
fe fe

■'v. ,

‘fe’ .

37-ti metai

Nr. 4 * 1952

"f. ■ • 
•. ■■ , ■'.
: ■ ': : • "" ■ .

■ -

10 c.
sausio 24 d.

CLEVELAND, OHIO* • -** 4 k,z ••• *•"" ...

’y-t j 
r

l

■> 
fe ’• J?'’;

■f.

4< :

• cz •

r

-i i

i
i

' v

..
t

»‘7
&

i'-

i'j.

S’

VILTIE S 
DRAUGIJOS 

NARIAI
Paskutinę savaitę į Vilties 

draugiją įstojo šie asmenys: 
Paplėnas J., Chicago .... 25 
Degesys Roma, Cleveland 50 
Degesys Danielius,

Cleveland ..........   50
Velžis Vincas, Baltimore 10 
Pažemėnas Kazys,

Baltimore 
Rakūnas Kazys,

Baltimore .........
Lietuvninkas Jonas, 

Baltimore .........
J Vilties draugiją galima įsto

ti gaunant reikalingus pareiški
mus iš Vilties talkininkų, krei
piantis tų pareiškimų į Dirvos 
redakciją arba Vilties vardu 
(6820 Superior Avė., Cleveland 
3, Ohio) siunčiant pinigus. Ge
riausią siųsti čekiais ar money 
orderiais.

Primename, kad pirmas Vil
ties draugijos narių telkimo lai
kotarpis baigsis kovo mėn. 31 
d. Gi Vilties draugijos pirmasis 
visuotinis susirinkimas įvyks 
balandžio mėn. 26-27 dienomis.

Visi tautinės minties asmenys 
kviečiame rašytis Į Vilties drau
giją ir savo įnašu stiprinti tau
tinę spaudą.
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MIN. ST. LOZORAITIS 
BONNOJE
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Gėn. de Latre de Tassigny. Amerikos kariuomenės viršininkų tarpe (skaityk rašinį ''Generolas 
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Min. St. Lozoraitis vėl lan
kėsi Bonnoje ir turėjo eilę pasi
kalbėjimų Vakarų Vokietijos 
Užsienių Reikalų ministerijoje.

Jis buvo priimtas Vokietijųs 
užsienių reikalų viceministerio 

. ir abiejų politinių departamen
tų direktorių.

Iš Bonnos vėl grįžta j Paryžių, 
kur numato organizuoti efekty
vią priešgenocidinę akciją.

DETROITIEČIŲ AUKA 
PRASIVERŽUSIEMS 

IŠ LIETUVOS

Praėjusi savaitė nepasižymėjo 
ypatingais įvykiais tarptautinė
je politikoje. Kaip ir ligšiol pa
saulis buvo atkreipęs dėmesį į 
Korėjoje jau septintą . mėnesį 
tebevykstančias derybas, tačiau 
vis daugiau rūpesčių kėlė ties 
pietryčių Azija pakibę debesys. 
Pasaulio opiniją sudomino Vo
kietijoje paskelbtas pranešimas 
apie vak. vokiečių įnašą kariais 
į europinę armiją. Jei vokiečių 
paskelbimas laikytinas daugiau 
didelio masto užsimojimu atei
čiai, tai Azijoje besiplėtoją įvy
kiai gali turėti daugiau ar ma
žiau įtakos šio meto tarptautinei 
politikai. Netenka abejoti, kad 
vakarų vedamos politikos kryp
čiai turės atsiliepti ir dviguba 
Anglijos vyriausybės galvos 
viešnagė Amerikos sostinėje. 
Meskime žvilgsnį pirmiausia į 
Azijos kontinentą.

KORĖJA KELIA RŪPESČIŲ

Pastarosiomis dienomis abi 
besitarančios pusės Korėjoje lau
kė savo vyriausybių patarimų, 
o amerikiečių stovykloje vyravo 
vis labiau augąs įtarimas, kad 
komunistai visai, negalvoja apie 
paliaubų pasirašymą. . Iš kitos 
pusės, ne tik Washingtone, bet 
ir kitose pasaulio sostinėse kilo 
vis didesnis baiminimasis, kad 
Peipingas esąs pasiryžęs Korėjos 
karą perkelti į pietryčių Aziją.

Per pastarųjų savaičių pasi
tarimus VVashingtone su Chur- 
chilliu ir be jo stengtasi prieiti 
prie kokių nors sprendimų ir 
drauge susidurta su įvairiais 
sunkumais.

Politiniai sluogsniai pabrėžia, 
kad pasireiškiąs nuomonių skir
tumas ne .tik- JTautų tarpe, bet 
ir pačios JAV-bės. nėra aiškiai 
pasisakiusios, kokia turi būti 
vedama Tol. Rytų politika. Kiek
vienu atveju, Amerika jau yra 
Įsisąmoninusi, kad Maskva su 
Peipingu savo rankose turinti 
iniciatyvą ir tenka ką nors da
ryti, kad išvengus naujų pasi
kėsinimų iš komunistinio pa
saulio pusės. Kokių, nors planų 
parengimas, savo ruožtu, parei
na ir nuo komunistinės strategi
jos suvokimo, o toji strategija 
keičiama nepaprastai greit,, pa
gal aplinkybes.

Tik Jums, trys mieli lietuviai, 
po 7 metų baisios priespaudos, ' 
šias pirmas ŠVENTAS KALĖ
DAS ir NAUJUOSIUS 1952 me
tus, švenčiant laisvame pasau
ly; galime nuoširdžiai palinkėti: 
geros sveikatos ir didžios ener
gijos sėkmingai tęsti kovą su 
žiauriuoju okupantu.

Kai vyko ir tebevyksta, neap
sakomai baisus lietuvių, naiki
nimas, kai viskas, kas lietuviš
ka su šėtoniškomis kanopomis 
tripiama, Jūs laisvės kovotojai, 
per raudonųjų despotų, durtu
vais iškaišytą Baltijos jūros ke
lią, pasiekėt laisvąjį pasaulį.

Šiandieną, mes iš Jūsų, kaip 
naujagimių lūpų,' kančios kelią 
perėjusių tiesioginių liudininkų, 
iš kur nei uodas negali pralist, 
vistik, Jums raudonuosius sar
gybinius paklupdžius, išgirdom 
gyvąją tiesą apie neįsivaizduo
jamą ' laisvam žmogui, baisųjų 
terorą mūsų brangioje tėvynėje 
Lietuvoje.

Per Jus mes gavome maldavi
mą pavergtųjų brolių būti vie
ningais kovoje jų išgelbėjimui.

Tikėkime, žmogėdros išsimau
dę nekaltų žmonių kraujuje 
sprogs. Mes iš viso pasaulio iš- 
blaškitieji, tikrai sugrįšime J 
Nepriklausomą Lietuvą ir vieni 
su ašaromis ąkyse j ieškosim 
savųjų, kiti džiaugsmingai, dar 
•radę gyvus, juos glausime prie 
savo krūtinių. .

Mieli broliai! Šių švenčių pro- 
_ga, taip reikalingą Jums para-, 
mą priimkite iš mūsų, jūsų 

•t skaudžių išgyvenimų padėčiai 
palengvinti. ' •

Pasirašė: J. Janeckas, R. Sen-
kus, P. Stanionis, M. V. Dubris, . ,, ...
J. Lekas, B. Zvynys, V. Bložė, ti savo strategijos linkmę. 

. V. Urbonas ir V. Tamošiūnas. čia įžiūrėtos dvi galimybės
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pirmiausia prileidžiama, kad 
Maskva su Peipingu, esą, nuta
rę nutraukti pasitarimus ir vėl 
atnaujinti karo veiksmus. Sovie
tų taktika Paryžiaus JT susirin
kime, Višinskio daryti pasiūly
mai dėl derybų perkėlimo, dali
nių atitraukimo ligi 38 paralelės, 
pagaliau, amerikiečių delegaci
jos vado gen. van Fleeto pava
dinimas "kanibalu” (žmogėd
ra...) lyg ir patvirtintų šiuos 
spėjimus. Kitoji galimybė — so
vietai su kinais gali būti nu
sprendę, laikydami amerikiečių 
pajėgas pririštas Korėjoje, ban
dyti su kinų ".savanorių” pagal
ba įsiveržti į prancūzų Indokini
ja-

Reikia atminti, kad ne tik šio 
krašto ryžiai, bet ypatingai gu
ma ir cinkas jau seniai vilioja 
sdvietus. O kur Indokinijos pie
tuose šviečiąs Singapūras — bri
tų laivyno bazė, dominuojanti 
kelius tarp Indijos vandenyno ir 
Kinų jūros, ir į vakarus esanti 
Indija, rytuose Filipinai ir pie
tuose -— naftos šaltiniais gausi 
Indonezija. Kai Indokinijoje ir 
gretimuose kraštuose gyvento
jai daugumoje vargšai, kai va
karai neturi daug simpatijų ir 
kai tuose kraštuose sėkmingai 
kyla nacionalizmo bangos, 
nekalbant apie silpną karinį 
sirengimą tas sritis ginti, 
ar šiuo atveju komunistinis
saulis galėtų i reikalą pamoti 
ranka ?

jau 
pa
tai 
pa-

JOKIŲ SPRENDIMŲ DĖL 
AZIJOS

A..'.' .

STRATEGIJOS 
KAITALIOJIMAS

Nepavykus iš Korėjos išstum
ti sąjungininkų ir Korėjos karui 
smarkiai pastūmėjus į .priekį 
Europos apginklavimą,-kaip nu
rodo amerikiečių spauda (N. Y.

■ Times), Maskva pasiryžusi keis-

joje), tačiau iš esmes ligšiol 
nepadaryta jokių aiškių spren
dimų. Tai nesanti neryžtingumo 
stoka, sako Washingtonas, tai 
tik noras išspręsti visus kylan
čius veiksnius ir supratimas, kad 
visais atvejais Europai turinti
būti atiduota pirmenybė. Ame-' 
rikos valdžios sluogsnių nuomo-| 
ne, ne Azija, bet pramoningoji 
Europos širdis esąs pats pagrin
dinis komunistų tikslas.

J*

BOMBARDUOTI KINIJĄ?

Gręsiančio Azijoje pavojaus ! 
akivaizdoje vakarai nėra vienin- i 
gi. Nors Pentagonas — ameri- ' 
kiečių kariniai sluogsniai perei- 1 
tos savaitės pasitarimuose buvo 1 
kalbėję apie ultimatumą raudo
nųjų derybininkams Korėjoje, 
tačiau tokiai minčiai nepritarė 
nei Washingtono politiniai sluog
sniai, nei Amerikos sąjunginin
kai. Vėl svarstoma, kad kinams 
nutraukus derybas, sąjunginin
kai Korėjoje turėtų atnaujinti 
puolimą ir šį kartą jau bombo
mis apmėtyti Raud. Kinijos 
miestus. Ir Churchillis savo kal
boje Washingtone nurodė į- rei
kalą veikti "greitai, ryžtingai ir 
efektingai” tuo atveju, jei de
rybos būtų nutrauktos, Tačiau 
Londonas su Foreign Office 
(užs. reilc. m-ja) ir čia užpylė 
šalto vandens, esą, naujo komu
nistinio posūkio atveju pirmiau
siai tarkimės...

Kaip matyti, nors vakarai ir 
keletą kartų padarė įspėjimų dėl 
pietryčių Azijos (ir britų Ede- 

■ nas savo viešnagės metu
Yorke pabrėžė, kad JTautos pa- 
siprięįįintųnaujai agresijai;Azi- 
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Kai Korėjoje blėsta viltys su
daryti paliaubas ir kai nebėra 
kalbos, kad iŠ Korėjos galėtų vi
sai pasitraukti amerikiečių ir jų 
sąjungininkų karinės pajėgos, 
VVashingtono politiniai ir kari
niai sluogsniai yra įsitikinę, kad 
nutraukus derybas, turėtų pra
sidėti didelė sausumos pajėgų 
ofenzyvą. Jos tikslas nebūtų 
veržtis prie Yalu upės, bet kuo- 
daugiausiai išžudyti komunistų. 
Tų ofenzyvą turėtų paremti oro 
puolimai prieš Kinijos oro bazes 
ir geležinkelių centrus. Taikiniai 
esą parinkti ir belieka tik laukti 
WashingtonO leidimo. Kinijos 
blokada iš jūros pusės taip pat 
turės sudaryti šios ofenzyvos 
grandį. Nurodoma, kad per pa
staruosius keletą mėnesių ame
rikiečių oro pajėgos Tol. Rytuo
se padidintos 20 niioš., o sausu
mos dalinių skaičius dabar sie
kiąs ligi pusės mil. ■ vyrų.

Deryboms besitęsiant, kariniai 
apmokyti ir pietų korėjiečiai, ir 
dabar jie jau turį astuonias ge
rai kariniai parengtas divizijas. 
Kantrybė Korėjoje jau eina prie 
galo ... sakoma ir piešiama pa
veiksluose ir dabar belieka lauk
ti sprendimo. Kiekvienu atveju, 
derybų nutrūkimo atveju tenka 
laukti karo išsiplėtimo Korėjo
je, gal ir kitur.

Kai žmonės, netekę savo tėvų | 
žemes, atsiduria tremtyje, ryž
tasi grįžti namo, noras kovoti dėl i 
tautos laisvės būna labai didelis. : 
Bet jei tremtis užsitęsia ilgai, I 
kova dėl laisvės ima tolydžio i 
silpnėti: kovotojai vieni pavargs- 
ta, kiti suserga emigrantinėmis 
ligelėmis, kurios, jei su jomis 
nekovojamą, gali pavirsti į siau
bingą vėžį, sunaikinantį visą 
tremtyje esančios tautos dalies 
politinę organizaciją.

Kova dėl lietuvių tautos lais
vės jau gerokai įžengusi į ant
rąjį dešimtmetį. Neprasmingas 
lietuvio tremtinio gyvenimas tę
siasi jau keletas metų. Dėl šių 
priežasčių' jau kuris metas ima 
reikštis negerovės lietuvių trem
ties gyvenime. Jos silpnina lie
tuvių tautos laisvės kovą, maži
na demokratinio pasaulio ryžtą 
spirtis komunistų 
vergijai, gręsiančiai 
į laisvąsias tautas.

Partinis egoizmas
i trumparegystė gimdo nepagrįs
tus, siekiančius diskvalifikuoti 
politinį darbą dirbančius asmens. 
Spaudoje mėginama šmeižtais 
nuvertinti Lietuvos valstybinas 
inotitucijas, siekiant savo par
tijai kredito, bet visiškai nebo
jant, jog tuo skaudžiai žalojama 
lietuvių tautos vienybė ir ken
kiama 
bylai!

Tai 
rioms turėtų būti paskelbta 
griežta kova. Kitu atveju, gali 
iškilti rimtas pavojus taip įklim- 
ti, kad Lietuvos laisvinimo ve
žimas nebus galima pajudinti nė 
iš vietos. Jei Lietuvos laisvinimo 
byloje mes patys vaidintume pa
grindinį vaidmenį ir visiškai ne
būtume reikalingi kitų paramos, 
tai šitokios "partinės lenktynės" 
gal būtų mažiau žalingos. Bet 
dabar, kai Lietuvos laisvinimas 
pareina savo svorio didžiąja da
limi nuo demokratinio pasaulio, 
ypač nuo Jungtinių Amerikos 
Valstybių, tai mūsų tautinė vie
nybė ir politinis subrendimas 
yra Lietuvos laisvinimo sėkmės

VOKIETIJA PRISIDEDA PRIE 
EUROPOS ARMIJOS
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valstybinei 
dar plėstis

ir politine

pačiai Lietuvos laisvinimo

emigrantinės ligelės, ku-

Pereitas šeštadienis kai keno 
laikoma istorine diena, pirmoje 
eilėje, pačiai Vak. Vokietijai. Tą 
dieną per visas Vokietijos radijo 
stotis paskelbtas saugumo rei
kalų valst. sekretoriaus T. 
Blank’o pranešimas, kad federa
linė vokiečių vyriausybė pašauk
sianti Į karinę tarnybą 19-21 
amž. vyrus ir tuo būdu prisi- 
dėsianti prie Europos Armijos 
su savo įnašu — nuo 300,000 ligi 
.400,000 vyrų. (12 divizijų Y. Nu
matyti ir krantų .apsaugos ■ lai
vyno daliniai, ir oro pajėgos. Vo
kiečiai turės lygias su kitais tei
ses toje armijoje ir laukiama, 
kad' vokiečių kariai ginsią /Vo
kietijos sienas nuo agresoriaus.

Tai buvo pirmasis vokiečių

tautos painformavimas apie vo
kiečių vaidmenį vakarų gynybo
je. Plačiai per pasaulį nuskam
bėjęs Adenauerio vyriausybės 
nutarimas pačioje Vak. Vokieti
joje sukėlė skirtingų nuotaikų. 
Socialistai pirmieji pareiškė, kad 
jie visomis priemonėmis priešin
sis šių nutarimų įgyvendinimui 
(jie turės būti nubalsuoti abie
juose vokiečių parlamento rū
muose), tad nesitikima, kad vo
kiečių vyrai ligi šių metų pa
baigos įsivilktų į uniformą.

Ta proga patys vokiečių pa
reigūnai nurodė, kad vokiečių 
militarizmas nežada atgimti ir 
kariai ateity neturės didesnių 
privilegijų už civilinius gyven
tojus.. Vakarų spauda ir pati 
Bonna dar pabrėžia, kad nors 
vokiečių nuomonės ir skirtingos, 
tačiau vokiečiams tenka pasi
rinkti dvi išeitis — arba nepasi
rengus kariniai virsti antrąja 
pietų Korėja arba prisidėti prie 
vakarų.kraštų gynybos ir sustip
rinti taiką.. Pasirinktas,: kaip ma
tyti, antrasis kelias.

pagrindinės sąlygos.
Tik vieninga ir politiniu požiū

riu subrendusi tauta pateisina 
savo valstybinę nepriklausomy
bę ir yra verta demokratinio pa
saulio paramos prarastai laisvei 
grąžinti, šis dėsnis visad buvo 
ir dabar yra taikomas visiems 
laisvės siekiančioms tautoms.

Mes džiaugėmės lietuvių tau
tos vienybe, politiniu subrendi
mu, sugebėjimu organizuotis ir 
kovoti dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
šias mūsų tautos ypatybes įver
tino mūsų draugai ir priešai: 
pirmieji tiesė mums pagalbos 
ranką, o antrieji sėjo mumyse 
nesantaikos sėklą. Mūsų politi
nės institucijos, kovojančios dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, susilaukė 
iš laisvojo pasaulio daugiau dė
mesio ir realios pagalbos. Lie
tuviai (taip pat estai ir latviai) 
buvo įsileisti į Laisvosios Euro
pos Komitetą. Jau seniai spau
da rašė, kad buvo pažadėta ir 
suplanuota mus įsileisti į kitas 
labai svarbias pavergtosios Eu
ropos dalies laisvinimo institu
cijas: Laisvosios Europosradiją. 
Vidurio Europos Studijų Centrą, 
Tyrinėjimo ir Informacijos sky
rius. (Visos šios įstaigos dirba 
Laisvosios Europos Kometeto 
veiklos rėmuose). Deja, tie, pa
lyginti, seni pažadai (išskyrus 
dėl denuncijacijos ir partinių 
kombinacijų gerokai pavėluotą 
lietuvių įėjimą į Tyrinėjimo ir 
Informacijos skyrių) tebėra ligi 
šiol dar nerealizuoti ir neaišku, 
ar bebus galima juos įgyvendin
ti taip, kaip buvo žadėta. Kas gi 
čia kaltas?! Nėra abejonės, kad 
dalis kaltės atitenka paskutiniu 
metu pasireiškusiam mūsų poli
tiniam nesubrendimui, kylan
čiam iš siaurų partinių domina
vimo užmačių, ir tautinės vie
nybės stokai. Be to, intrigos, 
skundai, denuncijacijos — tai 
tikrieji ir didieji šios nesėkmės 
kaltininkai.

Mūsų balsą per Laisvosios Eu
ropos radiją jau seniai girdėtų 
kenčianti Lietuva, jei "Ameri
kos Balse" (”Voice of America”) 
dirbą žmonės, matyt, vengdami 
konkurencijos, nebūtų sudarę 
amerikinėse įstaigose intrigų, 
kurios gerame kelyje buvusį rei
kalą nustūmė į mirties -tašką ir 
skaudžiai pakenkė Pabaltijo 
valstybių laisvinimo organiza
cijai. Tenka pasiguosti, kad šioje 
žalingoje akcijoje pragaištin
giausią vaidmenį suvaidino 
"Amerikos Balso" latvių sekto
rius. Lietuviai, dirbą "Amerikos 
Balse”, sugebėjo 'išlikti neutra
lūs.

Tad skelbkime griežčiausią ko
vą emigrantinėms ligelėms, ku
rios gimdo partinio dominavimo 
užmačias ir asmeninį pavydą, 
kad jos neišvirstų į vėžį, ėdantį 
lietuvių tautos politinę organi
zaciją ir tuo žlugdantį Lietuvos 
laisvinimo kovas sėkmę.

B. Bakene
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EUROPINIO 
SĄJŪDŽIO 

KONFERENCIJA
Londone sausio 20-24 d. vyks

ta Europinio Sąjūdžio ribose 
konferencija. Lietuvių tautinę 
grupę, kuri konferencijoj daly- • 
vaus delegatų titulais, sudaro 
min. B. K. Balutis. Dr. St. Bač- 
kis ir Dr. P. Karvelis. Stebėto
jų titulais konferencijoj daly
vauja VT narys doc. M. Brakas, 
pasiuntinybės patarėjas V. Ba- 
lickas, DBLB pirmininkas Var- 
kala ir DBLS-gos pirmininkas 
M. Bajorinas, be to, kaip jauni
mo atstovė — St. Prapuolenytė. 
Į konferencija atskrenda iš JAV 
V. Sidzikauskas.

Konferencijoj bus svarstomi 
pavergtų tautų reikalai. . Jau 
Hamburge įvykusioj konferenci
joj buvo atkreiptas dėmesys į 
Europos integracijos reikalą, 
kad pavergtieji Rytų Europos 
kraštai drauge su Vokietija ir 
Vak. Europa sudaro vienalytį 
nedalomą vienetą.

Europinį sąjūdi remia ir jo 
garbės pirmininkai vra dabarti
nis D. Britanijos premjeras W. 
Churchillis, A. de Gasneris, R. 
Schumanas .ir P. H. Spakas.. Jo 
Rytų ir Centro Europos Komi
sijos pirmininkas Mr. E. Bed- 
dington-Behrons mūsų delega
cijos nariams, kurie dalyvaus 
konferencijoj, atsiuntė savo nuo
širdžius sveikinimus. E.

TRUMANO 
BIUDŽETAS

šį pirmadienį prez. Trumanas , 
Kongresui pasiuntė biudžeto 
projektą 1952-53 m. Jis laiko
mas rekordiniu Amerikos isto
rijoje;1" ,

Biudžete numatyta 85,444,- 
000,000 dol. išlaidų. Tai sudaro 
550 dol. iš kiekvieno vyro, mo
ters ir vaiko krašte. Iš kiekvie
no dolerio 60 et. numatyta skir
ti ginkluotoms pajėgoms.

Netrukus prezidentas numato 
atskirai pareikalauti 5-6 bil. dol. 
atominių ginklų plėtimui, kurie 
turį ryšio su kai kuriais fantas.- 
tinio pobūdžio ginklais.

Nurodęs, kad parama užsienio 
kraštams yra gyvybinės reikš
mės besiekiant taikos ir saugu
mo pasauly, prezidentas prašo 
šią paramą nuo apie 7 bil. dol. 
padidinti ligi 10 su viršum bil. 
Prezidentas siūlo pakelti ligi 5 
bil. jr mokesčius. Jei jie būtų 
priimti, tai asmens pajamų mo
kestis būtų pakeltas apie 5 nuoš. 
ir daugiau pakiltų korporacijų ir 
akcijų mokesčiai.

Kariniams reikalams pasiūly
ta išleisti per 51 bil. dol. (šiais 
metais numatyta apie 40 bil.). 
Numatoma, kad prezidento pa
siūlytas biudžetas gali būti ap
karpytas. Jau dabar prieš jo 
esą, per didelį išpūtimą smar
kiai pasisakė ne tik respubliko
nai, bet ir demokratų dalis.
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CHURCHILLIS PLAUKIA 
ATGAL■

. Grižęs ,iš Kanados britų min. 
pirmininkąs W. Churchillis dar 

įkartą lankęsi tVashingtone, 
| (Perkelta i 8-tą puslapi)

ta-

v

< >
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PAŽADĖJO TALKĄ
Sausio pradžioj į VLIKo. būs

tinę buvo atvykęs žymusis ame
rikiečių žurnalistas Leonardas 
Schweitzer, kuris, kaip ameri
kiečių spaudos koncerno News 
Service, kuriam-priklauso 93 
spaudos organai, atstovas, - nuo
latos reziduoja Bonnoje. Ta pro
ga jis turėjo plačių pasikalbėji
mų su . VLIKo nariais., ypač do-

venimu, religine padėtimi, visa 
Lietuvos laisvinimo akcija bei 
lietuviškais veiksniais, veikian
čiais Europoje ir Amerikoje. 
Prieš vykdamas į Europą, jis 
Washingtone matėsi su min. P. 
Žadeikių.

Schweitzeris pažįsta visus žy
miuosius Rytų Europos kraštų 
politikus ir žaliajame Interna
cionale, ir LE Patariamojoj Gru
pėj. Neseniai jis turėjo pasi
kalbėjimą su De Gasperiu, Aden- 
aueriu ir kt,; aplankė Sueso ka
nalo zoną ir antrą kartą vyksta 
pas Franko. Iš vertingų infor
macijų, kurių jis gavo iš VLIKo, 
pažadėjo paskelbti amerikiečių 
spaudoj Lietuvos bylos reikalu' 
tris straipsnius, P. Schwėitzeristris straipsnius, p. bchweitzens 
ne tik nuoširdžiai domėjosi ir 
Infnrniflv’nsi AktiiAltaiaiAfa T Ja.
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...., . ________ r_________ informavosi aktualiaisiais Lie-
mėdamasis „Lietuvoj vykusia ir tpvos laisvinimo klausimais, bet 
tebevykstancia rezistencija, par- ir pats suteikė VLIKo vadovybei . 
tizanlniu judėjimu,-žmonių gy-Įvertingų.informacijų.'' E. ■
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Ohio Lithuanlan Publishing Company, 
5820 Superior Avė., Clevelųnd 3, Ohio. 
Phone- ENdicott 1-4486. Issued in 
Cleveland every Thursday. Editora: 
Vincas Rastenis, Balys Gaidžiūnas.

Entered as Second-Class matter 
iccember 6th. 1915. at Cleveland 
miler the act of March 3. 1879.

Sulu-cription per year in advance: 
in the United Statės — $5.00 in Ca- 
nada — $5.50, elsewherc — $6.50.

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
Ohio Lietuvių Leidybos Bendrovės, 
8820 Superior Avė., Cleveland. 8. 
Ohio. Telefonas: ENdicott 1-4486. Iš
eina kiekviena ketvirtadioni. Redakto
riai: V. Rastenis, B. Gaidžiūnas.

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

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

KAS ir KUR
• Laikraštininkas J. Grigolaitis 
dar tebegyvena Vokietijoje. Jo 
adresas toks: (13b) Rosenheim, 
Ręgręrungslager.
• .Vytė Nemunėlis išleidžia ei
lėraščių rinkinį jaunimui "Pietų 
vėjelis”.
• "Mūsų Pastogės” redakto
rium, pasitraukus J. Veteikiui, 
pakviestas A. Mauragis. Bend
rai, abu Australijos lietuvių laik
raščiai, palyginti, labai silpni.
• Amerikos Lietuvių Tarybos 
prezidiumas: šimutis, Olis, Gri
gaitis ir Vaidyla buvo nuvykę į 
Washingtoną ir kalbėjosi vals
tybės departamente su pasekre- 
torium Jame Webb.
• Dirvą savo artimiesiems užsa
kė šie Dirvos rėmėjai iš Chica- 
gos: A. Vaitkus — į Australiją, 
K. šimulis — į Kolumbiją, Dr. 
A. šeštokas — j Kanadą, o J. 
Pročkys-jr J. Valiukonis — čia 
pat JAV-se.

• Anglijoje lietuvių laikrašti
ninkų valdybą sudaro: K. Obo- 
lėnas, F. Neveravičius ir S. Žy
mantas. Gaila, kad iki šio laiko 
nepajėgia susiorganizuoti lietu
viai žurnalistai Amerikoje.

• Vysk. V. Brizgys šiuo metu 
lankosi Venecueloje.

• Vienybė paskelbė, kad Br. Bie- 
liukas išstojo iš L. Valstiečių 
Liaudininkų S-gos.

• Didžiosios Britanijos namus 
Londone tvarko M. Bajorinas, 
R. Baublys ir A. Žukauskas.

• Prof. M. Biržiškos knygą 
"Tremtinio galvojimai apie sa
vo tautą” išleis Califomijos lie
tuviai. •
• Ministerio Petro Klimo, kurio 
likimas nežinomas, sūnus Petras 
gavo Free EUrope Strasburge 
išlaikoma universiteto stipendi
ją-
• Pianistė Birutė Smetonienė 
koncertavo Chicagoje, ALTS-gos 
ruoštame koncerte.
• Lietuvių Dienos, einančios 
Californijoje, išleidžia S. Būda
vo apysaką "Varpai skamba”.
• VLIKo pareigūnai tarėsi su 
prof. Gunthėr Ipsen, vokiečių 
vyriausybės atstoyu, dėl Baltų 
instituto įsteigimo.
• Vliko ir Vykdomosios Tarybos 
narys T. Šidiškis tarnybiniais 
reikalais lankėsi Zueriche bei 
Berne.
• Po ilgesnės pertraukos, po ne
vykusio Vliko ir Dipl. šefo susi
tarimo atmetimo, Vlikas susi
renka posėdžio sausio mėn. 30 d.

LIAUDININKŲ GINČAI

"Vienybė” Nr. 2 paskelbė vals
tiečių Liaudininkų centro komi
teto nario Broniaus Bieliuko pa
sikalbėjimą. Pasikalbėjime iš
kelta visa eilė liaudininkams 
skaudžių reikalų, esantieji jų 
tarpe nesutarimai, nesutarimai 
su sandariečiais ir kt.

Apie nesutarimus su sanda
riečiais sako:

"Nors ir labai norėčiau, bet 
negaliu paneigti, kad sandarie- 
čių tarpusavio santykiai nėra 
geriausi. Visa eilė kuopų labai 
gražiai sugyvena. Didžiausia 
trintis tarp sandariečių yra Chi- 
cagoje. Bet negalima norėti, kad 
vietos sąndariečiai sugyventų 
gražiai, kada Sandaros Vyr. Va
dovybės narių tarpe yra perbė
gusi labai jau juoda katė. Va
dovybės nariai yra pasidalinę ly
giai pusiau. Atrodo, kad dau
giausia vienas kito nemėgsta — 
tai Mikas Vaidyla ir Alena De- 
venienė. čia nemanau kuriam 
nors kaltę primesti. Aišku, kad 
jiedu vienas kito neremia. Kar
tais net gana žiauriai pakovoja. 
Apjungėjas visos organizacijos 
yra aktyvus senas kovotojas 
Petras Pivariūnas”.

Apie esamus liaudininkuose 
sidzikauskininklis taip sako:

"Ir man teko patirti apie tai 
ne iš vieno dokumento, kurio 
dalelę teko perskaityti net liau
dininkų CK posėdyje. Galiu nu
rodyti vieną sidzikauskininką— 
tai Karolis žalkauskas. Kai ku
riais požiūriais jiedu visiškai 
panašūs. Pav., jie abu mano, kad 
min. St. Lozoraitis ir kiti Pa
siuntiniai, kuriems okupacija 
sutrukdė normaliai eiti pareigas 
(nors Vyriausybės, prie kurių 
jie buvo akredituoti, ir dabar su 
jais skaitosi de facto), nėra Lie-

tuvos Atstovai. V. Sidzikauskas 
mano, kad veikią pasiuntiniai — 
bent ministeris P. žadeikis — 
nepripažįsta min. St. Lozoraičio 
L. Diplomatijos šefu, nors min. 
P. žadeikis A. L. Bendruomenėą 
įsikūrimą sveikino ir L. D. šefo 
vardu. Gal yra ir daugiau (bet 
labai nedaug) panašiai galvo
jančių žmonių, o tarp jų, berods, 
ir K. žalkauskas.

Jiedu taip pat "vidujiniai įsi
tikinę”, kad aš įA neištikimas 
tautiniu ir vai "' 
riais, ir kad jiems leistina vers
tis neatsakingu diskreditavimu 
ir diskriminacija.

Gal yra ir daugiau davinių 
galvoti, kad liaudininkuose jau
čiama stipri V. Sidzikausko įta
ka. Pav., nepasipriešinimas V. 
Sidzikausko .iniciatyvai organi
zuoti "antrąjį liberalų interna
cionalą" apeinant tautininkus, 
arba ir faktas, kad V. Sidzikaus
kas, liaudininkų atstovo pava
duotojo titulu yra įėjęs žaliojo 
Internacionalo, Washi n g t o n e 
sąstatam Tačiau taip nėra. 
Liaudininkams vadovauja, anot 
Dr. M. Devenio, J. Audėnas, o 
ne V. Sidzikauskas.”

Bendrai, vertinant paskelbtą 
pasikalbėjimą, reikia pripažinti, 
kad yra eilė labai sveikų ir drą
sių minčių. Tik, jei jau centro 
komiteto nariui atskirai reikėjo 
tokį pasikalbėjimą skelbti, ma
tyt, kad liaudininkuose yra 
skaudžių žaizdų.

nių giesmių? Muzikinės progra
mos dalies reikalu kaip tik bu
vo kreiptasi į kompetentingą as
menį ir jei jis neišdrįso pasiro
dyti tarp kitų tautų su mūsų je ir globoje; todėl ši mūsų or- 
kalėdinėmis giesmėmis,' tai tik 
todėl, kad jos visos, su mažom 
išimtim, yra skolintos iš kitų, 
daugumoj iš lenkų.

Tiesa, nebuvo žinoma, kad 
Rochesteryje yra "daugiau iš
manančių” kuriuos, beabejo, at
stovauja gerb. dr. L., tačiau joaš .A r

vadiniu požiū-, ;™ėtV''"lietuvių" kompozH^

Ar jau pirkai

Vilties,

spaudos ir radijo

draugijos

nario lakštus?

Balfąs iki šiol buvo Int. Re-i savo pageidavimus tuo reikalu 
pavyzdžiui: ligonims, seneliams, 
vaikams, našlėms, invalidams, 
daugiavaikėms šeimoms ar ki
tiems, BALF’as visuomet malo
niai tuos pageidavimus išpildys. 
BALF’o uždavinys buvo ir tebė
ra rūpintis, kad visi likę Euro
poje tremtyje lietuviai tremti
niai būtų aprūpinti Amerikos 
lietuvių pagalba ir parama.

Šalia to Amerikos valdžia pa
geidauja, kad visas šalpos dar
bas, ypač dabar, būtų centrali
zuojamas, nes tokiu būdu leng
viau jį sekti ir kontroliuoti. Vi
sos šalpos organizacijos kiek
vieną mėnesį privalo teikti val
džiai smulkius ir išsamius pra
nešimus apie savo veiklą šalpos 
srityje.

Kan. Prof. J. B. Končius 
' BALF Pirmininkas

fugee Organization (IRO) nariu 
ir yra Jungtinių Amerikos Vals- 
tybių federalinės valdžios žinio-

rių sukurtos kalėdinės giesmės: 
"Sveikas Jėzau gimusis”, "Tylią
ją naktį”, "Linksmą giesmę mes 
užtrauksimu ”Gul šiandieną jau 
ant šieno” ir kt.” yra visos sko
lintos. Taigi, naudojant tų "dau
giau išmanančių” patarimu ga
lima buvo dar daugiau apsijuok
ti ne tik prieš save, bet ir prieš 
svetimtaučius”.

H. ŽEMELIS ATSAKO
"Draugė” , buvo užpultas H. 

Žemelis, kuris Rochesteryje or
ganizavo kalėdinę radio valan
dėlę. Tas pats "Draugas” Nr. 
12 atspaude H. žemelio atsaky
mą. Jame pasakyta:

"Gali kilti, klausimas, kodėl 
Kalėdų proga, negiedota kalėdi-

CHICAGIECIAI, ĮSIDĖMĖKITE

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

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

Priima 6-9 vai. vak.;
šeštad. 10 v. r. — 6 v. v.; trečiad. tik ssusitarus. Tel. YA 7-7381
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Komunistinė "Laisvė” Nr. 
patenkinta perankstyvu "Dar
bininko” džiaugsmu dėl V. Ras- 
tenio pepaskyrimo į Free Europe 
tarnybą, rašo: "Skundė tie, ku
rie patys norėjo tą vietą gau
ti...” Bet skundas neprilipo ir 
ką dabar reikės parašyti?

* * •
Tuo reikalu, "Darbininko” pa

ragintas pareiškė džiaugsmą ir 
"Keleivis”. Ir jam Rastenis ne
mielas. Bet Rastenis buvo ne
mielas ne tik "Laisvei” ir "Ke
leiviui”, bet ir "tėvui ir moky
tojui”. "Tėvas ir mokytojas" jį 
patardyti buvo nusivežęs net į 
Maskvą, bet ir ten V. Rastenis 
atlaikė. Atlaikys "Laisvės’? ir 
"Keleivio” kandžiojimus, tik ne
aišku, kokią, čia draugystę pa
laiko pranciškonų "Darbinin
kas”.

» » •

Teisingai '.'Vienybė” Nr. 3 J. 
Tysliava parašė. "Tragikomedi
ja: tuo tarpu, kai V. Rastenis 
atsisėdo Laisvosios Europos ko- 

; mitete, tai "Darbininko” redak
torius — ant savo paties ylos..."

ganizacija naudojasi sekančio- i 
mis privilegijomis ir lengvato- ■ 
mis: i

(1) — Esame paliuosuoti nuo 1 
vairių federalinių ir valstybės 

mokesčių, todėl visi mūsų už- ’ 
pirkimai: maistas, vaistai ir ki
tos gerybės atseina žymiai pi
giau, pav. gavus leidimą, siun
čiant cigaretes, kartonas — 10 
pokelių mums atseina tiktai apie 
$1.00. Vaistai, riebalai, cukrus 
ir kitos gerybės gaunamos urmo 
eksporto rinkos kainomis, be 
jokių mokesčių, kas dažnai su
daro apie 40% —50% pigiau.

(2) —Visų persiuntimas, kaip 
drabužių, avalynės, maisto ir 
kitų reikmenų, iš New Yorko į 
Europą mums nieko nekainoja, 
nes transportacijos išlaidas ap
moka federalinė valdžia.

(3) — Paslystas mūsų gėry
bės tremtiniams sušelpti Euro
poje, vietos valdžių {leidžiamos 
be muito mokesčių ir kitų ap
sunkinimų.

■ (4) — Gėrybių išdalinimas, 
pavyzdžiui, Vokietijoje po sto
vyklas ir kituose kraštuose daž
niausiai nieko nekainoja, nes 
atliekama kitų šalpos organi
zacijų kooperavimu ir priemonė
mis.

(5) — Maisto ir kitų daiktų 
supakavimas eksportui, beveik 
nieko nekainoja, tą atlieka urmo 
pardavėjai, iš kurių produktai 
perkami didesniais kiekiais..

Atsižvelgiant į tai, norime at
kreipti Jūsų dėmesį, kad siun
timas bet kokių gėrybių į už-

■ sienį kitais būdais ir keliais, ne- 
. registruotoms ir nepripažintoms

šalpos organizacijoms daug bran
giau atsieina.

Todėl geriausia yra siųsti 
įvairias gėrybės ir pinigus trem
tiniams Europoje per BALF’ą, 
kuri visa tai atliks ekonomiškai 
ir, žinoma, išpildys donatorių 
pageidavimus, pavyzdžiui,' jei 
teisininkai, gydytojai ar kitos 
grupės siunčia saviesiems kole-

■ goms sušelpti, tas bus padaryta. 
’ Siuntėjai visuomet gali nurodyti

jei galima pirkti pigesnėm kai
nom tiesiog iš fabriko patiekia
mų šių prekių:

1) Garsiųjų Smith-Corona ra
šomųjų mašinėlių LIETUVIŠKU 
raidynu PILNAM amerikoniškų 
ženklų sąstate.

2) Amerikoj geriausių dulkių 
siurblių.

3) V-M, Avalon ir kt. geriau
sių fabrikų ir įvairiausių mo
delių fonografų.

Lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Prekės demonstruojamos, 
nejpareigojant pirkėjo, pagei
daujamu laiku jo bute.

V. BARTKUS
712 E. 92 St., Cleveland 8, Ohio 

LI 1-6716 (po 5 vai, p. p;)
(5)

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandien, nėra reikalo

laukti nei metų, nei mėnesio

pabaigos!

JURGIS SAVICKIS

( Tęsinys iš pereito nr.)

Tuomet, atsitikdavo, kad, mažiau
sieji, laukiamas, sprogstančios bombos 
pavidalu, į direktoriaus kambarį įšok
davo Balutis. Pats Generalinis Sekre
torius.

— Mašinėlė rašai? — Turbūt ge
neralinis sekretorius manydavo, kad, 
kurią naują- prekybos sutartį su Ja
ponija koreguoju. Aš nekaltai ir ne
noromis stengdavausi pridengti ranka 
savo "sutartį”, kad gen. sekretorius 
neįžvelgtų. Bet generalinis sekretorius 
teištardavo:

— Rašai mašinėlė... O aš nemo
ku! — Tai buvo pagirimas man.

Paskui generalinis sekretorius, nei 
žodžio, nei žodelyčio neištaręs, atida
rydavo vieną mano rašomojo stalo stal
čių — jis žinojo, kad ten suslėpti ge
riems draugams Whisky ir konjakas: 
Roi de Soleil! Įsipildavo . į čią esamą 
sidabrinę taurelę to "Roi de Soleil”, iš 
tokio butelio, besišypsančio butelis ir 
tokio išpūstu pilvu, dar į vielas mand- 
riai įpinto, kad iš to puikumo nesprog
tų. Mirktelėdavo man gudriai akimi 
Balutis, o jau duryse man pirštu pa
modavo :

— Savicki,. o aš Tau sakau, kad 
Tu žūsi! ’ . •

Vadinasi, pelaikyk konjako vaidy
biniame bute.... ' •

* ■ *

Tuomet nebuvo jokių taisyklių ir galėjo būti. Bet tas nekliudė. nėkiek

pramintų kelių. Balutis tuomet dirbo, 
turėdamas visuomet savo nuomonę. Ba
lutis formavo Lietuvą. Tuomet Minis
terija neturėjo net savo, nuosavo, buto, 
— tai buvo Respublikos kūrimosi pra
džioje, — ir nebuvo tuo, kuo ji virto 
vėliau, ar ne ketveriais protokolo še
fais, kai visoje Lietuvoje mūsų ūkinin-' 
keliai vaikščiojo prakiurusiomis kelnė
mis. Tuomet ji buvo kukli, apaštališkai 
kukli. Bet podraug tokia darbšti, tokia 
subordinacijos ir susiklausimo, įstai
gėlė.

Ministerijai tuomet taikomas na
mas buvo nuomojamas iš vieno silkių 
pirklio — didmeninko, su kuriuo vi
suomet buvo daug ermiderio dėl tos 
pačios nuomos.

Tam tikromis' dienomis; Kauno 
burmistro nustatytomis, prie pat mūsų 
ministerijos įvykdavo mugė. Mat, ten 
būta patogios, patogutėlės aikštės. Ten 
ūkininkai suveždąvo visokių savo gė
rybių, galvijų ii- gyvųjų kiaulių - ne
skiriant. Tuomet buvo ten marga ir 
labai gyvenimiška. Nuo tų ' žmonių, 
kiaulių ir visokeriausių produktų.

Balutis mane, ir kitus, tikino, kad 
vienas anglų diplomatas, atvykęs Kau
nan prisistatyti, ant kiaulės -raitas į 
Ministeriją įjojo. Mat, anot Balučio, 
po. ko jų halėje buvo-pasitaikiusi kiau- ..................

~iė, įgėrusių ūkininkų užvyta. Gal buvo. ruoštas išvykittiąs Nemunu laivų. Žmo- ■

žmonėms dirbti, o anglams savo rimtas, 
pokarines misijas atlikti Pabaltijo pa
kraštyje.

O žmonės' ministerijoje tuomet la
bai dirbo, nes buvo labai daug darboz 
Nepoetizuojant perdaug, vis dėlto ga
lima būtų pasakyti, kad tai buvo kaip 
koks pavasario žiedas, persiveržęs per 
žemės plutą payasarį, — taip atrodė 
toji įstaiga. Respublika ką tik kūrėsi, 
viskas buvo nauja, ne taisyklėmis ir 
prityrimu ji bujojo, bet viskas buvo 
kuriama iš nauja. Balutis buvo šios kū
rybos siela. Užtai, kai jam teko atsi
skirti su ministerija, kai jis buvo ski
riamas pasiuntiniu į Washingtoną, me
nu kaip dabar, ministerijos dalis, ypač 
ponios ir panelės, liko labai susirūpi-

vargų ir darbų. Toks sekmadieniškas, 
nusiteikęs ir patrauklus. Beveik — tu- 
miškas. Publika, kaip mokėdama, save 
linksmino, šoko ir pramogavo. Balutis, 
sekmadieniškai sveikatai sustiprinti, 
buvo palypėjęs ant kapitono tiltelio 
(rinktinai publikai tai buvo galima), laivai, netik nemokamai vežė, bet dar 

kiekvienam pąsažieriui teikdavo gerai 
atšaldyto alaus kufelį. Toks alaus kau
šas teko ir man išgerti. Dar, per ūki
ninkų neblaivumą, laukiškumą ir suk-* 
tybes. Juk kiekvienas ūkininkas, pri
plaukęs Kauną, stengdavosi išsprukti 
iš laivo per kokią skylę, dešimt kartų 
apeidamas denyje apie kaminus, kon
trolieriui į akis neįkliūti. Tik vis to 
prakeikto bilieto nepirkti, ar jį "pa
mesti”. Daug nemalonumo būdavo ka
pitonui. Toksai Balučio žmoniškumas 
buvo malonus.

Gerai, kad aš tą linksmą sekma
dienį buvau pristatytas laivo kapitonui 
ir paspaudžiau jam ranką. Tai buvo 
Balutis.

Ir labiausia pavojingas plaukiojimas 
dėl konkurencijos. Aš pats gerai atsi
menu, kad senais laikais dėl tos kon
kurencijos ir dozerientacijos laivai ūki
ninkus vežė nemokamai. Dar gerai pri
simenu, man vaiku būnant, susikirtę

Sveikatai ypatingai dar sustiprinti sta- 
lutėlyje buvo pasistatęs sau "kleboniš
ką” (receptas — 10 centilitrų, plus pi
pirų viršuje). Ko žmogui daugiau rei
kia bežvalgant maloniuosius Nemuno 
reginius! Nemunas kartais sekmadie
niais iš tiesų gali būti gana gražus.

Ponas Balutis iš aukštybių pamojo 
man, kaip savo jaunesniam konfrerui:

— Savicki, leisk Patį supažindinti 
su ponu kapitonu!

Aš priėjau ir padaviau ranką pa
prastojo, Nemunu beplaukiojančio, lai
vo paprastajam kapitonui, kuris atrodė 
kaip koks, iš eilės ištrūkęs ūkininkas. 
Ir tiek.

Nemunas. Laivokštis. Gremėzdas 
nusios dėl jo išvykimo ir, tebus man kapitonas. Tai ne Missisipi kokia. Bu- 
atleistas šis techniškas išsireiškimas, vau labai net nepatenkintas. Jo eksce

lencija, generalinis sekretorius, verčia
si tokiais niekais.:..

Bet dabar, kartais dar ir pirmiau, 
kai į mano prancūziškos pašiūrės stor 
ga kerta prancūziškas lietus, aš pagal- 
vuoju. Balutis pasielgė gerai. Gerai, h. Mų Bako). Bct

* »

Bebaigiant šį pavėluotą Balučiui 
laišką, taikomą į jo, Balučio, festivąlio 
ruošas, tebus man atleistas mano iš- . 
sišokimas ir taip sakant suardymas tų 
klasiškųjų, tragedijos taisyklių; vietos, 
laiko ir veiksmo vienumo požvilgiu 
(juk iškilmingame raute reikia sėdėti 

kad sąmoningai pristatė mane, mūsų ~
• 4 . '“V”. M ■■■ netohmojo plau- “ sce’„os icki je ram.

vas. Mes dar ilgai ministerijoje po p klojimo, atstovę!. Plaukiojimo Hemu- apeigoms einant, ir priglausti,
išvykimo j) minėjome , ; nu tuomet tiek mažai reguliuojanrn, įbbljaį, prie sav0 žilo ūso.

; primityvišku,Ar tuo budu, labai pavo- J . J F ' '
Vieną kartą, prisimenu, buvo su- jingu. Per seklumas, nejaukias vagos — Baluti, daug, daug Tąu užtar

iu, jgcruoių uumuaų uušuaaišvu. • sroves, laivų komunikacijos piratiškų-' naųtoš laimės ir pripažinimo,
taip, gal ir ne. Bet tais laikais visaip netils sekmadienio nuobodulio atsiginti, mą. Jei. vienas laivas sekluriioje prisvi- t Roąuębrune, Gap Mar^in

-r- žlembė visai: graudžiomis ašaromis. 
Mums visiems buvo liūdna ir neaišku, 
kaip ministerija bus be Balučio. Ne
kalbant jau, apie Balutį be ministeri
jos. Bet diplomatų tokia jau lemtis, 
nėra laiko kada sentimentalauti, vyks
ta ten, kur yra-skiriamas. - '

'Buvo taurus, vyriškas,ir tokš sa-
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Buvodamas kaimyniniame Eli- 
zabethe prof. J. Žilevičių keletą 
kartų temačiau tik iš tolo. Ta
čiau žmones tikrai galima pa
žinti tik iš arti, nes kūrėjai spin
di ne savo paviršium, o vidum.

Praėjusią savaitę, keliese su
sitarę, kaip žurnalistai ir šiaip 
sau žmonės, nedrąsiai pasibel- 
džiam j J. žil. duris. Duris ati
daro ir vienišas maloniai mus 
sutinka pats jubiliatas. Per'ko
ridoriuje sustatytas muzikolo
gijos rinkinių spintas vos pra- 
lendam į patį centrą — darbo 
kambarį, čia krinta j akis visa 
tai, kuo galima nusakyti pa
skutinį J. žil. darbą: ant kūry
binių fortepijono klavišų padė
ti "Nelemto bučkio” operetės 
(žodžiai J. Steponaičio) primar
ginti lapai, o ant darbo stalo

• guli Rusų Archeologijos Dr-jos 
archeologinių užrašų (liečiančių 
ir Lietuvą) knyga.

Smalsi akis perbėga sienas, 
stalus, spintas — spinteles. Bū
tas — kaip viena ištisa harmo
nija, ryškiai primenanti nese
niai ir jo "iškeliavusią” šeimi
ninkę ir jubiliato gyvenimo pa
lydovę. Nuo sienų žiūrį kryžių 
smuikeliai, istoriniai paveikslai 
primena didelę lietuvių tautos 
kančią ir kūrybą. Susimąstę pri
einame prie užkandžių stalo, prie 
kurio nuoširdžiai pasikalbame. 
Tomis pasikalbėjimo mintimis 
čia ir pasidalinu gal tik su tais, 
kurie J. Žil. iš tolo tematė.

Gyvenimas ir 
studijos
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(Prof. J. Žilevičiaus 60 m. amž. sukakties proga)

Baigęs muzikines studijas, J. 
Žil. dirba pedagoginį darbą įvai
riose istorinės Lietuvos vietose: 
Vitebske, Minske, Mohileve, 
Smolenske. <

J. žil. gimė žemaičių Plungė
je, kur kadai kun. Oginskio, kad 
ir svetimi orkestro garsai sklei
dėsi ramiojo žemaičių žmonių ir 
gamtos aplinkoje. Gal jie, o gal 
bendra Lietuvos Pasaka ir Dai
na pažadino profesoriaus muzi
kinę sielą muzikos kūrybai. 1911 
J. žil. studijuoja-muziką Varšu
vos Muzikos Institute, 1914 m. 
persikelia j Petrapilį ir pradeda 
kompozicijos studijas Petrapilio 
Konservatorijoje pas prof. Vito- 
lį, Glazenovą, Sokolovą ir kt. 
1919 m. su V. Grigaitienė kon
servatoriją baigia. Greta kom
pozicijos studijų konservatori
joje profesorius, 1915 m. įstojęs, 
dvejis metus studijuoja paleo
grafiją Petrapilio Archeologijos 
Institute, o 1918 m. tame pa
čiame Petrapilyje grafo Zubovo 
Meno Istorijos Institute pas 
prof. Platonovą semia meno is
torijos žinias. Petrapilyje 1917 
m. J. žil. sukuria 2 reikšmingus 
dalykus: pirmąją kompoziciją ir 
amžinąją harmoniją. Būdamas 
kompozicijos klasėje parašo 
"Nubudimo valandą”, dainą sop
ranui, kurią pirmą kartą išpildė 
Amerikos lietuvė Pol. Stoskiūtė.

Amžinąja harmonija, tegul 
man bus atleista, pavadinau šei
mos sukūrimą. 26 amžiaus metų 
būdamas studentas J. žil. veda 
Vikt. Vasiliauskaitę, baigusią 
Oxfordo universiteto pedagogi
nį skyrių. Išsirinktoji draugė 
profesoriui buvo talkininkė jo 
darbuose, prietelka namų rei
kaluose, palydovė kelionėse. De
ja, praėjusiais metais, Aukščiau
siajam pašaukus, ji, baigusi že- 

“ miškąjį kelią, išėjo naujosios 
būties keliais amžinybėn. Liko 
vienintelė paguoda, ištekėjusi ir 
greta gyvenanti dukrelė.

1920 metų pavasarį grįžęs 
Lietuvon, J. žil. tais pačiais me
tais imasi sunkaus darbo — or
ganizuoja Kaune teatrą. Su A. 
Kačanausku, V. Grigaitienė ir 
kitais ryžtasi pastatyti "Demo
no" operą; repeticijas pradžioj 
atlieka V. Grigaitienės bute.

Parvykę Lietuvon Kipras ir 
Mikas Petrauskai ir A. Sodeika 
pradžioje neparemia šių pastan
gų. išvyksta j Vilnių, kur pra
deda organizuoti operetę. Ta
čiau dėl nelemtų politinių sąly
gų jie Vilnių turi palikti ir, grį
žę Kaunan, prisideda prie pir
mųjų darbo. Operai kurti ir ves
ti sudaro Operos Tarybą.

Pagaliau teatrui buvo gautas 
karo apnaikintas buv. Kauno 
miesto teatro patalpos. J. žil. 
pirmasis lietuviško teatro ad
ministratorius — vadovas.

Reikėjo nugalėti organizaci
nius ir ūkinius sunkumus, kad 
sudarius sąlygas pirmajai lietu
viškai Vaidilų šventovei, išsi
skleidusiai visomis muzikinio ir 
vaidybinio meno šakomis ir .at
likusiai Lietuvos laisvės metais 
didelį vaidilų auklėjimo darbą ir 
tapusiai tautos pasididžiavimu.

1922 m. J. žil. matome Švie
timo Ministerijoje. Būdamas me
no skyriaus viršininku, jis pa
deda pagrindus visos tautos me
no auklėjimui ir lavinimui. 1922 
m. parašo ir paskelbia muziki
nio lavinimo programas aukš
tesniosioms ir vidurinėms mo
kykloms.

Rūpindamasis pakelti muzi
kinį lavinimą, organizuoja Kau
no Konservatorijoje aukšt. ir vi
dur. mokyklų mokytojams kur
sus. 1923 m. įsteigia simfoninį 
orkestrą, kuris 2 kartu per sa
vaitę duoda žymių lietuviškos ir 
pasaulinės muzikos veikalų kon
certus. Tais pačiais metais išlei
džia Muzikos Almanachą, o 1924 
m. įkuria Muzikos Meno žurna
lą. Jau būdamas Klaipėdos Kon
servatorijoje, parengia ir savo 
lėšomis išleidžia mokyklų mo
kytojams ' šimto dainų vadovą 
"Jauną Dainininką”.

1923 m. Klaipėdos kraštui pri
sijungus prie Lietuvos, lietuvių 
tautai iškilo nauji uždaviniai. Į 
visas gyvenimo sritis reikėjo 
įnešti savo darbų dalį.

1924 m. J. Žil. palieka Kauną 
ir išvyksta į Klaipėdos Konser
vatoriją. Būdamas konservato
rijoje inspektorium ir vėliau di
rektoriaudamas, be tiesioginių 
muz. auklėjimo pareigų, studen
tų padedamas,- surenka ir įku
ria savo bute gausų (apie 300) 
muzikos instrumentų rinkinį. 
Ryšium su tuo padaro įvairiose 
Lietuvos vietose tų instrumentų 
propagandines parodas, skaito 
atitinkamas paskaitas. Buv. 
studentų, dabar žymių ansamb
lių vadovų, prisipažinimais tai 
pažadino liaudies ansamblių kū
rimo dvasią, sukūrusią reikš
mingą, jei taip galima išsireikš
ti, tautinių ansamblių epopėją. 
Šis muzikinis žanras, jo nuomo
nė, labiausiai atitinka lietuvio 
dvasią ir sėkmingai ją veda į 
platesnius muzikinio pasaulio 
horizontus.

J. Žil. profesoriaudamas Kau
no (1920-21) ir Klaipėdos (1924 
-29) konservatorijose drauge su' 
kitais muzikais juto vieną dide
lę spragą, kad lietuviai neturi 
savo muzikos istorijos. Lietu
viškos dainos — muzikos meno 
dirvonus plačiausiai buvo' nuly
ginę Amerikos lietuviai, čia gau
sių lietuvių kolonistų įvairiose 
plačios Amerikos vietų koloni
jose, jau gana anksti įsteigtos 
lietuviškosios parapijos, o prie 
jų suorganizuoti chorai ir kitos 
meno grupės, lietuviškos muzi
kos gyvenime išvarė, palyginti, 
plačią vagą. Tuo tikslu. profe
soriui J. žil. pavedamas naujas; 
uždavinys - 
eiti i kontaktą su Amerikos Lie- ■ 
tuvių muzikos meno pasaulio 
žmonėmis ir aprašyti jų nu
veiktus tos srities darbus. 1929 
m. J. žil. su nedidele švietimo 
Ministerijos pašalpa atvyksta 
pas Amerikos lietuvius dideliam 
darbui.

’ '••••. į;,

Kaip lietuvių atstovas savųjų 
svetimųjų visur šiltai sutinka
mas ir susilaukia didelės para
mos ir talkūs. Jau pirmaisiais 
Amerikon atvykimo metais kun. 
J. Simonaitis pakviečia J. žil. 
organizuoti muzikus. Tuo tikslu 
sukviečiami muzikai, kuriems 
atitinkama paskaita nušviečia
mas būsimo darbo planas.

Užsimota įsteigti generalinis 
choras. Darbo sąlygos dar pa
lengvėja, "išrinkus kun. J. Simo
naitį Vargoninkų Sąjungos dva
sios vadu. 1930 m. parašytas 
statutas ir įsteigta Chorų Są
junga. Profesorius J. žil. už 
nuopelnus išrenkamas tos sąjun
gos garbės nariu. Be tiesioginių 
uždavinių Chorų Sąjunga darė 
muzikiniams darbams ir cho
rams konkursus ir rūpinosi mu
zikos veikalų leidimu ir chorų 
lygio kėlimu. Bendros chorų 
šventės buvo daromos liepos 4 
d. Antrasis Pasaulinis Karas su
ardė chorus ir palaidoje) pačią 
sąjungą, o surinkti pinigai ati
teko parapijoms.

Trejų metų laikotarpyjSŪrink- 
ta tiek daug medžiagos, kad ne
užteko laiko sutvarkyti. Prašoma 
švietimo Ministerija tam darbui 
laiką prailginti, tačiau negauna 
teigiamo atsakymo dėl pašalpos. 
1934 m. J. žil. ryžtasi grįžtį 
Lietuvon, tačiau gen. kon. Bud
riui nepatarus, lieka toliau tęsti 
savo pradėtą darbą. Dabar jau 
prisieina rūpintis lėšom pragy
venimui ir su darbu susijusio
mis kelionėmis.

ir Lietuvoje komunistų partijos 
CK pradedant 1951 m. lapkričio 
mėnesiu, pasirengė išdalinti kol- 
chozininkams spec. aktus, kad, 
esą, "žemė jiems dovanojama, ; 
amžinam valdymui”. Tai naujas 
Sovietų manevras pririšti žmo
nėms prie žemės, nes jie ir taip 
negali laisvai pasirinkti darbo 
mieste, fabrikuos^ ar kitur.

¥
Šiemet pavasarį ruošiamasi 

įvesti viešuosius dvisavaitinius 
darbus valstybei miestuose, kol. 
ūkiuose ir sovchozuose. Už dar
bą nebus atlyginama. Per tuos 
"dvisavaitinius” bus reguliuoja-1
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MĖNUO, VADINAMAS MEDAUS
— niekuomet nebūtų buvusi '■parašyta, jei mes gyventume 
ten, iš kur eąame išblėsti..— taip savo septintųjų.

- . knygų pradeda žymioji "mūsų rašytoja NELĖ MAZALAITėJ
. Autorė su jai vienai būdingu stiliaus grakštumu iškelia kų 

tik ištekėjusios moters sielos problemas, jaunamartės svars
tymus įr iš jų išplaukiančius įvykius.

Šią (ųe tik iš vardo) įspūdingą apysaką' išleido Gabija. ■ 
. 220 psl., kaina,$2.50. Knyga gaunama: r,‘ •

.Gabija, 340 Unioji Avenue, Brooklyn 11 *New York (5) •
V, ... ■ . ’

' ' A- . A.. . ' 1"
?7

■■ 4 ■£

pasauliui švęsti negalima. Jei 
kas tų švenčių metu neateitų į 
darbą, gautų ne tik dvigubą pa
baudą, bet iš viso ar tik būtų 
apšauktas "liaudies prešiu”. Už
tat ten pilna visokių komunisti
nių švenčių.

*

Sovietai skelbia, kad ž. Ū. 
Akademija turi 7 fakultetus, ku- • 
riuose mokosi 1.200 stud., veikia 
pedadoginis, medicinos, politech
nikos institutai ir 3 mokytojų 
institutai. Mokosi ąpie 14.000 
studentų. Bučas pasidžiaugė, kad- 
pernai Vilniaus un-tas išleido 
350 diplomantų, o šiemet tikisi 
paruošti 500. Tik kodėl tas pats 
rektorius Bučas tyli, kad Vil
niaus un-tas faktiškai paverstas 
Maskvos Lomanošovo vardo un- 
to filiale? Juk ten visus kan
didatus griežtai iškošia spec. po
lit. komisija, sudaryta iš rusų 
profesorių ir saugumo valdinin
kų, specialiai skirtu VUZ-ams 
(aukštosioms Sovietų mokyk
loms). Ir visi kiti Sovietų pasi
gyrimai su skelbiamais skaičiais 
iš tikro tik rodo, kaip plačiai ir

pavojingi, nes, be vad. "antnor- 
mių”,-šiemet bus plačiai renka
mos "savanorių brigados" dar
bams į Rusiją ir Vid:. Aziją, o 
ypač prie Volgos, Krimo ir Turk
mėnijos kanalų bei hidrostočių. 
Pernai tokios brigados buvo pla
čiu mastu rengiamos Ukrainoje 
ir Suomių Karelijoje.

*

Gautosiomis paskutinėmis ži
niomis iš Lietuvos, šiemet So
vietai ir Lietuvoje projektuoja 
"sušaukti kongresą, kuris nu
tartų įkurti ir Lietuvoje nuo 
Vatikano nepriklausomą kat. 

I bažnyčią”, šiuo metu varoma 
mos upės, valomi laukai, kerta- sustiprinta agitacija prieš Va
rnas miškas ir vykdomos "Stali-1 tikaną. Taip pat nestingą provo- 
no statybos”, šie darbai ypač; kacijų, gandu, MVD agentų 

____________ iskundimų. Vilniui ir Kaune 
MVD agentai ypač daug platina 
visokiausių prasimanymų ir ne
pagrįstų paskalų.

¥

Vad. "Moterų Tarybų valdy
ba” Vilniuje rengia- moterų 
"talkos ekskursiją” j užsienį. 
Jos buvo pirmoj eilėj suruoštos 
į Suomija, o šiemet sovietinės 
propagandos atlikti greičiausiai su kokiu intensyvumu vedama 
bus pasiųstos dar į Vokietiją iri^om. propaganda.
Prancūziją, kad pasireikštų ten' *

žodis dėl ateities

Pirmoji didžioji lietuviškumo 
demonstracija buvo Vytauto Di
džiojo jubilejaus apvaikščioji- 
mas. Nem Yorke švento Patriko, 
katedroje per pamaldas ir Car- 
negie Hali koncerto metu pla
čios apylinkės chorų padarytas 
tikras lietuviškos giesmės — 
dainos triumfas. Tai pasekdamos 
panašias iškilmes padarė Bos
tono, Rochesterio, Pittsburgho 
ir kitos lietuviškos kolonijos. 
Chicagos lietuviai tą jubilejų su
rengė savo iniciatyva. Tos dai
nos, eisenos padarė didelį įspūdį 
kitų tautų dvasininkams ir pa
sauliečiams ir tai gavo platų 
atgarsį Amerikos spaudoje.

Amerikoje likęs, gal ir pasto
viam gyvenimui, profesorius J. 
žil. apvažiuoja 70 chorų, savo 
patarimais stengdamasis juos 
dar labiau pažadinti, subendrin
ti jų repertuarus ir pasirengti 
būsimoms šventėms. Antroji di
džiulė lietuviškumo demonstra
cija įvyko New Yorke pasauli
nės parodos metu 1939 m. rug
sėjo 10 d. J tą šventę suvažiavo 
iš įvairių vietų apie 3000 vien 
tik dainininkų. Ir ši šventė pr.a- 
ė.io su dideliu entuziazmu. Įvai
rūs parapijų choru drabužiai, :n. Paveuamas naujas >plakataii margi orkestrai pa- 

— vj i į J- .V., su-1 trauk_ y. akj ponas Motuzą 
iktn rii Amprikns T,ip-' ..... . .

Prof. J. žil. konstatuoja, kad 
praretėjusių choristų didelę dalį 
užpildė naujai atvykę lietuviai. 
Muzikinį gyvenimą smarkiu 
šuoliu pastūmėjo energingi nau
jai atvykę muzikai. Jie, sėkmin
gai dalyvavę muzikiniam gyve
nime Lietuvoj ir sunkiose trem
ties sąlygose dideliu ryžtu su
kūrę chorus ir tautinius an
samblius, gaivino ir gaivins lie
tuvybės dvasią. Nespėjo įkelti 
kojos į Dėdės Šamo žemę, jie 
negirdėtu pasišventimu ir čia 
suspietė apie save dainuojantį i 
— vaidinantį jaunimą. Tautiniai! 
ansambliai, buvę ir naujai įkur
ti chorai, pagaliau paskiri mu
zikai savo kūriniais pakels mu
zikinę kūrybą, o koncertais pa
žadins aprambėjusj lietuvį.

tą įspūdingą choro paradą nu
filmavo.

Muzikos darbai

enci- 
kitus 
dau- 

muzi-

per "konferencijas už taiką" ir 
tarptautinio ' kultūrinio bendra
darbiavimo parengimus. Kol. 
ūkių, fabriku ir sporto delega
tėms vadovauja Kaunaitė.

¥

Lietuvos grūdai iš Klaipėdos 
grūdu elevatoriaus kraunami 
tiesiai i sovietinius laivus, kurie 
kas 3-7 dienos plaukia i Lenin
gradą. I Klaipėda grūdai baržo
mis gabenami per Rusne. Rug
pjūčio mėn, 11.000 tonu lietu
viškų grūdu buvo "Vilniaus” ir 
kt. sovietu laivais, kaip Sov. Są
jungos grūdai, eksportuoti i In
dija. Lietuvos grūdų duoklė Sov. 
Sąjungai pereitais metais padi
dėjo, nes darbo valstiečiai buvo 
ipareigoti "savanoriškai pridė
ti" papildomai 100.000 tonu dar
bininkams. kasantiems Krimo ir 
Volgos kanalus. Be jii, tiesiai į 
Rusiją gabenami linai, sėmenys, 
bulvės ir kt.

J. žil. savo pirmajame pus
amžyje yra parašęs ir paskelbęs 
įvairius muzikinio žanro dau
giau kaip 300 darbų. Jo nuopel
nus yra pastebėję net svetimie
ji. J. žil. vardas yra įrašytas į 
visas Amerikos muzikų 
klopedijas, katalogus ir 
muzikos leidinius. Dabar 
giausia pasišvenčia liet,
kologijai. Reikia manyti, kad tą 
J. žil. muzikologijos pamėgimą 
paskatino jaunystės paleografi
jos studijos ir filotelija. Jo ne
didelis, bet jaukus butas pilnas 
muzikologijos darbų: stalčiuose 
kartotekos su daugiau kaip 
10000 vardų, spintos pilnos al
bumų, plakatų, muzikų darbų ir 
koncertų aprašymų ir fotografi
jų. Kaip gražu, kai tylūs mu
zikų veidai paslapčiomis iš al
bumų žiūri į sienose iškabinėtus 
Lietuvos kryžius, o smūtkeliai 
žvelgia į kūrėjus, artėjančius ir 
artinančius kitus Dangiškuosna 
Aukštumuosna.

Pabaigos žodis

Amerikoje

Pasiekęs Amerikos krantus, J. 
Žil. tuoj susipažįsta su Eliza- 
betho, N. J., lietuvių parapijos 
klebonu kūn. J. Simonaičiu ir jo 
kviečiamas pasirenka. Elizabetho 
lietuvių koloniją ir čia įsikuria. 
Elizabethą pasirinko dėl dviejų 
priežasčių: 1) kun. J. Simonai
tis išlavintas muzikas, ir jiedu 
vienas su kitu, geriausiai sutei
kė, 2) Eližabethas — rami vie
ta darbui ir tinkama pasirinktai 
misijai, nes kaimynė didelių 
centrų ir lietuviškų kolonijų. .

Apsipažinęs su vietos sąlygo
mis, J. žil. ėmėsi darbo! Užvedą, 
su visomis Amerikos-lietuvių ko
lonijomis ir muzikais platų su
sirašinėjimą. Vėliau .pats lanko 
kolbnijų. chorus ir muzikus, skai
to- muzikos..reikalu paskaitas.

■ - ' '■■■■C

Beje, 1935 m. buvo sušauktas 
DULR Kaune pasaulio lietuvių 
kongresas. Kongreso metu ati
tinkamoje parodoje buvo paro
dyti prof. J. žil. iš Amerikos 
nusiųsti Amerikos lietuvių reikš
mingi eksponatai. Paroda buvo 
gausiai lankoma. Respublikos 
Prezidentas Antanas Smetona, 
aplankęs parodą, atsiuntė prof. 
J. Žil. padėkos raštą, pažymė
damas, kad iš tos parodos eks
ponatų geriausiai pažinęs Ame
rikos lietuvių kultūrinius dar
bus ir jų dvasines pastangas.

Praeinanti nesėkmė

Kilęs II Pasaulinis Karas, pa
šaukdamas didelę choristų dalį 
karo prievolės, apardė gražiai 
žydėjusius chorus ir. sugriovė 
muzikos žmonių platesnį ben
dravimą. Tačiau teisingai, kadai
se'atgimimo pranašas Maironis 
dainavo: Idėjos, jei didžios, ne
miršta kaip žmonės! Karas nu
skynė daug brangių balsų, ta
čiau jų vietoj suskambės kiti !

•k.
i

:•

Nuo pereitu metu birželio mė
nesio Kauno "Audinių” ir ”Li- 
tex” kombinatai iš naujosios so
vietinės plastinės medžiagos ga
mina karinius parašiutus. Darbą 
prižiūri Lengvosios Pramonės 
Ministerijos "Asortkombinatas”. 
Minist. Teriošino įsakymu dar
bininku skaičius padidintas 200. 
Abejuose kombinatuose dirba 
apie 80 proc. moterų, iš kurių 
170 vra rusės, j Kauna atkeltos 
iš Nevos tekstilės kombinato 
Leningrade. Visi šios rūšies ga
miniai išvežami į Rusiją.

¥ ■

Lietuvoie nei Kalėdų, nei Ve
lykų, priešingai visam laisva jam tų .. .-

Naujiesiems 1951-52 m. mark
sizmo — leninizmo un-tai ir 
įvairūs polit. rateliai visoje Lie
tuvoje gavo nauja antireliginę 
programa. Mokyklose įrengtos 
vad. moksleiviu bibliotekos, ku
riose daug vietos užima antire
liginė literatūra. Kas trys mė
nesiai politiniai seminarai pra
veda egzaminus ir geriausio an
tireliginėmis temomis referato 
konkursus. Konkursus laimėję 
referatai vėliau spausdinami ir 
siuntinėiami į agit. punktų skai
tyklas. Geriausiu referatų auto
riai gauna stipendijas aukštes
niems politiniams mokslams. 
Jas skirsto LTSR šviet. Minis
terijos kadru vedėjas rusas Lie- 
na javas. 1951 m. nauju, iš rusų 
kalbos verstu antireliginių kny
gų. vadovėliu ir kitų spaudinių 
Lietuvoje išleista Anie 180.000 
egzempliorių. Antireliginės spau
dos reikalus tvarko Lietknyg- 
prekybos komisaras Kaminovas.

*
Nutarta pertvarkyti Druski

ninkų kurortą. Planą patvirtino 
prie Minint. Tarybos veikianti' 
architektūros Įstaiga. Jo auto
rius — arch. Revzin. Tuo pla
nu miesto centras su adminis- 
trac. namais numatytas prie 
Druskoniu ežero, parkas prie 
Nemuno įlankos — sujungti su 
naujuoju centru, o pietinėj mies
to daly — padaryti naują parką, 
įrengti stadijoną ir sporto aikš
teles. Taip pat numatyta pa
statyti vasaros teatrą, viešbutį, 
pionierių namus ir kt. Bet tas 

i bus įvykdyta tik už daug me-
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Ramus J. žil. dėl savo asme
niškų muzikinės kūrybos dar
bų, nes jie parašyti, paskelbti ir 
seniai dainuojami. Tačiau didelį 
rūpestį . sudaro muzikologijos 
rinkiniai. Visas muzikologijos 
rinkinys sudarytų porą gerų to
mų. Be pasišventimo, reikia ir 
lėšų. Kas jas surinks? Teko pa- ' 
tirti, kad pirmąją pradžią pa
darė Chicagos Konservatoriją 
baigusi muzikė p. Kotryna Ven- 
ciūtė, New York, paskirdama 
?200. Antrąjį įnašą pažadėjo šių 
metų sausio 20 d. Newarke 
įvyksianti New Jęrsey. chorų 
dainų šventė, kurioje bus pager
biamas ir pats J. Žilevičius, jo 
60 metų sukaktuvių proga. Tuo 
pačiu pavyzdžiu reikėtų pasekti 
ir kitiems.

Atsisveikindami spaudėin gar
bingo jubiliato ranką ir iškelia-' 
vorų giliai tikėdami, kad antroje 
amžiaus pusėje profesorius J. 
žil. parašys nutaustančio lietu-! 
vio likoiho raudą,, o pasišyentu-! 
■Siūs kovotojus palydas Naująja, 
Laisvės, Daina! ‘

Stasys Jakštas '* ■ *4
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PRANCŪZIŠKI KVEPALAI
Viskas pirmos rūšies (Chanel, Coty ir 1.1.) originaliame 
įpakavime. Kainoraštis išsiunčiamas oro paštu, gavus 

du tarpt, pašto kuponu.
Agent. A. OKOLO-KULAKS, 33, Rue Erlanger, PARIS-16e

TREMTIES leidiniai
V. Putino — Mykolaičio ALTORIŲ ŠEŠĖLY,

visos 3 dalys vienoje gražiąi įrištoje knygoje 4 dol. .z
Igno šeiniaus KUPRELIS, įrištas drobėj 2 dol.y 
Vytauto Alanto naujas romanas PRAGARO 

POŠVAISTĖS, 433 pusl., įrištas drobėje . . 3,5. dol.
šios knygos — gražus Jūsų buto papuošalas bei tinkamiausia 

dovana. Jas galima užsisakyti per TREMTIES atstovus.

Clevelandiečiai knygas gauna Dirvoje

Chicagoje užsisakoma šiuo adresu:
" Mr» A. Siliūnas, 5125 So. La Crošse Avė.

, Chicago 38, IIL :
ir kitose TREMTY skelbiamose atstovybėse.
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pačią dieną po operacijos mirė.

NUO VADO IKI KALINIO

de

REGIMAS PRISIMINIMAS

Čiurlionio an-

ATSISVEIKINIMAS

Prisidėk

prie VILTIES — spaudos

ir radio bendrovės

rėmimo.

vo talką.V

DIDŽIOJI ŠVENTĖ
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PRANCŪZIJOS 
IŠLAISVINTOJAS

laipsnį. Antrajam pa
barui prasidėjus, jis 
armijos štabo virši-

PLANAI PRIEŠ 
KOMUNIZMĄ

ČIURLIONIEČIAI GENEROLO 
"NELAISVĖJE”

(Gen. de'Latre de Tassigny mirties proga)Antrojo pasaulinio .karo per
galės dieną, 1945 gegužės 8, trys 
vakarų generolai — De Latre de 
Tassigny, Montgomery ir Ei- 
senhovver išdidžiai priėmė, be 
jokių sąlygų kapituliuojančios 
Vokietijos, karo vadus.

1952 sausio 11 d. netoli Pa
ryžiaus, vienoje ligoninėje, mirė 
generolas de Latre de Tassigny, 
vienas iš šių trijų antrojo pa
saulinio karo herojų. Generolas 
palaidotas karo invalidų namų 
mauzoliejuje, šalia nemirtingojo 
Napoleono.

Čiurlionio ansamblio istorijos 
bendrumas su šiuo įžymiuoju 
Prancūzijos vyru prasidėjo 1945 
gegužės 24 Austrijos Vokietijos 
pasienyje, Lindau mieste, kur 
buvo įkurdintas ”Rhin et Da- 
nube” armijos štabas. Tą dieną 
armijos kariai už savo žygius 
karo lauke buvo dekoruoti gar
bės ženklais. Pats armijos va
das gen. de Latre papuošė žy
menimis savo narsių vyrų krū
tines.

Po įspūdingo karinio parado 
vakare įvyko koncertas. Gen. 
de Latre, lydimas štabo karinin
kų, sąjungininkų svečių ir asme
ninės sargybos vyrų — dviejų 
milžiniško ūgio, raudonomis to
gomis apsigaubusių, marokiečių, 
atvyko j koncertą. Koncerto 
svečiu buvo ir buvęs JAV am
basadorius Maskvoje (1933) W. 
C. Bullit, kuris II pasaulinio ka
ro metu tarnavo prancūzų armi
joje ir 1945 m. buvo paskirtas 
Baden-Baden srities gubernato
rium.

Čiurlionio ansamblis scenoje 
pasirodė su liūliuojančia motulės 
lopšine, piemenėlio daina, su Op, 
op, kas ten, Nemunėli, Blezdin
gėle, Oželiais ir Malūnu.

Darni, spalvinga ansamblio 
išvaizda, giliu ilgesiu, meile ir 

'šviežiu džiaugsmu’ persunktos 
vojų. ir Vichy vyriausybė jį at-į^8*1103’ skoninga ir kultūringa 
šaukia atgal į Prancūziją, pa- į išpildymo maniera, kėlė netikė- 
skirdama mechanizuotos divizi
jos vadu.

Generolas didžiausia 'drąsa ke
lia savo karių patriotinius jaus
mus ir ruošia diviziją eventua
lioms kovoms prieš vokiečius. 
Šie generolo žygiai buvo paste
bėti ir jis buvo suimtas.

Patrijotiškoji prancūzų 'rezi
stencija vieną dieną generolą iš
laisvino iš kalėjimo ir slapta 
nugabeno į Angliją.

_ Jean de Latre de Tassigny gi- 
“mė 1889 vasario 2 Mouilleron- 
en-Pareds, Prancūzijoje. 1913 
m. baigė St. Cyr karo akademiją 
ir buvo pakeltas į kavalerijos 
leitenanto 
sauliniam 
buvo 5-os 
ninkas.

Nors anuomet prancūzų sau
sumos armija buvo laikoma Stip
riausia Europos kontinente, vis 
dėlto ji pralaimėjo mūšius prieš 
vokiečius.

Prancūzija buvo okupuota. 
Vadinamoji Vichy vyriausybė 
pavedė gen. de Latre atkurti 
Prancūzijos armiją.

1911 m. Vichy vyriausybė iš
siunčia jį j Tunisą, paskirdama 
ten esančių prancūzų karinių 
pajėgų vadu. Gen. de Latre Tu
nise esantiems prancūzų dali
niams įsako priešintis vokie
čiams. ši seperatinė ir patrioti
nė generolo veikla sukelia pa-

aulle, būdamas Pran- 
išlaisvinimo komiteto 

pirmininku, paskyrė de Latre vi

 

sų prancūzų karinių pajėgų va

 

du Šiaurės Afrikoje. Generolas 
perorg 
i i-.i4

1-s:
-vardas išgarsėjo, kai gen.

izavo prancūzų pajėgas 
iją-

armijos ”Rhin et Da-nut

De Latre su ja užėmė Syriją, 
Tunisą, Korsiką, įvykdė invaziją 
pietų Prancūzijoje, išlaisvino sa
vo tėvynę ir, triuškindama vo
kiečių pajėgas, okupavo pietų 
Vokietiją iki Stuttgarto ir Ul- 
mo bei Austriją iki Innsbrucko.

1945 liepos mėn. gen. de Latre 
paskirtas Prancūzijos kariuome
nes vyr. inspektorium.

tus ir gražius įspūdžius klausy
tojuose.

Po koncerto generolas priėmė 
ansamblio atstovus, kurie at
sargiai ir trumpai nupasakojo 
ansamblio tremtinišką kelią. Ge
nerolas dideliu dėmesiu juos iš
klausė, ir nieko neatsakęs, krei
pėsi į jį lydėjusį pulkininką:

"Tuojau pat įkurdinkite lietu
vių grupę kur nors-, netoli ma
nęs”.

šie generolo žodžiai, lyg karo 
lauko įsakymas, buvo vykdomi 
didžiausia skuba.

Dėl nežinomų, tačiau spėjamų 
priežasčių, čiurlioniečiai buvo 
mėginami kelis kartus įkurdin
ti. Tačiau, galutinai 1-sios armi
jos štabas čiurlioniečius apgy
vendino Austrijoje, prie pat Vo
kietijos sienos, Bad Diezlings 
vietovėje, čiurlioniečiams šioje 
poilsio vietoje buvo paskirti du 
namai, karinis aprūpinimas ir 
kita galima globa.

Tačiau šis malonus įkurdini
mas atųeše ir kai kurios baimės. 
1-sios armijos štabas pranešė, 
kad gen. de Latre pageidavimu, 
Čiurlionio ansambliui uždrausta 
iki 1945 birželio 15 išvykti bet 
kur koncertuoti.

Daugelis čia pynė politinius 
motyvus. Tačiau vieną dieną į 
čiurlioniečių būstinę atvyko šta
bo karininkai su vienu Paryžiaus 
filmų režisierium. Malonusis re
žisierius paaiškino, kad genero
las. Bad Schacheno vasarvietėje 
1945 birželio 15 rengia pergalės 
šventę, kurioje jis norįs pada
ryti savo svečiams staigmeną — 
parodyti Čiurlionio ansamblį, 

i Dėl to čiurlioniečiai laikinai esą 
I generolo nelaisvėje. Režisierius 

’ supažindino ansamblio vadovą su

ant upės” ir darnia vorele, jau
nyste dvelkiančios mergaitės ir 
vyrai, gražiuose tautiniuose dra
bužiuose, artėjo prie melsvai si
dabrinės estrados, kuri buvo 
specialiai pastatyta pačiame 
parko centre ties generolų tri
būna. Kai estradoje, lyg pasaka 
graži mergaitė, lietuvaitė, pra
šneko prancūzų kalba, tardama 
pirmuosius žodžius ”Mon Ge- 
neral”, parkas sustingo. Trum
pi, bet taiklūs žodžiai apie to
limą mylimą Lietuvą, jos kul
tūrą, meną ir žmones plaukte 
plaukė, paliesdami ne tik sve
čių širdis, bet, rodosi, ir didelius 
miegančius klevus.

Kai praskambėjo paskutinio
ji čiurlioniečių daina (rodos, že
maičių Pempelė), gen. de Latre 
atsistojo, pakėlė ranką ir ryš
kiu mostu lyg dėkojo lyg svei
kino čiurlioniečius. Paskui, lyg 
didžiuodamasis, pasisuko į de
šinėje sėdėjusi JAV sausumos 
armijos vyr. vadą gen. J. L. 
Devers ir kairėje į... sovietų 
generolą (deja, pavardė nežino
ma).

Suprantama, laikraščio pus
lapiai neleidžia prisiminti visų 
šios šventės detalių. Tačiau šio 
pasirodymo svarba buvo didelė 
visiems lietuviams. Prancūzų 
okupacinės įstaigos, net karinio 
saugumo įstaigos reiškė didžiu
lį pasitikėjimą lietuviais visoje 
prancūzų okupacinėje zonoje.

čiurlioniečiai po šios šventės 
gavo specialius prancūzų armi
jos teatro pažymėjimus, kurie 
suteikė teisę keliauti visose oku4 
pacinėse zonose, naudotis viso
mis transporto priemonėmis, 
naudotis karininkų viešbučiais 
ir valgyklomis.

Kiekvienas 1-os armijos da
linys jautė didelę garbę pasi
kviesti koncertui "Generolo tru
pę”. Taip jie vėliau vadino čiur-> 
lionio ansamblį. ”Rhin et Da- 
nube” armijos karo veteranai 
įvedė tradiciją į savo metines 
šventes kviesti 
samblį.

pasirinko, tur būt, gražiausią 
dainą ir šokį.

Buvo skaudu, bet blezdingėlės 
tikrai paskutinį kartą mojo sa
vo baltomis skiepetaitėmis ge
nerolui, kurį jo armijos kariai 
vadino griežtu, net žiauriu va
du, bet ir geru, lyg tėvas.

Generolas pakvietė visus čiur- 
lieniečius šampano taurei. Su
skamba dar viena ir kita lietu
viška daina. Ansamblio atstovai 
šį kartą išdrįso plačiau paminėti 
Lietuvos tragediją ir priminti 
ironišką tūkstančių lietuvių 
tremtinių likimą, kada pasauly
je skelbiama pergalė ir taika.

Gen. dė Latre ramindamas pa
reiškė, kad jo įpėdiniai bus pa
informuoti apie Čiurlionio an
samblį it' globa nebus .nutrauk
ta. Savo paskutiniame žodyje jis 
palinkėjo ištvermingai pakelti 
sunkumus ir išreiškė viltį, kad 
čiurlioniečiai galės sugrįžti į sa
vo laisvą tėvynę Lietuvą. Ir kiek 
tai nuo jo priklausys, jis visada 
padės.

”Vive la France, vive le Ge- 
neral!” sušuko čiurlioniečiai.

Kiekvienam asmeniškai pada
vęs ranką, generolas atsisveiki
no.

1945 liepos 14 čiurlioniečiai 
' per armijos štabą pasiuntė gen.

Latre šį padėkos adresą:
Ponui Generolui
De Latre de Tassigny 
Teikitės priimti, Pone Ge

nerole, Lietuvių Tautinio Me
no Ansamblio Čiurlionis šir
dingiausios padėkos pareiški
mą uz *malonų rūpestį, globą

Gen. de Latre asmeninė globa, 
tiesa, neilgai truko. 1945 liepos 
7 labai netikėtai du autobusai, 
lydimi dviejų karininkų, vežė 
čiurlioniečius į nežinomą vietą. 
Vėlokai autobusai įvažiavo į 
parką, kuris buvo gausių sar
gybų saugomas. Vilą, kurioje te
buvo generolas ir jo štabo kari
ninkai, supo mįslinga tyla.

Karininkas, sutikęs čiurlionie
čius kreipėsi: "Mūsų draugai, 
generolas nori paskutinį kartą 
išgirsti jūsų gražiąją lopšinę ir 
pamatyti žavingąsias blezdingė
les. Tėvynė" šaukia generolą 
naujiems uždaviniams. Jis iš
vyksta į Paryžių”.

Iš šio pareiškimo malonu bu
vo patirti, kad generolas įsidė
mėjo čiurlioniečių repertuarą iri

1952 sausio'24 d. • Nr. 4

Kai Azijoje įsiliepsnojo komu
nizmas ir milžiniški Kinijos 
plotai atiteko raudonajam reži
mui, . Prancūzija pasiuntė savo 
geriausią organizatorių ir stra-j 
tegą gen. de Latre j Indokiniją.

Jis perorganizavo prąncuzų ir gventg8 ma ir pasiūiė sa-
vinrinnu nnionmc nrurara Irvoctnvietines pajėgas, atstatė krašte 
tvarką ir pradėjo komunistinių 
sryčįų valymą.

1945 liepos mėn. Indof.inijoje 
vienose kautynėse su komunis
tais- žuvo generolo vienintelis 
sūnus. Kai už kelių dienų gene
rolas išskrido į Paryžių, vežda- 
masis planus kaip sunaikinti ko- 
numizmą Azijoje, vežėsi ir -Sū
naus karstą.
. šių metų sausio 11. d. genero
las turėjo išskristi į IVashing-

Minėtoji šventė jau daug kar
tų lietuvių spaudoje buvo pji'si- 
minta. 2000 aukšto rango alijan- 
tų karininkų, iš jų 89 generolai 
pasipylė Bad Schacheno tviskan- 
čiame -parke!* Kariniai orkestrai 
ir Paryžiaus radijofono simfo- 

__ ____________ ............ .....o ninis orkestras pradėjo vidur- 
toną ir papildyti pasitarimus, nakčio koncerto programą,. Po 
vykstančius tarp Anglijos ir triukšmingų pergalės maršų, 
JAV Azijos kląusimais, bet tą parke nuaidėjo "Ten už kluono,

Waterburys. Sausio 13 d. įvy
ko Amerikos Lietuvių Bendruo
menės iškilminga atidarymo 
šventė. Jai buvo iš anksto ruoš
tasi ir stengtasi sutraukti ko- 
daugiau senųjų ir naujųjų lie
tuvių.

šventės iškilmingumą, turėjo 
padidinti Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės LOK pirmininko 
prel. J. Balkūno, Metropolitan 
operos solisto Algirdo Brazio, 
solistės Z. Griškaitės jr dirigen
to V. Marijošiaus dalyvavimas.

sių...) neišvengų nepaliesdamas 
kaikurių šios organizacijos Wa- 
terburyje uždavinių. Esą vienu 
pirmųjų uždavinių, ypač trem
tiniams, susibūrusiems į Ameri
kos Lietuvių Bendruomenę, tai 
padėti vietos parapijai išbristi 
iš skolų... Jei šie A. Saulaičio 
žodžiai buvo taikomi kaikam tik 
pigaus įsiteikimo tikslu, tai vis- 
dėlto jie toli nesiderino nei su 
minėtomis prel. Balkūno min
timis, nei su tikraisiais bendruo
menės tikslais, nei, pagaliau, su 
šventės nuotaika, šventės, ku-

sirašytas Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Waterburyje iš
kilmingo atidarymo aktas, šven- . 
tės dalyviai turėjo išsipirkti

■ ■ I ’įžangos bilietus, kurie buvo po 
2 dol. Tai, palyginti, augšta ir 
"nebendruomeniška” kaina, juo 
labiau, kad salėje dar buvo ren
kamos aukos atskirai Vokeliais. 
Tačiau pinigines išlaidas atly
gino puikiai atlikta, nors ir ne
ilga, solistų A. Brazio ir Z. Griš
kaitės, akompanuojant V. Ma-

savo apžvalginėje kalboje apie 
Amerikos lietuvius, nurodė, kad 
pirmą kartą visų pažiūrų Ame
rikos lietuviai vieningai savo 
tautos reikalais pasisakė 1906 
m. Vėliau, jau esant nepriklau
somai Lietuvai, bene 1933 m., 
komunistiškai nusistačiusių bu
vo keltas pasiūlymas, primesti 
Lietuvai nacistinį kaltinimą. Tas 
pasiūlymas nesulaukęs visuoti
no pritarimo, bent jau iš krikš
čioniškų grupių. Antrojo pasau
linio karo metu, konkrečiai 1940 
m., visų srovių lietuviai vėl ra
do bendrą kalbą lietuvių tautos 
gelbėjimo ir lietuvybės išlaiky
mo reikaluose. Kalbėtojas, kaip 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės LOK pirmininkas, rado rei
kalo užtikrinti vietos kunigus, 
kad ši naujai kuriamoji orga
nizacija nesikiš j jų parapijinius 
reikalus, o tik išties jiems pa- 

I galbos ranką lietuvybės reika- 
I luose.

Tačiau šioms prel. Balkūno 
mintims kontrastą sudarė po jo 

ir suteiktą galimybę po Pran-1 kalbėjęs vietos tremtinių d-jos 
cūzijos laisvės vėliava reikšti 
savo mylimą tautinį meną.

šį gilų dėkingumo jausmą 
Jums ir’garbingajai prancūzų 
kariuomenei mes parvežime į 

mūsų 'mylimą piliakalnių ir 
rūpintojėlių šalį ir mūsų dai
nių tautoje jis liks gyvas šir
dyse ir dainose.

Su garbingojo generolo mirti
mi užsiskleidžia vienas, bet be 
galo svarbus, čiurlioniečių isto
rijos puslapis. 1-oji armija tęsės 
generolo įkeptas idėjas, pavel
dės jo karžygiškumą, drąsą ir 
laisvės meilę, šioji armija, glo
bos savo vado istorinį palikimą.

Ir čiurlioniečiai nenutrauks 
ryšių su 1-ja armija, kuri lyg 
raudona gija'išsiraizgo ansamb
lio penkerių tremties metų isto
rijoje. Regimas atminimas bus 
padarytas ir pasiųstas į Pary
žių, kuris bylos apie lietuvių ry
šius su 1-ją armija ir jos didvy
riškuoju vadu gen. de Latre de 
Tassigny. J. Stp.

TUOJ ĮSIGYKITE NAUJĄ 
Balio Gąidžiūno 

knygą

šioje knygoje, prisiminimų forma, -vaiz
duojami 1940 ir 1941 vergijos" metai Lietu-

. voje. • ■■ ■ ■ • .. -.'v ; . ■ ' ■
Knyga 182 psl. Kaina 1.5;Q dol. Knyga 

gaunama: DIRVA, 6820 Superior Avė 
veland 3, Ohio.

LOK pirm. prel. J. Balkūhas, i rioje dalyvavo visų įsitikinimų rijošiui, meninė programa. Bu- 
irn otv/voln-iniiia a onia ‘ {«• ««««•• 4-SV bnl-nllVu

pirmininkas A. Saulaitis. Nors 
pagal programą jis turėjo kalbė
ti nusipelniusių lietuvių tautai 
asmenų pagerbimo reikalu, ta
čiau (prisistatydamas kaip vie
nas iš mažiausiai nusipėlniu-

ir visų tikybų, ne tik katalikų, vo paskelbta, kad 75% 
lietuviai. Jeigu LOK pirminm- v . . . , .
kas pabrėžtinai nurodė, jog mentės pajamų eis yietųs bend- 
Amerikos Lietuvių Bendruome- ruomenės skyriui ir tik 25% 
nė nesikiš j parapinius reikalus, A.L.B. centrui. ’ J. Sk. 
tai tas nesikišimas turi būti 
visapusiškas, neišskiriant ir 
skolų pagelbėjimo. Aišku, bend
ruomenės pinigais lopant para
pijines skolas, vargu ar beliks 
lėšų lituanistikos ir kitiems lie
tuvybės išlaikymo reikalamą.

ALT skyriaus pirm. A. A|ek- 
sis Amerikos Lietuvių Bendruo
menę prilygino ambulanso ket
virtam ratui. Pirmas ratas esąs 
Altas antras — Batfas, trečias 
— Amerikos lietuviai ir ketvir
tas — A.L.B. (Trečias ir ket-, 
virtas ratai ar tik ne ant vienos! 
ašies maunami? J. Sk.). Jo nuo-! 
mone, naujieji ateiviai be rei
kalo senoje ir čia gimusių lietu
vių kartoje įžiūri perdidelį lie
tuvių kalbos užmiršimą bei su-į 
darkymą. Taip blogai nesą, nes 
tokios airių ir vokiečių kalbos 
Amerikoje labiau išnykusios. 
Senieji gi lietuviai tinkamai ne
įvertiną tremtinių, kurie dau
gumoje esą gilaus išsilavinimo 
ir kultūros žmonės.

Visų dalyvių, kurie beveik Susirinkusieji čia pat sumetė 
užpildė parapijos salę, buvo pa-^28 dol. Tautos Fondui. K. P. l'-fT '

AM. LIET. TARYBOS 
VYKDOMOJO 

KOMITETO 
ATSILANKYMAS

Baltimore. Sekmadienį, sausio 
13 d. iš Washingtorto Baltimorėn 
ątsilankė beveik visas L.T. Vyk
domasis Komitetas — p. šimu
tis, p. Grigaitis ir p. Vaidyla.
, Lietuvių salėje susirinkusiems 

Baltimorės Liet. Tarybos na-
i riams ir šiaip visuomenei sve- 
l čiai padarė pranešimą apie šiuo 
; metu vykdomus darbus.
' Buvo paklausimų iš publikos 
dėl pagarsėjusios p. šimučio ir 
p. Grigaičio telegramos Vilkui 
ir dėl Mažosios Lietuvos atstovo . 
neįsileidimo į Vliką; Svečiai į 
šiuos paklausimus davė paaiški
nimų.

I

Būk modernus

turėdamas Gaso Atmatų
Tik pagalvok-! Visos virtuvės atmatos eina į gaso 
naikintoją. Taip lengva!; Patogu. Higieniška, ir 
gali būti kambaryje..
Išmeskit Sąšlavai? į gaso naikintoją. Viskas su
degs greitai, tyliai ir sunaudos labai mažai kuro!
Išmeskit tas nehigieniškas šiukšlių dėžės! Tavo, 
modernus, gražus gaso’ naikintojas tikrai prisidės 
prie bendro vaizdo tavo, rūsyje. Tavo kiemas bus 
laisvas nuo dėžių, pilnų bakterijų. •

Sumodernink savo namus ir kiemą turėdamas gaso at- 
"matų naikintoją, žiūrėk paskutinį modelį, kaip jis dirba 

ir kaip puošia tavo rūšį.



Ką darote?

Patark kaimynui

prenumeruoti

DIRVĄ

Taigi, Vizbarui šv. Kazimięro 
Mokyklos Vaikučių Darželio vai
kučiai, pavartoję kumštį, išmu
šę dariti.s bei sužaloję galvų, dar 
nuves ir pas klebonų.

Gerbiamieji,' šitaip auklėdami 
savo vaikus mes tikrai daugiau 
žalojam, bet negu įvairūs co- 
mic'ai. •' J. P.

3. NORMUOTOS ŠYPSENOS, Brazvilius, feljetonai ...
4. ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltrušaiti?, eilėraščiai _T--------
5. RŪTELE, Gęrutis, - skaitymai 3 sk., gamta---------—
6. TĖVELIŲ "PASAKOS, A. Giedrius —-5............—
7. VILKAS MEŠKERIOTOJAS, Pr. Imsrys, eil. pasaka .
8. TOLUMOS, F. Kirša, eilėraščiai ___________ ______ ...
9. DAILI SAULUTĖ, Kolba, spalvuoti pięšiniai vaikams

šiandien, kada didžioji trem
tinių dalis jau yra apleidę Vo
kietijų ir jau stipriau įkėlė kojų 
į pasirinktųjį kraštų, staiga, at
siranda nauji emigraciniai, rū
pesčiai. Juos sukelia, laiškai ir 
pareiškimat iš tų kraštų, kurių, 
pirmiausia klimatinės sąlygos 
labai skaudžiai veikia naujudsius 
emigrantus. Tokių laiškų gauna 
pavieniai asmenys, gauna orga-

"TEN P’CLOCK TUNES” SSRSS^
PerduocUnja penkta* dienas per savaitę — nuo pirmadienio iki '■ —- .
Rytąją 10-t? — WICA it 5VGAR • Vakarais 10-tą — WHK

Platintojams nuolaida. Kreiptis: Litauisches Zentralkomitte, Verlag 
(20a) Hannover, Kegelstr. 7, Germany ir pas vietos platintojus.'

. PLB Vokietijos Krašto Valdyboį 
Leidykla

Venecueloje ,.
Antanas piržys, ę/o Crišąlerias Nationales, S. A. 

' Apartado 4532, Maracay.

Ar jūs turite

DIRVOS ATSTOVAI

Pakeiskit
į elektrinį džiovintuvę!

Jau išėjo iš spaudos PLB VOKIETIJOS KRAŠ

TO VALDYBOS LEIDYKLOS išleista knyga

\\ šildomojo pečiaus ar sutepa jau-
nesnieji šeimos nariai.

Baltimore, Md.
Antanas įesonis, 620 W. Cross St.

Drabužių džiovinimas namuose 
užiima daug reikalingos vietos, jei 
jūs džiovinate ant virvių, senoviš
ku džiovinimu. Drabužiai lengvai 
susitepa nuo suodžių ir dulkių, nuo

* *
Operetės Choras, vedamas My

kolo Liuberskio, pereitą sekma
dienį suruošė savo metinį dainų 
koncertą švabų salėje. Dalyvau
jant gausiai Didžiojo New Yor- 
ko lietuviams, choras pasirodė 
su visais savo padaliniais: miš
rus, vyrų ir moterų. Kaip so
listė, dainavo M. Nainytė — 
Dobužinskienė. Chorui ir jai 
akompanavo Aleksas Mrozins- 
kas. Programą konferavo dra- ”PEEKABOO“ rūsyje?

• •

000 narių. ValzoniB yra 14 m. 
amžiaus, trečios kartoB >. -lietuvis. 
Amerikos Balso lietuvių sky
riaus atstovui inž. Pov. Laba
nauskui, kuris padarė su juo 
pasikalbėjimą ir persiuntė į Lie
tuvą, vaikas papasakojo, kad 
jis norįs pamatyti Lietuvą, kai 
ji bus laisva, o savo broilams ir 
sesutėms pasakė "Iki pasimaty
mo".

įnešti naujų 
įstatus. Ka- 

SLA organe 
nebuvo skel

biama apie kandidatuojančius 
asmenis į SLA pareigūnu? ir 
SLA nariai buvo priversti tokių 
informacijų jieškotis kitoje 
spaudoje, tai nutarta prašyti 
Įstatų Komisiją, kad ši seimui 
rekomenduotų priimti nutarimą, 
įpareigojantį Tėvynę tuos kan
didatus paskelbti.

Turint elektros džiovintuvą visi tie sunkumai 
.išnyksta... Jūsų drabužiai išdžiūva vien paspau
dus elektros mygtuką... Išsivaduokit iš nepa- 

**■ c *
Tai geriausias ir moderniausias džiovintuvas, 
reikmenų pirklį ir paprašykit pademonstruoti.

Dar šią savaitę aplankykit artimiausį elektros 
togumų.... ■ • ■ - ■ <

KEISTAS "AMERIKOS 
LIETUVIO” AUKLĖJIMO 

SUPRATIMAS
Per kelius "Dirvos” numerius 

sekiau straipsnius dėl neigiamos 
įtakos pigiosios amerikoniško
sios literatūros mūsų jaunimui. 
Nenuneigiama, kad toji literatū
ra veikia neigiamai mūsų jau
nimą.

Kovos priemonės — uždrausti 
ją skaityti nėra pakankama bei 
tikra, nes juk tų comic’ų veik 
visuose laikraščiuose randam. 
Panašių dalykų vaikai mato ki
nuose, TV programose. Taip jau 
yra čia Amerikoje. Negi dabar 
visa tai uždrausi. Mano nuomo
ne kuo dažnesnis bendravimas 
su vaikais ir kitkviena proga 
aiškinimas tokių dalykų never
tingumų bei kenksmingumą yra 
dėmesio verta kovos priemonė. 
Kiek esu iš praktikos pastebėjęs 
tai laipsniškiai atšaldo vaikus 
nuo karšto domėjimosi panašiais 
dalykais.

čia be gyvo auklėjimo žodžio 
didelės vertės yra ir mūsų spau
dos vaidmuo. Tik, žinoma, didžiai 
tenka apgailėti, kad mes savo 
jaunimui mažai ko atitinkamo 
teturime. Nėra abejonės, saky
sim, kad mūsų jaunimas be
skaitydamas laikraščius dažnai 
gauna neigiamos įtakos savo 
tautiniam auklėjimuisi šmeiž
tais apie Lietuvą bei buv. vals
tybės vyrus. O ypač tas jaunuo
lis, kuris Lietuvos dar nėra ma
tęs, kaip gi gali pamilti ją tokių 
žinių nuteikiamas. Taigi čia yra 
didelė atsakomybė mūsų kultū
rininkų, visuomenininkų bei pe
dagogų.

šia proga negalima nepami
nėti šiomis dienomis, "Amerikos 
Lietuvyje” tilpusio eilėraščio — 
Vaikučių žodis — šv. Kazimiero 
Mokyklos Vaikučių Darželis, — 
kuriame galima spėti yra atsa
kymas J. Vizbarui — Sūdavui 
j jo straipsnį tilpusi Dirvoj (Nr. 
52, gruodžio 27) "Vargo kelias 
lietuviškai mokyklai”.

Čia autorius panaudojęs vai
kučius penkių, šešių metukų, sa
vo eilėraščiu: sužalojo ne vien 
tik jų skaisčias sielas, bet ir visų 

' tų kurie skaitė bei skąitys. J. 
• Vizbarui — Sūdavui gal būt tai 

nė šilta nė šalta, nes jis rašė 
apie faktus, kurie buvo.viešai 
išdiskutuoti Tremtinių Bendruo
menės susirinkimuose ir Wor- 
cesterio T. Mokytojų Draugijos.

Eilėraštis yra 80 eilučių. Pa
kaks paminėti tik keletą eilučių:

Ranė sako tikrą tiesą 
Nor pamokyti tą biesą.
Ranės kumštis viens, du, trys 
Vizbaras to neišlaikys.
Nuostabiai visi žiūrės, 

.Kaip jo dantys, išbiręs. 
Mus Darželis kaip sukrus, 
Kas mergaitės apkasus.
Aš lazdytę turiu miklią 
Sieksim priešui, net į plikę 
Juozuke mušti gerai moka. 
Kai pagausim mes ta poną 
Vesim stačiai pas kleboną.

asmenų, dirigavo J. čižauskas ir i 
Alg. Kačanauskas. Paskaitą apie i 
sukaktuvininką skaitė prof. K. . 
V. Banaitis, apžvelgdamas lietu- : 
vių muzikos raidą ir sukaktuvi- i 
ninko nuopelnus. ' ! ]

Gausiai susirinkus Netvarko 
ir apylinkių lietuviams. Sv. Tre- ' 
jybės parapijos salėje, dainų 
šventei vadovavo muzikai M. 
Bernotas ir Alg. Kačanauskas. 
šventę atidarė par. klebonas 
prel. J. Kelmelis, šventė buvo 
baigta Amerikos ir Lietuvos 
himnais. Koncertui pasibaigus, 
įvyko sukaktuvininkui pagerbti 
vaišės, kuriose dalyvavo gausus 
būrys profesoriaus bičiulių ir 
jo profesijos draugų. Be visos 
eilės kunigų, su prel. J. Kelmeliu 
ir kun. Simonaičiu, sukaktuvi
ninko parapijos klebonu, prieša
kyje, buvo beveik visi newyor- 
kiečiai lietuviai vargoninkai, dai
nos Šventėje dalyvavusių chorų 
dirigentai ir Netvarko lietuvių 
visuomenės veikėjai.

Banketui vadovavo Harrisono 
choro vedėjas Alg. Kačanauskas. 
Kalbėjo visa eilė asmenų ir gau
ta apsčiai, sveikinimo telegramų 
iš visos Amerikos. Vietinė ame
rikiečių spauda prof. J. Žilevi
čiaus sukakties proga įsidėjo 
straipsnių su jo atvaizdu.

¥ ¥

Laisvosios Europos Lietuvių 
skyriaus patalpose įvyko šeštoji 
iš eilės spaudos konferencija, 
kurioje buvo suteikta bendro 
pobūdžio informacijų ir praneš
ta, kad ateinančią savaitę pirmi
ninkas V. Sidzikauskas Lietuvos 
reikalais išvyksta j Europą.

Dėl savo kelionės į Europą 
pirmininkas pareiškė, kad tenai 
užtruks apie porą savaičių, ma
tysis su Europoje esančiais 
laisvinimo veiksniais, taipgi ir 
su VLIKu.

ši konferencija buvo bene 
gausingiausia. Dalyvavo beveik 
visos spaudos atstovai.

¥ ¥

"Kario” sausio mėnesio nu
meris išėjo iš spaudos su 8 pus
lapių kondensuota kroniką apie 
New Yorko lietuvių veiklą. 
Trumpai ir suglaustai apžvelgta 
newyorkiečių veikimas kultūri
nėje ir ekonominėje srityje. Be 
to, pradėta spausdinti labai įdo
mūs buv. britų belaisvių atsimi
nimai apie pabėgimą iš vokiečių 
stovyklos.

/ ¥

Ričardas Valzonis, čikagietis, 
pereitą savaitę New Yorke per 
keletą televizijos stočių buvo 
rodomas kaip tipiškiausias Ame
rikos vaikas. Dalyvaujant bu
vusiam nenugalėtam pasaulio 
bokso čempionui Gene Tunney, 
šiam ■ berniukui miesto meras 
Impellitteri įteikė garbės ženk
lą.

šį berniuką, kaip tipiškiausią 
savo atstovą, išrinkto 35 Chica- 
gos vaikų klubai, turį apie 350,-

rai suprantama, kad sudarymas 
afidavitų ar pažadėjimas padėti, 
padėties nepakeičia, nes reikės 
laukti jei ne ptįnkmėtjį.tai grei
čiausiai visą dešimtmetį, kol 
prasivers Amerikos emigracinės 
durys. Tat šiuo reiklu Juri pra
dėti interesuotis musų ofięiąjio-. 
sios įstaigos, kurios gal gali 
pralaužti tą lietuviams nelemtą 
kvotą, kuri mikroskopiškai ma
ža, ir tuom pačiu, į vargą pa
tekusiems mūsų tautiečiams la
bai žalinga.

Amerikos emigracinės durys 
šiandien jau plačiau pravertos 
vokiečių tautos asmenims, bet 
tuo pačiu jos visiškai užsidaro 
toms tautoms, kurios atsidūrė 
Rusijos vergijoje. Ar negalima 
įtikinti galinguosius, kad ton 
sąskaiton Amerikos emigracinės 
durys būtų plačiau pravertos tų 
tautų nariams, kurie pajėgė at
sidurti šiapus geležinės uždan
gos, bet iki šio laiko negalėjo 
pasinaudoti Amerikos pagalba. 
Tai klausimas, kurą nedelsiant 
reikia kelti, nes aišku, kad jis 
greit nebus sutvarkytas, o per 
tą laiką daugiau ir daugiau at
siras norinčių, ne iš malonumo, 
bet iš gyvo reikalo juo pasinau- 

, doti.

į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 
ir skelbimų reikalais:

So. Boston, Mass.
Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway.

Brockton, Mass.
Bačiulis A., 22 Intervale St.

Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 4416 So. Hermitage Avė. YA 7-0191

Dayton, Ohio
J. A. Urbonas, 1302 Lamar St.

Detroit, Mich.
L. Bulgarauskas, 7313 NaVy Avė.
VI. Pauža, 9124 (Juincy Avė.

Newark, New Jersey
A. S. Trečiokas, 314 Walnut St.

New Yorke - Brooklyne
Antanas Sodaitis, 57-56 63rd St., Maspeth, N. Y.

Waterbury, Conn.
Vladas Vameckas, 2157 N. Main St.

Hamilton, Canada
Bronius Vengrys, 227 Brant St.

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 62 Pauline Avė. -

'Anglijoje
Br. Daunoras, 38 Melville Rd., Coventry.

Australijoje

mos aktorius Vitalis Žukauskas, 
šį kartą jis pasirodė su naujai 
parengta programa. Kadangi tą 
pačią dieną Netvarke vyko mu
ziko J. Žilevičiaus 60 metų su
kakties minėjimas, tai choras, 
negalėdamas savo atstovą tenai 
pasiųsti, dvi paskutinę^ savo 
programos dalis, paskyrė jam 
pagerbti. Buvo sudainuotos jo 
dainos: Pabuskim iš miego ir 
Anoj pusėj.

Matulaitienės vadovau j a m a 
tautinių šokių grupė pašoko du 
šokius. Dainų programai pasi
baigus, buvo šokiai, kuriems 
grojo Tarno orkestras.

• ¥
Sausio 26 d. Apreiškimo par. 

bažnyčioje susituokia Albinas 
Trečiokas su Aldona Valaityte, 
abu žinomų lietuvių veikėjų vai
kai. Netvarkiečių Albino ir Jievos 
Trečiokų sūnus Albinas šiuo me
tu studijuoja Washingtone 
George Totvn universitete, kur 
rubšia centrinės Europos istori
jos doktoratą. Prieš tai yra stu
dijavęs ir baigęs šios srities 
studijas Netv Jersey ir New 
Yorke universitetuose. Aldona, 
Onos ir Jono Valaičių duktė, 
šiuo metu mokytojauja Ruthgers 
universitete, baigusi Long Is- 
land universitetą Bachelor of 
Sciensce laipsniu, o Netv Yorko 
universitete įsigijusi Master of 
Science laipsnį.

• •
Pimosios dainų šventės Lie

tuvoje ir New Jersey dainų 
švenčių organizatorius prof. 
Juozas Žilevičius buvo pagerb
tas jo 60 metų sukakties proga 
Newarke suruoštoje ketvirtoje 
dainų šventėje. Programoje da
lyvavo penki chorai, dainuodami 
atskirai, ir jungtinis choras, at
likdamas sukaktuvininko kūri
nius. Atskirai rodėsi Newarko, 
Harrisono, Bayonės, Patersono 
ir Elizabetho chorai. Elizabetho 
chorui vadovavo pats sukaktu
vininkas prof. J. Žilevičius. 
Jungtinį chorą, daugiau kaip 200

¥ ¥

40,000 svarų maisto produktų 
BALFo valdyba nutarė užpirkti 
šiuo metu Vokietijoje esantiems 
lietuviams. Tai bus daugiausia 
cukrus, riebalai ir lašiniai, šiuo 
metu Vokietijoje tų produktų 
kaina yra dvigubai aukštesnė, 
nefcu Amerikoje, be to, kaip ži- 
ąią, BALFui nieko nereikia mo
kėti už jų persiuntimą. Tuo bū
du Vokietijoje esantiesiems bus 
pasiųsta ir pačių reikalingiausių 
produktų ir pačiam BALFui jie 
atsieis perpus pigiau, siunčiant 
iš čia, negu reikėtų juos pirkti 
Vokietijoje.

Posėdyje buvo diskutuota to
limesnis Vokietijoje pasilikusių
jų likimas, bet tuo tarpu lemtin
gesnių nutarimų nepadaryta. 
Buvo nutarta pasiųsti BALF 
skyriams aplinkraščius, kad sky
riai bendradarbiautų ALTo ruo
šiamam pinigų vajuje Vasario 
16 proga.

¥ «

Netv York Times praėjusio 
sekmadienio laidoje paskelbė, 
kad per 100 JAV Kongreso na
rių respublikonų pasirašė Dean 
Achesonui laiški}, kuriame pra
šo Jungtinių Tautų plotmėje iš
kelti sovietų vykdomą genocidą, 
kuris JT buvo pasmerktas 1951 
m. sausio 12 Konvencijoje. So
vietų naikinamųjų tautų skai
čiuje išminėta:

Lenkija (Katynas), Ukrainos 
Vinica, priverčiamos iš Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos gyventojų 
deportacijos. .

Tame laišką sakoma, kad jau 
esąs aukščiausias laikas šiuos 
kaltinimus prieš Sovietų Sąjun
gą iškelti.

» *
New Yorko ir Netv Jersey 

. SLA penktosios apskrities at- 

. stovų susirinkimas, įvykęs sek- 
I madienį "Tėvynės" patalpose 

Vienbalsiai nutarė 
papildymų į SLA 
dangi ligi šiolei 
"Tėvynėje” nieko

TĖVŲ PASAKOS
Iš lietuvių pasakų lobyno parinko ir skaityti paruošė 

A. GIEDRIUS, iliustravo dail. J. KAMINSKAS. Knyga 
kietais viršeliais, 150 pusL, didelio formato, su plačiu au
toriaus įvadu apie lietuviškas pasakas. Kaina $1,90 f . ' • i
.. Be to, leidykloje dar galima gauti:

■ 1. LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS, Prof. P. Skardžius ir kt. $4,50 
--------------------- .... . _ . ... ...1,20

.. 0,25 
0,75.

- 2,00
.. 0,25 
.- 0,25 
. 0,75 
.. 0,50

.... , _ , -----_____ ______ ,-. r- -.°-26
11. Lietuvių k. gramatikos, geografijos; istorijos, gaiptos m.

ir skaičiavimo vadovėliai po —-__ :---------------------------------- °-50

‘ Didžiojo New Yorko lietuviai 
vis labiau pasigenda jungtinių 
patalpų, kuriose galėtų ruošti 
savo kultūrinius parengimus ir 
įvairius susirinkimus. Vis labiau 
kyla mintis organizuotai įsigyti 
namus, kurie, vienokiu ar kito
kiu vardu pavadinti, būtų cent
rinė newyorkiečių patalpa. Ini
ciatorių vardu pereitą sekmadie
nį Apreiškimo parapijos salėje 
buvo sušauktas pasitarimas, ku
ris, pirmininkaujamas Ks. 
Strumskio, išrinko komisija su
šaukti plačiam susirinkimui. 
Komisijon įeina: A. Bendorius, 
dail. V. K. Jonynas, V. Jankaus
kas, K. Strumskis ir A. šalčius. 
Ta komisija, surinkusi informa
cijas, jas patieks ateinančiame 
platesniame newyorkiečių susi
rinkime.

ši namų įsigijimo iniciatyvą 
randa plataus atgarsio visame 
Didžiajame New Yorke. Mano
ma, kad ji galėtų apjungti or
ganizacijas ir pavienius biznie
rius. čia yra visa eilė organi
zacijų, kurios anksčiau rūpinosi 
įsigyti patalpas savo parengi
mams. Minėtinas Tautininkų 
Klubas, kuris jau seniai puoselė
ja mintį-įsigyti nuosavas patal
pas. Taipgi žinoma yra Maspe- 
tho Auditorijos bendrovė. Ma
noma, kad čia dar prisidės ir 
Dariaus ir Girėno paminklui sta
tyti komisija, kuri savo surink
tąsias aukas investuotų į šiuos 
projeketuojamus Lietuvių Na
mus.

nizacijos, gauna redakcijos. Ir 
į juos reikia atsiliepti, reikia 
prašomajam padėti.

Kodėl taip. atsitiko, kad ta
riamai laisva valia pasirinkęs 
norimų emigracinį kraštą, da
bar iš jo nori pabėgti?

Į tą klausimą atsakant reikia 
iškelti dvi pagrindines priežąs- 
tis: 1. Tremtiniai, vargo, skur
do ir persekiojimų terorizuoja
mi iš Vokietijos kraustėsi pa
skubomis, nespėję reikiamai pa
žinti pasirinktojo krašto visoke
riopas sąlygas, 2. Amerika, kuri 
visų buvo pripažinta pačiu ge
riausiu emigraciniu kraštu, 
tremtinių įsileidimą ilgą laiką 
delsė ir ilgai nebuvo žinoma, 
kaip ji pasielgs.

Tat esant šioms dviem pagrin
dinėm priežąstims, emigracinio 
krašto pasirinkimas nebuvo lais
vas, savo valia apsprendžiamas. 
Tremtiniai tuo metu rinkosi kas 
buvo geriausia pasiūloma. Ir rin
kosi Australiją, Naująją Zelan
dija, Venecuelą, Kolumbija, Bra
ziliją, Argentiną ir daugelį kitų 
kraštų, šiandien jau nevienas 
tais kraštais yra giliai nusivylę, 
įsitikinę, kad sveikata yra pa
kertama tropiškojo klimato ir 
skurdaus gyvenimo sąlygų. Jie 
šaukiasi savo artimųjų talkos, 
kad galėtu' persikelti j Ameriką 
ar Kanadą.

žinant lietuviams skirtos kvo
tos didį įvažiuoti į Ameriką, ge-

Idėjinei spaudai sustiprinti neužtenka 
tik sumanymų ir nutarimų: tam reikia 
apčiuopiamo ir žyniaus pasiaukojimo
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

PAŽVELGUS PRAEITIN 1923, sausio 25 — Pittsburghe 
įvykę A. L. Tautinės Sandaros 
metinis seimas,’ dalyvavo 24 de
legatai. Narių turi apie 2000. 
Politiniam iždui aukų tautinin
kai sudėjo $10,560. Pirmininku 
išrinktas Jonas Liūtas.

1921, sausio 22 —■ Amerikon 
atvyko kun. K. Olšauskas ir inž. 
Pauliukonis parduoti akcijas ir 
gauti paskolos elektros bendro
vei "Galybė”. Apie ją betgi nie
kas nieko toliau negirdėjo.

1921, sausio 24 — Naujas Lie
tuvos atstovas Bizauskas pa
reiškė, kad pirmesnio atstovo 
Černeckio planas amerikiečius 
lietuvius suregistruoti buvo "aš
trus, žiaurus ir nesąmoningas”.

1925, sausio 28 — Brooklyne 
pravesta sėkmingas iššlavimas 
komunistų vadovybės iš lietuvių 
rūbsiuvių unijos, nors komunis
tai buvo pasirengę "ir kraują 
pralieti”.

1890, sausio 20 — Plymouth, i 
Pa., lenkai keršydami lietuviams ] 
už atsiskyrimų nuo lenkų, iš vi- ' 
sų parapijos kapinių iškasė lie- ! 
tuvių kūdikių grabelius ir išrne- : 
t ė pašaliu.

1890, sausio 26 — Paskelbta i 
laikraščiuose, kad lietuvių Ame
rikoje esama apie 300,000.

1899, sausio 26 — Jonas šliu
pas viešai atsišaukia j lietuvius 
socialistus jungtis į vieną cent
rą.

1903, sausio 10 — Po dviejų 
metų pertraukos, pradėjo eiti 
savaitraštis "Darbininkų Vil
tis”. žurnalas "Dirva” vėl pra
dėjo-eiti susivienijus su "žiny
nu".

1906, sausio 18 — Mirė Juo
zas Paukštis (I), Plymouth, Pa., 
pirmutinis "Vienybės Lietuv
ninkų" leidėjas.

1909, sausio 27 — Tėvynės 
Mylėtojų Draugija, vėl pradėjo 
veikti, turėdama apie 600 narių.

Sausio 19, 1910 — Tėvynės 
Mylėtojų Draugija išmetė iš na
rių tarpo kelis socialistus, drau
gijos ardytojus.

1914, sausio 30 — Grįžo Til
žėn J. Vanagaitis, surinkęs savo 
laikraščiui "Birutei” apie 400 
skaitytojų ir apie 100 akcijų.

1917, sausio 15 — Turėjo įvyk
ti bendras tautininkų ir kleri
kalų veikėjų suvažiavimas Cent- 
ralinio Komiteto reikalais. Tas 
komitetas prieš porą mėnesių 
rinko visoje Amerikoje Lietu
vai šelpti aukas. Surinko virš 
$230,000. Klerikalai betgi pra
dėjo tą komitetą ardyti. Jie tą 
pat dieną Pittsburghe sušaukė 
savo atskirą suvažiavimą.

New Yorke suvažiavo devynių 
organizacijų apie 30 atstovų, 
Centralinio Komiteto vardų, .pa. 
ruošė rezoliuciją, įteikė Ameri
kos valdžiai ir paskelbė plačioje 
Amerikos spaudoje reikalaujant 
Lietuvai nepriklausomybės.

1918, sausio 23 — Am. Liet. 
Tautinė Taryba pasiuntė į Pe
trogradą Trockiui telegramą, 
reiškiantį pasitenkinimo, kad 
rusų armija pasitraukė iš Lie
tuvos. .

1919, sausio 22 — Bendras 
tautininkų ir klerikalų įsteigtas 
Lietuvių Pildomasis Komitetas 
praneša, kad klerikalams neno
rint sujungti savo fondo su tau
tininkų fondu Lietuvos reikalus 
remti, visuomenė pradeda aukas 
siųsti pačiam Komitetui. Jau 
gauta $3,000.

1919, sausio 25 —'Inž. T. No
rus ir Dr. Jonas šliupas, tauti
niai atstovai, išvyko į Londoną 
Lietuvps reikalais.

1920, sausio 11 — Lietuvos 
Misija įsteigė savo buveinę New 
Yorke. Klerikalų spauda pradėjo 
Lietuvos Misiją neigti. Ji, esą, 
neturinti "aiškių įgaliojimų”, su 
Misija nesiskait.vsianti, bet su
sinešiu su Lietuvos vyriausybe 
tiesioginiai per savo Tautos 
Fondą.

1920, sausio 14 — Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė turėjo en
tuziastišką suvažiavimą. Paaiš
kėjo, kad sukelta apie $700,000 
kapitalo.

1921, sausio 14 — New Yorke 
įvyko Lietuvos Laisvės Paskolos 
stočių atstovų suvažiavimas. 
Lietuvos Misijai išvažiuojant pa
daryta jos darbų apžvalgos pra
nešimas : Paskolos sutelkta $1,- 
610,000. Taip pat per Misiją au
kų susiųsta:" šauliams' $8,000,

. Lietuvos Gynymo Komitetui 
855,000, Raudonajam Kryžiui, 
813,974, našlaičiams šelpti $901. 
Bendrai, Misijos veikimo laiko
tarpy, nuo gruodž. m, 1918, au- 
kn surinkta $159,207., Lietuvon 
privačių pinigų per Misiją pa
siusta $50'1.027.

•_ 1922.. sausio 27 — Lietuvių 
spauda viešai pradėjo tvirtihti, 
jog* komunistų renkamos aukos 
pešitinčiamos Rusijon, kaip rpū- 
sų raudonįeji skelbė, bet dali
namos čia jų spaudai ir- agen
tams palaikyti. >

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Kuriant Amerikos Lietuvių 
Bendruomenę, šia proga norisi 
sugrįžti praeitin ir paminėti, kad 
panašiai, nors ne tiesioginiai, 
Amerikos lietuvių buvo daryta 
po I pasaulinio karo, 1920 me
tais.

Tada, spalio 8 d. New Yorke 
buvo sušauktas įvairių veikėjų 
suvažiavimas ir įkurta Lietuvių 
Piliečių Sąjunga. Valdybon iš
rinkta: Adv. J. J. Borden — 
Bagdžiūnas, Jonas Liūtas, J. O. 
Sirvydas, adv. F. J. Bagočius, 
St. Vitaitis. Sąjungos tikslas bu
vo registruoti visus Lietuvos pi
liečius ir užsidėti po $3 metinio 
mokesčio Lietuvos Respublikai 
remti.

1921 
turėjo 
skyrių 
tačiau
lams ir jie jos nerėmė. Vėliau, 
atvykus atstovui Čarneckis, 1922 
metais jo buvo patiektas pro
jektas pravesti tiesiog privers
tinį Lietuvos piliečių registra
vimą, kas sukėlė visuomenę, ta 
Piliečių Sąjunga sprendė kas da
ryti: ar pasiduoti černeckio ve
damai likvidacijai, ar toliau sa
vistoviai, laikytis. Nutarė veik
ti savistoviai, bet jau pasėkos 
buvo menkos. Turimus savo iž
de apie $500 pinigus Pilie
čių Sąjunga paaukojo Lietuvos 
šauliams.

Seniausias ir gražiausiai ilius

truotas lietuviškos minties žur 
nalas.
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ŽMONĖS IR ŽVĖRYS

Neseniai knygų rinkoje pasi
rodė Stasio Ylos knyga "žmonės 
ir žvėrys dievų miške”. Tai- ka
rėto pergyvenimai, patirti pus
trečių metų laikotarpyje, kalint 
Stutthofo koncentracijos sto
vykloje.

Baisybės, baisybės ir dar kar
tą baisybės, ką jau esame skai
tę B. Gaidžiūno, J. Grigolaičio 
ar A. Kučo prisiminimuose.

St. Ylos "žmonės ir žvėrys” 
duoda daug charakteristinės me
džiagos apie eilę žinomų žmo
nių: rašytoją Balį Sruogą, fi
nansininką prof. V. Jurgutį. Pr. 
Germantą, majorą Puodžių, kun. 
Lipniūną ir kt. Nemaža žinių ir 
bendrai apie įvairių tautų kalė
jusius žinomesnius kalinius.

Knyga didelė, 556 puslapių. 
Kada ja baigi skaityti, labai 
pasigendi vientisos knygos kon
strukcijos. Vienur kaliniai ap
rašomi tikrosiomis savo pavar
dėmis, kitur, kur tik įeinama į 
autoriui nemalonesnę vietą, jau 
pavardės prapuola, bet pažįstant 
tuos žmones, skaitydamas at
pažįsti ir aprašomuosius, nors 
jų pavardžių ir nėra. Skaityda
mas sutinki labai drąsių teigi
mų ir suabejoji, ar kacetinėse 
sąlygose galima tai tvirtinti.

Knyga kaštuoja 5 dol. ir gau
nama kreipiantis i autorių 
spaudos platintojus.

r

PAIEŠKOJIMAI

metais ta organizacija 
apie 4000 narių su 100 
įvairiose kolonijose. Ji 
nepatiko mūsų klerika-

■>

įsteigė kompozitorius
A. VANAGAITIS 

Kaina metams $2.00
Susipažinti siunčiamas 

dovanai.
6755 So. Western Avė.

Chicago 36, IIŲ

AšlPAUSKAS Antanas, 
Moskabūdžių ar Galioriškės 
Vilkaviškio apskr.

BUDREIKA Jurgis ir Kazi
mieras, iš Ramašonių k., Andrio
niškio v., Panevėžio apskr.

GEGUŽIŪTĖ — MOCKEVI
ČIENĖ Mikalina, iš Bračiulių k,. 
Seirijų parap.

MATUZEVIČIUS Julius, iš 
Kuprių k., gyvenęs Vabalninke.

MOCKEVIČIENĖ — GEGU- 
ŽIENĖ Mikalina, iš Bračiulių 
km., Seirijų parap.

NORVAIŠA Antanas, iš Rū
daičių k., Laukuvos v., Raseinių 
apskr.

STRAšINSKAS Justinas, at
vykęs iš Vokietijos 1951 m. sau
syje, prašomas atsiliepti esant 
labai svarbiam reikalui.

TRAKYMAS Ignasius.
VAITKUS. Antanas, Bladas 

ir Joną?, iš Birietiškių k., Šiau
lėnų v.

NVEIDUAN Adolfas — Os
valdas, iš Bulavėnų, Raseinių 
apskr.

VINKAUSKAS Jurgis, iš A. 
Panemunės v., Kauno apskr.

Jieškomieji ar apie juos turin
tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti Lietuvos Generaliniam 
Konsului šiuo adresu:

CONSULATE GENERAL Of 
T.ITHUANIA 

<1 . We«t Ržnd Street 
New York 841 N. Y.

Patark ir kaimynui,

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. Jonas Balys

Dvi dalys kartu įrištos: Dvasios ir žmonės, 166 sak
mės, 126 pąl.; LįatTdies Magija ir Medicina, 94 psl.

Knyga didelio formato,; spalvotas viršelis, pieštas 
dail. V. K. Jonyno.

Kaina $3.00. Galinama Dirvoje.
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Vaizdai iš vaidinimo "Burtininko Pinklėse"

Pastatymas, režisūra, dekoracijos ir šokiai 
akt. PETRO MAŽELIO

Bilietai po 2.00, 1.50 ir 1.00 dol. Visos vietos numeruotos. Gaunama Dirvoje ir sekmadienį 
nuo 4 vai. p. p., Lietuvių salėje.

Prašome nevėluoti! Pavėlavusieji bus, įleidžiami tik pertraukos metu.

MINĖJIMAS AKRONE

Praėjo Kalėdos ir Nauji Metai. 
Daug suvalgyta, daug išgerta, 
daug benzino išvažinėta, daug 
džiaugsmo vaikučiams suteikta.

Iš spaudos atrodo, kad šiais 
metais lietuviškų kolonijų. vai
kučius lankė Kalėdų senelis iš 
Lietuvos. Senelis atkeliavo pil
nu maišų įvairių dovanėlių. Aiš
ku, kad senelis grįždamas iš 
Amerikos į Lietuvą, aplankė ir 
Vokietijoj pasilikusius vaikučius. 
Kiek ir kokių dovanėlių įmetė 
Kalėdų seneliui į maišą Ameri
kos lietuvių vaikučiai ir jų tė
vai, galės pasakyti tik ALT 
BALFas.

Praeitų metų "Draugo” 277, 
numeryje P, Ličkus savo straips
nyje "Ką tremtiniai turėtų pa
daryti Amerikoje”, siūlo du už
davinius : ■ '

1) Surinkti 1 milioną dolerių, 
kuris grįžimo atveju, būtų mūsų 
dovana . išlaisvintai Lietuvai ir 
2) pastatyti Amerikoje muziejų, 
kur galėtų sutilpti. visos mūšų 
istorinės vertybes.

Tačiau šių metų "Draugo" 4 
nhmery H. Kučys straipsnyje 
"Siekiant didingų darbų” ’ P. 

; Ličkaus keliamiems uždaviniams 
nepritaria, kaip nerealiems. 

1 A, Kučys pripažįsta, kad iš

• . - . v .
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laisvintoji Lietuva bus reikalin
ga visokeriopos paramos ir au
kų, tačiau jis tvirtina, kad mūsų 
iš užsienių grįžimo faktas, be 
jokių iškilmingų deklaracijų ir 
be jokios intencijos ką nors do
vanoti, sumes išlaisviritai Lie
tuvai ne 1 milioną dolerių, bet 
šimteriopai daugiau.

Dėl muziejaus statybos gali
ma būtų sutikti su Ą. Kučiu, bet 
tik ne dėl 1 miliono dolerių au
kos.

Tiems tremtiniams, kurie ti
ki į Lietuvos prisikėlimą ir ku
rie tikrai mano j ją grįžti, Lie
knus statomas pirmas uždavinys 
atrodys objektyvus, tiesa, ne
lengvai, „ bet įvykdomas. Mūsų 
iš užsienių grįžimo faktas, ne
turėtų būti Lietuvai kokia do
vana ar 'malonė, bet būtina pa
reiga. , ' . .

Visvien, ateis laikas, kada at
sidarys visų kalėjimų durys’ ir 
priverstinų darbų stovyklų var
tai. Rinksis į Lietuvą riiūsų tė
vai, broliai ir seserys iš Rusijos 
gilumos luoši, išbadėję ir nu
driskę. Grįš iš miškų kruvinai 
išvargę "ir „invalidai partizanai. 
Reikės jiems skubios, vįsokerio- 

;pos paramos. Reikalingi jie buą 
ligoninių, sanatorijų ir . kitokių 
poilsio namų. Tam reikalui kaip 
tik ir turėtume numatyti tą 
mūsų dovaną. -. 1 *

6921 Wade Park
Visokių' rūšių baldai ir elektriniai bėį kitoki reikmenys 

•virtuvei ir. kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

■ ■ ■ ■ ’ '
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriajns 

•' lietuviškoje krautuvėje • ?
■ , •

■ ■ ' • .■ • ■.<•: •• .. ' 
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Nepriklausomybės kovų sava
noriai ir dabartinių laikų parti
zanai dėl Lietuvos laisvės nesi
gailėjo ir nesigaili kraujo ir 
kankinio mirties. Nesigailėtum 
mes nors pinigo.

Broliai lietuviai, nelaimėje da
linkimės centu ir duonos kąsniu!

V. A.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS 
609:12 Society for Saving 1 

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

Akrono ALT skyrius vasario 
3 d., 1:00 vai. šv. Petro bažny
čios salėje rengia Lietuvos Ne
priklausomybės šventės minėji
mą.

Minėjime bus kalbėtojų ir ro
domi paveikslai. Po oficialios 
minėjimo dalies bus vaišės.

J minėjimą kviečiami visi ak- 
roniečiai ir iš Clevelando mūsų 
draugai. Kviečia rengimo komi
sija.

54 lietuvių tautiniai šokiai bei 

žaidimai
I

Užsakymus ir pinigus siųsti 

DIRVOS redakcijai
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KETURI NAUJI GYDYTOJAI

l. h
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Paskutinioje egzaminų sesi
joje šie clevelandiečiai gydyto
jai išlaikė egzaminus ir gavo 
praktikos teises: Abraitis, Ke- 
siūnaitė, Miknienė ir Skrinska.

Šiuo kart plačiau supažindi
nant su Abraičiu ir Kesiūnaitė.

Į JAV yra atvykusi 1949 me
tais.

Medicinos klausimais yra ne
mažai rašiusi įvairiuose laikraš
čiuos#, drauge su Dr. K. Gri
nium redagavusi "Seimą”*. Kaip 
visuomenininke yra aktyvi skau
tų veikėja.

‘ '■ ' ' ' '
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Susirinkimo metu apie vasa
rio šešelioktąją kalbės Vincas 
Rastenis.

Po iškilmingo susirinkimo tose 
pačiose patalpose įvyks V. Ras- 
tenio išleistuvės.

Ir iškilmingajame susirinkime 
ir V. Rastenio išleistuvėse kvie
čiami dalyvauti ir ne skyriaus 
nariai. Norintieji dalyvauti pra
neša Dirvai ir įmoka po 1 dol. 
vaišių reikalams. Pranešti iki 
vasario 14 d.

A
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DR. JULIUS ADRAITIS
RŪTOS TEATRO

PASIRODYMAS SAUSIO 27 D.

27Jautos teatras sausio mėn. 
d., Lietuvių salėje pirmą kartą 
vaidina M. Venclausko parašytą 
pasaką "Burtininko pinklėse”. 
Pradžia 6 vai.

Bilietai jau gaunami Dirvos 
redakcijoje, pas ' platintojus,' o 
pasirodymo dieną Lietuvių salė
je. Bilietai po $2.00, $1.50 ir 
$1.00. (žiūr. 6 psl.).

mokesčių, bet tik tam pritarian
čių pasižadėjimas, kuris .turėtų 
būti įvykdytas pritariančiųjų 
aukomis ar kitu būdu surinkto
mis lėšomis. „.

Bendruomenės org. K-to pir
mininkas St. Barzdukas, nors 
buvo pasirengęs padaryti prane
šimą, pats pasiūlė jį dėl; laiko 
stokos atidėti kitam susirinki
mui. Mokyklos vedėjas Tamulio- 
nis pabaigoje pranešė apie mo
kyklos lankymo tvarką. Vysku
pija įsakmiai leidusi šv. Jurgio 
par. mokykloje dėstyti lietuvių 
kalbą ir veikti šeštadieninei mo
kyklai, nurodydama, jog tas lei
dimas yra surištas su atitinka
mų tėvų įpareigojimu žiūrėti, 
kad tos pamokos būtų lankomos. 
•Jei nebūtų pakankamo jomis, su
sidomėjimo, tai leidimas galėtų 
vėl išnykti.

Susirinkimui pirmininkavo V. 
Rastenis, vicepirmininkas buvo 
V. Januškis ir sekretorius Ka
ralius. '

LIETUVOS UNIVERSITETO 
MINĖJIMAS

Medicinos mokslus baigė 1916 
m. Maskvos Universitete. Besi- 
kuriant Nepriklausomai Lietu
vai buvo Alytaus apskrities gy
dytojas ir tos apskrities ligonir 
nes vedėjas. Vėliau dirbo cent
rinėse sveikatos įstaigose: Svei
katos Departamente, Sveikatos 
Ministerijoje ir Katino miesto 
gydytojum. Ilgesnį laiką tarna
vo kaip gydytojas Lietuvos Ka
riuomenėje. Karo metu dirbo 
Marijampolės apskrities ligoni
nėje, o tremtyje — Augsburgo 
tremtinių stovyklos ambulato
rijoje. Į Ameriką atvyko 1947 
m. ir Clevelande per i su puse 
metų dirbo Polyclinic Hospital. 
Praeitų metų gruodžio mėn. iš
laikė Ohio valstybės medicinos 
gydytojo egzaminus.

D. KESIŪNAITĖ

JAUNIMO VAKARAS

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS

S. m. sausio mėn. 27 d., 1:00 
vai. Čiurlionio ansamblio patal
pose, šaukiamas Clevelando Lie
tuvių Studentų narių susirinki
mas.

Nariams dalyvavimas būtinas.
Valdyba

NAUJA TREMTINIŲ 
DRAUGUOS VALDYBA

FINIS SEMESTRU 
VAKARAS

* f

vai.
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Gydytoja D. Kesiūnaitė yra 
gimusi Rusijoje, lietuvių trem
tinių šeimoje. Po pirmojo pa
saulinio karo tuoj su tėvais grį
žo į Lietuvą ir 1922 metais įsto
jo j Lietuvos universitetą. Stu
dijuodama universitete dirbo la
borantės ir asistentės darbą. 
Medicinos fakultetą baigė 1927. 
m. Tolimesniam darbui, jau kaip 
gydytoja, ji pasirinko moterų 
ligas.

Gydytoja D. Kesiūnaitė dirbo 
Babtuose, Zarasų apskrities. li
goninėje, kaip vaikų ir moterų 
skyriaus ' vedėja. Visą laiką ji 

' taip pat dirbo .Motinos ir Vaiko 
Sveikatos Centre..

Atgavus Vilnių, D. Kesiūnaitė 
tuoj jin persikėlę ir dįrbo Aku
šerių mokykloje, kaip lektorė ir 

. . mokyklos inspektorė, šalia to ji 
dar dirbo 'šv. Jokūbo ir Raudo
nojo Kryžiaus ligoninėse. . .

Atsidūrus tremtyje ji dirbo 
Weimare, vėliaū sąjungininkams 
Vokietiją, užėmus, dirbo Hanau 
ligoninėje. '

,Dar gyvendama Lietuvoje ji 
laukėsi Berlyno,.Paryžiaus, Ber
no ir Budapešto ligoninėse ir 
susipažino su tenykščiu darbu.

■ ’ te
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Sekmadienį įvykusiame Cle
velando Tremt. D-jos susirinki
me, P. Stravinsko pirmininkau
jamoji valdyba padarė apyskai- 
tinį pranešimą ir pareiškė, kad 
jos laikas jau yra pasibaigęs, to
dėl turi būti renkama nauja 
valdyba. Valdybos pranešimas, 
po Jįelęto pastabų, buvo priimtas 
su padėka už atliktus darbus.. 
Speciali padėka išreikšta Diep- 
holzo gimnazijai remti komisi
jai, kurios gero organizacinio 
susitvarkymo dėka clevelandie- 
čių dosnumas pasireiškė labai 
gražiai: iki šiol tai gimnazijai 
remti Clevelande surinkta, jau 
visas tūkstantis dolerių ir Cle- 
velandas yra tapęs bene stam
biausiu tos vienintelės lietuviš
kos gimnazijos ramsčiu.

Naujos valdybos rinkimai 
grėsė įklimti dėl jau "tradiciniu” 
virtusio visų pasiūlytų kandi
datu atsiSakinėjimo, tačiau ne
perilgai užtrukus susidarė pen
kių kandidatų sąrašas, kurie vi
si vienbalsiai ir išrinkti į valdy
bą. Tai yra: Balašaitienė, Bra
ziulis, Kamėnas, Lazdinis ir 
Steponavičius. Revizijos Komi
sija su garbės teismu palikti 
tie patys, nors prie garbės teis
mo (jei jis būtų reikalingas), 
greičiausiai tektų grįžti dar kar
tą, neą dabartiniai du jo nariai 
iškrinta: Ig. Malinauskas pa
reiškė, kad jis įsijungiąs į bend
ruomenės organizaciją ir Tremt. 
D-jos nariu nebebusiąs, p V. 
Rastenis išvyko iš Clevelando.

Ryšium su valdybos praneši
mu, buvo paliestas ir pereitame 
susirinkime ginčų sukėlęs klau
simas apie "Naujienose” buvu
sius šios draugijos susirinkimų 
aprašymus. K. Cicėnas protes
tavo prieš P. Stravinsko ir ypač 
St. Barzduko straipsnius, kuriuo
se (pastarajame net nurodant 
pavardę) K. Cicėnui esąs mes
tas ’ šešėlis,' lyg jis būtų tų ko
respondencijų ar autorius, ar 
bent autoriaus bendrininkas. Jis 
pareiškė, kad nįelfo. bendra su 
tomis* korespondencijomis netu
rįs ir-jų autoriaus nežinąs, todėl 
naminėtieji straipsniai esą nie
ku negeresni už. anuos pasmerk
tuosius aprašymus.

Buvo paliestas ir N. Parapijos 
lango klausimas, ypač ryšium -su 
iždininkės paminėjimu, esą drąų- 
gija esanti skolinga už tą langą 
dar apie 700 dolerių.’ .Pirminin
kas (ligšiolinis) paaiškino, kad 

■ iŠ tikrųjų tai nėra draugijos ofi
ciali skola, mokėtina iš narių
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Clevelando Lietuvių Kultūros 
Fondas sekmadienį surengė jau
nimo vakarą.

Programa buvo gera, tik — 
taip jau matyt čia yra susidė- 
jusios aplinkybės, — gerokai 
"vienašališka”: iš aštuonių pro
gramos dalyvių penki pianistai, 
tik dvi deklamatorės ir viena 
dainininkė. Pianistai labai įvai
raus amžiaus, maždaug nuo 7 iki 
17 metų (Obelinytė, Alkaitytė, 
V. Graužinis, A.. Smetona, G. 
Klimaitė). Deklamatorės (N. 
Ąmbrozaitė ir R. Braziulytė) 
bei dainininkė (R. Malcanaitė) 
— jau pilno ūgio jaunuolės.

Visi pasirodė gana ar net ir 
visai gerai. Didžiausio dėmesio, 
berods, sukėlė A. Smetonos pa
sirodymas: jam dar tik tryliktas 
pavasaris ateina, o jis (atmin
tinai) paskambino tokį kūrinį, 
kaip Beethoveno Mėnulio sonatą 
c moli, ir .paskambino, gaji sa
kyti, jau-kaip >- gerokai patyręs 
pianistas. Daugeliui kilo mintis, 
kad, jei aplinkybės nesukliudys 
ir neabejotinai dideli gabumai 
nebus apleisti, šis vardas gali 
pasirodyti pasididžiavimo ke
liančiose vietose.

Toki koncertai turi neabejo
tinas skatinančios ir auklėjan
čios reikšmės.

Po programos vyko jaunimo 
ir net gana gausiai'apsilankiusio 
"sepimo” pasilinksminimas.

Lietuvos universiteto 30 metų 
sukakties iškilmingas- minėjimas 
įvyks vasario 3 d. sekmadienį, 
3 v. p. p. šv. Jono koledže salėje 
Superior Avė. (ten kur buvo 
Mindaugo krikšto minėjimas).

Iškilmingo minėjimo atidaro
mąjį žodį tars paskutinis Lietu
vos universiteto rektorius prof. 
Graurokas, kalbės prof. Skar
džius ir prof. Darnusis.

Meninę programą išpildys 
Čiurlionies ansamblio vyrų cho
ras, vadovaujamas A. Mikulskio 
ir solistė Juzė Krištolaitytė. Mi
nėjimo išlaidoms padengti įėji
mo mokestis 50 et., besimokan
čiam jaunimui 25 et.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia, 
visą lietuvišką visuomenę pami
nėti, tą ypatingai svarbų Lietu
vos kultūrinio gyvenimo įvykį.

Minėjimą rengia Lietuvių Kul
tūros Fondas ir Clevelando aka
deminės organizacijos.

Žiemos semestro užbaigimui 
Clevelando lietuviai studentai 
rengia

LINKSMĄ VAKARĄ, 
kuris. įvyks vasario 3 d., 7 
vakaro, Lietuvių salėje.

Programą išpildys studentai 
ir studentės. Pinrią kartą Cle
velando scenoje pasirodys iš
raiškos šokio šokėja — A. šklė- 
riūtė — Raulinaitienė. Ji išpil
dys "Dance Hacabre”. V. Gied
raitis pasirodys su solo daino
mis. "Liūdnieji broliai” padai
nuos kupletus. Bus akordeono 
solo ir deklamicijos. Vakaro 
pranešėjas V. Raulinaitis.

Šokiams gros Rimo Gylio ka
pela.

Visi Clevelando lietuviai kvie
čiami atsilankkyti. ir vakarą 
praleisti studentų tarpe.

Lie-

~ vi';'

šiejus, Balčiūnas Petras, Bantoika' 
Stasys, Bielinis Petras, Biėlskus Al
gimantas, Brizgys Bernardas, But
kus Tomas, Budrys Jonas, O. J. BlaS- 
kevičiai, Čepulis Algimantas, J. Ą. 
Damuiiai, Daukantienė Birutė, A. R. 
Drasučiai, Dunduras Jonas, E. K. 
Gaižučiai, Garkauskas Antanas, Gai
džiūnas- Balys, Gaižauskas Pranas, 
Gruodis Petras,' Idzelevičius Henri
kas, A. J. Juozaičiai, K. M. Kalvai-' 
čiai, Kersnauskas Edvardas, Kirlys 
Pranas, Kliorys Petras, Knystautai, 
Kuzas Jurgis, Laniauskas Simonad, 
Lazdinis Stasys, Leimonas Juozps, 
Leimonas Kazys, Malinauskas Ignas, 
Mačys Stasys, Miknevičius Andrius, 
Matulionis Vladas, Muliolis Petras, 
Pivoriūnas Juozas, Petkevičius Ed
vardas, A. V. Raulinaitis, Ramanaus
kas Vladas, Sagys Liudas, Sajonas 
Petras, Skrabulyto Emilija, Staniškis 
Julius, Senikas, Širvaitis Justinas, 
Tamulionis Antanas, Telyčėnas Alfon
sas, Ur.guraitis Vincas, M. V. Valiai, 
Vaitėnas Mykolas.

Po 3 dol.
A. S. Barzdukai, Endriulis, Jasine- 

vičius Juozas, Kolys Artūras, Miko- 
lauskas Juozas, Malcanas Edvardas, 
Mauružaitytč Vanda, Mačiulis Algir
das, Ramanauskas Albinas, Rukšėnas 
Antanas, Skardis Povilas, Saukęvičius 
Florijonas, Vasiliauskas Jonas, Venc
lovas Juozas,, Žilionis Juozas, Žigas 
Kęstutis.

7 . '

, *

niąuskas Petras, Braziulis Vladas, ’ 7 
Kazlauskas Antanas, Nasvytis Stepo- 
nas, Mažonas Kazys, Garmus Antis' ė* ; 
nas, Milius Josepb, Gudčnas Jonas, 7’ 
Juodišiua jonM,....žukauskas Jonas, : 
Pinkus Juozas, Jorašūnas Emanuelis, 
Venclauskas Mykolas, P. J. Nasvytis, 
Nasvitienė Aldona, Bartkūnas Brp-,, ,, 
nius, Kazėnas Julius, Židonis - Pranas, ' 1 
Marcinkevičius J., Spirikaitis Alek- . 
sas, Vėlykis J., Urbšaitis Josepb. ■' i 

Trijų BALFo skyrių valdybos ,1/!
. .

C O M I N G i
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STARTING FEB. llth
DA1LY MATS. <E»rpt F.L. U. ■’į’įl 
19> 11.50 A 52.00, Ine. Tas. NIGHTSI (E»e! Sun., Feb. H A 24) 51.50. 52.00.1 
52.40. 55.00 Ine. Tas; Prlees for Sat.1 
Mala A Washln»ton B*IAhday. i' I 

leve. Mat*. 2:15 P.Mj—-Niu« 8:15 
IdooM opan at’l^O/F.M. A 7:00

TICKE.T5 ON VAI E « f
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BRAIŽYTOJŲ KURSAI

"AIDAI” ŽURNALO 
VAKARAS

įvyks vasario mėn. 10 d.
tuvių salėje. Statoma J. Grušo 4
veiksmų drama "Tėvas”. Stato 
ir režisuoja aktorius Petras Ma
želis. Dekoracijos dailininko Vyt. 
Raulinaičio. Vaidina geriausi 
Clevelando lietuvių scenos mė
gėjai.

Gautas pelnas skiriamas Ai
dų žurnalo parėmimui.

Bilietai po $1.50, $1.00 ir 50 
et. mokiniams. Bilietų bus gali
ma gauti Spaudos kioske, Dir
voje, pas platintojus ir vakaro 
metu Lietuvių salėje.

Rengėjai

Po 2 dol.

O. D. Dagiai, Dunduraite Mikalina, 
Juodis Frank, Kazlauskas Jonas, 
Melsbakas Stasys, Maurušaitis Alek
sas, Musteikis, Juozas, Rickevičienė 
Veronika, Strimaitis Anicetas, Saka
las Jonas, Stempužis Juozas, Liutke- 
vičiūtė Aldona, Sukadelskas Vincas, 
Valkauskas Adolfas, Mikulskis Alfon
sas.

IŠNUOMOJAMAS ; .
1 kambarys su baldais. Kreiptis: 

661 E. 101 St.
Gali naudotis virtuvė' ir kitais 
kambariais. Kreiptis 3 augšte.

ADVOKATO JULIUS 
SMETONO PRIĖMIMO 

VALANDOS

15Nuo vasario 1 d. iki kovo 
d. adv. Julius Smetona intere
santus priima: .

Kasdien nuo 5 vai. iki 8 vai v. 
šeštadieniais: nuo 10 iki 12 v. 
ir nuo 5 iki 8 vai.

RAMOVĖS SUSIRINKIMAS

Clevelando lietuviu inžinierių 
draugijos suruošti braižytojų 
kursai veikia kiekvieną pirma
dienį, antradienį, trečiadienį ir 
ketvirtadienį 7-9 vai. vakaro Ca- 
thedral Latin School patalpose 
(2056, 107 St.). Kursus lanko 
23 asmenys.

KAUKIŲ BALIUS
įvyks vasario mėn. 24 d. Lietu
vių salėje. Pradžia 7 vai. vaka
ro. Bilietai po 1 dol. Visi cleve
landiečiai šiam kaukių baliui pra
šomi iš anksto ruoštis. Už tris 
įdomiausias kaukes bus duoda
mos vertingos dovanos. Kaukes 
ir visus kitus svečius linksmins 
R. Gylio kapela.

Š. m. sausio 27 d., 11 vai. 30 
min. Lietuvių salėje šaukiamas 
ALS "Ramovė” visuotinis su
sirinkimas.

Dienotvarkėje: 1) Valdybos 
ataskaita ir naujos valdybos rin
kimai; 2) pranešimai ir eina
mieji reikalai.

Valdyba

J. PUODŽIŪNAS CHICAGOJE

Jaunutis Puodžiūnas, sėkmin
gai koncertavęs ALTS koncerte, 
dabar su visa Bailei Academy 
Russė koncertuoja Chicagoje. 
Ten prabus visą mėnesį, šoks te
levizijos programose ir koncer
tuose.

DIRVOJ GALIT UŽPILDYTI 
INCOME TAX

Dirvos patalpose kiekvieną 
antradienį, trečiadienį ir ketvir
tadienį, nuo 7 vai. v. iki 9 vai. 
vakaro galite užpildyti Income 
tax. šeštadienį galima užpildyti 
iš anksto susitarus.

TAUTINĖS S-GOS 
SUSIRINKIMAS

įvyks. vasario mėn. 2 d.
ir laikas bus pranešta kitame 
Dirvos numeryje. Iš anksto na
riai įspėjami, kad tos dienos 
susirinkime dalyvautų, nes be 
kitų svarbių reikalų, bus. ren
kamas ir skyriaus pirmininkas. 
B. Gaidžiūnas, perėmęs Dirvos 
redagavimą, iš pirmininko pa
reigų pasitraukė.

' - . . ■*' ■- .. ’ t
VASARIŲ ŠEŠIOLIKTOSIOS 

PĄMINĖJIMAS

Tautinės Sąjungos skyrius 
Vasario. 16 d., .8:00 vai. Ansel 
Cafe patalpose šaukia iškilmingą 
susirinkimą.

«. I

Vieta

KEIČIA VAIKŲ FILMŲ
SEANSUS

BALFo RINKLIAVA 
CLEVELANDE

vasario 
BALFo 
rinklia-

Nuo sausio 10 d. iki
10 d. Clevelando trys 
skyriai vykdo piniginę 
vą. Pinigai renkami aukų lapais,
kurie yra pasirašyti trijų BALF 
atstovų. Pinigai renkami: bu
tuose, darbovietėse. » 
kioske, Dirvoje ir ten, 
randamas lietuvis.

Nepilnais daviniais, 
dienų yra paaukoję:

I’o 10 dol.

Alkaitis Antanas, Banis
Degėsys Danielius, Golšanskis Sta
sys, J. V. Januškis, Kasakaitis Vac
lovas, Rudokas Stasys, Mikolūnas An
tanas ir

spaudos 
kur su-

per 10

Po 1 dol.

Brazaitis Antanas, M. Bajoraitienė, 
.Cieska Janina, Cicėnas Karolis, 
Chmieliauskas Jonas, GatautiB Ignas, 
M. Kriapnevičjus, Muliolis Balys, Mis
tikas Julius, šūkis Povilas, Neimo- 
nas V., Motiejūnas Povilas, Verbila 
Ignas, Citavičius Jonas, Giedraitis 
Vytautas, Johansonas Henrikas, Čor- 
nauskas Jonas, Gilys Juozas, Vyš-

ŠALDYTUVAS IR SOFA
» ♦ •

Frigidaire šaldytuvas ir atver
čiama sofa parduodami už 75 
dolerius'. Kreiptis:

7016 Whitney Avė.

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS
1377 E. 66 St. 7, i(;i 

kambariai apačioj (3 mieg.)6
ir 6 kamb. viršuj (3 mieg.), rū- 

- sys, geras šildymas.
| Geras pirkinys. <
I Kreiptis: EX 1-0075 (4)

JOS PERK AT RŪPESČIŲ NEKELIANTĮ ŠILDYMĄ

»“ M O N C RIE F 
ŠILDYMO IR ORO VĖSINIMO SISTEMA 

_________GASAS ★ ALIEJUS H^NtililS

>; X’ '.J

*

Aleksas,

V. N. 
Aleksas.

Palubinskai.

Po. 6
Braziulis

dol.

ir Silvestravičius 4?

I’o 5

■Norvvoodo knygynas, esantis 
6405 Superior Avė., keičia vaikų 
filmų seansus.

Priešmokyklinio amžiaus vai
kams filmos rodomos penktadie
niais nuo 2 vai. p. p.

Vaikams nuo 6 iki 12 metų 
filmos rodomos ketvirtadieniais 
nuo. 4 vai. p. p.

dol.

Kun. Angelaitis Juozas, A. K. At- 
kočaidiai, Augulis Kazys, S. V. Am-

CLEVELAND IRUSI 
PERSONALLOANS 
I ARE L0W-GOST

- EASY TO ARRANGE

. GALIT GAUTI KNYGŲ

" Dirvoje kiekvieną dieną ga
lit gauti naujausias knygas: V. 
Augustino vaizdų albumą, N. 
Mazalaitės — Mėnuo vadinamas 
medaus, Balutį Meškiuką- rud- 
nusluką ir daug kitų.

LIETUVIŲ SALĖ 
išnuomojama 

koncertams, šokiams,. vestu
vėms ir kitokiems,- parengi
mams. ’

JONAS G.
POETER

LIet ų vis
Namų Maliavotojas

Popięriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo. . 
.pagražinimo suteikiama .

-nemokamai. '.

495 East 123rd St. f
Telef.;. PO tpmac 1-68991

, j > ‘ .

■i • ?
-J .'

• v . I

P J KURSIS
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namtu miestą arba priemlesčluoęe, kreip

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

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir iėpildymas 
uarantuojaroa. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdraudė UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

I J SAMIAS JEWELER S
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę

.7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre |

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.

Wllkelis Funeral Kome
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

■'I,

r-

Į

f

JAKUBŠ & SON
FUNERAL HOME ,

Vėsinamas Oras Jūsų patogumui ,

Della E. Jakubs & Milliam J. Jakubs t .

■<<?/

G

■j

Licensfjuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai I 
'.-7 7'- . '7'""'. ''' '7'“.':' '■'■7:' 7'' '.'. ' ' ■ '

25 metai simpatingo ir rimto paturnavilho ’ ]
6621 Edna Avęnue . ENdicott 1-1763

'A'

♦
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VILNIAUS SARGYBOJE

r >'

Hraakcijos ir aaininiiilraci)oi DIRVA. 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: ENdicott 1-4480.
W-dftktnrhiR Vincą# RASTENIS f huto telefono#: UT«h 1-67471 Pedaktonus -Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406)’
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„DONOSČIKAI"
Lietuviškas žodis "skundikas”, numatyta, kad per porą dienų | kokių priežasčių prieš V. Ras- 

ar "įskundinetojas" ne v1“iav<1! • 
išreiškia tą prasmę, kuri glūdi 
rusiškame — Lietuvoj ir iš se
nų ir iš dabartinių laikų gerai 
pažįstamame — žodyje "donos- 
čik-’-V Net tarptautinis "denun- 
„ciatorius” nėra taip susijęs su 
atitinkamo "veikėjo” tikruoju 
įvertinimu, kaip tas rusiškas jo 
pavadinimas.

Tai yra asmuo, kuris įieško 
progos ką nors apskųsti ir skun
džia kitus visokiai vyresnybei: 
valdžiai, tarnybiniams viršinin
kams, mokytojams, tėvams ... 
Visi žinome, kad šito "amato” i 
niekas negerbia. Negerbia juo 
užsiimančiųjų net ir tie, kurie 
kartais jų siūlomais patarnavi
mais pasinaudoja. Ta visuotinė 
panieka, tų slaptų įskundinėji- 
mu smerkimas kaip tik geriau
siai yra išreikštas "donosčiko” 

’ pavadinime.
Visuomenė, kurioje šitokių 

"veikėjų” atsiranda bent kiek 
daugiau, gerokai dėl to kenčia. 
Prisiminkime, — kas nekeikia I 
tų "donosčikų”, kurie, dažniau
siai be jokio rimto pagrindo, va
dovaudamiesi ar asmeniniu kerš
tu ar kokiais partiškai politi
niais sumetimais, ir naudoda-! 
miesi kur nors nugirstais gan
deliais, daugelį ir lietuvių įskun-1‘ ^‘‘buvo’laba? naudingas.’Ir 
de imigracijos įstaigoms tuo. jei buy0 iežasties dgl to kiek 
be jokios rimtesnes jų kaltes 11- jaudintis> tai tik dgl dvieju da. 
gam laikui, jei ne visiškai, su-;,yk(). kftd kaj buyo gak t
kliudė jų emigracijai, suardė JT tas užsivilkin5mas iš tikrųjų ga- 
gyvenimo planus ar pridarė 
jiems daugybę medžiaginių bei 
moralinių nuostolių. Ne tik 
skundžiamiesiems, bet mums, 
kaip tautai, tie "donosčikai" yra; "būti* "už akiu"“pri:

kergtas.
Dėl pirmojo — "donosčikams”, 

matyt, nerūpėjocritaip tas atsi
lieps lietuvių reiKąlams. O ofi
cialios įstaigos tokiais atvejais, 
irgi, matyt, yra tokios nuomo
nes. kad denunciacijų ištyrimas 
yra būtinas ir tam turi būti 
teikiama pirmenybė prieš viso
kius dalykus. Dėl antrojo — 
teko pasitikėti, kad šmeižtas be 
nagrirido ir neprilips, nes čia gi 
turima reikalo su Amerikos, o 
ne su NKVD įstaigomis.

visiškai | po pasikalbėjimo bus praneštas tenį galįs atsirasti "pagrįstas 
oficialus to sutarimo patvirtini- -1— 
mas.

Lietuvių interesų nukentėjimas 
pasidarė nebesvarbus ...

Nei po poros, nei po keleto die
nų to oficialaus patvirtinimo ne
buvo. Buvo aišku, kad kažkas 
veikė labai greit, nes suspėjo 
sudaryti komplikacijų ne kitaip, 
kaip per tą porą dienų, per ku
rią turėjo būti parengti oficialūs 
patvirtinimai. Vadinasi, įsikišo 
kažkas kas nuo pat pradžios- 
žinojo apie tą reikalą.

Kai kurie laikraščiai spėjo 
jau ir paskelbti, kad "Dirvos” 
redaktorius jau New Yorke, ir 
"Dirvos" skaitytojai ėmė ste
bėtis, kodėl apie tai nieko nėra 
pranešta "Dirvoje”. "Dirva”, 
žinoma, vengia pranešinėti netik
rų dalykų. O reikalas atrodė ap
gaubtas labai didele paslaptim: 
kažkas kažkur užkliuvo, bet apie 
priežastis buvo tylima. Aišku, 
savaime kilo įtarimas, jog čia 
ne kas kitas, kaip tik "donosči- 
kų” darbas.

Kokių nors priemonių imtis 
tokiais atvejais nėra galimybes. 

I Pagaliau, "Dirvai" tas užsivil-

skundas”.
Ir aišku — "Darbininkas” 

kaltina ne "donosčikus”, bet vi
sų pirma, tuos asmenis (L. E. 
Liet. Pat. Grupės narius), kurie 
taip "neapdairiai" rekomendavo 
tokį "aiškiai netinkamą kandi
datą”, ir, pagaliau, kaltina patį 
apskųstąjį — kaip jis drįso, bū
damas toks nenaudėlis, sutikti 
eiti Į tokias atsakingas parei
gas !

"Darbininkas” sutinka, kad 
prieš bet ką gali atsirasti skun
das. Tačiau, anot jo, "kandidatas 
turi būti parenkamas toks, kad 
nebūtų jokios baimės, jog prieš 
jį joks pagrįstas skundas nega
lės būti iškeltas, jei ir atsirastų, 
kas to bandytų imtis”.

Vadinasi, "Darbininkui" neki
lo jokio abejojimo, ar šiuo at
veju skundas yra pagrįstas. Pa
gal jį, "donosčikai" gerai padarė, 
o kaltas tik skundžiamasis, kal
ti, kurie "donosčikus” smerkia. 
Taip yra ne kieno kito, kaip tik 
pačių "donosčikų” pasiteisini
mas ir kiek peranksti užtrimi
tuotas triumfas.

Vilniaus krašto lietuviai Chi- 
cagoje, susibūrę į Vilniaus Kraš
to Lietuvių Sąjungą, jau antri 
rųetai sėkmingai veikia.

Tai kukli organizacija, be jo
kių pretenzijų į tautiečių dole
rius, garbę ir vadovavimą. Turi 
statutą, aukoja poilsį ir turi no
rą dirbti savo krašto labui. O 
darbo apstu, ir ypač kai dabar
tiniu metu Tarptautiniame Fo
rume atviriau, drąsiau ir ryž
tingiau demaskuojami sovietai, 
ir kai to pat likimo mūsų kai
mynai kėsinasi į mūsų ir mūsų 
bočių sodybas. Savo gūžtą ir 
prigimtis reikalauja ginti.

Jei šiandieną, o gal ir ateityje 
negalima bus savo teisių veiks
mais atremti, tai mūsų veiksniai 
iš anksto turi pasiruošti tam 
ir dabar išvystyti galingą veik
los potencialą. Tą mintį bei tiks
lą ir turi Vilniaus Krašto Lie
tuvių Sąjbnga.

Galimiems eventual ūmams 
reikia pasiruošti. Tuo tikslu Są
jungos nariai ne mažiau kaip 
karta į mėnesį susirenka eina
miesiems reikalams aptarti, pa
sidalinti mintimis ir susmaigs- 

veiklos gaires. Susirinkimai 
reguliariai kiekvieno rhėne- 
pradžioje pirma šeštadieni, 
aptariami kalbiniai, istori- 

kultūriniai, ekonominiai,

dė imigracijos įstaigoms jr tuo
(jaudintis, tai tik dėl dviejų da- 
ilykų: 1) kad, kaip buvo sakyta,

Ii būti nenaudingas lietuvių in
teresams ; 2) kad koks nors 
šmeižtas, neturint galimybės 
matyti nei jo turinio nei kilmės,

pridarę daug žalos, kadangi to- j 
ki reiškiniai nekelia gero vardo 
tautos, kurioje pasirodo beesąs 
didesnis kiekis tokio charakterio - 
"veikėjų". |'

Deja, pasirodo, kad šio ne-j 
garbingo amato specialistai 
persikėlė ir į šią vandenyno pusę. 
Mat, jiems niekas emigracijos 
nesukliudė tuo būdu, kurį jie 
vartojo prieš kitus ...

Vienas iš tokių ryškesnių "do
nosčikų" veiklos apsireiškimų iš
kilo viešumon kaip tik neseniai. 
Tai įvyko ryšium su "Dirvos” 
red. V. Rastenio pakvietimu į 
Laisvosios Europos įstaigą.

V. Rastenį Laisvosios Eu
ropos Komiteto centrui pa
siūlė L. E. Lietuvių Patariamoji 
Grupė. Kiek teko girdėti, V. 
Rastenio kandidatūrą pasiūlyti 
buvę nutarta šešiais balsais 
prieš vieną, pareiškus) atskirą 
nuomonę (ir vienam nariui po
sėdyje nedalyvavus). Centrinė 
įstaiga, su pasiūlytu kandidatu 
asmeniškai susipažinusi, pasiū- 

’ lymą priėmė ir pageidavo, kad 
jis pradėtų darbą jau gruodžio 
17 dieną, nes latvių ir estų pa
našūs pareigūnai jau buvo pra
dėję darbą nuo gruodžio 3 die
nos. V. Rastenis buvo pareiškęs 
pageidavimą pradėti, tą' darb^ 
tik pq Naujų Metų, kadangi stai
gus išvykimas prieš metų pa
baigą iš "Dirvos" buvo . labai 
nepatogus ir jam pačiam ir ypač 
neparankus "Dirvos” reikalams. 
Tačiau įstaigos atitinkamo sky
riaus vedėjas jam pareiškęs, 
kad toks pudelsimas būtų ne
naudingas lietuvių’ .interesams, 
ir raginęs jį kiek galima grei
čiau pradėti. Teko "Dirvos" bei. 
asmeniškiems sumetiinams nu
sileisti prieš didesniuosius rei
kalus. V. Rastenis sutiko pra-

’ dėti darbą gruodžio 17 d. Buvo slaptis, nes jis prasitaria, ,dę

"žirklės atsiliepė” netikėtai

Nekantriausias pasirodė J. 
Ginkus Brooklyne. Jis iškėlė ši
tą reikalą savo radijo progra
mos pranešimuose. Mes čia. Cle
velande, negirdime, ką kalba 
Brooklyno radiias, bet iš pasi
rodžiusio atsiliepimo spėjame 
J. Ginkus apie "donosčikus” 
kažka nelabai giriamą yra pa
sakęs.

Ir štai — kaip tos žirklės, su
davus kumščiu i stalą, atsilie
pė... "Darbininkas”. Jis savo 
straipsnyje sausio 11 d. nume
ryje, 2 pusi., visų pirma apiba
ra J. Ginku, kam jis apie toki 
dalyka viešai pakalbėjo. (Pa- 
nrastai tik tas, kas pats kaltas.' 
labai nemėgsta, jei kas apie kal
te, viešai kalba). Toliau "Darbi: 
pinkas" pasirodo žinąs apie tą 
reikalą daug daugiau, negu kas 
nors kitas ligi to laiko žinojo: 
jis papasakoja, kad skundą pa
davusi neva kažkokia amerikie
tiška organizacija, kuri tuo ir 
teužsiįmanti,. kad renkanti apie 
asmenis- įvairias žinias ir jas 
pakišanti "reikalui esant”. Iš 
"Darbininko" kalbos matyti, kad 
jam ir skundo turinys nėra pa-

■J
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Skundas pasirodė esąs 
nepagrįstas

Jeigu skundas būtų net ir pa
grįstas, "donosčikų” amatas dėl 
to pagarbos neįgytų. Girdėjome, 
kas atsitiko su to paties "Darbi
ninko” tame pačiame straipsny
je paminėta vengrų radijo gru
pe. Jai pasiūlyta išsiskirstyti 
dėl nesugebėjimo sklandžiai dirb
ti. O to priežastis — skundai 
vienų prieš kitus. Augštesnėms 
įstaigoms, matyt, pritrūko kant- 
trybės tuos skundus tyrinėti ir 
jau nebeturėjo reikšmės, kurie 
skundai kiek pagrįsti ar ne. Už
tenka, kad skundai įkyrėjo, ir 
tarė — eikit iš akių ir baigta. 
Bet "donosčikams" juk, turbūt, 
labiau rūpėjo skųsti, negu pa
galvoti apie tautos reikalus. Ir 
mūsiškiai "donosčikai" nėi kiek 
geriau atrodo...

Bet šiuo atveju "donosčikų” 
darbas nuėjo niekais; paaiškėjo, 
kad skundas neturi pagrindo, ar 
neturi reikšmės — męs to neži
nome ("Darbininkas”, žinoda
mas skundo turinį, dabar gali 
geriau tą apskaičiuoti). Patvir
tinimas, kad ir penketą savai
čių užvilkintas, vistiek įvyko.

Kiek iš to išėjo naudos bend
riesiems lietuvių reikalams ir 
kiek "donosčikų” partijos rei
kalams — paliekame besidomin
tiems spręsti patiems.

tvti 
esti 
rin ' 
*ia 
niai, 
•lolijiniai. su Vilniaus kraštu su
sieję klausimai, nors savaime 
B-<ra nėra politinio ar srovinio 
’harakterio veiksnys.

Sąjungos durys atdaros vi
siems geros valios lietuviams ir 

•’ns nariais irali būti visi, jaučią 
Vilniaus kraštui prisirišima, ku
riems nuoširdžiai rūpi Tėvynės 
>r Vilniaus reikalai bei likimas, 
;r visiškai pritaria Sąjungos 
tikslams. —be partinių ar sro
viniu pažiūrą skirtumo. Tik ... 
kriminalistams ir komunistams 
ar iu šalininkams S-gos durys 
užsklęstos. Taip ir statute įra
šyta. S-gęp konstituciniai tiks- 
’ai bei siekiai šie:

) Ugdyti, prisirišimą Vilniaus

įstaigoje. tapo neprileistas, neš 
’is yra "nedemokratiško nusi- 
itatvmo”, jo raštus tam tikros 
įtaigos verčia j anglų kalbą,1 
skaito ir žino, kas jis toks yra...

Taigi..,. Svarbaus tai esama 
•’smens, kad jo raštus "Ameri- 
’ms įstaigos verčia į anglų kla- 
’^ą, skaito,' žino, kas jis yra” 
>r... neatmeta, o tvirtina jį 
atsakingose pareigose. Jei tikė
ki ištaigos atstovo žodžiais, susi- 
'vukdymas turėjo būti kenks
mingas lietuviu reikalams ... 
'Torime tikėti, kad tai nebus 
’vmiai pakenkė tiems reikalams. 
Bet kuo čia džiaugiasi P. Grigai
tis, kalbėdamas apie Tarybos 
.darbus Lietuvon laisvei iškovo
ti? Argi tai irgj įeina j Tarybos 
’arbo programą ?

"Dangaus galybės”

"Darbininkas” prikiša J. Gin- 
kaus rpdijo pranešimui, esą jis 
sakęs, kad ' "dangaus galybės” 
esančios sujudintos nubausti 
skundikams ir net Lietuvai ūž
ta skunda, iš tikrųjų "dangaus 
galybės" šiame reikale buvo su
judintos priešinga linkme __
kad tik skundimas pasisektų 1 
prieš tą skundą, kaip tamsoje 
atliktą darbą, jokiu galybių ne
buvo galimą' judinti/ kadangi, 
iki "Darbininko” atsiliepimo, 
nebuvo nieko žinoma, nei kur 
nei kas čias yra... O juk "Dar
bininką” leidžia ir prižiūri ne 
eiliniai žmonės, o -vienuoliai .*..

Bet tos "dangaus galybės" šį 
kartą nelaimėjo. Kiek mes ga
lime spėti, jos šį kartą-atsimušė 
kakta ne į kokias kitas galybes, 
kaip tik į Amerikos, atitinkamų 
įstaigų objektyvią orientaciją ir 
mokėjimą riet mūsų savitarpio 
santykiuose atskirti, kur yra“lie- 
tuvių reikalas, ir kur yra tik 
partinio pavydo padiktuotą in- 

il^o pradėti dirbti Laisy. - Eur. sin&icija. ."
• . ■ . - " . - - *

P. Grigaičio informacijos apie 
tautos reikalus...

Grįždami iš Washingtono trys 
£LT vykd. Komiteto nariai — 
L. šimutis, P. Grigaitis ir M. 
Vaidyla buvo sustoję Baltimo- 
rėje, kur vietos visuomenei da
rė pranešimus apie tai, kaip .Ta
ryba Lietuvos reikalus gina. Pa
sigyręs apie savo didelę drau
gystę su L. šimučiu, pašventęs 
gana daug-pastangų įrodyti, kad 
1938 metų Lietuvos konstituci
ja esant labai svarbi .kliūtis Lie
tuvos laisvei atgauti, jis tarp ko 
kita irgi pranešė labai "svarbų” 
įvykį lietuvių tautos "kovoj dėl 
demokratiškumo", — būtent, 
papasakojoj kad štai vienas as
muo,- kuris gruodžio 17 d. tu-

I ' ' >»

kraštui, jo papročiams bei kultu- i 
riniam.palinkimui;

2) Visomis jėgomis kovoti ir ' 
remti pasaulio lietuvių pastan- \ 
gas dėl Lietuvos -valstybės ne
priklausomybės atstatymo su so
stinė Vilniumi ir su kitais lie
tuviškais kraštais;

3) Teisingai informuoti pa
saulį apie Lietuva ir Vilniaus 
kraštą ir atremti Lietuvos prie
šų prasimanymus bei šmeižtus;

4) Bendradarbiauti su viso 
pasaulio lietuviu organizacijo
mis, siekiančiomis panašių tiks
lų, ypatingai palaikant glaudžius 
saitus su ALTu, VLIKu ir Lie
tuvos diplomatinio korpuso na
riais ;

5) Aktyviai dalyvauti pasau
lio lietuvių politiniame ir kul
tūriniame gyvenime; .

6) Kovoti dėl pagrindinų žmo
gaus teisių;

7) Remti pagrindinus demo
kratijos dėsnius;

8) Saugoti ir gerbti laisvųjų 
tautų nepriklausomybę, garbę ir 
demokratinę santvarką. (Turi
ma galvoje svetingos valstybės, 
kurių globoje gyvenama).
. šie tikslai liktų tiktai gražių 

žodžių sąskambiu popieryje, jei 
jie nebūtų įgyvendinami. Perei
tų metų visuotiniame S-gos na
rių susirinkime valdyba apžvel
gė metų bu,vyje S-gos nuveiktus 
darbus. Atsimenant trumpą są
jungos gyvavimo amžių, neleng
vą kūrimosi stadija, stoka laiko, 
lėšų ir kt., organizacija tikrai 
reikšmingą įnašą yra davusi ir 
pateisinusi savo egzistenciją.

Štai būdingesni S-gos veiklos 
aktyvai:

Griežtai reaguota ir įteiktas 
Jungtinių Tautų Generaliniam 
Sekretoriui kontr-memorandu- 
mas dėl lenku kėslų į Vilnių ir 
Vilniaus kraštą;

I Rugsėjo 8 d. suruošti Chica
goje Vytauto Didžiojo vainika
vimo ir spalio 9 d. Suvalkų su
tarties 1920 metais sulaužymo ir 
Vilniaus pagrobimo minėjimai;

Vasarą suruoštas Chicagoje 
Joninių laužas su meninė dalimi; 

I Užmegsti ir šiltai palaikomi 
santykiai bei bendradarbiauja
mą su ukrainiečiais ir kt.;

Stambesniom aukom, parem
tas Laisvinimo Fondas ' , 

Suruošta pobūvių ir kt.
Sąjungai vadovauja jos rink

ta valdyba su energingu pirmi
ninku ir visuomeninku, vilniečiu 
Valerijonu Šimkum priešaky. Į 
Atsidavusiai, uoliai ir pareigin
gai valdyboje dirba senesniųjų 
iš Vilniaus krašto ateivių at
stovas Antanas Stanka ir kiti.

.Tačiau be lietuviškos visuo
menės paramos ir prijautimo, 
vien tik Sąjungos vilniečių gru
pelė ir su didelių ryžtu bei ge
riausiais norais daug nuveikti 
negalės. Reikalingas bendradar
biavimas, Reikšmingiausia ir tik
riausia bendradarbiavimo forma 
— asmeniškas ir skaičiumi gau
sus dalyvavimas ruošiamuose 
minėjimuose, kultūriniuose 
rengimuose, pobūviuose ir 
kymas S-gos susirinkimus, 
riau — priklausyti S-gai.

Jei dešimtmečiais Nepriklau
somybės metais nepaliaunamai 
buvo trimituojama, per radiją, 
 , i '■ . .. 

spaudą ir net iš tarptautinės 
tribūnos buvo skelbiama, nuo 
mažamečio iki šimtamečio sene
lio giedama:. "Mūsų Vilnius" ir 
"Ei, Pasauly, mes be Vilniaus 
nenurimsim!.. .’K tai išeivijoje 
bei tremtyje parodykime Vilniui 
meilę.

Kova dėl Vilniaus nebaigta. 
Kova dėl Vilniaus turi būti tam
priai susieta su mūsų Tėvynės 
laisvinimo kova ir pastangomis. 
Lietuvai laisvė neabejotinai bus 
iškovota, bet Vilnius gali likti 
ginčio objektu, jei dabar busi
me indeferentiški. Nes kai ne
tolimoje ateityje Tarptautinia
me Forume bus sprendžiami pa
vergtų Tautų atkūrimo klausi
mai, tikriausia, bus atsižvelgta, 
kas kiek turi kredito ir praei
tyje bus pareiškę teisių į Vilnių.

memorandumus, kad išlaisvintų 
"nuo amžių jiems .priklaušari- 
čius" Vilnių, Lvovą ir štetiną. 
Gudai žemėlapius spausdina su 
jų "sostine” Vilniumi. Ar mes 
galime būti pasyviais ir abe
jingais. Priešingai, per spaudą 
ir radiją, per romanus ir po- , 
eziją, per diplomatus ir svetim
taučius, — visur ir visada, skleis
kime ir garsinkime Vilnių ir 
Klaipėdą, 
ruoškime 
jas. .

Gražų sumanymą iškėlė Vil
niaus krašto lietuviai savo eili
niame šių metų sausio 5 d. su
sirinkime ir nutarė suruošti mū
sų Patriarcho ir Gedimino pilies 
dydžiojo, Sargo dr. Jono Basa-^^’ 
nio — Basanavičiaus 25 metų 
mirties sukaktį, (dr. J. Basanis 
— Basanavičius mirė Vilniuje 
1927 m. vasario 16 d.) ir Vasa
rio 16-tą — Nepriklausomybės 
paskelbimo dieną, kurs įvyko 
taip pat Vilniuje. A. ž.

Visomis progomis 
minėjimus, akademi-

KONCERTAS 
DETROITE

LIETUVOS 
Nepriklausomybės 

minėjimas Chicagoje
ALT Chicagos skyrius rengia 

Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo — Vasario 16 d. akto 
—minėjimą.

Iškilmingas paminėjimas to 
svarbaus lietuvių tautai įvykio 
bus Chicagoje, Ashland Audito
rijoje š. m. vasario man. 10 d , 
2 vai. p. p. (Kampas Ashland ir 
Van Buren gatvių).

Bus įspūdinga programa Kal
bės žymūs JAV vyrai ir lietuvių 
visuomenės veikėjai. l aukiama 
senatoriaus Douglas kalbos.

Po to, seks, meninė dalis ir 
vėliau šokiai.

ALT Chicagos skyrius labai 
prašo ta dieną kitų organizacijų 
Chicagoje nedaryti savo narių 
sueigų bei kitų pobūvių.

J. Ts.

LIETUVIŠKOJI 
SKAUTIJA

P. Jurgėla, Lietuvos skautų 
pirmasis organizatorius, baigia 
ruošti stambų veikalą "Lietuviš
koji skautija”. Veikale bus pa
vaizduota skautiško lietuvių są
jūdžio apžvalga nuo skautų įsi- 

. kūrimo Lietuvoje iki 1948 metų. 
Veikalas bus gausiai iliustruo
tas.

Autorius yra kreipęsis į įvai
rius asmenis jam patalkininkau
ti parenkant geresnes, nuotrau
kas, primenant vieną kitą svar
besnį Lietuvos skautų įvykį. 
Autorių galima pasiekti šiuo ad
resu; P. Jurgėla, 800 Goodrich 
St., Uniondale, N. Y.

VILTIS 
laukia jūsų 

talkos!

KAS BUS IŠIRUS DERYBOMS KORĖJOJE?
(Atkelta iš 1-mo pusi.) 

rėsi dar su prez. Trumanu ir vėl 
grįžo į New Yorką, vėl lankė! 
savo draugų B. Baruchą ir per
sišaldęs atsisakė nuo newyorkie- 
čių entuziazmo pareiškimų.

šį antradienį tuo pačiu ”Queen 
Elizabeth” laivu senasis politi
kas išplaukė atgal į Angliją. 
Londonas ir Washingtonas pri
pažįsta, kad Churchillio lanky
masis Amerikoje buvęs sėkmin
gas. Jo kelionė, nurodoma, bus 
kiek suglaudinusi dviejų sąjun
gininkų santykius, įgalinusi iš-

pa- 
lan-
ge-

'STASYS LIEPAS, Lietuvos 
Operos solistas, atvyksta iš 
Boston, Mass.. čia koncertuoti. 
Komp. Broniaus Btidriūno vyrų 
kvartetas taipogi yra puikiai pa
siruošęs savo dalį išpildyt). Mi
nėtas koncertas. įvyks' sekmadie
nį, sausio 27 d., 6 vai. vakare, 
Detroit Institute of Arts salė
je, 5200 Woodward ■ Avė., prieš 
centralinį miesto knygyną, ir 
prie Kirby Avė. Įžąngą bus tik 
$2.00. . ’j, K.

t;

la ne tik nesilpnėja, bet įgyja 
■ vis aštresnes formas. Per susi- 
i dūrimus abiejų pusių nuostoliai 
sužeistaisiais ir žuvusiais vis 
auga. Lygiagrečiai auga Egipte 
ir pragyvenimo kaštai.

Diplomatinių sluogsnių nuo
mone, dabar ateinąs laikas įsi
kišti ir karaliui Farukui. Spėja
ma, kad atsirastų ir galimybių 
kompromisinio pobūdžio susita
rimui su Anglija ir vakarais. 
Nurodoma, kad Farukas links- 
tąs daugiau į vakarus kaip į 
rytus. Karaliui pagaliau suši

lt 
galįs atnešti teigiamų padarinių 

| britams ir amerikiečiams vid. 
Rytuose. Apie 11 metų nesulau- 

- kęs sūnaus, jis .^akydavęs, kad 
į po manęs tegul būna ir tvanas, 
dabar gi padėtis pagrindinai 
kinta ir karalius užuot stiprinęs 
karūną gali daugiau susidomėti 
ir valdymo reikalais. ,

Be Egipto, neramumai kilo ir 
Tunise, čia kruvini vietinių su
sirėmimai įvyko su prancūzais, 
kurių protektorate yra šis šiau
rės Afrikos kraštas. Padėtimi 
yra susirūpinusi ir Amerika. Ir 
čia ,įžiūrima tolimesnis vakarų 
pozicijų silpnėjimas arabų pa
sauly. Kokių priemonių gali čia 
imtis Amerika, neaišku. Arti
miausia ateitis parodys, kaip 
nlėsis įvykiai Afrikoje ir Art. 
Rytuose ir ką jie atneš pasau
liui, pasidalinusiam į dvi aiškias 
stovyklas,

urnų „ūnaus šis faktas esąsiaiškinti kai kuriuos nuomonių ! .. ’ . ’ . ?'
skirtingumus ir sukėlusi dar, 
daugiau respekto ūkiniuose sun-' 
kūmuose vargstančiam kraštui 
ties Lamanšo kanalu.

Politikas su cigarų lūpose bus' 
turėjęs ir-kai kurių nusivylimų, 
pvz., jo pasiūlymas, kad Sueso 
kanalo apsauga būtų pavesta 
trims vakarų valstybėms ir Tur
kijai buvo priimtas šaltai ir 
JAV ir Turkijos. Su dideliu ne
noru teko sutikti ir su ameri
kiečių nusistatymu amerikietį 
paskirti vyr. Atlanto pajėgų lai
vyno vadu. Užtai savo kišenėje 
britų politikas išsivežė ameri
kiečių sutikimą pakaitom už 
Malajų cinką ir Kanados aliu
mini jų gauti 1 mil. tonų plieno.

BRUZDĖJIMAI AFRIKOJE
.J : ’

Egiptas kelia nuolatinių .rū
pesčių britams—partizanų" veik- V. Rimvydas

J

•. .z- , ■ ‘ •
’ Gražiausia dovana ’ . •

saviems ir svetimtaučiams šešiolikto Vasario — Lietuvos Nepri
klausomybei! sukakties proga V. Augustino Lietuvos vaizdų knygų;

u
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TĖVYNE LIETUVA
(Our .Country Lithuania)

Kaina $5,—, o odiniame įrišime $12;—.
Pinigus su užsakymais siųsti tiesiog į leidyklų:
P. ĄLIŠĄUSKAS, 107-17 118 ST., RICHMOND HILL, N. Yi 

-Galima gauti ir pas platintojus.'
(7)
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