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Vilniuje Lietuvos Taryba pasi
rašė Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymą. Tas aktas buvo ilgos 
ir sunkios kovos vaisius, kanki
namos ir žudomos, bet nenužu
dytos tautos prisikėlimas.

Tik 22 metai buvo savarankiš
kos kūrybos laikotarpis, davęs 
gražią pradžią pasireikšti lietu
vių tautos genijui. Per tą laiką 
augo visokeriopa mūsų tautos 
ir valstybės pažanga. Mes iš 
siaurų rusiškos vergijos prie
miesčių gatvelių buvom išėję į 
plačius vakarų vieškelius ir dau
gelyje sričių buvom pradėję svei
kas lenktynes su savo artimais 
ir tolimais kaimynais.

Paskutinieji 12 metų yra pa
ženklinti baisia lietuvių tautos 
golgota. Iš eilės jau trečioji oku
pacija terioja mūsų žemę ir 
žmones. Lietuvių tauta, budelio 
plakama, kasdien atiduoda krau
jo aukas, bet nemiršta. Laisvė 
jokiom priemonėm nenužudoma 
ir kančioje prisikelia. Prisikels 
ir mūsų tautai, prisikels ir ki
tiems milionams pavergtųjų.

šioji Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo šventė mums tei
kia kiek daugiau vilčių, negu jų 
matydavom prieš kelius metus. 
Mes esam liudininkai, kada pa
saulis atbunda ir pradeda įžiū
rėti prasikaltėlius. Mes trokšta
me, kad teisingumo mastas bū
tų greičiau pritaikytas visoms 
tautoms ir įgyvendinti paskuti
niojo karo metu skelbti laisvės 
ir teisingumo šūkiai. Ir prezi
dento Trumano sutikimas vasa
rio 16-osios išvakarėse priimti 
Amerikos lietuvių atstovas, yra 
ženklas, kad mūsų laisvės šauks
mas girdimas.

Tegu meilė Lietuvos dega mū
sų širdyse!

ATSKRENDA RETI 
SVEČIAI

šį trečiadienį i New Yorko 
aerodromą atskrenda . trys reti 
svečiai — praėjusią vasarą Bal
tijos jūroje drąsiai nuginklavę 
rusus ir pasiekę Švedijos kran
tus. Tai trys kovojančios Lietu
vos jauni vyrai, nepasidavę prie
spaudai, pralaužę geležinę uždan
gą ir į vakarus atnešę mūsų tau
tos laisvės šauksmą.

New Yorko aerodrome ruošia
mas šių retų, svečių iškilmingas 
sutikimas. Dalyvaus Lietuvos 
generalinio konsulato, F,ree Eu- 
rope, Voice of America, Infor
macijos Centro ir kitų organi
zacijų atstovai.

Vėliau šie reti svečiai lanky
sis įvairiose Amerikos lietuvių 
kolonijose ir žodžiu papasakos 
apie tėvynės kančias.

Šie trys vyrai yra ne eiliniai 
pabėgėliai iš krašto. Jie žygiui, 
prasiveržti iš už geležinės už
dangos, turėjo ilgai ir planingai 

' ruoštis. Jie turėjo nugalėti labai 
daug pavojų ir kovotojo drąsa 
daug ko išsižadėti. Tat reikia 
manyti, kad lietuvių kolonijose 
jie bus reikiamai priimti ir iš
klausyti.

NAUJAS SKYRIUS 
DIRVOJE

• ’ ■ • ’ ' • “

šiame Dirvos numeryje prade
dame spausdinti Uršulės Žemai
tienės "Suvalkiečių vestuvės”. 
Redaguota mūsų tautosakos spe
cialisto ir tyrinėtojo Dr. J. Balio.

Uršulė Žemaitienė Amerikoje 
.jau išgyveno 36 metus.-Kitų ra
ginama ji parašė savo prisimini
mus, kuriuose prasklęisti didieji 
mūšų'tautos turtai Senieji - ir 
naujieji ateiviai pasekite juos, 
ir pamatysi^, kaip gyva tebSrfi 
Lietuva, kokia, didelė meilė jai 
reiškiama

Pereitą sekmadienį New Yor
ke lenkų buv. politinių kalinių 
(nacinių ir bolševikinių) draugi
ja surengė specialią akedemiją, 
kurioje kalbėjo Atstovų Rūmų 
narys Ray J. Maddenas, Katyno 
žudynėms tirti komisijos pir- : 
mininkas, ir genocido konvenci
jos autorius prof. Lemkinas.

Atst. R. J. Maddenas pabrėžė, 
kad Katynas yra tik viena gran
dis iš, didžiulės tokių nusikalti
mų grandinės. Visi toki nusi
kaltimai turį būti išaiškinti ir 
žmonijai parodyti tikrieji kal
tininkai.

R. J. Maddenas taip pat pa
sisakė prieš izoliacionistų pro- ■, 
pagandą, nurodydamas, kad, jei 
po pirmojo karo Jungt. Valsty
bės nebūtų pasukusios į izolia- 
cionizmą, jei būtų dalyvavusios 
Tautų Sąjungoje, tai nebūtų įsi- 1 
galėjęs Hitleris, būtų buvęs su
draustas MuSsolinis Etiopijoj ir 
greičiausiai nebūtų įvykusi ant
roji pasaulinė katastrofa, nebū
tų galėję įvykti ir tokių dalykų, 
kaip Katyno žudynės.

Prof. Lemkin pabrėžė, kad 
genocidas yra dar didesnė ir 
pavojingesnė nelaimė, negu ka
ras.

Ap:e K.-tyno žudynių tyrinė
jimą atstov. Maddenas plačiau 
nekalbėjo, kaip buvo tikėtasi su
sirinkusių jo kalbos paklausyti. 
Tyrinėjimo komisijos darbas dar 
nebaigtas ir jis negalėjo tos te
mos smulkiau paliesti.

Vienas iš dramatiškiausių tos 
komisijos veiklos 'momentų bu
vo pareitą savaitę, kai viešame 
komisijos posėdyje buvęs lenkų 
karys liudijo pats matęs dalį- 
Katyno žudynių, kada buvę nu
žudyta apie 220 lenkų karinin
kų. Jis liudijo būdamas apdeng
tas tam tikru maišiuku ant gal
vos, kuriame buvo tik skylutės 
akims ir lūpoms. Po liudijimo 
jis buvo nuvestas į slaptą kam
barį, kur jis persivilko ir dra
bužius, prieš išeidamas į gatvę, 
kad sovietų agentai negalėtų 
nustatyti, kas jis yra ir nenu
žudytų.

Jis pasakojo, kad 1939 metais 
rugsėjo mėnesį buvo bolševikų 
suimtas ir laikomas kalėjime 
kažkur apie Smolenską. Su vie
nu kunigu if kitu kariu jam pa
vykę iš kalėjimo pabėgti. Jie 
kalėjime girdėję kalbant, kad 
nuo ten nelabai tolimame Katy
no miške vyksta žudynės. Pa
bėgę iš kalėjimo jie visi trys 
patraukę link Katyno, kur ir 
užtikę dideles iškastas duobes. 
Jie įsilipę į medžius. Vakare tą 
vietą buvusi apšviesta elektros 
šviesa. Netrukus buvę atvaryta 
apie 220 lenkų karininkų ir pra
sidėjusios žudynės. Karininkai 
buvę vedami surišti poromis. 
Kiekvieną auką du sargybiniai 
naimdavę, vienas laikydavęs, ki
tas imdavęs kimšti į burną piū- 
venas. Kurie priešinęsi, o tokių 
buvę daugumas, nušaudavę j pa
kaušį. Kiti buVę tiesiog. įstumti 
į duobę užkimštomis burnomis, 
nenušauti; Tokia, egzekucija vy
kusi apie pusantros valandos.

Po egzekucijos enkavedistai 
išvykę iš miško. Liiidininkas SU 
draugais paryčiais išlipę iš me
džių ir pasišalinę, Maždaug po 
savaitės jie buvę vėl sugauti. 
Liudytojas buvęs išvežtas į ka
lėjimą Sibire. . Po keturiolikos 
mėnesių jam buvę leista įstoti 
j AndersO kariuomenę. Tuo bū
du jis išsigelbėjo ir šiuo .metu 
yra Amerikoj. Bolševikai, žino
ma, nežinoję, ką jis yra matęs,

Tai yra bene pirmas liudyto
jas, kuris pareiškia pats matęs 
tas žudynes, šiaip jau tik iš ki
tų duomenų sprendžiama, kada 
ir kaip tos masinės lenkų kari
ninkų žudynės įvyko. Bolševikai 
stengiasi įrodinėti, kad tos žu
dynės tai vokiečių darbas, bet 
dabar net ir daugumas tų, ku
rie anksčiau naiviai tuo tikėjo, 
ima įsitikinti, kad yra tikrieji 
Katyno kaltininkai.

PALIAUBŲ DERYBOS VĖL 
/ UŽKLIŪVA

Pereitą savaitę jau buvo pa
sklidusios labai optimistiškos ži
nios iš derybininkų palapinių — 
skirtumai jau esą nedideli ir ga
lima tikėtis, kad susitarimas ne
trukus gali būti pasirašytas. 
Tad buvo pereita prie paskutinės 
klausimu kategorijos — ką pa
liaubų delegacijos turi rekomen
duoti savo vyriausybėms daryti 
paliaubų susitarimą pasirašius.

. Komunistai atėjo su savo pa
siūlymu tuo klausimu. Ne vė
liau kaip per tris mėnesius nuo 
naliaubū pradžios turi susirink
ti politinė konferencija, kurioje 
turi dalyvauti šiaur. Korėjos, 
Kinijos, USA ir kitų Korėjos 
kare, .dalyvavusių JTO narių, de
legacijos. Ta konferencija-turi 
svarstyti: 1. Atitraukimo iš Ko
rėjos visų svetimų kariuomenių 
klausimą, 2. Taikingą Korėjos 
sutvarkymo klausimą, 3. Kitus 
klausimus, surištus su taika Ko
rėjoje.

JTO delegacija sutiko, kad 
tokia konferencija būtų sušaukę 
ta per tris mėnesius. Bet pasiū
lė, kad toje konferencijoje daly
vautų ir Pietų Korėjos delegaci
ja (P. Korėja nėra JTO narys), 
kad būtų kalbama ne apie "sve
timų”, o "Ne Korėjos" karinių 
pajėgų atitraukimą, ir kad būtų 
kalbama tik apie Korėjos tai
kos klausimus, bet ne apie su 
taika "surištus" klausimus.

Skirtumas čia yra tas, kad 
"svetimomis" kariuome n ė m i s 
komunistai laikys visas JTO na
rių pajėgas, bet nelaikys sveti
momis kinų "savanorių”. O su 
Korėjos taika "surišti” klausi
mai komun. yra ir Kinijos pri
ėmimo į JTO klausimas, ir For- 
mozos, ir Indokinijos klausimas 
ir t.t. JTO delegacija reikalau
ja tas derybas. apriboti vien tik 
Korėjos klausimais (suvieniji
mas, demokratinės santvarkos 
apdraudimas ir t.t.).

Komunistai šį pasiūlymą at
metė. Jie griežtai reikalauja, 
kad ryšium' su Korėja būtų de
ramasi visais komunistinę Ki- 

. nijos vyriausybę interesuojan
čiais kalusimais.

šioje vietoje visas paliaubų 
klausimas vėl bus užkliuvęs ..,

kurios yra jau pripažintos nuo
latos laužančios savo tarptauti
nius pasižadėjimus ir pačią tai
kos sutartį. JTO organizacija j 
šitokią negarbingą prekybą eiti 
nesutiko.

Italija, galutįntai pasipiktinu
si tokiu Maskvos elgesiu, dabar 
viešai pareiškė, kad Maskvos 
vyriausybė tuo sulaužė taikos 
sutartį su Italija. Dėl to Italijos 
vyriausybė nuo šiol laiko, kad 
taikos sutartis, kiek ji liečia Ita
lijos santykius su Sovietų Są
junga, nustojo galios dėl pačios 
Sovietų Sąjungos tos. sutarties 
nevykdymo. ':.^-

Visos kitos valstybės, sudariu
sios taikos sutartį su Italija, jau 
yra sutikusios tą sutartį per
žiūrėti ir faktiškai jau yra Suta
rusios dėl tos revizijos turinio. 
Praktiškai tai reiškia, kad nuo 
šiol Italijos jau nebevaržys nuo
statai apie ginklavimosi apribo
jimą: ji galės gamintis ir įsigyti 
naujų laivų, lėktuvų, tankų ir 
t.t. Pagal taikos sutartį Italija 
tų dalykų teturėjo teisės laikyti 
tik labai apribotą kiekį. Taip 
pat atkrinta ir kariuomenės 
skaičiaus apribojimas.

Italija taip pat nebemokės nei 
karo reparacijų sovietams.

> ■ ’ ’V-’’ .

TRECIA LĖKTirV&.NPELAIMĖ
ELIZABETHE ■-

Pirmadienio rytą Elizabethe, 
N. J., prieš nusileisdamas j Ne- 
warko aerodromą vėl sudužo di
džiulis keturių motorų lėktuvas, 
nukrisdamas j 50 butų namą. 
Tai jau trečia tokia katastrofa 
Elizabethe per paskutinius du 
mėnesius.

Kai prieš porą savaičių įvyko 
antroji iš eilės tokia nelaimė, 
buvo spėjama, kad kažkas yra
netvarkoj su radaro įrengimais,1 
kuriais vadovaujamas lėktuvo 
pilotas, kada dėl blogo oro jis 
negali matyti, kur jam reikia 
nusileisti. Kadangi- šį kartą išli
ko gyvų žmonių, tai aiškėja, 
kad katastrofos priežastis buvo 
motorų gedimai. Tai dar galuti
nai neišaiškinta. Bet po nelai
mės tuojau buvo įsakyta Netvar
ko aerodromą uždaryti.

-
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Lietuvos savarankiškumo ir laisvės simboliai

Italija vėl negalėjo būti pri
imta į Jungt. Tautų Organiza
ciją, kadangi Sovietų Sąjunga 
Saugumo Taryboje pareiškė ve
to dėl jos priėmimo. Maskvos 
delegacija jau. penktą kartą taip 
užkirto kelią Italijai į JTO. Mas
kva, žinoma, netūri jokių pa- 
teisinariių priežasčiį -tai daryti, 
bet ji iš (talijos klausimo daro 
savotišką "prekybą”.-Ji sutiktų

y. Vasario mėn. 5 d. šeštoji Jung
tinių Tautų sesija Paryžiuje bu
vo oficialiai uždaryta. Darbai 
baigti ir per 1000 suvažiavusių 
iš 60 kraštų delegatų krauna 
•savo čemodanus — apleidžia šią 
šalį, kur tiek kalbėta ...

4,000,000 dolerių kainavęs, 
prie Trokadero Rūmų prilipdytas 
laikinas JTO pastatas jau "pa
smerktas mirti”. Du tūkstančiai 
darbininkų, ■ kurie jį per pusę 
metu pastatė, ruošiasi nugriauti. 
Puošniems Trokaderio sodams 
ir vėl bus grąžintas "status quo”. 
Kur posėdžiavo ir ginčijosi ko
misijose diplomatai — ir vėl 
stums, vežimėlius turtingų tėvų 
vaikų auklės. Diplomatų šauks
mus pakeis daugiau vilčių sutei
kia kūdikių krykštavimai. Di- 

i vadinamasįsileisti Italiją, bet reikalauja dysis Trokadero,
tuo pačiu metu įsileisti ir Bul- Liaudies Teatras, kur tris mė- 
gariją, Rumuniją bei Vengriją, nesiūs rinkosi JT pilnaties posė-

džiai, ir vėl tarnaus pirmykščiai 
paskirčiai: simfonijų koncer
tams, baletams, dramoms, tra
gedijoms, kurių pabaiga, tačiau, 
žiūrovams iš anksto yra žinoma.

Lietuvos klausimas šioje se
sijoje nebuvo iškeltas. Nebuvo 
mūsų krašto okupacijos — pa
grobimo klausimas tiesiogiai pa
liestas. Tačiau netiesiogiai, tarp 
kitko, Lietuvos vardais buvo 
daug kartų suminėtas pabrėžiant 
faktą, kad Lietuva rusų buvo 
jėga aneksuota, buvo paminėta 
Lietuvos kalvarija, karjčios. Bet 
visa tai tik kitomis progomis, 
kalbant kitais klausimais. Mūsų 
diplomatai, 'politinės bei visuo
meninės' organizacijos" ir'asmens, 
sekę JT darbus, turėjo progos 
pamatyti,’kurie kraštai mus .la
biausiai palaikė, kurie griežčiau
siai rusus puolė, kurie mus sa- 

i vo kalbose paminėjo. Į tų kraštų

Gubernatoriaus 
PROKLAMACIJA 
Ohio gubematirius Frank J. 

Lausche vasario 16-osios proga 
paskelbė šią proklamaciją:

KADANGI, 1952 m. Vasario 
16 dieną yra Trisdešimt Ketvir
toji Lietuvos' Respublikos Ne
priklausomybės sukaktis, ir

KADANGL ši drąsi tauta da
bar yra prispausta militarinės 
diktatūros ir pakliuvusi i nepa
sotinamus Rusų Imperializmo 
nasrus, ir

KADANGI, ši sukaktis yra 
svarbus įvykis lietuviškos kil
mės amerikiečiams, kuriu širdy
se šviesiai dega vilties liepsna, 
kad Lietuva pagaliau vėl bus at
statyta i savo ankstyvesnę vie
ta-tarp nepriklausomų pasaulio 
tautų.

TODĖL, Aš. Frank J. Lau
sche. Ohio gubernatorius, skel
biu 1952 m. Vasario 16- Dienos 
šeštadieni Lietuvos Nepriklauso
mybės Diena, ir ravint! ją švęs
ti netik besidominčiasias grupes, 
organizacijas, bei paskirus žmo
nes. bėt ir visus amerikiečius, 
kurie gerbia ir praktikuoja Die- ■ 
vo duotas laisvės ir lygybės tei-

šiandieną, vasario 6 d., Jūsų 
korespondentas kreipėsi į Ponią 
Roosvelt tuoj po jos konferenci
jos Trokadero Rūmuose klaus
damas: "Kaip interpretuotinas 
Jūsų pareiškimas genocido klau
simu, pareikštas IVashingtono 
aerodrome ?" .

Ponia Roosvelt atsakė: "Aero- 
drome-buvau paklausta apie ge
nocidą. Tuo laiku aš galvojau vi
sai apie ką kitą ir mano trum
pas atsakymas dėl veikimo for
mos, keliant genocido klausimą, 
buvo neteisingai interpretuotas 
(misinterpreted). Toks rimtas 
klausimas nekeltinas paskubo
mis. Kaltinimai neturi būti mes
ti paskubomis ir neparuošti. Ge
nocido klausimą reikia kelti, bet 
tik labai rūpestingai reikalinga 
dokumentuoti ir įnešti j JT dar
bų programą bendra tvarka, for
maliais keliais ir visu rimtumu”.

• Tie pasipylę protestai, grei
čiausia, kokio nesusipratimo iš
dava.

vyriausybes turėtų būti pirmiau
siai nukreipti mūsų demaršai, 
nes iš tų kraštų yra daugiausiai 
vilties sulaukti mūsų kraštui 
bent moralinės paramos.

Faktas, kad lietuvių delegaci
ja su Lietuvos Diplomatijos še
fu pryšaky, buvo- oficialiai JT 
vadovybės priimta, su jais .ofi
cialiai kalbėta, memorandumai 
įteikti, rodo, kad mūsų klausi
mas nėra "palaidotas”, o- tik tuo 
tarpu atidedamas. Taip pat yra 
ir dėl genocido. .

Lietuvių spaudoje netruko pa
giežos dabartinės JAV delegaci
jos pirmininkės Ponios Franklin 
D. Roosevelt adresu .dėl jos at
sakymo kokiam tai "žurnalistui 
Washingtono. aerodrome dėl ge
nocido... Tuoj pasipylė protestai, 
bet stebėtina, kad niekam neatė
jo Į galvą mintis patikrinti šį 
klausimą iš pirmųjų šaltiniu.

Paryžiaus spauda, vertinda
ma JT šeštosios sesijos darbus, 
randa, jog ji atsiekė šešis pozi
tyvius punktus:

1. Pavyko baigti tris metus 
užsitęsusį "divorsą” tarp Va
karų ir Rytų dėl nusiginklavimo 
problemų. Nors šiuo reikalu jo
kio pagrindinio susitarimo neąt- 
siekta, vistik, atsirado bendra 
kalba, sudaryta pastovi nauja 
komisija nagrinėti atominių ir 
kitų ginklų klausimus.

2. Sutarta šaukti Saugumo Ta
rybos posėdžius kiekvieną kartą, 
kada tik atsiras nors ir mažas 
reikalas. Tokiu būdu atidarytas 
kelias didžiųjų pasitarimams.

3. Pirmą kartą po karo ,TT 
posėdžiuose dalyvavo vokiečių 
delegatai, kaip "liudininkai” dėl 
Vokietijos visuotinų rinkimų. .

4. šios sesijos metu gimė nau
ja valstybė — Lybija. JT tuo 
kūdikiu džiaugiasi, nors kai kas ' 
pastebi, kad’ gimdymas įvyko 
prieš terminą.

5. 800,00.0 pabėgėlių iš Pales
tinos buvo pradžiuginti — jiems 
nubalsuoti 240,000,000 dolerių 
kreditai.
. 6. Užakcentuotas nuomonių 
vieningumas ir beni|ras Vakarų 
frontas nuolat nubalsavęs rusų 
"bloką”, nors,, kaip ir pabrėžiant 
demokratiškumą, ne visuomet 
eita j koją... '

Galima dar. pridėti, -kad JT 
rėmuose pasireiškė nauja, gana 
vieninga jėga — arabų kraštų ir 
Azijos blokas.

J. Masiulis, Paryžius
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KAS ir KUR
• Vysk. V. Brizgys, kuris da- ] 
bar lankosi Venecueloje, buvo

- priimtas Vėnecuelos užsienių rei- 
.kalų ministerio ir kitų aukštų ; 
užsienių reikalų ministerijos pa- : 
reigūnų.

• Vokietijoje, prie Bodeno ežero 
mirė Kuršmarių Ventės Rago 
švyturio sargas Posingis. Jis, 
turėdamas daug laisvo laiko, sa
vo tarnybą buvo praplėtęs pra
skrendančių paukščių žiedavimu. 
Iš viso jis buvo sužiedavęs 19246 
paukščius, kurie priklausė 72 rū
šims. Jo žiedavimo darbai labai 
padėjo paukščių kelionių tyri
nėtojams. Ventės Rage jis pra- j 
buvo nuo 1924 iki 1944 metų.' 
Mirė Vokietijoje, kaip tremti
nys, prie Bodeno ežero. Ten bu
vo kaip ir perkelta Rasytės 
orientologijos stotis, kur Posin
gis buvo gavęs darbo.

• Vasario šešioliktosios proga 
per Laisvosios Europos radiją 
iš Muenchęno, Vokietijoje, apie. 
Li.etuvą bus kalbama čekų, slo
vakų ir vengrų kalbomis. Bus 
duoti lietuviškos muzikos ir dai
nos koncertai.
• Bagotos universitete,_Jjplum- 
bijoje, V. Mankeliūnąs apginė 
disertaciją ir gavo filosofijos 
daktaro laipsnį.

• Lietuvos Miškininkų Sąjunga
išeivijoje išleido savo laikraščio 
"Girios Aidas” 3-4 Nr. Nume
ryje gausu vertingos tos srities 
medžiagos. Atskiro "Girios Ai
dų” numerio kaina $1.50. "Gi
rios Aidas” galima užsisakyti: 
P, šilas, 913 West 18 St., Chi
cago, III. . ...
• Balfo Direktoriaus Europoje 
Įstaiga, buvusi Vokietijoje, Bad 
Salzuflen, Baumstr. 17, nuo š. 
m. vasario mėn. 7 d. persikėlė 
į Hannoverį, nes iki šiol naudo
tus namus Bad Salzuflene teko

perleisti savininkei.
Dabartinis Balbo Direktoriaus 

Europoje p. Pr. Zundės adresas 
yra šis: (20a) HANNOVER — 
Kleefeld, Hegelstr. 6, Germany,

• Prof. J. Kaminskas iš JAV į 
Vokietiją grįžta vasario mėn. 
pabaigoje. Prof. J. Kaminskas 
yra Tautos Fondo valdytojas.

• Vasario šešioliktą, kaip lietu
vių dieną, paskelbė 
raštais Michigan ir 
gubernatoriai.

• Los Angeles šv._ 
i lietuvių parapija, švęsdama tos 

. parapijos dešimtmetį, išleido lei
dinį. Leidinys skirtas parapijoš 
dešimtmečiui ir naujos parapijos 
bažnyčios pašventinimui atminti. 
Atspausta Lietuvių Dienų spaus
tuvėje.

• A. Mironas, Chicagoje, išleido 
knygelę, ”40 populiarių dainų”. 
Knygelės kaina 75 et.

• PLB Vokietijos Krašto Val
dyba naujuoju Vasario 16 Gim
nazijos direktoriumi paskyrė ži
nomą pedagogą, buvusį Jurbar
ko Valstybinės Gimnazijos di
rektorių — rašytoją Antaną 
Giedrių — Giedraitį, kuris šias, 
pareigas jau perėmė.

Gimnazijos mokytojų kadrą 
dabar sudaro šie mokytojai: Dr. 
A. Sakalauskas, Saliamonas An
tanaitis, Bernardas Petkūnas, 
Kun. Petras Girčius, T. Knopf- 
mileraitė, O. Dirvelis, Jonas Jur- 
kaitis, Aleksandras Petkevičius, 
Kazys Motgabis, Ę. Motgabienė 
ir O. Gešvėntas bei A. Gasnerie- 
nė, kuriedu vadovauja mokinių 
bendrabučiui ir duoda (silpniau 
lietuvių kalbą mokantiems Klai
pėdos krašto jaunuoliams) pa- 
gelbines lietuvių kalbos pamokas 
bei dėsto kūno kultūrą berniu
kams ir mergaitėms. Be to, lau-

specialiais 
Maryland
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BALYS GRAŽULIS

(Tęsinys iš pereito nr.)

— Aš noriu matyti išdaviką nuo 
mano, rankos krintant. Jis išdavė tėvy
nę ir turi būti nušautas. Tėvynė reika
lauja šnipą nubausti, o niekas nenori. 
Mano pareiga tėvynei padėti, — kal
bėjo jis. . ... . '

Kai apie tai išgirdo Rinktinės va
das, jis ir nudžiugo, ir nustebo. Pra
džioje jam rodėsi keista — kaip čia 
vienas šaudys? Paskui nusileido.

— Jam gi ir tinka! Per Karkovą 
jisai nukentėjo, ir tegu atsikeršija.

Saulei leidžiantiB Karkovą išleido 
' iš kiauliatvarčio ir perdarė Kunigėliui. 
Batalionas jau buvo išrikiuotas vykti'

• ■■v’.-
• i:
( .

i

1 Tokia jau visa bolš. sistema, 
kad joj ėda vienas kitą, o bol
ševikiniame mene tat daroma 
vad. "savikritikos” vardu. Anks
čiau Korsakas ėdė Šimkų, Šim
kus Korsaką, o paskiausiai abu 
užpuolė žydelis D. Rodą. Dabar 
"Tiesoje” A. Jonynas, J. Mace
vičius ir A. Rimkūnas užsipuolė 
vilnietį poetą Alb. Žukauską, už 
jų naują eilėraščių rinkinį "Mū
sų frontas". Nors Žukauskas net 
susiriesdamas įrodinėja, kokia 
"pažanga" esanti padarytą bol
ševikiniam kaime, tačiau "kriti
kams” vis negerai, kad "auto
rius nė žodžiu neužsimena apie 
klasių kovą, apie neturtingųjų 
valstiečių pergalę toj kovoj prieš

kiama atvykstant mokytoja p. 
Bistramienė, kurios atvykimas 
dėl ligos buvo kiek suBitrukdęs. 
Tenka pasidžiaugti^ kad šis mo
kytojų kadras yra stiprus ir nei 
vienas iš jų tarpo nenumato ar
timiausiu laiku išemigruoti.

Gimnazijos adresas; (23) 
Diepholz, Am Flugplatz, Germa
ny.
• Aitvaru kvartetas Brooklyne 
'dainavo i plokšteles šias dainas: 
"Sudiev, kvietkeli” — A. Kača- 
nausko, "Gaudžia trimitai” — 
M. Petrausko, "Valsas” — J. 
Brahma ir "Svajonė”, tango — 
V. Jančio. Kvartetas artimiausiu 
laiku koncertuoja trijose vieto
se: vasario 16’ d. Stamford, 
Conn., vas. 17 d. Wilkes-Barre, 
Pa. ir vas. 23. d. Waterbury, 
Conn. Savo metinį koncertą 
Brooklyne kvartetas rengia ge
gužės 11 d. Kvarteto kvietimo 
reikalais galima kreiptis šiuo 
adresu: J. Sodaitis, 335 Union 
Avė., Brooklyn 11, N. Y.

• Kovo 9 d. Apreiškimo parapi
jos salėje Brooklyne įvyksta di
delis literatūros ir dainos vaka
ras, kurio programą atliks Ber
nardas Brazdžionis, Antanas 
Gustaitis, Henrikas Kačinskas ir 
Aitvarų kvartetas.
• Gabija, Lietuvių Spaudos 
Centras, persikėlė į naujas ir 
erdvesnes patalpas: 335 Union 
Avė., Brooklyn 11, N. Y. čia 
bus praplėsta leidyklos spaustu
vė. .

, • Brooklyne ruošiamasi atidary
ti naują. lietuvišką radijo Va
landą. šiuo metu, užsidarius biz
nierių radijo valandai, beliko tik 
J. Ginkaus radijo valanda, kuri 
taip pat iš 55 minučių jau su
trumpinta iki 40 min.

‘ A •

'•fi .1*.
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sušauktas 6-sis Lietuvos, Lat
vijos, Estijos ir Baltarusijos 
sveikatos apsaugos ministerijų 
medicinos mokslo tarybų plenu
mas. LTSR atstovavo visas "me
dicinos mokslo tarybos sąsta
tas”: akademikai V. Lašas, P. 
Mažylis, V. Girdzijauskas, J. 
Kairiūkštis, profesoriai ir do
centai J. šopauskas, P., Kupčins
kas, B. Abraitis, B; Sidaravi
čius, A. Jurgelionis, K. Neniš- 
kis, L. Laucevičius, M. Marcin
kevičius, K. Katilius, V. Baro- 
rias, J. Runkevičius, P. Paka- 
naitis, K. Rimšelis ir kt. Prane
šimus darė min. B. Penkauskas, 
J. šopauskas. Juos-viešai garsi
no V. Kviklys.

¥ ¥

Kaip bolševikai rūpinasi pa
minklų apsauga, roder šis pa
vyzdys: N. Vilnios rajone, Me
dininkų apyl. ribose, yra iš 14 
a. istorinė pilis, bet ji griūva, o 
ten gyveną įtaisė arklidę ir kiau
lininką.

¥ ¥
Į Ukrainą, Doneso , baseino 

akm. anglių kasyklas ir Molda
viją gruodžio pabaigoj buvo iš
siųstas liaudies dainų ir šokių 
ansamblis su tokiais "kūri
niais”: švedo daina "Stalinas__
tai taika”,, "Kolūkių ačiū drau
gui Stalinui”, "Mes su Stalinu 
— į saulę" ir kt. Išsiųstas buvo 
visas sąstatas, 85 žmonės.

• ¥
Per jėgą įrašydami visus vai

kus į pionierius, komunistai 
skelbia, kad šiuo metu jų skai
čius Lietuvoj siekia 150.000.

buožės ir dvarininkus”.
*

"Tėv. B.’! Nr. 74 praneša, 
Maskvoj baigti LTSR pavilijono 
statybos darbai. Jo paskirtis 
"supažindinti plačiosios tarybų 
šalies darbo žmones su Lietuvos 
socialistinio,ž. ū. mechanizacijos 
ir kt. laimėjimais”. Lenino ir 
Stalino skulptūras padarė Pun- 
dzius ir Vaivada, pavilijone ž. 
ū. mechanizacijos skulptūras ir 
keraminius pagražinimus paga
mino J. Mikėnas ir Kėdainis, o 
patį pavilijopo projektą — arch. 
K. šešelgiš, J, Kumpis ir A. Lu- 
košaitis.

'j''* *.

šiuo mėtų Vilniuj ir Kaune 
veikia poi du komunist.. teatrus, 
po vieną Klaipėdoj, Šiauliuose ir 
Panevėžy. Nuo 1947 m. Mask
voj sudaryta speciali "lietuviš
koji studija”, kuri šiuo metu 
ruošia scenos" menui 32 rinkti
nius komunistinius agitatorius. 
Pirmieji "absolventai" iš" tos 
studijos buvo pasiųsti į Vilnių. 
"Stalininėmis stipendijomis” ap
rūpint^ 5 
kaitė, K. Genys, Z. Zelčius, R. 
Varnaitė ir R. Tumpa. Du gau
na "vardines Kočakovo ir Vach- 
tangono stipendijas”.

■■ i * *

Į komunistinę taikos propa
gandą bolševikai nori įtraukti 
ne tik vysk. Paltaroką, kan. J. 
Stankevičių, "Telšių vyskupijos 
valdytoją" P. Mažeikj, bet taip 
pat visą eilę rašytojų, meninin
kų ir kt. kultūrininkų, kuriuos, 
tremtiniams taip pat nori pa
vaizduoti. Jpip prosovietinius. 
Po K. Petrausko "Tėvynės Bal
so" Nr. 74 paskelbtas ir prof. 
V. Mykolaičio pareiškimas, ku
riame rašbriia, kad "mūsų visų 
parašai dėl Taikos Pakto suda
rymą ,tarp. , 5.. didžiųjų valsty
bių . ..( patarnaus,,kilniausiems 
progresyviosioms, žmonijos sie
kimams įgyvendinti — taikai”.

' k ¥ ¥

Vilniuje, pagal įsakymą buvo
■ : ■ -..... =

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

STANDARD federal

STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA
AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ 

‘Tūrtas.... ............
ATSARGOS FONDAS

ATITAISYMAS
Dirvos 6 Nr., 2 psl., po kliše 

buvo parašyta "Gydytoja Irena 
Sakayičienė — Jesevičienė”. Tu
ri būti "Gydytoja Irena Saka
vičiūtė — Jesevičienė”. x

kad

ininėmįs stipendijomis” ap- 
itjį 5 studentai: Em. Rastei-

SVEIKINIMAS
- Vincui Rasteniui

Sveikiname p. Vincą Rąstenį, 
nuėjusį dirbti į Laisvosios Eu
ropos Komiteto centrą (Natio- 
nal Committee for a Free Eu- 
rope).

Mes tikime ir žinome, kad p. 
Vincas Rastenis savo pasiruoši- 
nju ir gabumais, daug kuo pri
sidės prie pasaulio demokratijos 
siekių laimėjimo ir Lietuvai lais
vės grąžinimo.

Teisėjas John T. Zuris 
Antanas Tulys

j.. per $31,000,000 
„ $ 3,000,000

■m hiul suras 
AND LOAN ASSOCIATION OF 

CHICAGO
4192 Archer Avė., Chicago 32, BĮ.

JUSTIN MACKIEWICH, 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.

..........  -į—-į—— - -

o aš prisiekiau Tėvynei tarnauti ir ma
no pareiga Tavę nušauti." Matai, drau
gas. : 7 '.

Staiga Karkovas pakeitė toną. Jo 
veide pasirodė liūdesys ir balsas pri- 
duso.

— Aš, ir nepykstu, Petrai. Žinau, 
kad turiu mirti. Ne tu, tai kitas nušaus. 
Bet man'mieliau, kad tu. Tikrai sakau.

<hu.
vą.‘ 

svarbumu, o Karkovas žvalgėsi aplink ; . 
pasityčiojančiu, žvilgsniu. , Tu išdavei tėvynę,

.— Visada sakiau, kad tu mano' j- 
vienintelis draugas! — šyptelėjo Pet
rui. — Žiūrėk, visi nuo manęs nusisu
ko, tik tu vienas ištikimas likai! Dėkui, 
Petrai! Žinau, kad.ilgai manęs nekan
kinsi, gerą akį turi... ■ ‘

Bet patyčios Kunigėlio neveikdavo, noi.ėčiau 
tik ta priekąišto gaida buvo nemaloni, ‘gfoįj

kaip baudžiami tėvynės išdavikai. Net 
ir kaimo gyventojai buvo paraginti nu
eiti.

Kunigėlis stovėjo galvą iškėlęs, ir 
susikaupęs persiėmęs • savo pareigos

t

I

tonas.Pasaulio kalendorius. Jau daug 
metų žmonės galvoja apie vieną 
visam .pasauliui kalendorių. 
Jungtinės Tautos prieš kelis me
tus paruošė pasaulio kalendo
riaus projektą. Tačiau, tik 17 
valstybių vyriausybės davė sa
vo principinį sutikimą įvesti pa
saulio kalendorių. Reikia tikė
tis, kad šis sumanymas anksčiau 
ar vėliau bus įgyvendintas.

Pagal naująjį projektą metus 
sudaro tiek pat — 12 mėnesių. 
Mėnesiai turi tuos pačius vardus. 
Bet kiekvienų metų kiekviena 
data (diena) atitiks tą pačią 
savaitės dieną.

Metu ketvirčiai lygūs. Ketvir
tį sudaro 91 diena, 13 savaičių, 
arba 3 mėn. Keturi ketvirčiai 
yra visiškai identiški. Mėnesį 
Budaro 26 darbo dienos ir ati
tinkamas skaičius sekmadienių.

Kiekvieni metai prasideda sek
madieniu, sausio 1 d. Darbo me
tu pradžia laikoma pirmadienis, 
sausio 2 d.

Kiekvienas metu ketvirtis pra
sideda sekmadieniu • ir baigiasi 
šeštadieniui Metu ketvirčiai pra
sidės 31 dienos mėnesiu. Kiti du 
mėnesiai turės po 30 dienų. Taip 
sausio, uu.u..u„.u, .. „H..-1
lio mėn. turės 31 diena. O va- Dali nlni,n’ iS,ei8 kuni’
•saris, 
29 dienų, turės pastoviai 30 die
nų-

Gruodžio 31 diena bus nedar
bo diena ir vadinsis metų pa
baigos švente.

Kilnojamųjų metų (366) vie
na diena pridedama prie birželio 
mėn. paskutinės dienos ir ji taip 
nat bus nedarbo diena. Taip 
kiekvienais ketvirtaisiais metais 
birželis turės 31 dieną ir ta die
na vadinsis pasaulio šventadie
niu.
' ■ b.

Oxfordo universiteto (Angli- 
ioje) studento metinė stipendija 
vra apie 940 dolerių. Iš šios su
mos studentas turi sumokėti per 
metus 644 dol. įvairiu moksla- 
ninigių. Tik 296 dol. lieką dra
bužiams, kelionėms ir kt. smul
kioms išlaidom^. Dėl to du treč
daliai Oxfordo studentu atosto
gų metu privalo eiti dirbti.

¥

Amerikos kariuomenės vado
vybė muzikai per metus išleidžia 
26 milijonus dolerių. 281 karinis 
orkestras ir apie 10.0(10 muzi
kantu. kurių vidutiniškas meti
nis atlyginimas 3000 dol., leng
vai išpučia pro dūdas net mili- 

I jonus.

*
General Electric ir Westing- 

house Electric bendrovės 1953 
m. tikisi pagaminti įvairių ato
minių motorų praktiškiems tiks
lams/ P.vz.,;atominis laivas "Nau- 
tilus” jau yra pradėtas statyti. 
Taip pat planuojami atominiai 
garvežiai bei įvairios elektros ir 
šilimos jėgainės.

*
Vasario 1 diena buvo 584 Ko

rėjos karo diena. Per tą laiką 
JAV išleido 10 bilionų dolerių ir 
neteko 105.000 vyrų. Po ilgų 
derybų karas tęsiasi toliau.

Pirmajame pasauliniame ka
re Amerika kariavo 584 dienas. 
Per tą pati laika išleido du kart 
daugiau dolerių ir neteko 300.000 . 
karių. Bet už tai, po 584 dienų 
karo, paskelbė taiką.

į */’
3 metu-princas'Charles, da

bartinės Anglijos karalienė? Elž
bietos II sūnus, po karaliaus 
Jurgio VI mirties paveldėio ku
nigaikščio titulą šu 280.000 do
leriu metinio atlyginimo. Kara
liškoji taryba saugos tuos pini-

t

esiai turės po o’ uienų. įaųi .. « ' »•
:rio, balandžio, liepos ir spa-|Pus lkl kurt^ikštis bus pilna-.

- - , mėtis. Dali ninuni išleis kum-
•išjrietoirb?vusin‘28^arbaIRaikščio išlaikymui ir mokslui. 

. - J, StpZ.

•
Atomine energija varonlas 

automobilis šiame amžiuje dar 
nebus padarytas. Teoretiškos 
galimybės esančios, bet toks au
tomobilis turįtų būti dramblio 
dydžio. Kad apsaugojus automo
bilio atomini motorą nuo radijo 
aktyvių medžiagų spinduliavimo, 
reikėtų padaryti geležies. ir be
tono dėžę, kuri svertų apie 251

PAIEŠKOJIMAI
DILIS Vincas, iš Kilbešų k., 

Babtų v., Kauno apskr.
ERSLOVAS Styonas, iš Ro

kiškio dv., Rokiškio anskr.
GALINAITYTĖ - PEčAITIE- 

NĖ (PETCHAT) Morta, iš Tau
ragės.

GALINAT Jonas, gyyenęs Col-_ 
Ii n s vii] e, I1L

JALOVECKAS Jonas, iŠ Me
telių parap., Alytaus apskr.

PEČAITIENĖ (PETCHAT — 
GALINAITYTĖ Morta, iš Tau
ragės.

SABAS Antąnas, iš Kriukų 
m„ Paežerėliu v., šakiu apskr.

SAVICKAS Jonas ir sesuo 
ŠIMKIENĖ, Veronika.

ŠIMKIENĖ — SAVICKAITĖ 
Veronika ir brolis SAVICKAS 
Jonas.
i URMANAVIČIUS Juozas ir 
Petras, iš Butrimonių v., Aly
taus apskr.

VENCLAUSKAS Juozas, iš 
Vitgirių k., Gražiškių v., Vilka
viškiu apskr.

WILLIAMS Viktorija.
ŽELVYS Antanas ir Stanislo

vas, iš Patumšalių k., Luokės v., 
Telšių apskr.

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

CONSULATE GENERAL OF 
LlTHUANIA
41 West 82nd Street 

New 94. N. V.

jo. •. . ■ ■
— Turi mirti, draugas, 

jis..
Per tą laiką išėjo Rinktinės vadas. 

Bataliono vadas atraportavo, davė ko
mandą ir vora pajudėjo. Priešakyje darytų. Ir to tėvynei bus daugiau nau- 
ėjo Karkovas, jam ant kulnų Kunigėlis, darytų. Iš to tėvynei bus daugiau nau- 
o už jų visas Batalionas. Iš šalių ir iš dos, negu blogo jai padarei. Tik tu ne- 
priekio bėgiojo vaikai, lydėjo moterys Kunigėlis.

— Nekalbėk taip, argi aš nesakiau! 
— užginčijo Karkovas. Tu gi mano

Štai ko aš bijau. , . :
atsakė — Draugas esi geras vyras, — su

sijaudino Kunigėlis. — Man labai ma
lonu, kad nori atsiteisti. Pasakyk vi
siems, kad gailiesi, įspėk, kad taip ne-

Ak, Petrai, nežinai, kaip man skau-
— giliai atsiduso ir nuleido gal-

• ■ ■. . . 77."
Vistiek turi , mirti, draugas. —

- — be jokios paguo
dos rėžė Kunigėlis.

. — Nesupranti, Petrai, aš ne mir
ties bijau — man. skaudu, kad taip bai- ‘ 
šiai Tėvynei nusikaltau. Neklausiau Ta
vęs, išdaviau ir tik dabar supratau, 
savo darbo bjaurumą.. Dabai^ tik vieno 

_ kaip norą Tėvynei atsily
ginti.,. ./savo kaltę, išpirkti... Bet..

— Tu, draugas, nepyk ant manęs, pervėlu../J/. ■ * • 
bausmes vykdymo .vietą. Rinktines kad* Tave nušausiu, — teisinosi jis. — Karkovo žodžiai Kunigėlį jaudino mano mirtis niekais, nueis? *Ai’ bupras tiek turiu tave- nušauti, ramiai atr 

vado Įsakymu visi kariai tui’ėjo stebėti, TU išdavei Tėvynę ir už tai turi mirti, ir graudino, bet užjausti jisai nemokė- kiti, kad negalima Tėvynės išdavinėti? sake Kunigėlis. .

ir vyrai. Tiekos kojų sukeltos dulkės 
kilo augštyn ir tirštu debesiu gaubė 
koloną. Karkovas buvo augštas vytas, draugas, tik tu vienas ir dabar mane 
Augštas ir laibas. Jo žingsniai buvo supratai. — Jis kiek patylėjo ir liūd- 
lengvi, kaip katino ir ilgi, lyg bėgūno nąi tarė: — Man tik graudu, kad mir- 
žirgo. Jis ėjo'plačiai, kabindamas, tar- siu, kaip niekšas, surištomis ■ rankomis, 
tum mylimosios pasitikti skubėtų. Ku- O norėčiau mirti laisvu žmogumi,' kad 
nigėlis vos paspėjo iš paskos, o batalio-' visi matytu, jog šu džiaugsimi mirštu 
nas sų kiekvienu, žingsniu tolėjo. Kar- dėl Tėvynės. Tada visi geriau supras- 
kovas kalbėjo ir graudeno'Kunigėlį be tųr kad gailiuosi. Buvau šnipas,'buvau 
paliovos., , išdavikas, bet dabar nesu! Ar tu*manai,
1.. - Sakyk, Petrai, - etaiga jis rim-. kad “ ™ . .. ....

tai paklausė, — ar tau neatrodo, kad — Ne, draugas gailiesi. Bet aš vis-

supratai. — Jis kiek patylėjo ir liūd
nai tarė: — Man tik graudu, kad riiir-

u
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Gražiausia dovana

saviems ir svethntaučiams šežiolikto Vasario — Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties proga V. Augustino Lietuvos vaizdų knygų
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P. ^LISAUSKAS, 107-17 118 ST., RICHMOND HILL, N. Y. 
Galima gauti ir pas platintojus.
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.Nr. 7 * 1932 vasario 14 d.

Šiemet vasario mėn. 16 d. su- < 
kanka 25 metai kai mirė tautiš- ] 
kojo atgimimo tėvas Dr. Jonas < 
Basanavičius. Jis buvo Aušros .i 
laikų vienas iš žymiausių to lai- j 
kotarpio lietuvių veikėjas. Dr. 
Jonas Basanavičius buvo iš tų 
lietuvių, kurie fanatiškai tikė- ' 
jo idealizmu ir šviesia Lietuvos ; 
tautos ateitimi. , '

Tad kiekvienam lietuviui prie- , 
vartų ne tik prisiminti tą didįjį , 
didvyrį, bet ir arčiau susipažinti 
Ru jo veikla.

Dr. jonas Basanavičius gimė 
1851 m. Bartininkų valsčiuje, 
Vilkaviškio apskr. — Suvalkų 
krašte. Jo tėvai buvo ūkininkai 
ir pasiturinčiai gyveno. Todėl 

I galėjo savo sūnų Joną išleisti į
mokslus. Pradžioje jis mokslus 
ėjo tėviškės mokykloje. Vėliau 

. lankė ir baigė Marijampolės 
gimnaziją. Baigęs gimnaziją nu
vyko j Maskvą, toliau mokytis. 
Vienus metus mokėsi istorijos 
bei kalbų mokslo, o toliau — gy
dytojo.

Labai didelio įspūdžio padarė 
visam amžiui jauno studento šir
džiai dviejų universiteto profe
sorių gražios paskaitos apie Lie
tuvių kalbos senumą, gražumą 
ir didelę Lietuvos praeitį. Be to, 
kai tik tame laikotarpyje vyko 
Balkanų pusiasalio tautų tau
tiškasis atgijimas, kuris taip 
'pat jaudino jauno studento sielą. 

Jau • ir gimnazijoje bebūda
mas, matydavo rusų valdžios bei 
sulenkėjusiu ponų lietuvių tau
tos pažeminimą. Jis aiškiai matė, 
kaip lietuviai negailestingai ru
sų spaudžiami ir persekiojami. 
Jis puikiai žinojo, kad draudžia
mi platinti ir skaityti lietuviški 
raštai. Dr. Jonui Basanavičiui 
buvo begalo skaudu matyti, kad 
tėvynė Lietuva svetimųjų atė
jūnų paminta po kojų. Jautri jo 
širdis degė piktumu rusams ir 
pasigailėjimu savo kenčiantiems 
broliams — lietuviams. Todėl 
jis ir pasiryžo visą savo gyve
nimą ir mokslą skirti mylimos 
tautos gerovei.

Kai pabaigė mokslus, įgijo 
daugiau žinių, buvo sužadintas 
paskaitų apie lietuvišką kalbą 
bei senovę ir Balkanų tautų-są
jūdį, tai ryžosi dirbti lietuvių 
tautos šviesesniai ateičiai, o iš 
to pasiryžimo 1883 metais gimė 
Aušra, vėliau ir kitokių raštų 
pasirodė apie Lietuvos praeitį. 

Sunkus ir rizikingas buvo Dr. 
Jono Basanavičiaus darbas. Vie
šai negalima buvo nei žodžio 
prabilti, visą kas reikėjo daryti 
slapta, kad rusų policija nesu
gautų. Eajorija buvo sulenkėju
si, ir lietuviškas tautiškas dar-] 
bas jai jau buvo svetimas. O, 
dirbti reikėjo. Negi galėjo jau
nieji šviesuomininkai, augę kai
mo pastogėje, pakęsti tokio di-

delio tų pačių kaimiečių lietuvių 
pažeminimo, jų kalbos ir papro
čių ^paniekinimo. Todėl Dr. .lo
mas Basanavičius pirmas stojo 
f darbą. ‘ •

Lietuvių tautinei sąmonei 
žadinti, parodyti kuo lietuviai 
yra buvę praeityje ir kelti rusų 
valdžios daromas skriaudas. Jis 
drąsiai stoja į kovą su rusų 
valdžia, žinodamas, kad tauta be

D
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Dr. J. Basanavičius yra buvęs 
vienas iš pirmųjų steigėjų Lie
tuvos Mokslo Draugijos, kuri 
buvo įkurta 1907 metais Vil
niuje. ši draugija labai plačiai 
varė savo garbingą darbą.

Jis gyvendamas Vilniuje dir
bo su dideliu pasiryžimu ir at
sidavimu. Be jo neapsėjo joks 
svarbus darbas. Jis politikas, 
publicistas, mokslininkas, gy-

spaudos, turi galų gale mirti, dytojas ir t.t. Dr. J. Basanavi- 
jis ir pradeda slapta leisti pir- 
mąjį lietuviškos dvasios laik- 1 
raštį Aušrą. O k$ J’B raRė 1 
tame laikraštyj ? Gi, kad lie- 1 
tuviškoji kalba nė kiek nepras- : 
tesnė už kitas kalbas, o už kai 
kurias dar gražesnė, nes labai 
sena, skambi ir žodinga.. Rašė 
apie Lietuvos senovės praeitį, 1 
kad žmonės žinotų, kaip seniai 
lietuvių gyventa ir apie tas 
skriaudas, kurių lietuviams da
ro caro valdžia, užgniaužusi 
spaudą ir suvaržusi visą gyve
nimą.

žmonėms labai patiko AUŠ
RA. Jiems malonu buvo, kad lie
tuviška kalba nė kiek neblo
gesnė už ponų lenkiškąją. Ma
lonu buvo, kad seniau ir lietuvių 
kitaip gyventa, kad jie lietuviai, 
yra krašto šeimininkai. Vadi
nasi, tie visi Aušros raštai bu
vo labai nuoširdūs, suprantami, 
kėlė pagarbą ir meilę Lietuvos 
kraštui. Be to, Dr. Jono Basa
navičiaus leidžiama Aušra užde
gė tėvynės meilę lietuvių, širdy
se. Ne vienas iš tų, kurie buvo 
savo tėvų kalbą pamiršę, ašaros 
byrėjo iš akių, skaitant grau
džius daktaro Jono Basanavi
čiaus žodžius. Daug kas iš su
lenkėjusių tuomet lietuvių vėl 
atvirto ir tapo karštais savo 
tautos gynėjais.

Dr. J. Basanavičius rūpinosi, 
kad tautos dvasios kūrybiniai 

i turtai būtų apsaugoti nuo pra- 
žuvimo. Todėl jis dar tirinėjo 
Lietuvos praeitį ir surašė dau
gybę senovės pasakų ir dainų. 
Jis išleido dvi storas knygas: 
"Ožkabalio dainų” ir 5 tokias 
pat knygas "Lietuviškų pasa
kų”. Be šių darbų jis dar parašė 
ir kitokių raštų. Daugiausia apie, 
lietuvių tautos praeitį. Tatai yra 
didelis lobynas mūsų tautos pra- 
eičiai bei kąlbai pažinti.

čius buvo pirmas iniciatorius lie
tuvių tautai politinės ir kultū
rinės autonomijos atgavime. Jis 
su kitais bendradarbiais 1905 
metais caro vyriausybei įteikė 
tuo reikalu griežtą memorandu
mą. Jo pastangomis 1905 me
tais sušaukiamas lietuvių tautos 
didysis seimas, d 1918 metais 
vasario mėn. 16 dieną jis pir
mas pasirašo Lietuvos Nepri
klausomybės akte.

Vilniuje Dr. Jonas Basanavi
čius gyveno iki pat mirties. Jis 
turėjo nedidelį kambarėlį, ku
riame užsidaręs, kaip koks vie
nuolis, dirbdavo. Net ir tada, ka
da lenkai užgrobė Vilnių. Jis 
Vilniaus neapleido ir neišvažia
vo. į laisvąją Lietuvą. Vilniuje 
likęs, jis dar aktyviau dirbo ir 
plėtė lietuvybę tarpe sulenkėju
sių lietuvių.

Bent 2ū metai Dr. J. Basana
vičiui teko gyventi svietur, ne 
Lietuvoje, .bet kur tik jis buvo, 
kur gyveno, visur buvo žino
mas kaip patriotas lietuvis, kaip 
aukštas dorovės ir didelės tole
rancijos bei geros širdies žmo
gus.

Tas didis ir garbingas Lietu
vos patriarchas, sulaukęs žilos 
senatvės, mirė 1927 m. vasario 
mėn. 16 d. Vilniuje. Jo kūnas 
palaidotas Vilniaus miesto (ra
sų) kapinėse ir ąųt jo kapo pa
statytas kuklus juodo marmuro 
paminklas. - .

Dr. J. Basanavičius mirė, bet 
ir po jo mirties jis liko mūsų 
tautai apgaubtas šventumo sim
bolio. Jis buvo ir bus gyvas 
mūsų tarpe. O jo didvyriški dar
bai amžiais bus minimi laisvę 

. mylinčių lietuvių.
Jonas Miškinis

-Skaitant kasmet, 16-os vasa
rio sukakties proga, mūsų laik
raščiuose straipsnius, nė viena
me jų nepasitaikė rasti išsamiai 
nušviesta, kokiai" tvarka Lietu
vos’Taryba buvo nutarusi tą ak
tą sudaryti. Tai visa, juk, tu
rėjo būti iš anksto viename iš 
paskutinių posėdžių nutarta ir 
to posėdžio protokole užfiksuota: 
turėjo būti provizoriniai priim
tas Lietuvos Nepriklausomybės 
Paskelbimo Akto tekstas, turėjo 
būti nutarta, kokia tvarka, t. y. 
kokia eile Lietuvos Tarybos na
riai tame akte pasirašys ir kas 
iš Liet. Tarybos narių perskai
tys to akto tekstą iškilmingame 
16-os vasario 1918 m. posėdyje. 
Taigi, atrodo, būtų tikslu 14-os 
vasario sukakties proga skelbti 
ir to vieno iš paskutinių prieš 
16-tą vasario įvykusio Lietuvos 
Tarybos posėdžio, kuriame tai 
visa buvo nutarta, protokolą.-

Kadangi iki šiol tas protoko
las niekur nebuvo paskelbtas ir 
kadangi per ilgą metų eilę spaus
dinami laikraščiuose Lietuvos

Nepriklausomybės Paskelbimo 
Akto sudarymo aprašymai, ne 
viąai pilnai nušviečią to'akto 
sudarymo Lietuvos Tarybos nu
statytą tvarką ir jo faktiną su
darymo eigą, tampa istorine me
džiaga, ypatingai tuo atveju, jei
gu ■ žūtų Lietuvos Tarybos pro
tokolai. Laikau reikalinga pri
minti vieną faktą iš Lietuvos 
Nepriklausomybės Paskelbimo 
Akto pasirašymo eigos.- ..y-■
š' Lietuvos Taryba viename iš 
paskutinių, jvykušių prieš 16-tą 
vasario 1918 m., savo posėdžių 
buvo nutarusi, kad jos nariai 
Lietuvos Nepriklausomybės Pa
skelbimo Akte pasirašys alfabe
tine tvarka.

Einant tuo Lietuvos Tarybos 
nutarimu, dr. J. Basanavičiui 
perskaičius iškilmingame Lietu
vos Tarybos 16-os vasario 1918 
m. posėdyje Lietuvos Nepriklau
somybės Paskelbimo Akto teks
tą, buvo pradėtas vykdyti to ak
to pasirašymas alfabetine Lietu
vos Tarybos narių eile.

Pagal alfabetinį Lietuvos Ta-1

rybos narių sąrašą pirmuoju tą 
aktą pasirašyti buvo pakviestas 
Saliamonas Banaitis, o antruo
ju dr. J. Basanavičius. Jau pri
ėjęs prie parengto pasirašyti -16- 
os vasario 1918 m. Akto, Sal. 
Banaitis pareiškė paskui jį ten 
pat priėjusiam dr. J. Basanavi
čiui, kad jis (Sal. Banaitis) už
leidžia savo teisę pirmuoju pa
sirašyti Nepriklausomybės Aktą 
dr. J. Basanavičiui ir jis .papra
šė dr. J. Basanavičių pasirašyti 
pirmuoju tame akte, tuomi iš
reikšdamas dr. J. Basanavičiui, 
už jo didelius nuopelnus lietuvių 
tautai, ypatingą savo asmeninę, 
o kartu ir visos lietuvių tautos 
pagarbą ir dėkingumą. Tam Sal. 
Banaičio, saVo iniciatyva pa
reikštam ūžleidimui, kiti Lietu
vos Tarybos nariai pritarė. Tuo
met dr. J. Basanavičius pirmuo
ju pasirašė Lietuvos Nepriklau
somybės Paskelbimo Akte. Po 
dr. J. Basanavičiaus, t. y. ant
ruoju, tame Akte pasirašė Sal. 
Banaitis. Visi kiti Lietuvos Ta
rybos nariai Nepriklausomybės

Paskelbimo Akte pasirašė griež
ta abėcėlės tvarka, kaip tai bu
vo iš anksto Lietuvos Tarybos 
nutarimu nustatyta.

Apie. Nepriklausomybės Akto
pasirašymo nustatytą tvarką, ir 
vykdymo.eigą mums, savo sū
nums, Sal. Banaitis papasakojo 
tuojaus sugrįžęs Kaunan iš Lie-" 
tuvoš Tarybos iškilmingo 16-os 
vasario 1918 m. posėdžio Vilniu
je.

REIKALINGA TALKA

Baltąjį Vasarį Tavo grabą saugo
Dvelkė laimės vėjas, , Juodvarniai aptūpę,
Nuskambėjo garsas Kranksi jie Tau mirtį,
Per pasaulio plotus: Niekina melu.
Tu iš stiklo grabo, 
Amžius iškentėjus, Mūsų mintys drąsios.
Kėleisį Karalaite, — Mūsų norai tiesūs.
Laisvė spinduliuota. Tikime: Teisybę-

Sugaubė nuo dūžių
Pergalėn nuves.
Neišgązdins audros,

Varpas paskendonis, i Neįbaimins priešas.
Ir sugriuVo sostas Iš širdžių mums niekas
Prievartos piktos. Neišplėš tavęs.
Ir kas metai rinkos 
Pragiedrėję žmonės, Nepakeis Tavęs mums
Sveikino tave jie — Plačios lobių šalys,
Ilgesį Tautos. Svetimos vilionės,

■ : ! ’•" ■ Aukso blizgesys.
Šiandien kas pasveikins Pakely pasviręs
Tave, Karalaite? Tėviškės berželis
Kas Tave iš grabo Mos Tavin, ir degins
Kels didžiam varge? — Sielą ilgesys
Sibiro vergijoj 
Karžygiai tavieji, Dvyliką vėl dūžib
Giriose Tėvynės Trenks mums paskendon
Miršta už Tave. Ragins mus į žygį,

Mes gi išblaškyti,
Skelbs, kad Tu gyva. 
Trūks, vergijos pančiai,

Nežinioj suklupę, Ir nušvis vėl klonys —
Adūsius Tau siunčiam Mes Tave prikelsim
Ilgesio maldų. Amžių Lietuva!

šiuo metu Italijoj, garsiam 
Prof. Salvini vadovaujant, yra 
rengiama Teatro Enciklopedija. 
Joje yra paskirta nemaža vietos 
ir Lietuvos teatro istorijai.
. Lietuvos Pasiuntinybė prie šv. 

yra savo laiku nanrašiusi 
Stari Pilką redaguoti lietuviš
kąjį skyrių. Jam sutikus bendra
darbiauti pirmoji medžiaga jau 
yra pasiekusi kalbamos Enciklo
pedijos redakciją.

Tačiau, dėl lengvai supranta
mų priežasčių šis darbas sutin
ka įvairiu kliūčių. Trūksta teks
tų, šaltinių ir t.t.

. Pasiuntinybė maloniai prašo 
visus tuos, kurie turi medžiagos 
susisiekti su p. Pilka (2739 W. 
43 St., Chicago 32, III.) ir talki
ninkauti šiame svarbiame kul
tūriniam darbe.

Leidžiamoji Teatro Enciklope
dija bus vienas didžiausių šios 
rūšies leidiniu Europoje. Lietu
viams tad, itin svarbu suteikti 
Enciklopedijos redakcijai kiek 
galimai pilnesnę medžiagą apie 
Lietuvos teatrą.

Lietuvos Pasiuntinybė prie 
šv. Sosto

L

REIKALINGOS 
n KNYGOS

Patariamajai Lietuvių Grupei 
yra reikalingi Lietuvos Univer
siteto ir kitų Lietuvos aukštųjų 
mokyklų leidiniai, ministerijų 
leidiniai ir metraščiai, ūkinių 
organizacijų (Pienocentro, Lie
tūkio, Maisto, Lietuvos Banko 
ir kt.) leidiniai. Lietuviškoji En
ciklopedija ir kiti veikalai, lie
čia teisės, istorijos, ūkio, kul
tūros ir kitus klausimus. Tais 
pačiais Lietuvą liečiančiais klau
simais reikalingos knygos ir ne 
lietuvių kalba.

Kas turi čia išvardintų leidi
nių ir sutiktų juos perleisti, pra
šomas rašyti šiuo adresu: Li
thuanian Consultative Panel, 16 
West 58th Street, New York 19, 
New York, nurodant veikalo pa
vadinimą, autorių ir kainą.

rėjo tarti "žiūrėdamas”, bet nesuspėjo. 
Karkovas staiga pasisuko ir kirto 

jam iš visų jėgų į smakrą. Kunigėlis tik 
žvygtelėjo ir krito aukštelninkas. Net 
šautuvas iš jo rankų iškrito. Kol jis 
susivokė, kas atsitiko, kol atsikėlė, Kar-

•' kovas jau bėgo, lyg kurtas, per gretimą 
kiemą. Kunigėlis leidosi iš paskos šau
tuvą dulkėsi palikęs.

Kai voros vadas susigriebė, kas 
įvyko, Karkovas ir jo vijikas jau bėgo 
per antrą kiėmą. Vadui nei šaukti ne
reikėjo — vora pati iširo ir metėsi vy
tis. Vieni priklaupė šauti, bet gatvėje, 

kei. Drąsiai mirk ‘tėvynės labui. Paša- ir kieme maišės vaikai, moterys, bėgo 
kyk, kad dėl jos laimės žūsti. Viską iš- draugai ir šauti nebuvo galima. O dar 
pasakok, įspėk visus... po akimirkos Karkovas dingo už tvar-

Kai Kunigėlis pradėjo atrišinėti to. Daržais, pro klojimus jis skuodė į _
Karkovo rankas, batalijonas buvo jau mišką. - 'hyje. Saulė jau buvo už miško, netru

kai. Laikiau Tave draugu, tikėjau, kad • per keliasdešimt žingsnių atsilikęs, Per Pradžioje Kunigėlis nuo Karkovo kus sutemo ir miške paliko tamsu, lyg 
Tėvynę mylj, o pasirodė, kad tik kai- tą nuotolį ir per, dulkių sūkurių voros neliko, bet gi anas buvo lengvesnis. ir rūšyje. Išvaikščiojo, iškrėtė mišką ir 
bėti moki — kai atėjo laikas Tėvynei vadas negalėjo matyti->ką Kunigėlis nuo mirties bėgo. Per tvoras jis peršok- grįžo tuščiomis.. •

. Kunigėlį teko parnešti.. Nešamas 
jis tai draskėsi, tai tyliai verkė ar 
švebeldžiavo:

- Draugas

— Žinau! — suriko Karkovas. — 
Bet aš noriu, kad mano mirtis Tėvynei 
didesnę naudą atneštų. Padėk man, 
Petrai, patarnauk Tėvynei. Padėkim 
jai abudu! — Lyg maldą kalbėjo Ku
nigėliui. — Kitas nesuprastų, o tu su
pranti, nes ir tu, Tėvynę labiau už vis
ką myli.

— Visada, draugas! — sušuko Ku
nigėlis užkaitęs.

— Atrišk man rankas, Petrai. 
Leisk man mirti kaip vyrui.
. ’ Kunigėlį toks nelauktas prašymas
išgązdino.

— Negaliu, draugas, reikia vadą 
paklausti, — atsakė jis sumišęs.

Karkovas liūdnai palingavo galvą 
• ir ėmė priekaištauti:

— Apsirikau, labai apsirikau, Pet-

vas jį nukirto:
— Tai atrišk, nekalbėjęs! Ne žo

džių, o darbų Tėvynei reikia. O gal ma
nai, kad aš bėgsiu? Klysti — nebėgsiu, 
nes noriu tėvynei atsilyginti. Na, pa
rodyk, kad tiki, man, — spyrė Karko- 
vas. •

Sugėdintas ir įžeistas Kunigėlis 
pasiryžo:

— Taip nekalbėk, draugas!
Jis priėjo arčiau ir pradėjo viena 

ranka atrišinėti pančius. Atrišinėjo ir 
kalbėjo:

— Tik draugas padaryk, kaip sa-

tolsta. Kurį laiką jis vis dar bėgo, bet 
tuoj užduso, baimė pakirto kojas ir 
atėmė paskutines jėgas. Neviltis pradė
jo jį smaugti. Jis staptelėjo ir skaus
mingai sukriokė:

— Draugas! Draugas sustok! Su
stok ! Aš pražūsiu!...

Dusdamas ir vis šaukdamas jis dar 
mėgino bėgti, bet kojos susipynė ir jis 
pargriuvo į bulves ant veido. Ir nepa
sikėlė. Pro jį prabėgdami kareiviai 
matė, kaip jis draskė žemę nagais ii’ 
girdėjo jo, širdį plėšiantį, verksmą, bet dėjo šakos lūžti. Ir tuoj ant žemės 
prie jo nesustojo.

Karkovas jau buvo toli. Nuo bė- 
gimo uždusę kareiviai šaudė, tačiau į 
bėglį nepataikė. Ir po • valandėlės jis 
įsmuko į mišką. Ir. dingo, kaip vande-

Tą pačią-naktį būrelis kareivių grį
žo iš kito kaimo merginėję. Ėjo šūkau
dami ir kirto per mišką, kad arčiau 
būtų. Beeinant vienam pasigirdo lyg 
šakos trokštelėjimas pušies viršūnėje. 
Jis pakėlė galvą ir pamatė tarp šakų 
kažką tupint. Parodė draugams. Vieni 
manė, kad tai varnos lizdas, o kiti įta
rė lokį įsirangius. Tie, kurie tvirtino 
lokį esant, norėjo įsitikinti ir pradėjo 
šaudyti. Po kelių šūvių pušies viršūnė
je pasigirdo žmogaus klyksmas ir pra-

patarnauti,. tavęs nėra. Gerai, bet ži-' 
' ‘ nok, kad šito tau Tėvynė nedovanos!.

— Nepyk,-draugas, aš tik. .,— 
' bandė teisintis Kunigėlis, bet Karko-

. daro. 'Matė jį prilipusį prie Karkovo, davo kaip šuo, Kunigėlis tik šniokšda- 
bet, nieko blogo neįtarė. ’ ; - . mas beperširisdavo ir todėl jis atsiliko.

' Tai va, draugas, atrišau. Mifk' ”Bėgo dabar jis per bulvių lauką ir ma- 
kaip įvyrąs^ drąsiai į akis... — Jis no- tė, kaip Karkovas su -kiekvienu šuoliu

žvegtelėjo žmogus. Uždęgę degtuką ka
reiviai atpažino Karkovą. Jis buvo jau 
negyvas.

O Kunigėliui ruošiamas karo lau
ko teismas neįvyko — jis išėjo iš proto. 
Po kelių dienų jį ištraukė iš kiaulia
tvarčio ir išvežė į beprotnamį. Vežamas 
jis vis dar blaškėsi ir šaukė šiurpą ke
liančiu balsu:

— Draugas, sustok! Aš pražū-

pražūsiu (Pabaiga)
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Autobiografija

Šio rašinio autorė Uršulė Žemaitienė, 61 metų amžiaus, 
iš Lankeliškių parapijos ir dabar gyvenanti Čikagoje, yra 
mūsų Tautos, jos kalbos, liaudies dainų ir visokios tauto- 
mylėtoja. Ji turi daug, kaip' pati sakosi, didelių Dievo

kilusi 
didelė 
sakos 
dovanų: puikią atmintį, gerą klausą ir gražų balsą, ypač kai jauna , 
buvo. Labai myli savo Tėvynę. "Aš Lietuvą dažnai sapne sapnuo
ju”, — pasakė man pirmąkart ją sutikus.

Apie savo jaunystę ir pamėgimą dainuoti ji pati taip rašo: 
"Buvau linksmo būdo ir mylėjau pagiedoti, padainuoti ir 

—gražiai pašokti vestuvėse ar jaunimuose. Dainą vieną kartą gir
dėjau ir išmokau. Aš ir dabar vis giedu dainuoju, tas priduoda 
stiprybės ir svaikatos kūnui ir dvasiai. Daugiausia dainų išmo
kau iš savo tėvelio, kuris labai daug mokėjo dainų, pasakų, mįslių, 
patarlių ir visokių juokų, nes buvo linksmo būdo žmogus. Išmo
kau ir nuo kitų gerų žmonių, nes buvo labai gražu Lietuvoje dai
nuoti lauko darbus dirbant, į darbą ir iš darbo pareinant. Vakare 
vasaros laike kur susėdę ar sustoję, būdavo, jaunimas ir senesni 
žmonės gražiai padainuoja, žiemos laike, kai ilgi vakarai, sueina 
kaimynai krūvon, atsineša mažesnius darbus. Vaikinai kokias 
klumpes atsineša drožinėti, ar šaukštus skaptuoti, šniūrus sukti, 
o merginos atsineša mėgsti pirštines, kojines ar kokį siuvinį 
siūti. Visi susėdę prie savo darbų dainuoja ir dirba. '

Daina yra kaip kokia brangiausia gyduolė. Daina mane 
pravirkdė, daina mane prajuokino, daina mane varge nelaimėje 
paguodė ir stiprino, daina mane nuliūdime linksmino, daina mane 
net nuo daugelio pavojų ir nelaimių apsaugojo."

Savo gyvenimo aprašyme, kurį ji surašė mano įprašyta, 
ši didelė dainos ir tradicijų mylėtoja sakosi:

"Esu gimusi 1890 m. vasario 1 d., iš tėvelių Juozapo Ben- 
doraičio ir Agotos Gudaitytės, Šukių kaime (tuokart buvusiam 
Juozapavos dvare), Lankeliškių parapijoj. Mano tėveliai nebuvo 
turtingi, nes abu buvo našlaičiai, jokių turtų nepaveldėjo, bet 
abu-buvo-darbštūs ir su Dievo pagalba gražiai gyveno. Augino 
nedidelę šeimyną: tris dukreles, kaip lelijėles, ir vieną sūnelį, 
kaip bijūnėlį, anot tos lietuviškos dainos.

Aš mylėjau ir mokėjau visus kaimo moterų darbus prie 
namų ir lauke. Mokėjau, o gal ir dabar mokėčiau, audinius austi 
gražiais raštais, mokėjau siūti ir lietuviškas juostas austi, bet 
ne pačias gražiausias, tik paprastas.

Tik labai tingėjau ir nenorėjau mokytis iš knygų. Viską 
dariau kuo geriausiai, kad tik tėveliai manęs neverstų mokytis. 
Paaugus į kokią penkiolika metų, pradėjau labai gailėtis, kad aš 
nesimokiau. Pikta pačiai ant savęs, net mamytei bijau pasisa
kyti, nes niekas nekaltas, tik aš pati. Pasitaikė, kad atsikėlė gy
venti kaimynystėje geri žmonės. Jų duktė, jau suaugusi mergina, 
mane labai pamylėjo ir mudvi susidraugavome. Kartą einant na
mo iš bažnyčios, aš pradėjau labai verkti. Ji mane paerzino: 
"Tekėti dar per jauna, o kai reikės — kokį norėsi, tokį gausi.” 
Aš pasisakiau, ko verkiu, — kad nemoku skaityti.” O ji sako: 
"Yra ko verkti, tik pradėk, aš tau pagelbėsiu.” Nusipirkau ma
žytę maldaknygę už 20 kap. ir pradėjau rinkti raidę prie raidės, 
sudėti žodį. Sunku buvo, bet jau netingėjau. Paskum pradėjau 
skaityti laikraščius šaltinį ir Spindulį. Perskaitydavau viską nuo 
pirmos iki paskutinės raidės. Taip šita mergina Išmokė mane 
skaityti. Jos pavardė Uršulė Bakšinskaitė. Aš jai esu amžinai 
dėkinga, dažnai už ją pasimeldžiu.

Laiminga mano gyvenimo diena buvo, kai aš pamačiau 
Dr. Joną Basanavičių. Aš tada buvau dar visai jauna mergaitė. 
Daktaras mano tėvelį gerai pažinojo, nes tėvas jaunas būdamas 
tarnavo daktaro tėviškėj kelis metus: ganė gyvulius, pusbernavo j 
ir bernavo. Daktaras mano tėvelį skaityti ir rašyti išmokė. Jis 
visus savo tėviškės bernus, tarnus ir tarnaites pamokydavo, kai .] 
dar buvo studentas ir parvažiuodavo švenčių ar vasarą atostogų. 
Visiems parveždavo lauktuvių kokio popieriaus vienoj pusėj ra
šyto ir po kokį galiuką pieštuko. Aš tą dieną kaip šiandie gerai , 
atsimenu, kai daktaras pasveikino mano tėvelį Vilkavišky prie 
šventoriaus ir paklausė: "Juozeli, ar tai tavo tokia didelė duktė?” 
Pagyrė mano geltonas kasas, pavadino tikra lietuvaite ir dar 
kažkokiu negirdėtu vardu, dabar manau, kad "Birute”. Davė man 
kokį sidabrinį pinigą, o aš pabučiavau daktarui ranką, nes Lietu
voj vaikai taip buvo mokomi. Tai buvo man labai didelis džiaugs
mas, kad toks mokytas ponas pakalbino ir pagyrė.

Mano gražus gyvenimas prie mylimų tėvelių buvo neilgas. 
Tekėti aš neturėjau patraukimo. Moterys man piršdavo ir kar
tais mamytę baugindavo: "Kam duodi valią taip ilgai rinktis 
vaikinus? Dabar, kol dar tik iš piemenės metų išėjus, tai mandra, 
palauk — suaugs visos trys dukterys, tada tai bus...”

Kartą aš pasakiau mamytei, kad aš visai nemanau tekėti 
ir pasiliksiu mergaitė: moku gražiai siūti ir užsidirbsiu sau 
duoną. Mamytė baisiai užpyko, pagriebė milinį iš girnų ir kad 
pradėjo mane šveisti, uždrožė kokius šešis kartus per nugarą, 
sakydama: "Varna, užsimanė davatka būti, aš tave įšventinsiu 
į davatkas .Verkėm abi vjsą dieną. Aš ir prisižadėjau mamos 
klausyti ir viską daryti, kaip ji sakys.

Viena geroji kūmutė ir pripiršo kokį ten. savo ginpnaitį, 
visai nepažjstąmą, iš kitos parapijos, dešimčia .metų vyresnį už 
mane. Suvedė ir supažindino. Aš išsigandau, jis man visai ne
patiko. Mano tėveliui jis irgi nepatiko. Tėvas klausė.manęs, ką 
aš manau, o aš tik verkiu. Kai pamačiau, kad mamytės rankos 
labai drebėjo ir ašaros ritosi per veidus, tai atsakiau: "Dary- 

. kitę, kaip- jūs norite, man vistiek.” žinai,' buvom trys dukterys, 
aš pati vyriausia, turto, nėra, o mamai vis rūpi dukteris išduoti.

Po sutartuvių ir siigertuvių reikia eiti užsakų paduoti.- 
Ėjome, kaip svetimi. Aš visą laiką tylėjau, o jis. labai daug gy
rėsi ir žadėjo. Klebonas manęs klausinėjo visokių poterių ir aš 

. viską gražiai atsakiau, pagyrė mane. Pradėjo.jį klausinėti, ogi 
jiš nei "Tėve Mūsų" getai neatkalbėjo. Klebonas jį labai išbarė. 
Kreipėsi į mane ir sako: "Ar išmokysi savo vyrą visus poterius 
tąip gtažiai, kaip'pati moki?” Aš nusidžiaugiau, kad gal pavarys,

dalyje lygiai Hitlerio, lygiai oku
pacijų laikais, ir kuri dabar, ša
lia bendrojo mūsų kovos fronto, 
kovoja dar ir ypatingame fron
te — kovoje, vykstančioje dėl • 
lietuviškumo dabartinėje Vokie
tijoje, kovoje, kuri yra aktyvi, 
sunki ir visai mūsų tautai svar
bi. :

Taigi, jeigu. Vlike turi teisę 
būti atstovaujamos tokios re
zistencinės kovos organizacijos,

Vliko narys p.^J. Brazaitis 
savo pasikalbėjime su spaudos 
atstovais Mažosios Lietuvos at
stovo įtraukimo j Vliko klausi
mą pastatė žymiai skirtingon 
švieson, negu jis ligi šiol mato
mas. Jis nurodė ir senus moty
vus, dėl ko jo atstovaujamo blo
ko politinės grupės priešinasi 
ML atstovo įjungimui, o šalia 
to jis iškėlė ir du naujus daly
kus,, kurie ligi šiol plačiau nie
kur nebuvo minėti. Būtent, jog 
ML T-ba dabartinėmis aplinky
bėmis net nenorėtų siųsti savo 
atstovo j Vliką, ir jog ji esanti 
patenkinta tuo, kad joB atsto
vas jau yra Vliko Vykdomojoje 
Taryboje.

Sustokime kiek ties senaisiais 
motyvais. Sako: 1. Jei ML at
stovą laikytumėm tik Klaipėdos 
krašto atstovu, tai jo priėmimu 
į Vliką būtų pabrėžtas autpno- 
mizmas, kurio niekas nenori; 2. 
Jei jį laikytumėm visos ML at
stovu, tai netiktų dar tik siekia
mų atgauti sričių atstovą jau iš 
anksto priimti į organą, kuris 
"vykdo seimo funkcijas”.

Šitie motyvai yra tik klausimo 
vedimas į šalikelę.

Visų pirma, Vlikas visgi yra 
ne kas kita, kaip tik Vyriausias

ASMENVARDŽIU ANGLINIMAS

pirmas yra įsikūręs XVIII. am
žiuje. Kiti vokiečiai taip pat yra 
daug kur pakeitę savo pavardes; 
pvz. iš Gruen yra atsiradęs 
Green, iš Reuss — Royce, iš 
Schneider — Snyder arba iš 
Zimmennann — Carpenter, iš 
Becker— Baker, iš Koenig — 
King, iš Weber — Weaver ir kt.

Ypač įdomus yra slaviškų pa
vardžių anglinimas. Pvz. čekai, 
stengdamiesi pritaikinti savo 
pavardes prie angliško skambe
sio, iš pradžios pakeičia tik skir
tingus garsus, kurių nėra ang
lų kalboje, paskui verste verčia 
į anglų kalbą arba taip imant-

riai perdirba savo pavardes, jog 
atrodo, kad pakeistosios, pavar
dės ąnkstyvesnis savininkas 
seniau yra buvęs ne čekas, 
bet kažkoks airis ar kt.; pvz. 
Maca yra paverstas į Macy, Zde- 
ny į Stenny, Holič į Barber, Va- 
liš į Wallace, Zajic į (THare, 
Mraček į McLoud, Očenašek į 
O’Shaunnessy, Prujin į Brian 
arba O’Brien ir kt. Panašiai el
giasi ir lenkai; pvz. iš Krawiec, 
yra atsiradęs Ta.vlor, iš Mielnik 
— Miller, iš Filipowicz — Philip 
ar Phillips, iš Obląk — O’Black 
ir kt. Tokie italų asmenvardžiai 
kaip Paolo Vaccarelli, Francęs- 
co Tomasiųi, Liiigi Zampariello 
,yra pavirtę į Paul Kelly, Frank 
Thomas, Louis Schith. Garsusis 
ristikas Jim Flynn, savo laiku 
rungęsis su Jack Dempsey, yra 
buvęs ne kas kitas kaip Andreą 
Chiariglione.

Bet daugiausia iš visų imi
grantų, kaip pastebi H. L. Menc- 
■ken savo veikale ”The Ameri- 
can Language" (New York 1937, 

aptemo, išeidama ir rankos klebonui nepabučiavau. Namie ver- 497 psl.), žydai, yrą linkę ko 
kiau visą laiką per pietus. Visos kaimynės linksmai čiauška, greičiausiai pakeisti Savo anks- 
klausinėja mane, kaip ten viskas buvo. Aš tik tiek pasakiau : tyvesnes pavardes, todėl iš Co- 
"Nupirko mane už vieną rublį.” Jos nesuprato, tai vaikinas joms 
apsakė.

Kai reikėjo važiuoti į bažnyčią jungtuvių, tai teta atnešė 
man labai gražų mirtų vainiką. Aš jo nenorėjau, nes turėjau labai 
gražų rūtų vainiką. Kad jau ji supyko, kad-jau šoko visos manė 
barti: "Ką tu kalbi, dabar mirtos į madą eina, visos mergaitės 
perka ir brangiai moka, o tu už dyka gauni ir nenori imt j.” Ir 
turėjau nusileisti, tik, paprašiau sesutę Qną atnešti iš darželio 
rūtų šakelių, tai už kasų užkišo ir į rankaą pasiėmiau. Kai uždėjo 
ant galvos mirtų vainiką, tai nutirpau visu kūnu. Užtat "ir mano 
vedybinis gyvenimas buvo nelaimingas, kad ne rūtų vainiką dė
jau, — čia ne burtas, tikra teisybė. . >. ■

Daugiau nieko, ir šiandie neatsimenu, kaip atsisveikinau

Vienas kitas, iš mūsų, ypač 
naujai atvykusysis, stebisi, ko
dėl senesnieji lietuviai, o kar
tais net ir vadinamieji naujaku
riai, dažnai taip pakeičia savo 
vardus ir pavardes, kad paskiau 
jų net visai nebegalima atpažin
ti. Pvz. tuo būdu Diraitis yra jau 
pavirtęs j DeRighter, Gečys j 
Gete, Obelienis į O’BelI, Rima- 
vičius į Raymond, švedas į Swede 
ir kt. Bet ši nuostaba kiek iš
nyksta atsiminus, kad taip daro 
ne tik lietuviai, bet ir kitų tau
tybių imigrantai. Pvz. Herbertas 
C. Hoover yra kilęs iš vokiečio 
Huber, kuris Pennsylvanijoje

kaip Laisvės Kovotojai, Lietuvit^^ 
Frontas bei Vienybės Sąjūdis—

ir drąsiai atsakiau: "Nemokysiu, jeigu jis neišmoko iki šiol, tai 
neišmoks ir vėliau, jis manęs neklausys.” Klebonas nusijuokė, o 
mano vaikinas pradėjo verkti, kaip nuplaktas vaikas ir pasižadėjo 
mokytis, kaip tik galėdamas. Ir aš tada nusijuokiau,'pirmąkart 
po susipažinimo, bet tai buvo ir paskutinis juokas. Aš jau smun
ku laukan pro duris, klebonas tik capt mane už rankos ir sako: 
"Kur bėgi, palauk, dar-nebaigta, prispėsi." O vaikinui sako: 
"Tai gerai, mergaitė tave išgelbėjo. Ar mokėsi rublį?” Jis tuoj 
rublį iš kišenės it griebia klebonui ranką bučiuoti. Man ir akys

organizacijos, nekalbant apie jo
kius kitus jų savumus, daug 
Jaunesnės rezistencinėje kovoje' 
už ML Tarytą, tai ML Taryba 
turi dešimteriopą pamatą būti 
Vlike. Visos kalbos apie jos te
ritorinį pobūdį čia visai ne vie
toj, Taip, dėl tų teritorinių (ii 
istorinių) aplinkybių ML re
zistencinė organizacija yra savi
ta rezistencinė organizacija, ne
sutampanti nei su viena kita 
mūsų rezistencinė organizacija, 
nei su kuria nors politine parti
ja. Bet tai kaip tik dar labiau 
pabrėžia prasmingumą jų, kaip 
atskirą vienetą, įtraukti į Vliką. 
Juk kitų rezistencinių organiza
cijų dalyviai gali jaustis ir dau
gelis jaučiasi atstovaujami Vli-

!

i

tėvelius ir visus kitus pagal lietuvių įprotį, ir kaip nuvažia
vom į bažnyčią. Tik'atsimenu, kaip klebonas garsiai riktelėjo: 1 
"Ar tu tą mergaitę pavogei nuo tėvų, kad ji taip verkia?” Kai 1 
reikėjo mauti ant piršto žiedą, aš, ištiesiau ne tą pirštą, tai za- 1 
kristijonas palenkė tą pirštą su krapylo koteliu ir pakėlė kitą 1 
pirštą, bet katrą, tai ir šiandie nežinau.

Baigėsi vestuvės, visi išvažinėjo, likau viena .tarp svetimų. 1 
Radau vyro tėvus, vieną brolį ir dvi seseris,'viso šeimynos šešiese. 
Ūkis nugyventas, skolų iki kaklui, tik visi laukė marčios darbi- 1 
ninkės ir jos pasogos skoloms apmokėti. Vargau dirbau, visus 
vadavau ir mamytei- niekad neišmėtinėjau, viską kantriai ken
čiau. Ir kas keista, kad aš nežiūrėjau savo vyrui į veidą, — ir 
šiandie atsimenu, kad jis man nepatiko, ne iš veido, nes aš jo 
nemačiau, tik jis man savo kalba ir bjauriu elgesiu baisiai nepa- 
tiko. U. ;

Mano vyras nenorėjo būti Lietuvoje ir dirbti lauko dar
bus, jam esą per sunku. Sumanė važiuoti į Ameriką ir būti ponu. 
Aš negalėjau jį atkalbėti ir. jis išvažiavo, o mane paliko pas mano 
tėvelius jau su dviem vaikučiais. Pirmoji -buvo dukrelė. Aš labai 
gailėjau, kad mano dukrelei gal irgi taip reiks vargti ir liūdėti, 
kaip ir man. O aš rūpinausi ja, kaip mano mamaitė manimi rū
pinosi. " ■ ' ;į. ■.

Po metų rašiau vyrui, kad parvažiuotų, o jis man atrašė, 
kad aš atvažiuočiau į Ameriką. Aš labai nenorėjau iš Lietuvos 
išvažiuoti, o kitos moterys sako :z "Džiaukis, kad šaukia, tai ir 
važiuok. Buvo tokių, kurios nevažiavo, kai vyras vadino, tai 
dabar vargsta vienos^ su keliais vaikais, badų miršta, p nuo vyro 
nei laiško negauna”. *■

Taip 1914 m. gegužės 2 d. atsisveikinau su tėveliais, sesu
tėm ir broliuku, kaimynais ir draugais, ir su brangia Lietuvos 
šalele. Važiuodama keliu atsisveikinau visus takelius ir medelius, 
laukus, kalnelius ir pievas, kur aš be jokio rūpesčio- praleidau 
gražiausias savo vaikystės dienaB; bėgiojau, žaidžiau, dainavau, 
pievų gėleles skyniau, vainikus pyniau. Prisiminiau visą savo 
praeitį (tada buvau 23 metų). Viena kaimynė vokietė pernešė 
mano sūnelį per rubežių už savo vaiką, neva sergantį pas dak
tarą. Susargdinom tą vaiką: davėm degtinės . su cukrum, kad 
miegotų, nes vaikas buvo dviejų su puse metų, šaukė mane mama 
ir nėjo pas kitą moterį. O mergytę tai aš pati su savo pasu ga
lėjau pasiimti. Dar kartą pro traukinio langą pasižiūrėjau į Vir
balio bažnyčios bokštą žibantį saulėje ir traukinys sujudėjo. 
Sesuo Ona palydėjo mane, bet kalbėti abi negalėjom, taip buvo 
graudu. . . .C ' ’

Bremene teko laukti 9 dienas laivo ir gegužės 13 vis: 
1 sulipome į didžiulį laivą "Kaiser Wilhelm der 'GroSse.” Aš sūnel 

nešu arit rankų ir toj pačioj rankoj laikau mažą lagaminėlį, o ant- 
. ra ranką vedu dukrelę, stumiu pirma savęs’ tokiu siauru tilteliu, 
'■ o po juo buvo aiškiai matyti drumstas vanduo. Meldžiausi. UŽ 

trejeto valandų 'laivas pradėjo judėti. Mano vaikučiai tuojau 
sumigo. Buvo girdėti baisus burzgimai ir supė labai. Apie vidur
naktį kai kurie keleiviai pradėjo sirgti jūros liga ir aš turbūt bu
vau, pirmutinė. Laivas buvo švarus ir valgis geras, bet mes vęik 
visi sirgomė ir šaukėme viens' už kitą. Mano vaikučiai buvo 
sveiki ir liūksmi, bėgiojo ir žaidė, valgė viską.

(įgūžės 21 jau buvom New Yorke. o dar po poros dienų 
pasiekiau Miųden, West Virginia, kur mano vyrąs gyvęho. Tai 
anglių kasyklų rajonas. Gyvenimas buvo labai liūdnas ir var
gingas. Sunkiai dirbau ir visaip verčiausi, kad tik pragyvenimą 
pasidaryti, nes mano vyras pritingėjo ir man pačiai reikėjo di- , . . • . -■.... ..•-■/•r.

.<>'< -S'
, ... .. i

ęlesnę dalį gyvenimo užsidirbti. '
(Bus daugiau).

' ‘ ' * *’č1 *'

hen dabar yra atsiradęs Cohn, 
Coyne, Conn, Cowan ir net Cain, 
iš Reichmann — Richman, iš 
Wolfsohn — Wilson, iš Bernhei- 
mer — Burton, iš Rogowski — 
Rogers, iš Rabinowicz — Rob- 
bins, iš Jankelewicz— Jackson, 
išGoldstein — Goldstone, Gols- 
ton ar Golson. Garsusis kinų 
(kino teatrų) magnatas Samuel 
Goldvvyn dar savo jaunystėje 
tebebuvo Gelbfisch (geltona žu
vis). Ir 1.1.

, Keliolika ąugščiau minėtųjų 
pavyzdžių, paimtų iš kitų kalbų, 
aiškiai rodo, kad lietuviai, vi
saip, daugiausia dirbtinai, per
dirbinėdami ir kraipydami savo 
vardus bei pavardes, niekuo šiuo 
atveju nesiskiria nuo kitų tau
tybių imigrantų: pramokdami 
anglų kalbos ir norėdami ko dau
giau prisitaikyti prie naujų ap
linkybių, jie. (žinoma ne visi) 
stengiasi pirmiausia paviršuti
niškai išsišerti, t. y. išsižadėti 
savo ankstyvesnių skirtingų 
vardų bei pavardžių. Tai jie da
ro įvairių įvairiausiais sumeti
mais : 'vieni tai aiškina gimto
sios pavardės rašybos bei tarimo 
nepatogumu; kiti, norėdami ge-i 
riau ir greičiau įsitaisyti, tuo! 
būdu stengiasi užtrinti savo kil
mės skirtingumą ir pasirodyti 
nesą naujokai atėjūnai; treti, 
anksčiau išvykę iš savo gimtųjų 

. kraštų, kur teviešpatavo tamsa, 
skurdas ir purvas, ir nebūdami 

, tautiškai susipratę, iš viso nebe
matė reikalo skaitytis savo tau
tos žmonėmis ir todėl, pasitai- 

, kius progai, tuojau pasistengė 
atsikratyti savo skirtingų tau
tinių žymių — vardų bei pavar
džių. šiuo atžvilgiu yra gana 
prasmingas vieno lietuvio dar
bininko pasakymas: "Kieno mas.

Lietuvos Išlaisvinimo Komite- ke ir tų ar kitų jiems simpatin- 
tas, o ne Lietuvos Seimas. Jis geanių politinių grupių, o ML 
jokių, seinm funkcijų*.nevykdo: ]jetuviai( nepriklauso nei j-tas 

_ j{.tag rezistencines organazaci- 
jas nei į Vlike esančius politinius 
Sambūrius, tikrai turi pamato 
jaustis vis dar neturi savo pri
deramos reprezentacijos.

Bet kitaip klausimas atrodo, 
kai paskelbiamai kad ML Tary
ba, esanti patenkinta dabartine 
padėtimi ir bent šiomis aplinky
bėmis nebenorinti turėti savo 
atstovą Vlike. .

Jeigu taip būtų, tai tektų ties 
>tub‘ klausimu pastatyti tašką. 
Bot ar iš tikrųjų taip yra?

Tuo tarpu pačios ML Tarybos 
tėra žinomas pareiškimas, ku
riame aiškiai pasakyta, jog ML 
Taryba vieno iŠ jai artimu-as
menų įtraukimo į Vykd. Tarybą 
iokiu būdu nelaiko išsprendimu 
pagrindinio klausimo — dalyva
vimo Vlike.. ML Taryba to savo 
formalaus pflreiškimo dar nėra ' 
atšaukusi. P. J, Brazaitis neat- 
’-o.do kompetentingas tai pada
ryti. *

Patikimesnis dalykas atrodo, 
kai p. J. Brazaitis, nors irgi ne
kompetentingas tai pareikšti ML, 
Tarybos vardu, nurodo, esą ML 
Taryba .šiomis aplinkybėmis ne
būtų linkusi įeiti į Vliką: Nes, 
kada jame balsai skiriasi pusiau, 
ML atstovas savaime taptų lyg 
’isu Vlike esamų grupių nesu
tarimų arbitru, teisėju, visų 
klausimų sprendimo nulėmėju. 
Gal iš tikro ML atstovui, tas jis 
■'ebūtų, neatrodytų visai patogu 
'mtis tokios atsakomybės.

Bet kokia gi iš to išvada? Tik 
takia, kad Vliko vidujinės or
ganizacijos reikale nebe ML at
stovo klausimas yra svarbiau
sias. čia jau reikia pagrindines- 
sės reorganizacijos, kuri paša
lintų tą kritišką padėtį. O ją 
pašalinus, ML atstovo klausimas 
Vlike nebeturėtų kelti jokių abe-^^i 
jojimų.

nei jis įstatymų leidžia, nei jis 
prezidento renka, ir vyriausybės 
nei pastato nei nugriauna, ir jo
kių kitokių valstybės reikalų jis 
netvarko. Taigi šita "kliūtis” 
ML atstovai į Vliką priimti yra 
grynai "popierinė”.

Antra vertus, ML Tarybos at
stovo nereikia skaityti nei Klai
pėdos krašto, nei visos Mažosios 
Lietuvos, nei apskritai kokios 
nors teritorijos ar te
ritorinės grupės atstovu. Maž. 
Liet. Taryba iš tikrųjų yra fif ‘Į 
tęsinys senos rezistencinės lie
tuvių organizacijos, kuri vado
vavo lietuvių rezistencijai dar 
prieš kaizerio valdžią, kuri tęsė 
rezistenciją prieš vokietininkų 
viešpatavimą Klaipėdos krašte 
ir drauge stengėsi atsispirti lie
tuvybės naikinimui kitoje ML

duoną valgai, to ir kalbą* turi 
kalbėti”. Iš to seka ir tolimesnė 
išyada: tapęs svetimo krašto 
žmogumi (piliečiu) ir dažniau 
vartodamas to krašto kalbą, tu
ri ir iš paviršiaus atrodyti, kaip 

į kita to krašto žmonės.
' Be abejonės, asmenvardžių 
anglinimą taip pat labai daug 
dar veikia bendra amerikiečių 
visuomenės nuotaika, milžiniš
ka amerikanizmo įtaka, pačių 
amerikiečių pastangos kur ir 
kiek galint greičiau formuo
ti savaimingą amerikiečių tipą, 
nauja amerikinio patriotizmo 
banga ir kt. Nors iš paviršiaus 
visa atrodo gana laisva, be jo
kios prievartos, bet įcentrinė, 
asimiliacinė jėga čia yra labai 
didėlė; neveltui tad šis kraštas 
ir tirpdomuoju katilu vadina-

\ •
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TUOJ ĮSIGYKITE NAUJĄ 
Balio Gaidžiūno _ 

knygą

Šioje knygoje, prisiminimų forma, vaiz
duojami 1940 ir 1941' vergijos metai Lietu-, 
voje.

, Knyga 182 psl. Kaina 1.50 dol. Knyga 
gaunama; DIR.VA, 6820 Sųperior Ave., CIe- 
veland 3, Ohio.

LITERATŪROS 
PREMIJAI SKIRTI 

Komisiją
Geriausiam 1951 metais išleis- / 

tam grožinės literatūros veika
lui premijuoti Lietuvių Rašyto- 
j ų Draugijos paskirta ši Jury 
komisija: Juozas Brazaitis, Ber
nardas Brazdžionis, ’ Aleksand
ras Merkelis, Antanas Vaičiulai- . 
tis ir Stepas jZobarskas. Didžio- 
sios rašytojų premijos męcena-’PR 
tas: šiaiB metais yra Venecūelos 
lietuviai; premijos dydis— J.- 
500. dolerių. Laimėjusiam auto- - 
riųi premija bus įteikta kovo 
mėli;, Ghicagdjė.
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dar nėra gavęs. Esą, užsakymo 
laiškas buvęs toks sunkus, ne-

i

•

Spaudos Klubas, kuris vasario 
16 d. McAlpin viešbutyje ruošia 
kuklų Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės paskelbimo sukakties

■ * .v

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. Jonas Balys

nos data, bet faktiškai išspaus
dinti savaitę anksčiau, apie ka- Į Tautininkų Klube įvykusiame 
raliaus mirtį "nieko nežino”. 8U8irinkime aptarti tolimesni 
Taigi šiuo atveju net lietuviški 8ambfirto kultūrinės veiklos rei- gsi jo pragyventų ir daug veik

loje patirtų darbų, jis nemano, 
kad šis užsimojimas bus įvykdy
tas.

mi visiškai aiškių duomenų apie 
tokios kelionės reikalingumą, ro- 

.čito^mVesU, k^rTm t7k71e^ldos- iva!ri.ai’ d’u*“- 
• j • • I mna nan naavviai antinlro

Nr. 7 * 1932 vasario 14 d. ’. ■s

DIRVOS ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais:

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

raliaus mirtį "nieko nežino”. SU8irinkiine aptarti to]ime8nj

savaitiniai laikraščiai galėjo su- ka]aj 
silyginti ir net pralenkti infor
macijos greitumu didžiąją Ame-

Anglijos karaliaus mirtis yra 
vienas iš žymiųjų pereitos sa
vaitės įvykių. Pasaulio ir pačios 
Anglijos politikoje tas įvykis, 
žinoma, neatneš jokių permainų, 
kadangi Anglijos karalius tik 
karaliauja, bet nevaldo. Tačiau 
kaikurie reikalai dėl karaliaus 
laidotuvių turės būti atidėti, nes
daugelis politikos šulų dalyvaus 
karaliaus laidotuvių apeigose. Iš 
viso praktiškai tas įvykis su
rištas-tik su daugeliu apeigų: 
ne tik laidotuvių, bet ir naujos 
karalienės prisaikdinimo, vėliau 
vainikavimo iškilmėmis ir Lt. 
Vainikavimo iškilmės, atrodo, 
numatomos dar šią vasarą, ka
dangi gedulo laikas paskirtas
neilgas, tik 16 savaičių (iki ge
gužės galo).

•

Jei politikoje permainų ir ne
numatoma, tai kaikurių forma
lumų srityje tam tikrų rūpesčių 
ši permaina sudarys. Tarp kita 
ko, yra priimta, kad kitos vals
tybės, pasikeitus monarchui, pri
stato savo pasiuntinius su at
naujintais įgaliojimais. Supran
tama, kad tas klausimas suda
rys galvosūkio diplomatiniams 
pasiuntinybėms tų kraštų, ku
rios yra nenormalioje padėtyje 
įgaliojimų atnaujinimo reikalu 
— jų tarpe yra ir Lietuvos pa
siuntinybė. Bus klausimų taip 
pat ir dėl dalyvavimo karaliaus 
laidotuvėse, o ypač — naujos 
karalienės vainikavimo iškilmė
se. žinoma, tai klausimai lanks
tūs, ir jeigu atitinkama vyriau
sybė nori rasti išeitį, tai papras
tai ją ir randa.

*

Karalius mirė netikėtai. Po 
operacijos jis buvo kiek pasvei
kęs ir paskutiniu laiku ne tik 
išlydėjo dukterį, išvykstančią 
lankytis Pietų AirikOjje, bet pas
kui dar buvo išvykęs ir medžio
ti. Mirė po medžioklės miegoda
mas. Todėl neminima nei kurią 
valandą karalius mirė, kadangi 
niekas to nežino.

•

Sosto įpėdinė Elžbieta, išvy
kusi į Afriką kaip princesė, sku
biai grįžo lėktuvu jau kaip ka
ralienė Elžbieta II. Ji yra šešta 
moteris Anglijos soste. Chur- 
chillis savo kalboje priminė, kad 
jam dar kartą tenka' Anglijos 
himne tarti ”Dieve saugok ka
ralienę”, vietoj "karalių”, kaip 
tai buvo jo jaunystėje, karalie
nės Viktorijos laikais.

Dabar paaiškėjo, kad karalius 
sirgo plaučių vėžiu ir paskutinės 
operacijos metu jam buvo pa
šalintas viena plaučių pusė. Nors 
po to jo sveikata kiek pasitaisė, 
tačiau gydytojai jau nepatarė 
jam pačiam leistis į didesnę ke
lionę lankyti dominijų. Tačiau, 
kad mirtis būtų taip arti, niekas 
nesitikėję.

žinia apie karaliaus mirtį 
Jungtinėse Valstybėse pasklido 
tik pereito trečiadienio rytą per 
radiją. Rytiniai New Yorko laik
raščiai tos žinios savo skiltyse 
dar neturėjo. Įdomu tai, kad 
"Dirvos” skaitytojai, kurie at
siima "Dirvą” tiesiog iš redak
cijos trečiadienį po pietų, iš
spausdintą tą žinią gavo lygiai 
tuo pačiu metu, kaip ir New 
Yprko gyventojai, nes ir ten ši 
žinia laikraščiuose pasirodė tik 
popietinėse laikratščfų laidose*. 
Visi didieji Amerikos savaiti
niai žurnalai, su vasario 11 die-

Vasario šešelioktosios minėji
mas New Yorko Lietuvių Tary
bos rūpesčiu ruošiamas vasario 
14 d. Webster Hali. Pradžia 4 
vai. popiet. Kalbas pasakys Juo
zas Tysliava, Adv. K. Paulaus
kas, Juozas Audėnas ir Kipras 
Bielinis. Iš svetimtaučių pakvie
sta kalbėti Edna Kelly, Brook
lyno atstovė JAV Kongrese ir 
Užsienių'“ reikalų Kongreso Ko- 
miteto narė.

Meninę dalį atliks Lietuves ’ 
operos solistė Vincė Jonuškaitė, 
Metropolitan operos solistas Al
girdas Brazis ir Brooklyno Ope
retės Choras, vadovaujamas My
kolo Liuberskio. Chorui ir dai
nininkams akompanuoja Aleksas 
Mrozinskas.

Pereitą penktadienį įvykusia
me New Yorko Tarybos posėdy
je, kuriam pirmininkavo tary
bos pirmininkas P. Mikalauskas, 
buvo aptartos minėjimo detalės 
ir paskirti įvairių komisijų as
mens. Jie talkininkaus techniš
kam darbe.

* .'

Tautinių Korporacijų Sambū
rio nariai nutarė kartu su kito
mis Didžiojo New Yorko lietu
vių kultūros organizaciojmis su
ruošti Lietuvos Universiteto 30 
metų sukakties minėjimą. Ko- 
misijon išrinkta; Dr. Br. Ne- 
mickas, L. Paprockienė, G. Si-, 
liūnienė'ir D. Penikas. Komi
sijai talkininkaus valdyba, ku
rios pirmininku yra J. Kiaunė. 

’ I Be to, pereitą sekmadienį

9

, ... i Lietuvių Spaudos Centrasnkos spaudą. Tačiau radijas .,Gabija„;?kuri laik lietu. 
spaudą vistiek pralenkė ir retas kiškomis knygomis'aprūpina di- 
lras tą ' naujieną bus sužinojęs d2įą8ia8 Amerikos ir užsienių 
tik iš laikraščio. j mokslo institucijas, pereitą sa-

—— | vaitę gavo didžiulį užsakymą iš
Kongreso Bibliotekos. Kaip ”Ga- 
bijos” vędėjąs Juozas Sodaitis 

GINA pareiškė, lokio didžiulio užsa-
LIETUVIŲ GARBĘ j kymo iš bibliotekų jis ligi šiol 

. i yi'šė į l:

L

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?/'

ATSIKŪRUSI LEIDYKLA PATRIA
■ » ' ■ ■ i - ’ ’ ■ .

pranefia visiems gerbiamiems autoriams; bendradarbiams ir
. bičiuliams apio veiklos pradžią J.A-V-

Moderniai įrengta leidyklos spaustuvė siūlo savo patarnavimus 
organizacijoms, draugijoms, klubams, bižnieriąins''ir pavie
niams .asmenims. > ’

MES SPAUSDINAME bfct kuria kalba knygas, žurnalus, įvairias.
brošiūras, piknikų ir parengimų programas, bei jų skelbimus, 
įvairias biznieriams reilųilingas sąskaitas, blankas, vizitines 
korteles, kvietimus ir kt

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

t, e, t -ij-.i.i_______ ____ v___

92 Franklin Street,

P.S. Leidyklos.programa buą paskelbta atskirai.
o

UHyklii PATRIA,

Stamford, Conn. . /
Mrl p .

‘i/ri’ — • / T
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lyginant koks spauBdinys. 
Kongreso Bibliotekos užsaky

tųjų knygų sąraše yra nemažai : 
jau ir sunkiai gaunamų ir se- i 
niai išparduotų knygų. Kadangi 
yra svarbu, kad tokioje vietoje, 
kaip Kongreso Biblioteka, būtų 
tos lietuviškos knygos, tai "Ga
bija” turės gerokai padirbėti.

"Gabijos” lietuviškais leidi
niais aprūpinamų universitetų 
tarpe yra ir Pennsylvanijos Uni
versitetas, kur dirba keletas buv. 
Lietuvos Universiteto profeso
rių. Tenai, vadovaujant prof. 
Sennui ir prof. A. Saliui, nori
ma sutelkti gausingiausį litua
nistikos rinkinį.

* '
žurnalistė Salomėja Narkėliū- 

naitė redaguoja knygą apie Di
džiojo New Yorko lietuvius. Jo
je bus trumpos biografijos su 
atvaizdais tų- asmenų, kurie 
reiškiasi ar anksčiau yra reiš
kęs! vietos lietuvių kultūrinėje, 
tautinėje ir ekonominėje veik
loje. Ji apima visų srovių lietu
vius, išskyrus komunistus.

Ši knyga bus panaši į ameri
kiečių tipo leidinius, vadinamus 
”Who’s who?”. Tai būtų ligi šio
lei vienintelis šios rūšies leidinys 
newyorkiečjams, nes anksčiau 
savo veikėjus tėra aprašiusios 
tiktai paskiros organizacijos sa
vo įvairių jubiliejų progomis.

• *
BALFas, kuris ligi šiolei, kaip 

pripažinta užsienių šalpos orga
nizacija, savo siuntas Europon 
galėjo siųsti-nemokamai, ir IRO 
veiklai pasibaigus, netrukdomai 
galės tęsti savo darbą. Pereitą 
savaitę Neiv Yorke įvykusioje 
Council of Relief Agencies Li- 
censed for Operation in Germa
ny, trumpai gadinamoje Cralog, 
konferencijoje BALFas tapo ofi
cialiai priimtas į šią organiza
ciją. Todėl BALFui ir toliau ne
reikės mokėti už siuntų persiun
timą Europon. Taipgi nereikės 
mokėti ir muito mokesčių. Tuo

• būdu BALFui susitaupo didelės 
i sumos pinigų. Vietoje, kad jas
• būtų reikėję išleisti persiunti

mui, BALFas galės geriau pa-

savo veiklos 15 metų sukakti. 
Trumpaą kalbąs pasakys „Jųie-į 
tuvos. Konsulato atstovas, dr. 
Vinikas ir adv. M. Toliušis. Pa
kviesti ir sutiko dalyvauti New 
Yorko latvių ir estų laikraščių 
redaktoriai, taipgi estų Voice of 
America redaktorė Mali Jurma, 
dabartinė Pabaltijo Moterų Ta
rybos pirmininkė.

Po oficialiosios dalies bus 
draugiškos vaišės. Klubo pirmi
ninku yra A. S. Trečiokas, 0 šį 
minėjimą „rengia komisija iš T. 
Grybaitės, I. Trečiokienės ir O. 
Valaitienės.

■Nauja valdyba buvo išrinkta 
pereitą sekmadienį Apreiškimo 
parapijos salėje įvykusiame Di
džiojo New Yorko Lietuvių 
Tremtinių Draugijos susirinki
me. šį kartą nutarta sudaryti 
valdybą iš septynių asmenų, vie
toje anksčiau buvusių penkių, 
kadangi atsirado daugiau daro. 
Inž. A. Novickiui, kuris pereitais 
metais Draugijai pirmininkavo, 
dėl šeimos reikalų nesutikus 
kandidatuoti, be senosios valdy- ■ 
bos narių, kurių visi perrinkti, 
dar įėjo dail. V. K. Jonynas, tei
sininkas Mylimas ir inž. A. Ma- 
čionis. Iš senosios valdybos pa
siliko: kun. V. Pikturna, kap. 
V. Alksninis, A. Bendorius ir 
dr. A. Skėrys.

Be valdybos narių pranešimų 
apie pereitų metų veiklą, dr. A. 
Trimakas padarė pranešimą apie 
pasaulio politiką ir K. Bielinis 

minėjimą, kartu šiemet mini ir apie lietuvių bendruomenę.
t

siųsti gėrybių.
Ta proga pasinaudodamas, 

BALFas dar ateinančių poros 
savaičių bėgyje Vokietijon pa
siųs keturiasdešimt tūkstančių 
svarų maisto ir penkiasdešimt 
tūkstančių svarų drabužių ir 
avalynės.

/. *
Brooklyno Lietuvių Futbulo 

Komanda oficialiai buvo įvesdin
ta per iškilmes, pereitą sekma
dienį įvykusias Apreiškimo pa
rapijos salėje. New Yorko vals
tybės išduotąjį komandai re
gistracijos dokumentą įteikė vi
cekonsulas V. Stačinskas ir pa
sakė kalbą. Pradžioje, gausiai 
susirinkus brooklyniečiams, pra
žygiavo du kariai su Amerikos 
ir Lietuvos vėliavomis ir buvo 
pakviestos pasirodyti, abidvi ko
mandos su kapitonais ir prista
tyti publikai pavieniai jų nariai. 
Petras Juknys, kuris vedė visą 
programą, trumpai supažindino 

■ susirinkusius su komandos veik- 
• la ir laimėjimais. Po to pasišok

ta, grojant Nakties Pelėdų or- 
. kestrui.

Pereitų metų gruodžio mene- druomenės idėją užgyrė, tik pa- 
sio 16 dieną, Lietuvių Tautinėje 
svetainėje, 928 E. Moyamensing 
Avenue, lietuvių tremtinių ini
ciatyva, buvo sušauktas vietos 
veikėjų susirinkimas, sudaryti 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės skyrių. Apie 70 asmėhįų 
atydžiai išklausė pranešimo ir 

; pritarė iškeltam klausimui. Ben
druomenės svarbą referavo prof. 
J. Puzinas. Po jo sekė Amerikos 
veterano veikėjo Jono Griniaus 
pasisakymas, kuris taipogi Ben

• • ♦ ♦

Lietuvos Nepriklausomybės 34 
metų paminėjimas įvyks vasa
rio 17 dieną, Lietuvių Muzikalėj 
Svetainėj, Tilton Street ir Alle- 
gheny Ąvenue. Svetaine bus at
dara nuo 2,30 po pietų, šventės 
programa prasidės lygiai 3:00 
vai. 1

Patirta, kad Balfo pirminin
kas kan. J. B. Končius vėl pa
siūlė Balfo valdybai komandi
ruoti jį į Europą. Reikalas esąs 
surištas su IRO likvidacija, dėl 
to daromais persitvarkymais!, 
kurių metu labai svarbu iškovo
ti lietuviams'reikalingų teisių ir 
t.t. Balfo valdybai tas dalykas 
aiškus nebuvo, tačiau ji nega- 

I Įėjo tikrai pasakyti, kad kelionė 
būtų ir nereikalinga. Pasirem
dama pirmininko aiškinimais, ji 
principe pasisakė palankiai, ta
čiau nutarė krivūlės keliu atsi-

Čia dedame cpl. Tautvydo Ja
nulaičio nuotrauką, Jis šiuo metu 
yra šiaurės Atlanto daliniuose, 
Vokietijoje.

Karinę tarnybą pradėjo prieš Į klausti visų Balfo direktorių, 
metus. Po šešių mėnesių • Direktoriai gavo dar nepa
buvo pasiųstas < į Lider- tvirtinto valdybos posėdžio pro- 
ship mokyklą, kurią baigęs tokolo nuorašą ir paklausimą — 
tuoj buvo pakeltas į grupės Ii-Į sutinka ar nesutinka jie, kadtuoj buvo pakeltas į grupės Ii- 
derius, o po mėnesio į cpl. laips- Į pirmininkas vėl būtų siunčiamas 
nį. Pastarąjį laipsnį iš savo ba-jį Europą. Direktoriai neturėda- 
taliono gavo pirmasis.

Vokietijoje atsidūrė tame pa.|wKios Keliones remaimgumą, ro- . i Hnd ntooI/A įvairiai rint- donrrn,
J“ • "* r ■> . * —

ti keturius tremties metus ir mas; esą, pasyviai sutinka, 
mokytis gimnazijoje. - Mums teko patirti, kad Vokie-

. . tojoje esančių tremtinių sluogs-
Šia žiemą Tautvydas buvo pa- niuose tas Balfo pirmininko at

siųstas į Berėhtesgadeną divizi- vykimo reikalas esąs visiškai 
jos slidininkų turnyram Lppkty- neaiškus: jie,, matydami, kaip 
nėse, pavadintose "Per kraštą vyksta dabartinis persitvarky- 
su slidėmis” Tautvydas iškovojo mas, nemato, kad čia ką ypatin- 
pirmąją vietą. go galėtų padaryti atvykęs Bal-

_ fo pirmininkas. Be to, jie gal 
prisibijo, kad ir vėl neatsitiktų 

' panašių staigmenų, kaip perei
tos, kelionės metu atsitiko su 
Lietuvos Raudonojo' Kryžiaus 
reikalais...

; Yra ir kitas panašumas į pe
reitą kelionę. Tada kelionė suta
po su -pirmininko piligrimiška 
kelionę į Romą šventų jų.metų 
iškilmių proga. Dabar, pasirodo,

Ar jau pirkai

Vilties , 
spaudęs ir radijo 

draugijos 

nario lakštus?

ši kelionė sutampa su eucharis
tiniu kongresu Ispanijoj.

Balfo pirmininkas valdybai 
aiškinęs, kad jis, jei būsią rei
kalo, aplankysiąs ne tik Vokie
tiją, bet ir kitas Europos vals
tybes. Tam tikslui jis nori su 
savim vežtis ir savo automobilį. 
Tuo pagrindu vyksta pirmininko 
derybos su valdyba dėl kelionės 
išlaidų apmokėjimo. Automobilį 
esą galima gabentis laivu be 
atskiro mokesčio, prie keleivinės 
laivakortės, tačiau reikalas lie
čia automobiliu važinėjimo iš
laidas tenai, kurios dėl augštes- 
nių benzino kainų Europoj yra 
žymiai didesnės negu čia.

Atrodo, . kad Balfo valdyba 
turėtų dar rimtai tą klausimą 
persvarstyti. Visų pirma — at
siklausti Vliko, L. Raud. Kry
žiaus ir Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės vadovybės, ką jie ma
no apie tokios kelionės reikalin
gumą ir prasmingumą.

'Antra — jeigu tokia kelionė 
būtų pripažinta tikrai reikalin
ga^ .turėtų būti iš anksto visiš
kai aiškiai sutarta, kad Balfo 
pirmininkas nebedarys tenai 
vienasmeninių patvarkymų, kaip 
tai atsitiko pereitos kelionės 
metu, o visais svarbesniais da
lykais ■ tarsis su visais paminė
tais tenykščiais organais ir pa
laikys gerą kontąktą su Balfo 
valdyba. .Ir kelionės išlaidų są
mata bei galimų tos sąmatos 
svyravimų nustatymo tvarka 
turėtų būti iš anksto labai aiš
kiai sutarta,; kad Balfo vadovy
be nebūtų vėl pastatyta prieš 
įvykusius faktus, kaip tai atsi
tiko po pereitos kelionės. A. T.

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

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

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

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

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

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

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

Omaha, 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 Kęsgailu, 6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada .. . . ’
• • Jonas Paršeliūnas, 62 Pauline Avė.

Welland, Canada
' Žukauskas Kazys, 187 Vj E. Main St.

Anglijoje.
Br. Daunoras, 38 Melville Rd., Coventry.',
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Australijoje ;
Povilas Lukošiūnas, Bq^ 1665 M, G.P.O., Adelaidė, S* A,

Venecuelojė .
Antanas Diržys, c/o Crisalerias Nationales, S. A- 

Apartado'4532, Maracay. <
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K. S. KARPIUS

APIE SAVAMOKSLIUS

mii-Dalyvaujant Clevelandė 
su naujųjų ateivių surengtame 
Lietuvos Universiteto 30 metų 
sukakties minėjime, man atėjo 
mintis priminti naujajai Lietu
vos gentkartei ir senesniesiams 
apie visus tuos savamokslius, 
kurie dirbo Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymui, po 1795 
metų Lietuvos pavergimo ir vė
liau, uždraudus Lietuvoje mūsų 
spaudą.

Jauniesiems lietuviams, Vy
tauto Didžiojo Universiteto auk
lėtiniams. taip ir reikėjo, kad 
jie, pradėję lietuvišką pradžios 
mokyklą, gimnaziją, apvainikuo
tų savo’■pasirinktos profesijos 
mokslą saįfime universitete. Jei
gu jie prisiminė Lietuvos isto
rijos pamokas,' kur buvo pasa
kyta ir apie kitokius laikus, tas 
vargu paliko jiems gilesnį įspū
di. o gal tik tiek, kad tada ir 
tada taip buvo, kaip margos rai
dės nusako.

Bet tie kurie dirbo dėl Lietu
vos Nepriklausomybės atstaty
mo, ir kentėjo nuo tų dienų, ka
da Lietuva buvo rusų pavergta 
iki pat Vasario 16, 1918 metų 
Nepriklausomybės paskelbimo, 
dauguma jų buvo tik savamoks
liai. Visas jų "universitetas” bu
vo maldaknygė ant motinos ke
lių jai. verpiant vakaro metu, ir 
dar saugojantis, kad rusų žan
darai neužpultų. Dauguma ir 
mūsų senųjų šviesuolių, lietuvių 
kalbos atžvilgiu, žiūrint dabar
ties akim, irgi buvo savamoks
liai.

Pirmutinė lietuvių kalba — 
rašyba buvo tokia, kaip pvz., 
imant iš pačios "Aušros”:

Laikrasztis, 
leidžiamas per 
ežiu”.

Ir Amerikos
siuose savo laikraščiuose varto
jo tą pačią rašybą: ”... Muso 
noru ira ižduotie gazieta tokia, 
kury tūry būt dėl kožno brulu 
lietuvniku suprastina, tai ira 
tokiu rasztu jog be sukimu gal
vos suprastu kožnas ka skajto”.

Bet tų laikų lietuvių kalbos 
vadų neapsistota tokioj "rasz.v- 
boj”, o gimė mintis ją "grynin
ti". Išmesta cz, sz, w, priimta 
č, š, v ir daryta kitoki pakeiti
mai. Mūsų veikėjai ir spaudos 
žmonės vėl turėjo antrą kartą 
mokytis — bet mokėsi labai grei
tai, nerugodami, net -džiaugda
miesi, ir tuom padėjo pagrindą 
mūsų dabartinei kalbai, paskiau 
jau naujosios Lietuvos kalbinin
kų tobulintai, kuri pasiekė da
bartinio savo laipsnio. Dr. Vin
cas Kudirka, kuris Varpą leido 
ta pat sena rašyba, prieš mirtį 
dar spėjo išmokti naujosios ra
šybos. ir pats prie jos perdirbi
mo daug prisidėjo.

Lodge, jau senatorius, daugelį 
kartų padėjo lietuviams jieškant 
Amerikos valdžioje Lietuvai už
tarimo ir pripažinimo).

1900, vas. m. — Rusinu dva
siškis paskelbė, kad Hawaii sa
lose atsidūrę vergijon daug ru
sinu, tarp jų ir keletas lietuvių.

1901, vas. 12 — Pittsburghe 
įvyko prispaustų tautų — lietu
vių, lenkų ir rusinu — atstovų 
suvažiavimas, dalyvavo 19 de
legatų, iš jų 9 lietuviai, su Dr. 
J. šliupu. Nutarta leisti laikraštį 
"Freedom”, skelbti Amerikoje 
rusų pavergtų tautų bylą. Lie
tuviai pradėjo rinkti aukas, bet 
dėl lenkų nerangumo tas suma
nymas baigėsi niekais.

1901, vas. 17 — Nevv Yorke 
mirė Stasys Malevskis, mokyto
jas, buvęs "Naujos Gadynės" 
redaktorius.

1906 vas. 22 — Philadelphijoje 
įvyko pirmas visuotinis Ameri
kos lietuvių politiškas seimas. 
Dalyvavo apie 60 delegatų ir 
apie 500 šiaip publikos. Rusų 
revoliucijai aukoms remti išrink
tas "Centralinis Komitetas”, tą 
metą surinkęs apie $4,000.

1909, vas. 25 — Mahanoy City, 
Pa., mirė "Saulės” įkūrėjas D. 
Račkauskas. "Saulė”, įsteigta 
1888 m., ir dabar tebeeina.

1910, vas. 9 — Scranton, Pa.,
Dr. J. šliupas pradėjo leisti sa- pat jos atomazgos, 
vo paskutinį mėnėsinį žurnalą, 
"Laisva Mintis”.

1910. vas. 21 — Chicagos de
legacija — -Kun. Kriaučiūnas, 
Kun. Skripka, J. Elijošius ir 
Mieldažis — važiavo į Washing- 
toną reikalauti, kad U.S. gyven
tojų surašymo lietuviai būtų už
rašomi lietuviais, ne rusais ar 
kitokiais.

1912, vas. 28 — Amerikoje 
skaitoma esant apie pusė milio- 
no lietuvių.

1914. vas. 18 — Klerikalai, 
kun. Kemėšio "Drauge” suagi
tuoti, pasinaudojo tautininkų 
paskelbtu projektu ir įkūrė savo 
Tautos Fondą, savo politikos 
tikslams.

1911, vas. 19 — P. Grigaitis, 
atsimetęs nuo "Pirmyn” Balti- 
morėje, Chicagoje pradėjo leisti 
"Naujienas”.

Į916, vas. 10 — St. Šimkus 
paskelbia, kad nuo rūgs. 1915 
surinkęs 
karo 
$9.361.

1919, 
sutarta
ninku ir klerikalų atstovų suva
žiavimas tartis dėl bendro darbo. 
Klerikalų atstovai į suvažiavimą 
neatvyko.

1920, vas. 18 — Jonas Vilei-, 
šis tampa Generaliniu Lietuvos 
atstovu Amerikoje.

1921, vas, 15 — Brooklyne su
rengtos iškilmingos išleistuvės 
Lietuvos Misijos atstovams: P. 
žadeikiui ir kun. J. žiliui. Kle
rikalai nedalyvavo.

1920, vas. 16 — Jono Vileišio 
suagituota lietuvių visuomenė 
surengė Lietuvos Nepriklauso
mybės trijų metų sukakties mi
nėjimus. Kai kurie dvasiškiai 
su tuo nesiskaitė, jie laikė šv. 
Kazimiero šventę Lietuvos die
na.
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J. Grušo ”Tevas” Clevelando scenoje
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J. GRUŠAS "Tėvo” dramoje, 
vaizduodamas turtingo ūkininko 
Budrio šeimos gyvenimą, jo san
tykius su kaimynais, nuspalvina 
visą veikalą ir stipria filosofine 
mintimi, žmogiškai vertinga tie
sos idėja, kurios vyriausi inter
pretatoriai yra pats Budrys ir 
jo sūnus Karolis.

Dėl to "Tėvo” drama mus pa
gauna ne tik estetiškai, kaip dar
nus vienalytis grožinis kūrinys, 
kupinas vidinių ir išorinių kon
fliktų susikryžiavimo, psicholo
ginių momentų vaizdumo, ūki
ninko buities, jo meilės žemei 
pavaizdavimu, bet ir morališkai 
priversdamas mūsų protą laužti 
filosofiniai idėjines problemas.

"Aš pasirinkau tiesą", sako 
sūnus Karolis, "nes tikiu, kad 
tik didis tiesos vardas šviečia 
žmogaus širdy ir lydi žmogų te
nai, kur nutyla amžių žingsniai 
ir ateina nauja buitis, didesnė 
už visus beribius pasaulius”.

Bet tėvas Budrys sūnui atsa
ko tiesioginiu klausimu: "Kas 
yra tiesa ? Tėvo išdavimas ' irgi 
tiesa?”

štai tėvo ir sūnaus skirtingas 
tiesos supratimas užkuria dra
mos gaisrą, kurio liepsnos kas 
kartą didėjančiai plečiasi ir ky
la aukštyn, vis labiau ir labiau 
kaltindamos dramos intrygą iki
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nėjimas įvyks vasario 17 d. 4 
vai. p. p. Western High School 
salėje,’ prie Clark parko. Svar
biausiu kalbėtoju bus V. Sidzi
kauskas. Plačią meninę progra
mą išpildys choras, kvartetas, 
solistai ir tautinių šokių grupė.

Išvakarėse t. y. vasario 16 d. 
7 vai. 30 min. vakare bus atlai
kytos gedulinguos pamaldos už 
žuvusius ir nukankintus dėl Lie
tuvos, šv. Antano parapijos baž
nyčioje. Vasario 17 d. visose lie
tuvių parapijų bažnyčiose bus 
iškilmingos pamaldos už Lietu-

NAUJAS GINČAS V/ATERBURY
padaręs žodžiu. Tremtinjų_.val- 
dybai pareikalavus dokumento, 
dr. V., įteikę paties pasirašytą 
skiriamąjį raštą.,

Nelauktai atsiradus "genera
liniam įgaliotiniui" Tremtinių 
d-jos valdybos ,posėdyje kilo di
deli ginčai. Kitiems reikalaujant, 
A. Saulaitis (kuris yra ir LOKo 
narys) perskaitė tik ką gautą 
LOKo pirmininko prel. Bąlkūno 
laišką, iš kurio buvo matyti, 
kad pas jį tikrai lankėsi dr. P; 
V. ir dar vienas ,Waterburio 
ateitininkų veikėjas, tačiau dr. 
V. "generalinio organizatoriaus” 
teisės nesuteikęs, nes tokios tei
ses ir negali suteikti. Tada Trem
tinių valdybos posėdžio daugu
ma atmetė dr. V. pasiskelbtus 
"generalinio organizator i a u s” 
įgaliojimus, kaip . neteisėtus ir 

j kenkiančius pačiam Amerikos

Po iškilmingos atidarymo šven
tės, turėjo prasidėti praktiškas 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės skyriaus suorganizavimas, 
čia to darbo ėmėsi Tremtinių 
d-jos valdyba. Nors dėlto įvairių 
pažiūrų senesnės kartos veikėjai 
reiškė nepasitenkinimo ir tam 
tikro nepasitikėjimo. Jų nuomo
ne, vienai Tremtinių d-jos val
dybai imantis organizacinio dar
bo, ir gausis tik tos draugijos 
tęsinys, su bendruomenės iška
ba. Jie norėtų, kad to darbo im
tųsi Alto skyrius, kur sueina vi
sų srovių ir orgafiizacijų atsto
vai'. Nepasitikėjimas kyląs dar 
iš to, kad Tremtinių d-jos val
dyba numatė sudaryti sąrašą 
asmenų, kurie yra kviestini į 
steigiamąjį bendruomenės susi
rinkimą, kur bus renkami ir val
domieji organai. Provizoriniai 
tokį sąrašą sudarinėjant, iškilęs 
visai svetimas lietuvių bendruo
menės dvasiai dalykas, tai kai I Lietuvių Bendruomenės organi- 
kurių asmenų "veto”. Girdi, jei 
tą ir tą asmenį į steigiamąjį su
sirinkimą kviesite, tai aš visai 
iš

santūrumu. Scena, kurioje 
skaito sūnaus laišką, nudvelkė 
stipriu išgyvenimu ir kūrybine 
jėga.

Z. Dučmanas vaidino Budrio 
sūnų Karolį. Matėsi, kad akto
rius sukaupė visas pastangas 
teisingai išgyventi savo vaidme
nį. Monologuose stokojo ryškes
nės intonacijos.

J. Ilamušienė aristokratiška 
Budrio motina, gal per aristo
kratiška, turėjo gerą grimą ir 
stipriai sukūrė savo vaidmenį. 
Budrių šeimos kraujas joje su
tvinksėjo veržliai. Vaidyba na
tūrali, ypatingai vaizdi savo pa
skutiniuose žodžiuose: "Jokū
bai ..., vargas laukia tavęs ir 
tavo giminės, jei tu žemę ati
duosi svetimiesiems”. .

A. Liutkūs, simpatingasis so
dininkas Janulis, tikrai buvo lie
tuviškas, paslaugus ir nuoširdus 
senukas. Prisirišęs prie savo šei
mininko, sodų, gėlių, skaudžiai 
pergyvena, kai nusprendžia ap
leisti Budrio sodybą.

P. Lėlys, mažažemis ūkininkas 
Kybartas, maloniai nuteikė sa
vo vaidmens tikrove. Jo trumpi 
dialogai buvo vaizdūs ir gyvi.

Antriniai veikėjai — Janulio 
duktė Genė (M. Samsonaitė), 
teisėjas (V. Braziulis), advoka
tas Jukna (V. Mazoliauskas), 
advokatė Narbutienė (V. žitkiū- 
tė), liudininkė Antanaitytė (Ą 
Geležinvtė), teismo anstolis (M. 
Mickevičius), .testamento rašy
tojas (R. Apanavičius) savo 
vaidmenis vieni atliko geriau, ki
ti silpniau. Dėl neryškaus jų in
dividualizavimo . bei statiško 
vaidmens (teismų pareigūnai) 
jie mažiau pastebimi dramos 
veiksme.

DaiL V. Raulįnaitis nupiešė 
Budrio namų vieno kambario ir 
teismo salės dekoracijas. Su
prantama, dėl scenos techniškų 
trūkumų dailininkui nelengva 
buvo, išspręsti tikrai meniškų 
dekoracijų klausimą, tačiau tur
tingo ūkininko Budrio seklyčia 
galėjo būti ir be grubių sienojų.

Režisorius. dekoratorius ir ak
toriai buvo gausiai apdovanoti 
gėlėmis. Salėje, kaip ir per "Bur
tininko pinklėse” vaidinimą, pub
lika netilpo. J. Stpž.

Užgavėnių balius
HAMILTONE

valdybos išeihu ...
Taip vieniems beplanuojant, 
kitiems nepritariant, iškilo

Vasario 23 d. Hamiltone įvyks 
labai įdomus kaukių balius — 
Užgavėnių blynai. Tam tikslui . 
išnuomuota patogi rumunų salė, 
20 Murray St. W. (netoli CNR 
geležinkelių stoties). Pradžia 7 
vai. 30 min. vakaro. Trys pini
ginės pręmijos ųž geriausius 
kostiumus ir kitos įvairenybės.

Paskutinis Hamiltono lietuvių 
surašymas parodė, kad čia net 
124 vyrais daugiau negu mo- . 
terų. Kviečiame amerikietes lie
tuvaites padėti šį perteklių "lik
viduoti”. Tam geriausia proga 
— šis Užgavėnių balius.

Sk. St.

zaciniam reikalui. Gi dr. V. taip 
pat nenusileido. Ir protestuoda
mas prieš "generalinio Įgalioti
nio" nepripažinimą, pritariant 
dar vienam bendraminčiui, triuk
šmingai apleido posėdį.

Likusieji, sudarydami kvoru
mą, posėdį tęsė toliau. Taip da
lykams susidėjus, nutarė Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
VVaterburyje steigimą pavesti 
ALTo skyriui. Tuo būdu ginčas 
dėl "generalinio įgaliotinio" iš 
Tremtinių d-jos valdybos per
ėjo į ALTą. Įdomu, kas laimės? 

Stebėtojas

o
naujas dalykas, kuris visą Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės, 
organizacinį darbą Waterburyje 
apvertė aukštyn kojomis. Trem
tinių valdybos posėdin prisista
tė dr. P. V. kaip "generalinis 
įgaliotinis”, kuriam LOKo pir
mininkas prel. Balkūnas sutei
kęs išimtiną teisę suorganizuoti 
ALB Waterburio skyrių. Pasak 
dr. V. prel. Balkūnas jo pasky
rimą "generaliniu įgaliotiniu”

Režisierius P. 
spręsdamas "Tėvo” 
psichologinius ir buities klausi
mus, pasirinko natūralų, gyve
nimišką- kelią, bet ir neapsilenk
damas su' meniškąją dramos 
tiesa.

Suprantama, režisieriui teko 
išspręsti daug problemų: sceno
vaizdžio, techniškųjų priemonių, 
pagaliau, svarbiausia visų dra
minių elementų teisingo ir me
niško sujungimo. "Tėvo” veikė
jai kalba paprasta žmonių kal
ba, trumpais dialogais, dažnai 
vienu žodžiu ar judesiu išreikš
dami savo pergyvenimus.

Rež. P. Maželis, teturėdamas 
tik dalį aktorių su pakankama 
scenos rutina, dirbo daug, kad 
sukurtų estetinio pasigerėjimo 
vertą vaizdą. Jo pastangos bu
vo didelės ir vertos dėmesio. 
Mėgėjų artistų lūpose, judesiuo
se ir savitarpiame scenos bend
ravome momentais sužibėdavo 
kūrybiniai krislai.

Labiausiai pastebimi trūku
mai buvo dikcijoje, dialogų ne- 
išryškinime ir netaisyklingame 
kirčiavime. Tie visi trūkumai, 
tai aktorių tarmiškumai ir sve
timų kalbų įtaką.

K. Cicėnas ūkininko Budrio 
vaidmenį atliko gerai Įsijautęs. 
Pirmajame veiksme savęs jieš- 
kojęs toliau vis stiprėjo ir ket
virtame veiksme vaizdžiai išgy
veno Budrio dramą.

J. Pėterienė — Budrio žmona, 
rūpestinga šeimos nesantarvės 
švelnintoja. Vaidmuo nelengvas. 
Savo vidinius sukrėtimus ji iš
gyveno kaimo žmonėms įprastu

MAŽELIS, 
idėjinius,

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE M A Y CO’S

PAŽVELGUS PRAEITIN

f

vas. 22 — New Yorke 
laikyti bendras tauti-

"AUSZRA, isz- 
Dra. Bassanatvi-

Amerikoje Lietuvos 
nukentėjusiems šelpti

dovana.’ Jas galima užsisakyti per TREMTIES atstovus. ’

■' Clevelandiečiai knygas gauna Dirvoje

1923, vas. 19 — Kretingoje 
mirė darbštus amerikietis tau
tininkas, Andrius Martus, pri
sidėjęs prie Klaipėdos vadavimo.

lietuviai pirmuo-

1892, vasario m. — Amerikoje 
priskaitoma apie 100 atvykusių 
jaunuolių, kurie baigė Lietuvoje 
aukštesnes ir vidurines mokyk
las.

1892, vas. m. — Paliovė ėjusi 
Tvarausko leidžiama "New Yor- 
ko Gazieta Lietuwisz.ka”.

1895, vas. 19 — Kun. P. Ab
romaitis iš Shenandoah, Pa., at
sišaukia lietuvių, laikraščiuose 
jieškodamas lietuvaičių, .norin
čių stoti j, vienuolyną.

1896, vas. 27 — Bostone su
stojo ėjęs "Lietuvisz.kas Laik
rasztis”. Jo vietoje kun. J. Zeb- 
ris, IVaterburyje, pradėjo leisti 
"Rytą”.

1895, vas. 9 -— Liberalai pra
dėjo agitaciją už steigimą kito 
Susivienijimo, nes SLA patękęs 
j kunigų rapkas ir varžąs lietu-

■ , vybę;
189$, vas. m. — Lietuvių ko

lonijose pradeda rengti protesto 
mitingąjį suagituoti Dr. Jono 
Šliupo, prieš Lodge. bilių, taikytą 
ateivybę ‘ varžyti. ■ (Vėliau, I 
pasaulinio karo metu, tas pats

TREMTIES leidiniai
( . ■

V. Putino — Mykolaičio ALTORIŲ ŠEŠĖLY,
visos 3 dalys vienoje gražiai įrištoje knygoje 4 dol.

Igno šeiniaus KUPRELIS, įrištas drobėj 2 dol.
Vytauto Ąlanto naujas romanas PRAGARO 

POŠVAISTĖS, 433 pusi., įrištas drobėje ;. 3,5 dol.
' šios knygos — gražus Jūsų buto papuošalas bei tinkamiausia 
ia; Jas salimu užsisakyti per TREMTIES atstovus. *'

Chicagoje užsisakoma šiuo adresu: >
Mr. A. Siliūuas. 5125 So. La Crosse Avė. 

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

KEISTI REIŠKINIAI 
ROCHESTERYJE
Mažoj Rochesterio lietuvių ko

lonijoj nesantaikos- daigai vis' 
dažniau sėjami. Kai j šią kolo
niją atvyko apie 400 tremtinių 
— pirmieji metai praėjo gražaus 
bendradarbiavimo ženkle. Bet 
tuoj pradėta skirstytis. Ne tik 
senieji ir naujieji ateiviai, dėl 
kai kurių karštuolių išsišokimų, 
pradėjo tarpusavy šnairuotis, 
bet ir tremtiniai, skirstytis į sa
vus ir nesavus .

Į šį skaldymo, -darbą įsijungė, 
ir vasario 3 d., kun, Mackevičius, 
kalbėdamas apie katalikiškos 
spaudos rėmimo reikalingumą. 
Jis rado reikalą, griežčiausiai 
pasmerkti tuos parapijiečius, ku
rie skaito ir remia bedievišką 
spaudą, prilygindamas Dirvą su 
Vienybe komunistinei Laisvei. 
Tie laikraščiai, anot kunigo, ko
voja prieš krikščionybę, jų joks 
padorus katalikas negali skai
tyti. žibant lietuviškųjų laikraš
čių pobūdį, toks išskirtinas pa
minėjimas tų laikraščių, aiškiai- 
turėjo ir kitą politinį tikslą;

šis kuri. Mackevičiaus pamoks
las paliko labai blogą įspūdį ir 
daugelis su pagrindu’ stebėjosi, 
kad bažnyčios sakykla .yra nau
dojama tokieiris siauriems tiks
lams, kurie su tikruoju Dievo 
žodžiu skelbimu’tikrai nėdaug 
ko bendro turi. V.vt. T.

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikalo 
laukti nei metų,. nei menai

1 pabaigos!

Sukneles

• Mėlynas
• Raudonas
• Aukso geltonas
• Juodas

DYDŽIAI 12 IKI 20 .

"Lattice Work" sujuosiama už- 
• jakulyje .... puikiai pasiūta su 

kalnieriuko ir, kišenių apsiuvi- 

nčjimu. Nepaprastų langelių 
suknelė surišamai užpakalyje — 

kvolduotas sijonas. Lengvai duo
dasi lyginimui.

Paštu ir telefonu užsakymai priimami 

pirmadienį nuo 9 ryto iki 9 vak. 
šaukite CHerry 1-3000

Basetpenf, Housedress Department



UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ BALIUS

Lietuvių Salėje

VASARIO

SUOPIS FURNITURE

TURTINGAS BUFETAS

šokiams gros R. Gilio kapela

PRADŽIA 7 V AL. VAKARO

Rengia Tautinės Sąjungos Clevelando skyrius

KRIKŠTYNOS

V. RASTENIO IŠLEISTUVĖS

PARDUODA NAMA

VESTUVĖS

TRYS NAUJI TELEFONAI

PER KETURIAS MIN

SUPERIOR AVĖ, HEnderson 1-9292

INCOME TAX UŽPILDYMUI

Vėsinėsiąs oras Jūsų patogumui

NAUJAS TAUT. SĄJUNGOS 
SKYRIAUS PIRMININKAS Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai.

Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS 
MINĖJIMAS JAUNIMUI

Apolonija ir Linas Stoškūnai, 
neseniai įsigytame name, suren
gė savo pirmagimio sūnaus Li
no krikštynas.

Krikšto tėvai buvo A. Makarš- 
kienė ir Jonas Balbotas. •

Vaišėse dalyvavo daug svečių: 
Tallat-Kelpša su ponia, tremtinių 
prieteliai Sofija ir Viktoras Am- 
šiejai ir kt.

Praėjusią savaitę įvykusiam 
Tautinės Sąjungos skyriaus su
sirinkime ligšiolinis pirminin
kas B. Gaidžiūnas pareiškė, kad 
dėl pagausėjusio darbo Dirvoje 
nebegali eiti pirmininko parei
gų. Skyriaus nariai naujuoju pir
mininku išrinko adv. Julių Sme
toną. Kiti valdybos nariai yra: 
J. Leimonas, Salasevičienė, K. 
Karpius ir F. Mackus.

Visi Clevelando ir apylinkių lietuviai maloniai kvie
čiami atsilankyti ir jaukiai praleisti laiką paskutiniam 
pasilinksminime prieš gavėnią.

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

LITUANISTIKOS MOKYKLA 
MINI VASARIO 16

Vasario mėn. 16 d. 8 vai. 30 
minučių ryto moksleiviai renka
si į šv. Jurgio bažnyčią pamal
doms. Pamaldų metu giedos Ju
lius Kazėnas.

Tuoj po pamaldų šv. Jurgio 
parapijos salėje bus vasario še
šioliktosios minėjinias. Progra
ma labai įvairi.

šiame mokyklos minėjime 
kviečiami visi dalyvauti.

geriausia festivalio programos 
dalis. Ateities klubui talkinant, 
susidarė 16 šokėjų, kurių vado
vas V. Aukštuolis trumpu laiku 
įdėjo daug pastangų. ir grupę 
gerai paruošė.

Seniūnas V. Valaitis nuošir
džiai rūpinosi organizaciniais 
grupės reikalais, o A. Sagienė 
paruošė anglų kalbą gražų isto
rinį įvadą ir mūsų tautinių šo
kių aprašymą.

Jiems visiems tenka visų lie
tuvių maloni padėka.

TRETYSIS TARPTAUTINIS 
FESTIVALIS

Antano šmigęlskio duktė Al
dona šį ketvirtadienį, vasario 14 
d. išteka už Jorge Sepiple, tar
naujančio US armijoje, Vokie
tijoje. Vestuvės įvyks motinos 
Bagužauskienes .narrfttise.

16 DIENOS 
MINĖJIMAS

Mes be sustojimo dirbam, kad duotume daugiau 
ir geresnį patarnavimų Ohio Bell klijentams.
Pereitais metais mes, darbo dienomis, įtaisėme 
tris telefonus kas keturios minutės... 360 tele
fonų per dieną. Tai yra nauji telefonai, neskaitant 
pakeitimų ar perkėlimų."' • 4
Daugiau kaip aštuonios iš dešimt šeimų mūsų 
veikimo plote.jau yra aptarnaujami. Bet vis dau
giau šeimų nori telefonų, o daug, juos jau turin
čių, nori didesnio aptarnavimo. •. . .
Reikalavimas visą laiką didėja. Bet mes skubame 
juos išpildyti. Mes išleidžiam virš -1.000,000 kas 
savaitę naujų telefonų įjungimui. . . plėšdamiesj, 
kad kiekvienas klijentas gautų patarnavimą kiek 
galima greičiau.

Della E. Jakubs & M illiam J. Jąkubą 
Kicensi j uoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

VARTOTI

Tautinės Sąjungos skyrius va
sario 16 d., 8 vai. vakaro, Ansel 
Rd. Cafe patalpose šaukia iškil
mingą susirinkimą, kuriame bus 
paminėta vasario šešioliktoji. 
Paskaitą skaitys V. Rastenis. Po 
paskaitos bus vaišės ir V. Ras- 
tenio išleistuvės. Visi clevelan- 
diečiai, ir ne Bkyriaus nariai, 
kviečiami atsilankyti į buvusio 
Dirvos redaktoriaus išleistuves. 
Vaišių reikalams užsirašiusieji 
įmoka po 1 dol.

Ansel Cafe yra tarp Superior 
ir St. Clair gatvių, 1066 Ansel 
Rd.

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

SUŠELPTI KAROLIS DRUNGA 
IR JUOZAS BATAITIS

•" ’ ■ •
Feliksas Mackus energingai 

rūpinasi sušelpti Vokietijoje, ser
gančius Karolį Drungą ir Juozą 
Bataitį.

Adv. Juozui Bataičiui (adr. 
Rastatt, Schloss, NCWC, Ger
many, French Zone) pasiųsta 
38 doleriai, kuriuos suaukojo: 
korporacijos ”Neo-Lithuania” 
dalinys Clevelande — 10 dol., 
Feliksas Mackus — 10 dol., An
tanas Vilkaitis — 5 dol., Jurgis 
Stravinskas — 5 dol., V. Vinc- 
lovas — 5 dol., Jonas Leonas — 
■1 dol., Vaclovas Kasakaitis — 1 
dol. ir Karolis Cisėnas — 1 dol.
■ Inž. chem. Karoliui Drungai 
(jo adr. Mrs. M. B. Sirutytė — 
Drunga, (14b) Neuenbuerg, 
Turnstr. 16, ,(WRTT Bd.) Ger
many, French Zone), pasiųsta 
51 doleriai, kuriuos suaukojo: 
Ona Lasnikienė — 10 dol., Jo
nas Gudėnas — 20 dol., dr. inž. 
J. Gimbutas (Dorchester, Mass.) 
— 5 dol., J. Dunduras — 10 dol., 
Jonas Sabaliauskas — 5 dol., A. 
Jonaitis — 2 dol.

Persiuntimo išlaidas 3,30 dol, 
apmokėjo Feliksas Mackus.

PARDUODAMI NĄMAI
Dveji namai, vienas prie kito. 

Abu turi po penkis kambarius 
ir po garažą. Atskiras apšildy
mas. Abu namai turi atskirą že
mės plotą. $15.000 kiekvienas.

IVaterloo Road 
KE 1-5663 

Netoli naujos lietuvių parapijos

šiais metais Vasario m. 16 
dienos minėjimą rengia Cleve
lando ALT-o skyrius. Minėjimas 
įvyks vasario m. 17 dieną, Pub- 
lic Auditorium Mažojo Teatro 
salėje.

Minėjime kalbės ALT-o Vyk
domojo Komiteto pirmininkas 
Leonardas šimutis. Me
ninę minėjimo programą išpildys 
solistui: Juzė Krištolaitytė, Ju
lius Kazėnas, taip pat ir Juliaus 
Kazėno vedamas vyrų oktetas.

Minėjimo metu Tautos Fon
dui bus renkamos aukos. Teko 
patirti, kad kąikurios organiza
cijos jau dabar pradėjo iš savo 
narių aukų rinkimą ir surink
tas aukas organizuotai perduos 
minėjimo metu ALT-o skyriaus 
valdybai.

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME

PADĖKA
Lietuvių Kultūros Fondas bei 

Clevelando akademinės organi
zacijos širdingą padėką reiškia 
solistei Juzei Krištolaitytei ir 
čiurlionies Ansamblio vyrų cho
rui, vad. muz. A. Mikulskio, me
ninę programą įšpildžiusiems,

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

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

Popieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai.

s-meras
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis'- Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

DIRVOJE GALITE GAUTI 
NAUJŲ KNYGŲ

Dirvos redakcija plečia knygų 
prekybą. Organizuojamas ir pla
tesnis tautodailės darbų skyrius.

Kiekvieną dieną, nuo 8. vai. ry
to iki 6 vai. vakaro jūs galite 
Dirvoje gauti naujausias kny
gas, išėjusias Amerikoje, Vokie
tijoje ir kituose ,^J7jš£uose.

609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland. Ohio
OFISO TELEF.; MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemicsčiuoee, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-inauranee reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmc morgečio. Patarnavimns ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės | mime telefonu arba asmcnlėkai.

Ateikit į Lietuvių Banką jei Jūs norit taisyti, sta
tyti ar pirkti namus. Lietuvių Banke jūs galit apmokėti 
visokias sąskaitas, išsipirkti money orderius ar čekius, 
pasiųsti pinigus į kitus kraštus.

Lengvai prieinama taupymo vieta — LIETUVIŲ BAN
KAS.

Clevelando Tarptautinio Insti
tuto- tretysis festivalis, įvykęs 
vasario 10 d. Music Hali salėje, 
tęsėsi visą sekmadienio popietę 
iki pat vidurnakčio. Du spalvin
gi 31 tautybės spektakliai sudarė 
margą dainų, šokių, papročių ir 
buities vaizdų pynę.

šešių tūkstančių žiūrovų valia
vimai šiltai sutiko visų tautybių 
programas, o ypač lydėjo ploji
mai lietuvių tautinius šokius.

Vakariniame spektaklyje sce
noje pasirodė 540 įvairių tauty
bių šokėjų, choristų, solistų bei 
muzikantų.- ' "Cleveland Press” 
dienraščio tautybių skyriaus re
daktorius Th. ANDRICA tūks
tančiams žiūrovų papasakojo 
kiekvienos dalyvaujančios tau
tybės būdingesnius istorinius 
bei kovos dėl tautinės kultūros 
momentus.,Lietuvių šokėjų gru
pei išėjus į sceną, Th. Andrica 
pastebėjo, kad lietuvių tauta, 
šimtmečius nešusi caro vergiją, 
buvo netekusi savo rašto, išsi
kovojo laisvę ir nepriklausomo 
gyvenimo laikotarpy sukūrė nuo
stabius darbus savo laisvoje tė
vynėje^ , ‘

; Lietuvių tautiniai šokiai buvo

Geriausios kaukės bus premijuojamos 
vertingomis premijomis

Lietuvis 
Namų Maliavotojas

JONAS G.
POLTEP

25 metai simpatingo ir .rimto- patarnavimo ,‘
6621 Edna Avenue ‘ ' ENdicott 1-1763 i

7 KAMBARIŲ, atskiras, 3 mie
gamieji, svečių kamb. su veran
da, garažas, automatiškas gazo 
šildymas, langinės, užuolaidos, 
kilimai.

Arti prie mokyklų, ligoninių ir 
susisiekimo. Pilnas rūsys, ramus 
savininkų kvartalas. Mažas ju
dėjimas, puiki ■ vieta vaikams, 
šviesiai ir gražiai dekoruota. 
Galima tuoj jsikraustyti. Kaina 
$11.300. Pirkit nuo savininko, 
9131 I.ogan Ct.. arti Rytų 97-tos 
ir Chester gatvių. Telef. GA 
1-0832.

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

Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą.

įdomi programa vaikams. -Į 
minėjimą kviečiame visus suau
gusius ir mažus, senuosius ir 
naujuosius ateivius.

Prašome nevėluotis; minėjimą 
pradėsime punktualiai.

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas. >
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2198

C 1 ę v e 1 a n d , O h i o ■

MINĖJIMAS PAS LATVIUS
■ ....

Vasario 9 d. Čekų Sokolų sa
lėje įvyko Latvių — Lietuvių 
Vienybės Clevelando skyriaus 
suruoštas Lietuvos Nepriklau
somybės ' sukakties minėjimas. 
Salė buvo pustuštė. Nęplati, bet 
gražiai parinkta programa, ma-

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės i 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
no, ko visada reikalauja ap
raudos kompanijos pirm, ne
rti išmoka už nuostolius.

ŠALDYTUVAS
Parduodamas šaldytuvas 

$55.00
7016 IVhitney Avė. 

EN 1-1862

Joniai nuteikė atsilankiusius.
Minėjimą pradėjo trumpu’žo

džiu lietuviškai ir latviškai L.L. 
V. skyriaus pirmininkas Ant. Mi
koliūnas. Po to buvo numatytas 
II. Salako referatas "Lietuvos 
nepriklausomybė ir vienybės 
idėja”. Bet trumpinant progra
mą, buvo praleistas. Meninėje 
dalyje solistė Vilma Aigars — 
Obelytė padainavo A. Kačanaus- 
ko "Ten kur Nemunas banguo
ja", St. Šimkaus "Plaukia sau 
laivelis" ir dvi latvių kompozi
torių dainas. Solistei akompana
vo Alma Kūmina — Ozolina. P-lė 
Zigrida Rozengrins labai nuo
taikingai padeklamavo P. Orin- 
taitės eilėraštį "Sesutei latvei” 
ir K. Inčiūros "Tėviškė”. Ypač 
šis pastarasis buvo graži staig
mena. Gražų eilėraščio deklama
vimą palydėjo pianu savo impro
vizuotais lietuviškais motyvais 
Feliksas Hazners. Rašytojas 
Emils Skujenicks paskaitė lat
viškai ištrauką »K. Donelaičio 
"žiemos rūpesčiai”. Visi dainų 
tekstai ir eilėraščiai į latvių kal
bą versti rašytojo Em. Skujeni- 
ko, nenuilstamo Lietuvių — Lat
vių Vienybės darbotojo.

Visas minėjimas praėjo labai 
jaukioje nuotaikoje ir labiau su
artino negausius Lietuvių — 
Latvių Vienybės entuziastus.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DE33S PAIMTINO CO.
WM. DEBESIS

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

Income tax pildo.
. Paul P. Chalko ir Jonn T. Apanavitčh.

DIRVOS PATALPOSE 
6820 Superior Avenue

. Kreiptis: antradieniais, trečiadieniai ir ketvirtadie, 
niais nuo 7 iki'9 vai. vaį:. šeštadieniais tik iš anksto su- 

. sitarus. /
: j ' ' - •' • • • .

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
vienam -asmeniui. Galima naU-r 
dotis virtuve. Kreiptis:

Telef. HĖ 1-7764

F,URNAČEi CO., Medina, Ohid^
■■'Ii.- _____ _
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Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, G820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-4486. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArficld 1-7406).

<■ KAIP PASIELGTI?

A
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rybą? Argi jau taip būtų sunku 
atskaitomybės kontrolę sutvar
kyti pagal visiškai pamatuotus 
ir racionalius pageidavimus? Ar
gi taip jau sunku būtų išlaidų 
sąmatas apsvarstyti bent su tuo 
nedideliu būreliu visuomenės at
stovų, sudarančių Tarybą? Ar 
taip jau neįmanoma, informuo
jant bent didžiųjų organizacijų 
atstovus apie sumanymus, ap
svarstyti su jais ir numatomų 
darbų planus? Juk čia nereika
laujama kažkokių negalimų da
lykų, nėra kokių tuščių prieka
bių, tik primenama, kad visuo
meniškame darbe reikėtų lai
kytis įprastos, natūralios ir ja
me reikalingos tvarkos.

Jei Vliko "raukšles” išlyginti

./■
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Europos balsas ir už Lietuvos laisvo
LONDONO KONFERENCIJA N. Sidzikausko pareiškimas spaudos atstovams
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Prasidėjo rinkliavos laikas' 
Lietuvos laisvės kovos darbams 
finansuoti. Vasario 16 dienos 
minėjimai — pradinis ir svar
biausias tos rinkliavos laikotar
pis. Iš esmės klausimas aiškus
— reiktų padaryti viską, kad 
rinkliava kogeriausiai pasisektų. 
Tačiam dėl visiems žinomų prie
žasčių yra susidariusios nuotai
kos, kuriose pasireiškia abejoji
mai : ar šiemet aukosime bent 
tiek, kiek kitais metais?

Yra karštų galvų, jau šau
kiančių, kad, girdi, kažkoki tau
tos priešai pradėjo agitaciją 
prieš aukojimą. Iš tikrųjų tokios 
agitacijos nėra, jei neskaitysime- 
stalininių pataikūnų murmėjimo, 
kuris visada buvo, ir į kurį su
sipratę lietuviai niekad nekrei- — gal ir ne taip greit įvykdo- 
pė dėmesio. Abejonės iškyla sa- i 
vaime, be jokios agitacijos, tik i 
stebint, kas dedasi. Klausimas ]
— ar toms abejonėms pasiduoti, ;
ar su jomis kovoti? - i

Paprasta deklamacija apie pa- , 
triotines pareigas nėra atsaky- u 
mas į tą klausimą. Pasvarstyki
me jį verčiau šaltai, ramiai ir, 
kiek įmanoma, iš visų pusių.

Piniginė rinkliava, ypač čia, , 
Amerikoje, jau seniai yra įpras- ; 
ta laikyti ne tiktai dosnumo reiš
kiniu, >bet taip pat lyg ir savo
tišku plebiscitu. Dažnai girdėti, 
kad, jeigu kas kokiam tikslui 
surinko daugiau pinigu, tai pa
sidžiaugia susilaukęs ir didelio 
visuomenės pritarimo. Tai nėra 
neteisingas visuomenės nusista
tymo mastas. Bet jeigu ' taip, 
tai tada, norint gero rinkliavos 
pasisekimo, reikia ypatingai su7 
sirūpinti, kad būtų tas pritari
mas, kad būtų pasitenkinimas 
vykdymu uždavinių, kuriems 
rinkliava daroma, kad būtų pa
sitikėjimas, jog tie uždaviniai 
pagal visas galimybes atliekami 
ar bent besistengiami atlikti ko- 
tinkamiausiai.

Pritarimu patiems tikslams 
niekas neabejoja. Jis tikrai yra. 
Bet su pasitenkinimu bei pasi
tikėjimu vykdymo būdais kiek 
silpniau... , ■'

P. J. Brazaičiui vienas iš spau
dos atstovų patiekė klausimą — 
kam Vlikas skiria daugiau ener
gijos:‘ar Lietuvos laisvinimo 
reikalams, ar tik to paties lais
vinimo organizaciniams klausi
mams? Jis mikliai ta klausimą 
atkreipė atgal — pačiai spaudai. 
Lyg spauda būtų kalta, kad Vil
kas įklimpo organizaciniuose 
klausimuose. Jei, esą, spauda 
mažiau tuo rūpintųsi, tai ir Vli
kas mažiau tam energijos turė
tų išeikvoti...

čia būtų vietoje paklausti: ar 
įvykiai yra spaudos atvaizdas, ar 
spauda yra veidrodis, kuriame 
atsispindi įvykiai ? Rodos, dve- 
jaip į šį klausimą neįmanoma 
atsakyti. Ligšiol visiems būdavo 
savaime aišku, kad spauda yra 
gyvenimo veidrodis. Tad nukrei
pimas atsakomybės spaudai už 
keblumus- Vliko darbe yra tik 
burnojimas ant veidrodžio, kam 
jis parodo veide atsiradusias 
i aukšles ...

"Raukšlės" Vliko veide, pa- 
’ skutimu laiku aiškiau matomos 

spaudos veidrodyje, __ tai vie
na priežastis, dėl kurios atsiran- 

• da minėtos abejonės.
Kita priežastis — Amerikos 

Lietuvių Tarybos viršūnių ne
reikalinga ir nepateisinama izo
liacija nuo visuomenės. Argi 

’ taip jau būtu sunku sudaryti 
daugiau koijtakto s.u organizaci
jomis, kurios sudaro pačią Ta-

kiek į galutinį: atsilieptų Lietu
vos reikalui. O šiam reikalui 
įskaudinti — katras gi norėtu
mėm ?

Todėl galų gale darykime iš
vadą: šiandien galimybės kovo
ti dėl Lietuvos didėja, uždavinių 
daugėja ir todėl remti reikia net 
gausiau, nei ligi šiol. Remti ten
ka tais pačiais būdais ir keliais, 
kurie yra sudaryti, nes kitų dar 
nėra, o atidėlioti — negerai!

Tačiau: . " • •

ŠĮ KARTĄ KREIPIMASIS 
TURĖS BŪTI ABIPUSIS.

Ligi šiol vadovybė kreipdavosi 
visuomenę pagalbos ir 'talkos, 
tą kreipimąsi reikia plačiai,

nuoširdžiai atsiliepti. Bet ir iš 
savo pusės kreipkimės ■ į vado
vybę — kad ir ji atsižvelgtų į 
visuomenės norą,’ kad nepasilik
tų kurčia jos pageidavimams, stipresnio, negu buvo tikėtasi į
Jei ligi šiol tie, kuriems lemta ją vykstant.
veiklai vadovauti, gražiai dėlto-1 — Pažymėtina taip pat, kad
davo plačiajai visuomenei už pa- šios Konferencijos ryškiausioji 
ramą, kreipkimės į juos, kad šį gaida buvo kaip tik 
kartą būtų ir visuomenei suda-. pavergt j Europos tautl) . i5. 
ryta proga pasakyti ačiū va- Iaisvin|ln() reikalu 
aovaujantiems už tinkamą susi-|

i 
į

mas uždavinys, tai bent jau Ta
rybos veikloje šiuos trūkumus 
pašalinti galima gana greit. 
Nors kad šis mostas būtų paro
dytas rinkliavos vykdymo pra
džioje — ir tai jau daugelis 
abejojimų sumažėtų!

Jei nei to nebūtų norima pa
daryti — tada kam gi rūgoti 
ant kokių nors "agitatorių”? 
Juk tokiu atveju pavojingiausiu 
agitatorium prieš rinkliavos pa
sisekimą liktų ne kas kitas, kaip 
patys jos organizatoriai...

Jau yra pasirodę žinių, kad 
vienoj kitoj vietoj rinkliavų ko
mitetai galvoją — aukų tai su
rinkti kiek galima daugiau, bet 
jų nesiųsti nei Amerikos Lietu
vių Tarybai nei kam kitam, o 
deponuoti jas banke ir laukti, 
kol "susitvarkys”... Tuo nori
ma parodyti, kad, jeigu jau tai 
,"plebiscitas”, tai žinokite: pa
čiam tikslui mes be svyravimų 
pritariame, bet tokiam vykdy
mui, koks yra — ne.

Ar tai yrą tinkamas būdas 
nusistatymui reikšti?

Visų pirma — toks "sulaiky
mas” nėra didelė naujiena. Ne
žinia kodėl, ir ligi šiol kaikurie 
ALT skyriai ar kiti panašūs ko
mitetai turėjo paprotį ne visada 
tuojau surinktas aukas persiųs
ti, kur priklauso. Pavyzdžiui, be
rods į kaikurias rytines valsty
bes, esą, pats iždininkas iš Chi- 
cagos važiavo tik rudenį perei
tais metais tokių nepersiųstų ir 
deponuotų sumų pasiimti... Tai 
visai netikęs paprotys, verčią 
tik be reikalo eikvoti dalį su
rinktų lėšų. Maža to: "Naujie
nos” berods pirmosios paskelbė 
pasiteiravimą iš ' Philadelphijos, 
kur paklydo beveik 1000 anais 
metais surinktų dolerių. Pasi
teiravimas paskelbtas, bet at
sakymo į tą klausimą dar ne
girdėti.

Su tokiais "deponavimais”, 
vistiek, kokiais sumetimais jie 
bebūtų padaryti, irgi gali pa
našiai atsitikti. Vargu ar auko
tojai galėtų su dideliu pasitikė
jimu pažiūrėti į tokius užsimo
jimus tokiais deponavimais ką 
nors "pamokyti” ar kam "pa
grasyti ..

Reikalas yra perdaug rimtas. 
Su "pagrasymais” ar "pamoky
mais” jį spręsti nepritiktų. Rei
kėtų dar kartą atsižvelgti į tai, 
kas visame šitame reikale stovi 
augščiau už tuos visus nesusį- 
pratimčlius Tarybose* Vilkuose, 
Diplomatijoj ir- t.t. • '
' Juk vistiek, kad ir'teisėčiausiu 

pamatų vienaip ar kitaip sūlai- 
kytumėm savo paramą tam ne
abejotinai būtinam darbui, ku
riam visi pritariame^ tai tas "pa
mokymas” atsilieptų galų gale 
ne tiek į artimuosius taikinius,

— Svarbiausias mano kelionės 
į Europą uždavinys buvd daly-; 
vauti Londone įvykusioje Euro
pos Sąjūdžio Konferencijoje. Pa
grindinės žinios apie ką jau 
yra pasirodžiusios mūsų spau
doje. Gal dar būtų pravartu pa
brėžti, kad toje Konferencijoje 
dalyvavo ne vien savo išlaisvini
mu iš komunistinio viešpatavi
mo suinteresuotųjų, bet taip pat 
ir laisvųjų, ne tik mažųjų, o ir 
didžiųjų tautų atstovai, neišski
riant nei prancūzų, nei vokiečių 
ir, žinoma, anglų, kurie buvo ne 
tik, konferencijos dalyviai, bet 
ir svetingi šeimininkai, suteikę 
konferencijai puikias sąlygas ir 
rūpestingai ją globoję.

— Suprantama, tai buvo ne 
oficialių atstovų, o tik politinių 
veikėjų, Europos vienybės sąjū
džio skatintojų konferencija, ku
rie patys, deja, daugeliu atveju 
tuo tarpu dar nėra savo vyriau
sybių įsipareigojimų reiškėjai, 
bent kiek tai liečia laisvuosius 
Europos kraštus. Tačiau džiugu, 
kad visų kraštų delegacijos bu
vo tikrai solidžios, sudarytos iš 
atitinkamų kraštų politiniame 
gyvenime žinomų ir autoritetin
gų asmenų. Tatai labai padidino 
Konferencijos svorį ir ne tik 
man, bet, regis, ir visiems da- 

' lyviams paliko įspūdžio žymiai

minės, Socialinės ir jaunimo ko- i 
misijų rezoliucijos ■—visos pa
skirtos pareikšti tam, kaip vaiz
duojamas! išlaisvintinų tautų 
gyvenimo atkūrimas šiose sri
tyse. šios rezoliucijos susilaukė 
visiško pritarimo ir iš politinių 
sluogsnių, kiek tatai galima 
spręsti pagal atsiliepimus spau
doje, šiokių tokių.abejojimų tuo
se sluogsniuose galėtų būti pa
stebėta dėl konferencijos politi
nės rezoliucijos. Konferencija, 
tiesą sakant, neturėjo net ko
misijos politinėms rezoliucijoms 
svarstyti. Tačiau dalyviai jau
tėsi negalį tuo reikalų' tylėti. 
Tad rezoliucijos projektai pa
teko tiesiog bendrajai rezoliuci
jų komisijai, kuri tuo būdu vir
to kaip, ir politine komisija.

Politinės rezoliucijos pagrin
dinė mintis yra tokia, kad -Eu
ropa siekia susivienyti,, bet ji 
negali to pasiekti, būdama per
skirta geležinės uždangos, netu
rėdama visose savo dalyse tik
ros laisvės ir tikros taikos. O 
laisvės ir taikos, taigi ir Euro
pos vienybės, negalės būti tol, 
kol Vidurio ir Rytų Europos 
tautoms nebus grąžinta jų vals
tybių nepriklausomybė ir tikra 
žmonių laisvė tose valstybėse. 
Kitaip sakant, dabar '
pavergtų tautų išlaisvinimas yra 
būtina sąlyga tikrai taikai Eu
ropoje susilaukti.

Suprantama, kad oficialūs po
litikai dar nedrįsta irgi šitaip 
klausimą pastatyti, nes nesiti- 

| ki, kad Maskva sutiktų tokią

nemaža pažanga ir parama mūsų 
viltims.

REIKIA DAR PASITEMPTI

K®-'
* ’

tvarkymą! Duokime dar kartą1 Visos rezoliucijos nukreiptos j sUlyffą patenkinti• geruoju, ne- 
progą pasireikšti gerai valiai! 1 tą uždavinį. Kultūrinės, ekono- vergiama karinėmis priemonė- 

.___________ ,______ , - ■_______ ‘ ___________________  mis .,. Dėl to ši rezoliucija tuo-
■ <

VLIKO DELEGACIJOS DERYBOMS SU 
MIN. S. LOZORAI^lB VESTI 

PAREIŠKIMAS
Pastaruoju laiku Amerikos 

lietuvių periodinėj spaudoje til
po eilė straipsnių, kuriuose pa
sisakoma dėl VLlKo vestų su p. 
Lozoraičiu derybų, dėl susitari
mo vertinimo, ir prie progos 
jieškorna^sųsidariusios padėties 
kaltininkų. Tav. "Draugas” 
straipsny "Lietuvių^J^ienybės 
Klausimu’’ (Nr. 288 iš 10. XII. 
51) sako: "Mūsų turimomis in
formacijomis kalčiausia bus toji 
VLIKo delegacija, susidedanti 
iš visų grupių atstovu, įmant ir 
tautininkus, kuri tikrai, blogai 
atstovavo savo organizaciją, nes 
sutiko priimti tokį susitarimo 
tekstą, kuriuo faktiškai buvo 
norima VLIKą likviduoti... Pa
galiau kalčiausios yra prįeška- 
talikiškosios VLIKo grupės, ku
rios lapkričio 18 d. atmetė Vliko 
pridėtas pataisas prie susitari
mo”. '

"Darbininkas” straipsny "Kie
no vardan” (Nr. 48 iš 9. X. 51 ____ _ ____ .„ ________ __ JW
m.) labai griežtu balsu klausia: | veiksnį Lietuvos užsienio politi- 
"Kieno vardan VLIKo atstovai 
(Norkaitis, Makauskis, Kamins
kas, Šidiškis) pasiryžo nuver
tinti VLIKą?”.

Nesiimdami susitarimo ver
tinti ir nesileisdami kaltininkų ' 
jieškoti, žemiau pasirašįusieji 
laiko savo pareiga visuomenei 
paaiškinti, kaip derybos vyko.1 

1. Deryboms su p. Lozoraičiu 
vesti VLIKas pąskyrė tokios su
dėties delegaciją: Dr. P. Kar
velis, J. Norkaitis, J. Makauskis 
ir T. Šidiškis. Kandidatais pa
skyrė prof. J. Kaminską ir prof. 
Brazaitį. D-rui P. Karveliui dar 
prieš deryboms' prasidedant iš- . 
vykus, jį pavadavo prof. „J. Ka
minskas. Po dviejų derybų die
nų, J. Kaminskui išvykus į Ras- 
tattą emigracijos rėikalais (apie 
tai Kaminskas iš anksto. VLIKą 
įspėjo), jį pavadavo prof. J. 
Brazaitis. Trys delegacijos na
riai — Norkaitis, Makauskis ir 
Šidiškis — derybose dalyvavo 

i visą laiką. Susitarimą pasirašė: 
, Norkaitis, Kaminskas, Makąus-

i
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kis ir Šidiškis.
2. Derybbms su p. Lozoraičiu 

vesti delegacija gavo iš VLIKo 
tokio turinio instrukciją (VLIKo 
pasisakymas dėl p. Lozoraičio. 
Nicoj pasiūlytų jo aštubnių 
punktų): ;

"a. Kad ir labai siekiant ben
dradarbiavimo tarp VLIKo ir 
Lietuvos diplomatinių atstovų— 
VLIKas randa, kad S. L. pasiū
lymai (jo aštuoni punktai) ne
sudaro pasitarimams pagrindo.

b. Tiksliausia priemonė vai
singam bendradarbiavimui tarp 
VLIKo ir Lietuvos diplomatų 
būtų atsiekta, jeigu S. L. sutik
tų įeiti į V. T. užsienių reikalų 
tarnybai vadovauti, kaip kad yra 
sutarta Berno konferencijos me
tu.

c. Tuo atveju, jeigu S. L. šiam 
pasiūlymui nepritartų, — pa
siūlyti jam, jau ne kaip S. L., 
bet kaip Lietuvos Diplomatų at
stovui, sudaryti iš VLlKo ir jo

— Reikia, deja, pastebėti, kad 
mūsų visų pabaltiečių padėtis 
Europiniame Sąjūdyje, kaip ir 
apskritai Europos politinėse sfe-. 
rose, vis dar yra nevisai pa
tenkinama : vis dar mes teų esa
me lyg jaunesniųjų ir nepras.i- 
gyvęnusių ' brolių vietoj, čia, 
Amerikoj, tuo atžvilgiu padėtis 
jau geresnę, nes čia jau beveik 
visur mes jaučiamės lygioje pa
dėtyje su visais.

Tiesa, Konferencijoj ir estų, 
atstovas p. Rei, ir latvių •—■ p. 
čakste, taip pat ir aš pats, tu
rėjome progos padaryti Savo pa
reiškimus, pasakyti kalbas ple
nume, o man dar teko pirminin
kauti ir vienai iš komisijų, bū
tent jaunimo reikalų komisijai, 
tačiau ne vienu atveju, kur vie
na kita delegacija turėjo pro
gos net dvigubai pasirefikštj, 
mums nei vienam iš pabaltiečių' 
tokios progos nebūdavo. Reik" 
dar padėti nemaža pastangų, kad 
ir Europoj mūsų vardas atsi
durtų vienodame lygyje su kitų 
tautų vardais. Nes mums gi 
svarbu, kad ten, kur rūpinamasi 
pavergtųjų tautų likimu, mes 
visada būtumėm reikiamai at
menami. Kiekvienu atveju mūsų 
gausios delegacijos dalyvavi
mas kalbamoje konferencijoje, 
rodos, bus jau šiek tiek prisidė
jęs prie pageidaujamos pažan
gos toje srityje.

se sluogsniuose galėjo susilaukti 
kritiško vertinimo, kaip, gal būt, 
nerealių vilčių teikimas paverg
tosioms tautoms.. Bet iš kitos 
pusės, tai yra visai realistiškas 
padėties .įvertinimas, atviras 
klausimo pastatymas, čia. ne
kalbama 'apie priemones, apie 
šiandien turimas galimybes tiks
lui" pasiekti, bet teisingai 
reiškiamas pats tikslas, ir 
teisingumo nei atsakingieji 
litikaį negali nuginčyti.

iŠ- 
to 

po-

GERIAU BOTŲ TĖVAS.....

Kai Randolphas Churchillis 
savo kalboje drąsiai nurodė eilę 
valstybių, jų'tarpe paminėdamas 
ir Lietuvą, kurios yra virtusios 
aukomis žiauresnės tironijos net 
už "Hitlerio tironiją, ir pabrėžė, 
kad jos turi būti išlaisvintos, 
mes, žinoma, pagalvojom, jog 
mumsbūtų dar mieliau tuos žo
džius jau dabar girdėti iš tėvo 
lūpų,, negu iš sūnaus, bet vis 
dėlto ir tas pareiškimas jau yra

kos reikalams nustatyti.
d. Jeigu'S. L. nepritartų ir 

šiam siūlymui, — siūlyti jam 
periodinių konferencijų tarp 
VLIKo ir D. atstovų praktika
vimą”.

Derybose su p. Lozoraičiu de
legacija tų instrukcijų ir laikėsi. 
Ir dar daugiau.

3. Prieš pradedama derybas, 
delegacija, buvo nusistačiuši pa
laikyti pąstovų kontaktą su vie
toje buvusiais VLlKo nariais, 
kad juos informuotų apie dery
bų eigą ir su jais tartųsi. • Taip 
delegacija ir darė. Nuo pat dery
bų pradžios ir. iki joms pasibai
giant (2. IX. — 13. IX. 51) de
legacija bendruose posėdžiuose 
su prel. M. Krupavičium, prof. 
J; Brazaičiu, L; Prapuoleniu de
rybų dienomis pranešinėjo daly
viams apie derybų eigą,. apie 
klausimus ar punktus, dėl kurių 
derybos kliuvo; tarėsi dėl gin
čijamų klausimų sprendimo, ir 
derybose taip laikydavosi, kaip
tuose 'pasitarimuose būdavo 1952. L 30. 

' . . ■' > ’ ‘ ' ' ' ’

••• ’ ' ’ '* , ••

■ ■

- - ■■ ' 1 ■. .

-.j*

l '

v

j

vietos .lietuvių būreliu vadina
mame politiniame klube, kur' dr. 
Karvelis iš Vokietijos, dr. Bač- 
kis iš Prancūzijos ir aš iš Ame-- 
rikos padarėme ■ pranešimus ir 
atvirai pasikeitėme nuomonėmis 
su londoniškiais. Pažymėtina, 
kad tame klube dalyvauja viso
kių politinių linkmių asmenys ir 
atvirai diskutuoja rūpimus klau
simus.

IR PRANCŪZAI NENORI 
ATSILIKTI NUO AMERIKOS

M

MOŠŲ STUDENTAI 
STRASSBOURGE

— Prancūzijoje teko lankytis 
ir Strassbourge, kur turėjau 
progos matytis su Laisvosios 
Europos Komiteto stipendinin
kais studentais lietuviais, kurių 
ten tuo tarpu yra penki (latvių 
ir estų po vieną). Buvo progos 
įsitikinti, kad jie ten turi tikrai 
geras studijavimo sąlygas ir Uni
versiteto vadovybės yra gerai 
vertinami, šiuo metu rūpinama
si parinkimu profesoriaus, kuris 
būtų drauge ir tų studentų glo
bėju. čia kiek keblumo sudaro ir 
ta aplinkybė, kad tokio profeso
riaus reikalaujama jaunesnio 
amžiaus asmens.

.— Vienas iš žymesnių kon
ferencijos atgarsių, mano nuo
mone, yra prancūzų pasiryžimas 
ir Prancūzijoje įkurti panašią 
organizaciją, kaip yra Laisvosios 
Europos Komitetas Amerikoje. 
Būdamas Paryžiuje patyriau, 
kad šiomis dienomis tokia or
ganizacija ten jau pradės viešai 
veikti. Jos pirmininku bus žino
mas prancūzų politikas, buvęs 
ministeris pirmininkas dabar 
parlamento narys Paul Reynaud.

-LONDONIEČIŲ KLUBAS ,

—Po Konferencijos Londone 
teko dalyvauti pasikalbėjime su

J

VLlKAS RYŽTASI 
KONSOLIDUOTIS!

— Pagaliau teko lankytis ir . 
VLIKo būstinėj. Svarbiausia 
naujiena iš ten bene bus ši 
VLIKo priimta rezoliucija: 

"Išklausęs vakar dienus po
sėdyje padarytus pranešimus 
ir turėdamas galvoje reikalin
gumą suintensyvinti bei su
derinti Lietuvos laisvinimo 
veiklą, VLIKas nutarė eiti 
grupių konsolidacijos VLIKe, 
sustiprinant VLIKe veiksmin
gumą, reprezentatyvumą ir 
darbingumą, pertvarkant Vyk
domąją Tarybą ir siekiant vi
si; aktualiųjų klausimų iš
sprendimo”. . ,
Penki VLIKo nariai yra for

maliai padarę pastabą į proto
kolą, kad "reprezentatyvumo" 
sąvokoje jie tarp ko kita su
pranta ir Mažosios Lietuvos Ta
rybos atstovo dalyvavimą'VLIK.

Šios rezoliucijos vykdymo kon
kretų planą dabar ruošia Vyk
domoji Taryba. Buvo pasiryžta, 
kad per mėnesį laiko ar net ir 
greičiau rezoliucijoj numatytoji . 
reorganizacija būtų suplanuota 
ir įvykdyta. Kaip tatai seksis, 
turėtų parodyti netolima ateitis.

Tautinės Sąjungos namu 
atidarymas Bostone
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bendrai nusistatoma. Tiek pa
siekto susitarimo klausimai, tiek 
ir ginčijamieji buvo aptariami 
visai konkrečiai, svarbesniems 
punktams bendrai nustatant ir 
jų redakcijį. Pats susitąrimo 
teksto projektas buvo bendrai, 
tekstualįai apsvarstytas ir bend
rai aprobuotas. Tas pat buvo 
padaryta ir su komunikato teks
tu. Vienintelį esminį dėl susita
rimo rezervą yra padaręs VLIKo 
pirmininkas’, stodamas už tai, 
kad jei ne susitarimo tekste, tai 
bent derybų protokole būtų pa
sakyta, jog derybų eigoje nebu
vo apie tai, kas- yra diplomatijos 
šefas, kas yra užakcentuota pa
sitarimų IlI-me prot. iš 1951. 
IX. 7. . '

Po šių paaiškinimų męs palie
kame pačiai mūsų visuomenei 
spręsti, kiek VLlKo delegacija 
deryboms su p. Lozoraičiu vesti 
yra smerktina už jai ; pavesto 
uždavinio atlikimą. ' ■

A 1Delegacijos Pirmininkas: ,
(pas.) J. Norkaitis

Nariai,: (pas.) J. Kaminskas 
Ji Makauskis, T. Šidiškis.

c

A. L. T-nės S-gos Bostono 
skyrius oficialų rūmų atidarymą 
rengia š. m. kovo mėn. 1 d. 7 
vai. Į iškilmės pakviesti Guber
natorius Dever, Bostono miesto 
majr. Hayne, Centro V-ba, S-gos 
skyriai, Vienybės ir Dirvos re
daktoriai, Adv A. Olis, adv. Ju
lius Smetona, inž. P. žiūris, J. 
Bačiūnas, K. S. Karpiusį Spaudos 
— inform. komisija ir daug kitų.

Rūmų pašventinimo apeigas 
atliks kleb. kun. P. Virmauskas. 
Atidarymo iškilmes perkerpant 
jiiostą, pradės Lietuvos Garbės 
konsulas adv„ šalna.

* “

Tautinės Sąjungos namuose 
vasario 16 d., 4 vai. skautai ren
gia priaugančiam jaunimui va
sario 16-osios minėjimą.

Tą pačią dieną 7 vai. vakaro 
vasario šešioliktosios minėjimą 
rengia Tautinės Sąjungos sky
rius: Dr. Brunonas Kalvaitis 
skaitys paskaitą.

*
Prie Tautinės .Sąjungos sky

riaus susiorganizavę moterų 
sekcija.' Iniciatorės: Kalvaitienė, 
Jurgelevičienė, Santv'a r i e n ė, 
ščiukjęrtė, Mockienė,' Gricienė,

Vasiliauskienė .ir kt.
*

Bostonos Tautinės Sąjungos 
skyrių nariais gaus.iai papildė 
broektoniečiai. Jie, vadovaujami 
energingo7 visuomenininko Ant. 
Bačiulio, įstojo į Bostono skyrių 
ir nuoširdžiai talkininkavo namų 
remontą vykdant.

* ’
Naujuose Sąjungos namuose 

didžiausį judėjimą sudaro skau
tai. Jų Bostone yra per 200. 
Skautams vadovauja Končius, o 
skautėms Barmienė.

■ *
Tautinės Sąjungos ’ namuose 

prieglobstį nori gauti ir Bosto
no lietuviai sportininkai. Jų vy
rų choro repeticijos jau vyksta 
Sąjungos namuose.

*
Tautinės Sąjungos skyrius, 

drauge su skautais, vasario^ 22 . 
d. Sąjungos namuose rengia įdo
mų Užgavėnių vakarą.

■ 
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