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Lietuvoje buvom Įpratę moti
nos dieną minėti pirmąjį gegu
žės mėnesio sekmadienį. Ir da
bar, daugelis lietuvių naujaku
rių, motinos dieną taip mini.

Amerikoje motinos diena mi
nima antrajam gegužės mėne
sio sekmadienyje. Ir mums, no
rint ar nenorint, reikia prie tos 
dienos taikytis. Juk negi.svar
bu kada mūsų motinos pagerbia
mos, bet svarbu, kad jos būtų 
nuoširdžiai ir tikru įsijautimu į 
motinos pareigas, pagerbiamos.

Motinos dienos garbei skiria
ma ir šią savaitę išeinančiosios 
Tėviškėlės didžioji dalis. Joje 
iškelta daug gražių minčių, lin
kėjimų. Mūsų visų džiaugsmas 
bus, jei jaunieji, pagerbdami sa
vo motinas, pagerbs jas taip, 
kad visi pasijustų turėję didelę 
šventę. Mūsų visų džiaugsmas 
bus, jei ir suaugusieji, visu rū
pestingumu, prisidės prie mo
tinos pareigų ir jos pasiaukoji
mų iškėlimo.

TAFTAS TARP 
LIETUVIŲ

Vien tik šiais metais Maskva iš Lietuvos 
pasirengusi išlupti 2,641 milioną rublių pinigais

PAVERGTOJE 
TĖVYNĖJE

A. VIENUOLIUI-žUKAUSKUI
70 METŲ

Lietuvos "respublikos” biu
džetas 1952 metams buvo pa
tvirtintas jau kovo 10 dieną. Jis 
yra įtrauktas į bendrą Sovietų 
Sąjungos biudžetą, kurį forma
liai tvirtina Sov. S-gos 'Augš
čiausioji Taryba. Ten Lietuvos 
biudžete numatyta pajamų ir iš
laidų po 1,471,051,000 rublių.

Vadinamosios "suvereninės 
respublikos” savo pajamų didžiu
mą gauna ne tiesiog iš savo pi
liečių, o per Maskvos ^malonę. 
Maskva surenka visus svarbiau
sius mokesčius ir paskui iš jų 
tam tikrą dalį leidžia įrašyti į 
respublikinių biudžetų pajamas. 
Toji dalis nustatoma kas metai 
ir kiekvienai respublikai atski
rai. Lietuvai šiais metais Mask
voj (Sovietų Sąjungos biudžeto 
įstatyme) buvo numatytos to
kios

a)

c)

d)

Žinomam rašytojui Antanui 
Vienuoliui - Žukauskui neseniai 
suėjo 70 metų amžiaus. Negir
dėti, kad jis pastaruoju laiku 
būtų parašęs kokių žymesnių kū' 
rinių, tačiau bolševikai jį iškėlė 
į "nusipelniusių Tarybinės Lie
tuvos veikėjo” laipsnį.

Balandžio mėnesio pradžioje 
Vilniuje buvo surengtas specia
lus pagerbimo vakaras A- Vie
nuoliui 70 metų amžiaus proga 
pagerbti. Kaip paprastai, svei
kintojai buvo tie patys: Šimkus, 
Korsakas, Tilvytis, Reimeris, 
Sluckis ...

b)

Nuo kolchozų mokesčių, 
viengungių ir bevaikių šei
mų mokesčių, miškų ūkio 
pajamų ir valst. paskolų 
— 50.0% x
Nuo Mašinų-Traktorių sto-

. čių pajamų — 25.0/.'. 
Nors biudžetas Maskvoj ir bu

vo patvirtintas, bet balandžio 3 
d. Vilniuje buvo sušaukta Lietu
vos Augščiausioji Taryba dar 
kartą jam patvirtinti. Aišku, čia 
žymesnių pakeitimų nebuvo ga
lima daryti, išskyrus tai, kas iš 
Maskvos buvo leista (ar liepta). 
Vienas pakeitimas buvo padary
tas: padidinti vietiniai mokes
čiai, kurie visi tiesiog eina j 
respublikos biudžetą. Padidini
mas — 1,160,000. Tokiu būdu 
Lietuvos "Tarybinės Respubli
kos” pajamų biudžetas, neskai
tant nežymios/^dalies, susidaran
čios iš pereitų metų likučio ir 

| "įvairių pajamų”, o imant dė-
’ ___ ....:___________________

dalys:
Nuo apyvartos mokesčių
— 26.9'.;.
Nuo asmeninių mokesčių1 mesin tik mokestines pajamas,
— 25.0'; | taip atrodo:

Iš viso numato 
surinkti mokesčių

Apyvartos 
mokesčių 
įmonių pelno
Asmeninių 
mokesčių 
Valst. paskolos 
Vietinių 
mokesčių

2,591,505,000
518,324,000 

- fcąil
486,512,000
245,800,000

76,606,000
3^918,747,000

VAINEIKYTĖ DAILININKŲ 
SUVAŽIAVIME MASKVOJ

Balandžio 19 dieną Maskvoj 
pasibaigė keturias dienas tru
kęs dvyliktasis sovietinių daili
ninkų organizacinio komiteto su
važiavimas. Suvažiavimas ap
svarstė "visasąjunginės” daili
ninkų sąjungos įstatų projektą. 
Kalbėtojų tarpe minima ir Vai- 
neikytė iš Lietuvos.

Kažkodėl nelengvai sekasi or
ganizuoti dailininkus': organiza
cinis komitetas, susirinkęs dvy
liktą kartą, posėdžiavęs keturias 
dienas, dar tik įstatų projektą 
teapsvarstė ... Užtat vienas da
lykas buvo tikrai sėkmingai at
liktas: "didžiuliame nuotaikos 
pakilime priimtas pasveikinimas 
draugui Stalinui...”

PASTATĖ KAUNO GELEž. 
STOTĮ

Kaune pastatyta nauja gele
žinkelio stotis. Statybos baigti 
iš Vilniaus buvo atsiųsta 7u 
spartuolių brigada. Naujoji sto
tis turi 25.893 m., talpos. Sta
tybos projektą paruošė P. Ašas- 
tinas iš Leningrado, skulptūros 
darbus atliko V. Palys, Stepona
vičius' ir kt.

KAIP VAIZDUOJAMI 
ANGLO-AMERIKIETINIAI 

IMPERIALISTAI

Palieka
Lietuvoj

Paima
. Maskva

697,114,000
259,162,00

121,628,000
122.900,000

76,606,000
L27L41Ę000

1,894,391,000
259,162,00

364,628,00
122.900,000

2,641,081,000

Vadinasi, iš viso šiais metais 
iš Lietuvos numatyta surinkti 
mokesčių 3 miliardai, 918 milio- 
nų ir 747 tūkstančiai rublių. 
Nors rublių vertė šiaip ir neper- 
didelė, bet kai jie taip sunkiai 
uždirbami, tai galima įsivaizduo
ti, ką reiškia beveik 4 miliardai.

Bet tik mažiau kaip trečdalis 
iš tos sumos leidžiama sunau
doti ’ Lietuvos respublikai . Du pačių žmonių "eksportą” i tas 
miliardai, 641 milionas ir 81 pačias "broliškas respublikas...”

tūkstantis rublių turi likti visos 
Sovietų Sąjungos biudžete. Tai 
yra kaina, kurią Lietuva turi 
mokėti Maskvos valdovams uz 
jų "išmintingąjį valdymą ..

Tai yra tik piniginis apiplėši
mas. O kur visų gėrybių "eks
portas" į "broliškas respublikas” 
juokingai menkomis pačių 

| pirkėjų (Maskvos) nustatytomis 
| kainomis? Nekalbant jau apie

darbai. Tarp jų buvo išstatytos 
premijuotos P. Vaivados ir B. 
Pundziaus skulptūros, vaizduo
jančios "Leniną ir Staliną svars
tančius elektrifikacijos planus”, 
Rudzinsko — "Pionier”, "Otlič- 
nica učeby”, Trečiokienės pa
veikslai apie "komun. statybas”, 
Znamerovskio "Naujos Vilniaus

37/52, pažymima, jog "nėra šiuo da ir išstatyti geriausi Vilniaus 
metu pavojingesnių laisvei ir ■ Meno Instituto studentų baig. 
nepriklausomybei priešų,' kaip 1 
Amerikos imperialistai. Jie yra ' 
juo pavojingesni, jog visados 
stengiasi prisidengti "demokra
tijos” ir ' taikos troškėjų” 
skraiste. Ypač "anglų-amerikie
čių kraugeriškus tikslus išryš
kina” LTSR Mokslų Akademijos 
nario J. Žiugždos straipsnis ”An
glijos ir Amerikos imperialistai statybos”, brolių žūklių padary- 
— pikčiausi lietuvių tautos prie-(tas Cvirkos bareljefas, P. Alek
sai”. "Amerikos imperialistų sandravičiaus darbo Sipario 
samdiniai savo aukas, — rašo' skulptūros portretas ir kt. 
Žiugžda, — nepaprastai žiauriai 
kankino. Dažnai jie priversdavo 
žmones išsikasti sau kapus ir 
ten juos gyvus palaidodavo. Ma
siniai Lietuvos darbo'žmonių su
šaudymai Lietuvoj vyko Rokiš
ky, Panevėžy, Šiauliuose ir kt. 
vietose”, žodžiu, ką darė bolše
vikai patys, tat dabar mėgina 
priskirti kitiems. '

KORĖJOJ JOKIOS 
PAŽANGOS

šiuo metų didžiausi bolševikų 
priešai — tai "anglai ir ameri
kiečiai imperialistai”.. Pereitais 
•metais buvo išleista net speciali 
"knyga apie. Amerikos imperia
listų nusikaltimus Lietuvos že
mėje”, ■ tikriau -r-. rinkinys 
straipsnių,. pavadintų "Atsaky
mai į darbo žmonių klausimus”. 
Tuose atsakymuose, kaip paste
bimi. Zinkuš ”Sėv. Litvos" -N.

BAIGTA. KOLEKTYVIZACIJA

Valstyb. plano komisija pa
skelbė, kad "jau galutinai baig-. 
ta ūkių kolektyvizacija”. Atseit 
— jau visi suvaryti į kolcho
zus ... •

DAILĖS PARODA 
» .i..

Vilniaus Meno Muziejuj buvo, 
suruošta sovietinės dailės paro- dyti.

«-
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Vilties Draugijos suvažiavime išrinktoji valdyba, iš kairės: B. Nemickas, J. Chniieliauskas, 
pirm. J. Bačiūnas, Dr. M. J. Colney ir V. Rastenis

Gegužės mėn. 4 d. Clevelando 
Lietuvių Politinis Klubas Lietu
vių salėje surengė politines pra
kalbas. Kalbėtojais buvo pa
kviesti respublikonų veikėjai — 
senatorius Robert Taft, Frances 
P. Bolton ir J. B. Mullaney. Iš 
lietuvių kalbėjo klubo pirm. J. 
P. Žiūrys, K. S. Karpius ir Ju
lius Smetona. Prakalbų klausėsi 
per 200 susirinkusiųjų lietuvių.

Klubo veikėjai pasisakė už rė
mimą šen. Tafto j JAV preziden
tus. Pats šen. Taftas kalboje 
daugiau kritikavo padarytas de
mokratų klaidas, o pažaduose 
buvo santūrus.

Prakalbos .buvo paįvairintos 
Čiurlionio ansamblio vyrų cho- . 
ro dainomis.

Šen. R. Tafto, kaip žymaus 
JAV politiko atsilankymą į lie
tuvių tarpą, reikia laikyti geru 
ženklu. Bus šen. R. Taftas pre
zidentu ar ne, bet jis visvien 
Amerikos politikoj vaidins sva
rų vaidmenį.

ALTS ATSTOVŲ 
SUVAŽIAVIMAS

r»

Mūsų dailininkai Paryžiaus parodoje. Prancūzų komunistų dailininkų 
vargai. Kaip sutiktas Ridgvvay paskirimas

Su dideliu pasisekimu užbai- snyje; šalia meninės kritikos, Jų tarpe atstovaujami ir lietu-
gusi savo koncertų ratą Euro- Neužmiršo komplimentų ir dėl viai. Dailininkas Vytautas Ka
poje, mūsų talentingoji smuiki- mūsų tautietės žavingos išvaiz- siulis išstatė du kūrinius: ”14- 
ninkė Elena Kuprevičiūtė, per dos, jos Ingrid Bergman tipo toji Liepos” ir "Aktas”, gi 
Paryžių išvyko atgal. į Argenti- aukso plaukų ?.. 
ną — savo dabartinę gyvenamą-- 
ją vietą.

Jaunoji virtuoze paskutinį 
koncertą — rečitalį atliko Ro
moje — Teatro delle Arti. Kaip 
prieš tai Amsterdame ir Pary
žiuje, taip ir Romoje surengta
sis koncertas
Romos spauda labai gražiai apie
jį atsiliepė, nepagailėdama pa-’ šiuo 
čių aukščiausių, vertindama jos 68-toji 
talentą, superlatyvinių išsireiš- dailininkų parodą. Toje parodo- 
kimų. ”11 Populo” ilgame straip- je 2000 dailininkų ir skulptorių!

’ ir "Aktas", gi 
| skulptorius Antanas Mončys pa- 

Elena Kuprevičiūtė numato sireiškla dviem, dar nematytais 
vėl atvykti iš Buenos Aires į naujais darbais: "Fleitininkas” 
Paryžių rugsėjo mėnesį. Rudenį ’ ir "Mergelė”, 
čia numatyti keli jos koncertai 
su simfoniniu orkestru, o žiemai 
įrašyti į programą koncertai 
Vienoje. Londone ir Vokietijo- 

puikiai pavyko, je ...
• ♦ ♦

metu Paryžiuje vyksta 
metinė Nepriklausomųjų

Lenktynės dėl Vokietijos• •

Gegužės mėn. 11 d. Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga, Bos
tone, Tautinės Sąjungos namuo
se, šaukia skyrių ir apygardų 
pirmininkų bei atstovų suvažia
vimą. Suvažiavime norima ap
tarti tolimesnį Tautinės Sąjun
gos veiklos planą.

OHIO NOMINACIJOS

Korėjoj buvo tikėtasi, kad 
jungininkams'sutikus iš pasiūly-’ 
mų išimti aerodromų statymo 
klausimą, raudonieji nusileis be
laisvių klausimu ir bus pasiekta 
kompromiso. Deja, raudonieji 
jokios nuolaidos .nedaro. Tuom 
pačiu ir derybų klausimas dar 
giliau įklimsta.

. . *
Iš esamų sąjungininkų ran

kose šiaurės korėjiečių ir kinų 
belaisvių 57,699 griežtai atsisa
ko pakliūti' atgal į' raudonųjų 
rankas. Jie tvirtina, kad gra
žinti »į jų ‘rankas jie bus. išžu-

są-

Jau dabar, kada Vokietija dar ar Vokietijoje neturi būti pa- 
neturi oficialios kariuomenės ir'leistas parlamentas ir paskelbti 
tebėra okupacinėje padėtyje, di
džiosios vakarų valstybės į ją 
žiūri, kaip į realią jėgą, kuri 
vienintelė yra pajėgi, reikiamai 
paorganizuota, atsispirti prieš 

i komunistinį pavojų, o reikalui 
esant, ir jam suduoti mirtiną 
smūgį.

Dėl Vokietijos 'jau senokai 
vyksta lenktynės. Vokietija ūki
niai daug greičiau atsikėlė, ne
gu tariamai karą laimėjusios 
valstybės, kaip Prancūzija ir An
glija. Visi pripažįsta, kad Vo
kietija ūkiniai atsikėlė tik Ame-1 
rikos dėka. Todėl ir Amerikai 
Vokietijoje rodoma daug dides
nė simpatija, negu kitoms są
jungininkų valstybėm.

Buvo tikimasi, kad dar šį mė
nesį vakariečiai su Vokietija pa
sirašys taikos sutartį ir Vokie
tija jau galės pilnai įsijungti į 
vakariečių bloką. Bet šiuo metu 
vykdomi Vokietijos savivaldy-' 
biniąi rinkimai rodo, kad krikš
čionių demokratų partija, kuri 
dabar yra valdžioje, .stipriai pra- 

. laimi .socialdemokratams. Visi 
stebėtojai teigia, kad pralaimi 
tik todėl, kad. socialdemokratai 
iš sąjungininku reikalauja*’žy
miai stipresnės .duoklės,' negu 
jos reikalavo Adeuauėris. Tpkioj 
padėty, kylą rimtas klausimas,

nauji rinkimai. Tik po naujų 
rinkimų galima. pasirašyti tai
kos sutartį ir priimti visus są
jungininkų galimus reikalavi
mus.

Vokiečiai, matydami varžybas, 
tą retą ir vienintelę progą nori 
reikiamai išnaudoti. Jie stato 
tokius reikalavimus, apie ' ku
riuos prieš porą metų nei sva
joti negalėjo svajoti.

Prancūzija jau seniai į. Vo
kietijos prisikėlimą žiūri su bai- 

i me. Bet visi pastebi, kad patys 
prancūzai, su baime žiūrėdami į 
prisikeliančią Vokietiją, mažiau
siai parodo reikiamo organizuo
tumo ir net sugebėjimo sudary
ti jėgą, kuri lemiamu momentu 
galėtų atstoti vokiečių jėgą.
- Į Vokieftijos prisikėlimą su 
labai didele baime žiūri rusai ir 
viską daro, kad Vokietija ne- 
apsiginklūotų. Jie gerai žino, 
kad Vokietijos ' karys kietas, 
tvarkingas ir su dabartine Ru
sija turi labai daug, nebaigtų 
sąskaitų.

Vokietija šiuo metu yra toks 
partneris, dėl kurio palankumo 
stipriai varžosi’ vakardienos są
jungininkai, • o patys vokiečiai 
iš tų varžybų nori daugiausiai 
laimėti.

Šios parodos proga atsinaujino 
senas ginčas tarp dailininkų ko
munistų ir nekomunistų. Kom
partija iš savo narių vis grieš- 

! čiau ir grieščiau reikalauja so- 
'cialistinio natūralizmo. Už gele

žinės uždangos jau seniai daili
ninkai nustojo kurti ir pasidarė 
tiktai sovietinio gyvenimo pro- 
pogandinių temų fotografais. Jei 
tai kompartijai lengva įgyven
dinti sovietuose, tai vakaruose, 
net ir komunistai ■ dailininkai, 
nieko nenori girdėti apie tą so
vietinį natūralizmą ir nenori ant 
to aukuro sudeginti savo esteti
nio nepriklausomumo, savo pa
garbos ir meiles menui. Iš įžy
miųjų dailininkų Prancūzijoje 
tiktai Fougeronas prisiderino 
partijos linijai. Matisse nebeat
naujino savo partinės knygelės, 
o su Picasso nežinia kaip bus. 
Vieni mano, kad jis bus išmestas 
iš kompartijos, "Pravda” ir "Li- 
teraturnaja G/izieta” jį baisiai 
žiauriai pasmerkė, kiti gi pata
ria jam pačiam iš kompartijos 
išsibraukti. Tokių patarėjų tar
pe yra ir garsusis Salvador Dali.

Ilgus metus kompartija vengė 
užimti aiškią poziciją tapybą lie
čiančiuose klausimuose. Tiktai 
1946 metais ždanovas, pasaky
damas ilgą kalbą Kominforme, 
tapo teoretiku socialistinio re
alizmo liter’atūroje, muzikoje ir 
mene. Prancūzijos • komunistų 
vadovybė bijojo tokio realizmo 
iš savo nartu griežtai reikalai!- 
ti, nes rizikavo netekti kelių 
garsenybių, kurios savo dalyva
vimu į kompartiją patraukia di
desnį skaičių smulkių žuvelių . . . 
Bet Maskva reikalauja ... Ir bus 
labai įdomu stebėti, kaip laisvo
joje Prancūzijoje komunistai sa
vo instrukcijas įgyvendins.

Salvador Dali' savaitiniame 
meno žurnale -”Arts’’ pareiškė 
maždaug tokią mintį. Picasso 
turi apleisti kompartiją protinės 
higienos sumetimais. Jo išstoji
mas atneštų daugiau aiškumo.

Gegužės 6 d.’ Ohio valstybėje 
vyko pirminiai rinkimai. Iki 
laikraščio išėjimo respublikonas 
Roberte Taft pirmavo prieš Sta
selių santykiu 3:1. Demokratų 
Ketauver prieš Bulkley 2:1.

Ohio valstybėje į gubernato
rius respublikonai nominavo C. 
'P. Taft, senatoriaus brolį. Jis 
rudenį turės rungtis su populia
riu dabartiniu gubernatorium 
demokratu Krank J. Lausehe.

Į senatorius demokratai no
minavo DiSalle.

vienu 
aukš- 
meno 
nebe-

■i.
i . /

Be to, jis daug pasitarnautų pa
sauliui panaikindamas kairumo 
madą, turinčią nemažo pasiseki
mo dailininkuose. Jis, tokiu bū
du, liktų ištikimas savo paskir
čiai — valyti per jėgą, būti pa
vyzdžiu kitiems".

Viskas, ką Picasso daro, tam
pa pavyzdžiu kitiems, nes jis 
dirba su dideliu įsitikinimu ir 
aistra. Tokiu būdu jis užmušė 
mūsų laikų bjaurumą, nueida
mas vienu šuoliu iki bjaurumo 
kraštutinumo. Kaip Picasso pra
dėjo tapyti, mes žengėme į mil
žiniško vidutiniškumo laikotar
pį. kada buvo j ieškoma to, kas 
bjauru. Jis jį sulikvidavo 
brūkšniu, padarydamas 
čiausią karikatūrą visoje 
istorijoje. Kadangi niekas
gali toliau žengti bjaurybėje, 
grožio kelias yra atviras kitiems.

• ♦ •

Generolo Ridgivay paskyrimas 
Atlanto Pakto štabo Viršininku 
Europoje buvo didžiausi pereitos 
savaites naujiena ir Paryžiaus 
dienraščiai tai atženkliiio pirmo- . 
je vietoje ir stambiomis raidė
mis. Su malonumu pažymima, 
kad Ridgiva.v mėgiamieji rašy
tojai yra prancūzų autoriai 
Proūst ir Valery. Neužmirštama 
didžių Gen. Ridgway nuopelnų 
Prancūzijai, jo legendarinio nu
sileidimo su visa savo parašiu- . 
tininkų divizija pirmąją Sąjun
gininkų Išsilaipinimo dieną 1944. 
m. birželio mėn. 6 d. Normandi
joje. Tiktai komunistų dienraš
tis. ”Cę Soir” neįiataikė į toną 
didelėmis raidėmis paskelbda
mas,' kad Trumanas pasirinko 
Mikrębihio Karo Vykdytoją'....

J. Masiulis, Paryžius ’

' t
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KAS ir KUR
• Balandžio 15 d. Prancūzijos be. Neištesėję šių sąlygų gali 
švietimo ministeris Andre Marie ’ 
kartu su svarbiaisiais savo ben
dradarbiais priėmė pavergtųjų 
kraštų~profesorius. Lietuvos pro
fesoriams atstovavo proff J. 
Baltrušaitis, VLIKo patarėjas 
kultūriniams reikalams. Iš kitų 
pavergtųjų kraštų dalyvavo ru
munų, jugoslavų ir čekoslovakų 
profesoriai, po vieną iš kiekvie
no krašto. Pasimatymo tikslas
— teirautasi, kuo Prancūzija 
galėtų kultūrinėj srity padėti 
pavergtųjų kraštų profesoriams
- intelektualams, jauniems mok
slininkams, studentams etc. Tuo 
ręjkalu prof. J. Baltrušaitis, su
rinkęs reikalingus duomenis,

prarasti teisę gyventi Argen
tinoje.

įteiks atskirą memorandumą1 mais. 
(URT).

• Buvęs Onos Kaskas dainavimo 
mokytojas savo studijos skelbi
me, talpinanamame New Yorko 
spaudoje, pažymi, kad, tarp jo 
labiausiai pagarsėjusių mokinių, 
yra B. Gigli, Anna Kaskas ir 
Mario Lanza.

• Balandžio 24-28 d. Berlyne po
sėdžiavo Laisvųjų žurnalistų 
Federacijos kongresas. Federa
cijai vadovauja lenkas B. Vierž- 
bianskis, jai priklauso apie.1.800 
antikomunistinių žurnalistų. Lie
tuviams atstovavo iš Paryžiaus 
nuvykę pulk. Lanskoronskis, 
švermickas ir Markevičius, iš 
Londono — St. Kuzminskas, be 
to, dar dalyvavo' Petkevičius ir 
Macevičius.

• Romoje, teatre Teatro delle 
Arti įvyko smuikininkės Elenos 
Kuprevičiūtės koncertas, sulau
kęs didelio pasisekimo. Koncer
to klausėsi Romos rinktinė pub
lika. Koncerte išpildyta ir muz. 
Budriūno "Rauda”.
• Dail. A. šepetys, gyv. Kana
doje, už savo kūrinį "žiema”, 
Floridoje gavo premiją.
• Naujosios Zealandijos lietu
viai aukštajam N. Zealandijos 
komisarui buvo įteikę memoran
dumą Lietuvos laisvės klausi-

. Į memorandumą buvo 
gautas atsakymas su pažadu kel
ti Lietuvos klausimus.
• Šveicarijoje Lietuvių Bend
ruomenės vadovybę sudaro: A. 
Gerutis — pirmininkas, E. Gar- 
bačauskienė — vicepirmininkė ir 
B. šaulytė — sekretorius. Na
riais yra: J. Stankus, V. Dar- 
gužas, V. Gegeckas ir J. Aude
nis.

• "Britanijos Lietuvis”, einąs 
Anglijoje, turi 1128 prenumera
torius. Pati Didžiosios. Britanū 
jos Lietuvių Sąjunga, kuri lei
džia tą laikraštį, turi 44 skyrius 
su 1600 narių. Paskutiniu laiku 
daug lietuvių iš-Anglijos išva
žiuoja į kitus kraštus.

• Chicagoje einantį humoro laik
raštį "Pelėda” redagavo Albinas 
Valentinas. Dabar iš redakto
riaus pareigų pasitraukė.

• Argentinoje imigrantų laisvė 
suvaržoma ta prasme, kad atei
viai, turės tris metus išbūti pa- 
rinktoj vietoj ir pasiūlytam dar-

MIŠKININKAMS

Amerjkos politinių partijų pro
gramos panašios, bet jų išariali- 
zavimas rodo kai kuriuos įdo
mius davinius..

Viešosios nuomonės analizato
riai sako, kad jaunimas daugiau 
remia Demokratų partiją, gi 
senstant nuomonė pasikeičia ir 
jie pradeda remti Respublikonų 
partiją. Ištirinėjus partijos na
rių užsiėmimą, rodo, kad Res
publikonų partiją remia pirkliai 
ir pramonininkai, o Demokratus 
remia darbininkai. Didmiesčių 
gyventojai yra linkę balsuoti už 
Demokratų partiją, o mažų mie
stelių gyventojai ir ūkininkai 
remia Respublikonų partiją.

1944 metais išanalizavus Erie 
apskritį, Ohio valstybėje, kuri 
yra skaitoma -tipiška apskritimi 
šioje šalyje, nes jos gyventojų 
politinės nuomonės procentiniu 
atžvilgiu atitinka nuo 1884 me
tų JAV gyventojų nuomonei, pa
sirodė, kad asmens pajamos gi
liai paliečia balsuotojo politinės 
partijos rėmimą. Asmenys, ku
rie jautės, jog jie priklauso auk
štesnei ekonominei klasei, negu 
dauguma gyventojų, balsavo už 
Respublikonų partiją. Taipogi 
asmenys, kuriems yra svarbūs 
prekybos interesai, yra linkę bal-

r ’ ’
kratų. partiją.

Respublikonų partija esą yra 
linkusi remti prekybos interesus 
ir apleisti žemesniųjų klasių rei
kalus. Kadangi ji susideda iš se
niau atvykusių piliečių ir jos 
rėmėjai priklauso protestantų ti
kybai, ji yra linkusi varžyti imi
graciją iš neangliškų šalių, rem
ti isoliaciją, ir būti tik "gerais 
amerikiečiais”.

Demokratų partija susideda iš 
dviejų šakų;, pietinės ir šiauri
nės. Pietinėse valstybėse Demo
kratų partija yra vienintelė 
svarbi partija ir nuo civilinio 
karo laikų ,-jinai laimėjo. visus 
laisvus rinkimus. Toji šaka su
sideda iš protestantų ir veik vi
sų pietiečių, ir'yra linkus remti 
ūkininkus, šiaurinė šaka suside
da daugumoje iš katalikų, ir ne
perseniausiai atvykusių imigran
tų palikuonių, ir yra linkusi 
remti mažesnių pajamų gyven
tojų reikalavimus.

Albertas Gasis-Gasiūnas

New Yorko Lietuvių Tremti
nių Draugijos susirinkime, per
eitą sekmadienį įvykusiame Ap
reiškimo par. namų patalpose, 
kalbėjo dr. Br. Nemickas Lietu-, 
vos vidaus reikalais. Jis apibū
dino keturis svarbiuosius Lietu
vos laisvinimo veiksnius: VLIK, 
Liet, diplomatinį korpusą, ALT 
ir Liet. Patariamąją Grupę prie 
"Fre Europe".

Prieš kurį laiką čia užsimez- 
gusios kultūrinės organizacijos 
— Lietuvių Kultūros Namų — 
vardu kalbėjo dail. V. K. Jony
nas. Jis pabrėžė, kad jos veik
loje yra įtraukta visa, kas su
rišta su liet, kultūros kūrimu ir 
jos apsaugojimu svetimose ša
lyse. Buvo pranešta, kad kultū
ros centrui — Lietuvių Namams 
fonde jau turima pasižadėjimą

■' f

reikiamu laiku įnešti 2,500 dol. 
sumą.

Tremtiniai, norėdami paminė
ti Lietuvos valstybinės operos ir1 
dramos 30 metų sukaktį, šį Ri
deni yra numatę suruošti atitin
kamą minėjimą, kuriuo rūpintis 
pavesta valdybos nariui kun. V. 
Pikturnai. Susirinkime dar iš
rinkta septynių asmenų komisi
ja šiam darbui talkininkauti.

• ♦

Liet. Radijo valandėlės "Rū
tos” kultūros organizacija, sėk
mingai pasirodžiusi balandžio 27 
d. New Jersey valstybės lietu
viams, pereitą sekmadienį, gegu
žės 4 d., koncertavo Didžiojo 
New Yorko. lietuviams. Koncer
tas įvyko iki paskutinės vietos 

Į pripildytoje, naujai išdekoruo- 
j toje Apreiškimo par. salėje.

AUGSBURGE GYVENUSIEMS

RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS
Garsiosios SMITH - CORONA

44-rių raktų portatyvės rašomo-
suoti už Respublikonų partiją. s*os mašinėlės PILNU LIETU-
Tačiau, jeigu pajamos yra men
kos jie yra linkę remti Demo-

Kiekvienam tremtiniui miški- į 
ninkui būtų didelis malonumas j 
dirbti savo profesijos darbą ir . 
šiame krašte, tačiau iki šiol la- > 
bai retas kas tegali tuo pasi- ; 
džiaugti. Tarp kliūčių yra ir , 
tai, kad mes nepažįstame šio 
krašto miškininkystės ir miški
ninkų darbų.

New Yorko steito (valstybinė) 
Miškų Kolegija (Statė Univer- 
sity of New York College of 
Forestry, Syracuse, N. Y.), no
rėdama palengvinti tremtiniams 
miškininkams įsijungti j savo 
profesijos ar jai artimą darbą, 
sutinka suruošti miškininkams 
trumpalaikius kursus. Toki kur
sai, jei tik atsirastų pakankamas 
skaičius norinčių, galėtų įvykti 
dar šiais metais apie rugsėjo 
spalio mėn. Jie būtų miško ar
tumoje vienoje iš Kolegijos va
saros stovyklų, kame studentai j

gyvena praktikos darbų metu, 
ir užtruktų apie 4-5 savaites. 
Didžiausią išlaidų poziciją suda
rytų kelionė ir pragyvenimas. 
Už pačius kursus manoma ten
kintis pačiu minimaliausiu mo
kesčiu.

Norėčiau kviesti visus miški
ninkus šia vienintelė proga pa
sinaudoti. žinoma, tie kursai 
Amerikįos miškininko diplomo 
neduos, bet jų dalyviai gaus 
koncentruotų pagrindinių žinių 
ir praktikos, reikalingų šio kraš
to miškininko darbams. Reikia 
neužmiršti, jog čia visoki kur
sai yra didelėje madoje ir galima 
tikėtis, kad šių kursų pažymėji
mas pastangų dedančiam anks
čiau ar vėliau pagelbės atidaryti 
mėgstamos aplinkos darbo du
ris.

Apie savo pasiryžimą dalyvau
ti kursuose su savo pageidavi
mais prašoma pranešti iki š. m. 
gegužės mėn. 18 d. L. Miškinin
kų Sąjungai Išeivijoje, 913 West 
18th St., Chicago 8, III, arba 
Ant. J. Vasiliauskui, 6 Loa St., 
Levvrence, Mass.

Kolegos miškininkai, prieš 
mus reali proga praturtinti sa
vo žinias. Pasinaudokime, jos 
bus naudingos!

Doc. Antanas J. Vasiliauskas 
buv. Miškų Mokslų Fakulteto 

Dekanas

VIšKU raidynu arba VISAIS 
lietuviškais ' ženklais 
KEISTAM amerikoniškam rai
dyne, gaunamos išsimokėtinai 
pas V. Bartkus, 712 E. 92 St., 
Cleveland 8, Ohio. Telef.: LI 
1-6716. . (52)

NEPA-

AUGSBURGO (Hochfeldo 
ir Haunstetteno) stovyklose 
gyyenusiems lietuviams!

Šiose stovyklose buvimui pri
siminti, palikome Hochfeldo. ir 
Haunstetteno bažnyčių sienose 
marmuro lentas, kurios šimtme
čiais bylos mūsų ten gyventas 
sunkaus vargo ir tremties die
nas.

Ten stovi mūsų p'aliktas gra
žus lietuviškas ąžuolo "kryžius, 
kuris yra reikalingas nuolatinės 
globos ir priežiūros. Tuo reika
lu buvo kreiptasi į ten gyvenan-

Stasius Būdavas skambina jaunimui
Prieš keliap savaites "Lietuvių 

Dienų” leidykla išleido Stasiaus 
Būdavo vienuoliktą knygą "Var
pai skamba”. Tai didesnės ap
imties apysaka iš knygnešių lai
kų. Tiesa, tos knygnešystės čia 
neperdaugiausia pąvaizd uotą, 
bet užtat iškelta, kaip ją reikėjo 
vykdyti, kolk^ę pavojai tykojo.

Vyriausiu apysakos veikėju 
yra našlaitis Rapoliukas, kuris 
kieto gyvenimo laužomas, iškyla 
su visom iš motinos paveldėtom 
gerom savybėm, atlaiko vargą, 
nedatekliuB ir pagaliau prasimu
ša į knygnešių patikėtinius. Tai 
kieto, gyvenimo nesulaužyto vai
ko istorija.

Apysaką perskaičiau su dide
liu įdomumu. Neįsigilinau į vi
sus psichologinius ir literatūri
nius aspektus, bet man patiko, 
kad čia nėra daug tų vadinamų
jų neigiamų asmenybių, kad ji 
skaitančiam jaunimui gali pa
likti labai daug gražių norų ir 

I pakurstyti gyventi didesniems' 
t siekimams, negu eiliniai smagu-

mai ir pilvo reikalai.
Mūsų jaunieji, ypač jų tėvai, 

skundžiasi, kad jaunimui per- 
mažai išeina knygų, palyginus 
su suaugusiems skirtomis kny
gomis. Su tuo pilnai galima su
tikti. Bet štai, mes turime dar 
vieną, kiek paaugėjusiam jauni
mui skirtą, kurią turi visi per
skaityti. Stasius Būdavas toje 
knygoje jaunimui skambina įti
kinančiai, patraukliai. Stebėjau 
ją skaitančiuos vaikus ir įsitiki
nau, kad tai jų tikroji duona. 
Tėvai, nepagailėkim dviejų su 
puse dolerių, kad vaikai'ją per
skaitytų. Iš jos tikrai išmoks 
būti geresni ir kietesni lietuvy
bėje.

šiame Dirvos numeryje mes 
duodame tos knygos vieno sky
riaus ištrauką, čia Rapoliukas 
pasirodo tikru Geležiniu. Jo ne
suvilioja, kad ir labai gražus 
rublis ir jis pajėgia atsilaikyti 
vyriškai. Ką jis žino, žino, bet 
kur nereikia, neplepa, net ir ar
timųjų gundomas.

tį kunigaikštį Fuggęrį, kurio bu
vo prašoma globoti mūsų ten 
paliktąjį lietuviškąjį monumen
tą. Gautas jo atsakymas ir pa
žadas, kad jis šiuo paminklu rū
pinsis. Suprantajna, kad . mums, 
Augsburge gyvenusiems, lieka 
pareiga už šio kryžiaus priežiū
rai padarytas išlaidas atsilygin
ti.

Praeitais metais, susirinkęs 
būrelis lietuvių, gyvenusių Augs
burge, š. P. M. Gimimo parapi
jos salėje, nutarė paskelbti atsi
šaukimą į visus gyvenusius 
Augsburge lietuvius, prašant šį 
reikalą paremti pinigine auka. 
Surinkti pinigai bus pasiųsti šio 
kryžiaus globėjui.

Aukas šiam reikalui siųsti su
sirinkimo įgaliotiesiems iki š. m. 
liepos mėn. 1 dienos: Inž. J. Mu- 
lokui, 3334 W. 66 Place Chicago 
29, III., arba rev. V. Zakaraus
kui, 6812 S. Washtenaw Avė., 
Chicago 29, III.

Koncertą atidarė "Rūtos”, pir
mininkas K. Gagas, o programą 
vedė radijo valandos direktorius 
Jokūbas Stukas. Programoje bu
vo solistai dainininkai Suzana 
Griškaitė ir Aleksas Vasiliaus
kas, Alg. Kačanausko diriguoja- 

, ma "Rūtos” mišrūs ir vyrų cho
ras su jų pačių solistais: V, 
Laukžemytė, O. Zubavičienė, A. 
Skarulytė ir V. Baranausku.

Vitalis Žukauskas ir Al. Pet- 
rutis, kurie yra nuolatiniai šios 
radijo valandėlės bendradarbiai 
ir žinomi kaip du komikai — 
Dominykas ir Motiejus__pub
likai perdavė labai nuotaikingą 
ir gerai parengtą juokingą vaiz
delį, imituodami radijo valan
dos pranešimus.

Programoje dar buvo ir .tau
tiški šokiai, kuriuos parengė Aid. 
Cvirkaitė, o akordeonu pritarė 
Ant. Ivaška.

Direktorius J. Stukas, kurio 
vadovaujama radijo valanda pa
vadinta "Lietuvos atsiminimai", 
baigdamas programą, pareiškė, 
kad, šis vietiniq ir naujakurių 
jaunimo meno ansamblis lietu
viškos dainos populiarinimui ski
ria šio ir kitų koncertų pelną. 
Bus susitarta su žymesniaisiais 
lietuvių ansambliais Amerikoje, 
norint išleisti jų įdainuotų 
plokštelių.

Koncerto pertraukos metu ir 
vėliau naujais "Rūtos” nariais 
įsirašė keliasdešimt asmenų.

* *

Lietuviai žvejai, vasario 13 d. 
iš Vokietijos atvykę j New Yor- 
ką ir čia tik trumpai tesimatę 
su vietiniais lietuviais, gegužės 
11d. Apreiškimo par. salėje kal
bės susirinkime, kuris šaukia
mas New Yorko ALT rūpesčiu.

Ar jau pirkai

Vilties,

spaudos ir radijo 

draugijos 
nario lakštus?

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. Jonas Balys

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.

VARPAI
Iš ST. BŪDAVO NAUJOS

lėtą kąsnių ir spaudė tolyn.
Jau netoli dvaro Rapoliukas pa

šoko ant kalno, buvo kiek uždusęs ir 
čia apsižvalgė. Neskubėdamas baigė 
duoną, nubraukė trupinius nuo burnos, 
nusipurtė nuo krūtinės ir traukė ten, 
kur dvaro medžiai buvo iškėlę savo gal
vas.

Kai peržengė sodą ir atsirado ne
toli didelių gėlynų, iš kažkur išlindo 
du gauruoti šunys ir metėsi į jo pusę. 
Jis persigando ir tuoj sustojo vietoj — 

venčiu, kuris vedė į tilto pusę; Tame tokių didelių ii- bjaurių dar niekuomet 
take jį pasivijo Agutės balsas:

— Ra'poliuk, Rapolai, palauk!
— Ko tau reikia? — paklausė atsi

grįžęs. ■ ’ ' ■
— še, imk, panelė tau davė, — šo-

i ■ i " ;;
prie jo, aukštai iškėlusi duonos riekę.

— Tu manę tik gaišini. Duok grei-. 
čiau, aš turiu bėgti, — ištraukęs riekę 
iš. jos rankų, šoko jis ant tilto, paskui 
krito į pievąš ir suradęs ten taką sku-

— Ale jau, koks čia. tolumas. Per- bėjo į Kalniškių pusę. 1
šoksiu per tiltą, paskui paven.čiais, Rim- Nubėgęs kelio gabalą, staptelėjo, 
šių papieviais, pro Griežius, o ten tuoj patikrino savo marškinius, ar tikrai te- 
pat ir Kalniškiai. Netoli, kunigėli, ga-. bėrą ten laiškas, ramiai atsikando kę-

.' . '■

JPAMRA
KNYGOS "VARPAI SKAMBA”

Prie bažnyčios vartų žydelis Gir- 
ša suko savo vargonėlius. Jūrų kiau
liukė bėginėjo narvelyje ir dalino gel
tonus lapelius. Būryje stovėjo kažkoks 
pamokytas žmogus, kuriam visi kai
šiojo tuos raštelius, o šis tuoj paskai
tydavo apie laimę -ir dar keliu? žodžius 
nuo savęs pridėdavo. •

Vargonėliai giedojo visokiausias 
melodijas. Čia labai linksmas ir .aukš
tyn šokančias, čia vėl tokiąs lėtas ir 
liūdnas, jog net širdį dusindavo. O 
Giršos vaikas vis landžiojo tarp žmo- 

' nių ir kiekvienam kišo' savo taukuotą 
kepu'rę. Ten kartais įkrisdavo vienas 
kitas pinigėlis.

. Agutė prąsispaude pro vaikų kam-
• šalynę ir, kiek tik pasiekė ranka, pa

tempė Rapoliuką. ; -
— Tavęs dėdė įieško, ar girdi? .
Berniukas paliko tas linksmybes 

ir nuėjo. Plūktinis, persisvėręs per pa-

langę, jau iš tolo šaukė:
— Kur taip įlindai? Nė atrasti ne

begalima. Niekur nebegaišk ir bėk tuoj 
pas kamendorių. Užsimanė kažką tau 
pasakyti. Turbūt pasiųs kur nors. Tik 
nebelauk ir bėk greičiau.

Rapoliukas pasispyrė į akmeninius 
laiptus ir šovė į klebonijos pusę. Kuni
gą atrado jau gonkų tarpdury, pasi
ruošusį kažkur išeiti, nes buvo užsidė
jęs skrybėlę, o rankoj suko lazdą.

— Rapolai, ar tu žinai, kur yra 
Kalniškiai? — paklausė iš karto.

,— žinau, kunigėli, vieną kartą va
žiavom pro šalį.

— Tai gerai. Ar tu galėtum ten 
nunešti laišką? Ar nebus toli, nepakly
si? ■ •

liu nubėgti.
— Jeigu taip, tai imk šitą laišką ir 

nebegaišk. Ir kai jau būsi dvare, pa
klausk, kur ponaitis Serapinas. Ir įduok 
tiktai pačiam ponaičiui, niekam kitam, 
tiktai jam. Ar supratai?

— Supratau, kunigėli, kur čia ne
suprasi.

— Tai gali bėgti .Aš taip pat sku
bu.

Peršokęs klebonijos kiemą, jis nu
riedėjo tiesiai pakalnėn ir pasileido pa-

nebuvo matęs. Gerai dar, kad tuo metu s 
ant gonkų laiptelių sukinėjosi kažkoks aiškino: 
jaunas vyras ir šaukė jam iš tolo:

— Nebijok, nebijok, jie nekanda.
Teisybė, tie bjaurybės ir nebuvo 

kinėdama per burbkų vagas bėgo ji tokie pikti. Jie tik pripuolė, bakstelėjo 
savo drėgnais snukiais į jo blauzdas ir 
tuoj pasitraukė’ net nesuurzgę.

Dabar Rapoliukas jau žengė tiesiai 
prie ano vyro, kuris riėšiojo nedidelę 
barzdelę, panašią į kriaušę, o panosę 
turėjo apkibusią smulkiais ūsiukais.

— Kunigėlis man sakė, kad čia 
gyveną .ponaitis Serapinas. Aš turiu 
jam laišką, — iš karto paaiškino Ra-

poliukas.
— Aha, kaip matau, tu net iš pa

ties miestelio, — neskubėdamas kalbėjo 
jaunasis ponas, — žiūrėk tiktai man, 
toks mažas ir nepaklydai. O kuo tu var
du.

— Aš Rapolas Gelžinis.
— Net Gelžinis. Iš kur tu tokią pa

vardę ištraukei. Ji man patinka. Jeigu 
jau taip, tai duok man tą laišką.

— Je> bet kunigėlis įsakė jį tik pa
čiam ponaičiui' Serapinui įduoti.

Jaunasis vyras gardžiai nusijuokė, 
smagiai papurtė Rapoliuką ir jam pa-

— Tai aš ir esu tas Serapinas. Ga
li man duoti. Kito Serapino čia nėra.

Paėmęs laišką, tas vyras įsivedė 
Rapoliuką į 'vieną didelį kambarį, ku- 
rio kelios sienos buvo prikrautos vi- 

. šokiausių- knygų. Berniukas sustojo 
” prie durų, pro kurias tuoj prasiveržė 

ir tie du šunys. ■
_•— Išeikit, jūs čia mums nereika

lingi, — išvarė Serapinas-tuos gaurius, 
— sėskis, Gelžini, ir palauk manęs.

• • (Bus daugiau)
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I. SUSIRINKIMAI

Metiniai Draugijos

III. NARIAI

KITI NUOSTATAI

BALSAVIMO TEISĖS

nigus siųskite

KODĖL NEGALIMA MUMS, 
JEI GALIMA ARABAMS?

LIETUVIU 
STUDENTŲ 
DĖMESIUI

DEMOKRATAI AR 
RESPUBLIKONAI?

II. PRIEŽIŪROS TARYBA

gaunama: DIRVA, 6820 
veland 3, Ohio.

i' /

Draugijos nariai bus ke- 
laipsnių. Nario laipsnis

Daugeliui pageidaujant tokiu 
pavadinimu įvedamas skyrius 
PASAULIO LIETUVIŲ ŽINY
NE. Vasarviečių laikytojai lietu
viai prašomi • galimai skubiau 
suteikti adresus ir žinias apie 
savo laikomas vasarojimo vietas 
ŽINYNO redaktoriui. Rankraš
tis gegužė? mėnesio gale atiduo
damas spaustuvei, todėl infor
macijas- reikia ų siųsti galimai 
skubiau, adresuojant :• Mr. A. 
Šimutis, 41 W. 82’ Street,-New 
York .24, N- Y.

TUOJ ĮSIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS! pirmininkų arba jų valdybų įga

lioti atstovai.
(5) Balsuoti susirinkime ga

lima ir per įgaliotinį. Įgalioji
mas gali būti duotas tik drau
gijos nariui, asmeniškai daly
vaujančiam susirinkime, ir jis 
turi būti pareikštas raštu prieš 
susirinkimo ar jo atskiro posė
džio pradžią.

ir konservatorius antibolševikas 
Churchillis — ir jis prikišo na
gus prie tų pačių klaidų. Ir čia, 
Jungtinėse Valstybėse, kai pa
sižiūri į ano meto nusiteikimus, 
tai nei iš respublikonų tarpo ne
gali rasti ryškesnio balso, kuris 
tada būtų tikrai aiškiai iškilęs, 
kaip pasipriešinimas ar bent 
rimtas įspėjimas dėl tų klaidų.

Vėliau susiprato ir vieni ir ki
ti. Tos klaidos šiandien taisomos. 
Demokratų administracija per 
pastaruosius ketverius metus 
padarė labai didelių žygių toms

Kur vasaroti JAV-bėsė 
ir Kanadoje pas lietuvius

Lietuvė Motina prirengė dirvą 
mūsų tautos atgimimui. Ji davė 
ir duos mūsų tautai didvyrių, 
kurie augs ir žydės, lyg tie pava
sario žiedai.

(1) Patikėtinių atlyginimo 
klausimą spręs ir, jei toks atly
ginimas bus numatytas, jo dydį 
nustatys narių susirinkimas. 
Draugijos leidinių redaktorius ir 
kitus tarnautojus samdys ir 
jiems atlyginimus nustatys 
Priežiūros Taryba.

(2) Narių susirinkimas iš
rinks kontrolės komisiją, kuri 
tikrins draugijos ir jos įstaigų 
finansinę atskaitomybę ir pa
darys susirinkimui pranešimą 
apie patikrinimo rezultatus.

(3) .Draugija galės steigti sa
vo skyrius ar įstaigas visase 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se ar už jų ribų, prisilaikydama 
tų pačių taisyklių nariams pri
imti.

(4) šie nuostatai galės būti 
pakeisti, papildyti ar panaikinti 
metiniame ar nepaprastame na
rių susirinkime, jei įstatų kei
timo sumanymas bus praneštas 
nariams susirinkimą šaukiant.

(5.) Draugijos likvidavimo at> 
veju, jos tuntas pereis Amerikos 
Lietuvių Tautinei Sąjungai, jei 
likvidaciniame susirinkime ne- 

įbus kitaip nutarta.

Demokratų partijos vadovybė te 
pereito karo eigoje ir tuoj po jo 
padarė skaudžių klaidų, nusta
tydama santykius su Maskva. 
Tačiau negalime būti tikri, ar, 
respublikonai būdami tuo metu 
valdžioje nebūtų darę tų pačių ta

Jungtinės Valstybės dabar pa
saulyje turi tokį vaidmenį, kad 
jų kiekvienai politikos pakrypi
mu yra suinteresuoti ne tik šio 
krašto piliečiai, bet visas pasau
lis. Tad ir šiais prezidento rin
kimais domisi, juos svarsto ne 
vien šio krašto, bet taip pat ir 
Europos, Afrikos, Australijos ir 
net Azijos spauda. Toji spauda 
seka, koki kandidatai iškyla, ko 
galima iš tų kandidatų tikėtis, 
pareiškia ir savo pageidavimus, 
pagal tai, kas tų kraštų intere
sams būtų geriau. Tų kraštų

World Federation of United 
Nations. . Associations ruošia 
New Yorke birželio 11-14 laiko
tarpyje tarptautinį ekonominių 
ir socialinių mokslų seminarą, 
į kurį kviečiami pirmoje eilėje 
kitų šalių studentai, o amerikie
čiams vietų skaičius būsiąs ri
botas.

Seminaro dalyviai turės progą 
susipažinti su Jungt. Tautų Or
ganizacijos veikimu, nes tuo me
tu kaip tik vyks Nevv Yorke 
Economie and Sočiai Council 14- 
ji sesija, kurioje studentai da
lyvaus observantais.

Taipgi numatoma, kad stu
dentams duos eilę paskaitų svar
besnieji J. Tautų delegatai ir 
Sekretoriato nariai.

Norintieji seminare dalyvauti 
studentai anketas — prašymus 
turi prisiųsti nevėliau kaip ge
gužės 20 d. Su anketomis reikia 
nusiųsti penkis dolerius regis
tracijos mokesčio. Už valgį ir 
kambarį nakvynei studentai tu
rės patys užsimokėti. Nakvynės 
studentams gyvenantiems už 
Nevv Yorko ribų bus parūpintos 
pigiomis kainomis Nevv Yorko 
International House, YMCA, 
YWCA ir t.t.

Būtų pageidautina, jei galimai 
daugiau lietuvių studentų daly
vautų. Anketų ir smulkesnių in
formacijų reikalu reikia kreip
tis j: tVorld Federation of Uni
ted Nations Association, 45 Eąst 
56th Street, .Nevv York 21, N. Y.
Lietuvos Generalinis Konsulatas

d) 
susirinkimai bus laikomi Prie
žiūros Tarybos nustatytu laiku 
ir jos nustatytoje vietoje, pa
skelbus tatai plačiausiai papli- 
tusiame Draugijos leidžiamame 
laikraštyje ir pranešant nariams 
laiškais ne vėliau kaip astuonias 
savaites prieš susirinkimui pa
skirtą dieną.

(2) Nepaprasti narių susirin
kimai bus laikomi 
šauks Priežiūros Taryba ar bent 
25'< balsų turinčių narių. Šie 
susirinkimai tegalės būti šau
kiami tąja pačia tvarka kaip ir 
metiniai susirinkimai, tik pa
skelbiant turės būti nurodytas 
ir tokio susirinkimo tikslas.

(3) Susirinkimas bus teisėtas 
spręsti visus reikalus, jei sušauk
tas prisilaikant šio straipsnio 
reikalavimų ir jei susirinkime 
bus atstovaujama bent 30'. bal
su.

TUOJ ĮSIGYKITE naują

Balio Gaidžiūno

11) Priežiūros Taryba bus 
l sudaryta iš penkių patikėtinių.

Lietuvė Motina, lyg paukštė iš 
lizdo, vieną po kito, išsiunčia 
pasaulin savo kraujo ir sielos 
jaunus kūrinėlius, kurių paskir
tis: gyvepti ir kovoti.

Švęsdami tą brangią Motinos 
dieną, sveikiname visas mūsų 
motinas. Didžiausia pagarbą ir 
padėkos žodžius siunčiame toms 
motinoms, kurios kenčią Rusijos 
tremtį ar vargsta likusios tė
vynėje.

(D 
tūrių 
bus suteikiamas pagal nario įsto
jamąjį įnašą šiuo būdu:

1 — įnašas nuo $10 iki $24.
II — „ „ $25 „ $99.
III — „ „ $100 „ $499.
IV — „ „ $500 ar daugiau.

(2) Didesni kaip $10 įnašai 
gali būti įmokėti dalimis nario 
pasižadėtu laiku.

(3) Narys bet kuriuo metu 
galės savo įnašą padidinti ir pa
siekęs atitinkamą jo dydį bus 
perkeliamas j augštesnį narių 
laipsnį.

(4) Draugijos nariu galės bū
ti, kas bus pareiškęs savo suti
kimą laikytis draugijos nuosta
tų, įmokės atitinkamus įnašus 
ir bus Priežiūros Tarybos pri
imti paskiri asmenys ar orga
nizacijos. •

(5) Priežiūros Taryba galės 
narį iš Draugijos pašalinti, jei 
jis savo pasielgimu padarys me
džiaginės ar moralinės žalos 
draugijai ar šiaip pakenks drau
gijos tikslų siekimui. Toks Prie
žiūros Tarybos sprendimas ga
lės būti galutinis. Priežiūros Ta
ryba negalės svarstyti sumany
mo pašalinti iš narių tarpo Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos ar jos skyrių.

(1) I laipsnio narys susirin
kime turės vieną balsą, II laips
nio narys — penkis balsus, III 
laipsnio narys — dešimtį balsų 
ir IV laipsnio narys — dvide
šimts balsų.

(2) Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga, įstojusi nariu ir 
įnešusi nemažiau kaip $1.000 
turės 25% visti kitų narių bal
sų sumos, neskaitant nepilno 
balsų, jei toks iš apskaičiavimo 
susidarytų. ’

(3) Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos skyriai galės būti 
bet kurio laipsnio nariais ne
pareinamai nuo Sąjungos daly
vavimo draugijoje. Jų balsavimo 
teisės bus tokios pačios, kaip 
ir kitų narių.

(4) Organizacijos susirinki
muose bus reprezentuojamos jų

Nr. 19 *1952 gegužes 8 d,

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga ___________

Kuprelis
Ignas Šeinius __________

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skurdžius ____

Lietuviškos pasakos
J. Balys________________

Mėnuo vadinamas medaus
N. Mazalaitė__ ________

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis ________

Motulė paviliojo
Lazdynų Pelėda ___ .___

■V.* .
Visos knygos, siunčiamos paštu. Užsakant pi

DIRVA,
6820 Superior Avė.,

. Cleveland 3, Ohio

(2) Patikėtiniai bus renkami 
kiekviename metiniame susirin
kime iš naujo. Jei tokiame su
sirinkime jie nebūtų išrinkti, tai 
renkami artimiausiame nepa
prastame susirinkime.

(3) Patikėtiniai eis pareigas 
iki artimiausio metinio susirin
kimo ar kito susirinkimo, kol 
bus išrinkti ir įteisinti jų įpė
diniai.

(4) šalia Ohio General Code 
Sec. 8623-106 numatytų patikė-

kada juosĮtiniams pareigų, paskiri patikė
tiniai galės apimti ir vykdomą
sias pareigas.

Visos tautos, išskyrus Rusiją, 
nors vieną dieną metuose ski
ria Motinai. Kodėl mes taip ger
biame Motiną? Atsakymas aiš
kus: už'tai, kad kiekviena moti
na daug naktų nemiegojo gim
dant mus, daug padėjo rūpesčio 
ir vargų mus auginant. Netenka 
abejoti, kad niekas iš mūsų ne
supras ir nepareikš tos tikros 
pagarbos ir dėkingumo, kurį 
kiekviena motina yra užsitarna
vusi.

Su motinos vardu mums iš po 
sąmonės iškyla brangios kūdi
kystės ir vaikystės dienos. Kas 
tada buvo geriausia mūsų ap
sauga, paguoda, užtarytoja? Kas 
mus, einančius j mokyklą paly
dėdavo, rūpindavosi, kad mums 
nieko netruktų ? Kas mus, išti
kus kokiai nors nelaimei, nura
mindavo, tiušluostydavo ašaras, 
jei ne motina? Kas mus išmokė' 
žengti pirmą kreivą kūdikio žin
gsnį ir daryti pirmą' kryžiaus 
ženklą, jei ne motinos ranka!

Laimingiausi pasaulyje žmo
nės yra tie, kurie jaučia rūpęs- 
tingą motinos globą. Kas tik yra 
mumyse gera, kas miela Die
vui;, kas šventa šeimai, naudin
ga ir garbinga tautai — vis tai 
paveldėta iš motinos. Motinos 
meilė savo vaikams neišsenka
ma.

Beveik visi įžymesnieji pa
saulio žmonės ir karo vadai pri
pažįsta, kad jie tapo įžymiais 
tik motinų dėka. Jie neapsako
mai savo motinas mylėjo. .

Žymus poetas Heine savo laiš
ke, rašytam motinai, sako: — 
Reikia bučiuoti žemę, kurią yra 
palietus Tavo koja. Tu beveik 
viską aukojai mano jėgoms iš
ugdyti, ir visą, ką kada nors 
darau ir drįstu daryti gera, yra 
Tavo kūrinys ir gražiausia pa
dėka, kurią Tau galiu atiduoti.

Motina yra didžiausia darbi
ninkė, bet kartu kukliausia rei
kalautoja. Jai užmokestis — vai
kų laimė ir pasisekimas. Ji ir 
paskutinį kąsnelį nuo savo bur
nos nutraukus atiduoda vai
kams.

Motina — geriausias patarė
jas. Motinos meilė nemari. Mo
tina — Aukščiausiojo mums 
skirtas Angelas Sargas. Iš jos 
žodžių pažinome Dievą, iš jos

Namai ant smėlio
J. Gliaudą______________  2.00

Nemunas
St. Kolupaila __________ 2.50

Nuo Imsrės iki Orinoko
A. Sabaliauskas -............. - 2.50

Our Country Lithuania
V. Augustinas __________ 5.00

Princas ir elgeta
Mark Twain____________  1.20

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ___________2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas______________ 3.50

Partizanai už gelež. uždangos
Daumantas ____________ 2.50

Pietų vėjelis
Vyte Nemunėlis__ ____  . 1.00

Ramybė man
J. Kėkštas______________ 0.80

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis __________ 0.25

San Michal knyga
Axel Munthe __________ 2.50

šventieji akmenys
Faustas Kirša__________ 2.00

Tėvų pasakos
A. Giedrius ‘ ■___________1.90

Tautosaka apie dangų
J. Balys______ _____ .____ 0.G0

I Tautosakos Lobynas
J. Balys —į__________ ___ 3.00

i Vieneri metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnas _________ 1.50

Valentina .. •
A. Vaičiulaitis __________ 2.00

Varpaj skamba
Stasius Būdavas ■_________2.50

žemė. • /
Red. K. Bradūnas ______ 4.00

spauda puikiai supranta, kad jie, klaidų. Juk Teherane ir Jaltoje 
balso šiuose rinkimuose neturi, dalyvavo ne tik Rooseveltas, bet 
bet kas gali drausti jiems tu
rėti nuomones ir pageidavimus, 
kas gali uždrausti svajoti?

Tai kodėl gi mes, ne tik irgi 
dedami vienokias ar kitokias vil
tis į šio krašto politiką, bet čia 
pat ir gyvendami, turėtumėm 
tokiu likimą lemiančiu klausimu 
nesidomėti, neturėti nuomonės, 
ar jas net ir savo tarpe nepasa
kyti?

O be to, juk tikriausiai dau
gelis tokių dabartinių "bebal
sių", jei jiems likimas lemtų 
dar ketverius metus čia pasilikti, 
kituose prezidentų rinkimuose( klaidoms atitaisyti: juk tik ak- 
jau galės turėti balsą nei kiek las galėtų nematyti, kaip p: 
ne blogesnį už visų kitų šio ' 
krašto piliečius ...

Pažymėtina ir tai, kad kitų 
kraštų spauda, ne tik visos Eu
ropos, bet net ir Azijos, pav., 
Arabų kraštų spauda, atvirai 
reiškia viltis, kad Jungtinių Val
stybių prezidentu bus gen. Ei- 
,senhoweris ir pageidauja, kad 
ta viltis išsipildytų ...

Gal tos kitų kraštų viltys, 
dedamos į gen. Eisenhowerį, yra 
apgaulingos, gal visas pasaulis 
apsirinka, gal iš jo visai nesu
silauktų to, ko tikisi — tai visai 
kitas klausimas. Bet faktas, kad 
gen. Eisenhoverio kandidatūra 
kitų kraštų, ypač Europos, sim
patijas yra patraukusi ii- tos 
simpatijos atvirai reiškiamos. 
Jos yra reiškiamos ne dėl gen. 
Eisenhowerio simpatingos šyp
senos, ne dėl jo kokių nors pa
žadų, kurių jis dar niekam nė
ra davęs, o dėl jo pastaruoju 
laiku atliekamo darbo.

Tai, ką jis pastaruoju laiku 
daro, pasaulio akyse yra ap
čiuopiamas darbas apsaugoti 
laisvajai pasaulio daliai nuo ko
munistinės vergijos ir, gal būt, 
pradžia apčiuopiamų priemonių 
organizavimo ir pavergtajai pa
saulio daliai (taigi ir Lietuvai) 
iš tos vergijos išvaduoti... Ai
tai yra teisingas įvertinimas — 
vėl kitas klausimas, bet vis dėl
to tas, ką gen. Eisenhoweris yra 
suorganizavęs daugumo akyse 
reiškia daugiau, negu kieno nors 
kuriame rinkiminiame mitinge 
Lietuvos bei kitų pavergtų kraš
tų vardų ištarimas.

Mūsų, lietuvių, visas dėmesys 
yra nukreiptas į tai, kas gali 
padėti Lietuvai išsigelbėti. To
dėl kiekvienas žingsnis, kuriuo 
stiprinamos jėgos prieš komu
nistinį imperializmą, mums yra 
viltį žadinąs žygis, ir mes savai
me kreipiame akis į tuos asme
nis, kurie tokius atsparos židi
nius remia bei organizuoja.

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza ______ ,— 2.00

Altorių šešėly
Mykolaitis - Putinas ____ $1.00

Algimantas I
V. Pietaris .........   1.50

Algimantas II
V. Pietaris------ --------- , — 2.00

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys_____ 1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta______________ 2.50

Dulkės raudonam- saulėleidy
V. Ramonas____________ 3.00

Darius ir Girėnas
Jurcėla ________________  1.50

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas ____________ 2.50

Didžiosios atgailos
R. Spalis .............    3.50

Gintaro pasakos
Teta Rūta______________ 0.35

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė____________ 2.00

knygą '
Šioje -knygoje, prisiminimu forma, vaiz

duojami 1940 ir .1941 vergijos' metai Lietu
voje.

Knyga 182 psli Kaina 1.50. dol. Knyga 
Superior Avė., Cle-

tokiais klausimais, kur dar nė
ra galimybės konkrečiai veiktu 
Tokioj padėty šiandien yra Lie
tuvos klausimas.

Sako, kad šen. Taftas yra vie
nintelis iš kandidatų į preziden
tus, kuris kaž kur paminėjo Lie
tuvą. Tas gali būti. Bet pasikal
bėjime su "US New:s & World 
Report’’ atstovu (kovo 14 d. nu
mery) tas pats šen. Taftas į 
klausimą, ar jis gelbėtų Euro
pai tiek pat kiek Trumano admi
nistracija, jis atsakė labai aiš
kiai:

”Aš manau, kad greičiausiai 
aš tai daryčiau daug mažiau”.

Tik paklaustas, ką jis darytų, 
jei rusai užpultų kurį nors iš 
dabar dar laisvų Europos kraš
tų, Taftas atsakė:

"Jei Rusija užpultų Vakaru 
Europą, tai mes turėtumėm sto
ti į karą prieš Rusiją”.

Taigi Taftas yra lyg ir už tą 
pačią dabartinę "sulaikymo” 
(containment) politiką, tik dar 
suma tintą. Apie išlaisvinimo po
litiką jis neužsimena, kaip tą 
drąsiai daro pav.'jo partijos ko
lega kongresrhanas Kerstenas.

Išlaisvinimo politikos užuo
mazga šiame krašte reiškiasi 
tuo tarpu tik per didele, bet pri
vačią organizaciją — Laisvosios 
Europos Komitetą.

Iš dabartinių kandidatų į pre
zidentus to komiteto narių tar
pe yra tik vienas — ir tai yra 
gen. Eisenhoweris.

Na, tai ar nuostabu, kad dau
gelio lietuvių, kad ir neturinčių 
balso rinkimuose, viltys daugiau 
linksta į Eisenhovverį? Gal tai 
tuščios viltys, bet šiokio tokio 
pamato joms visdėlto yra ...

V. Rastenis

asi- 
keitė pasaulio politinis veidas 
nuo 1947-48 metų. 1

Respublikonų dalis tam poli
tikos pakeitimui iš esmės pri- į 
taria ir jį remia, net bendradar- ( 
biauja jos vykdyme (Dulles Ja- . 
ponijoj, Eisenhotveris Europoj). 
Kiti, greičiausiai vidaus politi
kos sumetimais, kaišioja kuolus 
į ratus. Hooveris siūlo trauktis 
iš Europos, Taftas jam bent 
dviem trečdaliais lūpų pritaria, 
praktiškuose balsavimuose pasi
sako beveik prieš visas antiko
munistinių jėgų Europoj stipri
nimo priemones ... Gal tos prie
monės netikusios? Vėl tai yra 
kitas klausimas. Bet šiandien 
dar niekas neįrodė, jog prieš 
Maskvos siekimus kova būtų 
sėkmingesnė be Marshallo plano, 
be Atlanto pakto, be jungtinės 
kariuomenės Europoje organi
zavimo, be Amerikos dalyvavimo 
tame darbe.

Todėl visa Europa bijo tokio 
prezidento Jungtinėse Valstybė
se, kuris visoms toms priemo
nėms atrodo būtų priešingas. Ir 
todėl mes, tie, kurie tuo tarpu 
visų pirma esame suinteresuoti 
ne tiek šio krašto vidaus, kiek 
jo tarptautine politika, savo pa
geidavimus remiame visų pirma 
atsižvelgdami į kandidatų nu
sistatymus šioje srityje.

Ir matome, kad demokratų ad
ministracija, su prezidentu Tru- 
manu ir taip aštriai užpuldinėtu 
Achesonū priešaky, pastaraisiais 
metais padarė daugelį dalykų, 
kurių negalima nesveikinti. Ši
tuo atžvilgiu demokratų admini
stracijai dabartiniu metu didelių 
priekaištų nematome. Atrodo, 
jog tegalima pageidauti, kad ta 
linkmė tebūtų einama toliau ir 
drąsiau. Ar tą darys tie patys 
demokratai ar respublikonai — 

1 skirtumo nesudaro.
Šituo pagrindu susidarant 

nuomonę, išvada pasidaro tokia : 
jei liks demokratai — tegu Įle
kia, o jei jau atėjo laikas keisti 
partiją, tai jau geriau į tą res
publikonų dalį, kuri linkusi lai
kyti pasaulio vairą rankose, o ne 
į tą. kuri linkusi tik savo kiau- 

užsidarvti!

KAS DAUGIAU APIE 
LIETUVĄ UŽSIMENA?

Didieji politikos vadai papras- 
i vengia griežčiau pasisakyti

Prisipažinsiu, kad buvau nu
stebintas, kai paskaičiau K. S. 
Karpiaus lyg ir pabarimą tiems 
iš mūsų tautiečių, kurie, dar 
nebūdami šio krašto piliečiai, 
visdėlto jau domisi artėjančiais 
rinkimais ir net pasako savo 
nuomonę, ką jie norėtų matyti 
šio krašto prezidentu.

Kiti amerikiečiai, nelietuviai, 
naujuosius imigrantus kaip tik 
kone nuo pirmos atvykimo die
nos ragina domėtis šio krašto 
gyvenimu, taip pat ir politiniu. 
Jie deda visas pastangas, kad 
nauji imigrantai kiek galima 
greičiau įsijungtų į vietos gy
venimą ir taptų sąmoningais pi
liečiais. ..

Mes ir be priminimo labai ge
rai žinome, kad, nebūdami pilie
čiai, sprendžiamo balso rinki
muose neturime, o jei ir turė
tumėm, tai mūsų balsai tarp 
kelių dešimčių milionų kitų bal
sų lemiamos reikšmės, vistiek 
neturėtų. Bet tai nei kiek ne
kliudo mums rinkimų eiga do
mėtis ir tai nedraudžia mums 
turėti nuomonę net ir apie kan
didatus.

Atrodo, kad to pabarimo dau
gelis iš mūsų susilaukėme tik 
todėl, kad drįstame pareikšti 
nuomonę, jog lietuviškam tiks
lui — kiek tai liečia Lietuvos li
kimą — gen. Eisenhotverio iš
rinkimas teiktų daugiau vilčių, 
negu išrinkimas ko nors kito, 
pvz. šen. Tafto ... Kaip tik šiuo 
pastaruoju pats K. S. Karpius 
mus skatina domėtis ir įrodinėja 
jo palankumą Lietuvos intere-1 
sams.

J. JUREVIČIUS

pasakų pažinome tėvynę ir pa
saulį.

Motina __ tautos auklėtoja.
Sunkiais mūsų tautos laikais, 
kada bruko lietuviams svetimą 
tikėjimą ir rusišką kalbą, lietu
vė motina buvo kieta, kaip uola 
prieš svetimą tikėjimą ir kalbą. 
Jų sielose stipriai ruseno lietu
viškumo ugnelė, kurios nė žiau
ri okupanto ranka neįstengė už- 
•gesinti. Tuos tautiškus jausmus 
lietuvė motina diegė Ravo .vai
kams prie ratelio, mokydama 
gimtąja kalba skaityti ir mels
tis.

'.-t
- ■■ o?
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Apdovanojimas

Nuo stalų nuima visus valgius ir gėrimus, nuotaka pati 
savo staltiesėm užtiesia stalus ir suneša visas dovabas, sudėtas 
ir surištas į gražius pundelius. Kas, kam'bus duodama dovanų, 
nuotaka su savo motina viską yra gražiai sutaisiusios dar prieš 
vestuves. Tada vėl sėda už stalo: jaunavedžiai vidury, šalia jauni
kio svočia, o šalia nuotakos piršlys, šalia svočios vyriausias pabro
lys, o šalia piršlio vyriausia pamergė.

Atneša kelias tuščias lėkštes ir vestuvių pyragą. Jis gra
žiai papuoštas. Pastato butelį degtinės ir kelis stiklelius. Tada 
jau prasideda dovanos. Kvieslys šaukia pįrmiausia marčios tėvus, 
sakydamas: "Kad čia pribūtų mylimas tėvelis ir apdovanotų savo 
mylimų dukrelę ir žentelį auksu šidabrėliu, kad ne auksu sidabrė- 
liu, tai nors vario šmoteliu, kad ne vario šmoteliu, tai nors gyvu 
daikteliu, kad ne gyvų daikteliu, tai nors pelų maišeliu, kad ne 
pelų maišeliu, tai nors meilum žodeliu.” O tėvelis tyčia dar nesi
skubina, tada visi šioj pusėj stalo šaukia dainuodami:

78. Kur jis yra, kad ne’teina? (2)
Ne’teina, ne’teina,
Į torielką nemeta. (2x2)

• Kad turėtų, tai ateitų. (2)
• Ateitų, ateitų,

Į torielką įmestų. (2x2)
O tėveli, kur dingai? 
Ar į šiaudus įlindai? 
Lįskie greitai iš šiaudų, 
Nešk dukrelei dovanų. (2x2)

Jeigu miega — pabudykit! (2)
Budykit, budykit,
Su kačerga judykit! (2x2) 

Jei pelenuos — tai iškaskit ! (2) 
Iškaskit, iškaskit,
Ant karučio atveškit! (2x2)

Kita dainelė:
79. Mūsų tėvelis netur pinigėlių. (2)

Po šventorių vaikštinėja,
Ubagėlių prašinėja, 
Netur pinigėlių. (3x2) 

Mūsų tėvelis netur pinigėlių. 
Kišenėlius čiupinėja, 
Guzikėlius lupinėja,

į -£Setur pinigėlių.
Tik dabar tėvelis pasirodo, Lida visi sušunka:

80. Ateina tėtušėlis
Su dide dovanėle,
Su auksu šidabrėliu, 
Su muštu dorelėliu. (2x)

Tėvelis deda pinigus į lėkštę ir sako: "Dovanoju jus, ma
no mylimi vaikeliai, kad Dievas jums duotų ilgą amžių ir gerą 
sveikatą; kad būtumėte laimingi ir turtingi, ir būtų pilnas jūsų 
gyvenimas visokios palaimos.” Tada tėvelį vėl apdainuoja:

81. Dovanojo tėvelis
Dukrelę žentuželį,
Brangiomis dovanėlėms, 
Aukseliu šidabrėliu. (2x2)

Tada abudu jaunavedžiai padėkoja tėveliui už jo dovanas 
ir pabučiuoja j rankas ir veidus. Jaunimas vėl apdainuėja:

82. Dėkavoja tėveliui 
Dukrelė žentužėlis 
Už didės dovanėles, 
Už auksą sidabrėlį, 
Už muštą dorelėlį.

Piršlys pripila stiklelį degtinės ir vaišina tėvelį, o svočia 
atpjauna vestuvių pyrago ir taip pat vaišina. Jaunimas vėl dai
nuoja:

jos veikla buvo atgaivinta Ame
rikoje, suburiant visas joje da
lyvavusias partijas ir naujai pri
imant dar albanų, estų ir latvių 
atstovui Tad šiuo metu inter
nacionale dalyvauja ir savų kraš
tų ūkininkus atstovauja šios po
litinės partijos: Vengrijos Smul
kiųjų ūkininkų Sųjunga, Rumu
nijos Tautinė ūkininkų Partija, 
Cekoslovakų Respublikinė Ag- 
rarų Partija, Lenkijos Ūkininkų 
Sąjunga, Slovakų Demokratų 
Partija, Albanų Demokratinė 
Agarinė Partija, Kroatijos ūki
ninkų Partija, Bulgarijos Na
cionalinė Agarinė Sųjunga, Es
tijos Smulkiųjų Savininkų ir 
Ūkininkų Jungtinė Sųjunga, Lat
vijos Ūkininkų ir Smulkiųjų Sa
vininkų Partija ir Lietuvos Val
stiečių Liaudininkų Sųjunga.

' •

Į Žaliaji Internacionalą trem
tyje susibūrė visi žymieji šių 
partijų veikėjai ir vadai, ku
riems likimas lėmė atsidurti už 
geležinės uždangos. Ypatingai

Trečioji Tarptautinės Ūkinin
kų Sųjungos arba taip vadina
mojo, ' "žaliojo Internacionalo” 
konferencija-įvyko šių metų ba
landžio 26-28 dienomis, Wa- 
shingtone. šis ūkinių-agrarinių 
politinių partijų internacionalas 
yra įkurtas 1922 metais Praho
je, kur ir buvo visų nepriklauso
mybės laikų jo centras. Į šių 
tarptautinę sąjungą įeina visų 
Europos kraštų politinės parti
jos, turinčios agrarinį charakte
rį ir bazūojančios savo politinę 
programų žemės ūkio problemų 
sprendimo aktualumu. Kiekvie
nų kraštų reprezentuoja viena 
politinė partija. 1924 metais į 
šių tarptautinę sųjungą buvo 
priimta ir Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų Sųjunga.

Prasidėjus bolševikų invazi
jai ir okupacijai į rytų ir vidu
rio Europą, žaliojo Internacio
nalo veikla buvo uždaryta ir jo 
veikėjai suimti, nužudyti ar de
portuoti. Tačiau dalis šios or
ganizacijos, arija ją sudarančių žaliojo Internacionalo veikla su- 
partijų veikėjų, pateko į vakarus1 stiprėjo, kai į vakarų pasaulį pa- 
ir 1949 metais šios organizaci-teko žinomas lenkų veikėjas po-

tės”, o jeigu vasarų, -tai "sniegti.” Dar prideda: '’Sniegti lauke, 
einam pavažinėti jaunavedžius su rogėmis.” Bitėms gesyti tai 
vandens paduoti.

Kvieslys šaukia visus prie dovanų stalo, kuriuos tik jam 
liepia šaukti ir varaus pasako.

Marčios šokiai

Pabaigus dovanų apeigas, visi eina šokti. Pirmiausia marti 
pašokina vaikino tėvelį ir visus vaikino giminaičius vyrus. O vai
kinas šokina marčios motiną ir visas moteris ir merginas, savo 
žmonos giminaites. Tada šoka abu jaunavedžiai. Kartu poromis 
eina šokti visi abiejų jaunavedžių giminės: vaikino tėvas su 
merginos motina, vieno brolis su kitos pusės seseria, vieno dėdė 
su kito teta ir t.t. Taip pat eina šokti svočia su piršliu ir pabro
liai su pamergėm. Po šio šokio atsilsi mažą valandėlę ir vėl jau
navedžiai pašokina visus vestuvininkus: marti vyrus, o vaikinas 
moteris. Tai ir yra "marčios šokiai."

Marčios pietūs

Pašokę taiso stalus, deda valgius ir gėrimus, sodina vestu
vininkus prie stalo. Marti visus mandagiai ragina valgyti ir vai
šina kuo geriausiai. Duoda daug gerti. Tai vadinami "marčios 
pietūs." Visi valgo ir geria, o muzikantai groja maršus. Katrie ne
sutelpa prię stalų, tie dainuoja. Kai pirmieji pavalgo, tai užlei
džia vietas kitiems. Svečiams pavalgius, valgo mūzikantai, o ves
tuvininkai juos visaip apdainuoja.

85
Muzikantą katinai papjovė, 
O jo skūrą ant'tvoros padžiovė. (2)

O jo skūrą ant tvoros padžiovė, 
O jo kaulus į kašę sukrovė.

O jo kaulus j kašę sukrovė, 
Kas netilpo — po pečium suvilko.

litikas Stanislovas Mykalaičikas,
Bendrasis Amerikos Lietuvių bei avalynės rinkimo vajus, 

šalpos Fondas jau devinti me-
kuris yra šiandien šio interna- tai dirba sunkų šalpos, emigra-

83. Mūs* tėvelis Snapsą gers, 
Tėtušėlis snapsą gers. 
Tai mum gražu pažiūrėt,

' Kai tėvelis Snapsą gers. (2x2)
Muzikantai sugroja polką ir vyriausia pamergė pašokina 

tėveli. Ir vėl jaunimas atitinkamai dainuoja:
84. Mūs tėvelis tancių šoks, 

Tėtušėlis tancių šoks. 
Tai mum gražu pažiūrėt,
Kai tėvelis tancių šoks. (2x2)

Po to šaukia nuotakos motiną ir ją taip pat apdainuoja. 
Tada šaukia vaikino tėvus, brolius ir seseris. Visus apdainuoja 
tom pačiom dainelėm, tik pakeičia pagal reikalą atitinkamus 
kreipimosi žodžius: močiutė, brolelis, seselė ir t.t.

Kai iškviestasis įdeda pinigus į lėkštę, tai marti jį apdo
vanoja. Pavyzdžiui, tėvui duoda gęažios plonos drobės stuomenį. 
(Stuomuo — penki mastai drobės, įšeina geri vyriški marškiniai, 
bet duoda nesiūlus, tokia yra mada.) Vyro motinai padovanoja 
nauja eilutę, broliam — po rankšluostį, seserims — po 'skarelę. 
Po giminių šaukia piršlį ir svočių. Dovanos jiems taip pat drobės 
stuomenys. Svočiai dar ir kokį kitų daiktelį duoda, nes jos di
delis kaštas. Kai piršlį ir svočią' vaišina, tai vaikinas pripila 
stiklelį degtinės ir pati nuotaka atpjauna vestuvių pyrago. Pirš
lys su svočia pavaišinti ir pašokę vėl eina sėsti už stalo ir toliau 
vaišina kitus. Kai vestuvininkai duoda jaunavedžiams savo dova
nas, tai vyrus pabučiuoja jaunikis, o,, moteris ir merginas — 
jaunoji. Kai šokina, tai vyrus vyriausia pamergė, o moteris —

■ vyriausias pabrolys. . • , ■ . , ■.
Kai pašaukia kokį štukorių vyrų apdovanoti, tai tas kad 

jau trenks Į lėkštę sidabrinį, rublį, ta Suteška į šmotelius ir šu
kės lekia j šalis. Q tas štukorius sdšųnka: "Kiek šukučių — tiek 
vaikučių! Kaip tos sukęs laksto apie stalų, kad taip šokinėtų ir 
lakstytų tiek jūsų vaikučių apie stubą.” .. .

Kiti šposininkai sukramto sūrio ar pyrago, įkiša galvą, pro 
duris ir kad paprųnksčia .ų.. O kiti šaukia: "Bitės spiečia!” Arba: 
"Sniegti lauke!” Vis sako atbulai: jeigu žiemą vestuvės, tai ”bi-
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Nori, nori kojelės trepsėti. (2) 
Negrajina muzikantai, 
Nereiks jiem mokėti.

Grajykit, grajykit, dyki nesėdėkit! 
, Iššutinsim pupų rėtį,
Kad tik jūs suėsit.

Tyli, tyli, muzikantai tyli. 
Ko jie tyli, ko jie pyksta, 
Ar jau Striūnos tysta?

cionalo prezidentas.
Trečioje šio internacionalo 

konferencijoje dalyvavo visos jį 
sudarančios partijos, atsiųsda- 
mos- apie 120 delegatų. Buvo 
daug svečių ir stebėtojų. Lietu
vės Valst. Liaudininkų Sųjungos 
delegacijų sudarė: A. Devenie- 
nė, M. Mackevičius, J. Kardelis, 
J. Daugėla, J. Audėnas, H. Bla- 
zas, B. Paramskas ir V. Sidzi
kauskas.

Konferencijų atidarymas My- 
kolaičikas pažymėjo, kad ūki
ninkų judėjimo reikšmę ne vi
sada tinkamai ir deramai įver
tina vakarų politikai, tačiau jų 
visiškai supranta bolševikai ir 
pilnai supranta, kad Bolševiki
niam rėžimui didžiausį pavojų 
sudaro ūkininkija, todėl ir sten
giasi bolševikai pirmoje eilėje 
sunaikinti ūkininkijų ir padary
ti jų nereikšmingu veiksniu oku
puotų kraštų kasdieniniam gy
venime. Tačiau niekas taip at
kakliai nesipriešina bolševikų 
užmačioms, kaip ūkininkija, ir 
niekas kitas nepakėlė tokių skau
džių aukų kovoje dėl Europos 
ir okupuotų kraštų laisvės, kaip 
visų rytų ir vidurio Europos 
kraštų agrarinės politinės orga
nizacijos. šių kovų jos veda ir 
šiandien ir kasdien savo tėvy
nėse žūva daugybė šių organiza
cijų vadų ir eilinių narių. Jų ko
va ir brangi atmintis įpareigoja 
jų idėjos draugus, patekusius į 
vakarų pasaulį, kovoti prieš bol
ševizmų ir visomis priemonėmis 
atkreipti vakarų pasaulio akis 
į tai, kas darosi už geležinės už
dangos ir- koks pavojus gresia 
visai žmonijos civilizacijai.

Apie internacionalo darbus ir 
veiklą pranešimų padarė gene
ralinis Sekretorius Dr. G. M. 
Dimitrov. žaliasis Internaciona
las stengėsi savo eiles papildyti 
naujai pro geležinę uždangų pra
siveržusiais politikais ir kovoto
jais ir panaudoti jų atneštas ži
nias. įvairiomis priemonėmis bu
vo nuolatos sekama fakt.inoji 
gyventojų padėtis užimtuose 
kraštuose. Geresniam žinių rin
kimui ir sekmingesnei organi
zacijos veiklai yra suorganizuo
tos internacionalo atstovybės 
Londone, Paryžiuje, Strassbur- 
ge, Romoje, Bonnoje ir Muen- 
chėne. šiuo metų organizuojami 
internacionalo padaliniai Kana
doje ir Argentinoje. Nuolatos 
palaikomas glaudus ryšys su ki
tomis tarptautinėmis organiza
cijomis, siekiančiomis sunaikin
ti 'bolševizmų ir taip pat už- 

’mggstas glaudus ryšis su JAV 
Ūkininkų Sųjunga ir Žemės 
Ūkio Ministerija, žaliojo Inter
nacionalo atstovai buvo priimti 
UNO Pirmininko H. E. Nasro- 
lah Entezam ir jam buvo įteik
tas memorandumas su priedais, 
vaizduojančiais bolševikų rėži
mo žiaurumus ir gyventojų pa
dėtį Bulgarijoje, Čekoslovakijo
je, Estijoje, Vengrijoje, Lietu-

cijos ir įkurdinimo darbą lietu- ; 
vių tremtinių tarpe. BALF’ui 
šiame darbe nuoširdžiai talki
ninkauja visa patriotiškai nusi
teikusi Amerikos lietuvių visuo
menė. Bendromis pastangomis 
išblaškyti po visų Europą trem
tiniai yra šelpiami rūbais, niais- 
tu, vaistais, pinigais, o 50,000 
tremtinių padėta išemigruoti ir 
įsikurti užjūrio kraštuose, kur 
jie savo darbu pelnosi kasdieni
nę duonų.

Tačiau Europoje paliko 10,000 
lietuvių, kurių pusė visiškai ne
darbingi. Tai džiovininkai, pro
to ir chroniški ligoniai, invalidai, 
seneliai ir vaikučiai. Bet ir svei
kiems sunku, ypač Vokietijoje ir 
Austrijoje, verstis, nes svetim
šaliams veik neįmanoma darbo 
gauti. Juos tenka bent rūbais ir 
maistu karts nuo karto taip pat 
sušelpti. Tų pasilikusiųjų var
gą sumažinti, o sveikiems suda
ryti sąlygas išemigruoti į ge
resnes šalis galime tik mes, 
Amerikos lietuviai.

Kol dar 10,000 lietuvių rei
kalingi pagelbos, tol BAL-I’o mi
sija nebaigta.

Kasmet pasilikusiems Europo
je reikia bent 100,000 
rūbų ir avalynės, reikia 
papildomo maisto, vaistų 
nigų. Rūpintis ir padėti 
kiemš išemigruoti į geresnes ša
lis ir padėti jiems įsikurti rei
kia mūsų organizacijai taip pat 
lėšų, šalpai ir tolimesniam emi
gracijos darbui tęsti' reikia bent 
$100,000.00.

BALF’o Centro Valdyba, no
rėdama suaktyvinti pasilikusių 
šalpos darbų ir padęti sveikiems 
greičiau išemigruoti, nutarė 
paskelbti nuo gegužės 1 dienos 
visoje Amerikoje pinigų ir rūbų

Surinkime pavasario ir vasa
ros laikotarpyje' 100,000 svarų 
rūbų ir 100,000 dolerių šalpos 
ir emigracijos reikalams.

Parodykime likusiems tremty
je, kad Amerikos lietuviai atjau
čia visus j vargų patekusius lie
tuvius, ypač /ligonius, invalidus, 
senelius ir vaikučius. Pagalbos 
reikalingieji lietuviai yra mūsų 
žmonės; jų šelpimas ir globoji
mas yra mūsų tiesioginė parei- ’ 
tfa. |

Kviečiame į šio milžiniško^ 
1952 metų BALF’o vajaus talkų 
visus BALF’o skyrius ir apskri
tis, parapijų klebonus, Susivie
nijimus, draugijas, klubus ir pa
vienius asmenis.

Neabejojame, kad visų Ame
rikos lietuvių pritarimu ir talka, 
pajėgsime lietuviams seneliams, 
invalidams, ligoniams ir . vaiku
čiams pagelbėti šioje krizės va
landoje* o likusiems sveikiems 
artimiausiu laikų padėsime įsi
kurti 
patys 
mui.

tuose kraštuose, kur jie 
užsidirbs sau pragyveni- •

BALF’o Centro Valdyba

svarų 
jiems 
ir pi- 
svei-
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Muzikanto iš nakties 
Štyva ranka iš peties.
Reikia lašiniais patept ’
Ir ant pečiaus ją pakept. (2x2)

Visaip tuos muzikantus erzina ir apdainuoja, bet jie ne 
pyksta, nes taip jau vestuvėse priimta. Pavalgę muzikantai vė 
groja šokius. Visi vestuvininkai pasišoka ik valiai. Jau esti gani, 
vėlus laikas, visi labai pavargę, laikas ir apie poilsį pagalvoti. C 
čia prisimena, kad artinasi jaunavedžių naktis, tai ir uždainuoja.

Oi-oi-oi-oi, Dievulėliau,
Ąš netrąndu dalužėlės. (2).

Aš norėjau gaut bernelį,
Kad padėtų vargt vargelį.

Ma padėtų .vargt vargelį,
Ma"padėtų dirbt darbelį.

Kaip aš gavau sau bernelį,
Da didesnis ma vargelis.

Nesutemė vakarėlis, 
Kalbin mane bernužėlis.

Kalbin mane bernužėlis,
Kad pakločia patalėlį.

(Bus daugiau)
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Kad pakločia patalėlį 
šiandie vėlai vakarėlį.

— Klok, mergele, patalėlį,
Padėk rūtų Vainikėlį. i 

Padėk rūtų vainikėlį, • ‘
.'. "Gulk ma jaunam prie šalelės, h, .

'— Oi-oi-oi-oi, Dievulėliau,
Aš he’trandu dalužėlės.

Ąš atrašu dalužėlę 
Patvorėly purvynėly: » ■■ H

Visi įsigykite ką tik išleistų 
žinomo rašytojo Stasiaus Bū
davo apysakų

VARPAI SKAMBA
Galima gauti leidykloje "LIE

TUVIŲ DIENOS”, 9204 So. 
Broadway, Los Angeles 3, -Cal., 
spaudos kioskuose ir "Dirvos” 
administracijoje. Kaina $2.50.

. t. , . „

je, Lenkijoje, Rumunijoje ir Ju
goslavijoje. Be to, Internaciona
lo Prezidentas ir Generalinis Se
kretorius buvo priimtas UNO 
Generalinio Sekretoriaus.

žaliasis Internacionalas išlei
do Manifestą Į Kinijos ūkininkus 
ir jį paskelbė per Voice of Ame- 
rica ir kitais būdais Kinijos ūki
ninkams. Tautinės Kinijos Vy
riausybė labai šiltai įvertino šį 
manifesto paskelbimą ir pabrė
žė, kad šio manifesto paskelbi
mas,-jų turimomis žiniomis, ra
do didelio atgarsio okupuotoje 
Kinijoje ir labai daug.patarnavo 
kinų laisvės judėjimui suakty
vinti. Pakistano Darbo Federa
cijos Generalinis Sekretorius C. 
P. Davė, įvertindamas šio mani
festo psichologinę reikšmę, iš
vertė jį į visas Azijos kalbas ir 
tarmes ir jį paskleidė visuose 
Azijos kraštuose.

Žaliasis Internacionalas savo 
veiklai gyvinti ir skelbti leidžia 
nuolatinį žurnalų — biuletenį, 
kuris išeina kiekvieną mėnesį 
anglų kalboje.

Sekančią dienų konferencija 
dirbo pasiskirčiusi komisijomis, 
kurios savo darbui apibudinti 
paruošė atitinkamas rezoliuci
jas. Rezoliucijos konferencijos 
buvo apsvarstytos ir priimtos, 
žemės Ūkio komisija savo rezo
liucijoje bandė panagrinėti, kaip
galėtų būti atkuriamas ir tvar- ORGANIZACIJŲ PIRMININKŲ 
komas, iš bolševikų išlaisvintas, IR SEKRETORIŲ DĖMESIUI 
Europos kraštų žemės ūkis.

Jaunimo komisija paruošė ma
nifestą j viso pasaulio jaunimą. SAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS 
šis manifestas konferencijos bu- atiduodamas spaustuvei, todėl 
vo priimtas ir nutartas tuojau ------ ’—•
paskelbti visomis kalbomis.

Konferencijos' pabaigoje įvy
ko pobūvis, kuriame dalyvavo 
JAV senatorius Hubert H. 
Humphrey.

Internacionalo prezidentu per
rinktas S. Mykolaicyk, generali
niu sekretorium Dr. Dimitrov, 
viceprezidentais F. Nagy, Gayri- 
lovic, Macek ir.‘Ą. Devenienė. 
Taip pat išrinkti vykddtnojo .ko
miteto nariai ir sudarytos nuo
latinės komisijos ’

ATSIŠAUKIMAS l 
PITTSBURGHO 

LIETUVIUS
PITTSBURGHO LIETUVIAI!

Didelėmis pastangomis mums 
pasisekė gauti leidimų iš Pitts- 
burgho miesto valdybos gegužės 
mėn. 31 dieną, šeštadienį, rinkti 
Pittsburgho gatvėse aukas 
BALFo reikalams.

Mums visiems žinoma, kaa 
dar daug mūsų brolių lietuvių 
sunkiai vargsta tremtyje, ne
galėdami išemigruoti; daug ten 
yra senelių, daug vargstančių 
mažu vaikučiu.
.-•> Iš viso, mes, lietuviai, visada 
turėsime daug savo tautiečių, 
kurie vienaip ar kitaip bus rei
kalingi ekonominės pagalbos.

O mums, lietuviams, gi nie
kas ekonomiškai nepadeda ir 
vargu ar kada padės.

Dėl to Pittsburgho BALFo 
skyrius, norėdamas prisidėti prie 
pagalbos teikimo vargstantiems 
tautiečiams, ir išrūpino leidimą 
rinkti aukas Pittsburgho gat
vėse (tag day) gegužės, mėn. 31 
dienų.

Bet aukos iš geraširdžių pitts- 
burghiečių pačios nėsueis į au
kų dėžutes: reikia aukų rinkėjų, 
labai reikia ir daug jų reikia!

Todėl kreipiamės į Pittsbur
gho lietuvius: į moteris ir į vy
rus, į jaunus ir vyresnius, — 
ateikite talkon tą dienų iš ryto 
ir sutikite būti aukų rinkėjais!

Aukų rinkimas Pittsburghe 
gegužės mėn. 31 dienų,/be savo 
ekonominės naudos, nemaža pri
sidės ir prie Lietuvos bei lietu
vių vardo garsinimo Pittsbur
ghe.

Kur tą dieną reikės aukų rin
kėjams susirinkti, bus tuojau 
paskelbta lietuviškoje spaudoje 
ir per lietuviškus radijus.

Pittsburghiečiai, laukiame Jū
sų talkos!

Pittsburgho BALFo Skyriaus 
Valdyba

Gegužės mėnesio gale PĄ-

organizacijų vadovai prašomi 
paskubinti žinių atsiuntimų, ku
rie iki šiol to dar nesate pada-. 
rę.. žinios reikalingos tokios: or
ganizacijos pavadinimas, pirmi
ninko, sekretoriaus ar reikalų 
vedėjo vaidas, pavardė ir adre
sas. Taipgi pageidaujamos- or-. 
ganizacijų įsikūrimo datos ir nag 
rių 'skaičius, bet jų po ranki 
'neturint dėl. to žinių išsiuntimo 
prašoma'nedelsti. Visas informa
cijas siųsti ŽINYNO, redakto
riui: Mr. A. Simutis, 41 W. 82 
Street, New York 24, N.- Y.
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Neiškraipytos lietuvių pavardės
• ■ ’(Musų Chięagos bendradarbio)

Amerikos lietuvių tarpe nuo 
seniai nusižengiama lietuviškų 
pavardžių iškraipymais, bandant 
jas suanglinti, arba visiškai sa
vo pavardes pakeičiant. Tokio 
nusižengimo blogumai taipgi 
nuo seniai yra nurodomi.

štai vienas šių dienų faktas, 
rodantis, kai pgerai, kada lie
tuviškos pavardės neiškraipytos. 
Chicago Daily News bal. 28-tos 
dienos laidoje paskelbė nepilną 
sąrašą jūreivių, žuvusių Atląn- 
tike, nuskendus karo laivui Hob- 
son. Sąraše esąs Frank William 
KJimauskas iš Detroit, Mich. 
Jei jo pavardė būtų buvus iš
kreipta j kokį Clime, tai niekas 
jo nebūtų atpažinęs.

Sekančios dienos laidoje tas 
pat laikraštis įdėjo paveikslus 
chicągiečių jūrininkų, dalyvavu
sių pastarajame atominiame iš
bandyme. Iš viso įdėta 56, jų 
tarpe 4 lietuviai. Jie yra. Sgt. J. 
A. Gudas, Pfc. R. A. Bartkus, 
Corp. A. E. Vileikis ir Pcf. R. C. 
Montvid. Tai grynai lietuviškos
pavardės. Jie patys ir jų tėvai je įkūrė vilą Jūratė. Vieta tai-

gali žinoti, kad jų atvaizdai su 
jų pavardėmis sudaro lietuvių 
visuomenei didelį malonumą. O 
žuvusia iŠ savo tautiečių sulau
kia a.a. ir tylios užuojautos tė
vams ir giminėms^ Tie, kurie 
yra iškraipę savo pavardes taip, 
kad negalima atpažinti, dingsta, 
kaip burbulas vandenyje.

CHICAGOJ DŽIAUGIAMĖS 
GRAŽIU PAVASARIU

Chicagoj, kaip turbūt visose 
valstybėse, kur yra lietuvių ko
lonijų, pavasaris praeina nau
jam sujudime. Biznieriai, profe
sionalai ir darbininkai jau pla
nuoja atostogas. O vietų, kur 
galima gerai atostogauti, Chi
cagos apylinkėse netrūksta..Lie
tuviškų vasarviečių Chicagos 
kaimynistėje, ir šiek tiek toliau, 
gausu. J. Bachunas toje šakoje 
seniai garsus. Bet šalia jo dabar 
garsėja ir kiti. Naujakuriai A. 
O. Nakai ir J. J. Bartkai Chica
gos pietuose, Indianos valstybė-

koma jaunimui. Ten veiks A. 
Nako muzikos studija ir A. Va- 
leišaitės — L. Lazauskienės mo
dernaus šokio studija. Iš anksto 
galima kreiptis: A. Nakas, 4719 
So. Maplevvood Avė., Chicago 
32, III.

Atostoginis dvaras, pavadin
tas Lakeside jau žinomas per 
keletą pastarųjų metų lietuvių 
tarpe. Jo savininkas yra Pranas 
Bastis, plačiai Chicagos lietuvių 
tarpe žinomas, kaiji geras pa
triotas, remiąs visus lietuvių 
tautiškus darbus. Minėjas jo 
atostoginis dvaras yra prie Pe- 
vvaukee ežero, už 23 mylių į va
karus nuo Wilwaukee, Wisc. jo 
dvaras apima 77 akrus žemės. 
Jį puošia visokeriopi medžiai ir 
krūmai, moderniški vasaroto
jams pastatai. Dėl informacijų 
kreiptis: Frank Bastis, 840 W. 
33 St., Chicago 8, III.

Naujakuris

Pajudėjo St. Louis Mo. BALF skyrius
Ankščiau aktyviai pasireiškęs' 

St. Louis Mo BALF skyrius, pa
skutiniu laiku maža ką tenuvei
kė, ir daugiausia dėl to, kad val
dybos narių skaičius dėl įvairių 
priežasčių sumažėjo ir nebuvo 
paskatinančio veiksnio aktyvu
mui pakelti.

Gegužės 1 d. į St. Louis Mo 
atvyko BALF centro įgaliotinis 
J. Valaitis, kuris ilgą laiką bu
vo BALF įgaliotiniu lietuvių 
tremtinių reikalams Vokietijoje.

Nors ir ne dideliam susirin
kusių skaičiui, J. Valaitis nupa
sakojo lietuvių tremtinių var
gus. Europoje dabar likę apie 
8000 lietuvių tremtinių, kurių 
dalis yra džiovininkai, llgonys ar 
šiaip dėl kitokių priežasčių ne
galėję išemigruoti.

Jei pirmiau tremtiniai, gyve
nantieji Europoje buvo reikalin
gi Amerikos lietuvių pagalbos, 
kada jais rūpinosi įvairios tarp
tautinės organizacijos ir plačiu 
mastu vedė šalpos darbą įvairių 
grupių ir srovių draugijos, tai 
dabar jie Amerikos lietuvių pa-

r

KAIP AITVARAI TAI PADARO?

Jų koncertas gegužės I 1 d.
Tikriausia kiekvienoje vieto

vėje, kur koncertuoja Aitvarų 
kvartetas, sužavėti klausytojai 
stato tą patį klausimą: "Kaip 
jie tai' padaro? ....” O klausimas 
suprantamas, kai patiriama, jog 
visi penki kvarteto nariai ne tik 
užimti nelengvu kasdienę duoną 
pelnančiu darbu, bet ir gyvena 
trijose skirtingose valstybėse (I), 
būtent N. Y., N. J. ir Conn. Tad 
neveltui kyla klausimas, kokiu 
būdu Aitvarai gali paruošti taip 
įvairų, įvairiam publikos sko
niui pritaikytą repertuarą, kas
kart pasirodyti su naujom dai
nom ir padainuoti jas taip, jog 
publika pamiršta mums įprastą 
šaltumą ir vėl šaukia kvartetą 
scenon.

Buvo malonu patirti, jog Ait
varai, žinodami, ką kainuoja vi
suomeninis darbas, įvertina kitų 
pastangas lietuviškumo išlaiky
me. š. m. Vasario 16 d. proga 
padarė aitvarišką staigmeną 
dviem kūrybingom, bet skaičium 
bei finansais nepajėgiom kolo
nijom: be jokio honoraro daly-

vavo Stamford, Conn. ir Kariiey, 
N. J. Vasario 16 d. minėjimuose.

šių metų sezoną kvartetas 
baigia dideliu pavasario koncer
tu Brooklyn, N. Y., kuris įvyks
ta gegužės mėn. 11 d. Schwaben 
Hali ir kurio pelnas skiriamas 
BALF’ui. Kiek matyti iš pro
gramos, koncertas bus ištisa 
naujiena: J. Matulaitienės va
dovaujami tautiniai šokiai, "gro
jant” kvartetui, Vilniaus dra
mos aktorius J. Palubinskas iš 
Baltimorės, Vilniaus Operos so
listė F. Pupėnaitė, kuri dainuos 
ir su kvartetu (abu pirmą kartą 
Brooklyne) ir Aitvarų naujos 
dainos.

"Kaip mes tai padarome? Pa
vieniai nariai pašvenčia nuo 3 iki 
6 vai. kiekvienai repeticijai, iš
leidžia gausiai pinigo kelionėms, 
nebūdami tikri, jog jis kada su
grįš, atsisako daugelio dalykų 
pradedant poilsiu ir užsispyrę 
dirba. Bet... nebandžius gal ne- 
visiems lengva suprasti”, paaiš
kina vienas Aitvarų.

A. V.

E.

MENO KOLEKTYVAS ALKA DETROITE
Balandžio mėn. gale Detroitas premjera įvyks Windsore, š. m. 

praturtėjo dar vienu organizaci- gegužės mėn. 18 d. ir gegužės 
niu vienetu. Pereitų metų vasa
rą akt. Justo Pusdešrio pastan
gomis prie Radijo Klubo buvo 
įsteigtas meno kolektyvas "Al
ka”, kuris kad ir palyginti, per, , 
trumpą laiką gražiai pasirodė 
Detroite kultūriniame gyveni
me; paruošęs vaidinimą, daly
vavęs daugelyje radijo valandė
lių bei gražiai prisidėdamas prie 
16 Vasario minėjimo programos 

'paįvairinimo. Po visų pasisekimų 
kolektyvas visais atžvilgiais su
stiprėjo ir pasiryžo dirbti sava
rankiškai, atsiskiriant nuo Ra
dijo klubo. Balandžio mėn. ga
le kolektyvas buvo Detroite in
korporuotas ir yra dabar sava
rankiška organizacija. Jo pava
dinimas pasiliko tas pat, ("Al
ka” Detroit Dramatic Club inc.) , 
Kolektyvo meno vadovu liko ak
torius — režisierius Justas Pus
dešris. Seniesiems valdybos na
riams iš pareigų pasitraukus, 
naują kolektyvo vadovybę suda
ro: administratorius — Vytau
tas Ogilvis, seniūnas — Aleksan
dras Gubilas. Kolektyvas šiuo 
metu ruošia dvi komedijas: Vin-

. co Adomėno "Svetimas Plunks
nas" ir Keturakio "Amerika Pir- 
tyje”.. "Svetimų Plunksnų”

mėn. 24 d. 7 vai. p. p. buv. lietu
vių svetainėj, prie šv. Antano 
bažnyčios bus pakartota Detroi
to visuomenei.'"Amerika Pirty
je” numatoma taip pat netolimo
je ateityje pastatyti. Sękančio 
sezono atidarymui režisierius 
Justas Pusdešris yra numatęs 
paruošti Sudermano dramą 
"Garbė”. v„.

Reikia tikėtis, kad mūsų vi
suomenė tinkamai įvertins šio 
jauno kolektyvo pasiryžimą dar
bui ir rems savo gausiu atsilan
kymu į jų spektaklius.

Taip pat kolektyvas mielai' 
bendradarbiaus su kitomis vie
tos organizacijoms, paįvairinda
mas savo programa jų parengi
mus.

Visais kolektyvo reikalais pra
šome kreiptis į meno vadovą 
Justą Pusdešrį, 3559 Lawton, 
Detroit 8, Mich. Tel. TA 6-6920.

E. I’.

galbos dar daugiau reikalingi, 
nes jais jau nebesirūpina jokios 
tarptautinės organizacijos ir jie 
laikomi apgyvendintais atitinka
mose valstybėse, kuriose net ir 
sveikiems darbo nesuteikiama, o 
iš gaunamos pašalpos išsiversti 
negali. Tad Amerikos lietuviams 
belieka dvi išeitys: arba leisti 
tiems 8C/J0 tautiečių išmirti, 
arba suaktyvinti BALF veiklą 
taip, kad tie mūsų tautiečiai 
būtų sotūs ir apsirengę. Jei mes 
elgsimės kaip krikščionys, pado
rūs žmonės ir tautiečiai, tai ne
galėsime leisti mirti mūsų bro
liams, kurie yra komunizmo au
kos.

Tai pabrėžęs J. Valaitis kvietė 
ir St. Loui8 lietuvius čia pat 
paaukoti pagal savo išgales pa
galbos laukiantiems tautiečiams.

Po aukų rinkimo susirinku
sieji papildė St. Louis Mo BALF 
skyr. v-bos sudėtį ir dabar v-bą 
sudaro:

Jonas Simanavičius — pirmi
ninkas, Jonas Bataitis — vice
pirmininkas, Antanas Simana
vičius — sekretorius, Jonas Moc
kus — iždininkas ir Jonas Be- 
reiša — korespondentas.

Susirinkusiems J. Valaitis pri
statė lietuvių parapijos klebonas 
kun. Vitkus, kuris taip pat pa
tiekė pluokštą minčių, kaip pa
gyvinti šio skyriaus veiklą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės 15 d. 7:30 vab vak.

Koresp.

PITĮSTONE 
PAGERBĖ

A. GALINSKĄ

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

Ar jau 
įstojai į 

VILTIES 
draugiją?

THE MAT CO’S BASEMENT

BALTI
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Mūsų skautų trispalve vėliavų miške 1
’ - Vt ■ Ję

Bostono skautai veikia

«

Balandžio 26 d. 3000 Bostono 
skautų (BSA) dalyvavo tradi
cinėje, jau septintoje iš eilės, 
taip vad. Minute Man Piligrima- 
doje Lexingtone, Mass. Istori
nėje Lexington Green aikštėje 
susikaupę skautai pagerbdavo 
bočius — laisvės kovotojus — 
Minute Men, buvo atžymėti ati
tinkamais ženklais, o Filine’s 
prekybos firma įteikė 40 vėlia
vų naujai suorganizuotoms nuo 
1951 m. skautų ir vilkiukų drau
govėms. šioje įspūdingoje šven
tėje ir parade dalyvavo ir Bosto
no v-j os 52-j i DLK Kęstučio 
draugovė. Lietuviškoji trispalvė, 
atsivežta iš 1948 m. Baltijos Ju
biliejinės Stovyklos Vokietijoje, 
didingai plevėsavo tarp 170 ame
rikiečių skautų ir žvaigždėtųjų 
vėliavų. Dešimt kęstutėnų gavo 
šios piligrimados atžymėjimo si-

dabrinius ženklėlius. Piligrima- 
doje dalyvavo ir Bostono latviai 
skautai. Pavasariškas lietutis 
nesudrumstė skautų nuotaikos. ‘

KĘSTUTĖNAI KVIEČIA VISUS 
KAIMYNUS STOVYKLON

sto> 
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čiau išsijudinti ir Lietuvai dar 
daugiau pasidarbuoti.

Pagerbime dalyvavusieji A. 
Galinskui pritarė ir linkėjo dar 
ilgai dirbti lietuvybei.

Birželio 29 — liepos 7 dieno
mis Bostono vietininkijos kęstu- 
tenai prie Loon Pond ežero 
(Lakeville, Mass.) rengia vasa
ros stovyklą. Jon kviečiami 
vyklauti viso JAV rytinio 
kraščio lietuviai skautai.

Maistas, palapinės ir kt.
vyklinis bei sporto inventorius 
bus gautas viotoje iš BSA, ta
čiau pati stovykla bus visiškai 
atskira — lietuvių, skautų vado
vų tvarkoma. Mokestis _ iki 
$13. Prašoma registruotis pas 
draugininką «— vyr. skiltn. Algį 
Banevičių, 236 Bolton St., So. 
Boston 27, Mass. Stovyklautojų 
registracija baigiama š. m. bir
želio 1 d.

Kviečiame skautus praleisti 
gamtoje dešimtį srttagių stoyyk- 
linių dienų, kaip kadais jas leis
davo mūsų broliai gimtuose ši
luose.
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Balandžio mėn. 27 d. Pittsto- 
ne, Pa. Lietuvių piliečių klube 
buvo pagerbtas vietos senas vei
kėjas A. Galinskas. Programos 
vedėju buvo J. Maceina.

A. Galinskas lietuvybės darbą 
Pittstone dirba daugiau kaip 40 
metų, todėl ir į jo pagerbimą 
susirinko visi senesniosios kar
tos veikėjai.

Paminėjime pasakyta daug 
kalbų, atlikta ir meninė progra
ma, A. Galinskui įteiktos do
vanos.

Pagerbimo pabaigoje kalbėjo 
pats A. Galinskas. Jis kvietė vi
sus lietuvius dirbti, kad bendru 
darbu galėtume atgauti Lietuvai 
laisvę. Esą, kada dabar tiek daug 
naujų jėgų j lietuvių tarpą pri
buvo, reikia visiems dar spar-

COMFORT CASUALS.

Pusbačiai Moterims

*

šaukito ČHerry 1-3000

The May Co. Rūsio batų

Pašto ir telefono užsakymai 
'i

priimami.

Pradėkit vasarų su šiais leng- ■ 
S - '.'

vais, naujais pusbačiais... su 

specialiais guminiais padais pa

lengvinti kiekvienų jūsų žings- 

nį. Elnio odos dirželiai ir prie-

. kis. Visi vidutinio ilgio, su ilgai 

laikančios medžiagos -padais. 

Dydžiai 4 iki 9 (Ilgis tiktai vi

dutinis).

a

departamentas

TAUPYTI GALITE IR LAIŠKAIS! 
TAUPYKITE PAS SAVUS!

STANDARD FEDERAL
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA 

AMERIKOJE MOKA AUKŠTA DIVIDENDĄ 
'TURTAS ............................... per $31,000,000
ATSARGOS FONDAS   „ $ 3,000,000

HiU fllHII. SMGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF 

1 CHICAGO
4192 Archer Avė., Chicago 32, III.

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.

DIRVOS ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais:

Baltimore, Md.
Antanas česonis

620 W. Cross St.

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

So. Boston, Mass.
, Brunonas Kalvaitis, 

545 East Broadvvay.

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,

22 Intervale St.

Chicago, III.
Jonas Paplėnas,

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

Hamilton, Canada
Antanas Mingėla, 

190 Catherine St. S.
■i

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas,

62 Pauline Avė.

f

Australijoje
Povilas Ęukošiūnas,

Bok 1665 M, G.P.O. 
Adelaide, S. A.

Detroit, Mich.
L. Bulgarauskas, 
7313 Navy Avė.

VI. Pauža, 
9124 Quincy Avė.

Anglijoje
Dainora Daunoras 
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. '4

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

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis, 

5617 So. 31 St.

Newark, New Jersey
A. S. Trečiokas,

314 Walnut St.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys
287Y2.E. Main Št.

Venecuėlojė
Antanas Diržys,

Ąvenida Aląyon No. 6 
Oeste 

Maracay, Edo, Aragua -

' r
... : ‘
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New York-Brooklyne
Antanas Sodai t is,

. 57-56, 63rd St.,
Maspeth, N. Y.



SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

AMERIKOS KILIMAS

ti

PAVARDŽIŲ 
ATLIETU VINIMAS

ir 86 viengungiai.
1891. gėg. 5, 7 ir 15 d. kai ku- 

1935 metais, man lankantis' riose lietuvių kolonijose rengta 
Alytuje, gimnazijos direktoriaus1 protesto prakallx>s prieš rusų 
buvau nuvestas į kitoje pusėje žiaurumus Lietuvoje. Kalbėjo 
Nemuno įkurtą, nors mažiuką,| tūlas Coh.n. kun. A. Burba ir 
bet gražiai tvarkomą Lietuvos' Jonas šliupas, 
senienų muziejų. Ten mačiau 
daugeli tokių daiktų, kuriuos bu. I 
vau matęs ir vartojęs pats Lie- i 
tuvoje augdamas. Mačiau kai ką i 
dar senesnio, nematyto: medi- i 
nius įvairius namų padargus, ] 
kuriuos patys žmonės, savo ran- : 
kom pasidarydavo. 1

Kai prieš kelis metus Dear- 
boi’n miestelyje, prie Detroito, . 
buvo įrengtas Fordo Grenfield I 
Viliūge muziejus, kuriame Sutal
pinta viskius,_ką tik Amerikos 
baltieji gyveiiGrftti nuo savo pra
dėjimo čia kurtis vartojo, nu
vykęs į tą muziejų maloniai nu
stebau matydamas tokius pat 
medinius padargus — padargė- 
lius, mm paprasto medinio šauk
što iki didesnių žemei dirbti pa
dargų. Visai taip., kaip Lietuvo
je, kaip tame Alytaus muziejuje.

Naujai Amerikoje apsigyve
nusiems lietuviams (ne pro Sa
lį ir seniesiams), gyvenantiems 
Detroite, arti Detroito, arba 
vykstantiems į Detroitą pasi
svečiuoti pas savuosius, patariu 
pašvęsti pusdienį ir aplankyti 
Ford’s Greenfield Village, Dear- 
born, Mich., prie U.S. kelio 112. 
Ten matysit viską, ką Amerikos 
gyventojai naudojo iki šių dienų, 
ir įsitinkinsit. kad Amerikos gy
ventojai ne visada automobiliais 
važinėjo.

Seniems Amerikos lietuviams 
patartina tą Fordo muziejų ap
lankyti įsitikinti, kad ne tik Lie
tuvoje anais laikais buvo var
gingas gyvenimas, nuo kurio jie 
čia atbėgo, bet ir Amerikoje pa
našiai buvo, čia kai kuiliais at
žvilgiais gyvenimas pradėjo 
smarkiais šuoliais muštis pir
myn po atradimo anglies, gele
žies, gasolino, pravedąs geležin
kelius, paskui augant pramonei, 
išradus telefoną, įkinkius elek
trą.

To, viso vystyfnosi laikotarpy
je Amerikoje atsiradę, Lietuvoje 
to dar nematę, mūsų senieji lie
tuviai taip ir pasiliko nepatyrę, 
kad tuoj ir Lietuvoje atsirado 
elektra, telefonas, atsirado ir 
daug kitų pagerinimų, kurie iš 
pagrindų keitė buvusį gyvenimą.

NEDUOKIT VYRAMS 
GĖLIŲ!

Amerikoje nepriimta duoti 
vyrams gėlių bukietus koncer
tuose ir niekur kitur. Jeigu Al
girdo Brazio, Metropolitan ope
ros dainininko, akompanistas yra 
juokdarys, jis gali Brazį, už 
Clevelande jam suteiktą bukie
tą, kelis metus jo draugų tarpe 
gražiai pašiepinėti...

Gėlės Amerikoje duodama tik 
tokiais atvejais: jeigu Brazis, 
sakykime, atvyksta j Clevelandą 
su savo žmona, jį pasitinkant 
stotyje ar viešbutyje, gėlių bu
kietas duodamas jo žmonai, ne 
jam. Scenoje tik moterims bu
kietai duodami, jokiu būdu ne 
vyrams. Vyrams, kaip ir mo
terims, už dainavimą ar skam- 

■ binimą, didžiausias pasitenkini
mas yra gausus publikos ploji
mas. Gėlės moterims yra tik 
taip sau priedas, ne atlyginimas 
už pasisekimą.

Mūsų tremtiniai artistai, Lie
tuvos papročiu, lygiai įsižeistų, 
kaip ir kokia panelė, jeigu pro
gramos. metu negautų gėlių bu
kieto-. Tačiau čia turėtų prisi
taikyti Amerikos papročiui — 
negeisti bukietų. Amerikiečiams 
tai •.matant, jei kur dalyvauja 
kitataučiai, ausys kaista kai vy
rui’ artistui pakišama gėlių 
puokštė.

1893. geg. 11 — Chicagoje li
kit ur. įvyko lietuvių protesto 
mitingai prieš prezidento Gro- 
ver Cleveland sutartį su Rusija 
išduoti politinius prasikaltėlius. 
Birželio 10 d. pasiųsta į Wa- 
shingtoną rezoliucija, pasirašy
ta 200,000 Amerikos lietuvių.

1896. geg.
Amerikoje jau 
ki laikraščiai; 
ninku, Saulė, 
Kardas, Garsas. Tėvynė, Rytas.

1897, geg. 18 — Chicagoje pa
sirodė laikraštis "Amerikos Lie
tuvis”, bet jo išėjo tik trys nu
meriai.

1907, geg. m. — Po kolonijas 
važinėja socialistai agitatoriai 
A. žagaras ir P. Grigaitis, rink
dami aukas "revoliucijai”.

1910, geg. m. — Daugelyje 
lietuvių kolonijų rengtas 500 
metų minėjimas kaip Vytautas 
stimušė kryžiuočius Žalgirio mū
šyje.

1913, geg. 7 — Pranešama, 
kad be jau uždraustų įleisti Lie
tuvon laikraščių Kova, Keleivis 
ir Lietuva, dar uždrausta Lais
vė ir Katalikas.

1914, geg. 13 — Skelbiama, 
kad U.S. Kariuomenėje tarnau
ją 1020 lietuvių.

1913, geg. 13 —'Lietuvių ko
lonijose rengta paminėjimai 10 
metų spaudos atgavimo Lietu-į 
voje. ,

1916, geg. 15 —. Skelbiama, 
jog per pusantros metus Ame
rikoje lietuviai sudėjo Lietuvos 
reikalams virš $60,000 aukų (vi
siems fondams).

1917, geg. 17 — Brooklyne 
pradėjo eiti katalikų laikraštis 
"Garsas”, LRKSA organas, ku
rio redaktorium buvo Julius 
Kaupas.

1920, geg. 10 — Cituojama 
spaudoje Liet. Kat. federacijos 
rezoliucija, kurioje Lietuvos val
džiai skundžiama Lietuvos Fi
nansinė Misija (P. žadeikio, 
kun. J. žilinus ir Jono Vileišio 
vadovaujama), būk ji ardanti 
federaciją ir katalikų jaunimo 
organizaciją Vyčius.

1921, geg. 12 — Brooklyne su
organizuota "Drobės" bendrovė 
atidaro Kaune audimo ir popie
rių fabriką.

1921. geg. 10 — SLA ir TMD 
seimų proga, tautiniai laikraš
čiai Vienybė, Amerikos Lietu
vis, Sandara, Dirva, Tėvynė ir 
Artojas turėjo metini savo sei
mą.

1924 geg. 12 — Pasirodė kun. 
A. Miluko išleistas stambus vei
kalas "Aušros 40 metų sukak
tis”.

1925 geg. 16 — Rašoma, kad 
abu Susivienijimai turi 40,000 
narių, o pašalpinės lietuvių drau
gijos bendrai — 160,000 narių.

12 — Skaitoma 
aštuoni lietuviš- 
Vienybė Lietuv- 
Nauja Gadynė,

Prisidėk
prie VILTIES — spaudos 

ir radio bendrovės 
rėmimo.

PAŽVELGUS PRAEITIN
1886, geg. 10 — Nęw Yorke 

priskaitoma 76 „lietuvių šeimos

"Konkrečiai siūlyčiau sudary- 
prie Lituanistikos Instituto ar 

prie kitos kompetentingos’insti
tucijos ar organizacijos pavar
džių atlietuvinimo komisiją, ku
ri lyg ir tęstų Lietuvoje pradė
tą darbą, patardama bei nusta
tydama atlietuvintųjų, tl’umpin- 
tinųjų lietuviškąsias lytis. Ko
misijos darbas liūtų tik patarti 
suinteresuotiems asmenims, o 
juridiniai susitvarkyti tektų ati
tinkamose Amerikos įstaigo
se . ..” (J. Jasiukevičius, Darbi
ninkas, Nr. 31).

Pavardžių atlietuvinimo reika
lu reiktų rimtai susirūpinti, nes. 
kaip ir str. autorius konstatuoja, 
ne tik ankščiau atvykusieji lie
tuviškas pavardes sudarkė, bet 
ir dabar atvykę tremtiniai jau 
l ando jas amerikoninti ...

MANO MOTINA...

I) I

SURASTI

mūsų katalikus, nes jie, anot A. 
Maceinos, tų nuodėmę labai daž
nai papildo.’..-

Bf DINGAS RAŠYTOJO _ 
PASISAKYMAS

"Beveik pusantrų metų išgu
lėjo tos pasakos lentynoje. Kad 
ir kažinkaip stengiausi (ir laik
raščiuose buvo skelbta ir daugelį 
laiškų parašiau), tačiau niekaip 
negalėjau surasti leidėjo. Kur 
pelno nėra (visi žino, kad mūsų 
knygos dabar nebėra pelningas 
biznis), ten ir paramos sunku

"Mano Motina! Tu toli, 
radau aš laimę atsilyginti Tau 
nors už dalelę, ką man buvai da
vusi, bet Tavęs aš nepraradau. 
Gyvenimo audros mane priarti
no prie Tavęs dar labiau, nei 
anais laikais, kai laisvai galėjau 
Tave pasiekti. Nepasiekiama, ne- 
pamatoma, bet tokia artima Tu 
man šiandien, kai švenčiu Tavo, 
Motina, dieną . . .” ("Tėviškės ži
buriai, Nr. 18).

Seniausias ir gražiausiai ilius 
eruotas lietuviškos minties žur

nalas.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS

Kaina metams $3.00
Susipažinti siunčiamas 

dovanai.
6755 So. Western Avė,

Chicago 36, III,

Pra-

AR BAŽNYČIA NIEKAD 
NESIKIŠA Į POLITIKĄ?

surasti, nors yra mūsiškių tur
tingų ir su pinigais. Tada apsi
galvojau ir nutariau: nei namų, 
neiyautomobilio nesirengiu pirk
ti, o santaupų šiek tiek turiu — 
paversiu naudingam darbui. Jei 
knygos spausdinimo išlaidos bus 
padengtos pirkėjų — labai ge
rai, o jeigu nepadengsiu — irgi 
gerai. Vistiek-daugeliui suteik
siu malonumo bei džiaugsmo. 
Argį tik piniguose bei turtuose 
tėra laimė?" (Juozas 
Balčiūnas, Draugas,
19 d.)

švaistas— 
1952. IV.

Vyt. Gedrimas

LIET. VALST. TEATRO LAIMĖJIMAI
Juozas Kapočius Brooklyne 

ruošiasi išleisti Lietuvos Valsty
bės Teatro (dramos, operos ir 
baleto) atsiektiems meniniams 
laimėjimams atžymėti didelį 
iliustruotą leidinį. Redaktoriais 
jis yra pakvietęs rašytoją ir 
buv. nuolatinį to teatro beįidra- 
darb. Stasį Santvarą, teatro de
koratorių dai). Viktorą Andriu- 
šį ir dramos aktorių Henriką 
Kačinską.

Redaktoriai, atskirais laiškais, 
jau kreipėsi j visus Lietuvos te
atro buv. bendradarbius ir na
rius, kviesdami talkon, prašyda
mi teatro pastatymų fotografi
jų ir žinių.

Lietuvių meniniai sluogsniai,

kaip teko patirti, šiuo leidiniu la
bai susidomėję, nes tai būtų ne 
tik prisiminimas patiems ta te
atro dalyviams ir tą teatrą mė
gusiai lietuviškajai publikai, bet 
ir proga -pasirodyti svetimuose 
kraštuose,’ pavaizduojant lietu
vių teatrinės kultūros apimtį ir 
jos kilimą.

Tas pats Juozas Kapočius taip
gi ruošiasi išleisti ir didelę mo
nografiją apie M. K. Čiurlionį 
lietuvių ir anglų kalba. Nese
niai jo išleistoji Vytės Nemunj- 
lio "Meškiukas Rudniosiukas" 
jaunimo tarpe rado gyvo prita
rimo taip, kaip dabar susidomė
jimą sukėlė jo išleistoji Juozo 
Grišmanausko "Totlimieji kvad
ratai".

PADĖKITE
PAULAUSKAITĖS, iš Berži- 

niškiu k„ Kelmės v. i
PUSKIS Juozas.
RAKAUSKIENĖ RAUDO

NYTA, iš Kulų k., Skuodo v., 
Kretingos ap.

RAUDONYTA — RAKAUS
KIENĖ, iš Kulų k., Skuodo v., 
Kretingos ap.

RIŠKUS Juozas, iš Raguvos 
v., Panevėžio ap.

SAVICKAS Jonas, iš Drasu- 
taičių k., .Joniškio v., Šiaulių ap.

ŠIPAILA ir jo sesuo ŠIPAI- 
LYTĖ, kilę ar turėję giminių 
Vyšpynių k., Griškabūdžio v., 
šakių ap.

ŠVARCAS Augustas, iš Gais
rių k., l’ilviškio v., Vilkaviškio 
apskr.

ŠVARCIUTĖ Marija, iš Ože
lių k., Marijampolės ap.

BALACHENKO Ludmila ir 
Olga, iš St. Petersburgo (Petra
pilio), Rusijoje.

CZULKIES Jurgis, iš Stankai- 
tėlių (Abbau-Stankanten) k., 
Klaipėdos ap.

GELGAUDAS, iš Liudvinavo, 
Marijampolės ap.

KAPČINCKAITĖS Magdalena, 
Marcelė ir Petronėlė, viena jų 
ištekėjusi KASPERAVIČIENĖ, 
iš Alvito parap., Vilkaviškio ap.

KASPARAVIČIENĖ - KAPA- 
ČINSKAITĖ ir jos seserys, Mag- 

■ dalena, Marcelė ir Petronėlė, iš 
Alvito par., Vilkaviškio ap.

KAVALIARSKIENĖ - RAMO- 
NAUSKAITė, Marijona ir jos

• sesuo POVILAITIENĖ - RAMO- 
1 NAUSKAITė Pranė, iš Kau-
• piškio k., Vištyčio v., Vilkaviš

kio ap.

KAžDAILEVIčIUS Antanas, 
iš Taučių k„ Gaduvo bžntkm., 
Telšių ap.

Kazėnas Ignas.
KIAUPA Petras ir jo. brolis, 

iš Žalpių kaimo.
KIBARTAS Kazimieras ir 

Pranciškus, iš Piežių k., Teišių 
valsč.

KIEL Olga, iš St. Petersbur- 
go (Petrapilio), Rusijoje.

LIUDVIKAUSkAS Andrius iš 
Danblavos k., Igliškėlių v., Ma
rijampolės ap. ■

PIETKIEWI.TCH Anelia, 
Vilniaus.,

PIKIĘL Anatoly Joseph 
Maria, iš Odesos ir Vilniaus.

PIKIEL Angelika, Joseph 
Petre Franz, iš Vilniaus.

POPLAVVSKY Ignace, iš Vil
niaus.

POVILAITIENĖ — RAMO- 
NAUSKAITĖ Pranė ir jos sesuo 
KAVALIAUSKIENĖ - RAMO- 
NAUŠKAITĖ, Marijona, iš Kau
piškio k., Vištyčio v., Vilkaviš
kio ap.

POVILAITIS Julius, iš Bag- 
dongirio k., Meškuičių v„ Šiau
lių ap.

RAMONAUSKAITĖS Marijo
na KAVALIAUSKIENE ir jos 
sesuo Pranė POVILAITIENĖ iš 

. Kaupiškio k., Vištyčio v., Vii- 

. kaviškio ap.
Jieškomieji ar apie juos turin

tieji bet kurių žinių prašomi at- 
■ siliepti Lietuvos Generaliniam 
i Konsului šiuo adresu:

iš

ir

ir

CONSULATE GENKKAL O> 
LITHUANIA 

41 We«t 82nd Street 
New Yorlc 24. N. Y.

A. Maceina, rašydamas kata- 
| likų. vienybės reikalu, tarp kit

ko. pažymi:
"Politika yra esmėje formali

nis dalykas ir niekada ji nepa
kils krikščionies sąmonėje ligi 
turininių vertybių rango. Kas ją 
į šitokį rangą kelia, rengia kelią 
stabmeldybės atsigavimui.

Jau tik šis vienas politikos 
bruožas rodo, kad katalikų nu
sistatymas jos atžvilgiu buvo ir 
bus labai įvairus, nes valstybės 
valdymas gali būti įvairiai su
prastas ir dar įvairiau vykdo
mas. Bažnyčia savo politikos ne
turi ir negali turėti, nes tai yra 
ne jos dalykas. Bažnyčia niekad 
nesikiša j politiką, bet politika 
dažnai įsikiša į Bažnyčią, nes 
peržengia savo kompetencijos ri
bas ir užgrobia tai, kas jai iš 
esmės nepriklauso...” (Aidai, 
Nr. 4. 754 pusi.)

čia paliestas labai jautrus ne- 
1 sikišimo klausimas, tačiau ka

tegoriškas tvirtinimas, kad Baž- 
■ nyčia niekada nesikiša į politiką 

yr.a lygiai taip pat neteisingas, 
• kaip tvirtinimas, jog politika 

dažnai kišasi į Bažnyčią. Iš to 
kišimosi ir atsiranda visi nesu
sipratimai. Ir šia prasme, Baž
nyčia, taip pat dažnai kišasi ne 
į savo sritį...

Toliau str. autorius taip rašo:
"Kaip jie turi santykiuoti tarp 

savęs? Krikščioniui šis klausi
mas yra savaime aiškus: jų san
tykiai turi būti valdomi tiesos 
ir meilės dvasios. Diskusijos, 
klausimų kėlimas ir jų nagrinė
jimas, savos nuomonės skelbi
mas bei skleidimas yra savaime 
suprantami ir būtini dalykai. 
Tačiau viršum jų stovi tiesa ir 
meilė: tiesa idėjai ir meilė žmo
gui. Tai yra dieviškosios verty
bės, kurių krikščionis niekur ir 
niekados negali išsižadėti, jeigu 
jis nori palikti Kristaus moki
nys. Todėl iškreipti tyčiomis 
svetimas mintis, priskirti savo 
oponentui tai, ko jis nėra tei
gęs. įtarinėti žmones, skelbti 
apie juos nesamus ir nebūtus 
dalykus, skųsti juos vyresnie
siems, jiems nieko apie tai ne
žinant, yra nusikaltimas tiesai, 
ir meilei, vadinasi, nuodėmė .. 
(Aidai, Nr. 4, 156 pusi.)

Labai teisinga, ir pirmoj eilėj 
tai turėtų įsidėti galvon tie, ku
rie spaudoj, visuomeniniame ir 
politiniame gyvenime atstovauja

Modol VC 6710

NeW UNIVERSAL

NEW SUPER-TYPE VACŲUM CLEANER

O Jus* Press the Button

And Throw Away the Paper Bagi
Better, Faster, Easler, Wlth Alr Alonel

Cleans Rūgs B ~.[hnoMin>B[U<h ge„,u,urf,„dirt.i,„..
■ . ' s--t,we,r........'

■BEĖtNMBHH

JetPgvfgrGels Mote Dirt!
- i- : V ;.;, :1

Cleans everythlng better, 
taster, easlerl

The pokeriui Jet 99 motor cre»te» 

cubic inchei of elr » minute.. • geis 
iU the dirt the firtt Ūme.
cubic inchei of »*r e minute... I

foUotfsVouAsYouCIean?
Here’s “Room-Easy” 

Cleanlngl
«, j The Jei 99 neter geu in your w«y,
Ihffllflaslft. ĮjjMaMMa pKotj m you turo, Rh?e,’ fr°?į 

Ą room to room. Btlanced for euy 
c<rrytng. ^oo‘t tip off ttairv

NO DUST BAGS, NO CANS, 
NO FILTERS TO EMPTYI •
Nothing to take apart, no heavy 
motor to remove, it's the easiest 

č cleaner in the world to empty. ,

SUOPIS F
6921 Wade Park Avė.______ ___ :___ ' -, •
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RKO Keith’s 105th

PARDUODAMI NAMAI

CLEVELANDIEČIAMS

PARDUODAMAS NAMAS

PAVASARIS-VEIKIMO LAIKAS!

PARDUODAMI NAMAI

GASO ŠILDYMAS
PRANEŠIMAS MOKYTOJAMS

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS

KAMBARYS

JEI TIK NORI LINKSMAI PRALEISTI LAIKĄ

ATEIK I LIETUVIU SVETAINE!
Čia kiekvieną penktadienį grojant R. Gilio kapelai.

VYKSTA LINKSMI ŠOKIAI
VISUS KVIEČIA

Amerikos Lietuviu Piliečių Klubas

PRADĖKITE!
Atidarykite Bank of Ohio taupymo sąskaitą

6202 SUPERIOR AVĖ, HEnderson 1-9292

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

RAŠTO KLUBO 
SUSIRINKIMAS

MOTINOS DIENOS 
AKADEMIJA

KODĖL MOKĖTI DAUGIAU Už JŪSŲ

Rašto klubo narių susirinki
mas įvyksta sekmadienį, gegužės 
mėn. 11 d. 7 vai. vakare p. Ba- 
lašaičių bute: 1025 E. 74 St.

Vėsinamas oras Jūsų įtogumui

AUKOJO DIEPHOLZO 
GIMNAZIJAI

DAR ŠIANDIEN UŽEIK Į 
DIRVĄ

apšildymas.
$11,900

Oshen Realty Co.
SW 1-9126

Clevl. Lietuvių Tremtinių 
Draugijos Valdyba praneša visų 
organizacijų ir visuomenės ži-

irmos Komunijos fotografijas?

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

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
GEGUŽINĖ

7 kambarių namas vienai šei
mai. Gaso apšildymas. Didelis 
sklypas. Namas Giddings gat
vėj, netoli Superior. Kaina 
$8,700.

8 kambarių namas vienai šei
mai. Gaso apšildymas. Garažai. 
Nartas Lawnview gatvėj. Kaina 
$8.500.
P. P. Muliolis, 6606 Superior A v.

921 Huron Road ir Skyriai

Vienam arba dviem asmenims 
išnomuojamas kambarys. Gali
ma ir su maistu. Teirautis

HE 1-8516

5 kambariams gaso šildytuvas 
parduodamas už 60 dolerių. Sau-j' 
kitę HE 1-5-63, 1340 E. 68th St.!

Vienam arba dviems asmenims 
išnomuojamas kambarys. Gali 
naudotis visais patogumais. t

Kreiptis, 1375 E. 82 St. (19)

Du namai, 821 Thornhil Dr. 
vienas šalia kito, abu po 6 kam
barius. Baigiamas trečias. Ge
ras pirkinys. Kreiptis: EV 
2-1993.

Della E. Jakubs & Wilimm J. Jakubs
Licensijudti laidotuvių direktoriai -ir balsamuotojai

ĮDOMIOS RUNGTYNĖS
Gegužės 23 d. Centr. Armory 

salėje įvyks imtynės, kuriose 
dalyvauja penkios poros, įskai
tant dvi juodosios rasės jaunas 
imtininkes — Ethel Johnson ir 
Louiše Green. Taip pat bus Don 
Eagle, Gene Stanler ir kitos. 
Bilietai gaunami pas Richmanv, 
736 Ebclid Avė.

Mes turime visas naujausias 
knygas, kurios tik išėjo Ameri
koje, Anglijoje, Australijoje ar 
Vokietijoje. Užeik ir nusipirk.

I
Tarp eilės gerųjų knygų, at

kreipk dėmesį į šias:
Altorių šešėly ................... $4.00

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

P. J. KERŠIS
609-12 Sodely for Saving Bld. 

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

GRIŽO Iš FLORIDOS
Senas clevelandietis Pr. Jur- 

konis, Floridoj išgyvenęs 3 me
tus, grįžo į Clevelandą.

Iš ilgesnių atostogų į Cleve
landą* sugrįžo K. štaupas su 
žmona.

Trečiadienį — ketvirtadienį; 
gegužės 6 — 13 dienomis WALT 
DISNEY’S ”SN0W WHITE & 
THE SEVEN DWARFS” plūs 
OLYMPIC ELK.

Trečiadienį — šeštadienį, ge
gužės 14 — 17 dienomis THE 
PRIDE OF ST. LOUIS su Dan 
Dailey ir Joanne Dru.

Diepolzo gimnazijai remti 
kojo: kun. dr. V. Cukuras, 
Karalius, V. Kasakaitis, V. šnio- 
lis ir K. Valiukas po 10 dolerių; 
B. Gaidžiūnas, K. S. Karpius po 
5 dol. Kiti aukojo mažesnėm su
mom.

Artimiausiu laiku Diepholzo 
gimnazijai remti komisija ruo
šiasi vėl išsiųsti 200 xloL Visi 
clevelandiečiai prašomi "gimna
ziją paremti. Yra dar daug tau
tiečių, kurie gimnazijai paremti 
nei praėjusiais nei šiais metais 
nieko neaukojo.

■ ■■ ■ * , . ' ■

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue . ° ENdicott 1-1763

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

Norėdami pigiai pirkti namm mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

Nemokama vieta automobiliui pa
statyt Jums esant banke, tuojau už 
namų. 127 Pubiic Sųuare. |
Federal Deposit Insurance Corp. i 

narys.

2-jų šeimų namas po penkis 
kambarius — viršui ir pirmame 
aukšte. /

1190 E. 81 St.
Garažas dviems mašinoms. Ang
lių

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 
Aldona Wilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

Savers always wefcome

Pupieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai.

Liet u v is
Namų Maliavotojas

UŽSAKO DIRVĄ
Clevelandietis Povilas Vositas 

jau antri metai'užsako Dirvą sa
vo broliui, apsigyvenusiam Aus
tralijoje.

jums padeda taupyti!
Ateikit. Susipažinkit su 3 laipsnių 
planu, kaip sudaryti Jūsų taupymo* 
jųskaitą, arba pareikalaukit raštu | 

Nemokamos Knygeles ! 
išaiškinančios apio šį asme

nišką patarnavimą.

Varpai skamba.................. 2.50
Valentina .......................... 2.00
žemė .........  4.00

Visų lietuvių pasididžiavimas 
šias, ir daugelį kitų knygų, turėti 
savo namuose.

Dirvoje galite gauti Karį, Lie
tuvių dienas, Margutį, Pelėdą. 
Vienybę ir Amerikos Lietuvį.

MONCRIEF
ŠILDYMO IR

ORO VĖSINIMO SISTEMA

Pavasaris — naujų sumanymų ir veikimo laikas. 
Laikas statyti naujus namus, taisyti ar pagražinti.

Tuose sumanymuose visad atsiranda piniginis rei
kalas. Lietuvių Banke, norint tuos sumanymus įgyvendinti, 
galima daug atsiekti. Bankas per daug metų įsigijo; didelį 
patyrimą ir jums gali visada padėti.

PARDUODAMAS*NAMAS
■ Dviejų šeimų namas, 5 kam

bariai ir 4 kambariai.
Apžiūrėti: 1063 E. 76 St.

Pilnai padengta apdraūda UTah 1-4515

WM. DFRBS PAINTING CO.
SV-Įt. DEBESIS

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

5 šveicariški' ir geriausi Amerikos laikrodžiai •
S Laikrodžių taisymas. Brangėnybčs. Įvairus dovanų 
S • „ ‘ pasirinkimas;
g 7007 Superior Avė. Greta Ezėlla Theatre
| Telef.: EX 1-3969. Bute: AVA 1-2354 •

Atidaryta visą dieną. Sekmadieniai.- nuo 9 vai. iki 4 vai 
Tik trečiadieniais po pietų uždaryta. Atsineškit šį skelbi

mą ir gausit nuolaidą

BALSUOKITE UŽ
WILBUR H. BREWER

Kandidatas i 
VALSTYBĖS ATSTOVUS 

Respublikonų tikėtas
PRIEŠRINKIMINIAI BALSAVIMAI GEGUŽĖS 6, 1952

PAJĖGUS ADVOKATAS' 
Kvalifikuotas ir pasiruošęs atstovauti visus, neskiriant 

rasės, spalvos ar tikėjimo. (18)

niai, kad ji rengia didelę gegu
žinę (pikniką) liepos 6 d. ”THE 
BRAE-BURN” parke, 25000 Eu- 
clid Avė., Euclid, Ohio.

Prašoma tą sekmadienį ne
rengti kitų parengimų.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 4-2498
Cleveland, Ohio

SEZONAS BAIGIASI — 
NEPRALEISKIME 
PROGOS SMAGIAI 

PASIŠOKTI!
Sekmadienį, gegužės 11 d. 

7:30 vai. vak. 
Lietuvių salėje 

PASILINKSMINIMAS 
— ŠOKIAI

Groja R. Gylio orkestras 
Veiks bufetas ir bus daug 

paįvairinimų
Rengia Clevelando moksleiviai 

ateitininkai

ĮDOMI PASKAITA IR 
SUSIRINKIMAS

Gegužės 18 d., sekmadienį, 11 
v. Lietuvių salėje tik ką iš Ko
rėjos fronto grįžęs Algirdas Bu- 
turlovas skaitys įdomią paskai
tą apie savo išgyvenimus Korė
joje. Visa lietuviškoji visuomenė 
maloniai kviečiama atsilankyti. 
Šią paskaitą rengia Clevelando 
Tautinės Sąjungos skyrius. Tuoj 
po paskaitos įvyks Tautinės Są
jungos Clevelando skyriaus na
rių susirinkimas.

Scena iš DAINAVOS ANSAMBLIO muzikinio pastatymo "NEMUNAS ŽYDI”, kurį 
clevelandiečiai matys WHK Radio stoty, gegužės 17 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak.

Mokytojų Draugijos valdyba 
prašo visus Clevelande gyvenan
čius lietuvius mokytojus, neda
lyvavusius steigiamajame susi
rinkime, tačiau norinčius pri
klausyti draugijai, pranešti savo 
adresus V. Kavaliauskui, 7311 
Melrose Avė., arba įteikti ki
tiems valdybos nariams J. Stem- 
pužiui ar A. Tamolioniui.

Valdyba

Kaikurie clevelandiečiai nusi
skundžia, kad Clevelando sky
riuje yra permažai žinių iš vie
tinio lietuvių gyvenimo.

Redakcija, norėdama Cleve
lando žinių skyrių praplėsti, 
kviečia visus clevelandiečius, 
kad jie redakcijai praneštų vi
sus svarbesnius įvykius. Jei kas 
nori pranešti apie šeimynines 
sukaktis, gimimus, mirimus, iš- 

au | važiavimus atostogų ir kt., už 
K tokią žinią moka tik 50 centų.

Visų draugijų susirinkimai, 
paskaitos, minėjimai skelbiami 
nemokamai. Koncertų, vakarų, 
kortavimų, piknikų .ir pan. skel
bimai apmokami po 1 dolerį už 
colį.

Skelbdami šią tvarką kviečia- 
mtnjvisus. clevelandiečius mielai 
tuo. naudotis ir gyvinti Cleve
lando žinių skyrių.

J A K I BS & SON
FUNERAL KOME

Sekmadienį, gegužės 11 d., 
11:30 vai. Lietuvių salėje Cleve
lando Moksleivių Ateitininkų 
kuopa rengia motinos dienos mi
nėjimą —.akademiją. Visi kvie
čiami atsilankyti.

MIDUČIO IR 
RAGAIŠIO 

NUOTAIKINGAS 
POBŪVIS, 

ruošiamas akademikų skautų-čių, 
Clevelande įvyks š. m. gegužės 
mėn. 10 d. šeštadienį, ColoniaI 
Garden’s salėje, 1960 E. 79 St.

Lietuviškoji visuomenė nuo
širdžiai kviečiama apsilankyti, 
paragauti midučio su ragaišiu ir 
jaunatviškoj nuotaikoj paben
drauti savųjų tarpe.

Pakvietimus prašome įsigyti 
iš anksto. Jie gaunąmi "Dirvos” 
redakcijoje; spaudos kioske; pas 
platintojus: Rimą Jonaitytę, 
7417 Myron Avė., HE 2-0458; 
Militą žižniauskaitę, 1025 E. 74 
St.,’EX 1-9669; Vyt. .Raulinaitį, 
1093 E. 71 St., EX 1-4245 ir R. 
Braziulevičiūtę 1944 E. 66 St., 
HE 1-5833.,

Norintieji rezervuoti stalus, 
8-10 žmonių, prašomi pranešti 
telefonu HE 1-5833.. .

Vakaro pradžia: 8:00 vai. šo‘- 
kiams gros R. Gylio kapela.

_  THE _

B ANK OF O HIO

Balutis .............................. 1.50
Baltaragio malūnas ..........  2.50
Dulkės raud. saulėleidy .... 3.00 
Debesys plaukia pažemiu. .. 2.50 
Didžiosios atgailos ........... 3.50
Gintaro pasakos ..... 0.35
Kazimieras Saphiega ....... 2.50
Kuprelis............................ k 2.00
Lietuviškos pasakos..........  2.50
Lietuvių kalbos vadovas .... 4.50 
Lapės pasaka ..................  1.10
Mėnuo vadinamas medaus 2.50 
Meškiukas Rudnosukas .... 2.00- 
Motulė paviliojo ..............  0.60
Nemunas .......................... 2.50
Nuo Imsrės iki Orinoko . .. 2.50 
Namai ant smėlio..............  2.00
Our Country Lithuania .. . 5.00 
Pirmas rūpestis ............... 2.00
Pragaro pošvaistės ........... 3.50
Partizanai už geležinės

uždangos ..................  2.50
Paslaptis .......................... 1.00
Pakeliui į mirtį..................  1.00
Princas ir elgeta................ 1.20
Pietų vėjelis ....................... 1.00
Ramybė man...................... 0.80
Raguvos malūnininkas....... 0.25
San Michael knyga ........... 2.50
šventieji akmenys ............... 2.00
Tautosakos lobynas ........... 3.00
Tėvų pasakos ..................  1.90
Vieneri metai ir viena

savaitė   1.50

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

Pasiimkite sekančius penkis ar' dešimt nebūtinai 
reikalingų' dolerių ir pradėkit Bank of Ohio taupymo sąs
kaitą. Kai tik gausite tą magišką taupymo knygutę, jūs 
įsitikinsit, kad yra labai lengva taupyti. Jums bus malonu, 
turėti taupymo sąskaitą, šiame draugiškame ir patarnauti 
pasiruošiusiam taupymo banke. Visi mūsų- banko patar
navimai yra. jums prieinami.

6 patogūs sk y r i.a i
Atvykit arba' paskambinkit MA 1-8100 '

R.Y. FŲRNACE CO„ Medina, Ohio

. Jcivįrjgs will olways 

-be. importar.t to the 

;’man who'wants1o 

look .Tnto tire future 
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THE FIELD 40 metų profesinio darbo sukaktį minint
' IOCV • L

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, (>820 Superior Avenuc, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: EN-liv >tt 
1-4486. Redaktorius Balys GAIDŽ1CNAS (buto telefonas: GArfieid 1-7406).
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Tezes ir erezijos
KODĖL REIKIA KALBĖTI?

Jau ne kartą esame skaitę 
spaudoje, o kiti ir patys girdėję 
tokių pamokslininkų, kurie tvir
tino, jog Lietuvą valdę bedieviai, 
nei-jos konstitucijoj, nei himne 
nesąJJievo, kad tikėjimas ir jo 
skelbėjai buvę persekiojami, žo
džiu, Lietuvos tikintieji pergy
venę kone katakombų laikus. Iš
vada: už tai Lietuva susilauku
si pelnytos bausmės — bolševi
kiškos vergijos. Klausytojai ši
tokias tezes, žinoma, palydėdavo 
su šypsena, nes žinojo, kad toks 
pamokslininkas arba niekad tos 
Lietuvos nebuvo matęs, arba de
gė neapykanta savo kraujui ir 
savo tėvų šaliai, arba tiesiog 
bandė eiti slidžiais bačkos poli
tikierių takais, šitoje vietoje vi
sa byla ir būtų buvusi baigta.

Deja, P. Stravinskas su savo 
straipsniu išniro "Drauge". Jo 
intencija, žinoma, buvo kita, ta
čiau jo išvedžiojimai tiems ne
išmanėliams sudaro geroką 
ramstį ir toliau dėstyti apie anų 
laikų Lietuvos bedieviškumą ir 
net religijos persekiojimą ... 
Aišku, P. Stravinskas nenorėjo 
būti tų pamokslininkų talkinin
ku. Deja, taip įvyko. Ir dažnai 
tatai atsitinka žmonėms, kurie 
temato savo popierius ir para
grafus, bet nebemato realaus 
gyvenimo, nors jis būtų taip 
arti, jog ir ranka jį pasieksi.

užkliūva. Ne nemirkčiodamas jis , dualinę atsakomybę. O gal P. 
išpėrė kailį ir skautams, nes, gir-' 
di, ir jie pademonstravę Dievo 
ignoravimą. Kas gi iš tiesų jam 
nepatinka skautuose? Ar kad 
jų vadovybė nėra "A*. ...ies” klu
bo žinioje. Su. r . .„ima, ir pas 
skautus, kaip .r kitose organi
zacijose, esama sunkumų ir ne
sklandumų. Tatai labai gerai ži
no ir jų vadai ir jų dvasiniai 
vadovai. Tų sunkumų tikrai bū
tų mažiau, jei P. Stravinskas ir 
kai kurie jo vienminčiai, užuot 
kaišioję pagaliukus, patys šok
tų pagalbon didžiojo vežimo 
traukti. Arba — nors stovėtų 
nuošalėje ir turėtų kantrybės 
patylėti tada, kai kiti dirba.

Stravinskas staiga virto kolek
tyvinės atsakomybės šalifiinku? 
Jeigu taip, tai nėra ko kalbėti 
apie nacių atliktas masines žu
dynes, nė apie bolševikų vykdo
mą genocidą...

APIE PARTIJAS IR 
POLITINES SROVES

"TAUTININKŲ’* ROMANAS

TEZĖ IR EREZIJA

Ar jūs girdėjote, kad dailioji 
literatūra būtų šitaip rūšiuoja
ma : šitas romanas — tai respub
likonų, o anas — tai demokratų ? j 
Arba: šitoji poema — konser
vatorių, o anoji — tai darbiečių?. 
Vadinasi, pagal tai, katrai parti
jai ar politinei srovei tų veikalų 
autoriai priklauso. Ne, šitokio 
rūšiavimo nei literatūros istori
ja, nei jos teorija visiškai neži
no. Tai P. Stravinsko išradimas. 
Tikras unikumas! Ir šitą savo 
išradimą P. Stravinskas net pa
kartinai! rodo "Drauge”. Tiesa, 
V. Alantas parašė romaną. Jei
gu tasai veikalas puikus — visi 
garbės laurai priklauso tik V. 
Alantui, o ne tautininkams. Bet 

‘ jeigu tas veikalas tik šlamštas
P. Stravinskas "Drauge" bu- — reikia ausis patampyti tik V. 

vo iskelęs tezę — Dievas buvęs Alantui, o ne tautininkams. Vėl 
ignoruojamas Lietuvoje, šiai te- gį; jcj koks tautinės srovės rą
žei paremti jis nurodė 1928 ir.šytojas parašys genialų veikalą, 
1938 m. konstitucijas, iš kurių b 
Dievo vardas "iškritęs”, kuo to 
laiko mūsų valstybininkai pade
monstravę Dievo ignoravimą. Ne 
vieno mūsų valstybininkų pro
tai ir širdys buvę užvaldyti ru
siškojo nihilizmo ir 1.1. Kadangi 
ano meto Lietuvoje kulto reika
lams iš valstybės iždo buvo ski
riamos gana stambios pinigų 
sumos, kadangi tikybos dėsty- 
mastviso.se mokyklose buvo pri
valomas dalykas, kadangi vy
riausybės atstovai o fi^ihi neda
lyvaudavo viešose religinės&ąiroįĮ 

' cėsijose bei iškilmėse ir t.t,JtQ-. 
• dėl visi šie faktai sugriauni^Sjj

Stravinsko šališką ir neteisingą 
retoriką. Dėl to jam per "Dirvą” 
fijjvo trumpai drūtai atsakyta — 
meldžiamasis, tamsta ignoruoji 
tiesą. P. Stravinskui tatai ne
patiko. Netrukus per "Draugą” 
jis man replikavo, girdi, manoji 
tezė esanti klaidinga, tiesiog ere
tiška ir todėl jis ją paliekąs be 
esminio dėmesio! Matykite, aš 
nesupratęs didžios P. Stravins
ko minties. Negi apie Dievo ig
noravimą ten rašė koks Maoce- 
tungas, o ne P. Stravinskas iš 
Clevelando, Ohio?

O iš tiesų reikalas labai pa
prastas: apie Dievo ignoravimą 
rašė ne koks ten Maocėtungas, 
o tas pats P. Stravinskas ir į šį 
klausimą žiūrėjo per savo po
pierinį formalizmą, aš gį — taip, 
kaip jis atrodė realiame Lietu
vos gyvenime. O kad gyvenitpo 
faktai yra stipresni už P. Stra
vinsko formalizmą ir retoriką — 
nė mano' kaltė.

sakykime, vertą net Nobelio pre
mijos, ar jau vien dėl to ir visi 
tautininkai automatiškai pasi
darys genialūs? Argi ir toji No
belio premija solidariai jiems 
bus padalinta?...

Taip kalbėdamas turiu 
je ir teisinį principą —

IR SKAUTAI GAVO PYLOS

medicinos

prityrusių 
dar labai

Ne tik apie Maišiogalą ir Bai
sogalą, bet ir kitose Lietuvos 
vietose buvo apsčiai tetulių, ku
rios žmones skirstė tik į dvi gru
pes: "bažnytinius" ir "nebažny
tinius”. Šitąjį metodą pasigavę 
pusinteligenčiai steigė atskirus 
"katalikų” ir "cicilikų” koope
ratyvus, atskirus bankelius ir 
klubelius. Kodėl?- Kad veidas1 
būtų aiškus!...

Keista, kad ir P. Stravinskas 
netoli tenuriedėjęs: jis tą patį 
metodą naudoja, kalbėdamas 
apie politines organizacijas, šia į 
proga žvilgterėkime į kraštus,1 
kurie turi didesnį valstybinio! t, . . ■ • . ,
gyvenimo patyrimą Tiesa pran- Beveik prieš tnsdesimt metų, vo: — čia gimė profesorius Jur- skaičiuojamų šviesuolių saujelė, 
ctizų MRP, vokiečių CDU ir i'ta- mano tėvas- važiuodamas j še- ’gis Žilinskas. Jaučiau, kad tuose Vėliau, jau paaugus, pradėjus 
lų krikšč.’ demokratų partijų l'uvos turgŲ parduoti ūkio pro-j žodžiuose skambėjo pasididžia-, susigaudyti tuometiniuose rei- 
programos bazuojasi katalikiš-l 
kąja pasaulėžiūra. Bet tai — ne 
taisyklė. Mat, esama politinių 
partijų ir srovių, kurios pasau
lėžiūros dalykus palieka savo 
pačių narių nuožiūrai, laikyda
mos tatai privačiu dalyku. Ame- 
rikojej pvz., tiek respublikonų,' 
tiek demokratų partijose rasime 
glaudžiai beveikiančius ir kata-| 
likus, ir evangelikus ir net ma-' 
sonus. Nuostabu: nieks dėl to 
čia nekelia ermyderio. P. Stra
vinskui čia būtų puikaus darbo, 
net iki apalpimo, tuo labiau, kad 
nei demokratai, nei respubliko
nai netgi savo rašytų programų 
neturi (baisus skandalas!). O 
visgi ir tos partijos gyvuoja, o 
ir pati Amerika, galima sakyti

i duktus, -visada, pasiimdavo ir j vilnas, kad ir mūsų valsčius, štai J kaluose, didesnių švenčių metu, 
mane. Važiuodamas pro Janus-• pradeda duoti, didelius žmones, ne vienas mūsų tuometinių jau 
konių kaimą, jis dažnai botagu O tuo laiku mūsų gyvenamam j gausių gimnazistų, matydami
parodydavo į sodybą ir sakyda- kampe buvo tik ant pirštų su-

Muravjovo pėdomis
Kaip Lietuvoje ir kt. Pabal

tijo kraštuose stiprinamas rusi
nimas, patvirtina ne tik iš tų 
kraštų tiesiogiai gaunami pra
nešimai, bet taip pat ir ūžsienio 
spauda. Stockholme leidžiamas 
anglų k. "Nevvs-Letter” N. 270/ 
271 plačiai aprašo tuos metodus, 
kurių griebiamasi rusinimui ten 

I ‘ .. .|ar dagiau suintensyvinti. Lie-pavyzdingai tvarkosi. I. . ... ...... , .galvo- ” tuvių ir kt. pabaltiecių kalbos į
indivi- Jon. Bertašius, Cleveland, Ohio gyvąją vartoseną verčiamos 

_________________ ,  įtraukti tūkstančius rusiškų 
._______________________ ■ , skolinių, naujadarų, visokių ter-

• minų ir vad. idiomų, kurie atei- 
I ty draudžiami pakeisti savais 
i vertiniais ar kitais kalbiniais 
1 atitikmenimis, bet turi būt var- 

Terrios turi būti pateiktos iki tojami tokie, kokie yra nukalti 
birželio 4 d. | rusų. Nuo pat rusų okupacijos

* **
Žmonijos mokslo ir kultūros istorija

šaDr. M. Gimbutienė ir prof. S. 
jSRfcdėlis lankėsi Yale universi- 

(New Haven, Conn.) pas 
■prof. Dr. Ralph E. Turner, vy- 
rBjrsįąji . redaktorių UNESCO 
rtiestanTOB. ”žmonijos Mokslo ir
Kultui os loterijos (History °L coiumbja į^., Dorchester, Mass.1 Pagaliau, kaip lietuvių, ires- 
Mankmd). Yejkalas^ bi.sGtomų.Iji yrfl komisijoa> su. tų kalba turi būti pritaikyta prie

š"t' ’ keturis ^arytos Prie Patariamosios Lie- , "generalinės Maskvos linijos’?, 
nes ai e Ulls +uvjų QrUpės palaikyti ryšiui su visų trijų kraštų kalbininkams 

| minėto veikalo redakcija ir su- direktyvos buvo duotos per va- 
, telkti bendradarbiams lietuviš- sario 19-23 d. sušauktą konfe- 
kai medžiagai paruošti. Į komisi- renciją, kurioj taip pat dalyvavo 
ją įeina dar prof. dr. J. Puzinas keli kom. partijos sekretoriai, 
ir prof. S. Sužiedėlis. | Kaip tos direktyvos turi būti

tais klausimais turėtų Pėdžios daugiau kaip pusė teks-Kas
kokių pasiūlymų ar norėtų pla
tesnės informacijos, prašoma ra-

to’ visuose leidiniuose, žurna
luose ir laikraščiuose iš tikro 

š7tf D7."M7Girnbutt’ienei’,~25'o tėra vertimai iš rusų k.

P. Stravinskas, pasirodo, be- 
’esąs didelis krapštukas. Visi jam

paruoštas.^ 
metų pabaig 
kartus per metus bus leidžiamas I 
Paryžiuje žurnalas "Cahiers de' 
l’histoire Mondiale” (Journal of 
VVorld History). Jame bus spau
sdinami straipsniai, paruošti mi
nėtam veikalui, ir kritiškos pa
stabos. Pirmas numeris bus iš
leistas 1953 m- kovo mėn.H

Sū prof. Ralph E. Turner iš- 
siąiškinta,' kad Lietuvą liečiančių 
straipsnių gali būti apie 5-7, 
kiekvienas po 20 puslapių (600 
žodžių puslapyje). Jie turi liesti 
Lietuvos priešistorę (ryšįum su 
visa šiaurės rytų Europos sri
timi). lietuvių kalbą, tautosaką, 
liaudies meną ir papročius', teisę, 
dailė, literatūrą ir mokslu, ūki
nius — socialiniuš; santykius ir 
trumpą politinę apžvalgą. Straip
sniai gali būti paruošti angliš
kai, prancūziška'i arba ispaniš
kai. Kai kurie galėtų pasirodyti 
jau pirmame žurnalo, numeryje.

.TrrmimmmminmniTriirnnmmiTfnTYĮr.
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Gražios šeimyninės laimės ’

MAGDUTEI SAMSONAITEI

ALEKSANDRUI LIUTKUI

linki

J. Kazėno Oktetas

kaimiečių tarpe besikalbantį pro
fesorių, galvojom tokiu pat būti, 
siekti ko tai didelio, neatlikto. 
Tai buvo. jaunuolių svajonės. 
Vieniems jas . pasisekė geriau, 
kitiems blogiau realizuoti. O 
daug kam, jau ir geram kelyje 
esant, atėjusios okupacijos ir 
persekiojimai, viską sumaišė. 
Tos okupacijos ir profesorių iš
mušė iš darbo kelio, išvedė į 
tremtį.

Midlebury, Conn., kur dabar 
gyvena prof. Jurgis Žilinskas, 
balandžio 23 d. — Jurginėse, 
buvo atšvęsta ir profesoriaus 40 
metų profesinio darbo sukaktis, 
ir jo vardinės, ir drauge gimimo 
diena. Profesorius gimęs 1885 
metais balandžio mėn. 23 d. ma
no jau minėtame, nedideliam 
Januškonių kaime. Gimnazijos 
mokslus ėjo Liepojuje ir Arens- 
burge. Medicinos mokslus’ Dor
pato universitete. Gydytojo dip
lomą gavo 1912 m.

Medicinos praktiką pradėjo 
Veliuonoje, vėliau dirbo Dokiš- 
kyje, Svėdasuose ir Vabalninke. 
Užėjus pirmajam pasauliniui ka
rui įstojo į Raudonojo Kryžiaus 
organizaciją ir organizavo ligo
nines Vilniaus — Šiaulių rajone. 
Frontui asitraukus į šiaurę, 
Jurgis Žilinskas ilgesnį laiką dir
bo Minske. Minske bedirbdamas

praktiškai įvykdytos, dėstė iš 
Maskvos atsiųsti emisarai Se- 
rebrenikovas, Gornungas ir Oz- 
degovas, kurie iš tikro apie bal
tų kalbas nieko nenusivbkia. šiuo 
atžvilgiu ypač polus pasirodė 
latvių istorinio instituto direkt. 
K. Kraulinš, kuris pastebėjo, 
jog jo bylose esą apie 15.000 
sunkiai išverčiamų žodžių. Tad 
jis ir pastatė klausimą: kam 
juos versti iš viso? Rusinimo 
imtis buvo iškeltas reikalas šiais 
motyvais: 1) kadangi verčiant 
marksizmo teoretikų raštus tu
ri būti laikomasi griežčiausio 
tikslumo, 2) baltų kalbos, pasi- 
skolindamos žodžius iš "turtin
giausios” pasaulio rusų k., tuo 
pačiu tik praturtins savo žody
ną ir pačios tobulės; 3) iš kitos 
pusės baltų k. tuo būdu pasida
rys "grynesnės”, galėdamos nu
sikratyti visokiais "eksploata
torių klasės, kapitalistinės san
tvarkos žargonais” ir "religi
niais archaizmais”; 4) paleng
vės pats vertėjų darbas; 5) o __ __________________________
toji procedūra padės bovietinėms gavo pakvietimą grįžti j Dorpa- 
tautomš lengviau viena kitą pa- to universitetą vyresniu asisten- 
žinti.

Konferencija buvo baigta vi
sa eilė rezoliucijų ir telegrama' Voje Jurgis Žilinskas Lietuvą 
draugui Stalinui su "prašymu”,' vėl pasiekia 1918 metais. Čia 
kad leistų skolintis žodžius iš okupacinė valdžia jį • paskyrė

tu dirbti chirurginėj klinikoj.
I Po ilgesnio nebuvimo Lietu-

rusų k., nurodant, kad "arche- dirbti į Šiaulius. Šiauliuose pra- 
>, ......... buę0 vienerius pietus. 1919 me

tais persikėlė į Kauną, kur dir7 
bo Dr. šližiaus ligoninėj chirur
gu. čia dirbdamas, drauge "su 
dr. Sližiu suorganizavo pirmuo
sius Lietuvoje sanitarijos kur-

jevizmas’’ kalbiniu atžvilgiu yra 
neįmanomas. Arachejevas buvo 
caro generolas,- kuris prie Aįek- 
sandro I ir Nikalojąus I buvo 
Rusijoj įvedęs labai griežtą po
licinį režimą. Tą terminą daž
nai vartoja Stalinas. Baltai, anot sus felčeriams ir pirmuosius
žurnalo, caro laikais iš rusų k. 
buvo pasiskolinę nedaug būdin
gų tuometiniam policiniam rėži-’ 
mui žodžių, kaip stražninkaš, 
ųrėflninkas, kazokas, nėhaika ir 
kt. Užtat dabar’ tas kalbas tu
rės užplūsti tūkstančiai, šios rū
šies bolševikinių svetimybių.

Elta

kursus gailestingosioms sese
rims. Tuose kursuose.Jurgis Ži
linskas dėstė anatomiją, greitą
ją pagalbą ir chirurgiją. Kiek 
vėliau,, drauge su gydytojais 
Nąsvyčiu, žemguliu ir Staugai
čiu pradėjo organizuoti pirmuo
sius kursus studentams medi
kams, nėspėjusiems karo metu

užbaigti medicinos mokslą. Be- 
organizuojant iškilo mintis 
steigti Medicinos Institutą. Pa
našios mintys jau buvo kilusios 
pas gamtininkus, inžinierius ir 
kt. Tai idėjai tuometinė valdžia 
pritarė ir gimė Aukštieji Kur
sai, kuriuose buvo ir 
skyrius.

Tuo metu įvairių, 
specialistų Lietuvoje
stigo. Pačiuose Kursuose tuoj 
buvo susidurta su sunkumu, kas 
dėstys anatomiją ir histologiją 
Nesuradus kito kandidato, juos 
paėmė Jurgis Žilinskas. Neužil
go, iš Aukštųjų Kursų, gimė ir 
Lietuvos. Universitetas, vėliau 
pavadintas Vytauto Didžiojo 
vardu. Nuo pat universiteto 
įsteigimo dienos — 1922 mėtų 
vasario 16, Jurgis Žilinskas bu
vo paskirtas anatomijos institu
to vedėju, anatomijos ir histolo
gijos dėstytoju, docento laipsniu. 
Bedirbdamas šį darbą jis greit 
buvo pakeltas į ordinarinius pro
fesorius.

Dirbdamas mokymo darbą 
greit susidūrė su esamumais pa
talpų trūkumais. Išjudino Ana
tomijos Instituto rūmų statybos 
klausimą. Reikalas rastas labai 
aktualiu, pats profesorius buvo 
paskirtas į tų rūmų statybos ta-: 
rybą. Rūmai buvo pastatyti Mic
kevičiaus gatvėje.

Be universitetinio darbo Jur
gis Žilinskas dirbo ir daugelyje 
kitų įstaigų. Dirbdamas Kauno 
miesto savivaldybėje, išjudino 
Kauno miesto ligoninės statybos 
klausimą. Vėlia’u jis, kaip pri
tyręs šių sumanymų vykdyto
jas, buvo paskirtas į Universite
to Klinikų statybos komitetą. 
Tos statybos buvo baigtos 1941 
metais. Tai buvo Lietuvos medi
cinos pasididžiavimas, kada bu- 
vb' pastatyta klinikos 1000 ligo
nių,' su patologijos ir odontolo
gijos institutais.

Dirbdamas universiteto darbą 
prof. J. Žilinskas yra parašęs 
per 25 mokslo darbus, daugiau
sia iš anatomijos, histologijos ir 
antropologijos.

Prof. J. Žilinskas per tą laiką 
praleido per 1500 studentų, ku
rie vėliau pradėjo savistovj dar
bą. Visi jie gavo iš prof. J. Ži
linsko savo profesinio darbo pa
grindus. Todėl ir švenčiant jo 
profesinio darbo 40 metų su
kaktį, pilnai galimą teigti, kad 
jis yra visų nepriklausomos Lie
tuvos laikais mokslus baigusių 
gydytojų mokytojas ir auklėto
jas.

Čia plačiau iškėlėm prof. J. 
Žilinsko profesinį mediko darbą. 
Bet jis buvo ir net dabar dar 
tebėra aktyvus visuomeniniam 
darbe. Jis buvo aktyvus Kūrėjų 
— savanorių organizacijoj, at
sargos karininkų organizacijoj, 
aktyvus ir nuoširdus tautinin
kas, valstybininkas. Jis nepa
prastai įdomus pokalbiuose, įvai
rus sumanymuose, mėgstąs tik
rąjį juoką, visad Skatinąs kitus 
dirbti ir pats pirmasis darbinin
kas, gero pavyzdžio rodytojas.

Gaila, kad jo tokia įdomi su
kaktis, įvyko čia po svetimu 
dangum, toli nuo jo gyvenime 
sudėtos visos ] 
bos. Kaip mums praneša, tos su
kakties proga profesorių pasvei
kino Waterburio atsargos kari
ninkai, Tautinės Sąjungos cent
ro valdyba ir Waterburio sky
rius, kurio profesorius yra gar
bės- narys, Alena ir M. Deveniai 
ir visa eilė kitų asmenų.

Prof. J. Žilinskui, taip rūpes
tingai ir kantriai dirbusiam Lie
tuvos kūrybos darbą, visų skai
tytoji], vardu siunčiame geriau
sius pasveikinimus. Tikėkim su 
visa kenčiančia Lietuva, kad nė 
po svetimu stogu ir ne svetimų

profesinės kūry-Obi L 
ft nrnnnfin ina ati-
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. —-r.,;-.-—.--* UfejĖ
valdomi, bet savoj žemėj ir sa- M) į* 
voj valdžioj mes Vėl galėsim iš-^^* 
sitiesti’į kūrybos darbą. Išsities-
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ti visi, buvę mokytojai ir buvę
mokiniai. Balys Gaidžiūnas
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I ■. ■ ■ . •

mastviso.se

