 
maskoliais. Ar p. Charkevičius tik Vilniuje virto lenku 
pat nežinome. Kitaip sakant. Valerjonas do čortikov 
govorilsia . .. 

V 

t ( 

•s 
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K 
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B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 
For a Very Pleasant Holiday 

NATIONAL LIMOUSINE SERVICE 
% 

Weddings Our Specialty 

CAREFUL, COURTEOUS DRIVERS 

FULL INSURANCE COVERAGE 

MM EAST UBnd STBEET 

MI 1-6695 — SW 1-5130 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
To Our Many Friends 

GAZELLE RESTAURANT 

Serving Cleveland's Finest Foods 

CHOICE WINES • LIQUOR - BEER 

1132 EUCLID AVENUE CH 14540 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  

JUDGE FELIX MATIA 

COMMON PLEAS COURT 

For a Pleasant Holiday 
G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  

PORTAGE MARKETS 

7040 Wade Park Ave. 

7018 Superior Ave. 

8207 Hough Avenue 

1407 Hayden Avenue 

ENdicott 1-0144 

ENdicott 1-2075 

RAndolph 1-2777 

MUlberry 1-8550 

U. Shittha pa&bU*ufawfa.\. 

INEPEIKLAUSOMyECS MINĖJIMAI 
Po paskaitos, kurioje b t t *  

vome jtikinti tuo, kuo jau 
seniai tikėjome, būtent, kad 
žmogaus siela po mirties ei
na į dangų, o ne numiršta 
kartu sū kūnu, Jonas Bez-
mėnas, vedęs parengimą, ta
rė: 

— Čia yra šviežiai atvy
kusių naujakurių, štai čia 
jie sėdi po pavarde draugas 
Kažbekevičius, tik dvi die
nos kai atvyko iš krajaus, 
katalikai žmonės, tai sveiki
name ir prašome stoti j mū
sų vietą, kurie baigiame iš
mirti. 

Po to tėvelis išsamiai pa
pasakojo savo įspūdžius iš 
kelionės į Romą. Sužinojo
me tikrai visiems įdomių 
įvykių: kaip tėvelis įlipo į 
laivą milžiną, 40,000 tonų 
(registruotų!) talpumo, kad 
tik naktį ilsėdamasis lovoj 
pajuto supimą, kaip iš ryto 
nusiprausė, pavalgė pusry
čių, pasimeldė už mus čia 
likiusius parapiečius, paskui 
nusileido į valgyklą pietau
ti — visus svarbius įvykius 
sužinojome su ašaromis aky
se iš paties tėvelio lūpų. 
Kaip tėvelis matė per trau-

H O L I D A Y  G R E E T I N G S  
To Our Friends and Patrons 

B. L. MARBLE (HAIR (0, 

Bedford# Ohio Phone BE 2-0100 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
To Our Many Friends 

GRABLER MFG. COMPANY 

6565 BROADWAY 

Michigan 1-9260 

OUR SINCERE GREETINGS 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holidąy 

ST. (LAIR LAUNDROMAT 
Authorized Westingfrouse Half-Hour 

Laundry 

9107 ST. CLAIR AVENUE GLenville 1-6506 

kinio langą karvėmis ariant, 
kaip Madridas savo grožiu 
jau beveik prilygsta ameri
koniškam miestui, ir baig
damas savo retai įdomią 
prakalbą, pasiūlė visiems 
daryti biznį su Dievu. Jei 
kiek pinigų uždirbai, — pu
sę uždarbio sau, o pusę ati
duok Dievui. Esą, vienas is
panų pirklys taip darė, tai 
biznis puikiai sekėsi. Jis 
mirdamas liepė savo sūnui 
tęsti tas dalybas, bet tas ne
paklausė ir užtat netrukus 
bankrutavo. 

— Taigi ir jums, mielieji, 
siūlau — darykit biznį su 
Dievu pusiau. 

Visi tylėjome. Abejojome, 
ar iš viso toks biznierius 
kada buvo, ir kaip jo perkū
nas nenutrenkė, kai jis savo 
taukuotas pezetas siūlė Die
vui. Dar tėvelis pranešė, 
kad paaukojo akademijos 
statybai Romoje 4,000. Ši
tam visi patikėjome, gailė-
damiesi, kad statyba vyksta 
ne Vilniuje ar Kaune. 

Toliau pirmininkas Jonas 
Bezmėnas kvietė stoti visus 
vyrus petys į petį ir išpažin
ties eiti organizuotai, visi 
kartu, kaip milžinai ar avi
nai, gerai nenugirdau, nes 
iš susijaudinimo man jau 
ašaros spaudė akis. 

Tuo minėjimas pas mus ir 
pasibaigė, o kiek pinigų 
įplaukė — irgi nežinau, ar į 
parapijos iždą, ar kažin ko
kį ten tautos fondą — sakė, 
kad apie tai būsią laikraš
čiuose. 

B E S T  W I S H E S  

For a Pleasant Holiday 

B O  O T  H 

FISHERIES CORP. 

1600 MERWIN AVENUE 

Phone: CHerry 1-0080 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

Corner Drug Stor* 

PRESCRIPTION SPECIALISTS 

§101 HOUGH AVENUE 

RA 1-3966 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

Superior E. 118th Recreation 

11800 SUPERIOR AVE. 

CE 1-9899 

Dan Zurcovan, Prop. 

B E S T W I S H E S  
To Our Friends and Patron# 

SHAKER AUTO, INC. 

See Our New Beautiful 1951 Studebaker Cars 

SALES AND SERVICE 

Unusual Service on All Makes of Can ^ 

M451 KINSMAN ROAD WA 1-4828 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
To You All 

FROM A FRIEND 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
Fpr a Pleasant Holiday 

CLEVELAND AMBULANCE 
SERVICE, INC. 

Remember the Maroon and Cream Colored Cars 

with the Men in White 

Called and Recommended by Cleveland's Leading 

Physicians and Surgeonš 

ENdicott 1-0770 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

THE CANNON TAILORING CO. 
Softs and Topcoats Made-To-Order 

124 ST. CLAIR AVENUE Cor. East 2nd St. 

CLEVELAND 
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H O L I D A Y  G R E E T I N G S  
To Our Many Friends 

from 

The Humphrey Co. 

EUCLID BEACH PARK 

H O L I D A Y  G R E E T I N G S  

(. L. BRYANT CORPORATION 
MANUFACTUKfRS OF CAS AND OIL FURNACES 

Gas Conversion Burners — Automatic Heaters 

and Waste Burners 

4610 ST. CLAIR AVENUE EN 1-2552 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  

STATE-COUNTY MUNICIPAL 
FOREMAN & LABORERS 

UNION LOCAL NO. 1099 

PHIL MASTERSON Secrafary -

1651 EAST 24th STREET CH 1-8138 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday 

A AND P 
SUPER MARKETS 

The Great Atlantic & Pacific Tea Co. 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
To Our Friends aiid Patrons 

F  U  R  N  A C  E  R E P A I R  S  

We will inspect your furnace without charge—Any 
make. Cleaning—Re-Cementing—Cas Conversions 

Boiler Repairs—New Furnaces Installed 

Time Payments / 

A. A. FURNACE & BOILER CO. 
8445 BROADWAY BR 1-0430 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday 

GAN1M MOTORS, INC. 

SEE THE NEW 1951 MERCURY AT YOUR 

HEIGHT'S MERCURY DEALER 

S A L E S — S E R V I C E  

2200 LEE ROAD YE 2-9140 

OUR SINCERE GREETINGS 
For a Pleasant Holiday 

To Our Friends and Patrons 

THE POCAHONTAS OIL CORP, 

Hi-Speed Petroleum Products 

1850 COLTMAN ROAD GArfield 1-1830 

G R E E T I N G S  a n d  B  E  S T . .  W I S  H E S  
To Our Friends and Patrons 

THE ELYSIUM 
Cleveland's Largest Indoor Display of 

Fine Used Cars 

ORIGINATORS OF LOW PRICED AND 
HIGH QUALITY 

10701 EUCLID AVE. TV 14555 

nWlMESE 

PADĖKA . 

Palaidojus savo vyrą Feliksą 
Mudrauską, šią man liūdną va
landą noriu čia padėkoti visiems 
mano draugams ir bičiuliams, 
kurie mane užjautė* gelbėjo ir 
padėjo laidotuvėse. 

širdingai dėkbju kun. K. Šir
vaičiui, kun. Angelaičiui ir kt. 
aplankiusiems j j ligoninėje. Di
delį dėkingumą reiškiu Delia E. 
Jakubs & Son laidotuvių įstaigai 
už malonų patarnavimą. AČių 
už gausias gėles: Šukiams, De
gučiams (Dugans), Šamams, 
štaupams, p. Smetonienei, p. 
Kirlytei, Banienei, Būdams, Pil
kauskienei, Miškiniams, Rudy 
Knifik, Smigelskiui, p. Stungie-
nei, Juciams, Aksenavičiams, M. 
Kuznik, Liutkienei ir visiems, 
kurių neatsimenu todėl ir nepa
miniu. 

Nuo širdies dėkoju mūsų 
naujos parapijos klebonui kun. 
Angelaičiui už pamaldas ir paly
dėjimą į kapus. Ačiū tariu vi
siems, kurie dalyvavo mano vy
ro laidotuvėse. 

Nuliūdusi 
Sofija Mudrauskienš 

I š Y Y KO 

Po liūdnų pergyvenimų, K 
štaupas ir Iz. Šamas, mirus K. 
štaupienei (Iz. Samo seseriai), 
išvyko kuriam laikui į Floridą. 
Drauge išvyko I. Samo žmona, 
duktė, ir L. ž. red. S. Gabaliaus-
kas. 

£UQEN£. 
CONLE)/ 

Do«or/VV 
KifS-STEi-i 

METROPOLITAN OPEROS 

spektakliams bilietų pardavimas 
pradedamas kovo 19 dieną. Kai
nos, laikas ir vieta bei kurią 
dieną koks vaidinimas paskirtas, 
yra nurodyta 7-me puslapyje de
damame skelbime. Paveiksle 
matomi solistai —E. Conley ir 
D. Kirsten dainuos Traviatoj 

RKO Keith' s  105th 
Kovo 14 — 17 "Girls on the 

Road" ir "Girls under 21". 

K A U N A S  
Batų taisymo 

dirbtuvė 
1463 Addison Rd. 

(prie Wade Park) 

Savininkas 

Kazys Ivanauskas 

Jietuvis — naujakuris 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Saving Bid. 

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

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
To All Our Friends and Patrons 

SMITH'S RESTAURANT 
^SERVING THE FINEST FOODS 

A Modern Cocktail Lounge 

Wines - Beer - Liquor 

22305 LAKE SHORE BLVD. 
RE 1-2787 

iL_ 

GR E E TI N G S and B EST WIS H E  S  
To All Our Friends and Patrons 

CARPENTERS DISTRICT 
COUNCIL 

CARL J. SCHWARZER, President 

'GEORGE SHEWRING, Secretary 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
To Our Many Friends 

THE GEOMETRIC STAMPING 
COMPANY 

1111 EAST 200th STREET 

I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

S 

For a Pleasant Holiday 

CRANE CO 

6215 CARNEGIE AVENUE 

UTah 1-2400 
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CLEVELANDAS LAUKIĄ 
DIDŽIŲJŲ MENININKŲ' 

Amerikos lietuvių pasididžia
v i m a s  —  A n n a  K a s k a s  
Metropolitan operos solistė, ir 
Lietuvos operos, garsusis bosas 
Ipolitas N a u r a g i s , akom
panuojant muz. Aleksandrui Ku-
Čiūnui, koncertuos Clevelande 
Atvelykio sekmadienį, balandžio 
1 dieną, šį tikrai nepaprastą 
koncertą rengia Lietuvių Kultū 
ros Fondo Cleveland© skyrius. 
Koncertas bus Public Audito
rium didžiojoj balių salėj (ten, 
kur buvo gereadariams padėkos 
vakaras). Bilietų kainos po $3, 
$2, $1, ir 75 c. Vietos numeruo-
tos^ todėl visiems patariama 
pirkti kiek galima anksčiau. Bi
lietus galima gauti Dirvoje, pas 
P. Muliolį, spaudos kioske ir pas 
platintojus. Galima užsisakyti 
telefonu CL 1-0531. 

Po koncerto, pasidalinti įspū
džiais* rengiamas balius su šo
kiais, kuriame galės dalyvauti 
visi koncerto dalyviai, be atski
rų bilietų, tai yra koncerto bilie 
tai galioja ir baliui. 

LKFondo valdyba nuoširdžiai 
kviečia visus nepraleisti šios ne
paprastos progas. 

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
S U S I R I N K I M A S  

S, 

Liet. Trem. D-jos susirinki
mas šaukiamas šį sekmadieni, 
kovo 18 d. 11:30 vai. lietuvių 
salėje. Bus baigti svarstyti me
tiniame susirinkime nebaigtie
ji svarstyti klausimai, todėl 
naujoji valdyba kviečia gausiai 
dalyvauti. 

VYČIŲ VAKARAS 

pasisekė gana gerai. "Sąžinės" 
vaidinimas, jei pastatymo ir su-
sivaidinimo atžvilgiu buvo silp
nokas, tai veikalo turinys tą trū
kumą žymiai atlygino ir ypač se
nesnės kartos žiūrovams paliko 
didelį įspūdį. Visiems krito j 
dėmesį Sąžinę vaidinusios Sam-
sonaitės gera lietuviška tarena. 
Ji ir angliškai tarenos atžvilgiu 
yra pavyzdinga, tą pastebėjom 
per Vasario 16 d. minėjimą. Ji 
jaučia, kas tai yra kalbos kultū

ra ir atitinkamai stengiasi, tad 
ir padaro. Ir visų dalyvių padė
tos pastangos suvaidinti tokį 
veikalą yra labai pagirtinos. 

ŠALIA AUKŲ 

Kada renkamos aukos Vasa
rio šešioliktosios Gimnazijai 
Diepholze paremti, šalia tų au
kų Jurgis Peteris iš Cleveland© 
tai vienintelei lietuviškai gim
nazijai užsakė Dirvą. 

M Į R e 
Kovo 4 d. šv. Jurgio bažnyčio

je per pamaldas staiga mirė Ur
šulė Bogušinskienė, gyv. 621 
White Ave. Vyras, kuris tuo 
metu irgi buvo bažnyčioje, ma
tė išneštą apalpusią moterį, bet 
nepažino, kad tai jo žmona. Tik 
vėliau, kai jau buvo mirusi, kiti 
jam pasakė, kad žmona staiga 
mirusi. Bogušinskienė buvo ki
lusi nuo Aukštadvario, atvykusi 
į Ameriką 1911 metais. 

P A R D U O D A M A S  
N A M A S  

6 kambarių at skitas namas. 
Pirmą kartą parduodamas. Kai
mynystėje prie šv. Tomo bažny
čios, visai arti prie parko. Labai 
nebrangu. 

Apžiūrėti galima kiekivenu 
metu, susitrus lelefonu 

A. J. JARUS CO. 
Realtor RA 1-8703 

DVIEJŲ DALIŲ SALIONO 
KOMPLEKTAS 
Tel.: IV 1-7741 

VIRTUVĖS PEČIUS 

gasinis, vartotas, parduodamas 
nebrangiai. Tel.: EX 1 2384 

7918 Simon Ave, viršuj 

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO'S 
BASEMENT « 

VISOS BUSIMOS MOTINOS 

N O R I  

FRANCES FAY 9* 

Motinystes 
Sukneles 

3.29 

: rr 
» 

Į 

• Geriausias spaus
dintas perkalis! 

• Garantuotai 
skalbiamos { 

• Garantuotai 
neblunka! 

Stilus A. 
Visos įstrižai spaus
dintos mėlynai arba 
žaliai su baltais ap
vadais. Dydžiai nuo 
12 iki 20. 

Stilius B. 
Daugiaspalviai 
turkampiai su apva
dais. žalia su mėly
na ar raudona su 
mėlyna. Dydžiai 10' 
iki 18. 

Užsakymai paštu atfba 
telefonu priimami —-

šaukite CHerry 1 -

Basement 
Housedresses 
Department 

•>Mf J" S 
, \ 

•.-p < , 

- • 

LANKYKITĖS SAVO KLUBE! 

7 KAMBARIŲ NAMA$ 

su dideliu sklypu if 
$8,000 

RAY NAUSNER 
11809 St. Clair Ave. 

UL 1-3919 LI 1-9216 

BILIETAI PASKIRIEMS SPEKTAKLIAMS PARDUODAMI 
N U O  K O V O  1 9  D I E N O S  

METROPOLITAN OPERA 
NUO BALANDŽIO 16 IKI 21. PUBLIC AUDITORIUM 

Balandžio 16, vak.: DON CARLO: Kigal. Thebom, Tucker. Merrill. Šiepi,  Hinea. 

Balandžio 17, vak.: LA TRAVIATA: Kirsten, Votipka, Roggero, Conley, Warren, 
De Paolis, Cehanovsky. Ballet. 

Balandžio 18. vak.: SIKSNOSPARNIS: Piazza, Munsel, Novotna, Collner, Kullman, 
Sullivan, Brownlee, Thompson. Ballet. 

Balandžio 19, vak.: SEVILIJOS KIRPĖJAS: Pons, Glaz, Conley, Valdengo, 
Baccaloni, Šiepi, Cehanovsky, De Paolig^ 

Balandžio 20, p. p.: TRUBADURAS: Milanov, Harshaw, Amara, Baum. Merrill. 
Moscona, Hayward, Cehanovsky. 

Balandžio 20, vak.: TRISTANAS IR IZOLDA: Trabel. Thebom. Svanholm. 
- Janssen, Ernster, Thompson, Chabay, Darcy. 

Balandžio 21. vak.: CAVALLERIA RUSTICANA: Varnay. Roggero Votipka, 
\ Tucker, Valentino. 

PAJACAI: Rigal, Vinay, Hayward, Valdengo, Guarrera. 

Balandžio 21. vak.: DON GIOVANNI: Milanov Steber, Munsel. Pe»rce, Schoeffler, 
Baccaloni, Hines, Alvari. Ballet. 

KAINOS (įsk. mok.): $7.80, $6.00, $4.80, $2.40, $1.20. Kai kurių kainų nebe 
visoms operoms begalima gauti. Prašom nurodyti 2-ą bei 3-ą operos pasirinkimą. 

KASA: UNION BANK OF COMMERCE — ATDARA 9:30 ii ryto - 5:30 p. P 
Didžioji Banko Salė — E. 9ta ir Euclid, Cleveland 14 — Main 1-8300 

Galima gauti librete#. Vartojamas tik Knabę planas 

Mūsų specialybė 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

TAI TIKRAI ĮMANOMA! 
Swingus pianu skambinsit po 20 pamokų 

NETIKĖSIT, KOL NEPABANDYSIT 
Dėl bandomųjų pamokų skambinkit M A in 1-6424 

Jokių mokesčių, jokių Įsipareigojimų • Jūs tam niekad ne perseni 

S C H U L T E  M U S I C  S T U D I O  
301 Euclid Arcade MAin 1-6424 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Par* EX 1-0911 

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui 

if MOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

V E L Y K O S  

JAU . či-N CIA1 

Dabar pats laikas ateiti čia ir išsirinkti aprangą 
jūsų vaikams. Turim labai dailiai pagamintos 

čia pirkdami galite sutaupyti pinigų! 

GERIAUSIOS RŪŠIES KŪDIKIŲ APRANGOS 

PASIRINKIMAS 

ROSELAND SHOPPE 
6933 Superior Ave., Cleveland, Ohi . EX 1-5224 
URS. ROSE KUNSmS -r MRS. ROSE BALTRUS 

"Society Plan" 
jums padeda taupyti! 

Ateikit. Susipažinkit su 3 laipsnių 
planu, kaip sudaryti Jusų taupymo 
sąskaitą, arba pareikalaukit raštu 

Nemokamos Knygeles 
išaiškinančios apie šį. asme

nišką patarnavimą. 

Nemokama vieta automobiliui pa
statyt Jums esant banke, tuojau ui 
namų, 127 Public Square. 
Federal Deposit Insurance Corp. 

narys. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
G E T  O U R  

;LQW RATES AND 
ĮrtjEtPRUL^ERMS 

Jūsų doleriai SIEKIA TOLIAU 
su MONCRIEF 

ŠILDYMO IR ORO VĖSINIMO SISTEMA 

G A S A S 
ALIENS 

7 
THE HENRY FURNACE CO.,  Medina, Ohio 

JONAS G. 
P O L T E E  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusii namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

P A V A S A R I S  
4 • — 

Tai yra malonus ir linksmas laikas tiems, kum y** 

laisvi nuo kasdieninių rūpesčių. 
O kad pasiliuosuotumėt nuo jų, stenkitės turėti san

taupų Lietuvių Banke, tada jausitės, kad reikalui ištikus 
neteks rūpintis, ir juasitės laisvi ir laimingi, — pavasario 

laikas bus linksmesnis ir malonesnis. 
v 

Čia santaupos (depozitai) yra apsaugotos JAV val
džios per Federal Insurance Corporation, kiekviena at
skira taupymo sąskaita iki 

$ 10.000 
Čia ir šeštadieniais (aubatomis) atidaryta iki 1 vai. p. p. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 

C l e v e l a n d ,  O h i o  

P J KERSIS 
609-12 Society for Savings Bldg_-Cleveland, Ohio 

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTab 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

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

I J. S AMAS JEWELER j 
Persikėle į naują didisnę ir gražesnę krautuvę 8 

& 

7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 
S 

Dabar jau turime didesnj rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- S 
rodšlių ir visokių graždaikeių, už nupigintą kainą. | 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktore 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS*# 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui^ 

Bcfh E. Jakubs & William J. Jaktlns 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojąi 

matai simpatingą fr rimto pątarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763 

i 

lik *tJ J. 

, * - / > ' V/,.-
J t tyi* t 

r 
i ^,, 
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DIRVA THE FIELD 

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Aver.ue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: ENdicott 1-4486 
Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Balys GAID2IUNAS (buto telefonas: CArfield 1-7406) 

PASIBAIG Ė  K A R A S  T I B E T E  
Iš Tibeto ateina žinios, kad 

tenai prieš ketvertą mėnesių 
prasidėjęs karas dabar jau esąs 
baigtas. 

Kai kinų kariuomenė prad§jo 
veržtis i Tibetą, iš pradžių buvo 
kilę šiek tiek susijaudinimo ir 
buvo galima manyti, kad čia bus 
lyg ir antra Korėja. Bet kadan
gi Tibetas sunkiai prieinamas, 
o padėtis tenai pašaliečiams vi
siškai neaiški, tai niekas ir ne
siėmė rimtesnių žygių prieš tą 
agresiją, visi pasistengė pasi
slėpti už formalumų. 

Ligi šiol šiame "kare" nei ne
buvo nei vieno rimto mūšio, iš
skyrus anksčiau aprašytą triuš-
mingą vieno miesto paėmimą, 
kur tačiau buvo šaudoma ne pa
trankomis ir šautuvais, o tik 
šviesiniėmis raketomis, kurios 
išgąsdino tibetiečių įgulą ir tie 
pabėgo... 

Dabar vyksta kiniškai manda
gus susirašinėjimas, delegacijų 
siuntimai ir tt. Įdomu, kad Pei-
pingas nieko nebemini apie "sa
vąjį" Dalai - Lamą, kuriuo rė
mėsi žygio pradžioje. 

Dabar pranešama, kad viskas 
baigiasi "geruoju": Kinijos ko
munistinė vyriausybė parašė no
tą Dalai-Lamai (15 metų ber
niukui, kuris laikomas jsikūniju-
jusiu Buda), kad jis gali pasilik
ti savo vietoj ir toliau tvarkytis 
Tibete, kaip lig šiol, o Kinijos 
kariuomenė Tibete pasiliks tik 
"sienoms apsaugoti". Mat, te
orijoj Tibetas lyg ir priklauso 
Kinijos suverenitetui. 

šis malonus susitarimas, ži
noma, labai primena 1939 me
tais Lietuvai Maskvos primestą 
sutartį, kuria irgi buvo atvesta 
bolševikinė kariuomenė "sie
noms apsaugoti". Ateitis, ir, 
turbūt, netolima, parodys, koki 

rezultatai iš tokios sutarties bus 
Tibete. Galima tikėti, kad jie 
mažai kuo skirsis nuo to, kas 
buvo Lietuvoj prieš 11 metų. 
Skirtumas tiktai toks, kad apie 
Tibetą bus dau sunkiau sužinoti 
visą teisybę. 

KADĖL NUŽUDYTAS 
IRANO PREMJERAS 

Kiek daugiau kaip prieš sa
vaitę buvo nužudytas Irano mi-
nisteris pirmininkas. Jį nužudė 
vienas iš Irano kraštutinių naci
onalistų partijos nariiį* Priežas

tis — kad ministeris pirminin
kas priešinosi žibalo šaltinių na
cionalizavimui. 

Irano žibalo šaltiniai didele 
dalimi yra anglų bei amerikiečių 
bendrovių rankose. Taigi nacio
nalizavimas nėra malonus šiems 
kraštams. Buvęs ministeris pir
mininkas įtikinėjo, kad naciona
lizavimas bus nuostolingas Irano 
finansams. Kiti, matyt, galvoja 
kitaip. Vos palaidojus buv. pir
mininką, naujas pirmininkas jau 
parengė nacionalizacijos įstaty
mą. 

PILNAMETĖ RADIJO PROGRAMA 
Juozo Ginkaus radijo valandai 

šį šeštadienį sukanka 21 metai 
(taigi jau pilnametė!) Prieš 21 
metus, kada J. Ginkus pradėjo 
savo pirmuosius lietuviškus ra
dijo pranešimus Amerikoje, irgi 
buvo šeštadienis. 

Sukakčiai paminėti skiriama 
speciali programa. Iš vietinių 
lietuvių kalbės J. sagys, iš nau
jakurių — žurnalistė S. Narkė-
liūnaitė. Dainuos abu Brooklvno 
kvartetai: Harmonijos — mote
rų balsų, vad. V. Pranckienės, 
ir Aitvarų — vyru balsų, vad. 
A. Mrozinsko, kuriam akompa-
panuojant solo dainuos ir A. Va
siliauskas. 

Sukakties proga gauta visa ei
lė sveikinimų iš organizacijų ir 
paskirų asmenų, linkint sėkmin
gai tęsti ir tretįjį dešimtmetį. 

Prisimintina, kad J. Ginkaus 
radijo programa buvo pradėta 
sporto žinių pranešimais; visą 
laiką ją plečiant, įvesta ir kul
tūrinė programa, ši radijo va
landa dabar skelbia ne tik lie-

-j'-i • 

tuvius prekybininkus ir kultū
rininkus, sudarydama progos 
lietuviams išgirsti paskai
tas, muziką ir dainas, bet yra ir 
stiprus lietuvių politinis kovos 
prieš komunistus postas. Per J. 
Ginkaus radiją yra kalbėję visi 
žymieji Lietuvos veikėjai ir jos 
laisvinimo darbuotojai, šis radi
jas visomis progomis primena 
sunkią priespaudą, kurią kenčia 
Lietuva raudonųjų valdžioje, ir 
remia visas pastangas Lietuvos 
laisvinimo darbe. 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

FRANK SENNES 
THEATRICAL AGENCY 

« 

MUSIC AND ENTERTAINMENT 
\ 

FOR ALL OCCASIONS 

HOLLENDEN HOTEL PR 1-1680 

N A U J I E N A  

JUOZAS KRUMINAS 

NAKTIS VIRŠUM 
ŠIRDIES 

Apysaka, v a i z d u o j a n t i  dviejų žmo
nių, vyro ir moters, jausmų kon
fliktų niuansus, dvasinius apsi
sprendimus ir tragiškų įvykių pa
sekmes. 141 psl., kaina $1.50. Kny
gos Bičiulių Klubo nariai, įmokėję 
$5.00 metinj mokestį, šią knygą 
Kauna už $1.00, taip pat gauna 
naujausias Jurgio Savickio, Nelės 
Mazalaitės, Jurgio Jankaus, Liudo 
Dovydėno ir kitų žymiųjų autorių 
grožinės literatūros knygas. Rašy-
kitės į Knygos Bičiulių Klubo na
rius ir metinį $5.00 mokestį siųs

kite šiuo adresu: 

G A B I J A  
340 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y, 

B E S T  W I S H E S  
To Our Many Friends and Patrons 

WEST SIDE FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

All Savings Insured Up To 

$ 1 0 , 0 0 0  

<???«&>? ' 
WEST 25th at LORAIN AVE. 

TOtpsv 1-0121 

H O L I D A Y  G R E E T I N G S  
To Our Friends and Patrons 

CRYSLER PORRIS COMPANY 

DODGE AND PLYMOUTH DEALERS—DODGE TRUCKS 

Complete Line of Used Cars 

9216 SUPERIOR AVENUE UK 1-8252 

JAV ambasadorius pas Ispanijos diktatorių Franco. Dar pernai 
vasarą valst. sekr. D. Achesonas įrodinėjo, kodėl nereikia siųsti į 
Ispaniją ambasadoriaus. Po trejeto mėnesių Jungt. Tautų Organi
zacija atšaukė tikslo nepasiekusią diplomatinio boikoto rezoliuci
ją ir leido savo nariams atnaujinti normalius diplomatinius santy
kius su Franco vyriausybe, bet dar gruodžio pradžioj prezidentas 
Trumanas pasakė, jog dar daug laiko praeisią, ligi JAV ambasa
dorius važiuosiąs į Madridą. O sausio mėnesį toks ambasadorius 
buvo jau paskirtas. Taip dabar keičiasi laikai... 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday 

NASH 
AMERICA'S MOST ECONOMICAL 

B I G  C A R  
B€FORE YOU DECIDE TAKE AN AIRFLYTE RID6* 

RIDE IN THE WORLD'S MOST MODERN CAR 

NASH AIRFLYTE FOR 1951 
NASH CARS PRICED AS LOW AS $1.759.50 

FORD &PAE NASH, INC. 
"THE HOUSE THAT. SERVICE BUILT" 

6816 SUPERIOR AVE. EN 1-4504 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
For a Pleasant Holiday 

Tlii; I.. II 

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREETS 

YOUNGSTOWN. OHIO 

.  B E S T  W I S H E S  
For a Pleasant Holiday 

THE LORAIN BANKING CO. 
Each Savings Account Insured up to 

1  $10 .000  

FEDERAL RESERVE INSURANCE CORPORATION 

l^ember of Federal Reserve System 

600 BROADWAY LORAIN, OHIO 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday 

CITIES SERVICE PREMIUM 

tad 

CITIES SERVICE REGULAR GASOLINES 

THE CITIES SERVICE OIL CO. 
6611 EUCLID AVENUE trr i-48oo 
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