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DRAUGIJOS

NARIAI
Į Vilties draugiją paskutiniuo

ju laiku įstojo šie nauji nariai:
Cicėnas Karolis,

Cleveland ....+.... 25 dol.
Vilinskas Stasys,

Windsor Conn..... 10 „
Mažeika Vaclovas,

Chicago ............... 25 „
Lukošiūnas Povilas,

Australija ........... 100 .,
Primename visiems. norin-
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NAUJIENOS 
PREZIDENTINIAME 

FRONTE

tiems j Vilties draugiją įstoti, 
kad pareiškimu blankiu galima 
gauti pas Vilties draugijos tal
kininkus arba kreipiantis i Vil
ti (6820 Superior Avė., Cleve
land 3, ObioL Galima įstojamąjį 
mokesti siųsti ir tiesiai nurody
tu adresu. Geriausia siusti če
kiais ar money orderiais.

Pirmas Vilties draugijos na
riu telkimo laikotarpis baigiasi 
kovo mėn. 31 d. Po to ivyks vi 
gimtinis narių susirinkimas, ku
riame bus aptarti visi Vilties 
draugijos reikalai.

šitie žodžiai jau nebe naujie
na. Naujiena yra tik tas, kad 
juos ką tik ištarė sovietų at
stovas Malikas Jungt. Tautų 
posėdyje. Karas, anot Maliko, 
vyksta Korėjoj, Indokinijoj, Ma
lajuose, Egipte, Tunise, Maroke. 
Karo kaltininkai, žinoma, ame
rikiečiai, anglai ir prancūzai...

Nors niekas neskyrė šiems 
Maliko žodžiams ypatingai dide
lės reikšmės, bet būdinga tai, 
kad Azijos ir Afrikos neramumų 
židinius sovietų atstovai jau an
trą kartą pamini, kaip pasauli
nio karo užuomazgą. Neseniai 
tokią užuominą paleido pats Vi
šinskis, prieš išvykdamas iš Pa
ryžiaus.

SOVIETAI PRIPAŽINTI 
NUSIKALTĖLIAIS

NIEKAS NEĮSPĖJO

KADA BUS 50?
Amerikos Jungtiniu Valstybių 

vėliavoj yra 48 žvaigždės — 48 
federacijoj dalyvaujančių vals
tybių ženklas. Jau kuris laikas 
yra parengti įstatymai priimti j 
federaciją, kaip paskiras valsty
bes, Havajus ir Aliaską. Prieš 
kiekvienus rinkimus ir vienos ir 
kitos partijos propagandistai 
atitinkamuose sluogsniuose ža
da, kad dabar Jai jau bus tas 
klausimas galutinai išspręstas 
teigiamai. Bet kai tik rinkimai 
praeina, tai kažkokios jėgos tuos 
įstatymų projektus vis pakiša 
i apačią ... Ypač senatoriai ne
labai, matyt, nori susilaukti ke- 
turiu naujų kolegų, bijodami, 
kad jie nebūtų priešingos parti
jos pastiprinimas. <■.

Yra balsų, kad šį kartą tas 
klausimas būtų prieš rinkimus 
išspręstas, nes kitaip bus labai 
nepatogu prieš rinkimus vėl kar
toti. senus ir neištesėtus paža
dus. Taigi šį. rudenį JAV vė
liavoje gali būti jau nebe 48, o 
50 žvaigždžių.

Kai užpernai birželio pabai
goj komunistų armija pradėjo 
veržtis į pietinę Korėją, vyravo 
du spėjimai: arba tai bus trum
pas susirėmim.Ti, arba greitu 
laiku įsiliepsnos, tikrai pasauli
nio masto karas.

Išėjo nei vienaip, nei kitaip. 
Pereitą sekmadięnj suėjo 584 
Korėjos karo dienoš^Tai yra ly
giai tiek pat laiko, \kiek JAV 
buvo kariavusi pirmąlame pa
sauliniame kare. JAV nuostolių 
žmonėmis šį kartą"~jau turėjo 
per 105,000 (skaitant žuvusius, 
sužeistus, patekusius j nelaisvę 
ir nežinia kur dingusius). Pir
mojo karo metu per tiek pat 
laiko tokių nuostolių buvo 364,- 
800 (II karo metu, per ilgesnį 
laiką, nuostolių buvo 1,143,873 
žmonės).

KAIP GI SU PALIAUBOMIS?

AR MacARTHURAS 
PAMIRŠTAS?

Neseniai generolui MacArthu- 
rui suėjo 72 metai. Jo gimtadie
nis spaudoje praėjo beveik ne
paminėtas. Tiesa, ir jokių iš
kilmių nebuvo rengiama. Po per
nykščių milžiniškų demonstra
cijų buvo galima tikėtis, kad ši 
proga bus kiek triukšmingiau 
atžymėta. Iš viso šiuo metu, 
palyginus su pernai metais, Mac 
Arthurą supa tyla. Tiesa, jo 
adjutantas laikraštininkams pa
reiškė, kad generolas toli gražu 
nėra pamirštas. Gimimo dieną 
jį aplankę visa eilė draugų, net 
iš .toli atvykusių, o laiškais ir 
telegramomis sveikinimų esą 
gauta apie 15,000. Jų tarpe — 
nuo Filipinų., Respublikos prezi
dento. ■

Respublikonu kandidatu į pre
zidentus fronte nieko nauja. Ne 
visai tą galima pasakyti apie 
demokratu frontą. Jau beveik 
■tikra, kad teisėjo Vinsono kan
didatūra atkrinta. Atrodo, kad 
jis nesutinka. Bet vis dar nega
lutinai aišku, ar Trumanas ne
apsigalvos pats kandidatuoti.

Jei jis kandidatuotu ir būtų 
išrinktas, tai iis būtų seniausias 
orn’iumi iš visų buvusių Ame
rikos prezidentu. Jis jau eina 67 
metus. Tuo tarpu spėjama, kad 
iis greičiausiai mano nekandi
datuoti ir jieško tinkamo įpėdi
nio. Jis buvo išsikvietęs ir ii? 
rokai kalbėjosi su Ulinois gu
bernatorium Stevesonu. Tai da
vė progos spėlioti, kad Steven- 
sonas gali būti parinktas kan
didatu.

Šia proga spaudoje pasirodė 
straipsnių, aštriai kritikuojan
čių tokią įsigalėjusią tvarką, 
pagal kurią kandidatų parinki
mas priklauso nuo partijų cent
rų, o ypač valdančioje partijoje 
— daugiausiai nuo paties prezi
dento. Reikalaujanfa sudaryti 
tokia tvarka, kad rinkikai patys 
galėtu išryškinti jiems patinka
mus kandidatus. Nes dabar net 
už populiariausi asmenį nėra ga
limybės balsuoti, jeigu jis ne
bus nominuotas, o šiuo atveju 
demokratu partijos nominacijos 
daugiausiai pareina nuo vieno 
asmens valios ...

Kita naujiena demokratų par
tijos kandidatij fronte — tai se
natoriaus Kefauverio pasiskelbi- 
maš, "kati jis kandidatuosiąs, tai 
yra, kovosiąs dėl nominacijos 
demokratų konvencijoje. -Truma- 
nas jo nenori, tačiau jis nepa
klausė.

Kefąuveris šiaip jau yra išti
kimas Trumano vidaus ir ypač 
užsienio politikos sekėjas, tik jis 
tvirtina, kad dabartinė adminis
tracija per mažai rūpinosi kova 
su korupcija. Jo šūkis — švari 
valdžia.

pačiu nemažų pajamų. Kaip tik 
to daryti prancūzai Tunise lyg 
ir nesiskubina. Tiesa,' jau pra
dėjo, ir dar žada, bet, atrodo, 
vis permažai ir pervėlai.

KIEK GERIAU EGIPTE
' , ‘.»' {.« £-4 £
Egipto riaušės irgi vyko ne 

vien tik prieš anglus bei kitus 
svetimšalius. Jos pagaliau iš
virto riaušėmis ir prieš visus 
vadinamus privilegijuotus, tai 
yra, turtinguosius. O nekenčia
ma privilegija egiptiečių minios 
akyse jau pasidarė ir europinis 
ar amerikinis automobilis, euro- 
Dietiški drabužiai ir apskritai 
kiekvienas iš svetur importuo
tas daiktas, nes tai yra priei
nama tik nedaugeliui ir tai pra
dedama laikyti kitų skurdo prie
žastimi ... ,

Naujas Egioto ministeris pir
mininkas ryžosi ne tiktai jieš- 
koti būdu geruoju susikalbėti 
su Anglija dėl įgulų, kanalo ir 
kitų klausimų, bet tain nat iš 
Birmos dienos atkreipė dėmėsi 
ir į socialinius klausimus. Jis 
vra autorius socialinio draudimo 
■'statymo, kuris ligi šiol buvo 
ignoruotas. Iš pirmos dienos tas 
•statymas buvo pradėta vykdy
ti, ir numatyta visa programa 
gerinti neturtingųjų sluogsnių 
ūkinei padėčiai.

Turtingesnieji sluopsniai į so
cialinį draudimą ir kitas pana
šias priemones žiūri kreivai (pa
našiai, kaip' ir Amerikoj). Jie 
dar negali suprasti,, kad tuo bū
du jie patys talkininkauja tam, 
kuris iš užu kalnelio jau atsi
skubina ...

Jeigu naujoji vyriausybė su
gebės šioj srity pasidarbuoti 
nermažai, Jai gal dar bus ir 
pervėlu.

Prieš dvejus metus čiankaiše- 
ko vyriausybė iškėlė skundą JT 
Organizacijoje prieš Sovietų Są
jungą, kad toji sulaužė 1935 
metais su Kinijos vyriausybe 
sudarytą sutartį, rėmė sukilė
lius ir tuo būdu įkurdino Kini
joje sau paklusnią vyriausybę, 
kuriai Sovietų Sąjunga gali ne- 
bevykdyta pirma Kinijai duotų 
pažadų.

Dabar, pagaliau, JTO visu
mos susirinkimas priėmė rezo
liuciją, kurioje Soivetų Sąjungos 
vyriausybė pripažįstama nusi
kaltusi dėl 1945 metų sutarties 
sulaužymo. Už tą rezoliuciją bal
savo 25 delegacijos, prieš devy
nios, o 24 susilaikė.

Tarp susilaikiusių buvo ne tik 
arabu valstybės, bet ir tokia 
Anglija, žinoma, vistiek, rezo
liucija priimta, pasmerkimas 
įrašytas į pasaulinės valstybių 
organizacijos protpkolus, bet tai 
tik popierinis pasmerkimas, ku
riam stora kremliškių oda ne
jautri. Ir, pagaliau, toks didelis 
susilaikiusių skaičius pasmer
kimui sudaro, pagal dalyko svar
bumą, kiek perrhažą moralirtę 
paramą ...

Pasmerkimas yra ne tik per- 
maža, bet ir smarkiai pavėluo
ta priemonė. Jei JTO tokį pa
smerkimą būtų priėmusi tuojau, 
kai tik skundas buvo pareikštas, 
įspūdis būtų žymesnis. O da
bar ... Lyg tai reikėjo net dvž- 
jus metus aiškintis toki "neaiš
ku” klausimų, ar tikrai Maskva 
sulaužė anais metais taip iškil
mingai pasirašytą ir taip gar
siai paskelbtą sutartį,- kuri at
rodė tokia jau džentelmenišką 
iš Maskvos pusės, kad šiek tiek 
kremlipius diplomatus pažjstan- 
tieji iš karto suabejojo, ar yra 
pamato rimtai j tą sutartį žiū
rėti ...

rMj.d
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Lietuvos Diplomatijos šefas min. S. Lozoraitis įteikia JT gene
ralinio sekretoriaus pavaduotojui Benj. Cohen memorandumus 
dėl deportavimų. Iš kairės į dešinę: Už stalo Benj. Cohen, min. 
Lozoraitis, buv. Vengrijos ministeris Paryžiuje Paul Auer, 
Lucki — lenkų atstovas, min. Grosvaldas — Latvija, Dr. Bač

kis ir rumunas prof. Veniamin.
j ■

patikimus draugus
Kalba, raginanti remti Lietuves ir kt. pogrindžio 
kovą, išspausdinta JAV Kongreso rekorduose

.
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MSenatoriaus H. A. Smitho, iš i 
New Jersey, pasiūlymu, Kongre- 
šo rekorduose 1952 m. sausio 23 , 
dieną yra išspausdinta Dr. L. E. : 
Dobrianskio kalbai, pasakyta : 
Amerikos Ukrainų suvažiavime •’ 
New Yorke, 1951 m. lapkr. 11 d.- j 
Dr. L. E. Dobrianskis yra Geor- 
getovvno Universiteto profeso- i 
rius.

Kalboje yra plačiai išdėstyta, 
kad Sovietų Sąjunga apima dau- < 
gelį nerusiškų tautų, kurios yra . 
potencialios JAV sąjungininkės i 
kovoje prieš bolševikiškai rusiš
ką imperializmą.

— Remkite savo patikimus 
draugus, — sako prof. Dobrians
kis amerikiečiams, — remkite 
jų tautinius išsilaisvinimo sąjū
džius. ’ Nes pripažinti draugus, 
bet jų neremti, yra savižudybė. 
O priemonės tai paramai šian
dien yra lengvai prieinamos.

Pirmoje vietoje kalbėtojas nu
rodo, kaip vieną iš priemonių, 
JAV nepriklausomybės deklara
cija. Tai esąs pagrindinis ideolo
ginis ginklas. Bolševikai skati
na ir remia nepriklausomyBės 
sąjūdžius arabų kraštuose, pie
tinėje Azijoje, darosi jų užta
rytojais, išnaudoja tą savo pro
pagandos tikslams, tuo tarpu 
Jungtines Valstybės turi auksi
nę progą su savąja nepriklauso
mybės paskelbimo ideologija į 

| patį Kremliaus kiemą, kur tiek 
daug tautų, teisėtai trokštančių 
nepriklausomybės.

Antras ginklas — pati So
vietų Sąjungos konstitucija, ku
rios 17 str. sako, kad "Teisė lais
vai atsiskirti nuo SSSR yra re
zervuota kiekvienai sąjunginei 
respublikai”. Tą reikia atitinka
mai propagandiškai išnaudoti.

Trečiasis ginklas — Genocido 
konvencija. Profesorius pareiš
kia :

— Kai civilizuotos tautos nai
kinamos, JTO studijuoja žudiko 
advokato plepalus, ir kada mūsų 
patikimieji, draugai planingai 
naikinami, kaikurie mūsų se
natoriai knibinėjasi po "genoci
do” sąvokos reikšmę.

JAV yra tapusi moraline Va
karu Pasaulio vadovybe, ir. tas 
vaidmuo jai“ uždeda" pareigą rei
kalauti, kad JTO aiškiai apkal
tintų. sovietus ‘ dėl tautų naiki-, 
nimo, o JAV senatas turi; ne-' 
delsdamas patvirtinti Genocido

Konvenciją.
Ketvirtas ginklas '— savitar

pinės pagalbos įstatymas. Juo 
remiantis, -reikia padėti patiki
miems draugams ir medžiagiš
kai. šis įstatymas leidžia remti 
pogrindžio sąpūdžius už geleži
nės uždangos ir tuo reikia pla
čiai naudotis.

—. Reikia remti Ukrainos Su
kilėlių Armiją, Lietuvos pogrin
dį. taip pat Slovakijos, Vengri
jos ir kitų judėjimus. Mes taip 
pat rimtai siūlome sudaryti tau
tinius ukrainų, lenkų, lietuvių, 
slovakų, čekų, vengrų ir kitų 
tautinius batalionus, su jų vė
liavomis ir ių tautybės vadais 
bei tikslu išlaisvinti nerusiškas 
tautas iš bolševikiškai rusiško 
imperializmo.

Kalba baigiama tokiomis, min
timis:

— Parodykite savo iniciatyvą 
bendros kovos ir laimėjimo vie
nybei. Kaip žinome, mes jau tu
rim III Pasaulinį Karą "šalto
joj” stadijoj. Visos mūsų pa
stangos lig šiol nukreiptos su
laikyti sovietų imperializmui. 
Mūsų nusistatymai ligi šiol de- 
fenzyviniai. Dabar, kada sulai
komoji siena, paremta mūsų ka
rine pajėga, atrodo saugi, pa
grindinis klausimas yra "Kas 
toliau?" Ar liksime defenzyvoj 
iki begalybės, turėdami prieš 
akis užtikrinta perspektyvą mū
sų demokratinių institucijų iš
kraipymo, nesveikos įtampos an- 
linkos, moralinės apatijos ir fi
nansinio išsikvėpimo, vedančio j 
tikrą katastrofą?

— Ne, mūsų šalis neliks am
žinoj defenzyvoj! Laikas skubiai 
artinasi į neišvengiamą susirė
mimą— ne ugnimi, bet griežtu 
apsisprendimu sunaikinti sovie
tinį .imperializmą, padedant jė
goms, kurios sprogdins jį iš vi
daus. .
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Paskutinės žinios tokios: 1. 
Dėl belaisvių jokios pažangos; 
JTO delegacija reikalauja, kad 
belaisviams būtų pripažinta tei
sė arba grįžti atgal, arba pra
šytis apgyvendinamiems kitur; 
komunistai griežtai laikosi rei
kalavimo, kad visi belaisviai pri
valo būti grąžinti jų noro nesi- ' 
klausiant; 2. Dėl paliaubų 'su
tarties vykdymo priežiūros irgi 
nedaug tėra pažangos; sąjun
gininkai nori, kad neutralios ko
misijos prižiūrėtų bent po 12 
vietų kiekvienoj užfrontėj (prie- ■ 
žiūros tikslas — kad paliaubų 
metų nei viena šalis nestiprintų 
savo jėgų Korėjos teritorijoj), 
o komunistai sutinka, kad to
kios komisijos prižiūrėtų tik ne 
daugiau kajip po tris uostus 
kiekvienoj pusėj. Be to, yra iš
keltas ir fronto judėjimo metu 
pabėgusiu ar išvarytų civilinių 
žmonių klausimas. Jų grąžinimą 
ar apgyvendinimą naujose vie
tose JTO delegatai siūlo pavesti 
tarptautinei organizacijai, o ko
munistai su tuo nesutinka.

Nei JAV, nei kiti sąjunginin
kai nėra dar nusistatę, ką jie 
darys, jei paliaubų derybos ga
lutinai nutrūks, arba jei paliau
boms prasidęjus sutartis būtų 
•sulaužyta. Tiesa, yra pareiški
mų, kad tokiu atveju JTO klau
simą spręstų skubiai ir'rimtai! 
Tačiau teisingai pastebėjo sena
torius Knowlandas: "Mane ima 
susirūpinimas dėl to. To susirū
pinimo priežastis .yra štai kokia: 
kai kinų komunistai 1950 metų 
gruodžio mėnesį peržengė Yahi 
upę..,, praslinko šeši mėnesiai, 
ligi JTO tą žygį pavadino agre-

PANAŠUS DALYKAS TUNISE

• iŠ 
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kariuomenės.
Eisenhoweriui spaitdžiant, net 

ir prancūzai sutinka, kad į Eu
ropos, jungtinę kariuomenę vo
kiečius kaip nors įtraukti reikia. 
Bet Adenaueris, gerai supras
damas Vokietijos (tegul tik jos 
vakarinės dalies) reikšmę visa
me reikale, naudojasi proga pa
sibranginti.

— Gerai, —.sako, — mes duo
dame kariuomenę, bet turit mus 
priimti lygiateisiais nariais į 
Atlanto Sąjungą. Be to. sudraus- 
kit prancūzus, kad jie nesau
valiautų Saaro krašte: bendrai 
prižiūrėkime šį rudenį Saaro 
rinkimus, žiūrėsim, ka gyvento
jai pasakys, bet nesutiksim, kad 
prancūzai Saarą' aneksuotų.

Prancūzai savo okupacinį 
komisarą Saaro krašte neseniai 
pavadino ambasadorium. Vokie
čiai protestuoja. Sako, 
reiškia tas
argi Saaras jau nepriklausoma 
valstybė ?.”

pįl
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Nors ir visai kitokiose aplin
kybėse, bet pagarsėjęs politinis 
priežodis "permažai ir pervėlai” 
kažin ar.neturės būti pakartotas 
ir Tuniso įvykių prdga. Riaušės 
Tunise sumažėjo, bet sprendimo 
■dar nėra. Juo ilgiau trunka, juo 
sunkiau bus arabų užsimojimus 
ir įpykimą nuraminti. O pran- 
.cūzai, atrodo, yra pasiryžę pir
ma visokius maištininkus visiš
kai sutramdyti, o tik tada jau 
tartis dėl arabų reikalavimų ko
kio nors tenkinimo. Taip sakant, 
nori išlaikyti augštumoje pres
tižą.

"The \Vashington Post”.ry
šium su Egipto įvykiais išspaus
dino tokią karikatūrą: žygiuoja 
per Egiptą pro piramides trys 
nejaukios -figūros — Skurdas, 
Tamsybė ir Fanatizmas, o iš užu 
kalnelio linksmas, kūju ir pjau
tuvu papuoštomis vėliavomis ne
šinąs, atsiskubina Stalinas..,.

šis vaizdelis nemažiau tinka 
ir Tunisui bei kitiems prancūzų 
valdomiems kraštams, ir gal ap
skritai visoms vadinamoms ko
lonijoms. Kolonistai bene bus 
perilgai neatkreipę dėmesio, kad 
skurdo bei tamsybės nepašaįini- 
mas vietinių gyventojų-.-tarpe, 

! laikui bėgant, susi j lingę su fa
natizmu, virsta pavojinga jėga. 
Bet tam išvengti reikia atsiža
dėti daugelio privilegijų ir tuo

• «l 
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į; 
HPrieš išleidžiant laikraštį gau

tas pranešimas, kad staiga mirė 
Anglijos karalius Jurgis. Kaip 
žinia, prieš kelius mėnesius jam 
buvo padaryta sunki plaučių ope
racija. Tada Anglijoje jau buvo 
pasiruošta visokiems eventualu
mams ir sosto įpėdinė princesė 
Elžbeta buvo sulaikyta nuo ke
lionės į Kanadą. Bet karaliaus 
Jurgio sveikata pagerėjo, buvo 
atšaukta sudaryta sosto taryba, 
Elžbieta su savo vyru Pilypu 
lankėse Kanadoje ir Amerikoje.

Karaliaus Jurgio sveikata bu
vo tiek pagerėjusi', kad princesė 
Elžbieta pasirengė naujai kelip- 
nei i Anglijos kolonijas Rytuose. 
Dabar, staiga karaliui Jurgiui 
mirus, viskas atšaukta. 1

Anglijos sostą dabar užims 
princesė Elžbieta.'

*' ■ f i
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"ką tai
"ambasadorius” —•

vyrai buvę Prahos kalėjime, o
• dabar esą Maskvoj, Lubiankos 

kalėjime
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ANGLU BĖGLIAI 
LUBIANKOJ?

Pernai paslaptingai dingo 
Anglijos užsienių reikalų minis
terijos pareigūnai, turėję daug 
žinių, kurios galėtų būti įdomios 
Maskvai. Po įvairių spėliojimų, 
įsivyravo nuomonė, kąd jie pa
bėgo pas rusus. . .• ,

Dabar pasirodė, žinoma, ne
patikrintų žibių, kad tie abu

Mirė H. Ickes
. J • •.

Vasario 5 d. Washingtone mi
rė Herold Ickes, buvęs Roose- 
welto artimas .bendradarbis ir 
13 metų buvęs” vidaus reikalų 
sekretorium.

Jis buvo laikomas vienu ryš
kiausiu Amerikos politiku — 
visuomenininku.

- SUNKIAI SEKASI 
SU TRYLIKTU

Atlanto' Sąjungoje, priėmus 
Graikiją ir Turkiją, dabar yra 
12 narių; Bet, kad toji sąjunga 
kariškai būtų kaip reikiant su
stiprinta, .'joje .labiausiai reikia 
trylikto nario — Vokietijos, ži
noma, ne tiek pačios Vokietijos, 
kiek jos karo pramonės, ir ypač

valstybė?” Prancūzai sutinką, 
kad Saaras būtų tegul ir kaip 
.nors valdomas tarptautinėj glo- • 
boj, bet" nesutinką, kad būtų 
gąžintas Vokietijai. ■.

Edenas lankėsi Paryžiuj ir, 
atrodo, pažadėjo prancūzams 
Anglijos vyriausybės paramą 
abiem klausimais, tai yra, kad 
Vokietija dar nebūtų priimta ly
giomis teisėmis į Atlanto Są
jungą ir kad Saaro klausimas 
būtų visiškai nesvarstomas. Vo- . 
kiečiai tai išgirdę atvirai štato 
klaustuką dėl vokiečių karino- ' 
menės dalyvavimo Europos jung
tinėje armijoje. <

Tokiu būdu Eisephowerio p; 
ne vėl darosi svarbus plyšys.
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KAS ir KUR
• Komunistinės "Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimas, kaip ma
tyti iš tame laikraštyje paskelb
tų pranešimų, ėjo pagal visus 
sovietinįųs-.metodus, Esą, suva- 
žiavimąTatidarė sekretorius Sta- 
kovas. (čia įsidėmėtina, kad ati
darė sekretorius ir tas sekreto
rius turi rusišką pavardę). .

"Laisvės” reikalai nekokie, 
nes prenumeratoriai mažėja, tat 
nutarta iš skaitytojų surinkti 
10,000 dolerių.

• Ateinančiais metais Maskvoje 
ruošiama žemės ūkio paroda. To
je parodoje turės dalyvauti ir 
visi rusų pavergtieji kraštai. 
Visiems iš anksto įsakyta, pa
rodai ruoštis. Jau šiais metais 
Lietuvos skyriui paruošta pa- 
vilijono projektai. Juos paruošė 
Sešelgis, Kumpis ir Lukošaitis. 
Projektą patvirtino Maskva.

• Pasaulinės Rašytojų Sąjungos 
"PEN-Klubo” amerikiečių cent
ras sausio 31 d. surengė New 
Yorke Algonąu.in viešbuty pri
ėmimą estų poetui ir meno isto
rikui Aleksiui Rannitui jo į JAV 
atvykimo proga. Priėmime daly
vavo ir A. Rannito žmona, Lie
tuvos Valstybės
Gražina Matulaitytė bei RannL 
tų globėja Pranė Lapienė. .,c
• .Tarptautinis Univers i 1 i n ė s 
Kultūros Komitetas, įsteigtas 
prie Romos universiteto, sausio 
mėn. 21 dienos posėdy, Prancū
zijos Akademijos rūmuose, iš
rinko Min. S. Lozoraitį savo pre
zidiumo nariu. Italijos Užsienių 
Reikalų Ministerijos atstovas, 
buv. pasiuntinys Lietuvoje bar. 
Di Giura ta proga iškėlė didelį 
lietuvių tautos vaidmenį plečiant 
bei ginant vakarų kultūrą Rytų 
Europoje. Min. Di Giura svei
kino Lozoraičio išrinkimą ir pri
siminė savo bendradarbiavimą 
su juo kaip su Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministeriu..

Komiteto pirmininkas yra Ro
mos Universiteto Rektorius prof. 
Cardinali, o garbės pirmininkas

Operos solistė 
ytč *

— buvęs Italijos ministeris pir
mininkas Orlando.
• Gabijos leidykla jau baigia 
spausdinti Jurgio Jankaus nau
ją romaną "Paklydę paukščiai”.
• Chicagoje prasidėjo L. Prusei- 
kos, komunistinės "Vilnies” re
daktoriaus, deportacijos byla. 
Liudininkų tarpe, kaltinančių 
Pruseiką, yra ir tūlas Strazdas 
iš Bostono. Jis dirbąs "Keleivy
je” ankščiau buvęs aktyvus ko
munistų partijos narys, iš Ke
leivio rasinių tono galima spręs
ti, kad ten dar stipriai tebekve
pia ankstyvesnia Strazdo 
kykla.
• Massachusetts valstybės gu
bernatorius Dever ir šiais
tais paskelbė Vasario šešioliktą
ją Lietuvos respublikos diena.
• Šveicarijoje mirusio Lietuvos 
Nepriklausomybės akto signata
ro Dr. J. šaulio biblioteka, kuri 
turi vertingų, rinkinių, intere
suojasi pirkti Washingtono 
lioteka.

mc-

fe;

kalba
niekas ir nekaltina. Tačiau Ame- : 
rikos katalikų- bažnyčios vadovy- ; 
bes vedamas .nutautinimo darbas ! 
labai primena garsiojo vysk.’ 
Jelbrzykowski’o. nuopelnus Vii- i 
nijoje. Dėl to sielojasi ir turi < 
teisės rūpintis visi lietuviai, ne
žiūrint ar jie atitinka p. Misiu- 
lio skryningo reikalavimus, ar 
ne. Klausimas, kaip. apsaugoti 
lietuvių kalbos teises užsienyje, 
yra painus tiek teisiniu, tiek po
litiniu požiūriu. Tačiau p. Mi
siulis šį klausimą labai papras
tai išsprendžja — kalta dėl to 
buvo Lietuvos vyriausybė...

Bene populiariausia šiuo metu 
priemonė pagarsėti, tai imti 
spaudoje juodinti nepriklauso
mo mūsų gyvenymo laikotarpį. 
Detroite kalbama, kad ir minė
tas V. Misiulio straipsnis pasi
rodė dėl panašių priežąsčių ... 
Tačiau, nežiūrint kaip juodomis 
spalvomis bando kaikurie. buvę 
mokytojai piešti lietuvišką mo
kyklą, visdėlto joje Dievo žodis 
mokiniams buvo skelbiamas jų 
gimtąja kalba, nežiūrint kokios 
tautybės ar tikybos jie bebūtų.

VASARIO 16 MINĖJIMĄ
rengia vietos Liet. Organizacijų 
centras. Minėjime dalyvaus se
natorius Moody, V. Sidzikauskas 
ir kt. L.O.C. tą proga kreipėsi j 

> vietinės lietuvių organizacijas, 
jungtis į Centrą vieningan Lie
tuvos laisvinimo darban. Tai, ži
noma, yra labai gerai, tik ar, ra
ginant kitus prie vienybės, ne- 
vertėtų ir pačiam L.O.C. įsijung
ti, ar tikriau sakantį persiorga-

■ nizuoti į ALT. skyrių.
Prof. Motiękaitis minėjimo 

programai ruošia Radio Klubo 
chorą. Tačiau, po minėjimo nau- 

’ jai atgaivintas choras atrodo ir 
i vėl iširs, nes pats vienas Radio 
i Klubas choro; išlaikyti nepajė- 
• gia. Todėl V^kėtų, kad ir kitos 

lietuviškos organizacijos,. bėnd-

■ A- a.

Prieš keliolika metų, vietos 
vyskupo patvarkymu, lietuvių 
kalba buvo iš minėtos mokyklos 
pašalinta, tačiau, dėka energin
gų kun. Boreišio pastangų ir 
vietos lietuvių- visuomenės reiš
kiamo nepasitenkinimo, vyskupi
ja vėl leido dėstyti lietuvių kal
bą minėtoje mokykloje. Lietu
vių kalba bus dėstoma rytais, 
pusę, valandos prieš normalią 
pamokų pradžią, šią padėtį pa
vyks išlaikyti tik tuomet, jei 
atsiras lietuvių kalbos pamo
koms užtenkamas mokinių skai
čius. Todėl tėvų pareiga žiūrėti, 
kad mokyklos vaikai šias pamo
kas lankytų.

NAUJAS SKRYNINGAS

me-

bib-

Praėjus keletą raudonai da
žytų UNRRA IRO ir kitokių 
skriningų, tremtinių stovyklose, 
atsiranda ir mūsų tarpe žmonių, 
mėgstančių skryninguotojo ama
tą. Neseniai vienas tokių, V. 
Misiulis, "Naujienose” ėmėsi 
skirstyti lietuvius j dvi grupes 
— vieni gali "brautis pro dūm
traukį”, kai kiti būtinai turi 
naudotis "pravertomis durimis”. 
Skirstoma pagal tai, ką kas dir
bo Lietuvoje, kokios pasaulė
žiūros ir kokioms organizaci
joms priklausė...

Kadangi liečiamas Detroito 
lietuvių gyvenimas, o ypač vie
tos parapijinė mokykla, tenka 
visų pirma pastebėti, kad vie
tos parapijinėje mokykloje lie
tuviškumo iki šiolei nebuvo nė 
trupučio. Visiems gerai žinomi 
klebono Boreišio dideli nuopel
nai lietuvybei, todėl jo už tai

t

J.

DĖL PRIEKAIŠTO 
J. SAVICKIUI

V., atsiliepdamas dėl J. Sa
vickio rašinio, įtaria jo atmintį 
Bušlubavus, nes pasakojime, kaip 
A. Voldemaras įsakė atleisti iš 
pareigų ministerį A. dėl jo da
lyvavimo (be vyriausybės ži
nios- sovietų penkerių mėtų su
kaktuvių iškilmėse Maskvoje, 
chronologija nesusiderinanti.

J. Savickis pertoli iš čia, kad 
galėtų greit atsiliepti, todėl ma
nau bus pravartu padaryti šią 
pastabą.

J. Savickio rašiny greičiausiai 
bus įvykusi klaida (rankraštyje 
ar rinkinyje) ne dėl paties įvy
kio ir ne dėl jame dalyvavusių 
asmenų, o tik dėl skaitmens. Bū
tent, greičiausiai čia turėta gal
voje ne penkerių, o dešimties 
metų bolševikų revoliucijos su-

kaktis. O ši sukaktis buvo 1927 
metais, taigi tada, kai Lietuvos 
min. pirmininku ir užs. reikalų 
ministeriu kaip tik buvo A. Vol- 
demaras. y. p.
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BALYS GRAŽULIS

(Tęsinys iš pereito nr.)

Ji prablaivė telefoninką ir net Ku
nigėlio širdį suvirpino. Antrą posmą 
niūniavo ir telefoninkas.

Langelis skubiai atsidarė,
Pasirodė veidelis meilus — 
Nedrįstą ir vėl užsidarė. 
Oi bus čia išdaigų, oi bus!
Paniūniavo ir vėl užsnūdo. Kuni

gėlis paliko vienas. Netrukus štabo 
kareiviai parvilko nusilesusį draugą. 
Taip ir velka pro pat Kunigėlį.

— Stok! Šausiu! — rėkia Kuni
gėlis.

— Ką? — pakėlė balsą vienas ka
reivių ir eina artyn.

— Stok! Šausiu! — Kunigėlio bal
sas išduoda, kad jis taip ir padarys’.

Kareiviai sukeikia ir tempia girtą
jį šalin. Pažįsta Kunigėlį,, žino, kad 
tarnyboj jis pavojingas. .

Ir vėl tyla. Prasvirdųliųoja gatve teisinasi Kunigėlis.
kareivis ir šaukia, Kunigėlį pamatęs: Karka pasiremia ant darželio tvo-

— Budi, Kunigėli!? ros ir tęsia:

— Budžiu! — atsako jis.
— Kvailas... eutum mergaičių 

rikdyti...
— Nekalbink manęs, draugas, aš 

tarnyboj.
Ir taip kiekvienam. Netrukus, pė

da už pėdos, paslenka Kunigėlio drau
gas Karka.

’ — Kas ten! Stok! — šaukia Ku
nigėlis. • , . • - '

— Jurgis! Ar nepažįsti?
— Vistiek per čia negalima, drau

gas.
— Na nebūk jau toks, Petrai, — 

priekaištauja „Karka. Ir einą artyn.
— šausiu! — Ir Kunigėlis klabena ‘ 

užraktą. ’ .
-— Tai toks tu draugas; Petrai. 

Aš tyčia parėjau su juo pakalbėti, o jis 
—kaip laukinis. .

— Nepyk, draugas, aš tarnyboj, —

ruomenės. ar ir LOC prisidėtų 
prie šio reikalo ir naujai atsi
kuriančiam chorui neleistų vėl 
nutilti. O ypač-tie, kurie taip ne
seniai kritikavo ALB dėl minėto 
choro .'užmigimo” dabar galėtų 
praktiškai įrodyti, kad choro li
kimu jie nuoširdžiai rūpinasi.

STASYS LIEPAS
praėjusį sekmadienį Meno In
stitute susirinkusius klausyto
jus nukėlė porai valandų į dai
nų pasaulį. Stiprus ir kruopščiai 
•paruoštas baritonas buvo publi
kos nuolat palydimas plojimais 
ir paliko malonų koncerto įspūdį. 
Taip pat ir smarkiai stiprėjąs 
Br. Budriūno kvartetas klausy
tojų buvo šiltai’ sutiktas.

Negėda būtų buvę su koncerto 
menininkais supažindinti ir ame
rikiečius. Nemažai Instituto me
no galerijų lankytojų susidomė
davo ir mūsų koncertu, tačiau 
lietuvių kalba atspausdintos pro
gramos jiems buvo nesupranta
mos, o tuo pačiu ir neįdomios. 
Būtų' buvę gerai programas at
spausdinti ir anglų kalba. Ne
sant patalpose baro, nebuvo ir 
nuolatinių durų varstytojų, bei 
trukšmo koridoriuose. Todėl ruo
šiant meninius parengimus In
stituto patalpomis detroitiečiams 
būtų galima ir dažniau pasinau
doti.

ALTS skyriaus koncertai vi-
■ suomet pasižymi rimta progra-
• ma — toks buvo ir šis koncer-
• tas, o tai nuopelnas skyriaus
■ valdybos ir rengimo komisijos.

Z. V. R.

OMAHOS LIETUVIŲ 
VEIKLA

IŠRINKTA NAUJA VALDYBA
• - .
Sausio mėn. 13 d. Tremtinių 

Bendruomenės Valdyba sušaukė 
metinį — visuotinį susirinkimą, 
kuriame davė apyskaitą apie sa
vo praėjusių metų veiklą ir, 
kaipo baigusi savo kadenciją,
atsistatydino. Susirinkimas iš
rinko naują valdybą, kuri pa
reigomis pasiskirstė sekančiai:

Kantvainis Alfonsas — pirmi- 
ninkas, Pratkeliėnė Marija — 
vicepirmininkas, Bukšnys Jur
gis — sekretorius, Sederavičius 
Vytautas — iždininkas, Aukš
tuolis Mečys — kultūr. reik, va
dovas.

Į revizijos komisiją buvo iš
rinkta :

Sakalas Juozas, Povilaitis Jo
nas ir Petraška Eduardas.

Gydytoja Irena
Sakavičienė’Jasevičiene

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 
MINĖJIMAS .

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugija sausio mėn. 20 d. su
rengė Klaipėdos krašto prisi
jungimo prie Lietuvos minėji
mą. Minėjimo atidaromąjį žodį 
tarė draugijos pirmininkas J 
Narkevičius, o pritaikintą tai 
dienai paskaitą skaitė — Alf. 
Kantvainis. Ta proga pravesta 
rinkliava Mažosios Lietuvos Ta
rybai paremti.

BASANAVIČIAUS 
MINĖJIMAS 

HARTFORDE
Vietos lietuviai rimtai rengia

si minėti mūšų tautos žadintojo 
ir laisvintojo a.a. dr. Jono Ba
sanavičiaus 25 metų mirimo su
kaktį. Minėjimą rengia Tėvynės 
Mylėtoju Draugija Liet. Amer. 
Pil. Klubo salėje, vasario 10 d., 
3:00 vai. ir kviečia visas orga
nizacijas dalyvauti šios sukak
ties minėjime.

Bus graži meninė programa: 
dalyvaus Manchesterio Liet. 
Bend. Choras, Hartfordo jauni
mo tautiniu šokių grupė. Pa
skaitą skaitysią dr. šerkšnas. 
Tai o pat bus suvaidintas vieno 
veiksmo vaizdelis iš dr. J. Basa
navičiaus gyvenimo Vilniuje, 
spaudos laisvę atgavus ■— "Kova 
Už laisvę”. Vaidinamam veikale 
dalyvauja šie scenos meno mėgė
jai: Basanavičiaus rolėje inž. J. 
Guntulis, Petro Vileišio rolę vai-1

RENGIAMASI VASAIIO 16 
MINĖJIMUI

Sausio 27 d. Tremtinių Bend
ruomenės Valdybos iniciatyva 
buvo sušauktas visų Omahoje 
esančių lietuviškų organizacijų 
(senųjų ir’naujųjų) pirmininkų 
pasitarimas Vasario 16 minėji
mui aptarti. Sudarytas Vasario 
16 minėti specialus komitetas, 
į minėjimą nutarta pakviesti 
garbingų svečių: Omahos Ar
kivyskupą, Nebraskos senatorius 
bei atstovus, Nebraskos Guber
natorių ir Omahos miesto bur
mistrą (mayorą). Minėjime pa
skaitą skaitys žurn. J. Cicėnas, 
meninę dalį išpildys: tremtinių 
choras ■— dirig. M. Leškys, tau
tinių šokių grupė — vadovas M. 
Aukštuolis ir skautės —- vadovė 
— I. Parulytė. J. P.

dins p. F. Bočiūnas, Martyno 
Yčo role vadins p. Jaras ir 
Basanavičiaus auklėtinės Lai
mutė Leonaitytė, Yale kolegijos 
studentė, žodžiu, šios sukakties 
minėjimo programa bus įdomi ir 
įvairi.

Vasario 17 d., sekmadienį, bus 
minėjimas vasario 16-tosios pa
rap. mokyklos salėje.

”D” Rep. VMK.

Paskutinėje egzaminų sesijoje 
Ohio valstybėje, išlaikė egzami
nus ir gavo praktikos teises gy
dytoja Irena Sakavičiūtė-Jasevi- 
čienė. Tai vienintelis lietuvis gy
dytojas Ohio sostinėje, Colum- 
bus mieste.

Gyd. I. Jasevičienė, ketverius 
metus studijavusi humanitari
nius mokslus, įstoja medicinos 
fakūltetan ir medicinos mokslus 
baigia Kaune 1944 m. Dar tebe- 
studijuodama pradėjo dirbti Vy
tauto Didžiojo Universiteto au
sų, nosies ir gerklės ligų klini
koje, prof. J. Zupkui vadovau
jant.

Studente būdama buvo aktyvi 
Filiae Samotiae Korporacijos 
narė, ilgametė junjorių magist
rą ir paskutinioji Korp. pirmi
ninkė.

Atsidūrusi tremtyje pradžioje 
dirba Breslav’e, kaip gydytoja 
asistentė, ausų, nosies ir gerk
lės ligų Klinikoje. Vėliau persi
kelia gyventi į Hanhover’į. Čia 
dirba jau, kaip vyr. gydytojas 
(Oberartzt) miesto ausų, nosies 
ir gerklės ligų Klinikoje, Prof. • 
Otto Meyer’io vadovaujamoje. 
Be to, laisvą laiką skiria plasti
nės chirurgijos studijoms Bis- 
markchule, Hannover’y.

1948 m. pradžioje Vokiečių 
Gydytojų Rūmai suteikia jai- 
ausų, nosies- ir gerklės ligų spe
cialybės ir privačios praktikos 
teises. Hannover’y sėkmingai 
verčiasi privačia praktika iki 
1949 m. pabaigos, t. y. iki išvy
kimo į J.A.V.

Atvykusi į J.A.V. galina dar
bo privačioje žinomo akių, ausų, 
nosies ir gerklės ligų specialisto 
profesoriaus Dr. Sanor Kliniko
je, Golumbus mieste. Su žymiu 
pasisekimu .tebeina asistentės 
pareigas, labai dažnai jį pava
duodama, jam kur nors ne tik 
kelioms dienoms, bet ir kelioms 
savaitėms išvykus.

Colum’bo lietuviai linki savo 
mielai gydytojai geriausios sėk
mės. B. Saldukienė
*---------- " . ............................ !—g

—Gailiuosi, kad nepaklausiau Ta
vęs, Petrai. Net širdį spaudžia pažiū
rėjus. Laka, linksminasi ir nei negal- 
voj jiems Tėvynė. Negalėjau ilgiau 
žiūrėti ir parėjau.

. Tie žodžiai, kaip medus, saldina 
Kunigėlio širdį. Jis net užmiršta, kad 
jam kalbėti negalima.

■ — Gerai, kad susipratai. Man taip 
liūdna buvo tau nuėjus, — prisipažįstą 
jis. — Tu šoki, o Tėvynė kenčia.

— Nešokau, Petrai. Kaip tu gali 
pamanyti!...

Ir taip jie įsikalba. Jų erzėjimas 
net telefoninką prižadina.

— Ar nenųstosit jūs.ten! Nei už
migt-negalima.•

Staiga Karka išsitiesia, sušnypš
čia telefoninkui, kad tylėtų ir žiūri su
sikaupęs į daržą. * s ■

— Kamė reikalas? — teiraujasi 
telefoninkas.

• —. ššš!,.;.

— Kas?
— Ar aš žinau. Mačiau patvoriu 
daržą artyn- sėlinant. Pajuto ru-per 

pūžė! Pasislėpė. Eime!
Prieina ir Kunigėlis. Šautuvas jo 

rankose jau paruoštas.
—Kur?
— ššš... Tu bėk gatve jam iš prie

kio užeiti, — sako telefoninkui, — o 
tu, Petrai, lėk iš kito šono, aplink tvar
tą. Matot, kaip slenka bulvėmis prie 
klojimo. Matyt ginklus pavogti nori. 
Tik tyliai, be triukšmo.

Telefoninkas susilenkia ir dumia 
gatve patvoriais. Kunigėlis nubėga už 
tvarto. Po valandėlės prie, klojimo su
tinka telefoninką.

— Ar .radai, draugas?
— ššš. J Turbūt bulvėse guli. O 

gal j klojimą įlindo-
Kunigėlis žengia prie klojimo du

ry.
. — Palauk! Karka daržą apžiūrės.

Ir vėlpalinkęs žiūri. Paskui pamoja Tadą visi apsupsim,
jam ir sako pašnabždomis

— Lipk čia?
Bet Karkos nesimato. Užtai daržu 

___ v . jau bėga kiti sargybiniai. Jaii ir čia.
Telefoninkas išlipa per langą ii4. -r- Kame reikalas? — klausia sar- 

■prieina. . ' gybos viršininkas;
— Kas yra? •' „ — Kažinkas bulvėse pasislėpė, -
— ššš... Žiūrėk ten! Matai,? Pri-' paaiškina Kunigėlis. “ 1 ‘

Nėra bulvėse. .

— Tai gal klojime? — sako telefo
ninkas.

Staiga viršininkas žengia prie Ku
nigėlio. .

— O koks velnias tave čia atneše? 
Žinai savo vietą! Tai dūmk atgal!

— Šnipą pamatėm... — bando aiš
kintis Kunigėlis.

— Tau bus šnipas! Marš į postą! 
Ir už klojimo išlenda Karka.
— Nėra?
— Klojime sėdi, — atsako viršinin-

kas.
Įsiveržia klojiman. Bet ten tik gir

tasis kriokia. Išverčia šieną, išbado ša
kėmis — nėra. Tadą vėl daržą iškrečia 
— nėra.

. — Gal tik taip pasirodė, — abejoja 
viršininkas.

— Tikrai mačiau! Juk nevisai tam
su, — tvirtina Karka.

. —• Velniai jo nematė! — nuspren
džia viršininkas. _ .

• Bet kitą dieną parjojęs Rinktinės 
vadas neranda dokumentų. Kur dingo ? ' 
Kaip? Ir taip užvirė; Puolimo planų ne
pavogė, juos turėjo su savim Rinktinės 
vadas, bet ir dėl to, kas dingę, buvo 
ko nerimti..' ‘ .

Iš pravestos kvotos’tik tiek tepa-‘ 
aiškėjo, kad Karka pamatė ’įer daržą

l
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Krikščionys ir pagonys
Apie naują Vytauto Alanto romaną PRAGARO POŠVAISTES

įdomus dalykas: — rašytojas, 
pilnai išsivysto ir- subręsta pa
čiais sunkiausiais tiek jo paties, 
tiek mūsų tautos gyvenimo me
tais, ir taip subręsta jis, pa
siekdamas 50 savo amžiaus me
tų. Literatūroje tai laikomas 
kiek vėlyvas pasireiškimo am
žius. Bet bene patys skaniausi 
vaisiai yra tie, kurie ilgai noks
ta, kaip ir gražiausios bei kva
piausios kultūros yra tos, ku
rios turi už savęs galimai ilges
nę jų tarpimo tradiciją.

Tokį įspūdį gavau, perskaitęs 
nauja Vytauto Alanto romaną, 
PRAGARO POŠVAISTĖS, kurio 
stambu 432 puslapių temą nese
niai išleido Vokietijoje TREM
TIES leidykla ir kuris Ameri
koje gaunamas pas platintojus 
už 3,50 dol. Pigi kaina tokios 
apimties ir tokios vertės knygai.

Literatūros mėgėjas, pratęs 
nuo pat vaikystės gyventi knygų 
atmosferoje, retai būna pavei
kiamas dar vienos naujos kny
gos. Jam tai įprasta, tai beveik 
rutina, tai kasdieninė duona, ku
ri būtinai reikalinga dvasiniam 
gyvenimui, bet tai nereiškia, kad 
jaja kiekvieną dieną bebūtų ga
lima vis iš naujo skonėtis. Ta
čiau Alanto romanas mane pa
veikė Išskirtinai. Išskyrus Balio 
Sruogos tragediją MILŽINO PA
UNKSNĘ, retas kuris kitas lie
tuvių literatūros veikalas tėra 
man daręs tokį stiprų įspūdį ir 
davęs tiek turtingų idėjinių iš
gyvenimų.

Gal tai pergyventų ir tebegy
venamų ypatingų laikų įtaka, gal 
tai pasiilgimas kūrybos mostų, 
kurie suimtu ir įkūnytų mūsų 
tautos tragedijos didybę ir skau
smą. Daugelis per trumpą laiką 
išgyvenom, bent matėme tai, 
ko kiti per šimtmečius nėra iš
gyvenę, nei matę. Didelis‘ įspū
džių, dvasinių įtampų, net aš
meninių skausmų susitelkimas. 
Tegu tai nebus palaikyta, kaip 
žiaurus konstatavimas, bet man 
rodos, kad mūsų baletristika lig- 
šiol pro visą tai tik paviršiumi 
prašliauždavo, vos užgriebdama 
įvykių dalį, bet dar niekad ne- 
prisikasusi ligi gelmės ir esmės. 
Alantas drįso pažvelgti "tenai” 
ir jis rado savus atsakymus. Jis 
bent rodo, kaip tų atsakymų 
jieško jo romano veikėjai. Ką 
.jie galvojo ir ką jie rado, mes 
kiti galima sutikti ar nesutikti, 
jų išvados gali mus patenkinti 
ar nepatenkinti. Tai nėra svarbu, 
nes literatūros kūrinio tikslas

BRONYS RAILA

Vytautas Alantas

ir geriausiu būdų iš-

I 
juk 
nei 
politinės programos surašymas. 
Literatūros kūrinys vaizduoja 
tam tikra epochą, rodo žmogaus 
kelius ir klystkelius, raižo jo 
dvasinės buities kiautą, atsklei
džia žmogiškąjį charakterį...

PRAGARO POŠVAISTĖS ap
ima tik trumpą 944-1945 metų 
pradžios laikotarpį. Veiksmas 
prasideda Vilniuje, kur lietuvių 
rezistentai spiriasi prieš vokie-1 
čių okupantus, gestapininkų ir 
provokatorių apsupti. Toliau, 
bolševikams artėjant, bėgimas į 
vakarus, naujos ..provokacijos, 
kalėjimai, nekaltų žmonių kan
kinimai, karo baisumai, asmeni
nės tragedijos ... Kelių veikėjų 
asmenyse sukaupta visos mūsų 
tautos išgyvenimų esmė. Svar
biausias klausimas, kuris dieną 
naktį persekioja tuos veikėjus: 
kodėl ir už ką lietuvių tautą 
ištiko toks likimas? Kodėl dvi
dešimtojo amžiaus "krikščioniš
kasis žmogus” išdarinėja tokius 
darbus? Kodėl buvo užmiršti ir 
taip sutrypti visi dėsniai, kurie 
yra ką nors bendrą turėję su 
žmoniškumo, artimo meilės, tie
sos ir teisingumo skelbimu? Ką 
toji "nauja civilizacija” atnešė 
žmogui ir pasauliui? Kur lietu
vis dar gali jieškoti stiprybės ir 
paguodos, į ką atsiremti, kuo 
dar tikėti, idant naujojo "pra
garo” liepsnose nežūtų be pėd
sako ir be valios priešintis?... 
, Tokius ir daugelį kitų panašių 
klausinių statosi sau karo ir 
okupacijų audros blaškomi lietu-

nėra nei istorijos kritika, 
naujos pasaulėžiūrinės ar

viai Alanto veikalo puslapiuose. 
Jei giliau norėjome savo, buitį 
ir likimą suprasti, tokius' klausi
mus juk statėmės sau mes kiek
vienas ir dar ilgai jieškosime į 
juos atsakymų. Tas mūsų išgy
venimų lobis yra ligi šiol pil
niausiu
reikštas Alanto' romano pusla
piuose, — ir taip tirštai, kad gal 
reikėtų ne kelių šimtų, bet dau
gelio tūkstančių puslapių tai. 
gausiai medžiagai su visomis 
smulkmenomis pavaizduoti.

Alanto romanas toli gražu nė
ra tik idėjinis ar patriotinis ka
talogas. Tai yra meno kūrinys, 
tiktai drauge idėjinis ir patrioti
nis. Kasdienybės užglušinti ir 
nuzulinti, mes dažnai nebesuvo- 
kiame ne tik to, kokia graži bu
vo Lietuvos sostinė pavasarį, 
kokiu narsių vaikų mūsų tauta 
yra išauginusi, bet ir kokį ga
lingą dvasinį mitą mes dar ne
šamės iš amžių glūdumos, tei
kiantį mums stiprybės ir vilties 
nenugrimsti naujųjų amžių bar
barybėje. Nepasakosiu to roma
no turinio, fabulos, intrigos, pa
gaunančios nuo pat pirmojo pus
lapio ir traukiančios ligi pabai
gos. Te skaitytojai patys įsiti
kina.

Tačiau priminsiu paties auto- 
i riaus įžangoje paskelbtą nuomo- 
i nę, kuri kviečia šių dienų lietu
vį giliai susimąstyti: "Krikščio
niškai moralei paskutinysis pa
saulinis sukrėtimas buvo milži
niškas smūgis, nes jis akivaiz
džiai parodė, jog krikščionybė 
yra bejėgė pažaboti žmogų — 
žvėrį ir kad- po 2000 metų jos 
įtaka žmonių bei tautų savitar
pio santykiuose yra lygi, gali
ma sakyti, nuliui... Mano did
vyris jieško "užuovėjos” ir, gal
būt, kitokios, gyvenimiškesnės 
moralės principų Lietuvos seno
vėje, kada mūsų proseneliai dar 
tebekūreno Amžinąją Ugnį. Jo 
nuomone, stabmeldiškoji lietuvių 
tikyba bei pasaulėžiūra nė kuo 
nebuvo blogesnė už krikščioniš
kąją, jei apskritai galima dėlio
ti ant svarstyklių tikėjimo da
lykus ... (Lietuvos praeityje) 
jieškojo įkvėpimo aušrininkai 
bei varpininkai, apie senosios 
Lietuvos žygius svajojo ir mūšų 
savanoriai, pradėdami' mūšius 
dėl naujosios Lietuvos. Lietuvos 
senovės kultas pasiliko gyvas ir 
nepriklausomoje Lietuvoje. Mes 

i šgyvenome penkis krikščionybės 
■ amžius ir, be abejo, negalima jų 

išbraukti iš savo istorijos, ta-

čiau būtų juokinga tvirtinti, kad 
didieji' Amžinosios Ugnies at
spindžiai mūsų nebepasiekia. 
Stabmeldiškojo pasaulio didybe, 
poezija ir romantika tebežavi 
mus. Tad ar nuostabu, jei šiais 
nerimo laikais mes j ieškome 
"užuovėjos” prie aisčių tautos 
pirmapradžių šaltinių? Ar jie 
mums ne artimesni už visokias 
svetimas filosofines sistemas?” ■ 

šios mintys, galimas dalykas, 
sukels audrą. Joms negrinėti yra 
apsčiai medžiagos romano pus
lapiuose. Galima su jomis sutikti 
ar nesutikti. Tai yra autoriaus 
nuomonės, ir autorius jų nebru
ka, jis tik išima iš mūsų gyveni
mo tikrovės kelis epizodus ; ir 
kelis asmenis, rodo jų kelią, pra
garo pošvaistėmis apšviestą, at
skleidžia jų vidinį pasaulį ir pa
rodo tą išorinį pasaulį, kuris 
kiekvieną kritiškai mąstantį 
žmogų galėjo įtikinti, kad jėi 
taip yra pasaulyje ir gresia dar 
blogiau -būti, tai galbūt mūsų 
civilizacijos principai itin suh- 
kiai serga.

Težinau tik vieną panašių pro
blemų sodrumo ir meninės ver
tės mūsų literatūroje beletristi
nį kūrinį, kiek prilygstantį Alan
to Pošvaistėms. Tai maždaug 
prieš dvidešimtį metų pasirodęs 
(ir dabar tos pat Tremties lei
dyklos pakartotas) Putino-My- 
kolaičio romanas Altorių šešė
lyje. Tačiau vis dėlto ten palies
toji problema buvo žymiai smul
kesnė ir suvesta j asmeninio pa
šaukimo dalyką: katalikų kuni
gas pajuto, jog jo tikrasis pa
šaukimas yra kitoks, jog jam 
reikia moterų meilės, jog jo as
menybės laisvės niekas nepri
valėtų varžyti ir jis turi teisę 
kultyvuoti savo tikrąjį pašau
kimą, todėl meta'kunigystę... 
Problema būtų buvusi aštresnė 
ir drama gilesnė, jei tas kunigas 
drauge būtų susimąstęs ir dėl 
paties Dievo teisės jo žingsnius 
rikiuoti...

Alanto romanas nėra atėjisti- 
nis, nėra "bedieviškas”,. Jame 
nėra nei mažiausių įrodinėjimų, 
jog "mokslas” aiškiai paneigia 
krikščioniškojo Dievo buvimą, 
kaip tai mėgstama daryti kaiku- 
riuose labai negiliuose ir silpnai 
literatūriniuose Amerikos lietu
vių rašytojų mėginimuose, pvz., 
Margerio šliuptarniuose. Alanto 
žmonės yra gilių dvasinių įsiti
kinimų, religiški, aiškūs "spiri- 
tualistai". Jie giliai analizuoja 
gyvenimą ir laiko įvykius, ir jie 
prieina prie naujų, labai "here- 
tišku” išvadų, čia ir glūdi jo ro
mano idėjinis aštrumas, nepri
klausomumas, originalumas ir 
dabartiškumas. Visa tai apgau
bia menininko talentas, kurio 
vėlyvas subrendimas mane ste-| vieta.

Jacąues Lipchitz, gimęs Lie
tuvoje, pagarsėjo'šių metų Phi- 
Jadelphijos meno parodoje. Jo 
skulptūra "Prometėjus”, kupina j 
jėgos ir agresyvumo, apdovano
ta pirmąją premija.

Po kelių dienų, kai dailinin
kas išsiuntė savo skulptūrą į 
Philadelphijos parodą, Manhat- 
tane sudegė jo studija su vi
sais modeliais, eskizais ir pieši
niais. Tai buvo jo 10 metų darbo 
vaisiai.

Dailininkas Lipchitz dabar yra 
60 metų amžiaus.

*
Londono Meno Institutas pa

skelbė pasaulinį skulptorių kon
kursą. Skulptūros tema: Neži
nomas Politinis Kalinys. Rugsė
jo mėnesį atskirų kraštų jury 
komisijos atrinks geriausius 
darbus ir pasiųs juos į Londoną. 
Devyni viso pasaulio geriausi 
meno žinovai išrinks geriausią 
skulptūrą. Nežinomas aukotojas 
paskyrė 30.000 dolerių premi
joms.

Maskvos Meno Akademijos 
prof. V. Kemenov atsisakė būti 
jury komisijoj, greičiausia ma
nydamas, kad paveiksluose bus 
pavaizduota jo krašto politiniai 
kaliniai.

prezidentui Trumanui, pasakė, i 
kad geriausias pasaulio karys ; 
buvęs Lučius Aemilius Paulus, 
Romos konsulas, 168 metais prieš 
Kristaus gimimą, pasiųstas ko
voti prieš makedoniečius. Tada 
Romos kritikams jis pasakęs: 
arba ateikite kovoti su manim 
arba ramiai sėdėkite Romoje.

Esą po maždaug 2000 metų 
pasaulyje vėl panašiai atsitikę.

¥ • >
Kitimat kaimelyje, Kanadoje, 

inžinieriai nori padaryti užtvan
ką dvylikai kalnų ežerų. Užtvan
ka bus 15 kartų aukštesnė už 
Niagaros krioklį ir gamins elek
tros jėgą didžiausiam pasaulyje 
aliuminijaus fabrikui.

¥

Statistikos biuras skelbia, kad 
Kanados gyvenimo standartas 
labai pakilo. Keturių asmenų šei- • 
ma vidutiniškai turi 4000 dol. 

' pajamų per metus, kai tuo tar
pu Amerikoje tokiai šeimai vi- 

■ durkis esąs 3400 dol.. .
*

Komunistinėje Kinijoje jsiga- 
i Įėjo kyšininkavimas ir išeikvo- 

• jimai. Kiangsi provincijoj kom- 
i; partijos sekretorius Erh-Kung 
i vedė supuvusio žmogaus gyve

nimą, o policijos šefas (NKVD) 
Lu Pin, rengdamas moterims ba- 

_______1 liūs, sunaudojo visai policijos 
Ridley padarė 22 sėkmingas akių I įstaigai skirtus 7000 svarų ry- 
Oper'lcijtlS ___ — 4.J___ .... J viii rlovvrttriii Al»n
cataract liga ir nustojusiems' 
regėjimo, jis išėmė akių lęšius 
ir įdėjo dirbtinius plastiko lę
šius. Ligonys puikiai pagijo ir 
labai gerai mato į tolį. Tačiau 
skaitant bei rašant turi naudo
ti akinius, šios stebuklingos ope
racijos sudomino viso pasaulio 
chirurgus..

¥

Averell Harriman, Trumano 
politinis patarėjas, Paryžiuje 
pameįė savų .šuniuką Fįfi. Mask
vos korespondentas telegrama 
pranešė Pravdai maždaug taip: 
"Amerikiečiai yra visiškai už
valdę Prancūziją, šiomis dieno
mis jie įsakė sumobilizuoti Pa
ryžiaus policija, kad surastų 
Harrimano šunį”.

¥

Gen. MacArthur, savo 72 gim
tadienio proga, prikaišiodamas 
|----------------------------------------

Ši mintis bus pradėta reali- 
zuoti šį pavakarį. Po Mont Blanc, 
aukščiausia Alpių kalnų viršū
ne, bus iškastas - ilgiausias pa
saulyje'tunelis, 50 pėdų platumo 
ir 15 pėdų aukštumo. Jis bus 2 '■ 
pėdom aukštesnis už naująjį 
Brooklyno tunelį ir daugiau kaip 
3 kart ilgesnis už Liverpoolio 
(Anglijoj) tunelį. Kelias tarp 
Paryžiaus ir Romos sutrumpės 
85 myliom. Tunelio statybą vyk
dys prancūzų — italų — švei
carų bendrovė ir ji kainos apie 
20 milijonų dolerių.

¥

Eisenhowerio štabas įvedė 
naują terminą — ”cosmic”. At
lanto armijos štabo karininkai, 
kurie po įvairių tikrinimų bus 
atžymėti šiuo žodžiu, galės žino
ti slapčiausius armijos mobili
zacinius ir operacinius planus.

*
JAV Apsaugos departamentas 

apskaičiavo, kad sovietai nuo 
Lietuvos ir kitu Baltijos kraštų 
okupacijos (1940) savo vergiją 
Europos tautoms neša 44 kvad
ratinių mylių greičiu per valan
dą.

*

Londono chirurgas Dr. Harold

*
Princesė Margaret su herzogu 

Earl of Dalkeith dalyvavo lapių 
medžioklėje. Draugija prieš 
žiauru sportą išbarė princesę už 
šį žygį. Londono spauda gi spė
lioja, kad princesė susižieduo
sianti su herzogu Earl.

*
Ava Gardner, žymioji filmų 

artistė, sako, kad ji labai su
klydusi pasirinkdama artistės 
karjerą. Esą ji galinti būti daug 

A motino nnrrii oi4io4-n

Sergantiems vad. žiu ir daržovių. Abu "tavoriščiai1
! teisme aiškinosi, kad komunis
tams laimėjus, tokie darbai yra 
visai teisėti...

* '

Kai Cezario legijonai ir Han- 
nibalo drambliai perkopė Alpes, 
žmogus pradėjo galvoti, kaip 
būtų lengviau prasiskinti kelią 
pro milžiniškus kalnus į Europą.' geresnė motina, negu artistė.

LIETUVIU TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. Jbnas Balys

bina, o augštas ir toks išnokęs 
lygmuo didžiai džiuginą.

Tarp praėjusių metų mūsų li
teratūrinio derliaus Pragaro Po
švaistėms, mano nuomone, ne
abejotinai priklauso pati pirmoji

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

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

Kaina $3.00 Gaunama Dirvoje,

selinantį žmogų ir jį parodė Kunigėliui 
su telefoninku. Kvotos metu ir jiedu 
tvirtino matę šešėlį per bulves slen
kant. Jie nubėgę iš šalių, o Karka pa
žadino kitus sargybinius ir su jais iš
krėtė daržą. Atrodė, kad vagių veikta 
gudriai. Jų turėjo būti du. Vienas nu
viliojo sargybinius, o kitas tuo metu 
įsmuko į štabą. Šeimininkas sakė gir
dėjęs duris trinksint.

Šnipų nesurado, užtai suėmė šeimi
ninką ir Kunigėlį su telefoninku. Visus 
tris uždarė kiauliatvartin. šeimininkas 
verkė be perstojimo, telefoninkas pik
tas tylėjo, o Kunigėlis iš proto ėjo. 
Sėdėjo ant šiaudų ir rovė sau plaukus 
iš nusiminimo. Ir vis kartojo:... Ne- 

. budėjau, tėvynę išdaviau”! Dar kvotos 
metu jis pradėjo aimanuoti. Dėlto ne
daug ką jis ir pasakyt galėjo.

„— Kaltas-esu! — šaukė, 
bauskit mane, sušaudykit!

— Nenusimink, Petrai, tėvynė tau 
atleis, tu dar išpirksi savo kaltę, — 
kalbėjo pro kiauliatvartį praeidamas.

Kunigėlio raudos ir erzino, ir grau
dino Rinktinės vadą, bet įsakymo pa
leisti nedavė.

— Tegu pasikankina, išmoks sar
gybą eiti, — nusprendė. Ir patylėjęs 
pridūrė: — Žioplas, bet doras vyras...

Naktį lauko patruliai, susėdę pa
krūmėj parūkyti, pastebėjo lomelėje 
prie upelio dvi žmogystas susitinkant. 
Viena atėjo iš kaimo daržais, o kita 
upelio slėniu iš miško. Leidę joms susi
tikti patruliai. pradėjo slinkti žole ar
tyn. Jie' buvo jau per keliolika metrų 
prislinkę, kai žmogystos lomelėje iš
girdę brazdėsi staiga išsiskyrė .ir lei
dosi bėgti — viena į kaimą, o kitas į 
mišką, šaukiami sustęti bėgo dar grei-

Nu- čiau. Patruliai ėmė šaudyti ir į miško 
pusę bėgąs žmogus parkrito. Tada vie- 

Girdėdami Kunigėlį kiauliatvarty- nas patrulių nubėgo prie jo, o kitas 
• nusivijo bėgantįjį į kaimą.

Šūvius išgirdę iš klojimų išbėgo 
kareiviai ir bėgantysis tiesiai užsidūrė 
ant jų. Bet niekas • jo nesulaikė, ries 
susidūrusieji atpažino štabo būrio ka
reivį Karką.

— Greičiau, greičiau! — šaukė 
Karka. — Priešas puola'! • < ■

Ir jiš vedė kareivius pasitikti at-

bėgančio patrulio. Bet patrulis nesi
davė apmulkinamas. Pribėgo ir suko
mandavo: "Rankas aukštyn!” Karka 
dar juokėsi, bandė megzti painią isto
riją, bet tai nieko negelbėjo, patrulis 
jo nepaleido.

Nušautojo pasirodė žydelio esama. 
Jo kišenėje rado išvogtus dokumentus. 
Tada visiems pereitos nakties paslap
tis paaiškėjo. Karka tada nuvadino nuo 
posto Kunigėlį ir pasiuntė jį su telefo- 
ninku neva pastebėjo šnipo gaudyti, o 
pats greitai nėrė į seklyčią, pagrobė 
dokumentus ir tada pašaukė sargybi
nius iš trisienio. Šią naktį susitiko 
šininką dokumentus perduoti.

Bet Karka neprisipažino. Tik 
. vęs“. per nugarą šautuvo valytuvu,
visas sukapotas tiesą pasakė. Papasa
kojo viską, lyg per išpažintį. Pasirodė, 
kad jo pavardė visai ne Karkalo Kar- 
kovas ir jis ne pakaunės ūkininkas, bet 
burliokas iš Jonavos apylinkių. Papa
sakojo, kaip besibastydamas po Ru
siją revoliucijos metu įstojo raudono-

je plėšantis štabo būrio kareiviai links
minosi. Praeis kuris pro kiauliatvartį 
ir riktelia:

— Budėk, kunigėli!
Ir tie žodžiai dar labiau plėšė.Ku

nigėlio širdį. Jis ūbavp balsu, lyg ma
žas vaikas. . ■

Tik vienas. Karka nesijuokė ir vis 
jieškojo progos Kunigėlį surartiinti

giau iš jo nebuvo galima ištraukti, o žy
delis buvo negyvas.

Kunigėlis išėjo iš kiauliatvarčio lyg 
įniršęs šernas. Jo akys buvo raudonos, 
plaukai pasišiaušę, visas murzinas ir 
jei ne atkibusi apatinė lūpa, galima bu
vo jį įniršimu įtarti. Bet tos lūpos, ku
rios niekada viena kitos nesiekdavo, 
kabėjo dabar kaip pas seną arklį ir 
rodė, kad tai ne įsiutęs žvėris išėjo, o 
tik apstumdytas žioplys.

Prieš įlysdamas į kiauliatvartį 
Karkovas pažvelgė į Kunigėlį ir nu
sišypsojo.

— Budėk, Kunigėli! — metė jis.
— Budėsiu! — dusliai sušniokštė 

Kunigėlis ir, gal pirmą kartą savo gy-' 
veriime, kietai sučiaupė lūpas.

. Nekalbėjo su nieku, nesižvalgė, nu
ėjo klojiman ir suradęs savo šautuvą 
pradėjo jį valyti. Visi aplink jį erzėjo, 
koliojo Karkovą, grūmojo^ tik Kuni
gėlis lyg niekuo nesidomėjo. Laikėsi 

jon armijon, kaip vėliau buvo pasiųstas nuošaliai ir klausiamas atsakydavo: 
Lietuvon komunistų organizuoti, o vė
liau gavo įsakymą šnipinėti. Tadą įsto
jęs. į besikuriančią Lietuvos kariuome-

17-

ga- 
tik

tų su šnipais ilgai nesičiupinėdavo. Ki
tą dieną Rinktinės vado paskirtas karo 
lauko teismas nuteisė Karkovą mirties 
bausme sušaudant. Teismo eigą stebė
jo visi laisvi nuo pareigų kareiviai ir 
kaimo gyventojai. Teisme Karkovas 
laikėsi išdidžiai ir savo darbų nesigai
lėjo, dargi pasakė, kad tai ką darė, 
darė dėl geresnio darbo žmogaus ryto
jaus. Bet teismas buvo trumpas ir pro
gų gražbylystę rodyti ar įžeidinėti ko
votojus nedaug bebuvo. Po teismo jam 
vėl surišo rankas ir įstūmė kiauliatvar- 
tin.

Teismo sprendimas turėjo būti įvyk
dytas kitos dienos pavakarį pamiškėje. 
Bęįiko tik vienas nemalonus darbas — 
paskirti komandą šnipą sušaudyti. Ka
reivių tarpe įtūžimas prieš šnipą buvo 
didžiausias, bet kai reikėjo savanorių, 
niekas nesisiūlino. Visiems koktii ro
dėsi į beginklį, tegu ir šnipą, šauti. Iš
traukti jį iš kiauliatvarčio ir įniršime 
užplakti — kas kita, bet šauti nesma
gu rodėsi. Netgi kiekvienas bijojo, kad 
jo nepaskirtų. . ... • ' ■

., .Tada pasisiūlė Kunigėlis. Ir netik 
siūlėsi, netgi prašė būrio vadą/kad - ’ * ' ' M

— Išdavė Tėvynę — ir turės atkęn- 
tėti! .

Bet visi‘matė, kad Kunigėlis zne-
nę savanoriu šnipinėti. Žinias perduo- žmoniškai kenčia ir dėl Tėvynės, ir dėl - __ ,. ■
davęs-nušautajam žydeliui. Be jo, kitų išdaviko draugo. L ■ , r • ■
šnipų niekada nematęs. Ir nieko daū- Devynįoliktaisįaiš metais, kovų fne- (Bus daugiau)
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Negausus, vos kelių šimtų lie
tuvių būrelis, yra visuotinės 
Tautos nelaimės ir tremties skur
do atblokšti j Kolumbija. Dau
gumas jų neįprastose žiauriose 
gamtinėse ir ekonominėse sąly
gose pelnosi sau skurdų ir kartų 
duonos kąsnį. Visi jie tyliai, nie
kam nesiskųsdami dirba sau ne
įprastus darbus ir skaičiuoja 
dienas, kada galės ištrūkti, jei 
ne į laisvą Tėvynę, tai bent į 
kokį kitą kraštą, kur nekepina 
tropikinė saulė ię žmogaus dar
bas yra tinkamiau įvertinamas.

NINAS LITUANAS

Praėjusią savaitę, antras sa- 
Ko_didumu Kolumbijos miestas 
Mėdęilinas, gyveno naujos 50.- 
0b.0-KWh hidroelektrinės stoties 
atidarymo ženkle. Miestas buvo 
pasipuošęs gigantiškais reklami
niais įrengimais, buvo paruoš
tuos viešos ir uždaros pramogos, 
nes iš sostinės turėjo atvykti 
beveik visas ministerių kabine
tas su Kolumbijos prezidentu 
pryšaky.

Jau kelios dienos prieš tai di
džiojoj Medellino spaudoj pasi
rodė dideli skelbimai, o tekste 
nuotraukos su plačiais aprašy
mais dviejų "ninas Lituanas” 
t. y. lietuviu mergaičių pasiro
dymai Rio Grande elektros jė
gainės atidarymo proga. Ne tik 
Voz de Medellin radijo siųstu
vas, bet ir visos Kolumbijos 

. valstybinės radijo stotys — ”Ra- 
dio Cadena Nacional” — pakar
totinai anonsavo tų lietuvaičių 
koncertą radijo bangomis, si> 
kolumbiečiams įprastais pagyri
mais ir komplimentais.

Tos dvi lietuvaitės, kurių su
grotas ir sudainuotas daineles 
šiandien švilpauja visos Kolum
bijos vaikai ir niūniuoja jauni
mas, yra 11. metų amžiaus As
trida ir 12 metų Ingrida Side
ravičiūtės. Jos puikiai groja pia
ninu, smuiku ir ypatingai akor
deonu ir abidvi kainuoja. As
trida dainuoja žavingu altu, ku
ris primena Zarah Leander tem
brą, gi Ingrida maloniu, gal dar 
kiek vaikišku, sopranu.

Jos su savo tėveliu p. A. Si- 
deravičium, Medellino iškilmių 
organizatorių kviečiami, atskri
do iš savo nuolatinės buveinės, 
krašto sostinės Bogotos. Juos 
radau apsistojusius mažučiame, 
bet labai švariame, ak, lietuvio 
medicinos gydytojo nuomojama
me Berlin viešbutyje, kuriame 
paprastai susitinka visa taurioji 
Medellino lietuvių bendruomenė.

Buvo sausio 19 d. pavakarys, 
kai mes susirinkę Berline laukė
me grįžtančių iš Rio Grande jė
gainės atidarymo iškilmių įžy
miųjų lietuvaičių.
viešbučio 

. žvilgantis 
šoko dvi 
tautiniais 
su

• « , •

Kolumbijos prezidentas kalbasi su lietuvaitėm

ANT. BARCIUS

Astrida ir Ingrida Sideravičiūtės

PREZIDENTAS GLOSTO 
LIETUVAITES

Suvilgęs gomurį gurkšniu stip
rios kavos, mūsų smalsių žvilgs
nių klausiamas, pradėjo pasako
ti:

— Jau šiandien 9 v. ryto'prie 
mūsų durų stovėjo ši, kuria jūs 
dabar matėte, vyriausybės mūsų 
dispozicijai duota mašina. Ji 
mus puikiu asfaltuotu plentu 
nuvežė į Rio Grande jėgainę, 
esančią už 40 klm. nuo Medelli
no. Ten, po iškilmingų, Medelli
no vyskupo atlaikytų pamaldų, 
įvyko mano dukrelių pirmas 
koncertas, šiam koncertui, mes, 
su vyriausybės atstovu, buvome 
parinkę 34 dalykėlius, tačiau iš 
jų, respublikos prezidentas tei
kėsi pažymėti tiktai šešis Ofen- 
bacho, Verdi, Brahms ir kitų kū
rinius, kurių pirmuoju sugrojo 
ir pagiedojo Bach-Golino Avė 
Maria. Koncertas užtruko arti 
pusės valandos. Po koncerto iš
kilmingi pietūs, prakalbos ir t.t. 
Po jų. mano dukrelės buvo pa
prašytos pagroti ir padainuoti 
kelis lengvus populiarios mu
zikos dalykėlius. Abudu koncer
tai buvo transliuoti per visas Ko
lumbijos radijo stotis.

— Kaip patiko tie Tamstos 
mergaičių pasirodymai p. pre
zidentui ir vyriausybės nariams? 
— neiškenčiau nepaklausęs.

— O labai, — įsiterpė Ingri
da, — jie visi labai plojo ir sa
kė "bravo ninas”.

— Po antrojo koncerto p. pre
zidentas mus pasikvietė prie sa
vo stalo, paklausė kiek mergai
tės turi metų, kaip joms patin
ka nauja tėvynė Kolumbija, kaip 
seniai išvykusios iš savo tėvy
nės Lietuvos, pasisakė žinąs, 
kad lietuvių tauta yra darbšti ir 
garbinga tauta, bet nežinojęs, 
kad ji turi tokių puikių meni
ninkų. Prezidentas paplojo In
gridai per veidelį, o prezidento 
ponia Astridos galvutę prispau
dė prie savo krūtinės ir, palydė-

• ti širdingiausių komplimentų,
• kurių ypač susilaukė jų tauti-
• niai drabužėliai, ir linkėjimų, 
’ atsiskyrėme nuo garbingų sve-

y. tradicinės juodos kavos čių gausiai apdovanoti ■ gėlėmis. 
| — Ar numatote dar Medelline

Ūmai prie 
durų sustojo juodas 
cadillacas ir iš jo iš- 
linksmos, lietuviškais 
drabužiais vilkinčios,

milžiniškomis puokštėmis, 
mergaitės. Jos klegėdamos 
nubėgo j savo kamba
rį, o paskui jas, didė
liais prakaito lašais išrasojęs, 
abiejose rankose nešdamas sun
kius akordeonus, ramiu žings
niu žingsniavo jų tėvas p. A. 
Sideravičius. Astrida ir Ingrida, 
ant lovų numetusios gėles, nu
bėgo į virtuvę išgerti stiklą šal
to pieno, o p. Sideravičius, rankš
luosčiu nubraukęs prakaitą, at
sisėdo prie musu išgurti "tinto” 
t. 
puoduką.

Gražiausia dovana
saviems ir .svetimtaučiams šešiolikto Vasario — -Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties proga V. Augustino Lietuvos vaizdų knygą

T Ė V Y N Ė LIETUVA
(Our Couritry Lithuania)

Kaina $5,—, o odiniame įrišime $12,—.-
Pinigus .su užsakymais siųsti tiesiog j leidyklą;'
P. ALIŠAUSKAS, .107-17 118. ST., RICHMOND HILL, N. Y. 

' Galima gauti ir pas platintojus.

t;
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rime kelias savaites skraidyti 
lėktuvais po įvairius Kolumbi
jos miestus, kad mano žmoni, 
kuri laukia Bogotoj ne mūsų 
mergaičių laurų ir brangių gėlių 
puokščių, bet kelių pesų, kad 
paskui galėtų kelis mėnesius 
mus kukliai maitinti.

— Ar nenumatote išvykti gas
trolėms už Kolumbijos ribų ? — 
pasiteiravau.

— Kol kas nevyksta man su
sirišti su rimtais impresarijais, 
kurie man garantuotų minimu
mą ir faktinės išlaidas. Turiu 
pasiūlymų vykti į Kubą ir Ve
nesuelą ir dabar vedu susiraši
nėjimus. Nors žinau, kad mano 
mergaitės turėtų pasisekimą, 
tačiau negaliu vykti savo sąskai
ta, nes neturiu lėšų apmokėti 
kelionėms ir viešbučiams.

Mums bešnekučiuojant prie 
i durų prišliaužė cadillacas ir, įė
jęs uniformuotas šoferis, nusi
lenkė.

— Vaikučiai, važiuojam! — 
supliauškinęs- rankomis pakilo 
nuo stalo p, Sideravičius___Ma
tot, koks mūsų gyvenimas, nė 
pasikalbėti negalim!

" ir surašyta ke- Puok3čilJ’ bet kelit* Pesll' . ir surašyta ne- , . „a,menės elitas ...”
Ii šimtai žymiųjų damų ir-švie
siųjų sinjorų pavardžių. Ir kur 
jos nekoncertavo! Padėkos laiš
kai radijofonų, labdaros organi
zacijų, žymiųjų teatrų direkci
jų, auklėjimo ministerijos (ku- 

unos meninin- 
Kolumbijoj) 

įstų sąjungos,

koncertuąti? — vėl paklausiau.
— Šį vakarą turime pakvieti

mą į fincą (dvarą) — kalbėjo 
toliau p. Sideravičius. — Ten 
bus uždaras koncertas, kuriame 
dalyvaus kai kurie vyriausybės 
atstovai, miesto valdžios atsto
vai ir kelių milijonierių šeimos. 
Kaip žinote, tas dienas negau
name nė atsikvėpti. Užvakar 
koncertavome radijofone, vakar 
davėme uždarą koncertą rinkti
nei Medellino visuomenei puoš
niausiame Kolumbijos klube 
Union,, o vakare vėl. koncertas 
radiforie per visas Kolumbijos 
radijo stotis.' Bet užtat rytoj, 
sekmadienį, numatom pailsėti ir, 
jei neatsitiks nieko nenumatyto, 
antradienį anksti rytą išskren- 
dam į Cartageną ir Baranųuillą, 
nes ten esame kviečiami suruoš
ti kelis koncertus vasarojimo 
sezono uždarymo proga.

SUNKUS KELIAS I
PASISEKIMĄ

rios globoj šios j 
kės šiuo metu 
prezidentūros, 
įvairių klubų irN^LJTarp jų iš
karpos iš žymiųjų lumbijos 
laikraščiui Garsus Kolumbijos 
meno kritikas Otto de Greiff 
ilgoką straipsnį, su Astridos ir 
Ingridos nuotrauka, įdėtą dien
raštyje EI Tiempo 1950.11.11 
baigia šiais žodžiais ...” que son1 
dos artistas lituanas grandės in j 
embrion”. ’(jos yra dvi lietuvai
tės besivystančios didėlės meni
ninkės). Dešimtys palankiausių 
atsiliepimų kituose didžiuosiuo
se Kolumbijos dienraščiuose: EI 
Diario, EI Sigio, EI Colombiano, 
EI Pacifico, EI Espectador ir t.t.

— Prašau pradėti nuo pra
džios, — įsikišo p. Sideravičius, 
atversdamas pirmąjį albumo 
puslapį. Jame buvo įklijuota 
1949. 8.13 žiburių nr. iškarpa 
su Astridos ir Ingridos nuotrau
ka ir trumpu aprašymu. Antra
me puslapyje 1950.4.15 Drau
go iškarpa su Vyt. Alanto ilgo
ku straipsniu apie šias dvi me
nininkes.

— Tai ir viskas, kas buvo lie-* 
tuviškoj spaudoj parašyta apie 
mano mergaites, — uždėjęs ran
ka ant atverstų albumo pusla
pių, pareiškė p. Sideravičius. — 
Aš esu labai dėkingas p. Vyt. 
Alantui, kad jis mano dukreles 
pristatė JAV lietuviškai visuo
menei, kuri labai šiltai į tą 
straipsnį. atsiliepė. Ir aš esu jai 
dėkingas,. kad ji mane parėmė 
ir leido thano mergaitėms sėk
mingai baigti keturių metų vo
kišką konservatoriją ir įsigyti 
štai šiuos' akordeonus. Tačiau 
su širdgėla turiu pasakyti, kad 
lietuvių spauda mano mergaičių 
menine veikla daugiau visai ne
sidomėjo ir nesidomi. Tamstos 
iš šios autentiškos medžiagos 
matote, kad nebuvo nė vieno 
koncerto, ar viešo pasirodymo, 
kur jos būtu pristatytos kitaip 
nei lietuvaitės, štai pasikalbėji
mas su žurnalistais tiek jos, tiek 
aš visur stengiamės pabrėžti, 
kad esame lietuviai, priversti 
blaškytis po pasaulį, nes mūsų 
Tėvynė yra bolševizmo terioja- 
ma ir visada stengiamės, kad 
mano mergaitės pasirodytų tau
tiniuose drabužėliuose, kurie 
kolumbiečiams labai patinka, 
nes jų raštai ir spalvos labai 
primena seniai čia gyvenusių 
indėnų, kultūringųjų inkų tau- 

i tinius apdarus. Vieno koncerto

ŠIRDINGAS LIETUVIŠKAS 
POBŪVIS

Sėusio 12-13 dienomis Stahl- 
backo riterių pilyje (Reino kran
te) buvo Vokietijos skautų vy
čių vadų sąskrydis. 180 vokie
čių vyčių ir jų vyr. vadų tar
pe dalyvavo austrų, lietuvių ir 
prancūzų sk. vyčių atstovai. Lie
tuvius atstovavo Diepholzo Auš
ros tunto tuntininkas pasktn. O. 
Gešventas. Sąskrydyje lietu
viams skautams Vokietijoje pa
žadėtos lengvatos stovykloms ir 
vadų lavinimo kursams pravesti. 
Taip pat žadama kelis Aušros 
tunto skautus pasiųsti Anglijon 
Gilhvelio vadų mokyklon.

Prancūzų skautų atstovai pa
geidavo vasarą parsikviesti iš 
Aušros tunto lietuvius skautus 
pastovyklauti jų krašte, o pas
kui mainom jų skautų vienetas 
atvyktų stovyklauti Aušros tun- 
tan Vokietijoje, šis reikalas bus 
nesunkus prancūzams, bet mūsų 
skautams gana opus lėšų klau
simas. Toks jaunimo tarptauti
nis bendravimas skautybės dva
sioje turėtų būti skatinamas ir 
visomis galimomis priemonėmis 
visuomenės remiamas.

V
*

taip prisitaikyti, kad turės tik
ras skautiškas uniformas ir do
kumentus. Tuo tikslu sovietinėje 
zonoje- veikia specialūs kursai, 
kuriuos veda FDJ agentai, grįžę 
po šnipinėjimo Vakarinėje Vo
kietijoje. Imtasi priemonių šiai 
žalingai infiltracijai sustabdyti, 
kad nebūtų sukompremituotas 
skautų vardas. Visi BDP (Bund 
Deutscher Pfadfinder) skautų 
vienetai yra dėl to perspėti.

Kaip matome, komunistai 
stengiasi savo nuodais užnuody- 
ti vokiečių jaunimo sielas, — 
nesiskaitydami su bet kokiomis 
priemonėmis. Po“ karo sukrėti
mų skautybės idėja vokiečių 
jaunime skleidžia gražius die
gus ir yra globojama'kaimyninių 
tautų skautų, čia savo brolišku 
įnašu prisideda ir Vokietijos ra
jono lietuviai skautai, kurių di- . 
dėlis bičiulis yra vokiečių sk. 
vyriausias skautininkas Kajus 
Roller.

SKAUTIŠKOS VARŽYBOS

— Kaip Tamstoms pavyko pa
siekti tokio pasisekimo ir Ko
lumbijos visuomenės įvertinimo? 
— vėl paklausiau.

P. Sideravičius giliai atsiduso, 
nosinaite nubraukė nuo kaktos 
prakaitą ir ramiu balsu tarė:

— Mūsų kelias buvo ir yra 
sunkus, čia atvykau su žmona 
ir šitom dviem dukrelėm prieš 
17 mėnesių, nes mano pastan-. Į Bogotoj skelbimuose impresari- 
gos išvykti į JAV susidūrė su ■. 
nenugalimomis kliūtimis.. Kito 
nasirinkimo neturėjau. Išlipus 
Buenaventūros uoste pašaliečių 
dėmesį atkreipė mano nešami 
štai šie du didžiuliai akordeo
nai. Tarp tų pašaliečių buvo vie
nas Cali dienraščio koresponden
tas, kuris parašė štai šią pirmą 
šiltą ir širdingą mano mergaičių 
rekomendaciją Kolumbijos vi
suomenei.

čia pakilo p. Sideravičius nuo 
stalo ir greitai grįžo nešinąs 
didžiuliu, odiniais viršais albu
mu.

— Štai visas mūsų nueitas 
kelias, — tarė atskleisdamas 
prieš mūsų akis tą kelių dešim
čių lapų albumą, kuriame, datų 
tvarka, buvo suklijuota šimtai 
lietuvių, kolumbiečių ir net JAV 
anglų kalba atsiliepimų apie As-. 
tridos ir Ingridos muzikalinius 
pasirodymus. Vartant tuos pus
lapius ima akyse mirgėti besi
šypsančių lietuvaičių nuotraukos 
su akordeonais, smuikais ranko
se, ar sėdinčios prie pianinų. Vi
sur antraštės: "šiandien koncer
tuoja dvi lietuvaitės”, "šiandien 
pasirodo publikos mylimos lie
tuvaitės du‘europietiška daina ir 
muzika"; "Vakar gražiųjų lie
tuvaičių koncertą klausė visuo-

■jus, per neapsižiūrėjimą, buvo 
irašęs "dvi vengrų mergaitės”. 
Aš pareikalavau pakeisti, atsi
sakydamas koncertuoti. Ir visa
me mieste plakatai buvo nuplėš
ti ir pakeisti kitais plakatais, 
kuriuose Lj‘au buvo užrašyta "dvi 
lietuvaitės mergaitės”.

— Atvykus į Bogptą man bu
vo pasiūlyta eiti bernauti į tro- 
pikinį žemės , ūkį, — kalbėjo to
liau p. Sideravičius. — Mano 
norai ir pastangos svetimame 
krašte nesusilaukė tenykščiuose 
vadovaujančiuose lietuviškuose 
veiksniuose jokio supratimo ir 
įvertinimo, priešingai, sukėlė tik 
pyktį ir nepelnytas paniekas. 
Tada aš su mergaitėmis, ne
mokant Vietinės kalbos, nuėjau 
į valstybinį radijofoną ir ko
lumbiečiai mus suprato ir įver
tino. Daugiau aš neturiu" ką 
pridurti, štai tegu toliau kalba 
tas. ajbumas.

Mums bevartant albumą, p. 
Sideravičius. kalbėjo toliau:

— Man, kaip tėvui, yra skau
du, kad aš čia negaliu- savo darbu 
išlaikyti savo, šeimos, AS neno
riu, kad mano mergaitės taptų

• artistėmis, bet geromis lietu- 
■ vėmis. Noriu joms duoti "bendro
• mokslo ir pastovų, ramų gyve-
• nimą..' Tačiau šiandien mes tu-

" Sekmadienio popietėj p. Side
ravičius sutiko leisti savo mer
gaitėms suruošti mažą koncer
tėlį nedideliam lietuviškos vi
suomenės rateliui. P. inž. Diri- 
kio maloniu pakvietimu tas kon
certėlis buvo suruoštas jų erd
viame bute. Į jį buvo pakviesti 
keliolika lietuvių, kurių pryšaky 
buvo visų mylimas ir gerbiamas 
Medellino lietuvių parapijos kle
bonas kun. Barčaitis ir keli žy
mūs kolumbiečiai, Medellino vi
suomenininkai. Tikru lietuvišku 
vaišingumu ir širdingumu pasi
žyminti p. Dirikių šeima suruo
šė ta proga kavutę su saldumy
nais, kurios metu Ingrida ir As- 1 
trida užsivėrė ant pačių akorde-' 
onus. I

Suskambėjo gražios Verdi ari
jos, amžinosios Leoncavallo me
lodijos iš Cąvaleria Rusticana ir 
dvi linksmos kolumbietiškos liau
dies dainelės, kurios visur su
kelia tikrą kolumbiečių entuzi- 
jazmą.

Timptelėjau p. Sideravičių už 
marškinių rankovės ir j ausį 
paklausiau; >

— Ar negalėtų ką nors su
groti ir padainuoti iš lietuviško 
repertuaro? >

— Čia mūsų silpnoji vieta, — 
atsakė p. Sideravičius. — Nors 
savo, repertuare turime 720 at
skirų dalykėlių, tačiau lietuviškų 
vos pora. Priežastis yra ta, kad 
niekur negalime gauti lietuviš
kų dainelių akordeonui gaidų. 
Savo laiku kreipiausi į muziką 
prof. Banaitį, tačiau gavau nei
giamą atsakymą. Dabar šia pro
ga kreipiausi į Medelline gyve
nantį .muziką Jonušą ir jis man 
pažadėjo-paruošti. Tat kitą kar
tą gal mūsų repertuaras bus 
gausesnis, o dabar mergaitės 
pagrokit ir padainuokit "Pem
pei, pempei kou doutai...”

Ir džiugi žemaitiška, dainelė 
visų veidus nudažė maloAia šyp
sena. Smarkiai paplojome. Užsi-

KOMJAUNUOLIAI
BRAUNASI SKAUTUOSNA

Pereitų metų pabaigoje iš so
vietinės Vokietijos į Vakarinės 
Vokietijos sritis slaptai prasi
skverbė apie 3000 FDJ (”Freie 
Demokratische Jugend”) orga
nizacijos narių (komjaunuolių). 
Jie dėvi panašių į BDP (vokie
čių skautų) uniformų ir turi 
FDJ pasus (nario liudijimus). 
Be abejonės, jie greitai sugebės

mezgė tarpusavio kalbos, Ingri
da su Astrida tampė akordeonus, 

' lyg j ieškodamos melodijų ir kaž- 
I ką tarpusavy šnibždėjosi, ūmai 
tyliais balsais, liūdhiems pianistu 
simo registro akordeono gar
sams pritariant, išgirdome "Lie
tuva, mano brangi...” Nutilo 
visos kalbos, visi nuleido gal
vas. Po antro posmo moterys 
ėmė j ieškoti nosinaičių, o vie
nas vyras neišlaikęs išbėgo į ki
tą kambarį. Kaip Ji mums yra 
brangi čia, tatai tiktai mes vie
ni suprantame...

— O dabar, — nutraukė tylą 
p. Sideravičius, — padėkokim 
šeimininkams už malonų priėmi
mą ir vaišes ir važiuojam namo 

i miegoti, nes rytoj išskrendam.
— Dar ne, dar ne! — apsika

bino tėvelio kaklą Ingrida ir As- 
I trida. — Pabūkim dar! Mes taip 
■ retai būname tarp lietuvių. Iš- 
. skrisim poryt.

— Matot, — kalbėjo p. Side
ravičius. — Aš turiu pildyti jų 
valią, nes jos išlaiko šeimą, o ne 
aš. Na gerai, — kreipėsi į duk
teris, —- pabūkim dar pusvalan
dį, o išskristi galėsim poryt 
anksti rytą.

Jaukioj ir širdingoj nuotaikoj 
pasikalbėję išėjome į ūžiančią 
gatve ir, sulipę ne į cadelacus, 
bet į miesto autobusus, išvaži- 
nėjom maloniai nuteikti į savo 
laikinąsias pastoges.

Pernai Aušros skautų tunte 
Diepholze, Vokietijoje, praves
tos pažangumo varžybos. Jos . 
inešė daug gyvumo skautiškoje 
veikloje. Itin stropios buvo skau
tės, kurios laimėjo abi" pirmą
sias vietas.

Sausio 15 d. 16 Vasario gim
nazijos bendrabutyje buvo Auš
ros tunto sk. vyčių iniciatyva 
surengta vyresn. klasių mokslei- ' 

| viams paskaita. Mokyt. Petkū- 
, nas patraukliai išdėstė savo 
mintis tautiškumo klausimais, 
kuriais paskui gyvai diskutuota.

Naujasis 16 Vasario gimnazi
jos direktorius — rašytojas 
Giedrius — Giedraitis tapo Auš
ros tunto globėjas.

Sausio 15 d. Aušros tunto su
eigoje dalyvavo Diepiolzo vo
kiečių CP (Christiche Pfadfin
der) skautai. Sausio 19 d. lietu
viai skautai juos revjzitavo. 
Dvieju tautų skautai rate prie 
laužo išgyveno kelias nepamirš
tamas valandas, kurias jiems da
vė prieš 43 metus lordo R. Ba- 
den-Powellio sukurtoji skautybė. •

SKAUTAS IŠGELBĖJO 
TRAUKINĮ

šiomis dienomis dėka dvylikos 
mėtų skauto John E. Howo, Wel- 
leslev, Mass., pastabuvo buvo iš» 
vengta didelės geležinkelio ne
laimės. Jisai pastebėjo, kad pra
ėjus Boston — Albany ekspre
sui, tame ruože atsiskyrė vienas 
bėgis. Jo skubiai perspėta ge
ležinkelio tarnyba, nukreipė pa
skui ateinantį 60-ties vagonų 
traukinį kitu keliu ir išvengė 
sunkios katastrofos. Pąvyzdin- ' 
gas skautas buvo apdovanotas 
$100 bonu (Defense Bond) ir 
pavėžintas dizėlio garvežiu.

NAUJI STUD. SKAUTŲ 
VADOVAI BOSTONE

t

TUOJ įsigykite naują
o

Balio Gaidžiūno 
knygą

TV.v ”.-r

Akad. Skautu Sąjūdžio Bos
tono skyrius išsirinko šiems me
tams naujus vadovus. Stud. 
skautėms vadovaus sėnj. Gr. 
čaplikaitė, o stud. skautams — 
vytiečiams — senj. A. Treinys. 
Iki šiol šiam skyriui sėkmingai 
vadovavo filist. veį. gydytojas 
K. Kasperąvičius ir senj. Aid/ 
Labuckaitė. šio skyriaus nariai 
tęsia studijas Bostono aukštose 
mokyklose, sueigose- svarsto pa
saulėžiūrines bei skautiškosios 
ideologijos temas; o taip pat ak
tyviai dirba vietos liet, skaučių 
ir skautų vietininkijose.

šioje knygoje, prisiminimų formai vaiz
duojami 1940 ir 1941 vergijos metai Lietu
voje. •" . t ...

Knyga 182 psl. Kaina 1.50 dol. Knyga 
gaunama: DIRVA, 6820 Sųperior Avė., Cle- . 
yeland 3, Ohio.
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spaudos ir radijo 
draugijos 

nario lakštus?
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Paskutiniuoju laiku Korėjpje 
nieko naujo. Jau beveik du mė
nesiai, kaip frontas stovi toje 
pačioje vietoje ir, atrodo, kad 
gali dar du mėnesiai praeiti kol 

. kas nors iš mūsų, čia esančių, 
pradės platesnio mąsto operaci
jas. \

Mūsų fronto ruože vskas nu
tilo lapkričio 27 dieną. Tai buvo1 
džiaugsminga ir pilna vilties die
na kariui, kuris dienas pralei
džia šlapiame bunkeryje arba 
naktimis patruliuoja. Tai buvo, 
jeigu neklystu, diena, kada "tai
kos konferencijoje” buvo nu
tarta laikytis tose pačiose pozi
cijose iki 27 gruodžio. Jie vienas 
lengviau atsiduso Korėjoje, nes 
atrodė, kad štai pirmas žings
nis į paliaubas.

Atsimenu, kad lapkričio 27-tos 
rytas buvo gražus, saulėtas ir 
iš mūsų pozicijų galima buvo 
stebėti kiniečius, kurie gana ge
rai jautėsi, šiaip sunku juos pa
stebėti, nebent ten, kur mūsų 
artilerija jų nepasiekia. Prieš 
tai kiniečiai tupėdavo priedan
goje, nes iš mūsų pusės ginklai 
atidarydavo ugnį ir į mažiausią 
judėjimą.

Daug kalbų tą dieną buvo 
sukėlęs nuotykis, kada mūsų di
vizijos kaimynai anglai, patru
liuodami sutiko būrį kiniečių. 
Abi grupės pasitraukė nei šūvio 
nepaleidę... Vakare kareiviai 
pasakojo, kad vietomis matė net 
kiniečius ugnį susikurusius ir 
aplink susėdusius.

Toji ramybė baigėsi kitą die
ną. Apie pietus į mūsų būstinę . 
atėjo įsakymas visoms ginklų ‘ 
rūšims atidaryti ugnį į priešą, 
jeigu priešas randasi šūvio at
stume. Ne visiems tas patiko, 
nes jeigu šaudai į kiniečius, aiš
ku, kad ir jie netylės. O kas gi 
norėtų galvą paguldyti prieš pa
čią taiką.,.'.. ’ ,T

Per šį mėnesio laikotarpį vis- 
dėlto fronto veiksmai buvo labai 
nežymūs. Kiniečiai, kurie prieš 
tai kiekvieną naktį klebendavo 
mūsų duris, buvo visiškai tylūs. 
Įvykdavo nežymūs patrulių susi
dūrimai ir tuo viskas baigdavosi. 
Tačiau daugelio viltys neišsipil
dė ir, gruodžio 27 dieną, frontas 
vėl užvirė. Kiniečiai pradėjo sa
vo nuolatinius nedidelio masto 
naktinius puolimus, kurie iki 
šiolei baigdavosi krūvom lavonų 
ties mūsų apkasais.

čia Esantis šaltis greičiausia 
frontą dar palaikys pastovų. Mi
nint šaltį norisi paminėti ir 
nuostolius. Didžiausi iš jų, deja, 
ne nuo šalčio, bet nuo karščio. 
Gyvenant palapinėse, šildom sa
vo krosneles iki raudonumo, bet 
ir tas nedaug padeda. Taip be- 
šildant ne tik kad krosnys iki 
raudonumo įkaista, bet ir pats 
/'kaminas” — skardinis vamz
dis. Ir atsitinka, kad per keliąs 
sekundes palapinė paskęsta liep
snose. Kaip greit palapinė su
dega galima spręsti iš šito men
ko pavyzdėlio.

Mums duotos instrukcijos, kad 
užsidegus palapinei, reikia iš
šauti į orą tris šūvius. Ir štai, 
vieną vakarą, užsidegė viena iš 
palapinių. Kol vienas vyrų pa
griebęs šautuvą paleido tris šū
vius, buvo vėlu apie bent kok; 
daiktų išgelbėjimą galvoti.

Teko ir mūsų palapinei 1 Kad kelius, gražesnę gamtą, padoriau

nesudegė reikia mūsų "papasan”] i 
padėkoti. "Papasan” koriejiečių 1 
bei japonų kalboje reiškia ”tė- 1 
vas”. Kada mes savo rūkstąnčią 
palapinę pastebėjome, mūsų ”pa- 
pasan", pagriebęs skardinę van
dens movė laukan ir tą pačią 

E-’ imirką. atsidūrė palapinės vir- i 
je/Visi pripažino jo nuopelną, 

bet žmogelis, buvo taip išBigan- 
dęs, kadnęi žodžio ištarti ne
begalėjo.

Apie kūno dalių nušalimą ne
teko girdėti. Amerikiečiai šiai 
žiemai gerai pasiruošę ir kiek
vienas turi savo šiltus kailinius.

Kažin ar teko skaitytojams 
ką nors išgirsti apie penkių die
nų atostogas, duodančias po še
šių mėnesių kiekvienam Korėjo
je esančiam kariui vykti į Ja- i 
poniją ir bent trumpam laikui 
pailsėti? Manau, kad tas gali 
būti įdomu, nes per tas penkias 
dienas duodama galimybė daug 
ko pamatyti bei pažinti.

.Taigi mano eilė priėjo 13-tą 
sausio. Iš Korėjos kariai gabe
nami į Japoniją lėktuvais. Jeigu 
atsimename Berlyno "oro tiltą”; 
kada lėktuvais buvo gabenamas 
maistas ir kiti reikmenys. Tada 
lėktųvais pakildavo kas aštuo- 
nios minutės, čia visai panašus 
dalykas. Nors' ne kas aštuonias 
minutes lėktuvas pakyla, bet 
didelio skirtumo nėra.

Vykstant iš fronto į aerodro
mą, teko pravažiuoti per patį 
Seoulą. Jį mačiau pirmą kartą. 
Nors buvo labai ankstyvas rytas, 
tačiau gatvėse buvo girdima 
garsakalbių muzika, matėsi nie
kur nesiskubimą miesto gyven
tojai.

žmonės verčiasi kuo galėdami. 
Fabrikų kaip ir nėra, o jeigu ir 
buvo keli, tai dabar tik griuvė
siai. Vienu žodžiu, jeigu matai 
žmones, tai jie, atrodo, slankioja 
gatvėmis be tikslo. Pats miestas 
gerokai nukentėjęs. Vaizdas la
bai panašus j vidutinio didžio 
subombarduotą Europos miestą.

Būnant visą laiką Korėjos 
laukuose ir matant vien tik iš 
molio ir purvo sulipdytų bakū
žių griuvėsius, Seoulas yra tik
ra staigmena. Drąsiai galima 
tvirtinti, jog prieš karą miestas 
buvo tikrai gražus. Gatvės pla
čios, dabar jomis važinėja iš
daužytais langais tramvajai.

Truko geras pusvalandis kol 
pasiekiame Hano upę, prie ku
rios vyko karštos kovos. Pati 
upė ne per- plačiausia, bet iš va
gos galima spręsti, kad potvynio 
laikui atėjus, vandens lygis mil
žiniškai pakyla.

Mes Seoulą apleidome 2 vai. 
po pietų ir už 2'/į valandų lėk- 

> tuvu pasiekėme tikslą. Skren- 
• dant pasitaikė gražus ir raęius 

oras. Vaizdas visur tas pats: 
sniegu apdengti kkalnai ir už
šalę ryžių laukai kloniuose. 
Mums nutūpus Japonijoje, Kijų- 
šijų salyne, smarkiai lijo. Bet 
čia jau turėjome visus patogu
mus, kurie teikiami atvykstan
tiems iš Korėjos kariams.

Lėktuvui sustojus, privažiavo 
du dideli autobusai. Dar viena 
valanda kelionės ir mūsų atos
togos prasidėjo.

Matant gan'gerus Japonijos

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA PATRIA
praneša visiems gerbiamiems autoriams, bendradarbiams ir 
bičiuliams apie veiklos pradžią J.A.V. B
Moderniai įrengta leidyklos spaustuvė siūlo savo patarnavimus 
organizacijoms, draugijoms, klūbanis, ■ biznieriams ir pavie
niams asmenims.

■ MES SPAUSDINAME bet kuria kalba knygas, žurnalus, Įvairias 
brošiūras, piknikų ir parengimų programas, bei jų skelbimus, 
(vairias biznieriams reikalingas sąskaitas, blankas, vizitines, 
korteles, kvietimus ir kt. ■ ,

DARBAS ATLIEKAMAS punktualiai -ir pavyzdingai, prityrusių 
• spaudos žinovų.

, P. S. Lejdyklos programa bus .paskelbta atskirai.
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apsirengusius žmones, nuotaika 
kylo ir Korėją mes greit pamirš
tam.

Atvykome j Kokkurą, apie 6 : 
valandų kelionės nuo Nagasaki, 
kur buvo numesta antroji ato
minė bomba. Kareivinės randa
si pačiame miesto centre. Tuoj 
mes buvome pavaišinti kava, iš
duotos naujos uniformos ir, pa
keitę okupacinius pinigus į ja
ponų, kiekvienas iš mūsų galėjo 
eiti kur kam patinka.

Kareiviui duodama galimybė 
ir, net rezervojamos vietos, ke
lionei į bet kokią vietą po visą 
Japoniją. Yra įruošti įvairūs 
klubai, skaityklos ir t.t. Kažin 
ar kita kariuomenė gali duoti 
savo kariui tiek, kiek duodama 
amerikiečiui. Anksčiau atvykusių 
sąrašuose pastebėjau keliolika 
lietuvių, bet surasti jų negalė
jau, nes niekas atostogų metų 
kareivinėse nesėdi.

Kitą dieną praleidau vaikščio
damas po visą miestą. Kohura 
yra pramonės miestas. Miesto 
centre yra keli didesni pastatai 
bei krautuvės, kurie visiškai ne
siskiria nuo gerai pažįstamų 
"10 c. store”. Bet įdomiausiai 
yra siauros, iš dalies su stogu 
gatvės, kuriose vyksta didžiau
sias biznis. Tai vieta, kur žmo
gus tikrai jautiesi esąs oriento 
krašte. Pradedant brangiausiais 
foto aparatais ir baigiant pi
giausiais jūros gyvūnais čia ga
lima . visko gauti. Kainos gan 
prieinamos ir krautuvės visko 
pilnos. Puikiausia mėsa, medžia
gos ir t.t. žmonės įvairiai apsi
rengę. Daug moterų matyti il
gais ir margais apsiaustais, 
į aukštą kuodą susuktais ir 

. įvairiomis sagutėmis papuoštais 

. plaukais. Moterys daugumoje 
nešioja vaikus, ant nugaros, ku
rie prilaikomi aplinkui apsijuo- 

, sus skara. Bet pagrindinėse gat- 
. vėse vyrauja vakarų styliaus 
, rūbai. Kursuoja tramvajai, tak

si ir rikšos. •
i Šiais laikais rikša vartoja tri- 
i ratį, vietoje pačiam įsikinkus 
. bėgti. Rikša ypatingai įkirus. 
. štai pavyzdžiui, prie kareivių 
į vartų, išlipus iš autobusų, jie 

’au laukia. Kiekvienas šaukia ir 
griebia už rankovės sakydamas, 
kad žino, kur yra gražių mer
gaičių. Kitas šaukia — mano 
vietoje dar gražesnių yra ... Ei
nant gatve jie kareivius sustab
do arba paskui, seka vis kalbė
damas apie, gražias mergaites!

Galutinėse gatvėse negalima 
atsikratyti vaikų, kurie rėkia 
”.ani-šąini”, siūlydami nuvalyti 
batus arba senesnių, elgetaujan
čių žmonių.

Po pietų gatvėse dalinami skel
bimai, kuriuose skelbiasi įvairios 
pasilinksminimų vietos. Skelbi
mų turinys mums labai neįpras
tas ir perskaičius, visi nusišypso. 
Pavyzdžiui, viename iš tokių 
skelbimų angliškai buvo para
šyta, kad ateikite j tą žemišką 
rojų ir linksminkitės su gražiau
siomis merginomis; leiskite iš
sipildyti jūsų sapnams...

Japonai yra labai žemo ūgio 
žmonės ir tarpe jų matyti vyrų 
ir moterų, kurių orientališki 
bruožai ne taip žymūs kaip ko
rėjiečių. Nors ir kaip žemo .ūgio 
tie žmonės,, bet reikia stebėti, 
kada sulinkęs žmogelis neša mil
žinišką medžįų įkrūvą ant savo 
pečių. Tam tikslui jie naudoja 
■tam tikrus trikampius neštu
vus, kaip kad mūrininkai varto
ja plytoms nešioti.

Be mūrinių ‘ namų, kuriuose 
daugiausia yra krautuvės arba, 
dirbtuvės, gyvenamieji - namu
kai neaukšteshi, kaip dviejų 
aukštų.. Prieš žengiantį japono 
namus reikia nusiauti batus. Jei
gu šeimininkas nepasiūlo šliurių, 
vaikštoma su kojinėmis.
- Namai sukalti iš, plonų lente
lių. šiltas kambarys tėra tik tas, 
kuriame daugiausiai laiko pra- 
leidžiama. ’ t

Įdomi yra ju'šildymo sistema;

Man teko matyti dviejų rūšių, 
kurios vartojamos gyvenamoms 
patalpoms šildyti. Viena iš jų 
didelis molinis puodas su moli
niu" vamzdžiu centre ir smėliu 
aplinkui. Į tą vamzdį sumetamos 
karštos anglys kurios rusena ir 
gan gerai šildo. Puodas pasta
tomas viduryje kambario apie 
kurį sutupę žmonės šildosi.

Kituose namuose, viduryje 
kambario yra išpjauta skylė ir 
pritaisytas žemas stalas taip, 
kad yra tik toks tarpas, leidžian
tis sėdėti prie to stalo ir kojas 
laikyti toje grindų skylėje. Vi
duryje tos skylės, po grindimis, 
stovi panašus puodas, skleidžiąs 
malonią šilumą.

Kalbant apie japonų gyvena
mas patalpas reikia paminėti ir 
"vonios” kambarį. Pati vonia — 
apie trijų pėdų gylio, keturkam
pis, nedidelis baseinas. Maudo- 
masi labai karštame, vandenyje, 
kuris per vamzdį pilamas iš gre
timo kambario. Durų, kaip kad 
mes jas žinome, nėra. Jų vietoje 
japonai vartoja kabančias duris.

Teko girdėti, kad didesniuose 
miestuose yra daug skirtumo — 
miestai modernesni. -

Penkios dienos prabėgo labai 
greitai. Daugumas iš mūsų grįž- 
tančiųjų, atrodė daugiau pavar
gę, negu kad buvo Korėją palie
kant. 'i;:

Algirdas Buturlovas

DĖL KO?
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VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

LAIKINOJO JAV-bių IR 
KANADOS LIETUVIŲ 
FASK-to PRANEŠIMAI

Laikinasis JAV-bių ir Kana
dos Lietuvių FASK-tas, remda
masis JAV-bių ir Kanados lie
tuvių sporto klubų atstovų su
važiavimo, įvykusio 1951 m. spa
lio 28 d., Toronte, įgaliojimais ir 
savo posėdžio, įvykusio 1951 m. 
gruodžio 30 d., Chicagoje, nuta
rimais, skelbia šiuos praneši
mus:

PRANEŠIMAS NR. 2

1. Laikinasis JAV-bių ir Ka
nados Liet. FASK-tas, dėl sek- 
mingęsnio tarpusavio informa- 
Vimosi, susijusio su ruošiamu 
JAV-bių ir Kanados lietuvių 
sporto klubų atstovų ir sporto 
darbuotojų suvažiavimu ir su 
II-siomis JAV-bių ir Kanados 
lietuvių sporto žaidynėmis Cle
velande, prašo visus sporto klu
bus ir pavienius sportininkus 
bei sporto darbuotojus pranešti 
savo adresus.

2. Laik. komiteto adresas yra: 
Algirdas BIELSKUS, 770 E.91st 
St., Cleveland 8, Ohio. USA.

3. Laik. komitetas nesiima jo
kios atsakomybės dėl neužsire
gistravusių sporto klubų ir pa
vienių asmenų nepainformavimo.

Korėjos kare ligi šiol žuvo 
Pietų Korėjos karių 29,494 ir 
JAV — 16,057. Sužeistų — 
101,097 ir 75,602. Dingusių —

medžiaginiai nuostoliai ?

171,273 ir 12,724. Iš viso nuo-
stoliai:

Korėjiečių (piet.) 301,864
Amerikiečių 104,383
Anglų 2,858
Turkų 1,910
Prancūzų 867
Australų 694
Kanadiečių 646
Sįamiečių 348
Olandų \ 343
Graikų \ 312
Filipinų A 285
Kolumbiečių y 182
Belgų ir LuRsemb. X 159
Nauj. Zeland. 59
Piet. Afr. 35
Kai šiandien kalbama apie 

baigimą visos tos Korėjos isto
rijos paliekant seną padėtį, pa-
matuotai klausiama — tai dėl
ko gi visos tos aukos? O kur dar

4

PRANEŠIMAS NR. 3
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terims ir vieneto -— jauniams ir 
mergaitėms.

Pastabos: a) Jaunių ir mer
gaičių gimimo datos riba yra 
1933 m. gegužės 30 d. imtinai.

b) krepšinis moterims bus žai
džiamas pagal naująsias, moterų 
taisykles (6 žaidikės aikštėje);

c) stalo teniso komandą su
daro 3 (trys) asmenys;

d) jauniai ir mergaitės gali 
dalyvauti kartu ir vyrų bei mo
terų klasėse;

e) lengvosios atletikos pro
grama bus paskelbta vėliau.

5. žaidynių pravedimo tvarka.
Kiekviena sporto- apygarda, 

neanksčiau kaip š. m. balandžio 
1 d. ir nevėliau, kaip gegužės 
15 d., privalo pravesti savo apy
gardų. pirmenybes žaidynių pro
gramoje numatytiems dalykams 
(lengvajai atletikai nebūtinai).

X
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naujų klubų steigimą, puoselėti 
sportinę propogandą ir, palaikyti 
administracinį ryšį su Laik. 
FASK-tu.

3. Apygardos vadovybę suda
ro apygardos komitetas, kurio 
pirmininkas yra skiriamas Laik. 
FASK-to, o kitus narius sudaro 
apygardoje veikiančių sporto 
klubų įgalioti atstovai (po vie
ną iš klubo).

4. Sporto apygardų kadencija 
automatiškai pasibaigia su Laik. 
FASK-to kadencijos užsibaigi- 
mu;

5. Apie susiorganizavusias 
sporto apygardas greitu laiku I Visų komandinių varžybų 1 vie- 
bus paskelbta spaudoje.

1. Laikinasis JAV-bių ir Ka
nados Liet. FASK-tas, turėda
mas dėmesyje, kad dideli atstu
mai tarp lietuviškų kolonijų 
šiaurės Amerikos kontinente 
gyvesnį tarpusavio sportinį ben
dradarbiavimą daro sunkiai be
įmanomą, nutarė laikinai įkurti 
tris sporto apygardas: I — Chi
cagos, su centru Chicagoje, ap
imančią Chicagos, Detroito, Cle
velando ir kitas JAV-bių vidu
ryje esančias lietuvių kolonijas; 
II-ją __ New Yorko, su centru 
Brooklyne, apimančią Atlanto 
pakraštyje ir JAV-bių rytuose 
išsimėčiusias lietuyių kolonijas 
ir III-ją — Kanados, su centru 
Tdronte.

2. Pagrindiniai sporto apy
gardų tikslai yra: ruošti apy
gardų pirmenybes ir kitokio po
būdžio žaidynes įvairiose sporto 
šakose, prižiūrėti gyvuojančių

! sporto klubų veiklą, skatinti

TRIJŲ MATAVIMŲ ŠACHMATAI
Ligi šiol populiarūs šachmatai 

lošiami vienoje 64 langelių plokš
tumoje, matuojamoje tik ilgiu 
ir pločiu. Bet yra išrasti ir dabar 
Amerikoj pademonstruoti šach
matai, kur žaidimas vyksta ne 
plokštumoje, o kube, matuoja
mame ne tik ilgiu bei pločiu, bej. 
ir augščiu. Tame kube yra nebe 
64 langeliai, bet 512 kubų ir žai
dime dalyvauja ne 32, o 128 fi
gūros. Kitaip sakant, žaidimas 
vyksta aštuoniose plokštumose, 
esančiose viena virš kitos, ir kai- 
kurios figūros gali pereidinėti 
iš vieno "augšto" į kitą. Pats 
lošimo prietaisas yra nebe len
telė,.'o kažkas panašu į stiklinį 
aštuonių augštų namą, be sie
nų, stiklo grindimis bei lubomis, 
tas prietaisas kaštuoja apie 300 
dolerių. Figūros, pradedant lošti, 
sustatomos treęiame, ketvirta
me, penktame ir šeštame augš- 
tu°Be, * ‘

PRANEŠIMAS NR. 4

1. Laik. JAV-bių ir Kanados 
Liet. FASK-tas, susitaręs su 
Clevelando Lietuvių Sporto Klu
bu žaibu, rengia II-sias JAV-bių 
ir Kanados Lietuvių Sporto žai
dynes, kurios įvyks š. m. gegu
žės mėn. 30, 31 ir birželio mėn. 
1 d., Clevelande.

2. Pagal JAV-bių ir Kanados 
lietuvių sporto klubų atstovų 
suvažiavimo, įvykusio 1951 m. 
spalio 28 d., Toronte, nutari
mus, Laik. FASK-tas yra įpa
reigojamas nustatyti žaidynių 
programą ir jų pravedimo tai
sykles.

3. Technišku žaidynių prave- 
dimu rūpinasi Clevelando LSK 
žaibas.

4. II-jų žaidynių programa:
a) . Lengvoji atletika vyrams, 

moterims ir jauniams;
b) futbolas vyrams;
c) krepšinis vyrams ir mo

terims ;
d) tinklinis vyrams ir mote

rims;
e) stalo teniso komandinės, 

vieneto, dvejeto ir mišraus dve
jeto varžybos vyrams ir mo-

tų laimėtojai New Yorko ir Ka
nados apygardos ir 1 bei 2 vietų 
laimėtojai Chicagos apygardoje 
kvalifikuosis dalyvauti baigmi
nėse varžybose Clevelande. Len
gvojoje atletikoje dalyvių, skai- , 
čius neapribojamas. Apie daly
vių skaičiaus apribojimą, jei 
toks bus, stalo teniso vienetų ir 
dvejetų varžybose, bus praneštą 
vėliau.

6. Smulkesnės informacijos 
apie šiąs žaidynes bus atskiru 
aplinkraščiu išsiuntinėtos vi
siems sporto klubams ir suinte
resuotiems pavieniams asme
nims.

Laik. JAV ir Kanados Liet. 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto 

Komitetas

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima Ir šiandien, nėra reikalo

laukti nei metų, neį mėnesia

pabaigos!

DIRVOS ATSTOVAI
j kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais:

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

tematinių apskaičiavimų prieita 
išvados, kad reikia dar keturių 
naujos rūšies figūrų. Jos yra: 
"Antvaldovė”,. galinti vaikščioti 
visomis kryptimis ne tik vienoj 
plokštumoj, bet ir per visas 
plokštumas, "arkivyskupas” — 
mūsiškai turėtų gal vadintis 
"generolas" (kadangi "vyskupą” 
vadiname "karininku”), "hyp- 
pogrifas” arba "žirgaris” (pu
siau žirgas, pusiau aras), galįs 
ne tik kaip paprastas šachmatų 
žirgas šokinėti, bet ir skrajoti 
į kitus augštus, ir "juokdarys” 
arba "kląunas”, turįs galimybių 
.vaikščioti gana keistai ir neti
kėtai,- išdaigiškai, būtent, kubo 
įstrižainėmis. Karalius gali eiti 
po vieną, kubą visomis tiesiomis 
ir įstrižomis kryptimis.

Geri lošėjai partiją gali su
lošti per porą vai. Meisteriai 
remiasi' nuo keturiu iki šešių 
valandų . s. Išradėjas sako, kad 
jau tada, kai išradimas buvo 
baigtas, jis išmok-s lošti 10 me
tų bėrhiuką. Dabar, po 25 metų, 
tas mokinys esąs geriausias 
meisteris, aplošiąa. ir patį išra
dėją ir visus kitus. Amerikoje 
ši šachmatų rūšis demonstruo
jama pirmą kartą. Jau yra pa
skelbti ir kursai norintiems to 
lošimo išmokti (66 West 12th 
St., New Yorke).

Jau apie 200 metų,, kaip' šach
matininkai, norėdami pasidaryti 
daugiau galvosūkio, stengėsi su
kombinuoti tokį lošimą, bet tik 
prieš 25 metus tą problemą iš
sprendė dr. Kogbetliantz'. (kilęs 
iš Rusijos, gyvenąs Prancūzijo
je). Sunkiausias klausimas bu
vo išspręsti, kąįp padaryti ma
tą, kada, yra tiek ■ daug vietos 
karaliams gelbėtis. Po ilgų ma-

' ■ '... ■ r ■ . ...... ' ■ ■/.

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

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

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

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

Detroit, Mich.
L. Bulgarauskas, 7313 Navy Avė.
VI. Pauža, 9124 Quincy Avė.

Newąrk, New Jersey
A. S. Trečiokas, 314 VValnut St.

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

Orriaha, Nebr.
J. Povilaitis, 5617 So. 31 St.

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

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla, 190 Catherine St. S. ,

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 62 Pauline Avė.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys, 187 >/Į E. Main St.

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

Australijoje -* ,
Povilas Lukošiūnas, Box 1665 M, G.P.O., Adelaide, S.

Venecueloje
A.

Antanas Diržys, c/o Crisalerias Nationales, S. A. 
.ApUrtado 4532, Maracay.
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Margutis steigia muzikos premiją
3) Jury komisijai dainos pri-'Juoze 

siunčiamos iki 1952 metų lapkri
čio mėn. 30 d. Autorius siunčia-

MARGUTIS, norėdamas 
įsijungti savo įnašu į PASAU
LIO LIETUVIU BENDRUOME
NE jos tautinei dvasiai ir gy- mą dainą pasirašo slapyvardžiu, 
vybei palaikyti, paskatinant lie-|. 
tuviškos muzikos kūrybą, s t e i - 
g i a 500 dolerių MUZIKOS 
PREMIJĄ ir ją skiria šiomis 
konkurso sąlygomis:

1) Už dvi jury komisijos pri
pažintas geriausias dainas ski
riama $500.00: I-ji premija 
$300.00 ir II-ji $200.00.

2) Dainos turi būti originalios, 
lietuviškos minties, niekur ne
spausdintos ir nedainuotos, pa-, 
rašytos solo balsui.

Augustaitytė — Vaičiū- 
Stasys Baranąuskrts, Ju- 
Daužvardionė, Aleksand-

Atskirame voke pažymi savo tik
rą pavardę. Vienas asmuo gali 
konkursui patiekti ir daugiau 
dainų. Dainos turi būti perrašy
tos svetima ranka.

■1) Konkurse gali dalyvauti vi
so pasaulio lietuviai muzikai.

5) Premijuotos dainos lieka 
Margučio nuosavybėje. Nepremi
juotos dainos grąžinamos auto
riams jų nurodytu adresu.

6) Jury komisiją sudaro, pir
mininkas Antanas Olis, nariai:

nienė, 
zefina 
ras Kučiūnas ir Antanas Pocius.

7) Dainos’ siunčiamos šiuo ad
resu :

MARGUTIS — "Dainos Kon
kursui", 6755 S. IVestern Avė., 
Chicago 36, 111.
8) Jury komisija daro spren

dimą absoliutine balsų daugu
ma.

CHICAGO.! LAUKIAMA 
MARGUČIO TRADICINIO 

POKYLIO

TAUTINĖS SĄJUNGOS NAMU 
ATIDARYMAS BOSTONE

Tautinės Sąjungos Bostono 
skyriaus namų atidarymas įvyks 
kovo mėn. 1 dieną į atidarymo 
iškilmės numatyta pakviesti eilė 
Tautinės Sąjungos veikėjų iš 
visos Amerikos ir Amerikos val
džios pareigūnus.

Namų atidarymo iškilmėms 
bostoniškiai, kaip informuoja 
redakciją, jau dabar pradėjo 
ruoštis. Namai įrengti skonin
gai, juos rengiant savo darbu 
prisidėjo ne tik skyriaus nariai, 
bet ir skautai, kurie tuose na
muose dabar turi savo buklą. 
Oficialus namų įrengimo užbai
gimas buvo įvykdytas Naujųjų 
Metų išvakarėse.

RADIO VALANDOS 
KONCERTAS

1952 vasario 7 d. * Nr. 6.

.X'BROCKTONE 
VASARIO 16, 
MINĖJIMAS

šiais metais Brocktono Liet. 
Taryba Nepriklausomybės šven
te ruošiasi minėti daug iškilmin
giau ir įvairiau, negu iki šiol 
buvo daroma. . Tam tikslui iš 
visu organizacijų yra sudarytas 
komitetas, kuriam pirmininkau
ja Petras Viščinis. Minėjimas 
įvyks Vasario .10 dieną. .

10 vai. Šv. Roko bažnyčioje 
vyks pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Pamaldų metu 
giedos Vilniaus operos solistas 

i Stasys Liepas.
vai. p. p, Wintrop School 

saloje iškilmingas minėjimas, į 
kuri atsilankys ir žodi pasakys 
didelis lietuvių draugas Massa- 
chusetts senatorius Lodge. Lie
tuvos Garbės Konsulas Adv. šal
na ir Brocktono miesto burmis
tras. Pagrindinis kalbėtojas Dr. 
Brunonas Kalvaitis iš Bostono. 

Meninę dalį išpildys neseniai

Bostone įsikūręs muziko Gaide
lio vadovaujamas vyrų choras. 
Tenka pažymėti, kąd tai bus 
pirmas choro pasirodymas. Dai
nuos solistas Stasys Liepas, 
ąkomponuojant kompozitor i u i 
Jeronimui Kačinskui. Be'to, mi
nėjime dalyvaus broektoniečių 
labiausiai mėgiamas ir laukia
mas Lietuvos Valstybinės dra
mos artistas Henrikas Kačins
kas.

Nors ir labai nepalankios są
lygos ir nuotaikos vyrauja 
Brocktone, be to, nežiūrint, de
damos . pastangos Sukelti aukų 

'Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Jau padaryta gana graži pra
džia.. Tremtiniai paskyrė savo 
vienos dienos uždarbį. Sandarie- 
čiai iš savo kasos paskyrė $100.- 
00. Brocktono Lietuvių Bakūžė 
taip pat paskyrė $100.00. Tiki
masi, kad ir kiti klubai bei or
ganizacijos prie’šio vajaus nuo
širdžiai prisidės. T.ž.

Brooklyno Lietuvių 
Darbuotojų. Sąjunga nutarė su
ruošti koncertą savo sergančiam 
nariui operos solistui Vladui 
Ivanauskui padėti. Programoje 
dalyvaus patys nariai be jokio 
atlyginimo. Vakaro ruošimo ko
misijom be valdybos pirmininko 
A. Vasiliausko, išrinkta: Vincė 

' Jonuškaitė, Barbara Darlys, Ro-

Scenos
’• š . . .. ..

žė Mainelytė, Kazys Vasiliaus
kas ir St. Modzeįiauskąs. Sąjun
gos darbuotojų susirinkimas įvy
ko pereitą šeštadienį;

šis vakaras buvo numatytas 
surengti vasario 3 d. ir jau bu
vo spaudoje apie tai visuomenei 
pranešta, bet negalėjo įvykti dėl 
kai kurių komisijos nąrių ligos.

Koncertas įvyks Apreiškimo 
parapijos salėje kovo 16 d.

* . *' *'
Mažosios Lietuvos Bičiulių 

Draugija vasario 2 d. paminėjo 
Klaipėdos krašto atvadavimo su
kaktį. Minėjimas įvyko Alliarice 
Hali patalpose, dalyvaujant Ma
žosios Lietuvos draugams. Pa
skaitą apie sukaktį skaitė- A. 
Bendorius. Vincė Jonuškaitė, 
akompanuojant Aleksui Mrozins- 
kui,. pirmoje programos dalyje 
padainavo Mažosios Lietuvos 
liaudies, o antrojoje — lietuvių 
kompozitorių dainų. Henrikas 
Kačinskas, specialiai pakviestas 
iš Bostono, račitavo lietuvių kla
sikus.. Programą vedė Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos val
dybos narys Vilius Pitkunigis,

• » •

Brooklyno lietuviai futbolinin
kai vasario 10 d., kaip jau žinia, 
švęs savo komandos legalizavimo 
šventę; Iškiklmės įvyksta Ap
reiškimo par. salėje, dalyvaujant 

. abiem komandom su vėliavomis. 
■ Programą veda Petras Juknyš. 

Po to bus šokiai, grojant Nak
ties Pelėdų orkestrui.

vičiui ir Alg. Kačanauskui, pa
dainavo' solo septynias A. Ka- 
čanausko, Gailevičiaus, Tallat- 
Kelpšos ir J. Žilevičiaus harmo
nizuotas senas lietuvių liaudies 
ir vieną kun. A. Vienažindžio 
dainas, o Karvelėlį ir'Oi kad iš
auštų išpildė solo su mišriu cho
ru.

Daugis mūsų esame girdėję 
V. Jonuškaitę Kauno Valst. Ope
roje dainuojant įvairias operų 
partijas ir arijas, tačiau koncer
tuose Lietuvoje, tremtyje ir čia, 
ji tarytum kokia burtininkė, vi
są savo jautria širdim, lyg jaus
mų paveikslus kurdama, lieja j 
mūsų sąmonę Lietuvos kančią, 
ilgesį ir meilę!

'Vietos klebonas kun. J. Si
monaitis padėkojo chorui ir vieš
niai, pažymėdamas, kad ir V. 
Jonuškaitė šiais metais švenčia 
dainos jubilejų. Ta proga įteik
ta brangiai viešniai puokštė ro
žių. Koncerto programoje pa
dainuotos net 27 dainos! Kon
certas baigtas įspūdinga daina: 
Tėvynei Laisvės! S. D,

Vasario 17 d. Morrison vieš
buty, Chicagoj, įvyksta Margu
čio metinis ir vienas puikiųjų 
parengimų. Tokią margutietiš- 
ką šventę Margutis ruošia kas
met, ir jon sutelkia jis-- visą 
rinktinę Chicagos lietuvių vi
suomenę. Iki šiol Margutis vie
nintelis, kurs bent kartą į metus 
sutraukdavo visus Chicagos lie
tuvius prekybininkus, laisvų pro
fesijų žmones, inteligentus, šie
met tikimasi turėti Margučio 
pokyly nemažai ir naujakurių, 
kurie jau baigė įsikurti ir pra
deda normaliai gyventi.

Pokylis turės gražią meninę 
programą, kurią atliks Dai
navo s ansamblis, pristaty
damas specialiai parašytą mu
zikos ir dainos vaizdų sceną. 
Programoj ' dalyvaus taip pat

KONCERTAS 
ELIZABETHE

Nepriklausomybės atstatymo — 
Vasario 16 dieną akto minėjimą. 
Minėjimas įvyks šeštadienį, va
sario 16 d., 7:30 vai. vakare Ne
munas svetainėje, 48 Green St. 
Waterbury, Conn.

Kaip kas metai, taip ir šįmet 
Lietuvių Care ir Relief Klubas 
ruošia 34 siuntinius seneliams ir 
ligonims, kurie dar randasi 
tremtinių stovyklose, ligoninėse 
Vokietijoje.

Pagrindinis siuntinių turinys 
l yra maistas, riebalai, kava, dra
bužiai ir t.t. Siuntiniai baigiami 
pokuoti, ir vasario 16 dieną bus 
atiduoti paštui.

Minėjimo programoje daly
vaus Kazimiera Campe, Thomas 
Matas, Vladas Janušauskas, El- 
se Bogushas, Veronika Venslaus- 
kienė, Neris Šimkus, Liudas Ba- 
jorinas, Carolyn Panarauskas, 
Carolann Lailskas, Dollys . ir 
Gaigalas. Po minėjimo bus ska
ni vakarienė, kalbos, deklemaci- 
jos, pranešimas šalpos klubo 
metinės veiklos ir kt.

Kurie tik atjaučiate nelaimin
gus tautiečius, pasilikusius trem
ties stovyklose, taip pat, kurie 
norite pagerbti vasario 16 die
nos šventę, maloniai kviečiiimi 
atsilankyti. Minėjimo pradžia 
7:30 vai. vakaro.

Šis minėjimas yra graži Wa- 
terburio šalpos klubo tradicija. 
Pernai jie per minėjimą pasiun
tė 33 siuntinius, o šįmet 34.

i

VERTIMAS

Bostono ir apylinkės lietuviai 
kovo mėn. 9 d., 3 vai. So. Boston 
High School Auditorijoje, Tho- 
mas Park, išgirs dainuojant Ip. 
Nauragį, Drangelienę — Darlys 
ir matys šokant baleto artistę T. 
Babuškinaitę.

Šių menininkų pasirodymą 
Bostone rengia Stepono ir Va
lentino Minkaus radio valanda.

“TĖVELI...

WATERBURIO 
šalpos klubo vasario 
16-osios minėjimas

Lietuvių Care ir Relief Klu
bas ruošia Lietuvos Valstybės

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

STANDARD FEDERAL
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA 

AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ
TURTAS per $31,000,0(10
ATSARGOS FONDAS ....... „ $ .3,000,000

STAOARD »ERAL SAVINGS 
ANDLOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO
4192 Archer Avė., Chicago 32, III.

JUSTIN MACK1EW1CH, prezidentas • Telef. VIrginia 7-1141
Įstaigos valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietų, 

ketvirtadieniais nuo 9 ryto iki 8 vakaro, 
trečiadieniai uždaryta.

TREMTIES leidiniai
V. Putino — Mykolaičio ALTORIŲ ŠEŠĖLY,

visos 3 dalys vienoje gražiai įrištoje knygoje 4 doj. _
Igno šeiniaus KUPRELIS, įrištas drobėj 2 dol.
Vytauto Alanto naujas romanas PRAGARO

POŠVAISTĖS, 433 pusi., įrištas drobėje ...3,5 dol.
Au»s knygos — gružus Jūsų buto papuošalas boi tinkamiausia 

a. Jas galima užsisakyti per TREMTIES atstovus.'

Clevelandiečiai knygas gauna Dirvoje
•v

’.fe'f,
t

Uhicagojc užsisakoma šiuo.adresu:
Mr. A. Siliūnaa. 5125. So. La Crosse Avė.

Chicago 38, III..
ir kitose TREMTY skelbiamose atstovybėse.

■

naujoji ir pasigėrėtinai užsire
komendavusi solistė Monika 
l< r i p k a u sk i e n ė , o taip 
pat ir solistas Stasys B a r a- 
n a u s k a s, .

Simfoninis orkestras, diriguo
jamas muziko A. Kučiūno, išpil
dys klasinės muzikos kūrinių ir 
lydės solistus bei Dainavos an
samblį.

Kitą metą Margutis švęs savo 
25-kių metų sukaktį, ir, girdėti, 
jau dabar sudaromi planai, kaip 

i šią sukaktį atžymėti. J. K.

šv.Sausio 26 d., šeštadienį, 
Petro ir Povilo parapijos cho
ras parapijos salėje surengė tur
tingą dainų koncertą.

Koncerto programą išpildė 
mišrus ir vj'rų chorai ir vietos 
choro net šeši solistai. Be to, 
Elizabetho lietuvių garbingą ko
loniją ir sukaktuvininką prof. J. 
Žilevičių pagerbė atvykusi vieš- 

| nia mūsų valstybinės operos so
listė Vincė J on uškai tė. 

i Viešnia, akomp. jprof. J. žile-

a

NUPIEŠK
MAN LAISVĘ

-s

"Zuzana laiko mane Remembrandtu”.

"Ji neperblogiausiai piešia karves, mėnulius 
ar arbūzus. Bet kiekvieną kartą, kai tik iš
girsta naują žodį, ji nori, kad aš tai nupieš- 
čiau. Ne, ji atsisakymo nepripažįsta .. . Tai 
"Laisvei” aš nupieščiau Amerikos vėliavą ir 
tuo ji pasitenkino.

"Vėliau aš galvojau: kaip kitaip galima 
žodį "Laisvė” išaiškinti? Pavyzdžiui..

"Kai bažnyčios varpas prabyla, — skambi
na jis Laisvei. Visuomet kai balsavimo lapas 
yra pažymimas, jis balsuoja už Laisvę. Kiek- ' 
vienas algos čekis, gaunamas iš Repųblic 
Steel yra pieštas ant Laisvės. Visi laikraščiai į 
turi Laisvę .savyje.

"Laisvė yra svarbus dčstamasis dalykas vi
sose geresnėse Amerikos mokyklose. Tavo 
vairuojama mašina yra Laisvės modelis. Visi 
radijo ir televizijos aparatai yra nustatyti 
ant Laisvės. Kiekvienas policininkas, parei
gos metu, Vaikšto Laisvės gatve ... Amerir 
ko j.

"Žinoma, mes mėgstam Laisvę, nors ne 
visos valdžios užsieny ją mėgsta. Vistiek.... 
saugokitės mūsų pačių tlrrpe vietinių komų- r 
nistų, socialistų ir piktų skleidėjų, kurie sten-. į 
giasi pakeisti Laisvę. Taip pat saugokitės, į 
nereikalingo žmonių pinigų išleidimo, vistiek J 
ar valstybės, statė ar miestų.'

kai 
Ar 
me

"Žinokite, mūsų tėvai paliko mums visiš- 
neblogą valstybę... su visom Laisvėm, 
nebūtumėm prasti tėvai, jei mes paliktu- 
bankrutuojančia Ameriką savo vaikams.

REPŲBLIC STEEL
Ilepublic Building, Cleveland 1, Ohio

Ilepublic sustiprėjo tvirtoj ir laisvoj Amerikoj. Re-• 
public gali LIKTI stipri tik Amėrikoj, kuri pasilieka 
tvirta ir laisva.
...Amerikoj, kuri skolinga daug už pažangą žmo-- 
nems ir mašinoms jos nesuskaitomiems fabrikams. 
Ji per šiuos fubrikus Ilepublic tarnauja-Amerikai. 
Gpras pavyzdys galima rasti kelių vedimo industri
joj, kuri pravedė daugiau kaip tris milijonus mylių 
vieškelių, kurie kerta šių valstybę nuo' pasienio iki 
pasienio ir nuo krašto iki krašto. Plieno traktoriai 
išlygina kelių, po to seka lygintuvai, maišytojai, 
formų tiesėjai, kanalizacijos vamzdžiai.. .. sąrašas 
yra ilgas. Visi plieno dirbiniai, kurių dauguma gau
nama iš Repųblic. fabrikų.

Daddy...draw me
a Freedom”

"Siisie tbinks l'm Rembrandt.

"She’s not too bad at drawing cows or moons 
or pumpkins. Būt every time she hears a 
new word, she cxpects me to draw it for 
her. She doesn’t take no for an answer . . . 
so, for 'Freedom,’. I drew her an American 
Flag and she was satisfied.

"Later I thought: how else can you dcscribe 
ą word likę 'Freedom’? For instance . ..
"When a churchbelį, peals in America, 

it rings Freedom. Every. time we mark a 
ballot, it votes for Freedom. Each paycheęk 
I get from Repųblic Stecl is drawn on 
Freedom. Our newspapers have a rustle 
of Freedom to tliem. ’

"Freedom is a major subjcct in cvėry good 
American School. Tįhe auto you drive is 
a deluxe Freedom model. Ali radio and 
TV sets are tuned in to Freedom. And 
every cop pourids a beat on Freedom Street 
. . . in America.

"Surc, trr likę Freedom, and some govern- 
ments abroad don’t. Būt . . . watch out for 
the home-grotvn commies, socialists and 
hate-mongers among us- who are trying to 
get us to turn our Frcedoms over to the. 
'Statė'. Watch out, too, for wasteful 
splurging of public funds by the govern- 
ment . . . federal, statė-and local, alike. 
This is one sure shortcut to the loss of 
our personai Frecdoms.

"Y’know, our fathers passed along to t/r 
a pretty wonderful country . . . with 
all the important Frcedoms included. 
Wouldn’t we be pretty poor parents if we, ' 
in turn, handed ovef a socialistic, bankrupt 
America to our kids?”

REPŲBLIC STEEL
Repųblic Building, Cleveland 1> Ohio

Repųblic BBCAME ttrong in a ttrorig and free 
America. Repųblic can REMAIN ilrong onlg 
in an America that remaint ttrong and free 
., . an America which owes much of its progress to 
thę men and machiries of its countlcss industries. 

tbrougb tbese industries, Repųblic serves .America. _ 
A gOod example can be found in the Road-building 
Industry, responsible for the more than threc million 
miles of hignways that erisseross our nation from 
border to border and coast to coasr. Steel earthmovcrs 
pave the way, followed by graders, mixers, forms, 

^roadbcd wire mesh, drainage pipc, guard rails .. . , 
the list is long. All prpducts of steel, much pf which 
comes from the mills of Repųblic.
x r * ♦ . » ♦ .

{For a jull color reprint oj tbis advertliemenį, urįte J 
Departsnent F.P^ Repųblic Steel ', Cleveland 1, Ohio J .. . . . -v. e.■H .. e
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LIETUVIAI DALYVAUS 
FESTIVALYJE

TAUTINES SĄJUNGOS 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

£ V. Aukštuolis, A. Bridžius, Br. 
Bračkienė, V. Samatauskas, M. Venc- 
lauskas, J. Žygas.

T“

, TV

. ■ 7 ■

. ...
Kublickas, M. V. Korsakas, I. Kava-

geika, V. Lukonis-, J. Lauciuą, J. Mi-j pVZ.,... ' TT .T, V .
kienė, J. Milmąntas, J. Maladauskas, 
V. Melinauskas, A; Mikelioųis, T.’ . ’ / 
Naunčikienė, K. Nemanis, V. >Navars- 
kas, J. Petrauskas', J. Petkus, D. 
Petkevičiene, P. Radvila, M. Rudze
vičius, K. Romelis,-Pr. Rich, A. Šaų- 
dargįenė, G. Sukės, W. Stiner, A'. 
Skuodis, V. Sadauskas, P. Saukalas, 
K. Skripkus, V. švareas, V. Voleišai- 
tė, A. Valatkevičius, K. Zinkevičius.

Po 0,50

A. Dulskienč, A. Kesten.
Trys BALFo Sk. Valdybos

Nr. G * 1952 vasario 7 d.
-

. . —==±==s=
. •7 • • ‘•'■'. i 

’Ą-........

ŽURNALO "AIDAI”
■ ■

VAKARAS- PREMJERA
.

PADĖKA
/ ■; "■ . '
Nuoširdžiausiai dėkojame po

nioms Stėllai Greičius ir Regi
nai Brazaitienei už surengtas 
mums mūsų ‘ užpirktuose na
muose įkurtuvių vaišes, o taip 
pat visiems atsilankiusiems sve
čiams už suteiktas mums dova
nas.

Elena ir Povilas Mikšys

I’o 2

M. V. Andriukaitis, V. Bacevičius, 
A. Beržinskas, -.B. Bacevičienė, J. 
Daugėla, B. Garuckas, K. Gelažis, 

: J. A. Jankauskas, J. Jakštas, J. Kak- 
lauskas, J. B. Kliorikaitis, L. Kazė
nas, O. Liutkus, J. Lapinskas, M. 
Miškinis, P. A. Petraitis, Pr. Pesys, 
Vi. Petukauskas, Pr. Peciulaitis, J. 
Sukarevičius, S. V. Stasai, J. švedas, 
S. Zienius, B. Žukas.

Po 1

J. Azusienis, Amerikos lietuvis, W. 
į Andriukaitis, A. Bartkus, V. J. Ba- 

barskas, E. Bridžiuvienė, A. Bace
vičius, J. Chaleckienė, M. Demokai- 
tis, L. Evan.'K. Gaižutis, A. Gylys, 
S. Garla, J. Gurbienė, M. J. Ivana- 
vičius, Pr. Kulikauskas, A. Kiela, A.

Patark ir kaimynui,

kad prenumeruotų

DIRVĄ
:■

GEORGE WAYLONIS

UL 1-2993

APLANKYKIME LATVIUS

BALFo RINKLIAVA

Baliui au-

iki

16

r

STUDENTŲ VAKARE

KAUKIŲ BALIUS

15

INCOME TAX

P. P. Muliolio įstaigoje
11

>

4

Juliaus Kazėno oktetas vasa
rio 24 d. koncertuoja Pittsbur- 
ghe. -

trys 
ir si-

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

ADVOKATO JULIUS 
SMETONO PRIĖMIMO 

VALANDOS

VASARIO 16 DIENOS 
MINĖJIMAS

. Pajamų mokesčių blankus užpildo: P. P. Muliolis, Jo-

Pajamų mokesčių blankos užpildomos

. i

š. m. vasario 10 d., 6 v. vak. 
Lietuvių salėje bus vaidinama

NAUJAS KLUBO VIRTUVĖS 
TVARKYTOJAS

PAMINĖTA UNIVERSITETO 
SUKAKTIS

Lietuvis

Namų Maliavotojas

Paskutinę savaitę 
kojo:

keturių vyrų orkestras Įvairiems 
parengimams. Prieinama kaina. 
Tel..

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS
Tik $9,500!

K. M.

DĖKIT BANKAN PINIGUS, . ANPT 
SUTAUPYTUS VARTOJANT ■ „ 

MONCRIEF SISTEMĄ * ALIEJUS

Dveji kailiniai paltai, 
kostiumai, kelios suknelės 
jonai. Gerame stovyje. Labai 
pigu. 14-to numerio.

Room 717, Allerton Hotel

J. Grušo 4 v. drama

"TĖVAS”

seph Muliolis, C. P. Sultys, Jose'ph Liblinger ir Christina '
į : '• * • ' - '

Graff..« \ ■■ .■ . ■ i ..

, Č. P, Šūkys mokesčių blankus pildo vakarais ir šešta 

dieniais po darbo hanke.

J. KAZĖNO OKTETAS Į 
PITTSBURGHĄ

PARDUODAMI

Tautinės sųjungos Bkyriaus 
visuotinis narių susirinkimas 
įvyksta sekmadienį, vasario 10 
d., 11 vai. 30 m. Lietuvių salėje 
(žemutinėje).

Narių dalyvavimas būtinas, 
b Bus renkamas naujas skyriaus 

pirmininkas ir aptariama toli
mesnė veikla.

*
Tautinės Sųjungos skyrius 

Vasario 16 d., 8:00 vai. Ansel 
Cafe patalpose šaukia iškilmingų 
susirinkimų.

Susirinkimo metu apie vasa
rio šešelioktųjų 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 
vasario 14 d.

šiais metais Vasario m. 
dienos minėjimų rengia Cleve
lando ALT-o Skyrius. Minėjimas 
įvyks vasario m. 17 dienų, Pub
lic Auditorium Mažojo Teatro 
salėję.

Minėjime kalbės ALT-o Vyk
domojo Komiteto pirmininkas 
Leonardas š ijm utis. Me
ninę minėjimo programų išpildys 
solistai;, Juzė ,KriŠtoJųitytėtiJUį 
liūs Kazėnas, taip pat ir Jtnmūe 
Kazėno vedamas vyrų oktetas.

Minėjimo metu Tautos Fon
dui bus renkamos aukos. Teko 

. patirti, kad kaikurios organiza
cijos jau dabar pradėjo iš savo 
narių aukų rinkimų ir surink
tas aukas organizuotai perduos 
minėjimo iflfetu ALT-o skyriaus 
valdybai.

vasario Šešioliktosios
MINĖJIMAS JAUNIMUI

Clevelando • Skaučių Tuntas 
"Neringa” ir Skautų Vietinin- 
kija vasario mėn. 17 d., 11:30, 
Lietuvių salėje ruošia visiems 
lietuvių vaikams

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimų.

Įdomi programa vaikams. Į 
■ minėjimų kviečiame visus suau

gusius ir mažus, senuosius ir 
naujuosius ateivius.

Prašome nevėluotis; minėjimų 
pradėsime punktualiai.

Tretysis Clevelando Tarptau
tinio Instituto festivalis .įvyks 
vasario 10 d., sekmadienį, Mu- 
sic Hali. Bus du sepktakliai — 
2 vai. p. p. ir 8 vai. vak.

Tarpe 30 tautinių grupių, da
lyvaus ir lietuvių šokėjų grupė, 
vadovaujama Vyt. Aukštuolio. 
Grupės organizavimo iniciato
rius yra Ateities klubas. Jo at
stovas Vyt. Valaitis energingai 
rūpinasi šokėjų suradimu ir re
peticijomis.

Clevelando lietuviai kviečiami 
skaitlingai festivalyje dalyvauti.

Bilietai po 2.50, 1.50, 0.75 ir 
0.50 parduodami Cleveland 
Press, International Institut ir 
Burrows (419 Euclid Avė.) 
krautuvėje.

Clevelande esančios akademi
nės organizacijos ir Kultūros 
Fondo skyrius vasario 3 d. su
rengė Vytauto Didžiojo univer
siteto 30 metų sukakties minėji
mų. Minėjimo metu kalbėjo pa
skutinis rektorius prof. Grau- 
rogkas ir Doc. A. Damušis. Me
ninę programų atliko solistė J. 
Krištolaitytė ir Čiurlionio an
samblio vyrų choras. Minėjimų 
pravedė A. Augustinavičienė.

Minėjime buvo susirinkę apie 
250 clevelandiečių. Minėjimo gra
žių nuotaikų kiek sugadino šv. 
Jono kolidžo salės tvarkytojai, 
susirinkusius gerų pusvalūnd; 
išlaikę Jauke, lijant lietui. Buvo 
'pradingęs raktininkas ...'

Vasario 3 d. Clevelande Lie
tuviu Studentų Draugija suren
gė pirmų savo vakarų. Progra
mų išpildė patys studentai ir jų 
kviesti talkininkai. Pianu skam
bino Klimaitė,. savo feljetonų 
skaitė Barzdukas, šoko A. Rau- 
linaitienė, pranešinėjo V. Rau- 
linaitis.

Visa studentų vakaro nuotaikų 
sugadino tariami linksmieji vė
jai (Z. Dautartas, H. Johanso- 
nas ir J. Dautartas). Jų "menas” 
buvo tokios rūšies kupletai, ku
riuos prieš daugel metų, šųskai- 
tas suvedinėdami, "dainavo” 
prasti kaimo berneliai.

Clevelando studentai, o ypač 
programos tvarkytojai turėtų ži
noti ko tokiais "menais” nori
ma pasiekti: studentams para
mos ar svečių įtikinimo, kad 
tos paramos dar neverti.

kiekvieną dieną
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro

■■

Clevelando lietuviškųjų visuomenę prašome gausiai dalyvauti
Bilietai guanami "Dirvoje” ir Spaudos kioske. 

Bilietų kaina $1.50, $1.00 ir 50 c. moksleiviams 
(nenumeruotos).

Vaidinimo dienų kasa Lietuvių salėje bus atidara nuo 
4,45 vaL p. pietų.

Prašome punktualumo.

Veikalą režisuoja akt. P. Maželis 
Dekoracijos dail. V. Raulinaičio

Rengėjai

Jau ne naujiena, kad, atgai
vinę Nepriklausomybės dienų 
tradicijų, lietuviai, latviai ir es
tai mini vieni kitų tautines šven
tes. Clevelande latviai pirmieji 
1951 m. gražiai paminėjo Lie
tuvos Nepriklausomybės paskel
bimo dienų (lapkr. 18 d.).

Kaip jau paskutiniame Dirvos 
numeryje pranešta, Clevelando 
latvių kolonija rengia Vasario 
16-sios minėjimų vasario 9 d., 
7 vai. vak. (šeštadienį) čekų 
Sokol klubo salėje, 4314 Clark 
Avė. (44 W. ir Clark kampas, 
pasiekiama Clark Avė. tramva
jumi nuo Public Sųuare).

Dideliame mieste tai nėra to
li. Lietuviai kviečiami gausiai 
nuvykti į brolių Latvių rengia
ma Vasario 16-ios minėjimų. 
Kartu tai yra gera proga revi- 
zituoti latvius, kurie jau keliais 
atvejais yra gausiųiJankęsiĮLie- 
tuvių salėje. Parodytame, kad 
broliškų tautų vienybės ugdymas 
nėra vien tik keliu entuziastų 
reikalas.

Lietuvių-Latvių Vienybės 
Clevelando Skyrius

Nuo šio penktadienio K. Gai
žutis pradeda tvarkyti Lietuvių 
Klubo virtuvę.

Pradžiai atsilaikę' gaus: bul
vinių blynų, rūgštaus pieno su 
bulvėmis ir įvairios žuvies.

Pradžia 5,36. vai. vakaro.

' ' ’ ■ - ■ ■* ’• • •.< »»&>•• •

RKO Keith’s 105th
Vasario 6 — 12 dienos "DIS- 

TANT DRUMS” su Gary Cooper.

Po 10

Marcinkevičiai.

Po 6

A. J. Gradinskas, KJ. Matusevičius.
Po 5

Dora Antulytė, N. J. Apanavičiai, 
J. Damušis, B. Graužinis, Ig. Janavi
čius, S. P. Jurgutavičiai, P. Kudukis, 
A. Lapinskas, Ed. Maziliauskas, D. 
Mekišius, VI. Mičkūnas, A. Puško- 
riūtė, M. Papirtis, H. Papirti's, V. 
Rocevičius, P. Stungys, V. Stuogis, 
I. J. Stagniūnas, P. Tamulionis, J. 
Žygas, Ant. Zaloga.

Po 4

Ei. Pr. Stempužis.

PRANEŠAMAS

Svarbu įsidėmėti, kad LIETUVIŲ BANKE už santau
pas įdėtas iki 1952 m. sausio 10 dienos palūkanos bus skai
čiuojamas nuo sausio 1 dienos. Pasinaudokite šia proga.

Lengvai prieinama taupymo vieta — LIETUVIŲ BAN
KAS.

Taupymas yra Federal Insurąnce Corp. — JAV val
džios saugumo užtikrintas — kieviena knygutė iki $10.000.

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

6712 Superior Avė. H
Cleveland, Ohio

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.

Labai geram stovyje dviejų 
šeimų namas. Kiekvienas po 5 
kambarius. Gaso šildysiąs kiek
vienam butui. Vienas butas lais
vas. Parduodama prie Wade 
Park ir 65 St. Teirautis:

Ray Nausner, • 
11809 St. Clair Avė.

Tel. UL 1-3819, LI 1-9216

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra- 
tandai tampa sunaikinti arba 
mgadinti ugnies, kreipkitės į 

J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
no, ko visada reikalauja 
Iraudos kompanijos pirm, 
zu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
<09-12 Society for Saving

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

------------ „.--z

ap- 
ne-

Bld.

Nuo 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.

PUIKUS DVIEJŲ ŠEIMŲ
•NAMAS

$12,500
šeši kambariai apačioj, šeši 

kambariai viršuj. Vienas'butas 
aišvas. Įsitikinkite vietoj. Kreip
tis: 1377 E. 66 St., Tel. EX 
1-0075. (6)

STARTING FEB. hlth

DOVANAI!
SPECIALIAI VALENTINO

DIENAI

Gražių žalios spalvos vazų do
vanai galima gauti perkant tu
zinų bet kokios rūšies gėlių.

Nuo vasario 6-tos iki 14-tos.
FRIENDLY FLOWER

6901 Superior Avė., HE 1-6339 Į
Nuo 9 vai.- ryto iki 7 vai. ^ak. l - ______ „ ,...

—i—

SUOPIS FURNITURE
6921 Wado Park EX 1-0911

Visokių rūšių baldai ir.elektriniai bei,kitokį reikmenys, 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų1 būto kambariui.

ŽEMOS KAINOS —, MALONUS PATARNAVIMAS
1 c - . . . , • . ' ■ •
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje į
.<.-v- ; -, . ■...

I
DA1LY MATS. (Ezcept Frb. 11. 13. 18. 
ia> tl.EO 4 82.00. Ine. T*x. N1GHTS 
<Exc. Snn.. Feb. 1114 241 21.50. 22-00, 
22.40, 28.00 Ine, Tax. Prlee. tor S«t. 
M>tl 4 WMhlnslon Blrthd.y .ame ai “v*. Mate" 2:15 P.M.-Ni»a 8:16 P.M. 
Doors open'at 1^)0 P.M. A 7;00 P-M.

JONAS G.
POETEI?

Popieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai.

Savers a)wa/s welcome

'Mjyyyi
UMIEI FIDEIAL DEFOin IMSUUUiCE COtrOIAHON

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

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

kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaikau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
traruntuojama. Kreipkitės į mane telefonu arbą asmeniškai.

' 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

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

B. J. S AMAS, JEWELER
šveicariški ir gerinusi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Eželiu Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2351

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 
Aldona IVilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

SUPERIOR AVĖ; HEnderson 1-9292

J AKUBS. & SON
FU NĖR AL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & Villiam J. Jakubs
Licėnsijuoti laidotuvių direktoriai ir . balsamuotojai 

. ...... .
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue ENdicętt 11
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THE FIELD

Redakcijos ir administracijos adresas —■ DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-4-186. Redaitorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Ką Vlikui parašė Australijos 
ir Venecūelos lietuviai

Australijos ir Venecūelos lie
tuviai neseniai turėjo savo meti
nius suvažiavimus. Tuose suva
žiavimuose buvo svarstyti ne tik 
tų “kraštų lietuvių reikalai, bet 
ir—bendri politiniai bei visuo
meniniai klausimai.

Aktualiaisiais klausimais tų 
kraštų lietuviai priėmė rezuliu- 
lijas ir jas pasiuntė 
sioms įstaigoms.

Australijos lietuviai 
rezoliucijoj Vlikui taip

Australijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybos suvažia
vimas. įvykęs 195Š m. gruodžio 
mėn. 29-30 dienomis, Melbourne, 
atkreipia ypatingų dėmesį į mū
sų naikinamos tautos išlaisvini
mų suburiant ir suvienijant tam 
visus lietuviškus veiksnius. •

Būdami neskaitlingi ir labai 
išblaškyti, turime visu rimtumu 
rūpintis kaip nors išlaikyti ga
limai tampresnį tarpusavį ryšį 
ir didžiausių vienybę, nes vi
siems mums yra aišku, kad tik
tai visi drauge glaudžiai ir nuo- 

sugyvendami bei dirb- 
vieningai kovodami ga- 
daugiausia atsiekti ir 
Yra neabejotina ir bū-

paliesto-

priimtoj 
rašo:

širdžiai 
darni ir 
lėsime 
laimėti, 
tina susitarti, suglausti visas 
gyvąsias tautos jėgas vienam 
darbui.

šiaip žiūrėdami į VLIKą, mes 
trokštame jame matyti lietuviš
kosios vienybės konsoliduotoją 
ir vadovų.

Mes, A.L.B. Tarybos nariai, 
manome esant tikslinga:

1. Baigti partinius nesutari
mus.'

2. VLIKan įsileisti Mažosios 
Lietuvos atstovą.

3. Nedelsiant ratifikuoti susi
tarimą rugsėjo 212 dieno
mis pasirašyta su Nepri
klausomos Lietuvos Diplo
matijos šefu.

4. Rasti būdų bei priemonių 
sueiti j glaudesnį kontaktų 
su visa organizuotai kovo
jančia lietuvių visuomene.

Jonas Valys
Prezidiumo Pirmininkas

J. Liutkutė
Prezidiumo sekretorius

• * »
Venecūelos lietuviu vardu Vli

kui rašta pasiuntė Bendruome
nės Taryba. Tame rašte pasaky
ta:

Dabartiniai Lietuvių išeivijos 
uždaviniai yra suformuoti į du 
pagrindinius postulatus: lietu
vybės išlaikymas ir kova- dėl 
Lietuvos laisvės.

Visi gerai žinome, kad tie už
daviniai kiek jie yra svarbūs, 
tiek jie yra sunkūs. Sunkūs dėl 
visos išorinės aolinkos lietu
viams, kai lietuviškoji masė, iš- 
barstyta po erdvųjį pasaulį, yra 
atsidūrusi prieš svetimybių pa
vojų, kurį mes gerai supranta
me ką jis mums duoda laiko bė
gyje. Ir kova dėl Lietuvos lais
vės yra labai sunki, kai mūsų, 
atstovaujančių mūsų krašto lais
vės — teisingumo reikalą, yra 
tiek maža, o mįisu krašto paver
gėjas savo skaičiumi yra toks 
milžinas.

Todėl, suvedus tuos, aukščiau 
suminėtus du postulatus į vienų 
— LIETUVOS REIKALĄ, tą, 

‘ reikalų reiktų ginti dideliu užsi- 
spirimu, su pasiaukojimu,-su di
deliu vięhingumu ir entuziazmu.

Tam dideliam darbui toną tur 
retų duoti mūsų

ji-institutai. Bet jie yra dvejopo 
charakterio: faktiškas bet tarp
tautiniu atžvilgiu neoficialus — 
VLIKas ir oficialus — Lietuvos 
diplomatai. Abu tie institutai 
mums yra savaip brangūs. Tad 
ir nnrime pirmoje eilėje, kad tų 
dviejų vadovybių žodžiai ir pa
skatinimai Lietuvos reikalu bū
tų paremti jų pačių tarpusavio 
darnumo pavyzdžiu. Ir taip pat, 
kad ir VLIKas būtų vieningumo 
simboliu savo darnumu tarp sa
vo narių.

Deja, VLIKo vedamoji politi
ka Mažosios Lietuvos atstovavi
mo klausimu VLIKe įnešė- ne
maža neskanaus rūgimo lietu
viškoje visuomenėje. Ypač kai 
visuomenė yra parodžiusi aiškų 
nusistatymų už Mažosios Lietu
vos atstovavimų VLIKe.

O ypač VLIKo politika Lietu
vos Diplomatijos atžvilgiu ne tik 
neparodė gero pavyzdžio, bet dėl 
1951 m. spalio mėnesio pasitari
mu su Diplomatijos: delegacija 
sukėlė gilaus susirūpinimo vi- 
soie išeivijoje. .

Tai visa ne tik nekelia entu
ziazmo. periferijoje, bet veikia 
destruktyviai ir. taip jau ne
lengvai varoma darbų Lietuvos 
reikalui mūsų gyvename krašte.

Būtų skaudžiai nuostabu, jei 
i mūsų tautos istorijos lapus 
būtu įrašyti faktai, iog ir 20-.io 
amžiaus Lietuvos reikalu byloje, 

■ ypač pačiu sunkiuoju Lietuvai 
| metu, kenkė mums ne tik sveti
mieji, bet kenkėme mes patys 

Į sau tarpusaviu nedarnumu aukš
tojoje vadovybėje, kaip tie is
toriniai "plikbajoriai” anų laikų 
seimuose.

Šito susirūpinimo vedini, lai
kome savo pareigų pareikšti 
VLIKui šiuos mūsų pageidavi
mus:

1)

vadovaujanie-

Vliko nario J. Brazaičio pareiškimas spaudai
skaldomas reiškinys — to-ine visą. Kitaip nebūtų Vlike pa
buvo nuomonė. Manau, kad reiškimų. įstoti į-Vliką, pvz.', iš

yra 
kia 
ji nėra pasikeitusi." 
K. — Ar nenumatoma dėl kvie
timų susitarti tarp Vliko ir Dip
lomatijos šefo?
A. — Vykdomoji Taryba susi
tars su ALT ir kitais, o Vlikas 
patvirtins kviestinų asmenų są
rašų. «
K. — Ar gali būti, kad Vliko su 
Diplomatais nesusitarimo prie
žastis yra finansiniai klausimai? 
A. — Negali būti, nes Vlikas 
su pasiuntiniais neturi jokių 
bendru finansinių sąskaitų.
K. — Kaip Tamsta žiūri j spau
doje pasirodžiusius priekaištus 
dėl paraginimo per Elta reika
lauti Rooseveltienės atšaukimo 
iš JAV delegacijos JT Organi
zacijoje ryšium su jos vienu pa
sisakymu?
A. — Apie tai sužinojau irgi tik 
čia iš spaudos. Galbūt priekaiš
tai pamatuoti, kiek tai liečia 
takto reikalą.
K. — Ar Tamstos nuomone Vil
kas jungia visų lietuvių bend-. 
ruomenę užsieniuose politinei 
Lietuvos išlaisvinimo kovai?
A. — Manau, kad didžiuma, bet

tininkų Ramovėje (Ang.. Kar.' 
parapijos namuose) buvo su
kviesti laikraščių atstovai pasi
kalbėti su Vliko ir jo Vykti. Ta
rybos nariu J. Brazaičiu. .

Savo pagrindiniame pareiški
me, kurio santrauka buvo atsi
lankiusiems išdalinta, J. Brazai
tis padarė jau žinomų Vliko už
davinių ir darbų apžvalgų. Čia 
to nekartosime, nes tai sampro
tavimai, kurie Vliko įvairiais 
atvejais viešumai jau yra bu
vę, kai kurie net ne po vienų 
kartų, pareikšti. Kiek būdingas 
gal tik išskaičiavimus pajėgų, 
kurios Vilkui, anot pranešėjo, 
talkininkauja:

"Jungtinėse Valstybėse nuo pat 
Lietuvos okupacijos pradžios veikia 
energingai ALTns, o nuo pereitų me
tų veikliai įsijungė lietuvių pataria
moji grupė prie Free Europe. Sude
rintai su Vliko nusistatymais jie yra 
prisiėmę veikti šiame reikšmingame 
bare. Vliko Vykdomoji Taryba, pa-

VLIKas turi apjungti 
sus lietuvių išeivijoje 
tyviai besireiškiančių 
litinius susiburimus,
Lietuvos revindikuo t i n ų 
žemių atstovais imtinai;
VLIKas turi rasti būdų 
patikrinti pasaulio lietuvių 
daugumos nuomonę svar-j silikilama Europoje, savo veiklų su- 
biausiais Lietuvos reikalo 
klausimais, kaip, tų siūlo 
diplomatijos šefas, pagal 
jo pareiškimus lietuviško
je spaudoje;
VLIKas turi būti tarpusa
vyje ir rasti darnumų su 
Lietuvos Diplomatiją ir 
atsisakyti tokių veiksmų, 
kurie duotu progos žemin
ti šias reikalingas ir gar
bingas Neprikla u s o m o s 
Lietuvos įstaigas;
VLIKas turi įsikišti savo 
autoritetu ir raminti to
kius išsišokimus viešaja
me gyvenime, kuriais yra 
diskredituojami kai kurie 
Lietuvos vadovaujantieji 
veiksniai, tiek žeminamas 
Lietuvos vardas.
Vadovaujantieji Veiksniai 
tarpusaviu darnumu turi 
suaktyvinti Lietuvos lais
vinimo kovų. . ,

Išpildžius šiuos pageidavimus, 
esame nuomonės, kad tai padėtų 
pasaulio lietuvių bendruomenės

2)

3)

4)

5)

telkė į europini kontinentų. Kaip 
Amerikoje techniškieji darbai tenka 
patariamajai grupei bu ALTo ištai
goms, taip Europoje tam reikalui yra 
telkiamos likusios diplomatinės jėgos. 
Taip Prancūzijoje, Vliko kviečiami, 
prof. J. Baltrušaitis, min. E. Turaus
kas. karo attachė pulk. J. Lansko
ronskis, o taip pat atskiriems užda
viniams min. J. Savickis yra įsijungę 
j dal bų Ir drauge su Lietuvos atsto
vu Paryžiuje Dr. S. A. Bačkiu sudaro 
labai veiklių ir kompetentingų ekipų 
reprezentuoti Lietuvai tarptautiniame 
gyvenime politiniais, kultūriniais, ka
riniais klausiniais. Jų dėka Lietuva 
gali praktiškai pasireikšti ne tik per 

I Europinį Sųjūdj, bet ir per federa- 
iistus, tarptautinį komitetų krikščio
niškajai kultūrai ginti, egziliečių žur
nalistų organizacijų, o taip pat ne
viešus egziliečių sambūrius. Kituose 
kraštuose Belikę po vienų žmogų toje 
veikloje. Tačiau jų darbai tenka la
bai vertinti. Šveicarijoje — p. S. Gar
bačiauskas, Italijoje žurnalistas V. 
Mincevičius, čia pat pažymėtina di
deli nuopelnai Pietų Amerikoje vei
kiančio žurnalisto p. K. Čibiro. Su 
dideliu pasisekimu vokiškai kalban
čioje Šveicarijoje bei Vokietijoje yra 
įsijungęs estų rašytojas,. Šveicarijoje 
vienas iš populiariausių, E. Schaper,pašaunu neiuvių oenoruomenes, kurjo straip8Iliai> ra(lijo praneSinlnir 

vadovaujančioms institucijoms 0 ypačiai paskaitų apie pusantro šim- 
atskiruose kraštuose sukelti d i- to, baigiamų Lietuvos katalikų laiško 
dėsnį susirūpinimų Lietuvos rei
kalu visuose lietuviuose, juose 
stiprėtu vienybės supratimas ir 
nuolatiniais protarpiais gimtų 
juose pasigėrėtino entuziazmo 
brangiosios Tėvynės labili.

Venecūelos Lietuvių 
Savišalpos Bendruomenės

Taryba

KITUOSE LAIKRAŠČIUOSE
SKUNDŽIASI VLIKu

Daugelis grupių dabartine pa
dėtim Vlike skundžiasi. Nutarė 
viena karta pasiskusti ir "Dar
bininkas”. štai kaip atrodo to 
skundo viena dalis:

”... Užsakytas su Vliko Polit. 
Komisijos pirmininku Dr. P. 
Karvdliu nasikalbėjimas spau
dai, deja, iki šiol nepasirodęs ne; 
Vliko su VT organe (koks kad 
bent turėtu būti Elta), nei ki
tur. Jei kiti neduos, tai bent 
Elta turėtu apie tai paskelbti 
nląčiaiai- visuomenei. Gi. kaip 
žmonėse šnekama, ten Polit. Ko- 
misiios pirmininkas davęs dėl 
kilusiu nuomonių skirtingumo su 
kai kuriais diplomatais etc. ju
ridini aptarimu, pasisakęs dėl 
šiemet sušaukimo JAV-se Lie
tuvos laisvinimo seimo ir visos 
eilės kt. aktualių problemų. Rei
kia tikėtis, jog tam intervieiv, 
■nors reiškiančiam tik vieno Dr. 
P. Karvelio nuomonę, kuriuo jis 
tariųsi
suradęs "visoms grupėms pri

imtiną aukso formulę”,~
vis dėlto kada nors teks pro vi
sas cenzūras išvysti pasaulio 
šviesa ...” •• . ’.

Toliau "Darbininke” skun
džiamasi dėl Vliko laikraščio'ir 
dėl asmenų,, kurie esą Vlike ne
tinkami. Skunde nieko

Paryžiuje veikiančia komisija. 1 
K."—. Ar Vliko pirmininkas pats . 
tą memorandumų kam įteikė? 
Ą. — Ne, jį įteikė Paryžiaus 
komisijos nariai.
K. — Kodėl Tamsta esi priešin
gas Vliko Delegacijos ir Liet. 
DipĮ. šefo susitarimo patvirti
nimui?
A. — Spaudoje yra paskelbtas 
Lietuvių Fronto nusistatymas 
tuo klausimu. Kadangi aš esu 
tos organizacijos Vlike atstovas, 
tai ir mano nusistatymo motyvai 
tie patys. .
K. — Kodėl Vliko pirmininkaks 
pirma buvo palankiai nusistatęs 
susitarimo atžvilgiu, o paskui 
balsavo prieš?
A. — Vliko pirmininkas manė, 
kad susitarimo protokole turėjo 
būti įrašyta ar bent baigiamoje 
kalboje paminėta klauzulė, be 
pasitarimuose Diplomatijos še
fo statuso klausimas nebuvo 
svarstytas. Delegacija tačiau to 
nei i protokola/jieįrašė, nei kal
boje nepaminėjo, todėl pirmi
ninkas balsavo prieš.
K. — Kodėl Vlikas yra nusista
tęs prieš Mažosios Lietuvos at
stovo įsileidimų j Vliką?
A. — Ne Vlikas nusistatęs, o jį 
sudarančios grupės. Naujų narį 
į Vliką gali priimti ne patys jo 
nariai savo posėdyje, o Vliką 
sudarančiu gruDiu atstovui, ir 
jie čia turi tokiu klausimu visi 
sutarti. Jei bent vienas yra prieš, 
klausimas negali būti teigiamai 
išspręstas. Taip buvo sutarta 
pačioje pradžioje, Vliką suda
rant. O šiuo klausimu vra ne 
vienodos nuomonės, ta i vi ir tei
giamo nutarimo negali būti. Jei 
ML atstovą priimtum tik kaip 
Klaipėdos krašto atstovą-, tai tuo 
būtu pabrėžta tendencija i auto- 
nomizmą, o autonomiios kartoti 
niekas nenori. O iei čia .būtų 
kalba anie visos Mažosios Lie
tuvos atstovą, tai tas būtu ne
suderinama su tarptautine teise, 
nes negalimas dalykas, kad dar 
tebereveruliVuoiamos srities at
stovas iau iš anksto būtu priim
tas nariu i seimo funkcijas vyk
dantį organą.

Be to. prieš man išvykstant 
p. M. Brakas man yra pakar
totinai pareiškęs, kad šiomis 
aplinkybėmis ML Taryba nei ne
norėtu įeiti su savo atstovu j

reiškimų. įstoti į Vliku, pvz.', iš 
Liet. Aktyvistų Fronto, Liet. 
Atgimimo Sąjūdžio, nebūtų Liet. 
Rezistencijos Santarvės , 1. Vli
kas ir nesijaučia esąs tik užsie
niuose esančios lietuvių bend
ruomenės atstovas. Jis yra visos 
tautos balsas. Be' to, Badeno 
sutarimu, jis yra įgaliotas veik
ti . Lietuvoje veikiančios rezis
tencijos vardų.
K. — Kam daugiau energijos 
pašvenčia Vlikas: ar kovai dėl 
Lietuvos laisvės, ar tarpusavio 
santykiams aiškintis?
A. — Norėčiau šį klausimų at
versti atgal: kam daugiau iš tų 
dviejų dalykų energijos skiria 
spauda? Jei spauda daugiau dė
mesio kreiptų į esminius, o ne į 
organizacinius klausimus, tai 
tas. atitinkamai atsispindėtų ir 
Vliko darbe.
Red. Rast.: Dėl visos eilės šiame 

pasikalbėjime palies
tų klausimų teks dar 
atskirai pakalbėti. 
Manome, kad ir skai
tytojai pareikš savo 
nuomonių.

jo ypačiai paskaitų apie pusantro šim-
' trt. hniirinmii I.ipfnvnc kntnlikn IniAVr)

I šv. Tėvui .skaitymu, yra sukėlę dide
lio susidomėjimo”.

| Kiek toliau dar buvo paminė- 
| tas ir vysk. Brizgys, Vliko pa
vedimu lankęsis Ispanijoj ir 
Portugalijoj, panašiai, kaip J.
Savickis Skandinavijoje, Joki viikn ir tuo būdu pasidaryt^u- 
kiti organai, sambūriai ar as-^pj,, nešutarimuose arbitru. Pa- 
menvs Vliko talkininkų ar 'ben-| Kaliau, ML Taryba esanti pa-

kyta. kad kai kurios grupės, 
nebeturėdamos Vokietijoj Vliko 
darbui asmenų, jų "skolinasi” 
iš draugiškų grypių ir tokie nau
ji grupių atstovai vaidina net' 
ištisas partijas ... Jei jau visi 
Vliku pradeda skųstis, tai gal gi 
verta vienų kartų padaryti revi
zijų ir geriau susitvarkyti?

IŠ LAIŠKŲ 
REDAKCIJAI

Dėl "Tėviškėlės” visi paten
kinti. Daug esu apklausinėjęs 
jauniausios kartos atstovų.

Pas mus 6-7 metų lietuviukai 
pabuvę 6 mėn. koledžuose, grįž
ta pas tėvus užmiršę lietuviškai. 
Namuose (laikė atostogų) kalba 
poterius angliškai po to turi 
sukalbėti malda už karalių ir 
sugieduoti himnų. Jei nemokės 
angliškai, poterių ir religijos, 
pamokų, nepereis j kitų "skyrių. 
Kalbant poterius lietuviškai, 
užmiršta angliškai ir vėl bėda.

P. L., Australija
* *

Atrodo, būsiti "Dirvos” am
žinuoju skaitytoju, nes tuo tar
pu ji .domisi tokiais įvykiais, 
kurie nepritampa nė prie "Drau
go”, nė prie "Naujienų”. Antai, 
pav., apie L. Tr. B.-nės apylinkių 
atstovų suvažiavimų š. m, sali-

dradarbių išskaičiavime nebuvo 
paminėti.

Po įvedamojo pareiškimo, bu
vo iškelta eilė klausimų, kurių 
svarbesniuosius su atsakymais, 
kiek sutrumpinta forma, čia ir 
nerduodame:
K. — Ar minėtoji Paryžiaus 
ekipa (Bučkis; Baltrušaitis, 
Lanskoronskis, vėliau Turaus
kas) yra Vliko pastangomis su
kurta, ir ar Vlikui nebuvo ži
noma, kad ši . ekipa ta pačia 
kryptimi veikė net prieš Vliko 
susidarymų?
A. — Dabar ji veikia Vliko pa
vedimu, pagal atitinkamus Vliko 
nutarimus.
K. — Kokius iš tikrųjų žygius 
atliko Vliko pirmininkas ir šios 
dienos pranešėjas, neseniai lan
kydamiesi Paryžiuje ?
A. —- Buvo įteiktas JT Organi
zacijai trumpas memorandumas 
dėl genocido, napildvtas anksty
vesnių tuo pačiu reikalu memo
randumu rinkiniu, ir buvo išleis- 
tas.-atsišaukimas, raginus' rašyti 
atitinkamus laiškus delegacijoms 
JTO susirinkime, be to buvo

/

šio 6 d. sužinojau iš... "Dir- 
vo’s”. Niekas prieš suvažiavimų 
ir po jo rieparašė. Mūsų apylin
kėje vicepirmininkas buvo pain
formuotas pįrmininko kun. S. 
apie įvykšimą suvažiavimą tik 
iš vąkaro. Ir jeigu kitur pana
šiai buvd, tai atrodo buvo daro
mos pastabos, kad visuomenė 
nieko nesužinotų.

S. C., Chicago

tenkinta dabartine padėtimi, ka
da jos atstovas yra Vykdomo
joje Taryboje, kadangi dabar 
ML Taryba gali efektyviai veik
ti ir dalyvauti bendrame darbe. 
K. — Ar Tamsta pritari spau
doje pasirodžiusiems straips
niams, diskredituojantiems Lie- 
tuvos diplomatus?
A. — Aš nepritariu jokiems 
straipsniams, kurie ką nors dis
kredituoja. Tik aš nežinau, ar 
buvo mūsų spaudoje straipsniu, 
kurie diskredituotu diplomatus. 
K. —: Kaip iš tikrųjų įvyko dr. 
Meierio pakėlimas į ministerio 
laipsnį.
A. — Apie tai patyriau tik čia 
iš spaudos ir nieko daugiau ne
žinau. Viena aišku, kad jeigu 
toks aktas pripažintas, tai kiek
vienu atveju yra gerai, vistiek, 
kaip tas aktas būtų buvęs atlik
tas.
K. — Kas dalyvaus numatomoje 
platesnės visuomenės konferen
cijoje/ kuri. būsianti šaukiama 
Lietuvos laisvinimo - veiklai ap
tarti? .
A. — šiuo reikalu bus tariamasi 

•su ALT, Laisv. Eur. patariamą
ja grupe, Mažosios Lietuvos Ta
ryba, Pas. Liet. Bendruomenės 
vadovybe.
K. — O kaip su Liet. Rezisten
cijos Santarve? •
A. — Vliko nuomonė Rezisten
cinės santarvės reikalu buvo pa
skelbta per Eltą. Ji j Vliką dėl 
bendradarbiavimo nesikreipė, ji 
sudaryta maždaug tų pačių as
menų, kaip pirma buvo'Vliko ar 
BDPS grupė; ir jos buvimas

"Orkidėjos ponui Malenkovui”
— tokio pavadinimo straipsnyje, 
primenančiame pagarsėjusio ra
šytojo James Handley Chase 
"juodųjų” romanų serijų, anglų 
savaitinis žurnalas "The Eco.no- 
mist” bandę praskleisti Stalino 
įpėdinystės paslaptis.

. Malenkovas — vice premjeras 
ir Politbiuro narys — neseniai 
atšventė gimimo diena. Jam su-, 
kalto 50 metu. Tai šventei pa
ženklinti iškilmės sukėlė daug 
komentarų. Kaip kalbama apie 
Stalino sosto paveldėjimų, Ma- 
lenkovo pavardė dažniausiai sta
toma tuoi po Molotovo. Tai pa
brėžia fakta, kad naujoji karta 
sovietuose jau prasimuša į pir
mąsias eiles ir bandys užimti 
vieta kuo arčiau valdžios vadeliu, 
kurios jau slysta iš persenusio 
Stalino rankų.

■ Rusai turi tris lyderiu — va
du kartas. Iš Stalino vienmečių.
— tu kurie jau turi daugiau kaip j 
7n metu — liko tik vienas Voro- 
šilovas, be jokios specialios įta
kos. paprastas statistas. Gabiau
sieji buvo paties Stalino elimi
nuoti — likviduoti, o kiti jau 
mirė. Sekanti karta,' maždaug 
dešimtį metu jaunesnė, savo pry- 
šak.v turi Molotovų, "prezidentą” 
švernika ir vice premjera Ka- 
ganovičiu. Malenkovas priklau
so trečiajai kartai, kuri iškilo 
anie 1930-40 metus, ir kurios pa
čiu įžymiausiu atstovu" buvo 
ždanovas, kiek vyresnis už Ma- 
lenkova, pastarojo stirn-us kon
kurentas. ždanovtii ir Ščerbako
vui nūmirus bei Voznesenskiui 
paslaptingai staiga' dingus, Ma
lenkovas liko neginčijamas ir 
vienintelis "jaunimo” atstovas, 
turįs apie save "švarų” akira
tį...

Jo praeitis yra tokia pat, kaip 
ir visų naujųjų biurokratų, ku
rie įgyjo autoriteto ir jėgos Sta
lino šešėlyje ir, kurie formavosi 
pagal savo valdovą. Malenkovas 
nei kalbėtoias, nei rašytojas —- 
jo jėga glūdi organizaciniuose 
gabumuose. Jis moka kontroliuo
ti ir vairuoti sovietinį aparatą. 
Jis pradėjo karjerų 1920 me
tais užimdamas maža vietą par
tijos sekretoriate ir 1930 metais 
jau buvo paskirtas organizuoti 
Maskvos kompartijos skyrių 
"naujais pagrindais”. 1941 me
tais jis įrašomas“ kandidatu j 
Politbiūrą, ir, kas dar svarbiau, 
priimamus nariu į Orgbiurą, ku
riam pavesta kontrolė vietinės 
partijos kadrų. Tuoj’po karo jis 
tampa pilnateisiu Politbiūro na
riu. Vėliau jis siunčiamas drail-

ge su ždanovu j pirmųjų Komin- 
formo sesijų ir'pagaliau tampa 
vice premjeru.

Malenkovas negali prilygti 
Molotovui nei vyresniškumu, nei 
vaidmeniu sovietinėje politikoje 
ir jos vedime. Tačiau reikia at
siminti Malenkovo darbštumų ir 
pajėgumą — potencialų — ypač 
dar ir dėl to, kad jis dabar yra 
kontroliujantis,. visagalis Org- 
biūro narys ir kaip tik iš tokios 
pozicijos, kuri duoda galimumus 
tampyti visas partijos aparato 
virveles, iš kur pats Stalinas 
savo laiku iškopė į viršūnę.

Humoristai sako, jei kada nors 
Stalinas numirs ir bus laidoja
mas, reiks stebėti, laidotuvių 
tvarkų — kas pirmas eina pas
kui karstų. Tai busiąs geriau
sias nurodymas kaip sunume
ruotas kandidatų į dikatorius 
sąrašas. Jei Molotovas eitų pir
muoju numeriu, Malenkovas an
truoju, tai gruzinas Berija, vi
sagalės MVD viršininkas, grei
čiausiai sektų tuoj iš paskos, 
ant kulnu mindamas ir špygą ki
šenėj laikydamas...

J. Masiulis, Paryžius

AKTORIŲ UŽDARBIS 
AMERIKOJE

Daugelis mano, kad Ameriko
je aktoriai yrą gerai ątlyginami. 
Tačiau tų tikrai gerai atlygina
mų esama tik mažo skaičiaus. 
Daugumas ne tik menkai atly
ginami, bet dažniausiai neturi 
nuolatinio darbo aktoriaus pro
fesijoje. Amerikoje yra tik šeši 
aktoriai, kurie per metus uždir
ba daugiau kaip 100,000 dolerių. 
Tik penki nuošimčiai visų pro
fesionalų aktorių uždirba apie 
10,009 per metus. O šiaip jau, 
suėmus visus Amerikos aktorius 
profesionalus ir jų visų uždar
bį išdalinus visiems po lygiai, 
vidurkis 1951 metais išėjo tik 
799 dolerių per metus. Ir tai tas 
vidurkis buvo" 50 dolerių- augš- 
tesnis, negu 1940 metais.

■■ . " : ■ ■
;... i

Seniausias ir gražiausiai fliu* 
rruotas lietuviškos minties žun

- naląs.

MARGUTIS
įsteigė kompozitorius 

A; VANAG'AITIS 
Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
• dovanai. ‘ . 

6755' So. Western Ąve 
Chicago 36. III.
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'A;

Laisvės varpe, kuris kabėjo karo mu
ziejaus bokšte Kaune, ir kurį padovanojo 
Lietuvai Amerikos lietuviai, įrašyta: O 
SKAMBINK PER AMŽIUS VAIKAMS 
LIETUVOS, KAS NEGINA LAISVĖS, TAS 
NEVERTAS JOS.

Šis varpas į Lietuvą buvo atvežtas Lie
tuvai atgavus nepriklausomybę, tačiau šių 
žodžių prasmę lietuviai žinojo jau labai se
niai. Todėl jie niekados nepaliovė kovoję 
dėl laisvės.

šimtą ir dvidešimt mėtų Lietuva buvo 
rusų caro vergijoje. Išmirė tie, kurie laisvę 
buvo pažinę, tačiau laisvės troškimas paliko 
gyvas naujai gimstančių ir augančių lietu
vių širdyse. Ir todėl, kai 1918 metais paskli
do laisvės šūkiai, tai tuojau pat atsirado 
daugybė savanorių pasiryžusių tą laisvę 
apginti.

Vasario 16 d. švęsime Lietuvos Nepri
klausomybės atgavimo sukaktį. Švęsime to
li nuo savo tėvynės, kurią ir vėl trempia 
žiaurūs okupantai. Lietuva surakinta sun
kiomis grandinėmis verkia, kaip tai pavaiz
davo "Tėviškėlės” skaitytojas Stasys Ši
maitis
6o

(žiūr. 54 pusi.). Rusiški durtuvai

apsupę ją. Tačiau debesyse-skrieja Vytis. 
Tai lietuvių laisvės ir nepriklausomybės 
ženklas. Ir galbūt jau nebetoli tas laikas, 
kadą laisvės Vytis sušvitruos kardu ir lais
vės saulė nušvis Lietuvoje.

O tuo tarpu mes visi turime budėti, kad 
laisvės-troškimas neapleistų mūsųj bet dar 
labiau augtų ir tvirtėtų mūsų širdyse. Ir 
kai Lietuvai sušvis laiminga Vasario 16 
diena, žinokime, kad tada mes jaunieji tu
rėsime užimti mūsų tėvų vietą ir parodyti,' 
kad mes kaip ir mūsų tėveliai mylime savo 
tėvynę ir mokame kaip ir jie dėl jos dirbti 
ir aukotis. Todėl jau dabar turime toms 
atsakingoms pareigoms uoliai rengtis. Pri
valome stropiai mokytis, neužmiršti lietuvių 
kalbos, kodaųgiau sužinoti apie savo tėvy
nę. Būdami stropiais mokiniais dabar, bū
sime geri darbuotojai ateityje. ■

REDAKTORIUS PRAŠO VISUS ISIDfiMETI, ' 
kad "Tėviškėlei" laiškus rašyti ir uždavinių 
sprendimus siųsti reikia ne i Clevelandų, bet j 

, Chicagų, antrame puslapyje nurodyta adresu.
Kitaip laiškai pavėluoja aplink bekeliaudami.
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LAISVĖS REGĖJIMAS

VIKTORAS ŠIMAITIS

Iš pasaulio plataus begalinio, 
Kur tik plaka lietuvio širdis,
Į tėvų ir senolių Tėvynę 
Skrenda laisvės viltis ir mintis.

Pro nuogų durtuvų milionus 
Prasilaužia audringu žaibu 
Ir į pavergto Nemuno klonius 
Trenkia skambančiu laisvės varpu.

Trupa kruvinos plieno tvirtovės, 
šauna saulėn linksmi vyturiai.
Skuba sėjai laimingi artojai. 
Laisvės riksmo pilni pagiriai!

Gedimino pily plevėsuoja 
Garbingoji tautos vėliava!
Iš pasaulio plataus begalinio ' 
šaukia mus mylima Lietuva!



P. SURVILA

1

o

— Tėveli, — pašaukė Juozukas, — ar 
"Tėviškėlės” paštininkas neatnešė?

— Ne, šiandien "Tėviškėlės” nėra, šian
dien tik viena "Dirva” atkeliavo. Kitą sa
vaitę gausi ir "Tėviškėlę”. Bet štai čia rašo, 
kad mūsų mieste bus švenčiama iškilmip- 
gai Vasario 16 dienos šventė. Eisim visi į 
minėjimą.

— Ar Lietuvoje taip pat būdavo minė
jimai? Taip pat visi susirinkdavo į salę?

— Žinoma. Būdavo ne tik minėjimai, 
bet taip pat ir paradai. Eidavo kareiviai, 
šauliai, skautai, mokiniai. Visai taip, kaip 
tu matei kai buvo švenčiama Amerikos ne
priklausomybės šventė.

— O tu tėveli, ar vaikščiojai parade?
— Žinoma. Aš buvau šaulys ir mūsų 

būrys dalyvaudavo parade. Kartais būdavo 
šalta, net veidai įrausdavo nuo šalčio, bet 
taip dar gražiau atrodydavo mūsų paradas. 
Kelis kartus man teko, nešti pulko vėliavą.

Juozukas susimąstė. Jis savo mintyse 
matė augštaūgį savo tėvelį su gražia ple- 

• vėsuojančia vėliava. Jis net užmigęs sap
navo didelį paradą Lietuvoje. Ir jis žygiavo 
kartu su tėveliu. Buvo daug žmonių, grojo 
orkestrai.

Ir taip jam įstrigo į galvą paradas su 
vėliavomis, kad jis sugalvojo Vasario 16 d. 
vėliavėlę prisisegti prie savo švarkelio. Tai 
bus beveik kaip paradas. Ir taip Juozukas 
ėmė rengtis švęsti Lietuvos nepriklausomy
bes šventę. Jis paprašė mamos, kad jam 
padarytų mažytę vėliavėlę prie atlapo. Pas
kui jis sugalvojo, kad ir jo jaunesnės dvi 
sesutės, Janytė ir Birutė, kurios dar ne
vaikščiojo į mokyklą, turi taip pat tą dieną 
būti su vėliavėlėmis. Todėl jis paprašė ma
mos, kad padarytu’dar kelias vėliavėles.
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— 0 kaip manai, Juozuk, kad ir mes su 
tėveliu tą dieną pasipuoštumėm lietuviškom 
vėliavėlėm? paklausė mama.

Juozukas net pašoko iš džiaugsmo, kad 
mama pritaria jo sumanymui.

Paskui jam atėjo mintis, kad jis pats 
iš popierio padarys lietuviškų vėliavėlių ir 
Vasario 16 d. papuoš visą butą. Ištisą sa-’ 
vaitę jis buvo užsiėmęs šiais darbais. Ir štai 
pagaliau atėjo lauktoji vasario 16 d. Juo
zukas pasipuošė lietuviška trispalve ir ki
šenėje dar turėjo keletą savo draugams.

Pertraukos metu visi vaikai domėjosi 
jo vėliavėle, o vienas paklausė, kam jis ją 
dėvi, ir sužinojęs, kad šiandien Lietuvos ne
priklausomybės šventė, paprašė:

— Juozuk, duok man vieną vėliavėlę. 
Aš irgi noriu šiandien ją nešioti..

Tas kuris prašė buvo latvis ir Juozu
kas rimtai ėmė mąstyti ar nelietuvis gali 
lietuvišką vėliavėlę nešioti ar ne. O latviu
kas jam pareiškė:

— Kai bus Latvijos nepriklausomybės 
šventė tai aš tau tada duosiu latvišką vė
liavėlę.

Tada Juozukas prisegė lietuvišką tri
spalvę latviukui ir išdalino visas turėtas 
vėliavėles kitiems' vaikams.

Grįžęs namo Juozukas rado abi' savo 
sesutes bėgiojančias po kambarį su vėlia
vėlėmis. Ir čia jam atėjo į galvą viena min
tis. Jis nieko nesakė mamai ir su Janyte ir 
su Birute kažką rengė. Jie visi trys ilgai 
šnabždėjosi ir kažką darė. O mamai pa
klausus, pasakė, kad turėtų kantrybės iki 
tėvelis grįš iš darbo. O kai tėvelis grįžo, tai 
Juozukas paprašė abudu tėvelius susėsti 
svečių kambaryje. Tėvelis ir mamytė ste- 
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bejosi, kas čia gali būti rengiama. Bet il
gai laukti nereikėjo.

Štai pro miegamojo duris pasirodė Juo
zukas su vėliava rankose. Paskui ėjo Biru
tė ir nešė Vyties paveikslą. O paskui visus 
žygiavo jauniausioji Janutė ir traukė ve
žimėlį su visomis savo lėlėmis ir meškiuku. 
Visi trys dainavo: ”Kur bėga Šešupė, kur 
Nemunas teka...”

Paradas pražygiavęs per svečių kam

barį, pasuko virtuvės link, paskui per val
gomąjį vėl grįžo atgal.

Tėvelis apkabino savo vaikus ir labai 
susijaudinęs pasakė:

— Tai mano vaikai! Tai išaugs geri 
lietuviai! Bus tikri patriotai!

Pasibaigus paradui, tėvelis visą vaka
rą pasakojo vaikams apie Lietuvą. Taip Juo
zukas su seselėmis atšventė vasario 16 die
ną namie, o sekmadienį visi atsilankė mi
nėjime.

MUS KVIEČIA
dalyvauti tarptautinėje vaikų piešinių parodoje

Tarptautinė meno mokykla ir galerija 
Philadelphijoje organizuoja vaikų piešinių 
parodą, kurioje kviečiami dalyvauti visų 
tautų vaikai. Parodos organizatoriai per 
Lietuvos Generalinį konsulą Joną Budrį 
kreipiasi į lietuvius kviesdami visus nuo 3 
iki 16 metų amžiaus vaikus į talką.

Parodai priimami piešiniai turi būti 
origanali kūryba nedidesni kaip 18x24 colių.

Prie piešinio turi būti pažymėta auto
riaus vardas, pavardė, amžius, kurioje mo

kykloje ir kuriame skyriuje mokosi ir adre
sas. šios žinios kartu su piešinio vardu turi 
būti surašytos kitoje piešinio pusėje žemai 
dešiniame kampe.

Norintieji šioje parodoje dalyvauti Lie
tuvos skyriuje prašomi piešinius atsiųsti 
"Tėviškėlės” redakcijai iki vasario 20 d.

Patartina piešinius siųsti lietuviškų te
mų. čia yra labai graži proga parodyti Lie
tuvos okupaciją, jos vargus. Lietuvos gam
tą, žmones. Savojo krašto pasiilgimą ir t.t.



PRANAS VAIČAITIS
Pranas Vaičaitis gimė 1876 m. vasa

rio m. 10 d., Santakų kaime, Sintautų 
valsčiuje; Baigęs gimnazijų ir Įstojęs į 
universitetų, jis uoliai bendradarbiavo tuo
metiniuose lietuvių laikraščiuose. Bestu
dentaudamas labai vargingai gyveno vers
damasis pamokomis ir kitais uždarbiais. 
Sunkus gyvenimas pakirto jėgas ir Pra
nas Vaičaitis susirgo džiova, kuri jį, vos 
25 metų vyrų, galutinai pagraužė! Paliko 
pluoštų eilėraščių, kuriuose gyvai atsi
spindi savos žemės meilė. Daugelis jo ei
lėraščių apie rusų priespaudų, atrodo lyg 
būtų šiandien parašyti.

YRA ŠALIS |

PRANAS VAIČAITIS

Yra šalis, kur upės teka
Linksmai tarp girių ūžiančių,
Ir meiliai tarpu savęs šneka
Prie giesmininkų vieversių.

Ten prakaitas aplieja žmonės
Prie vasaros sunkių darbų
Ir prastaB parėdas marškonis 
Apdengia sąnarius visų.

Bet tave meiliai pavaišina,
Kaip tik nueisi į svečius, — 
Ten tave myli, valgidina, 
Kiek tik daleidžia išteklius.

Ir grakščios tos šalies merginos 
Ten žydi vis kuonuopuikiau ... 
šalis ta Lietuva vadinas.
Bet aš — neilgai ten buvau ....

Atsimenu, kada į guolį
Saulutę prašo vakarai,
Ir gieda lietuviai — varguoliai,
Nes pabaigti dienos darbai...

Kaip tųsyk mergos veidų skaistų 
Prie rūtų lenkia kvepiančių, 
Dainuodamos, jas meiliai laisto, 
Lelijų skinas žydinčių ...

Atsimenu, kaip vakars šiltas
Po vasaros kaitrios dienos
Ir oras, ramumu pripiltas,
Prieš norų traukia prie dainos...

Kaip tųsyk varpas sunkiai gaudžia 
Ir jis girdėt toli, toli...
Seniai jau paukščiai medžiuos snaudžia,
Bet pats užmigti negali.... , •

Kaip upės vandens, mintys teka,
Idėjos reiškiasi galvoj;
Gamta su tavim, rodos, šneka:
”Gražu, gražu mūs Lietuvoj”!,...

O, tėviškė, koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau ūmai, — 
To neišreikš nei vienas raštas, 
Tų pasakys vieni jausmai...

e
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/ • ' LIETUVIŠKI PAPUOŠIMAI. čia matomi papuošimai yra paimti iš lietuviu liau
siąs meno lobyno. Jie buvo naudojami senovėje puošiant namus, baldus, darbo įran
kius ir kitus daiktus. Pabandykite juos nupiešti ir sudaryti papuošimus savo sąsiuvi
nių viršeliams, knygų aplankams ir kitokiems darbeliams.
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AIEIECIĖILĖ
šiuo kartu turime tris raides. 

H raide yra ne lietuviška ir ji 
vartojama tik nelietuviškos kil
mės žodžiuose.

Kai mokote savo mažuosius 
broliukus ar sesutes skaityti, tai 
pasistenkite surasti daugiau žo
džių prasidedančių ta raide, ku
rios mokotės. Pabandykite ir nu
piešti. Labai būtų malonu, kad 
savo piešinėlius atsiųstumėte 
"Tėviškėles” redaktoriui.

ALDUTĖS KNYGA
"Tėviškėlės" redakcijoje yra 

gauta visas pluoštas rašinėlių 
apie Aldutės knygą, šio apsaky
mėlio pradžia buvo įdėta "Tė
viškėlės" 2 nr. 30 pusi. Kas pa
rašėte pabaigą, prašome atsiųsti 
iki vasario mėn. 30 d. Bus sudar 
ryta speciali komisija, kuri per
skaitys visus rašinėlius -ir už 
geriausiai parašytus paskirs 
dovaųas. Balandžio mėn. "Tėviš
kėlėje” galėsite paskaityti ge- 
riaUsį rašinėlį. Taigi, paskubė
kite.

ŽAIDIMAI

Žąsis gaudyti
žąsinas ir vilkas — kurie mo

ka kalbėti, kiti žaidėjai — žąsys.
Žąsinas stojas pirmas, žąsys 

rikiuojas viena paskui kitą' žą
sinui iš paskos. Pirmieji žąsis 
apsikabina žąsiną per pusiaują 
ir visos kitos žąsys viena kitą 
apsikabina per juosmenį.

Vilkas — tolėliau, pasilanks- 
tydamas "žabus renka” ir kal
basi su žąsinu:

Žąsinas: — Padėk, Dieve! 
Vilkas: —■ Ačiū, ačiū. 
Ž. — Ką čia dirbi? 
V. — žabus renku, 
ž. — Kam tie žabai?
V. — Ugnelei kurti.
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ž. — Kam ta ugnelė?
V. — šaukšteliams mazgoti. 
Ž. — Kam tie šaukšteliai?
V. — Jukelei srėbti.
Ž. — Iš kur gausi jukelės?
V. — Anoj pusėj marelių 

skraido pulkas žąselių ...
Sulig tais žodžiais vilkas puo

la žąsų gaudyti, žąsys nuo jo 
bėga.

Žaidimo taisyklės: žąsys vie
na kitos ir žąsino stipriai lai
kos per juosmenis rankomis su
sikibus, negalima iš vidurio lai
kius paleisti; negalima už rūbų 
laikytis, žąsinas negali vilko 
stverti nė prilaikyti. Vilkas žą
sis gaudo iš galo, aplinkui api
bėgdamas. Jis negali žąsų stvar
styti per žąsiną, negali iš vidu
rio gaudyti, iš galo, jei žąsys 
nevilkrios gali ir kelias iš eilės 
paliesti. Vilkas negali kitaip žą
sies gaudyti; kaip tik ranka pa
liesdamas ; katrą vilkas ranka 
bus palietęs — ta skaitos su
gauta. žaidžiama lauke ir kam
bary.

"13” .

Kaikurie žmonės sako, kad 
skaičius' 13 yra nelaimingas. Ko
dėl? Jie ir patys to gerai neži
no^ Pažvelkite j Jurigtinių Ame
rikos Valstybių didįjį antspaudą 
ir ten rasite:

13 raidžiu paraše ”E PLURI- 
BUS UNUM”.

13 žvaigždžių virš erelio.
13 debesėlių, kurie supa 

žvaigždes.
13 juostų ant skydo.
13 strėlių vienoje erelio ko

joje.
13 lapų šakoje, kurią laiko 

erelis.
. 13 uogų šakoje, kurią laiko 
erelis.

Ir visdėlto Amerika yra viena 
laimingiausių šalių pasaulyje.

BĮ
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Buvo pietų laikas. Mama 
paėmė ant rankų pat} ma
žąjį broliuką. Šiandien jis 
pirmą kartą valgys daržo
ves. Aušrelė ir Ramutis at
sistojo greta pažiūrėti, kaip 
patiks jų mažiausiajam bro
liukui morkų košė. Bet vos 
pirmą šaukštą mama prine
šė jam prie lūpų, jis susi
raukė ir savo maža rankele 
pastūmė šaukštą šalin.

— Atrodo, kad jam nepa
tinka morkos, — pasakė Ra
mutis.

— Jis nevalgo todėl, kad 
jis nežino, kaip skanios yra 
morkos, — pasakė mama. 
Mes visados nemėgstame tų 
dalykų, kurių gerai nežino
me. Žinote, tai man primena 
istoriją apie vieną berniuką, 
arba tikriau sakant apie jo 
šešėlį. Ar papasakoti?

— Papasakok, mama, pa
pasakok, — sušuko abudu 
vaikai kartu.

— Gyveno kartą vienas 
berniukas, — pradėjo ma
ma. — Jis nemėgo valgyti. 
Tiesa, jisVĮhbai mėgo saldai
nius, ledainius ir kitokius 
skanėstus, bet jis nenorėjo 
valgyti nei sriubos, nei ko
šės, neį mėsos, nei daržovių. 
Tuo tarpu, kai'jo brolis ir 
sesutė viską valgė, kasdien 
augo ir stiprėjo, keistasis 
berniukas niekė nevalgė ir 
diena iš dienos plonėjo.
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— Palaukite tik dar kiek 
laiko, — pasakė jo mama, — 
ir iš jo teliks tik šešėlis.

Taip ir įvyko/ Po kurio 
laiko iš berniuko beliko tik 
plonas šešėlis.

— šešėliui nėra reikalo 
užimti vietą prie stalo, — 
pasakė kartą tėvelis. Ir ber
niukas turėjo pasitraukti 
nuo stalo.

— Šešėliui
lų, — pasakė jo

zais-
ir ji

pasiėmė sau patinkamus 
žaislus. - \ ■

— Kam šešėliui reikalin
gos knygos? — paklausė jo 
broliukas ir pasiėmė visas 
knygas.

Keistojo berniuko šešėlis 
vaikštinėjo vienas liūdnas, . 
neturėjo su kuo žaisti ir ne
turėjo ką veikti. Pagaliau 
jam pasidarė taip liūdna, 
kad jis nubėgo pas mamą į 
virtuvę ir ėmė verkti.

v

— Aš nebenoriu būti še- 
šėėėėliiiisssss. Aš noriu būti 
vėl berniukaaaaaaas....

— Gerai, — pasakė keis
tojo berniuko maiha, — tai 
labai lengva padaryti. Tu 
turi vėl valgyti.

Šešėlis negaišo laiko. Jis 
tuojau sėdo prie stalo ir su
valgė didelę lėkštę sriubos ir 
didelį gabalą mėsos su dar
žovėmis. Ir vėl jis tapo ber
niukas. Nuo to laiko jis kas
dien augo ir tvirtėjo, kol 
tapo kaip ir visi kiti ber
niukai.

Lyg tik mama baigė savo 
pasakojimą, mažasis broliu
kas išsižiojo, lyg prašyda
mas morkų košės.

— Matai, mama, — pasa
kė Aušrelė, — mūsų maža
sis broliukas nenori tapti 
šešėliu.

(Iš anglų kalbos)
Al. Ro.

' I ■■■■!—M



AISOPO PASAKOSI
VARLĖ IR JAUTIS
— Mamyte, — tarė mažas 

varliūkštis savo mamai, di
delei varlei, — aš mačiau di
delį, didelį baisūną. Jis bu
vo toks didelis, kaip kalnas, 
su ragais ant galvos, su ilga 
uodega, o jo kanopos per
skeltos pusiau.

— Et, vaikeli, — atsakė 
didžiulė varlė, — tai ūkinin
ko Baltaičio jautis. Jis visai 
nėra toks didelis, kaip tau 
atrodė. Jis tik trupučiuką 
storesnis už mane, ir aš la

bai lengvai galiu tapti to
kia plati kaip jis. Žiūrėk.

Taip pasakiusi ji pradėjo 
pūstis.

— Ar jau panaši aš į jau
tį? — po kiek laiko paklausė 
ji-

— O, ne. Jis kur kas sto
resnis už tave, — atsakė jau
nasis varliūkštis.

Senė vėl pūtėsi ir vis pro
tarpiais klausė, kas už ką 
storesnis: ar jautis už ją ar 
ji už jautį.

— Jautis storesnis, — vis 
atsakinėjo jauniklis.

O sehė vis pūtėsi ir pūtė
si. Pagaliau tarė:

— Na, dabar tai jau iš 
tikrųjų jautis negali būti 
storesnis už mane... — ii" 
kaip tik ištarė šiuos žodžius, 
plyšo pusiau...

Negera yra perdaug pasitikėti 
savimi.

LAPĖ BEUODEGĖ

Kartą lapė pakliuvo į 
spąstus ir neteko uodegos. 
Spąstai nurovė jai visą gra
žią uodegą. Pradžioje ji lyg 
ir gėdinosi pasirodyti drau
gėms be savo papuošalo, bet 
vėliau nutarė veikti gudru
mu. Sušaukusi visų lapių su
sirinkimą ji taip prabilo:

— Kūmutės, aš pastebė
jau, kad uodegos mums la
bai kliudo. Todėl siūlau vi
soms nusikirsti uodegas. Tik 
pamanykite, kaip sunku 

.mums pabėgti nuo šunų su 
ta ilga uodega. Pagaliau ji 
labai kliudo, kai mes norime 
susėsti vieną su kita drau
giškai pasišnekučiuoti.

— Tai tiesa, — pastebėjo 
viena Senyva lapė, — tik aš 
nemanau, kad tamsta būtum 
patarusi nusirauti uodegas, 
jeigu pati ją dar turėtum.

Neįkalbinėk kitiems, ko pats 
nedarytum.

Kartą liūtas drauge su asi
lu išėję medžioti surado ur
vą, kuriame buvo keletas 
ožių. Liūtas sustojo prie ur
vo, o asilas įėjo į vidų ir 
spardydamasis, bliaudamas 
vijo ožius laukan. Tuo tar
pu liūtas visus juos papjovė. 
Asilas išėjęs iš urvo klausia 
liūtą:

— Na, ar aš ne puikiai 
rėkiau?

— Labai gerai, — atsakė 
liūtas, — jeigu nebūčiau ži
nojęs, kad tai asilas rėkia, 
tai ir pats būčiau iš baimės 
pabėgęs.

Ne visiems ir ne Visų riksmas 
yra baisus.__________
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Iš paukščiu gyvenimo
Turi sparnus, bet nelekia

Pingvinas nors ir turi sparnus, bet ne
gali lakięti. O gulbė, flamingas, višta gali 
paskristi tik labai trumpą laiką.
Jie nepaiso išradimų

Pašto karveliai dar ir dabar yra nau
dojami nešioti įvairioms žinioms, nors yra 
labai daug modernių susižinojimo priemo- ■ 
nių. Amerikos valstybės žinių departamen
tas ir dabai- dar naudoja karvelius. Kar
veliai sugeba grįžti namo net 1500 mylių 
kelią. Žinios surašytos ant plono popierio 
yra sudedamos j mažytę metalinę dėželę, 
kuri pririšama karveliui prie kojos.

Paukštis — žvejys
Jūrų antis (kormoranus) kinai naudo

ja žvejybai. Jie užriša šniūrelį paukščiui 
ant kaklo ir paleidžia į jūrą. Paukštis pa
neria po vandeniu ir pagauną žuvį, bet žie
das aplink kaklą neleidžia jam tos žuvies 
praryti ir jis ją pristato paukščio savinin
kui. ........ _..........
Stropi antis

Kiekvienas mašinistas gerai žino, kad 
mašina tik tada gerai veiks, jeigu ji bus 
patepta alyva. Tą žino ir antis. Savo plunks
nas ji nuolat tepa alyva, todėl jai nardant 
plunksnos nesušlampa. Alyvą ji gauna iš 
savo kūno. -
Paukštis be priešų

Toks paukštis yra pingvinas. Pietų po
liuje, kur pingvinas gyvena, jis neturi jokiu 
priešų. Todėl jis yra labai draugiškas. Ping
vinas vaikšto stačias, kaip žmogus, ir yra 
gana panašus į žmogų.



R BE GELTONA

Kievieno lietuvio namuose turi būti 
kasnors, kas primintų, kad jis yra lietuvis. 
Tam tikslui galima turėti ant sienos Vytį. 
Bet taip pat labai gražu turėti ir lietuvišką 
vėliavėlę, kurią galima pastatyti ant stalo 
ar ant lentynėlės.

"A' .Čia randate piešinėlius, kaip reikia pa
sigaminti vėliavėlę, kurią būtų galima nu
leisti ir pakelti, kaip tikrą vėliavą.

Pirmiausia reikia turėti apskritą laz
delę, kuri bus mūsų vėliavėles kotas. Taip 
pat reikalinga kaladėlė, kurioje išgręžiama 
skylutė, į kurią teks įstatyti vėliavėlę.

Pačią vėliavėlę reikia pasiūti iš plonos 
medžiagos trijų gabalėlių. Medžiagos spal
vos; geltona, žalia ir raudona. Vėliavėlę 
reikia pritvirtinti siūlais prie šniūrelio, ku
ris reikia užkabinti ir užrišti ant vinelių, 
kurios įkaltos į stiebelį.

Didumai coliais yra parodyti piešiniuo
se. Galima daryti šiek tiek mažesnių ar di
desniu, tačiau geriau perdaug nenutolti.

Norint, stiebelio pagrindą galima pa
puošti, išpiešiant dažais arba išpjaunant 
iš plonos lentelės Gedimino stulpus ir Vy
ties kryžius, kuriuos galima prilipinti prie 
pagrindo.

Kad ne taip greit susiteptų, patartina 
stiebelį ir pastovėlį nutepti su šviesiu laku 

• (varnish).
Vėliavėlės pagrindui papuošti galite 

taip pat panaudoti ir šiame "Tėviškėlės” 
numeryje įdėtus lietuviškus papuošimus 
(55 pusk).
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VAIKUČIAI SVETIMOSE 
ŠALYSE

Lietuvis. Koks gražus ir artimas žodis musų 
lūpose. Tačiau labai gaila ir kartu baisiai liūdna, 
kada išgirstame niekinant šitą žodį. Dar yra 
skaudžiau, kada šis žodis netik yra pašiepiamas 
svetimų žmopių lūpomis, bet ir iš mūsų pačių 
lietuvių tenka tai išgirsti...

Kiekvienas paklaus: "Kaip tai ? Patys lietu
viai gali niekinti šį taip brangų žodį?”

Tačiau atsiranda tokių, kurie net viešai pa
reiškia, jog jam gėda būti lietuviu, jog jam Lie
tuva, tai tik per rūkus atmenama šalis, jog jam 
ir svetur yra gerai.

Skaudu girdėti, bet taip mano ir viešai kalba 
kartais ir svetur gyvenantieji lietuviukai.

Mielasai jaunime, nebūkime tokie menki 
patriotai, nes tai žemina mūsų tėvynės vardą 
ne tik mūsų akyse, bet ir prieš svetimus žmones, 
kurie gali pamanyti: "Argi jų tėvų žemė tokia 
nemiela jiems? Argi mano tėvynė jam malones
nė?”

Nebijokime ištarti šio vardo — Lietuva, šis 
žodis turi būti mums šventas; nebūkime jo nie
kintojai. Būkime jo kėlėjai. Ir visados su pasi
didžiavimu sakykime: ”Aš lietuvis”.'

Tadas Jackevičius (Argentina)

VAIKAI DAILININKAI
Italijoje nepaprastai pasižymėjo mene Se

verino Guidi. Jis laimėjo visą eilę tarptautinių' 
konkursų ir jo paveikslų parodos buvo surengtos 
Paryžiuje, New Yorke, Cairo, Honolulu. Dar dau
giau. Jis įsteigė savo meno mokyklą. Ir sunku 
patikėti, kad šis pasižymėjęs dailininkas yra tik 
11 metų amžiaus.

Pirmąją premiją jis laimėjo būdamas septy- 
nerių metų, dalyvaudamas viename vaikų pie
šinių konkurse. Nuo to laiko jis laimėjo daugybę 
konkursų ir savame miestelyje įkūrė meno mo
kyklą vaikams. Jo mokyklos veikla buvo nufil
muota.

Taip pasižymėjo mene vienas italiukas. O 
čia štai panaši istorija apie lietuvaitę, kuri tėrą 
tik 5 metų amžiaus.

Prieš Kalėdas vienas Chicagos savaitraštis 
buvo paskelbęs vaikų piešinių konkursą, kuriame 
dalyvavo apie 500 vaikų. Komisija pirmąją pre
miją paskyrė neseniai į Ameriką atvykusiai mer
gytei. Jos vardas Raimonda Apeikytė.

Hockey

Šis žaidimas labai senas. Istorikai ran
da jo pradmenų buvus net prieš 2500 metų, 
žaidžiamas dvejopu būdu. Ant ledo ir ant 
pievos. Ypatingai buvo mėgiama žaisti 
Prancūzijoje, iš kur kilo ir pavadinimas 
”hockey” — prancūziškai ”hoquet” (tark,- 
”hokė) yra vadinama piemens lazda, kuri 
yra labai panaši į lazdą, naudojamą žai
džiant hockey. Amerikoje ant pievos hockey 
daugiausiai žaidžia moterys.

Ledo rutulys pirmiausia pradėtas, žais
ti Kanadoje 19 šimtmečio pabaigoje. Jį pra
dėjo žaisti Montrealio universiteto studen
tai. Tuojau šis žaidimas išplito po visus 
kraštus ir buvo labai pamėgtas.

Pašliūžos
Pašliūžos yra viena seniausių priemo

nių keliauti sniegu. Jos pirmiausia ir atsi
rado šiaurės kraštuose. Pradžioje jos buvo 
padaromos iš ilgų gyvulio kaulų. Vėliau 
imta gaminti iš tam tyčia parengto medžio.

Pašliūžų ilgumas nustatomas pagal pa- 
šliužininko ūgį. Jos turi būti tokio ilgio, 
kad pastačius ant žemės galima būtų ranka 
pasiekti viršūnę. •

Pašliūžos naudojamos ne tik praktiš
kiems reikalams, bet taip pat ir sportui. 
Rengia lenktynes, šokimus nuo tam tyčia 
parengto kalno. Pasaulio rekordas šokime 
yra 350.96 pėdų, pasiektas 1938 m.

Vykstant pasaulinėms sporto olimpia
doms ir pašliūžos taip pat yra įtraukiamos 
į programą. ,
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PAPASAKOK, MAMYTE
STASYS-LAUCIUS

Papasakok, prašom, brangioji mamyte, 
tu daug apie viską žinai, 
kaip lenkėsi puošnūs valdovai prieš Vytį, 
kaip gynė pilis milžinai;
kaip vėliavos bokštuose žaisdamos plakės 
garbės ir didybės laikais; 1
kaip, mūsų narsiems kunigaikščiams {sakius, 
prie sienų žygiavo pulkai;
kaip žlugo kryžiuotis žiaurus ir galingas, 
nusiaubęs aisčių žemes;
kaip, Vytauto Didžiojo širdžiai sustingus, 
kentėjome priespaudą mes;
kaip spaudą gabeno per šaltį ir lietų, 
slaptai, naktimis, po skvernu, 
kad žiburį lūšnoj lietuvis turėtų, 
kad šviestų dukras ii- sūnus;
kaip mūsų jauni savanoria artojai, 
beginkliai, basi, alkani,
granatomis priešą palankėj žegnojo 
ir grūdino dvasią ugny;
kaip krašto ir džiaugsmą, ir sielvartą didį 
sukaupdavo brėkštant minia,
kai gerbdavo laisvės aukas invalidai 
prie Karo Muziejaus, Kaune.
Sakyki, sakyki, brangioji mamyte, 
tu daug apie viską žinai,
ar vėl pamatysim prie Nemuno Vytį, 
ar liksime čia amžinai?

Kaip švęsti Vasario 16- ją?
Svejutė Vansauskaitė iš Illi- 

nois rašo:

16-tą vasario 'reikia praleisti 
kitaip kaip visas paprastas die
nas. Iš pat ryto reikia nueiti į 
bažnyčią. Visą dieną būti rim

tiems ir galvoti apie Lietuvą, 
apie Lietuvoje vargstančius žmo
nes ir vaikučius, apie partizanus 
apsnigtuose miškuose. Tą dieną 
dainuoti tik lietuviškas dainas ir 
skaityti lietuviškas knygas ir 
nupaišyti ką nors apie gražiąją 
Lietuvą. Mums, mano vyresnia

jai sesutei, broliukui ir man tė
veliai uždavė išmokti kiekvienam 
po gražų eiėraštj ir tą dieną 
jiems padeklamuoti.

štai kaip Vasario 16 d. atšvęs 
9 metų mergyte. O kaip Jūs 

’ šventėte tą visiems lietuviams 
brangią šventę?

' M
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Uždavinys Nr. 10

i

Atsiuntė Daiva Blinstrubaitė
pastatas
greit lūžtantis 
pelkė
vyro vardas 
laukų darbininkas 
rūbo dalis 
kitaip margas 
galvos papuošalas 
iš viršaus žemyn sudaro 

mūsų žymaus poeto vardų.
Uždav. vert. 3 taškais.

1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
G. -
7. -
8. -
Trečiosios raidės

Uždavinys Nr. 11

Atsiuntė V. G. Kazlauskai
Štai j kvadratai sudėti 

iš 15 lazdelių. Atimti 3 
lazdeles, kad liktų 3 
kvadratai.
'Uždav. vert. 1 tašku

UŽDAVINIŲ SPRENDĖJAI
Po 22 taškus turi: A. Balčiūnas,©. Blipstrubaitė, V. 

Budrevicius, 15. Butaųs, E. Cesnaitė, K. J. Cesonis, D. 
Eronunas, A. Januškevičius, K. Juskenas, L>. Kerulis, K. 
Leknius, Al. l.ekniute, V. uukosevicius, i. Mackevieiūfe, 
lt. Mockute, V. Morkūnas, Ą. Motiejūnas, V. Palukaitis, 
P. Petrauskaitė, V. Pransketis, K. Sabaliauskas, A. 
Sandargas, L. Smukštys, V. Svalbonas, N. Šukytė, A. 
Vaičjurgis, lt. židžiūnas, R. Žičkus. Po 20 taškų turi: L. 
Keruiyte. Po 19 taškų turi: A. Antanaitis, R. Liaildttnrkis, 
D. Mongirdus, S. Rimas. Po 17 taškų turi: V. Vitkus. Po 
16 taškų turi: V. Bajoras, J. Gailiušytė. Po 15.taškų turi: 
G. Noakas. Po 13 taškų turi: A. Bagdanskis, A. Bitėnus, 
K. Bliudnikas, V. Dagys, R. Gaidžiūnaitė, K. Gaidžiūnas, 
V. Nalivaika, B. Nausėda, Z. Numgaitč, A. Paplėnaitė, 
G. Senuta. 1*6 10 taškų turi: E. A. Freentan. Po 9 taškus 
turi: L. Bražėnaitė, V. G. Kazlauskai, I. Makauskytė, R. 
Merkelytė, I. Skardžiūtč. Po 7 taškus turi: G. Budrytė, 
Rf'Nemiekas. Po 6 taškus turi: G. Bartkus, G. Burkūnaitč, 
M. Gailiušytė, J. Janulcvičiūtė; R. Kašubaitė, J. Kava
liauskaitė, A. Modestavičius, O. Valaitytė. Po 5 taškus 
turi: V. Sirusas, S. Sirusas. Po 4 taškus- turi: D. Mauru- 
kaitė.
4’d"

Živilė Numgaudaitė (Chicago) Man įdomu būtų pa-’ 
įsiskaityti padavimas apie Živilę, nes ir mano vardas 
Živilė. Visuomet labai laukiu "Tėviškėlės".

mokyklų, 
neblogai, 

klausiniai

Ritutė Mer.kelytė (Canada) Labai nudžiugau paskai
čius "Tėviškėlę". Esu 9 metų. Lankau angliškų 

■todėl lietuviškai mokausi namuose. Man selinsi
Labinusiai "Tėviškėlėje” patinka eilėraščiai ir 
apie Lietuvų. Ačiū už taip malonų laikraštėlį.

Elžbieta, Liudyto Česnake (St. Charlcs, lllinois) Man 
labai, malonu gauti "Tėviškėlę”. Mes prieš du mėnesius 
išsikraustėme iš Chicagos į mažų miestelį. Tenai aš einu 
į airių katalikiškų mokykla, į septintų skyrių. Lietuvių 
tenai yru labai mažai todėl visos mano draugės yra 
amerikoniukūs. Lietuviškai tenka kalbėti 
dėl kaip matote . "Tėviškėlė" yra mano 
viešnia. Aš jos lauksiu kiekvienų mėnesį.

K. J. Čeponis (Baliimore) Aš labai 
lietuviškas pasakas, kuriose yra pasakojama apie senovės 
Lietuvos didvyrius. Algimantų skaičiau ir džiaugiausi. 
Kad jūs galėtumėt "Tėviškėlėje” parašyti tokių apsa
kymėlių, maunu, kad visiems patiktų. Pasaka apie Ginta
ro šalį buvo lubai graži ir buvo miela jų skaityti.

tik namie. To- 
lalmi laukiama

mėgstu skaityti

ATSAKYMAI

Živilei Numgauduitei. Tavo prašymų perdaviau dide
liam lietuviškų pudavimų žinovui Dr. J. Baliui. Manau, 
kad jis tikrai parašys apie Živilę.

Ritutei Merkclytei. Būtų malonu, kad parašytum kaip 
gyvena liotuviai vaikai Kanudąje. Gražu, kad mokaisi 
lietuviškai namie.

Liudvtei čėsnaitei. "Tėviškėlė” neužmirš Tavęs ap
lankyti, o Tu neužmiršk jai dažniau parašyti. Stenkis 
namie kalbėti visados tik lietuviškai.

K. J. Česoniui. Žinai, kai aš buvau Tavo amžiaus, 
man irgi labai patiko Algimantas. Tiesų pasakius, ir da
bar neperseniai vėl tų knygų perskaičiau. Gražu. Putsi- 
stengsiu Tavo prašynjų išpildyti. Parašiau apie tai rašy
tojui Karpiui. Jis tikrai parašys kų nors apie senovės 
lietuvių didvyrius. ' .

Jūsų Redaktorius

ATITAISYMAS

"Tėviškėles” 2 nr. 42 pusi. įsibrovė klaida. Po eilė
raščiu "Atsidžiaugti negali" parašas turi būti: Rūta 
Graudušytė, 7 m. II sk. mok.


