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WATERBURIO 
ALTS PRADĖJO 
VILTIES TALKA

KURIE SKYRIAI PASEKS 
WATERBURIO PA-VYZDŽIU?

ALTS VVaterburio skyrius jau 
anksčiau, aptardamas savo veik- 
los metmenis, aptarė ir Sąjungos 
spaudos reikalus. Bet paskuti
niame Skyriaus susirinkime, 
įvykusiame šių metų lapkričio 
16 d., skyrė šiam klausimui žy
mią susirinkimo dalį ir svarstė 
jį visoj platumoj, žurnalistas J. 
Antanaitis, kuris spaudos reika
lais nemažai sielojasi, pats bū- 1 
damas tautinės Spaudos ir Ra- 
dio Draugijos "Viltis” narys ir , 
dalyvavęs savu laiku pirmame 
jos narių suvažiavime, padarė 
gana platų pranešimą tautinės 
spaudos reikalais. Po pranešimo 
gyvose diskusijose buvo konsta
tuota, kad tautinės Spaudos ir 
Radio Draugijos "Vilties" lėšų 
telkimas eina perdaug lėtu tem
pu. Sąjungos nariai ir skyriai 
nepakankamai energingai imasi 
telkimo darbo ar tai dėl stokos 
reikalo įsisąmoninimo, ar dėl ne
rangumo, ar tai dėl 'įvairių kitų 
priežasčių. 'Palyginus visame 
šiame krašte ir kitur esančių 
narių bei vienminčių skaičių, la
bai nedaugelis teįstojo į "Vil
ties” Draugiją nariais. Pasiry
žimas ir pasiaukojimas turėtų 
būti daug didesnis. Jeigu būtų 
finansinė talka g.vvesn., gerėtų 
ir "Dirvos” redakcijos darbo są
lygos.

Susirinkime buvo iškelta ir 
mintis, kad Skyrius padarytų 
nutarimą, įpareigoti skyriaus 
narius jstotį į "Vilties” Drau
giją. Bet nuo to atsisakyta ir 
palikta' kiekvienam laisvai apsi
spręsti. Patiekta ir sumanymas, 
telkti Draugijai narius paleng
vintomis įstojimo sąlygomis, bū
tent, kas savaitę ar kas mėnesį, 

. kad įmokėtų po nedidelę piingų 
sumą, po vieną, du ar daugiau 
dolerius, kiek kas gali. Toks su
manymas rado gyvą pritūrimą.

Po diskusijų susirinkimas pri
ėmė, šią

REZOLIUCIJĄ
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos VVaterburio Skyriaus 
susirinkimas, 'įvykęs šių metų 
lapkričio mėn. 16 d. VVaterbury, 
Conn., nuodugniai apsvarstęs 
tautinės spaudos reikalus, kons
tatuoja, kad sava spauda yra 
viena iš efektingiausių ir veiks
mingiausių priemonių Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos or
ganizacijai stiprinti, gajinti bei 
jos tikslams siekti, o taip pat 
dirbti dėl Lietuvos laisvinimo ir 
bendrų lietuvių tautos interesų. 
Todėl:

1. Skatinama Skyriaus narius 
ir kiekvieną susipratusį lietuvį 
visokeriopai remti tautinės min
ties spaudą, ją plėsti ir palai
kyti;

2. Kiekvienas ALT Sąjungos 
Skyriaus narys raginamas įsto
ti į augščiau paminėtų tikslų 
siekiančią ' Spaudos ir Radio 
Draugiją "VILTIS” na
rius. Susijusius su šiuo suma
nymu technikinius reikalus at
likti pavedama Skyriaus Valdy
bai; pats Skyrius jau įstojo į 
Draugiją nariu su 100 dolerių;

3. Greitesniam "Vilties” Drau
gijai lėšų sutelkimui, kad ji 
sparčiau galėtų įgyvendinti užsi
brėžtų spaudos tikslų, Water- 
burio ALTS skyrius imasi "Vil
ties” Draugijai narių parinkimo 
vajaus savo kolonijoj, tikėda
masis, kad -ši iniciatyva ras ati
tinkamo atgarsio ir kituose Są
jungos skyriuose bei lietuvių ko
lonijose narių tarpe, ir kad tokia 
vajaus banga - pereis per visą 
Ameriką.' ir palies kiekvieną 
bendramintį bei prijaučiantį;

4. Savo spaudos tobulinimo ir 
jos leidimo dažninimo galima
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Ka veikia Lietuvos laisvės Komitetas
. r

KOMITETO PAVADINIMO PAKEITIMAS. — ATLIKTI IR NUMATOMI DARBAI

"National Committee for a 
Free Europe” nutarė pakeisti 
prie jo veikiančių tautinių Lie
tuvių, Latvių ir Estų institucijų 
pavadinimus. Ligi šiol vadinama 
"Lithuanian Consultative Panel” 
dabar pavadinta

"Committee for a Free 
Lithuania".

Atitinkamai pakeisti ir latvių 
bei estų institucijų pavadinimai.

Lietuviškai tiksliai pažodžiui 
tą pavadinimą išversti neįmano
ma. Iš visų galimų vertimų tin
kamiausiu pripažintas šis:
"Lietuvos Laisvės Komitetas”

Ir "National Committee for a 
Free Europe” nusistatyta lietu
viškai' kalbant ar rašant vadinti 
"Europos Laisvės Komitetas”, o 
ne "Laisvosios Europos Komite
tas", kaip lig šiol daugelio buvo 
rašoma.

Padarytasis pavadinimo pa
keitimas jokiu atžvilgiu nekeičia 
nei institucijos pobūdžio, nei jos 
funkcijų.

Atkreipiamas dėmesys, kad 
pačiame Europos Laisvės Komi
teto įstaigoje yra "Research and 
Publications Service", kurioje 
yra ir lietuvių skyrius (Lithua
nian Section). Lietuviškai tą in
stituciją vadiname Europos Lai
svės Komiteto Tyrimų ir Spau
dos Tarnyba (Trumpai — TST). 
Lietuviškasis šios tarnybos sky
rius yra Europos Laisvės Komi
teto įstaigos skyrius.

buvo pabrėžta, jog
16 minėjimą New 

stengiamasi išvesti

Ryšium su šiuo pavadinimo 
pakeitimu, Lietuvos Laisvės Ko
mitetas lapkričio 28 d. buvo su
sikvietęs lietuviškųjų laikraščių 
atstovus ir trumpai nušvietė sa
vo šios vasaros darbus. Jų tarpe 
pažymėtini:

\Villiamsburgo deklaracijos 
pasirašymas drauge su kitų pa
vergtų tautų atstovais (apie ją 
spaudoje — lietuvių ir ameri-

atsiekti ne tik plačiu mastu mo
bilizuojant savas pajėgas reika
lingam "Vilties” kapitalui su
daryti, bet taip pat reikalinga, 
kad apie "Viltį” ir jos leidinius 
burtųsi stipriausios vienminčių 
intelektualinės pajėgos, kurios 
įgalintų tautinę spaudą nuola
tos gerinti;

5. Sveikintinas "Vilties” Drau
gijos pasiryžimas padažninti 
"Dirvos” ir jos priedo "Tėviš
kėlė” leidimą. Tačiau dar geriau 
"Tėviškėlė" atsiektų savo tiks
lų, jeigu ji būtų leidžiama at
skiru leidiniu vaikams;

6. Sveikintinas yra "Mūsų pra
nešimų” atgaivinimas. Jie patie
kia aktualiais mums klausimais 
informacijų. Tačiau jie bus ver
tingesni išeidami reguliariai, pe
riodiškai, nepriklausomai nuo 
"degančių” žinių atsiradimo ar 
jų nebuvimo;

7. Konstatuojama būtinas rei
kalingumas kiek galint greičiau 
pradėti leisti kultūros ir politi
kos žurnalą, kuriame būtų gvil
denami ir ideologijos, bei orga
nizacijos klausimai ir tuo, būdu 
būtų tautinės minties ihtelek- 
tuoaliniu vadovu, ne tik nariams, 
bet ir priaugančiam jaunimui 
bei visiems tais klausimais be
sidomintiems ;

8. Visų čia augščiau paminėtų 
reikalų įgyvendinimo nudelsimas 
reikštų kovos dėl lietuvybės ir 
tautos laisvinimo pagelbos silp
ninimą”.

■
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kiečių — savo laiku jau buvo 
rašyta).

Drauge su latvių bei estų ko
mitetais ir vietos visuomenės 
vadovybe buvo surengtas birže
lio įvykių minėjimas, kurio, me
tu, šalia įtakingų kalbėtojų, da
lyvavusių programoje, buvo 
gauta prezidento Trumano tele
grama ir Pabaltijo tautų išlais
vinimui palankus J. F. Dulles 
pareiškimas, kuris yra laikomas 
būsimojo Valst. Sekretoriaus nu
sistatymo palankaus pasikeiti
mo ženklu (anksčiau J. F. Dul
les Pabaltijo klausimu buvo ytin 
santūrus).

Ta proga 
ir Vasario 
Yorke bus
vien iš savybinio minėjimo rė
mų. Tuo reikalu jau dabar ta
riamasi su New Yorko Lietuvių 
Taryba.

Komitetas suorganizavimo lie
tuvių liudytojų apklausinėjimą 
Jungtinių Tautų specialiame ko
mitete, kuris tyrinėja priver
čiamųjų darbų klausimą. Pa
tiekta įtikinančios medžiagos 
apie lietuvių trėmimus priver
čiamiesiems darbams ir jų pa
dėtį tokiose stovyklose.

Komitetas drauge su kitų 
tautų atstovais aktyviai dalyva
vo piketo organizavime, kuriuo 
buvo sutiktas į JTO posėdžius 
atvykęs Višinskis.

Šioje JTO sesijoje, drauge su 
kitų tautu atstovais, komitetas 
parengė ir įteikė naują memo
randumą Genocido klausimu. Vė
liau, talkininkaujant dr. D. Kri
vickui, parengė memorandumą 
apie Lietuvos nepuolimo sutar
tis su sovietais ii- apie sovietų 
pasielgimus, kuriais tos sutartys 
buvo sulaužytos, šį memorandu
mą lapkričio 21 d. įteikė min. P. 
žadeikis. Memorandumas įteik
tas kibai laiku, nes JTO teisių 
komisijoje kaip tik turi būti 
svarstomas klausimas apie agre
sijos apibrėžimą (Memorandumo 
turinys patiekiamas atskirai).

Komiteto., nariai aktyviai da
lyvauja vadinamuose "Antradie
nių pokalbiuose”, kuriuose įvai
rių tautybių vadovaujantieji eg- 
zilų asmenys nagrinėja tarptau
tinės padėties įvykius. Čia, pa
prastai, susidaro egzilinių veiks
nių akcijos planų užuomazgos.

Komiteto iniciatyva New Yor
ke sukurtas Lietuvių Politinių 
Studijų Klubas, kuriame yra 
progos kiekvienam lietuviui pa
reikšti sumanymus bei esamos 
veiklos kritiką. Klubo tikslas — 
išryškinti visuomenėje glūdin
čias nuomones išlaisvinimo veik
los reikalais ir pasinaudoti jomis 
veiklai tobulinti bei jos netiks
lumams taisyti. Klube kiekvie
nas reiškia savo nuomonę, nesi
varžant jokiais atstovavimais, 
reiškiant tik savo asmeninę nuo
monę. Reiškiamas pageidavimas, 
kad ir kitose vietovėse susidary
tų tokie svarstymų klubai, kurie 
savo svarstymų išvadas ar pa
skiras ryškesnės nuomones ko
mitetui perduotų.

Komitetas parengė ir Euro
pinės Sąjūdžio Lietuvos Tautinės 
Organizacijos’. santvarkos nuo
status, kuriais numatoma ir 
šiarųe krašte sudaryti to. sąjū
džio atitinkamą vienetą (Lig šiol 
Europinio Sąjūdžio Lietuvos 
Tautinės organizacijos branduo- 
lis tebuvo Europoje). Susisiek
ta ir su pačia Europos Taryba 

• *

Strasburge, kuriai įteiktas me
morandumas Lietuvos dalyvavi
mo reikalu.

Išleistas "Lietuvos” žurnalo 1 
nr. ir netrukus jau išeis ir 2 nr. 
Taip pat dar šiais metais nu
matomas išleisti ir anglų kalba 
”The Baltic Revue”, kurį leidžia 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos ko
mitetai- Jau parengta Lietuviš
koji medžiaga bendrai pabaltie- 
čių "Baltajai Knygai" apie Ge
nocidą Pabaltijy.

Su kalbininkais baigiami tvar 
kyti vietovardžiai Lietuvos že
mėlapiui, kuris, vietovardžių 
tvarkymą pabaigus, bus atiduo
tas spausdinti. Rengiama Lie
tuvos istorinė geografija, kurios 
rankraščio laukiama kiekvienu 
metu (numatytas terminas jau 
yra suėjęs). Jau yra trečdalis 
medžiagos anglų kalba numato
mai išleisti knygai "Lithųanla", 
kurioje stengiamasi surinkti vi
sus svarbesnius duomenis apie 
Lietuvą. Knyga suplanuota apie 
400 puslapių dydžio.

Vidurio Europos Studijų įstai
goje šiuo metu studijuojamos 
Vidurio ir Rytų Europos elektros 
jėgainių, tekstilės pramonės, po- 
pierio, celiuliozės, gumos pra
monės, statybpsį medžiagų ir 
stiklo pramonės'klausimai. Tuo
se svarstymuose komitetui at
stovauja dr. Trimakas 
dėnas.

Komitetas rūpinasi 
lietuviams teikiamų 
Laisvės Komiteto 
kiekį. Pareitais metais tokių sti
pendijų buvo po 6 Europoj 
(Strasburge) ir čia. Dabar jų 
jau yra po 13. Komitetas talki
ninkauja lygiai lietuvių lygiai 
kitų institucijų darbams lietu
viškuose reikaluose. Pvz... talki
ninkauja Lietuvių Bendruomenės 
organizaciniam komitetui, 
kininkauja Crusade for

ir J. Au-

padidinti
Europos 

stipendijų
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• Šen. Vandenbergo
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Pianistas Andrius Kuprevičius, iš Argentinos atvykstąs į 
gučio rengiamą koncertą Chicagoje.

Mar-

RIMTAS ARGUMENTAS KOVOJANT PRIEŠ 
SOVIETUS
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Lietuvos pasiuntinybės ir kon
sulatai, o taipgi ir kiti veiksniai, 
kaip Lietuvos Laisv. K-tas, Ame
rikos Lietuvių Inf. Centras, 
kiekviena proga primena pasau
lio politikams apie besitęsiančią 
Lietuvos ir jos kaimynų okupa
ciją. Tokie priminimai sukelia 
Lietuvos bylai naudingų atgar
sių.

dom akcijai ir t.t.
Pagaliau, pastaruoju metu 

Komitetui susidarė proga sueiti 
j kontaktą net su Izraeliu. Kaip 
regima to kontakto žymė — Ko
mitetas per Izraelio delegaciją 
JTO pareiškė užuojautą dėl Iz
raelio prezidento mirties ir gavo 
nuoširdžią padėką.

PASAULY
(mirusio) sūnus Arthur Vandenberg 

paskirtas gen. Eisenhmvcrio sekretorium. Martin P. Durkin iš 
Washingtono, AFL lyderis, paskirtas darbo sekretorium. Sinclair 
Weeks, iš Mass. paskirtas prekybos sekretorium. Šen. Cobat l.odge 
paskirtas JAV atstovu prie Jungtinių Tautų ir Saugumo tarny
boje. Paskirta ir eilė kitų asmenų į įvairus atsakingas vietas.

• Parodomojoj Čekoslovakijos komunistų byloje paskelb
tas sprendimas: 11 pasmerkta pakarti, o 3 kalėti iki gyvos galvos 
kalėjime.

• Švedijoje mirė garsus keliautojas ir Azijos kraštų tyri
nėtojas Dr. Sven Hedin. Jis mirė eidamas 87 metus.
, . • Gen. M. Ridgway. NATO viršininkas, karinių pasitari
mų Iteikalais vėl atvyko į Italiją.

• Į pareigas įvesdintas naujas Meksikos prezidentas Adol
fo Ruiz Cortines. Jis priklauso revoliucijos partijai, kuri Meksiką 
valdo nuo 1917 metų.

• Vokietijos parlamentas, po ilgų svafstymų, 220 balsų 
prieš 160, nutarė dar šią savaitę svarstyti su Vakarų valstybėmis 
sudarytas taikos ir bendros gynybos sutartis.

Po Čekoslovakijos komunistų žydų bylos sprendimo. 
Izraelyje prasidėjo demonstraęijos prieš Čekoslovakiją.

• Saaro kraštę vyko balsavimai. Balsavimuose dalyvavo 
apie'90% turėjusių teisę' balsuoti. Tuščių balsų paduota apie 
24%. Tai vokiečių balsai, kurie protestavo prieš neleidimą į rin
kimus eiti vokiškoms partijoms. Balsų daugumą surinko Krikš
čionių partija. Socialdemokratai liko antroje .vietoje. Apie 9G 
surinko ir komunistai.

• Anglijos minlsteriui pirmininkui W. Chųrchilliui suėjo 
78 metai amžiaus.

• c. • Jungtinėse Tautose, svarstant Indijos pasiūlymą dėl pa
liaubų Korėjoje, už pasiūlymą balsavo 55. Prieš balsavo 5 — Ru-

• sija-ir jos pavergti kraštai. Taip pat prieš balsavo irKinijosat- 
. stovas, bet visiškai kitais moty vais. • '

J-

..

Štai lapkričio 21 d- Fitzmau- 
rice, Anglijos atstovas prie 
Jungt. Tautų šeštojo Komiteto, 
atsakydamas į Višinskio dviejų 
valandų kalbą apie agresijos ap- 
brėžimą prisiminė ir Baltijos 
valstybių okupaciją. Mat, Vi
šinskis savo kalboje atvaizdavo 
Sovietų Sąjungą kaip nuošir
džiausią taikos saugotoją ir ma
žųjų tautų užtarėją, į ką atsa
kydamas p. Fitzmaurice prisi
minė Antrojo Pasaulinio Karo 
pradžią atkreipdamas dėmesį į 
tai, kad Sovietų Sąjunga pasira
šė draugiškumo sutartį su karo 
kriminalistu Ribbentropu tuo 
duodama Vokietijai laisvas ran
kas Europoje. Kaipo pirmąjį ka
ro grobį Sov. Sąjunga okupavo 
pusę Lenkijos ir pradėjo karą 
prieš taikią Sutniją.

"Tuo nesitenkindama — tęsė 
p. Fitzmaurice — sekančiais me
lais Sovietų Sąjunga užpuolė ir 
prisijungė Latviją, Estiją ir Lie" 
tuvą, nežiūrint to, kad dvi tų 
valstybių turėjo sutartis su So
vietų Sąjunga, kuriose agresija 
buvo apibrėžta kaip tik ta pa
čia prasme, kurią Sovietų Są
junga dabar siūlo . .. Pasižiūrė
jus į Baltijos valstybių atvejį 
tikrai matyti tokio apibrėžimo 
naudingumas Sovietų Sąjungai; 
deja, tokio apibrėžimo naudin
gumas Baltijos valstybėms ne
toks aiškus. Stebėtinas faktas, 
kad iš devynių ar dešimties 
valstybių, su kuriomis Sovietų 
Sąjunga pasirašė tos rūšies su
tartis, visos prarado nepriklau
somybę, išskiriant tik dvi ar 
tris. Priedu prie trijų Baltijos 
valstybių Lenkija, Rumunija ir 
Čekoslovakija tai]) pat yra pa
vyzdžiai. Suomija, dar viena iš 
pasirašiusiųjų, taip pat buvo už
pulta. štai kas .atsitinka pasira
šius sutartis su Sovietų Sąjun
ga, kuriose yra agresijos ąpbrė- 
žimas”.

Lietuvos Gen. Konsulatas
•

KORĖJOJE
Paskutinioji savaitė Korėjoje, 

palyginti, buvo rami. Tik aviaci
jos veikla buvo labai gyva. Ko
munistai, po didesnių bombar
davimų vis praneša, kad patai
kyta į belaisvių stovyklą ir daug 

žuvę. Taip buvo pra
šią savaitę.

k • k

ALT 
SUVAŽIAVIMAS 
ALT susirinkimas praėjo ru- 

tiniškai. Atidaromoje kalboje 
pirmininkas kreipė daug dėmesio 
įrodinėjimams, kad Tarybos 
veikla nėra susijusi su Amerikos 
politinėmis partijomis, tad ir 
įvykstąs administracijos pasikei
timas Tarybos veiklai negalįs 
turėti įtakos. Tas įrodinėjimas 
pasirodė nereikalingas, nes Ta
rybą sudarančių grupių centrai 
nei neturėjo planų daryti pa
keitimų Tarybos vadovybėje, 
nors iš šalies tokių sugestijų ir 
buvo.

Vicepirmininkas A. Olis pa
reiškė tikįs, kai ateinantieji me
tai Tarybos .veikloje būsią' le- ■ 
miami persilaužimo metai. Se
kretorius dr. P. Grigaitis dėjo 
pastangas retušuoti tą nuomonę, 
įrodinėdamas, kad jei taip ir 
bus, tai ne tiek dėl administra
cijos pasikeitimo, kiek dėl bend
ro pasaulio politikoje vykstančio 
persilaužimo.

Apyskaitiniai pranešimai šį
met buvo daug turiningesni kon
krečiais duomenimis apie atlik
tus darbus. Ypač turiningas In
formacijos Centro dirbtų darbų 
sąrašas, juo labiau, kad šiais 
metais toji įstaiga išsivertė su 
visu trečdaliu mažesne išlaidų 
suma (tik 8 tūkstančiai vietoj 
pernykščių 12). Nors vietomis 
pastebima ir "išpūtimų” tame 
sąraše, pvz-, nurodymas, kad Inf. 
Centro direktorė dalyvauja 
formacijos koordinaciniame 
mitete, kuris iš tikrųjų dar 
ra pradėjęs realiai veikti.

Dėl apyskaitinių pranešimų 
buvo duodamas balsas tik pa- 

: klausti paaiškinimų. Lyg ir bu
vo duota vilčių, kad po visų pra
nešimų bus skirta laiko diskusi
jomis; kad Tarybos nariai galėtų 
pareikšti savo vertinimus bei 
kritiką, tačiau 'ta viltis greit 

' išnyko, kai po pranešimų skubiai 
buvo pereita prie kitų dienotvar
kės klausimų.

Dr. P. Grigaitis nereikalingai 
gaišo įrodinėdamas Genocido 
konvencijos reikalingumą, ka
dangi niekas iš Tarybos narių 
to neginčijo. Dar nereikalinges- 

' nis buvo nukrypimas į Hitlerio 
' klaidų kare su sovietais kritiką.

Oficialiajame sekretoriaus pra-
• nešime buvo padaryta priekaištų 
1 bendruomenės organizatoriams,

—priekaištų, kurie atidžiau skai
čiusiems bendruomenės organi
zacijos* statutą ir matantiems 
organizacijos kūrimo praktiką 
visiškai nekyla. Prel. Balkūnas 
labai energingai prieakištus at
rėmė ir dr. Grigaitis privačiai 
pasisakė, kad jeigu šitaip, tai 
viskas tvarkoj, žinoma, šios 
"Amerikos" atradinėti Tarybos 
susirinkime nebūtų reikėję, jei 
dr. Grigaitis šiuo klausimu būtų 
žinojęs nors tiek, kiek seniai ži
nomu daugumai paprastųjų Ta- 

: rybos narių.
Tarybos narių tarpe buvo pla-

■ čiai apgailestaujama, kad pra
ėjusiais metais izoliacija tarp 
Vykdomojo Komiteto ir Tarybos 
narių buvo dar labiau sustiprė-

• jusi, nei pirma. Kalbėti apie tai 
nebuvo kada, nes to klausimo 
nebuvo darbų tvarkoje, bet gale

1 tapo priimtas nutarimas, kuriuo 
' ateityje Vykd. Komitetas bent
■ karta per mėnesį turės infor- 
i muoti Tarybos narius apie savo

nutarimus ir darbus ir turės
• svarstyti bei spręsti kiekvieną • (
■ tokį pasiūlymą, kuris bus pa

remtas bent trijų Tarybos nariui 
Buvo taip pat pageidauta, kad . 
Vykd.. Komitetas sudarytų pla- • 
tesnį savo veikimo statutą, ku
riuo būtų praplėštas Vykd. Ko-

, miteto bendradarbiavimas su vi- »
■ sais Tąrybos nariais metinių su-
• širinkimų protarpių metu.

Priimta eilė rezoliucijų bei
■ sveikinimų ir nutarimas, kad

■
■

t-

B

BB

belaisvių 
nešta ir

*

1953 metais, biis šaukiamas Vi
suotinis Amerikos Lietuvių Kon
gresas.
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6788 ligoninės su 1.455.825 lo
vomis, taigi beveik kiekvienam 
gyventojų šimtui viena ligoninės 
lova.

1952 gruodžio 4 d. * Nr.49

KAS ir KUR
• Į dailininkų meno parodos, 
Clevelande, atidarymą, iš Chica- 
gos buvor.atvykę šie dailininkai: 
prof. A.“Varnas, prof. I. šlapelis 
ir J. Pautienius. Prof. A. Var
nas pasakė ir atidaromąją kalbą.

• Dailininkas Teisutis Zikaras, 
Australijoje, suruošė Melbourne 
savo darbų parodą.

• Toledo mieste, Ohio, susior
ganizavo Diepholzo gimnazijai 
remti būrelis.

ir vaikų gyvenimo. Vytė Nemu
nėlis tiems vaizdams pritaikė ei
lėraščius. Knyga gaunama Dir
voje arba pas leidėją: Povilas 
Ališauskas, 107-17, 118 St.,
Richmond Hill, N. Y.
• Lapkričio mėn. 10 d. Venezu- 
eloje, Caracąs mieste, automo
bilio nelaimėje žuvo Arturas 
Amonas. Jo žmona — Gražina 
Amonienė - Vokietaitytė gyvena 
U.S.A.

• Dail. ir arch. Petras Kiaulė- 
nas, su šeima atsikėlęs iš Chi- 
cagos, įsikūrė New Yorke. Jo 
naujas adresas: 34-41 77th St., 
Apt. 526, Jackson Heights L. I., 
New York, N. Y. Telef.: Illinois 
7-6620.

• Tik ką išėjo iš spaudos Vytės 
Nemunėlio ir Vyt. Augustino 
knyga ”Po tėvynės dangum”. 
Čia V. Augustinas sumontavo 
seriją vaizdų iš Lietuvos miestų, 
istorinių vietų, sodybų, gamtos

KALĖDINES
ir

NAUJŲJŲ METŲ
sveikinimo atvirutes,

dail. PAULIAUS AUGIO

• Juškaitė S. — Nyėrges iš 
Bediford, Ohio, su vyru, nuolati
niam gyvenimui išsikėlė į Ca- 
liforniją. Dabartinis adresas: 
521 S. Hudson Avenue, Pasade- 
na, Cal.
• Juozas Kašiuba iš Torrington, 
Conn. jau kelias dešimtis metų 
gyvenantis Jungt. Amr. Valsty
bėse, iki šiol išlaikė Lietuvos pi
lietybę. Jis visą laiką gyvena su 
galiojančiu Lietuvos užsienio 
pasu, kurį kas dveji metai at
siunčia Lietuvos Gen. Konsula
tui Netv Yorke galiojimą pra
tęsti. Kašiuba laukia tos dienos, 
kad pasitraukus okupantams ga
lėtų nuvažiuoti į Lietuvą jei jau 
neapsigyventi, tai nors apsilan
kyti. '
• Vyresniosios kartos veikėjas 
J. A. Urbonas, iš Dayton, Ohio, 
kaip ir ankstyvesniais metais, 
eilei savo pažįstamų ir draugų 
atnaujino Dirvos prenumeratą.

Baltuosius Rūmus suprojekta
vo airių kilmės kap. James Ho- 
ban. Jo projektas, kaip geriau
sias, laimėjo tuometinio kongre
so paskirtą premiją— 500 do
lerių. Tas pats J. Hoban patiekė 
rūmų atstatymo planus po 1814 
metų gaisro.

¥

Pirmojo prezidento — G. Wa- aspirino ar kitokio salicylo jun- 
shingtono — inauguracijos iš
kilmės buvo New Yorke, antrojo 
— J. Adamso — Philadelphijoj, 
ir tik pradedant trečiuoju JAV 
prezidentu (T. Jefferson) 
guracijos iškilmės visada 
ta sostinėj Wa?hingtone.

¥

Amerikos miestų valdybos tur 
ri rūpestį — kaip išvaikyti nuo 
viešųjų pastatų karvelius, kad 
apsaugojus pastatų išvaizdą. Vi
si ligšioliniai bandymai nebuvo 
sėkmingi. Dabar St. Louis mies
tas sugalvojo naują priemonę. 
Į visus tuos pastogės kampus, 
kur karveliai ( mėgdavo suktis 

I gūžtas, išvedžioti vamzdžiai. 
Tuose vamzdžiuose, kas pora co
lių, yra skylutės, per kurias nuo
lat paleidžiama srovė kompre- 
suoto oro. Naujovė tuo tarpu 
duoda gerų vaisių.

¥

Kava sveikam žmogui neken
kia — tokios išvados, po ilgų 
tyrinėjimų, priėjo Cornellio uni
versiteto mokslininkai. Tyrinė
jimams buvo naudojamos žiur
kės. Kelios žiurkių kartos visą 
savo gyvenimą negavo kitokio 
skysčio, kaip tik kavos, ir jų 
sveikata nebuvo 'blogesnė, negu 
kitų žiurkių. Priešingai, kai ku
rios patelės, gerdamos kavą, gy
veno ilgiau, negu vandeniu gir- 
dombs.

•
St. Louis vaikų klinikos trys 

gydytojai viešai kreipiasi į tė
vus — jokiu būdu neduoti kū
dikiams iki pusės metų amžiaus'

inau- 
vyks-

*

Barškuolės gyvatės mėsa yra 
laikoma skanumynu. Yra net 
fabrikų, (pav. Los Angelus), ku
rie gamina tos gyvatės konser
vus.

LSK ŽAIBO LENGVOSIOS 
ATLETIKOS REKORDAI

Į tolį: 15’11’* (4,86 m.) M. Mo
tiejūnas; Į augštį; 4’8” (1,42

Lapkričio 28 d., Clevealndo 
. ūros skautai ir ateitininkai su-z 
žaidė draugiškas rungtynes, ku
rias laimėjo ateitininkai, pasek
me — 37:18 (27:12). Nors pa-

darbo, 
užsisakykit Dirvoje. Viena 
dėžutė — 12 atviručių su 

vokais — tik $1.00.
Siųskit $1.00 ir tuoj gausit 

atvirutes
DIRVA,

6820 Superior Avenue,
Cleveland 3, Ohio
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Pasaulinė sveikatingumo or-| 
ganizacija* Genfe praneša, kad 
nuo 1945 metų pasaulis kas pa
ra padidėja 100,000 gyventojų, 
t. y., dažniau nei kas sekundė 
gimsta žmogus. Didžiausias prie- 
augliaus skaičius yra Pietų Ame
rikos valstybėse. Tik Airijoj gi
mimų skaičius yra mažesnis, ne
gu mirimų.

Kas nuostabiausia — po karo 
berniukų gimsta žymiai daugiau, 
negu mergaičių.

*
1900 metais JAV mirimų skai

čius sudarė 17,2 promilių, gi 
1950 — 9,6. Per tą patį laiko
tarpį kūdikių mirimas krito nuo 
130 iki 30 promilių. 1950 metais 
krašte buvo 204.400 gydytojų ir

ginio. Lapkričio mėn. pirmoje 
pusėje minėtoje klinikoje mirė 
trys tik atvežti kūdikiai, ir gy
dytojai nustatė, kad jie 
apsinuodiję aspirinu.

¥

Aviacijos gydytojas D. 
išrado naują tvarstomąją me
džiagą, vad- "Aeroplast”. Tai yra 
skaidrus skystis, kuriuo žaizda 
apšvirkščiama. šitoks tvarstis 
esąs pigus, labai greit ir leng
vai uždedamas ir, be to, per jį 
matoma žaizda, taigi lengva pa
stebėti infekciją.

*

Baltimorės bakteriologas A. 
H. Bryan, pasitelkęs keletą vyrų 
ir moterų, liepė poroms bučiuo
tis, o pats žiūrėjo į chronometrą 
ir, tuoj po bučkio, liepė abiem 
laižyti tam tikrą plokštelę, ku
rią tuoj pat kišo į mikroskopą. 
Tyrinėjimo išvados tokios: jei 
bučiuojamasi *2 sekundes, rytą, 
jei moteris yra tik ką nusida
žiusi lūpas, o vyras tik ką rūkęs 
ar tik ką vieną "išmetęs", tai 
bučkis sveikatai beveik nekenkia. 
Šiapjau, be minėtų apsisaugoji
mo priemonių, o dar vakarais, 
per 2 sekundes apie 250 mikrobų 
pasikeičia vietomis ant besibu
čiuojančiųjų lūpų.

¥

Viename Kairo kalėjime buvo 
gaminami naktį šviečia laikro
džių ciferblatai. Kurį laiką buvo 
pastebėki, kad ciferblatai visai 
nešviečia, o dirbtuvėje dirbą ka
liniai nepaprastai žiovauja. Pa
tyrinėjus susekta, kad kaliniai 
šviečiamais dažais nusidažė kor- 

j tas ir jomis lupdavo patamsy 
ištisomis 
žiovulys, 
tai.

buvo

Choy

naktimis. Nuo to ir 
ir netinkami ciferbla-

*
automobilių dirbtuvėsVienos

netoli Stokholmo (Švedija) sa
vininkas aptiko savo automobily 
įlindusią žiurkę. Negalėdamas 
jos niekaip iškrapštyti, sumanė 
ją nunuodyti. Tam tikslui, užda». 
ręs duris, prileido garažą ace
tileno. Acetilenas, pagavęs ki
birkštį, sprogo. Rezultatas: stip
riai sunaikintas garažas ir jame 
buvę 5 automobiliai, 6 asmenys 
sužeisti ir šimtai išbyrėjusių 
langų kaimynistėje. Nelaimės 
kaltininkės — žiurkės neliko nė 
pėdsako. ... Vr.

Newe$t Gift
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Eleetrie Shgver

Is hc fussy about his appcarancc? Docs hc 
Jikc to get his whiskcrs off ųuick aąd close? 
Docs hc apprcciatc prccision madp instru- 
ments? Then he’U Jikc this ncwest eleetrie 
shaver. Hąs 12 sclf-sharpening eutters. No 

' pulk No burn. Rcvolutįonary rotary action.
Quięt running, real brush-type motor needs 

.no lųbrication. Light įveight. Fits the palm 
• ngturally. ' * 1

95

ln real leathar.
Iravtl co»o

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park. Avė EX 1-0911

ŠVENTĖMS REIK VISOKIŲ 
DOVANŲ

Todėl Tamstoms ir pasiūlau:
1. Rašomąsias mašinėles su 

lietuvišku ir kitų kalbų rai
dynais.

2. šveicariškus laikrodžius.
3. Brilijantinius ir kitokius 

žiedus.
4. Gintarinius karolius, apy

rankes ir kitus įvairius dir
binius.

5. Visokius lietuviškus meno 
kūrinius — ‘rankdarbius, 
meniškus odos ir medžio 
dirbinius, tautinius kostiu
mus ir kt.

6. Foto aparatus, akordijonus
■ ir daug daug kitokių pre

kių, kurios tinka dovanoms.
Prašau užsisakyti iš anksto, 

nes gali kaikurių pritrūkti prieš 
šventes. Didžioji dalis' minėtų 
prekių yra gautos iš Europos. 
Tiesa, dar pamiršau Televizijos 
radio aparatus ir plunksnakočius 
"Pelikan” taipgi pas manę gau
site geroms sąlygoms'.

•J. Karvelis,
3249 So.Halsted St., 

Chięago. 8,' III. 
tel. DAnube 6-1136

. • ■ V . - '

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

įk
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KNYGOS
gaunamos iki Naujų Metų 

beveik už pusę kainos
ŠLIUPTĄRNIAI. Pirma kny

ga, kurioje tiek daug pasakyta 
apie Amerikos^ lietuvių gyveni, 
mo sunkumus,-vargus ir kovas 
dėl lietuvybės. 652 puslapiai, Jo
no šliupo,."dėdės” šerno.ir kun. 
Dembskio atvaizdai, kaina tik 3 
doleriai.

ŠIRDIES ROMAI. Amerikos 
lietuvių gyvenimo romanas; pir
mas apie širdį; iliustruotas; 450 
puslapių; kaina 4 doleriai.

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI. Septy
nios novelės, baisesnės už Upton 
Sinclair’io RAISTĄ; iliustruo
tos ; 316 puslapių; kaina 3 dole
riai. . • •

t

Visos 3 knygos tik už 6 dole
rius! Bet sitį, beprotiškai nu
mušta kaina galios tik iki Naujų 
Metų. Todėl nedelskite, bet kiš- 
kite į voką 6 dolerius ir siųskite: 
Dr. Alg. Margeris,3325 So. Hal- 
sted St., Chięago 8, RJ- Persiun- 
timp kaštus apmokame. •• (52) Į________

■

• Į -
: ••• " -

L'i

Jau treti metai, 'kai sėkmingai 
veikia LSK Žaibo lengvosios at
letikos sekcija. Kadangi ši sek
cija tiek išsiplėtė, kadi apėmė 
beveik lengvosios atletikos šakas 
bei lengvatletų klases, tai LSK 
žaibo vadovybė nutarė įvesti 
klubo lengvosios atletikos re
kordų registravimą vyrų, mote
rų, jaunių (bern. ir merg., 16-19 
metų amžiaus) ir jaunučių 
(bern. ir merg. iki 15 metų im
tinai) klasėse, žemiau duodame 
rekordų sąrašą 1952 m. lapkričio 
1 d. .

Vyrų klasėje: 60 m.: 7,6 sek. 
Gytis 'Motiejūnas (1951) ; 100 
m.: 11,3 sek. Jurgis Vodopalas 
(1951); 200 m.: 24,1 sek. J. Vo
dopalas (1951); 400 m.: 57,3 
sek. Vytautas Valaitis (1951); 
800 m.: 2:08,2 min. V. Valaitis 
(1951); 1500 m.: 4:44,4 min. 
Česlovas Melsbakas (1952).

J tolį: 19’111/2” (6,09 m.) J. 
Vodopalas (1951).

Į augštį: 5’91/4” (1,76 m.) 
Algirdas Liutkevičius (1952).

Į tolį iš vietos: 9,7 3/4” (2,94. 
m.)** J. Vodopalas (1951).

. Rutulys: 41’3” (12,59 m.) J. Vo
dopalas (1951).

■ Diskas: 117’5" (35,80 m.) Au
gustas Paškonis (1952).

Moterų klasėje: 50 yardų: 6,2 
sek. Elvyra šikšniūtė (1951); 

i 50 m.; 6,7 sek.** E.. šikšniūtė 
(1951); 60 m.: 7,8 sek.** E. 
šikšniūtė (1952); 100 m.: 13,5 
sek. E. šikšniūtė (1951).

Į tolį: 16’1” (4,91 m.) E.
1 šikšniūtė (1952).

Į augštį: 4’3” (1,30 m.) Auš- 
! ra Barzdukaitė (1951).

Į tolį iš vietos.: 7’7” (2,31 m.) * 
E. šikšniūtė (1951).

Rutulys: 35’1/4” (10,68 m.) 
Stefa Juodvalkytė (1952).

Diskas: 86’5” (26,36 
Juodvalkytė (1952).

Jaunių klasėje: 60 
sek.* Gytis Motiejūnas (1951; 
100 m.: 11,6 sek. G. Motiejūnas 
(1952); Į tolį: 18’7'/2” (5,68 m.) 
Algirdas Liutkevičius (1951); 
I augštį: 5’6” (1,675 m.)* A- 
Liutkevičius (1951) ; Į tolį iš 
vietos: 8’1 >/2” (2,48m.) A. Liut- 
kevičius (1951); Rutulys (12 
lbs.): 41’4>/2” (12,62 m;) Algir
das Kijauskas (1952).

I

Mergaičių-jaunių klasėje: 50 
yradų: 6,2 sek.* Elvyra šikšniū
tė (1951); 50 m.: 6,7 sek.* Ė. 
šikšniūtė (1951); 60 m.: 8,0 
sek.* E. šikšniūtė (1951); 100 
m.: 13,5 sek. E. šikšniūtė
(1951); Į tolį: 15’81/8 (4,78 
m.) E. šikšniūtė (1951); Į augš
tį: 4’3” (1,30 m.) Aušra Barz
dukaitė (1951);.Į tolį iš vietos: 
7’7” (2,31)*.E. šikšniūtė (1951); 
Rutulys: 26’6” (8,08 m.) Jūratė 
Laikūnaitė (1952); Diskas: 74’ 
2” (22,65 m.) Renė Sapockytė 
(1952); Beisbolo sviedinukas: 
131’6" (40,05 m.) Mirga Dabri- 
kaitė (1952).

Jaunučių klasėje: 50 yardų: 
6,4 sek. Mindaugas Motiejūnas 
■(1951); 50 m.: 7,1 sek. M. Mo
tiejūnas (1951); 60m.: 7,7'sek.* 
M. Motiejūnas (1952); 100 m.: 
12,5 sek. M. Motiejūnas . (1952);

m.)

m.:

m.) M. Motiejūnas (1952); Į to- žios rungtynės buvo žemoko ly-
lį iš vietos: 7’i/2” (2,15 m.) Ri
mantas Melsbakas (1951); Ru
tulys 81bs.): 41’4” (12,61 m.)* 
Gytis Barzdukas (1952); Diskas 
(moterų) /100’5” (30,61 m.) G. 
Barzdukas (1952); Beisbolo svie
dinukas: 228’5” (69,62 m.) Ri
mantas Melsbakas (1951).

Mergaičių-jaunučių klasėje: 50 
yardų: 6,7 sek. Aldona Malcanai
tė (1952); 50 m.,: 7,3 sek. A. 
Malcanaitė (1952); 60 m.: 8,6 
sek. Aldona Malcanaitė (1952); 
Į tolį: 13’4” (4,07 m.); Į tolį iš 
vietos: 6’6” (1,98 m.) Nijolė 
Žydavičiūtė (1951); Rutulys: 
26’6” (8,08 m.) Jūratė Laikūnai- 
tė (1952); Diskas; 66’ (20,13 
m.) Jūratė Laikūnaitė (1952); 
Beisbolo sviedinukas: 128’6Vį” 
■(39,17 m.) J. Laikūnaitė (1951). 
j Pastaba: »reiškia goriausią 
tremties pasekmę. ♦* reiškia 
Lietuvos rekordinę pasekmę.

LSK žaibo Valdyba

NASVYTIS PRALAIMĖJO 
PUSFINALYJE

s.

7,6

Clevelando stalo teniso pirme
nybėse, kurios įvyko praėjusį 
savaitgalį, dalyvavęs S- Ameri
kos lietuvių stalo teniso meiste
ris J.- Nasvytis įtemptoje ir gra
žioje pirmenybių, kovoje pusfi
nalyje pralaimėjo naujam Cle- 
Velando meisteriui Sanford 
Gross. Tokiu būdu Nasvytis pa
sidalino 3-4 v. su buvusiu Cleve
lando meisteriu Joye Russell.

Mišriame dvejete, Nasvytis 
žaidęs su Clevelando meistere 
Elaine Mitchell finale pralaimėjo 
Gross — Kimes ir vyrų dvejete 
su Frtd' Ek iškovojo trečią vietą.

Pajėgi mūsų stalo tenisininkė 
K. Laikūnienė šiose pirmenybėse 
nedalyvavo.

Pažymėtina, kad pirmenybėse 
dalyvavo ir būrelis latvių spor
tininkų, bet jie visi iškrito pir- 

' muose ratuose.

gio, tačiau praėjo tikraiJ drau
giškoje ir sportiškoje nuotaiko- 
. e. Už ateitininkus žaidė ir taškų 
pelnė: J. Kijauskąs 11, A. Ki- 
j auskas 3, R. Apanavičius 7, A. 
Barzdukas 10, D. Balčiūnas 2, 
J. Pikturna 4. Jūros skautus at
stovavo: G. Motiejūnas 8, A. 
Kižys 2, R. Melsbakas 3, č. Mels, 
bakas 2, G. Barzdukas 2 ir M. 
Jarašiūnas 0.

• « •
šio sezono Clevelando miesto 

pirmenybėse LSK žaibas jau įre
gistravo dvi komandas: jaunių 
komandą (gim. datos riba 1934 
m. sausio 1 d.) MUNY Basket- 
ball Lygoje ir mergaičių (to pa
čio amžiaus) Daisy Mae Lygoje. 
Kaip žinome, šitos pačios ko
mandos dalyvavo ir pereitų me
tų pirmenybėse. Planuojama dar 
įregistruoti ir jaunučių — ber
niukų komandą (gimę 1937 m, 
ir jaunesni) toje pačioje MUNY 
Lygoje bei jaunučių - mergaičių 
(to pačio amžiaus) — Pigtail 
Lygoje. Kaip matome, šį sezo
ną pasigendama vyrų komandos. 
Didesnei vyrų komandos daliai 
išvykus atlikti karinės prievolės, 
praktiškai komandos masę su
daro jauniai, todėl ir prieita iš
vados geriau registruoti stipres
nę jaunių komandą, negu silpną 
vyrų.

• • •
Primenama, kad LSK Žaibo 

treniruotės vyksta sekančia 
tvarka: mergaičių krepšinis — 
antradieniais 6-8 vai., VVoodland 
R. C.; vyrų krepšinis ir tinkli
nis — ketvirtadieniais 6-8 vai., 
Merick House; jaunių krepšinis 
-7- penktadieniais 5-6:15 vai., 
Woodlahd R. C. ir mergaičių bei 
jaunių tinklinis —. penktadie
niais 6:15-7:15 vai., ten pat. 
Jaunučių-berniukų ir mergaičių 
treniruočių tvarka bus pranešta 
sekančią savaitę. Pastariesiems 
treniruotės vyks St. Clair R. C.

GERA KNYGA
GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS, 

GERIAUSIAS DRAUGAS NAMUOSE!
Marius Katiliškis: UŽUOVĖJA, šiaurės Aukštaitijos kaimo 

buities vaizdai,. 361 psl., kaina..............  <3 50 '
August Gailit: TOMAS NIPERNADIS, plačiai išgarsėjęs esto ’ 

August Gailit novelių romanas. Virš 300 psl., kaina.......... 2 50
Kazys Binkis: LYRIKA, piūsų poeto K. Binkio eilėraščių 

rinkinys. __________ ________ ..._____ ... 2 00 '
Liudas Dovydėnas: BROLIAI DOMEIKOS, 'romanas''Lietuvoj ’ 

laimėjęs valstybinę literatūros premiją. _
Guy de Maupassant: KAROLIAI, didžiojo prancūzų novelisto” 

Guy de Maupassant geriausių novelių rinkinys. 280 p„ kaina
Balys Sruoga: KAZIMIERAS SAPIEGA, veikalas iš gyvenimo 

17-18 šimtm. Lietuvoje. 270 psl., kaina
Bal. Sruoga: GIESMĖ APIE GEDIMINĄ, knyga mūsų'jaGnimui
Pear Lagerkvist:' BARABAS, 1951 m. Nobelio literatūros 

premija premijuota knyga. 212 psl., kaina
Kazys Boruta: BALTARAGIO MALŪNAS, viena''įėdau's'iū"

• knygų mūsų pokario literatūroje. 256 pbL, kaina
Axel Munthe: SAN MICHELE KNYGA, plačiai pasa'ūl'v'i'"' 

išgarsėjęs veikalas. Dvi dalys, kiekviena po
P. Jonikas: GIMTOJO ŽODŽIO BARUOSE, kalbos d'aiykk'i"”'' 

. Jieva Simonaityte: AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, Mažo'sio's 
L'etuvos buities romanas, 1935 m. Lietuvoj laimėjęs
valstybinę literatūros premiją. 437 psl. kaina 3 50

NEI V^ENAm:S BET KURIĄ 3ITŲ KNY°V> NEAPSIVlEsiTE

UŽSAKYMUS IR PINIGAMS SIŲSTI ADRESAS:
. T E R R A ,

748 West 33rd Street, 
Chięago 16, III.

2.60

2.60

2.60
2.00

2.25

2.60

2.50
1.50

KAS

2

UŽSISAKĖ
DIRVĄ — 

TAS NESIGAILĖJO!,
=

Kam Nepriklausoma Lietuva yra tikslas, visi skaito

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ leidžia Kanados Lie- • 

tuvių Centro Tarybą, apjungianti įvairių politinių pažiūrų 
bei partijų ir visokių, religinių bei nereliginių įsitikinimų 
lietuvius bendru tikslu: LiętUyių tautos progresas ir Lie
tuvos. Nepriklausomybė..

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVA sprendžia neišspręs-' 
tus Lietuvos ateities klausimus bei aktuąliąs problemas, 
daugiausia rašo apie gyvenipio ir įšikūriino sąlygas Kana
doje ir kituose kraštuose. • - ' ‘

' ■ N. L-VOS kaina: Kanadoje $5,00, visoje Amerikoje
$5,00.ir’kitur $6,00. .

Adresas: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, .7722 Ge
orge St., Ville Las'allę, Monpjeal, P. ,Q.» Canada. . .

Naujai atvykę "N.,L?*\gauna bargan ligi uždirbą,.

S’ .
■ i'

Ar jau 

įstojai į

V I L T. I E 8 

draugiją?

BETKURIA PROGA \_
GERIAUSIA DOVANA

pašomoji mašinėlė. Rašomosios 
mašinėlės visų geriausių firmų, 
lietuviškais, amorikoniškais ir 
įtitokiais raidynais, gaunamos 
išsimokėtinai, o tam tikrais at
vejais ir su gera nuolaida, čia 
pat gaunami išsimokėtinai ir 
garsieji ELECTROLUX dulkių' 
valytuvai. '

V, BARTKUS

..

■ Cleveland 8, Ohio'

■ '



IGNAS ŠLAPELIS

paroda

MARGUTIS DIRVOS ATSTOVAI
A. VANAGAITIS j kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos

reikalais:ir skelbimų

parodos 
tūkstan-

Gaunama Dirvoje.

Įsteigė kompozitorius

Baltimore, Md,
Antanas Cesonis 

1323 Hollins St.

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

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

Kaina $3.00

6755 So. Western Avė,
Chicago 36. III.

Kaina metams $3.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai.

tik J- Gaidelio "Milžinkapių var- 
"šaltišius” ir "Mes kaip

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. Jonas Balys

’eniausias ir gražiausiai ilius 
motas lietuviškos minties žūt 

nalas.

Chicago, III.
Jonas Paplėnas, 

4416 So. Hermitage Are.
YArd 7-0191

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

Detroit, Mich.
VI. Pauža, 

9124 Quincy Avė.

Newark, New Jersey 
A. S. Trečiokas, 

314 Walnut St.

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

Omaha, Nebr..
J. Povilaitis, 

5617 So. 31 St

moty- šiai' arba spalvotas' reprodukci-
ruoSti, jos. Vėliau L. D. Draugija pa- Bostono Lietuvių 
nupir-jėgė išleisti ir išdalinti nariams,

* ‘ ‘ j Vyrų choras. Vidury, tarp Iegiohierių, choro dirigentas kompozitorius Julius Gai
delis.

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

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,

9 Broad St.

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

Hamilton, Canada 
Antanas Mingėla, 

190 Catherine St. S.

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 

62 Pauline Avė.

Welland, Canada 
Žukauskas Kazys 
287’/s E. Main St.

galima būtų pavadinti lietuvių 
meniškų gabumų revizija.

Ir nepalankūs lenkai buvo nu
stebinti lietuvių tautodailės gau
sumu ir savitumu.

Lankytojų buvo ne šimtai, bet 
tūkstančiai. Nekalbant apie Vil
niaus ir kitų miestų gyventojus, 
ir kaimo žmonių šimtai atvažiavo 
parodos pažiūrėti. Ypač tiems 
buvo įdomu pamatyti' parodą, 
kurie buvo prisiuntę savo dar
bų.

L. D. Draugijos buvo nutarta 
duoti premijas už geresnius eks
ponatus, be to, supirkinėti įdo
mesnius pavyzdžius numatomam 
L. D. Draugijos muziejui. Tas 
rinkinys vėliau pateko j M. K. 
Čiurlionies Galeriją.

Spaudoj buvo skelbiama, kas
■ už ką gavo premiją. Tai buvo 
. stiprus paskatas stengtis, kad 
i sekančiais metais pačiam gauti
• keletą rublių ir garbę, aidančią 
! po visą Lietuvą.

Po tokio sėkmingo debiuto, L. 
D. Draugija tuoj pasidarė popu
liari ne tik miestuose, bet ir

• kaimuose. Kasmet ‘ rengė tokias
• parodas su nemažėjančiu pasi-
■ sekimu iki 1914 m.

Narių skaičius augo, tuo pą-
• čiū kasa Stiprėjo ir tolimesnei 
: veiklai galimybė .didėjo. Pradžio

je nariams buvo duodamos pre-
. mijos užpirkti' parodose paveik-

Pirmoji Lietuviu Dailės Paroda Vilniuje

perkaičiai įėjo Jonas Vileišis, Uįmo vaizdą .Tą pirmąją parodą, 
Mykolas Romeris, Petras Leo- ( *
nas, Steponas Kairys, Augustas j 
Janulaitis, Juozas Nemeikša, 
Marija Nemeikšaitė, Marija Put- , 
vinskaitė - žmuidzinavičienė ir , 
daug, daug kitų. ■

Pirmasis L. D. Draugijos gy
vybės ženklas buvo Pirmosios 
Lietuvių Dailės parodos suren- j 
girnas. Lietuvių profesionalų me
nininkų buvo labai maža, ir tie 
tik pradedą rodytis.

Besvarstant galimybes parodą 
surengti, kilo gera mintis: pri
traukti j tą parodą ir kaimo dai
lių dirbinių — tautos dailės — 
meistrus: dievadirbius, audėjas, 
mezgėjas ir t.t.

Užsiminus apie mūsų taudai- 
lę, negalima — būtų nedora ne
paminėti Tado Daugirdo, Kau
no Miesto Muziejaus steigėjo ir 
organizatoriaus. Jis buvo pirmu
tinis, kuris atkreipė maloningą 
Žvilgsnį į lietuvių tautodailę ir 
ėmėsi kelti aikštėn jos reikšmę 
ir vertybę. , •

Jis pirmutinis pradėjo rinkti: 
Kauno Miesto Muziejų senus 

kaštuotus audinius, juostas, mar
gučius, medinę skulptūrą ir vi
sa, ką dailaus darė kaimo žmo
nės.

Jis pradėjo rašyti apie lietu
viųtautodailę spaudoj ne tik 
lietuvių, bet lenkų ir rusų. - 

jis, pagaliau, pirmutinis ėmėsi

žmonės, kurių gyvenimo tra
jektorija žemyn krenta, linkę yra 
dairytis atgal ir prisiminti pra
eitį. 1

šias eilutes rašąs yra kaip tik 1 
tokioj padėty, tad tebūne nenuo- 1 
stabu, kad rengiant šią Clevelan- ' 
de pirmąją lietuvių meninės ta
pybos darbų parodą, mintys nu
kelia į Vilnių, kur prieš 46 me
tus buvo surengta pirmoji lie
tuvių dailės paroda, apie kurią 
jaunesnės kartos žmonėms nėra 
nieko žinoma, nors lietuvių gy
venime buvo gana., reikšmingas 
įvykis. .

Rusų imperijai subraškėjus 
per karą su japonais ir pradėjus 
brėkšti lietuviams šiokiai tokiai 
nors kultūros srity laisvei, at
gavus spaudą 1904 m., greit ėmė 
reikštis lietuvių gyvenimo at
kutimas : rašytas žodis pradėjo 
lankyti ne tik miestų, bet ir kai
mų gyventojus. Netrukus ėmė 
steigtis ūkio, pramonės organi
zacijos ir kultūrinės draugijos, 
kaip Lietuvių Mokslo Draugija ir 
Lietuvių Dailės Draugija.

čia manau apsistoti, ties pa
starąja, kuri puoselėjo lietuvių 
meną ir rengė dailės parodas. 
• Lietuvių Dailės Draugija buvo 
įsteigta ir organizuota pagal 
Lenkijoj buvusių draugijų, ku
rios vadinosi ”Towarzystwa 
Zachętn Sztuh Pekinych”. Jų 
viena buvo Varšuvoj, kita Kro
kuvoj. Jos buvo ne profesionalų 
menininkų, bet visuomeninės, t- 
y. jų nariais galėjo būti ne tik 
menininkai, bet kiekvienas pi
lietis ar pilietė be jokio skirtu
mo konfesinių ir politinių įsiti
kinimų, jei tik pritaria draugi
jos tikslui — skatinti ir remti 
meno klestėjimą.

Pagal tuos pavyzdžius buvo 
įsteigta 1905 m. ir Lietuvių Dai
lės Draugija. Jos steigėjai buvo 
Antanas Žmuidzinavičius, Petras 
Rimša ir Mykolas Konstantas 
Čiurlionis. A. Žmuidzinavičius 
buvo išrinktas pirmininku. Jis 
liko, — buvo išrenkamas pirmi
ninku kol ta draugija gyvavo. 
Be jų trijų, čia tuoj įsirašė na
riais bemaž visa Vilniaus lietu
viška šviesuomenė ir į valdybą

kęs seną laužą, kadąise buvusį , 
didikų Pacų palocių, darė jame 
didelį remontą, T. Daugirdas įsi- 
piršo papuošti Maironio kamba
rius tautiniais motyvais, šias 
eilutes rašančiam teko talkinin
kauti T. Daugirdui šiame darbe.

T. Daugirdo entuziazmas pa
mažėle ir kitiems persidavė. Tad, 
rengiantis pirmajai lietuvių dai
lės parodai, buvo nutarta kvies
ti visus kaimo meistrus — tau
todailės dirbėjus — dalyvauti toj 
parodoj.

Iš tiesų, tai buvo labai vaisin
ga mintis. Ji sujudino ir atgai
vino Lietuvos apsnūdusį kaimą.

Paskelbus spaudai atsišauki
mus ir kvietimus, kad kaimo 
dailydės, audėjos ir mezgėjos ir 
kiti meistrai siųstų savo dailius 
išdirbinius: medinius, geležinius, 
audinius ir kitus kitokius savo 
dailius rankdarbius. Kaimas su
kruto. Ėmė plaukti iš visų Lie
tuvos užkampių šimtai siuntinių 
į Vilnių.

Buvo daug darbo: reikėjo pri
imti iš pašto šimtais siuntinių, 
juos pergabenti, suregistruoti, 
sunumeruoti, surūšiuoti ir t.t. J 
tuos visus darbus buvo įtraukti 
ne tik valdybos ir draugijos na
riai, bet ir kiti talkininkai, kad 
ir ne nariai.

Tuomet tai sklandžiai ėjo dar
bas, nes nebuvo tenai kas truk
dytų darbą, kaip dabar Chica- 

. boj yra. Nebent tik lenkai žvai
ravo į parodos rengimą, laiky
dami tai pavojinga litvomanijos 

. paraiška.
į Po daug triūso, pagaliau, ge

gužės mėnesį 1906 m. buvo iš
kilmingai atidaryta Pirmoj Lie
tuvių Dailės Paroda, rusų val
džios atstovams dalyvaujant.

Kokios vertės ten buvo rodo
ma vaizdinė tapyba, čia ne vieta 
aprašinėti. Buvo rašoma, kaip 
kam patiko, bet anuo metu ne
buvo niekam noro rašytą žodį 
vartoti taip, kaip daro tūli Chi
cagos rašeivos.

Bet tautodailės buvo tiek pri
siųsta, kad galima buvo susida- 

| ryti tikrą lietuvių grožio pajau-

kaip premiją, tokį rimtą albumą, 
kaip "Lietuvos Kryžiai” su Ant. 
Jaruševičiaus piešiniais ir Dr. 
Jono Basanavičiaus įžanga — 
plotoka kryžių studija.

Buvo jau pasirįžta išleisti M. 
K. Čiurlionio monografiją, teks
tas jau buvo paruoštas, bet ka
ras sutrūkdė įvykdyti šį suma
nymą ir pati draugija apmirė, 
suvaidinus žymų veidmenį lie
tuvių gyvenime, ne tik meno 
srity, bet ir žmonių suartėjime. 
Ji buvo neutrali platforma, ku
rioj žmonės įvairių religinių ir 
politinių įsitikinimų galėjo susi
tikti, kalbėtis ne šnairuodami į 
kits kitą, dirbti kultūrinį darbą 
ir matyti tęs veiklos gražius 
vaisius. Kitų tokių organizacijų 
Lietuvoj nebuvo.

Po pirmojo karo L. D. Drau
gijos veikla nebeatgijo. Meninin
kai pradėjo baidytis profanų įta
kos į meną. Tada ėmė kurtis 
nebe visuomeninės meno drau
gijos,. bet profesionalinės, kurių 
nariais galėjo būti tik profesio
nalai menininkai. O profanams, 
kurie sudaro plačią visuomenę, 
pamažėle ėmė įkirėti menininkų 
organizacijų kivirčiai ir žemini
mai kits kito. Tad visuomenė ir 
Lietuvos, valdžia mažai besiskai- 
tydavo su visomis menininkų or
ganizacijomis ir parodos nustojo 
aktualumo ir patrauklumo.

Pastaraisiais Nepriklausomos 
Lietuvos metais meno 
lankytojus skaitė nebe 
čiais, bet tik šimtais.

Ši pirmoji lietuvių
. Clevelande, žinoma,’ neturi ma

žiausių pretenzijų suvaidinti 
Pirmosios Vilniuj Lietuvių Me-

■ no Parodos vaidmenį. Gera būtų,
• kad ji kai kam tarp lankytojų
• sužadintų neseparetistinių, bet 

artinančių ir žmones jungiančių
■ malonių jausmų.

Lietuviai vyrai dainuoja Bostone
'■/- ■ ■1

Rudens meto kultūriniai pa
rengimai Bostone prasidėjo. 
Prieš kurį laiką Jordan Halle 
turėjome muzikinį baltų pasi
rodymą, o dabar, lapkričio 16 d. 
3 vai. p. p., So. Bostono High 
School didžiojoj salėj savo pir
mąjį koncertą surengė Bostono 
Lietuvių Vyrų Choras, kurio di
rigentas yra komp. Julius 
Gaidelis.

Bostono Lietuvių Vyrų Choras 
susiorganizavo prieš ' vienerius 
metus laiko, šiuo metu jį sudaro 
40 vyrų, kurių tarpe rasime vy
resnių ir visai jaunų,' rasime in
žinierių, studentų, amatininkų, 
buv. ūkininkų ir buv. valdininkų. 
Nežiūrint šio profesinio įvaira- 
vimo, Bostono Lietuvių Vyrų 
choro tarpusaviai santykiai yra 
nuoširdūs ir draugingi. Į tą gra- 
.:ų sambūrį juos sujungė lietu
viškosios dainos meilė, gal net 
ir pagirtinos pastangos prasi
mušti su gražiąja lietuvių dai
na už savo tautiečių kolonijos 
ribų. Choro vyrai gerai supran
ta, kad1 augštesniam dainavimo 
meno lygiui pasiekti yra reika
lingas nemažas darbo valandų 
skaičius. Kiek teko nugirsti, jie 
dirba energingai ir su- atsidėji
mu. Jau yra gražiai pasirodę ki
tų organizacijų parengimuose, 
todėl Bostone tasai choras jau 
yra gana populiarus. Kad tokis garbingų laimėjimų, 
choras Massachussets sostinėj 16 d. koncertas Bostone parodė, 
atsirastų, daug rūpesčio ir triūso

’ padėjo p. Albinas V a 1 - , 
■ k a v i č i u s , prieš trejetą 

mėnesių pašauktas į JAV ka
riuomenę. šiuo metu choro pir
mininkas yra p. M b n k u s .

Bostone Vyrų Choras turi ne
mažą nuoširdžių prietelių. At- 
žymėtinas Stepono Dariaus le
gionierių postas su b,uv. koman- < 
dierium p. Romanu ir da
bartiniu inž. ai. Čapliku, 
kurie savo namuose chorui davė 
repeticijų patalpas ir iki šiol už 
tai neėmė jokio atlyginimo. Daug 
bičiuliškumo vyrų chorui paro
dė žinomasis Bostono veikėjas 
ir biznierius p. R a z v a d a u s- 
k a s . Stepono Dariaus legio
nieriai savo vėliavom papildė ir 
pirmąjį Bostono Lietuvių Vyrų 
choro koncertą. Vėliavų pager
bimo apeigoms vadovavo p. R o- 
manas.

Keletą žodžių tarę apie Bos
tono Lietuvių Vyrų choro susi- 
organizavimą, apie jo bičiulius 
ir darbo sąlygas, dabar paklau
sykim jų pirmojo koncerto. Kaip 
jau sakyta, koncertas prasidėjo 
legionierių surengtam ceremoni- tą šiame koncerte buvo atlikta 
jom. Po to atskiru nuoširdžiu ir 
šiltu žodžiu chorą ir jo vadovą pai”, 
komp. Julių Gaidelį pasveikino Sakalai”. Visi trys čia suminėti

Lietuvos konsulas Bostone adv. 
A. A. šalna. Kai pakylo už
danga, kai pasirodė gražiai išsi
rikiavę vyrai, karštais plojimais 
juos sveikino ir rinktinė Bosto
no lietuvių visuomenė. Komp. 
Julius Gaidelis pakėlė 
rankas ir turininga koncerto 
programa prasidėjo. Dabar pa
mėginkim tą koncertą apžvelgti 
meniniu požiūriu.

Komp. Julius G a i d e - ma, jų kompozicinė technika yra 
lis, jau Lietuvoj pagarsėjęs sudėdinga, todėl tas dainas ga- 
kompozicine kūryba, ypačiai ver- lės dainuoti tik pajėgūs vyrų 
tinamas komp. J. Gruodžio mo-Įchorai. Reikia sveikinti J. ,Gai- 
kinvs, yra žinomas ir kaip cho-įdėlį, kad jis savo naujom dai- 
ro vadovas. Nors vieneri metai 
šiose sąlygose nėra ilgas laiko 
tarpas, bet komp. J. Gaidelis su 
Bostono vyrų choru jau yra at
siekęs žymių laimėjimų. Jis di
riguoja santūriai, bet jautriai 
ir aiškiu mostu. Jo vadovauja
mas vyrų choras dainavo niuan
suotai, nuo pianissimo pakilda
mas iki galingo forta, dainavo su 
girdima muzikine kultūra, gra
žiai išryškino atskirą dainų sti
lių. melodiją ir nuotaiką. Susida
rė įspūdis, kad Bostono Lietuvių 
Vyrų choras, vadovaujamas 
komp. J. Gaidelio, jei tik nepra
ras pasiryžimo ir užsibrėžtų tik
slų, gali pasidaryti augšto mu
zikinio lygmens choru, gali su 
lietuviškąja daina atsiekti tikrai

Lapkričio

Gaidelio kūriniai yra originalios 
minties, labai Įdomūs savo har
monija, melodijų pynimu, mo
derniu skambesiu, visa kompo
zicine technika. Tokie "Milžin
kapių varpai”, tai chorinė sim- 
fonijėlė. Vientisas ir išbaigtas 
kūrinys yra "šaltyšius”, J. Gai
delio iškeltas iš posminių dainų 
formos. Galinga ir viltinga dai
na yra "Mes kaip sakalai”. Žino-

nom praturtino mūsų chorinę li
teratūrą, skiriamą tik vyrų cho
rams.

Bostono Lietuvių Vyrų choro 
balsinė medžiaga yra tikrai ge
ra. Nors trumpas choro amžius, 
bet vyrų balsais pajėgta išlyginti 
ir suderinti. Visi keturi balsai 
sultingo ir gražaus tembro, pa
kankamai lankstūs ir stiprūs. 
Pirmieji tenorai laisvi viršūnėse, 
o antrieji bosai turi sodrias apa
tines gaidas. Puikūs baritonai, 
tembruoti ir lyriški antrieji te
norai. Turint galvoj mėgėjus, 
pagirtinas vyrų muzikalumas ir

gana tvirtas tonacijos laikymas. 
Trumpai tariant Bostono Lietu
vių Vyrų choras pirmuosius eg
zaminus išlaikė puikiai. Tai įro
dė ir gausūs klausytojų plojimai.

Koncerto svečiai buvo iš New 
Yorko atvykusi žinomoji pianis
tė J. R a j a u s k a i t .ė ir 
Metropolitan Operos solistas 
Algirdas Brazis. Abu 
jie yra pajėgūs ir talentingi mu
zikai. Julija R a j a u s - 
kaitė stipri skambinimo 
technikoj, pajėgi įsijausti į at
liekamų kūrinių formą ir stilių, 
savo mene kupina šilimos ir ly
rizmo, o Algirdas B r a - 
z i s tikrai augštos klasės bari
tonas. Abu jie turėjo pelnyto 
pasisekimo. Algirdas Brazis savo 
programą turėjo padvigubinti, 
tiek daug sykių jis buvo šaukia
mas į sceną. Muzikaliai ir jaut
riai jam akomponavo J. Rajaus- 
kaitė.

Bostono Lietuvių Vyrų choro 
koncertas klausytojų nestokoję. 
Prisirinko jų beveik pilna So. 
Bostono High School didžioji sa
lė. Reikia manyti, tas vyrų pa
stangas gražiai įvertino. Ir diri
gentas J. Gaidelis, ir visi cho
ristai, ir abu solistai buvo pa
puošti ir apdovanoti gėlėm. 
Lauksim daugiau tokių puikių 
koncertų šioj gražioj Atlanto 
pakrantėj. St. S.

kad komp. Julius Gaidelis savo 
chorą veda geru keliu ir tik j 
menines augštumas. Tas džiugi
no daugelį klausytojų, tas ska
tina ir viešumoj kelti pasigėrė
jimą ir viltį.

Bostono Lietuvių Vyrų choro 
repertuaras didelis ir įvairus. 
Savo koncerte su bisais jie pa
dainavo 18 dienų. Programoj bu
vo šie lietuvių kompozitorių kū
riniai: K. M. Čiurlionio "Ant 
kalno gluosnys”, St. Šimkaus 
"Jau atėjo rudenėlis”, M. Pet
rausko "Gaudžia trimitai”, J. 
Karoso — J. Gaidelio "Stikliu- 
kėlis”, Sveney — Paulausko 
"Miškų gėlė”, J. Strolios "Namo” 
ir "Tykus buvo vakarėlis”, J. 
Švedo "Baltos gėlės”, trys liau
dies dainos, atrodo, paties choro 
dirigento harmonizuotos ir Ju
liaus Gaidelio "Daina, daina", 
"Kai tėvynę reiks vaduoti”, "Mil
žinkapių varpai”, "šaltyšius” ir 
"Mes kaip sakalai”.

Daugumas čia suminėtų dai
nų, sukomponuotų vyrų chorui, 
jau seniai žinomos ir lietuvių vi- 

i suomenės mėgiamos. Pirmą kar-
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DIPL. AGR. J. BAUBLYSPasirodžius straipsniui apie 
Pasaulio Agronomų Sąjungos at
gaivinimą, laikau pareiga para
šyti apie L. Tr. ž. ū. D. S-gos 
likimą, kurios P. Agr. S-ga buvo 
sekcija.

Sąjunga įsteigta 1946 metais 
Vokietijoje, Hanau stovykloje. 
Ten, po karštų diskusijų, buvo 
prieita nuomonės steigti visų 
tremtyje esančių žemės ūkio 
specialistų Sąjungą. Todėl j Są
jungą įėjo ūkininkai, agronomai, 
pienininkai, kontrol. asistentai ir 
visi kiti žemės ūkio darbuotojai 
tremtiniai.

Suvažiavime buvo pabrėžtas 
reikalas glaudaus visų tremtyje 
esančių žemės ūkio specialistų 
bendradarbiavimas ruošiantis 
Lietuvos atstatymui ir tremtyje 
siekiant savo profesinio ir eko
nominio gerbūvio.

- Sąjunga turėjo apie 600 na
rių (šeimų) 25 skyriuose. 1948 
metais įsisteigė kontrol-asistentų 
ir pienininkų sekcija. 1949 me
tais įsteigta Pasaulio Lietuvių 
Agronomų Sąjunga (sekcija). 
Abi šios sekcijos Vokietijoje žy
mesnio veikimo neparodė. 1950 
metais L. T. Ž. Ū. D. S-ga Vo
kietijoje savo veikimą baigė, nes 
dauguma narių ir C. V-ba išemi-. 
gravo į įvairias pasaulio šalis, 
daugiausia į USA. Vokietijoje 
kuriam laikui buvo paliktas S- 
gos įgaliotinis baigti tvarkyti 
emigracinius ir išleistos knygos 
atsiskaitymo reikalus. Kitas Są
jungos įgaliotinis buvo ■ USA, 
kuris rūpinosi Sąjungos narių 
emigracija.

Paskutiniame aplinkraštyje 
skyriams C. V-ba įsipareigojo, 
kad: "Reikalui esant C. V-ba 
tęstų savo darbą USA, ir reika
lui esant šauktų ten visuotiną 
narių suvažiavimą”. Bet atsi
tiko kitaip, negu buvo galvota. 

Pirmiausia C. V-bos nevisi na
riai yra USA, o ir šie išsiskirstė 
po visą Ameriką ir užmiršo su
sitarimą pranešti savo adresus 
įgaliotiniui. Todėl C. V 4 Ja, kaip 
vienetas, praktiškai veikti nega
li. Iniciatyvą tolimesniam veiki- šaulio Agronomų S-gos atgaivi- 
mui gali rodyti kaip paskiri buv. nimo. Tą klausimą kelia, atrodo, 
C. V-bos nariai, taip ii- paskiri 
buv. S-gos nariai ir ne nariai, riai, kurie pirmieji suprato rei-

irturį didesnę iniciatyvų, laiko 
organizacinį sugebėjimą.

Be to, atsitiko taip, kad Chi- 
cagoje gimė Chicagos Agronomų 
Sąjunga, t. y. visai nauja orga
nizacija, nei atgaivinta L.T.ž.ū. 
D. S-ga nei P.L- Agr. S-ga. Tas 
sumaišė kartas buv. keliems C. 
V-bos nariams ir USA įgalioti
niui, pradėjusiems ž. ū D. S-gos 
atgaivinimą.

Po kurio laiko Detroite įsi
steigė, sekant Hanau nusistaty
mu, Ž. Ū. Darbuotojų skyrius, 
neva pradžia buv. S-gos atgai
vinimo. Bet minėta kryptimi 
skyrius nenuėjo, matyti dar ne
buvo nei reikalo nei sąlygų.

Smulkiau nesigilinant į Są
jungos veikimą tremtyje, galima 
drąsiai sakyti, kad visų žemės 
ūkio darbuotojų susijungimas į 
vieną organizaciją buvo naudin
gas. Centro Valdybon ir į skyrių 
valdybas buvo renkami visi, ne
išskiriant nei specialybių nei 
mokslo laipsnio. Kursų ruošime 
taip pat dalyvavo visi, kas tik 
vienoje ar kitoje žemės ūkio ša
koje turėjo didesnį teoretinį ir 
praktinį pasiruošimą. Labai opia
me reikale kaip emigracija į 
USA, neibuvo daroma jokių iš
imčių ar daroma kokia pirmeny
bė vienai ar kitai specialistų rū
šiai. Dėlto nebuvo nei vieno nu
siskundimo emigracijos metu ir 
jai pasibaigus. Turėdami bend
rą žemės ūkio darbuotojų centrą 
(Valdybą), lengvesnis buvo vi
sas veikimas, nes vienoje vietoje 
buvo visos reikalingos žinios. 
Reikia labai abejoti, ar būtų pa
vykę išemigruoti 400 L. T. ž. Ū. 
D. S-gos narių su jų šeimomis 
(iš 600) į Michigan valstybę, 
S-gos įgaliuotinio agr. T. Dam
brausko rūpesčiu, jei nebūtume 
turėję vienos organizacijos ir 
vieno centro. O juk emigraciniai 
reikalai buvo bene svarbiausi 
tremties gyvenime Vokietijoje.

Dabar keliamas klausimas Pa

gėriau būtų atgaivinti 
T. ž. ū. D. S-gą pavadi- 
"Pasaulio”, ir joje stei-

kalą, turi pakankamai niciaty- 
vos ir sąlygas tą darbą pravesti. 
Buvę C. V-bos ir S-gos nariai 
tokių iniciatyvą gali tik sveikin
ti, pritarti ir padėti vykdyti. 
Bet- .. prisiminus Hanau pir
mojo suvažiavimo nusistatymą, 
esant dar tremtyje, ir turint 
nors ir trumpą L. T. ž. Ū. D. 
/S-gos gyvenimo patyrimą, ar 
verta agronomams atsiskirti nuo 
kitų žemės ūkio specialistų ir 
kurti savo visai atskirą organi
zaciją ?

Gal 
buv. L. 
nūs ją
giant atskiras specialistų sekci
jas. Iš to turėtumėm tų pačių 
privalumų, kuriuos turėjome vei
kiant kartu, Vokietijoj^. Be to, 
išvengtumėm dideflio skaičiaus 
Pasaulio Lietuvių organizacijų ir 
jų. valdybų. Sumažintumėm or
ganizacines išlaidas, lengvesnis 
būtų įsijungimas į Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenę, lengvesnis 
tarpusavio susižinojimas, gal 
savo spec. žurnalo ar knygos lei
dimas. Kviesdamas atgaivinti 
bendrą žemės ūkio darbuotojų 
organizaciją, nenoriu primesti 
ūkininkams ir kitiems ž. ū- spe
cialistams būtiną įsijungimų į 
bendrą organizaciją su agrono-' 
mais. Gal kam atrodo geriau 
veikti atskirai. Toks nusistaty
mas turi būti diskutuojamas da
bar spaudoje, korespondenciniu 
apklausinėjimu ar atstovų suva
žiavime.

PIRMIEJI ŽMONES
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Mūsų spaudos apžvalga

LIETUVIAMS MALONUS LAIMĖJIMAS

buvę eiliniai Ž. Ū. D. S-gos na-

NEWEST SHAVER!

Afrikos viduryje gyvena maži 
žmonės, vadinami pigmėjais- 
Vieni sako, kad jie esą išsigimę 
džiunglių gyventojai, kiti gi tei
gia juos esant pirmojo žmogaus 
palikuonimis.

Jų ūgis siekia vos 4 pėdas. 
Didelė burna, mažos lūpos, bet 
dantis turi tokius stiprius, kad 
lengvai prakanda švininę kulką. 
Jų rankos ilgesnės už baltojo 
žmogaus, o kojos labai trumpos. 
Dėl to jie nukeliauja tolimus at
stumus, laipiodami džiunglių vi
jokliais ir medžių šakomis. Ugnį 
įkuria sukdami pagalį medžio 
skylėje, šis būdas buvo varto
jamas žmonijos atsiradimo pra
džioje.

Pigmėjų giminės yra taikios. 
Tačiau, jeigu vienas iš jų yra 
neteisingai užgaunamas ir su-, 
žeidžiamas, tai skriaudėjas pri
valo sumokėti dviejų dramblių 
kainą. O jei sumuštasis mirtų, 
tai nugalėtojas turi padovanoti 
jauną mergaitę.

Savo kūno jie nedažo, bet, į 
nelaisvę patekusiam priešui, ant 
kūno išdegina giminės ženklą.

Tik apie 150- išlikusių pigmė
jų šeimų (po 20-30 žmonių šei
moje) gyvena 50.000 kv. mylių 
plote. Tik reti keliautojai gali 
šiuos žmones pamatyti.

J. Stpž.

. ”Gen. 
sakė didžią 
tauta savo laisvei ir garbei 
ginti privalo aukoti 
Tauta, kuri nesugebės 
ryti, negali ir neturi 
laisva: tokia tauta 
trąša kitoms tautoms”. Nepri
klausomybės kovų metu mūsų 
tauta šią tiesą įsisąmonino. Jau 
vien tik priminti vaizdeliai rodo, 
kokiu idėjingumu ir nuotaikomis 
gyvenome. Mūsų generolai, ka
rininkai, puskarininkiai, karei
viai, šauliai, moksleiviai, kuni
gai, mokytojai, ūkininkai, dar
bininkai ir kiti tautos sluogsniai 
paliko mums šviesiausią vieny
bės, pareigingumo ir kovingumo 
pavyzdį — istorinį palikimą.

Deja, Lietuvos istorija kar
tojasi. 1928 m. pašventinus Lais
vės paminklą Karo Muziejaus 
sode, Prez. A. Smetona pasakė 
visiems įsidėmėtiną tiesą: "Lie
tuva kryžių šalis. Kryžius yra 
simbolis kančios ir atsikėlimo, 
taigi ir džiaugsmo. Tai yra di
delės vilties ženklas, kurs pri
mena, jog į laisvę einama vargų 
ir kančių keliu. Laisvė veltui 
neįgyjama. Jeigu ji įgyjama, tai 
ir prarandama. Sutnku įskelti 
ugnis, kai ji užblėsta, sunku pri
žadinti tautą, kai ji užsnūsta. 
Tai rodo mūsų kelių šimtų metų 
patyrimas, kai Lietuva per at
sakingų vadų apsileidimą buvo 
praradusi savo valstybę ir pa
tekusi verguvėn”. šie žodžiai 
buvo pranašingi. Tik 22 laimės 
metelius ..gyveno Lietuva,..” 
(P, Jurgėla, Karys, Nr. 8).

priklausoma Lietuva, Nr. 47).
čia reiktų tik pažymėti, kad 

gerb. Neprikl. Lietuvos Vokieti
jos korespondentas, kiek tai lie
čia LF ir LRS susiliejimų, tikrai 
per toli nuėjo su savo spėlioji
mais ...

Didžiuliame phizerio vaistų 
fabrike Brooklyne, kur dirba 
apie 3,000 darbininkų, vadovybė 
surengė darbininkų bei tarnau
tojų laisvalaikio darbų parodų 
(Hobby Show). Salia 34-ių kitų 
I, II ir III laipsnio premijų, Di
džiųjų Premiją^ (Grand Prize) 
laimėjo neseniai, iš Clevelando čia 
persikėlusi Em. Rastenienė už 
audinius.

diniai yra "Lithuanian hobby’’. 
Tiesa, premijuotas buvo ne lie
tuviško, a škotiško rašto audi
nys (išaustas Paryžiaus vargų 
dienomis, prieš atvykstant į 
JAV), bet Čia buvo kalba ne 
apie tautinį liaudies menų, o 
apie patį audimų, kaip lietuviškų 
pomėgį.

TAIP IR BET ■..

PRIEKABUS OPONENTAS

Įmonės gyvenime premijų 
įteikimas tapo žymiu įvykiu ir

New “double header"

FULLY GUARANTEED

Totally ncw, uttcrly difTcrcnt, dccidcdly better and just rc- 
ccntly imported fronf Europc! Two rcvolutionary rotary- 
cction heads, with 12 sclf-sharpcning blades, give you tn/c 
r.izor action — not back-and-forth “whiskcr chopping”. 
Thcy cover twice ihc šurface ih half thc time—tboroughly, 
yct gcntly as a facc massage! NORELCO DOUBLE 
MEADER is light, compact, prccision-built—thc fincst 
shaving ipstrument available. Fully guarantccd, warranty 
ccrtificate in every package.

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park Avė. EX 1-0911

Savings vvill always 

be importą n t to the 

m o n wh o wu n t s to

w i t h a f e e Ii n g o f 

security and personai 

independence!
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"Kokia būtų laikraštininko 
laikysena tarptautinio klausimo 1 
akivaizdoje? Jis beabejo turėtų 
pasisakyti už tarptautinį akty- ' 
vumą. Tauta gali laimėti vietą ' 
pasaulyje ne tik per aktyvius 
karius, bet ir per aktyvius laik- : 
raštininkus. Vytautas Didysis 
dėl to kariavo su totoriais ir 
kryžiuočiais, kad negalėjo kitaip 
laimėti sau jų viešosios nuomo
nės palankumo. Lietuvių žurna
listų šiandien turėtų knibždėte 
knibždėti Jungtinėse Tautose,' 
Washingtone, Strasburge, Ro
moje — visur, kur tik tarptau
tiniai klausimai kaupiasi. Jie tu
rėtų būti ir visur ten, kur- bęt- 
kokiu titulu susirinko keletas 
žmonių kokiam tarptautiniam 
klausimui aiškintis, nors tas jų 
aiškinimasis šiandien būtų ir vi
sai privataus pobūdžio.” (Kun. 
V. Bagdonavičius, Draugas, Nr. 
276).

Tikrai naudinga būtų, kad lie
tuvis žurnalistas įeitų į tarptau
tinį forumą, bet kai šiandien 
dar jis nevisada’ prileidžiamas, 
kaip specialistas, prie lietuviškų 
institucijų, tai ką jau kalbėti 
apie tarptautinį forumą. Propo- 
ganda, informacija ir žurnalisti
nio darbo reikšmė dar pas įpus 
neįvertinama...

• •*
ĮDOMŪS SPĖLIOJIMAI

"Kiek keisčiau yra su pirmi
ninku (Vliko — Vyt. G.) nauju 
susirūpinimu. Jis, pakilęs iš li
gos patalo, kuriame, — spėjama 
— jis prisilaikęs planuodamas 
naujus planus — staiga pradėjo 
lakstyti į Paryžių ir, ten gavęs 
naujų pastiprinimų, planuoti ap
gailestavimą "išklydusių avinė
lių". .. Dar nežinia, į ką išsilies 
naujieji jo projektai. Be to, ga
na įdomu, kad čia laukiama LF 
ir LRS vienybės, gal net'susi
liejimo. Dabar LRS kai kurie 
ruporai pradeda net viešai tą 
garsinti. Ęsą laikomasi koopera
tinio principo" vienybėje — ga
lybė. Na, daug nespėliokime, nes 
"pagyvensime —r pamatysime”. 
Laukime gerų vaisių.” (Hlj. Ne-

P. Stravinskas atsiliepė Drau
ge į mano pacituotą ištrauką iš 
jo straipsnio, tilpusio Darbinių-1 
ko Nr. 82. Pridėtama komentare 
aš pažymėjau, jog niekas naujų i 
religinių sąjūdžių nekuria ir ni- • 
hilizmo neperša, o eina kalba 
apie literatūrinį veikalą. Beje, 
p. Stravinskas tų dalykų nemoka ' 
atskirti ir jau pradėjo nuBtati- 
nėti, iš kur tie ”sąjūdžiai-nebu- 
vėliai” yra nukopijuoti.

Tuo susimaišymo keliu beei
damas, jis paskutiniame str. pri
ėjo prie tokios išvados:

"Kadangi straipsnių ir atski
rų minčių montažas vis dėlto 
yra menas, kuriam reikia gabu
mų ir laiko, tai paskutiniausiu 
metu "Dirva" ėmė naudoti jau 
kitą, daug lengvesnį pasaulėžval- 
ginės kovos ir polemikos meto
dą: jos spaudos apžvalgininkas 
išpeša ir kurio straipsnio vieną 
ar du sakinius (Mano pabr. Vyt. 
G.) ir to straipsnio autorių ap
šaukia "naiviausiu” ginčo da
lyviu arba "nesusivokiančiu apie 
ką jis kalba ..."

Taip yra pasielgęs "Dirvos” 
spaudos apžvalgininkas su ma
no "Darbininke” tilpusiu straip
sniu "Religinių sąjūdžių simu
liacija”. (Draugas, Nr. 278).

Niekas to straipsnio sakiniais 
nepešė ir. niekas minčių neiš
kreipė, o . buvo pacituota to 
straipsnio pradžia ir vidurys,- 
kur kaip tik p. Stravinskas rašė 
apie tuos "sąjūdžius”. Tad ko
dėl p. Stravinskas, visur taip 
iškilmingai akcentuodamas žur
nalistinę etiką, pats jos nesilai
ko ir rašo netiesą?

Aš ir toliau esu nuomonės, 
jog p. Stravinskas yra labai nai
vus polemikas, nes be eilinių 
priekabių ir senų pasakų apie 
lietuviškus nacius, bedievius ir 
kitokius niekadėjus, nieko naujo 
ir pozityvaus neparašo.

Revenšuodamasis taip pat 
sveikinu gerb. oponentą ir lin
kiu neprarasti energijos tolimes
niuose panašiuose ginčuose, jei 
jau nieko vertingesnio nesugal
vojama ...

visiems čia dirbantiems lietu
viams buvo smagu, kad tos iš
kilmės susirišo su lietuvių var
du, kadangi iš lūpų j lūpas ėjo 
žinia, jog ”Grand Prize winner 
is a Lithuanian”. Pažymėtina, 
kad ne tik prie parodoje buvusių 
eksponatų visur buvo raštu pa
žymėtą, kad tai yra lietuviški 
darbai, bet ir parodos vedėja lan
kytojams nuolat aiškino, jog au-

iškilmių metu pats 
prezidentas nusifoto- 

gravo su laimėtoja ir, žinoma, 
su audiniu bei dovana (auksuo
ta taure), ir lietuvių vardas buvo 
pagerbtas gražiais pagyrimais. 
Įmonėje dirbantieji lietuviai, ku
rių čia yra kelios dešimtys, to
mis dienomis kitų bendradarbių 
buvo sveikinami, kaip laimėto
jai. Kelios senesnių laikų darbi
ninkės, lig šiol žinomos tik kaip 
amerikietės, jau prisipažino 
esančios irgi lietuvaitės.

bendrovės

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Vyt. Gedrimas

NEPAPRASTA 
PROGA CHICAGOS 

LIETUVIAMS

Aušrelė (elementorius)
Stop. Zobarskas___ -.i...

Aukštųjų Šimonių Likimas 
Ieva Simonaitytė________ .

Anglų kalboB gramatika
J. .Kukanauza _______ ....

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas ______

Algimantas I
V. Pietaris ___________

Algimantas II
V. Pietaris _■________ i...

Aukso kirvis
Juozas Švaistas _______ .

Barabas
Paer Lagerkvist________

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys____

Baltaragio malūnas
K. Boruta_____________

Broliai Domeikos
* O. B. Audronė (eilėraščiai) 1.50 

Dangaus ir žemės sūnūs
Vincas Krėvė —-J ____ 2.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V, Ramonas____________ 8.00

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas _____ _______ 2.50

Didžiosios atgailos
R. Spalis ------ - --------------

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas ----------

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis ____________

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius

Elegijos
Algimantas Pagėgis_____

Gintaro pasakos 
Teta Rūta------- ---------------

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė______ .....—

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas------ --------------- 1.50

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga 

Karoliai
Guy de Maupassant ...— 2.50

Kuprelis
Ignas šeinius ___________ 2.00

Kolektyvinė prausykla
Vytautas Kastytis _______ 1.00

Kalorijų- ir doleriai
Vilius Bražvilius------- - ----2.00

400 m. pirmąjai Nemuno 
poemai

.. 2.25

3.50

2.00

1.00

1.50

- 2.00

2.50

2.25

1.50

2.50

3.50

2.00

0.60

Medinis arklys
Eric Williams__ ____

Motulė paviliojo
Lazdynų Pelėda _____

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis _________2.00

Namai ant Bmėllo
J. Gliaudo______ ____ _ 2.00

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
B. Daubaras____________ 1.50

Nemunas
St. Kolupaila __________

Nuo Imsrės iki Orinoko
A. Sabaliauskas _________

Nusidėjėlė
K. Pažėraitė___________ -

Our Country Lithuania
V. Augustinas ...-------------

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vylės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino ..

Petras ir Liucija
Romain Rolland _________

Princas ir elgeta
Mark Twain____________

Pirmas rūpestis 
Jurgis Jankus ___________

Pragaro pošvaistės
V. Alantas__________—__

Partizanai už gelež. uždangos 
Daumantas ___________2.50

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis ___ ...

Paklydę paukščiai I 
Jurgis Jankus______

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ______

Petras širvokas
Juozas švaistas ____

Raudoni batukai
Jurgis Savickis ____

Ramybė man
J. Kėkštas ___ r.__ ...

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis ...________0.25

Raganius
Vincas Krėve ________

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagys ______

San Michael knyga I
Axel Munthe__________

San Michael knyga II
Axel Munthe____________ 2.50

šventieji akmenys
Faustas Kirša____

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis__

Tėvų pasakos
A. Giedrius ______

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas .

Tautosakos Lobynas
J. Balys__ ______________ 3.00

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša .

Vaikų knygelė
M. Valančius __ ...z_____ 1.80

Vieneri metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnas ___________1.50

Valentina
A. Vaičiulaitis i—_

Varpai skamba
.• Stasius Būdavęs ...

Vyturėliai Laukuose
Vikt Šimaitis ...................0.75

Vilkas Meškeriotojas ,♦.
Pr. Imsrys__ ...----   0.25

žemė
Red K. Bradūnas _______ 4.00

žvąigždėtos naktys
Augustaitytė-Vaičiūnieno_ 1.00

žmonės ant vieškelio •
Liūdas Dovydėnas________ 1.00

2.50

2.50

2.00

5.00

2.00

1.20

1.20

2.00

3.50

0.80

5.00

2.00

1.00

0.35

2.00

2.50

1.00

2.20

1 2.60

2.75

1.50

_ 1.50

1.00

2.50

Baigiant šiuos metus Margu
tis skelbia savo tradicinę muzi
kos ir dainų šventę, kuri Jvyks 
gruodžio 28 dieną, Orchestra 
Hali rūmuose. Kaip kiekvienais 
metais, taip ir šįmet šiam kon
certui, sutelkia įdomios ir talen
tingos lietuvių meno jėgos. Iš 
Argentinos specialiai atkviečia
mas pianistas Andrius Kuprevi
čius. Jo pasirodymas Amerikoj 
bus pirmutinis. Chicagos Sim
fonijos Orkestras, kuris laiko
mas geriausias visoj Amerikoj, 
(per 70 asmenų) išpildys lietu-, 
vių kompozitorių VI. Jakubėno 
ir J.-Gruodžio simfoninius kūri
nius. Orkestrų diriguos muzikas 
Aleksandras Kučiūnas.

Dainų repertuarų atliks Anna 
Kaskas ir Algirdas Brazis- Jie 
pavieniai ir drauge, Simfonijos 
Orkestrui palydint, dainuos iš
traukas iš operų ir lietuvių dai
nas.

Šiame koncerte pirmų kartų 
bus išpildytas muzikos kūrinys, 
kuriam Margutis buvo paskyręs 
$500.00 premijų.

1.00
Lietuvių Literatūra

Pranas Naujokaitis _____ 2.00
Lietuvių Tautos Kelias

M. Biržiška ____________ 3.00
Lietuvių kalbos vadovas

Red. prof. Skardžius_____ 4.50
Lietuviškos pasakos

J. Balys________________ 2.50
Lietuvių poezijos antologija

J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00
Lekučio atsiminimai (jaunimui)

A. Giedrius __ ._____ 1.50
Lietuvių archyvas 

Bolševizmo metai _
Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos

Lietuvai Tėvynei
V. Nemunėlis ir VI. Vijeikis 0.50

Lietuva tironų Pančiuose
B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis
(Jonas Andrūnas ir Petras 

Svyrius) _____________ J.50
Mėnuo vadinamas medaus

N. Mazalaitė__ .i...™.. 2.50
Mažasis Lietuviškai - 
Angliškas žodynas 

. Vilius Pėtoraitis ..

'2.00

3.00

.. 1.00

2.00

1.00

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite 
DIRVA,

Cleveland 3, Ohiu
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YOU Can Pass this

tai 
pa- 
ge-

laukia jūsų 
talkos!

ALTS REMIA 
LITUANISTIKOS MOKYKLĄ

300 lietuvišku radijo valandų

EVERY TIME

TUOJ ĮSIGYKITE naują

Balio GaidžiūnoKLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Nr. 49 * 1952 gruodžio

'iv.--

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Knygos gaunamos: "Dirvos” redakcijoje, 6820 Superior 
Avė., Cleveland, Ohio, spaudos kioskuose ir leidykloje: 
"Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

Kokia yra Padėkos Dienos kil- 
mė?

Ji pradėta minėti 1621 m. atei
vių Plymouth kolonijoje, kai po 
bado žiemos pagerbtas derlius. 
Tautine švente šioji diena pa
skelbta tik Washingtono 1789 m. 
Prez. F: D. Roosevelt šią šventę 
buvo paskelbęs, trečią j į lapkričio 
mėn. ketvirtadienį, tačiau ne
sutampant su kai kurių guber
natorių paskelbimais, 1941 m. 
Kongresas paskelbė abiejų rūmų 
nutarimą, kuriuo Padėkos^ Die
na skelbiama ketvirtąjį lapkri
čio mėn. ketvirtadienį.

Kiek alkoholikų krašte?'
Apie 4 milidnūš. Dr. Jellineko

Ladies will admirc—ano 
you’ll appreciate'the satin 
smoothness of your 
NORELCO shave. No' 
pųll—no burn—no niek 
—no bite. 12 self-sharp- 
enirig rotary action eut- 
ters gei .cvery vvhisker. 
Qūiet, cool-running 
brųsh-typę motor.

ĮSIGYKITE VERTINGUS
LIETUVIŲ DIENŲ LEIDINIUS 

"Lietuvių Tautos Kelias", prof. M. Biržiškos ........... $3.00
"Varpai Skamba”, St. Būdavo apysaka....................... $2.ę0
"žemė”, poezijos antalogija ...................................... $4.00

šioje knygoje, prisiminimų forma, vaiz
duojami 1940 ir 1941 vergijos metai Lietu* 
voje. 11

Knyga 182 psl. Kaina 1.50 dol. Knyga 
gaunama: DIRVA, 0820 Superior Avė., O* 
veland 3, Ohio.

lituanistikos mokykla rems, o 
praktiškai tos piniginės paramos 
dar nesulaukė.

Tautinė Sąjunga yra pirmoji 
organizacija Waterbury,^ kuri 
realią paramą šeštadieninei mo
kyklai suteikė, ir ne žodžiais, o 
darbais. Lauktina ir iš kitų vie
tos organizacijų panašios para
mos, ypač iš tų, kurios jaučiasi 
gausios, turinčios dominuojančią 
daugumą.

CIIAm. - .••■v?-**- ,SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park Avė. * EX ’

Metalas, turįs gyvybines reikšmės žmonijai

: : 5 'Apie Amerikos geležies ir plieno pramonę

lietuviais . ir turime būti...” 
Amerikiečiams gi primena, kad 
Waterbury gyvena gausiai lie
tuvių, kurie nepamiršta ir bran
gina savo gimtąja lietuvių kal
bą.

Lietuviška radio programa, 
žinoma, nuolat tobulinama ir 
kiek įmanoma, prisitaikoma prie 
klausytojų skonio. Bet ne vi
sada tatai yra lengva, nes klau
sytojų skoniai yra labai įvairūs 
ir skirtingi. Pavyzdžiui, dažnas 
senosios kartos lietuvis pagei
dauja daugiau transliuoti polkų, 
o tuo tarpu naujieji ateiviai — 
daugiau lietuviškumo... Tenkir 
nant pastarųjų pageidavimus, 
aišku, tenka žiūrėti, kad nenu
stojus ir pirmųjų klausytojų. 
Tačiau Waterburio lietuviškos 
programos vedėjams pasiseka 
tuos pageidavimus suderinti 
taip, kad jų perduodama pro
grama tikrai būna kolonijos lie
tuviška valanda.

pasigirti tokia didele rūdos ga
myba — beveik trečdalis pasau
lio produkcijos ir daugiau kaip 
80% JAV gamybos. Antrasis 
pasaulinis ir Korėjos karai gel- 
rūdos pareikalavimą nepaprastai 
pakėlė.

Tą modernųjį auksą — gele
žies rūdą iškasa įvairiais būdais. ’ 
Didelė jos išteklių dalis Supę- < 
rior srity, esanti negiliai nuo ' 
žemės paviršiaus, gaunama elek- 1 
trinių kranų pagalba ir tuoj su- : 
kraunama į prekinius vagonus. ' 
Kitur krašte ji iškasama giliai ' 
iš žemės. Superior srities rūdą 1 
traukiniai atgabena į Duluth 1 
uostą ir čia ji greitu mechaniš- i 
ku būdu patenka į specialius lai- ’ 
vus, kurie, būdami pigiausia rū- 1 
dos transporto priemone pašau- 1 
ly, pasiekia geležies, plieno įmo- : 
nes pietiniuose Didžiųjų Ežerų 
pakraščiuose — Chicagos, Cle
veland, Buffalo, miestus ar ap
tarnauja pietuose Pittsburghą, 
Youngstowną, Middletowną ir 
kt. centrus.

Jei geležies ir plieno pramonė 
reikalinga anglies ir jei ji tos 
koksinės anglies sunaudoja net 
daugiau kaip pačios geležies rū
dos, tai suprantama, kad tos 
rūšies -pramonė pasirenka vie
tas, kur.daug tos anglies išteklių 1 
ir kur pakankamos rinkos. To
kia sritimi krašte yra pietiniai 
D. Ežerų pakraščiai ir Pittsbur- 
gho rajonas — čia susitėlkė -di
džiosios geležies ir plieno įmo
nės. Jos rūdą gauna iš šiaurės 
vakarų, o anglį joms tiekia vak. 
Pennsylvania, rytinė Ohio dalis 
ir centrinė bei pietinė Illinois 
dalys. Čia lengvas ir pagamintų 
produktų paskirstymas, ypač kai 
Erie ir Michigan ežerų valstybės 
turi daugiau kaip 45 mil. gyv. 
ir čia pat Kanados kaimyninės 
sritys su 6 mil. gyv. Pats Pitts- 
burgho miestas yra pačioje ry
tinės Amerikos pramonės širdy
je ir labai tinka prekių paskirs
tymui. Pietuose, Birminghamo 
srity, plieno pramonė nėra labiau 
išaugusi ir jos gaminiai gabena
mi į šiaurės rytus.

Kokia yra JAV vieta pasau
linėje plieno gamyboje? šis kraš
tas šioje srity pirmauja ir ga
mina netoli pusės viso pasaulio 
gamybos. 1951 m. pasaulinė ga
myba siekė-224,7 mil. netto to
nų, o JAV čia- yra prašokusios 
savo 1950 m. rekordą (per 96 
mil.) ir 1951 m. plieno yra pa
gaminusios 105,253,219 n. tonų. 
Marshallio plano, ir iš viso Ame
rikos pagalbos dėka, Vak. Euro
pos plieno gamyba pastaruoju 
metu žymiai auga. Po Sov. Ru
sijos, kuri šioje gamyboje už
ima antrąją vietą su, spėjama 
36 mil- t., toliau iš eilės seka D. 
Britanija su 17,6 mil., V. Vokie
tija (14,2), Prancūzija (10,7 
mil. n. tonų).. Tai 1951 m. duo
menys.

Plieno gamybai pasauly tei
kiama nepaprastai didelė reikš
mė. Tas- vertingasis produktas 
gali -žmonijai būti pražūtingas, 

, bet gali atnešti ir išsigelbėjimą. 
Ir gen. Eisenhowerio 1951 m. 
liepos 9 d. pasakytais žodžiais, 
"kol rusai plieno gamina 36 mil. 

i tonų, o Amerika su Europa dau- 
• giau kaip 150 mil., kol tai turi- 
. me savo rankose, tol sovietų ga« 
’ limybės vesti ilgą ir alinamąjį 
. karą yra nedidelės”.

ir geležies pramonės židiniai. Jei 
ligi 1830 m. didieji šios pramo
nės centrai buvo krašto rytuose, 
tai vėliau jie persikėlė j antra
cito anglies plotus rytinėje Penn
sylvania v. dalyje su jos pagar
sėjusiais plieno įmonių miestais ' 
Fulton, Bethlehem, Scrantop ir 
kt. 1856 m. šio antracito sritys 
virto didžiausiu geležies ir plįe- ■ 
no centru JAV ir tik vėliau tą 
pirmenybę paveržė vakarinė 
Pennsylvania su savo augštos 
kokybės kokso anglimj. Panašiai 
vyko ir vak. Europoje — ir ten 
toji pramonės šaka iš miškų sri
čių persikėlė j anglies rajonus.

Šios pramonės augimas žymia 
dalimi parėjo nuo naujų atradi
mų, patobulinimų. Pvz., ligi 1855 
m. šiame krašte geležies gamy
ba buvo kelis tūkstančius kartų 
didesnė už plieno produkciją. 
1856 m. britų Sir Henry Bes- 
serner’iui atradus procesą, ku
riuo pasinaudojant daug geležies 
tonų per 10 ar 12 min. gali būti 
paverstomis į plieną,, pramonė 
pasuko tiesiog revoliucijos kryp
timi; Geležinkelių bėgiai iš ne
patvarių geležinių pakeisti į plie
ninius ir pramonėje geležį vis 
daugiau pakeitė plienas, šiame 
krašte praktiškai plieno įmonėse 
plienas maišomas su nedideliais 
kitų metalų kiekiais (vad. alloy 
procesas). Pvz. plienas gavęs 
mangano kiekį virsta atspares
nis rūdims. Vidutiniai, į kiek
vieną JAV pagamintą plieno to
ną patenka 14,3 sv. mangano. 
Jei vieną plieno toną papildo 20 
ligi 25 sv. chrOmo, tai gauname 

' plačiai vartojamą nerūdyjantį 
plieną (stainless steel). Moder
nioje technikoje neapsieinama 
be tungsteno (Europoje vad. 
volfram) — jam esant atspariam 
karščiui, jo 90% JAV sunaudo- 

, jamo kiekio skiriama didelio grei
čio įrankių, pvz. grąžtų gamy
bai. Toliau plieną gaminant pa
naudojamas nikelis, vanadijus ir 
daugelis kitų. Tikrumoje, minė
tas Bessemer buvo plieno am
žiaus pradininku, o tie metodai 
plieną gerinti sumaišant su ki
tais metalais (tokių būdų esama 
tūkstančių) įgalino plieno pra
monę pasiekti ypač šiame kraš
te pasaulį stebinančių augštumų- 

Įdomu, kad pereitam šimtme
ty šiaurės Atlanto valstybės — 
JAV, Anglija, Prancūzija ir Vo
kietija davė ligi 85% , viso pa
saulio plieno gamybos. 1925 m. 
pirmenybė perėjo Amerikai, ku
ri po 2 pas. karo, 1945-47 m. 
plieno gamyboje pasiekė reto 
žydėjimo. Retas kuris kraštas 
turi taip didelius kiekius gele
žies rūdos ir geros rūšies žalia
vos — koksinės anglies, kaip 
JAV. Abu šie mineralai randa
mi rytinėje krašto daly, kur vi
sai netoli tirštai apgyventos JAV 
ir Kanados sritys ir didieji var
tai eksportui — New Yorko ir 
kt. uostai.

Kur yra JAV didieji geležies 
rūdos ištekliai? 94% augštos rū
šies rūdos gaunama dviejose sri
tyse, tai Superior ežero sritis ir 
Birmingham rajonas Alabamos 
Vąlst. pietuose, šiaurinė Minne- 
sotos valst. dalis, Superior ežero 
srity, gali būti laikoma svar
biausiu gėl. rūdos rajonu pa
sauly, o tų išteklių dydį gali 
pavaizduoti' tai, kad tose dvie
jose srityse, rūdos esamą dau
giau 6 bilionų ir jos jau išnau
dota nedaugiau pusės. Kitas, žy
miai smulkesnes rūdos išteklių 
sritis rasime ir kitose valsty
bėse, net ligi vakarinių Oregono 
ir Washingtono, tačiau tik vie-

Ties Gary ar Pittsburgho 
miestais, nakties metu atsidūręs 
pakeleivis, pastebės didelių kros- 

. nių augštyn spjaudomas lieps
nas. Jos reikš, kad tas pakelei
vis yra liudininkas vieno didžių
jų šio krašto pramonės ramsčių 
proceso. Geležis ir plienas, jų 
pramonė Amerikoje yra pasie
kusi nepaprasto pajėgumo ir 
kraštas šioje srity vadovauja 
visam pasauliui. Ar jis visuomet 
šioje pramonės šakoje vyravo, 
ar jam tektų priskirti pionie
riaus vaidmuo?

Nei auksas nei sidabras ne
gali būti prilygintas prie gele
žies rūdos reikšmės civilizuo
tam pasauliui. Jei JAV geležies 
atsargos staiga būtų atskirtos, 
šių dienų pramoninei civilizaci
jai grėstų didelė katastrofa.. Juk 
mes su geležim, plienu susidu
riame per ištisą dieną — rytą 
pradėdami skutimosi peiliukais, 
panaudoję indus pusryčiams ar 
pietums, susisiekimo priemones, 
pagaliau nakties metu atsidūrę 
ant lovos spyruoklių. Kas įvyk
tų su miestais, kraštų gynyba 
be namų, tiltų, laivų, lėktuvų?

Pasaulio geležies atsargos 
gaunamos atskiriant geležį nuo 
geležies rūdoje (iron ore) esan
čioj kitų metalų. Jei geležies rū
dą mums teikia pati gamta, 
plienas yra paties žmogaus 

. gamintas produktas, kai toji 
ležis kaitinama, ir specialaus 
proceso keliu sukietinama ir pa
daroma atsparia. Tik plienu pa
virtusi geležis gali būti panau
dojama įvairiems gaminiams, 
nuo aštrių briaunų reikalaujan
čių skutimosi peiliukų, papras
tų peilių, ligi įvairaus atsparu
mo, elastingumo metalinių prie
monių, geležinkelių bėgių, net 
ligi magnetinės galios elektroje. 
Dažnai plienui suteikiamos kitų 
metalų priemaišos ir jis gauna 
tokių savybių, kokių negali tu
rėti grynasis plienas.

Geležies ir plieno amžius se
nas. žmogus sugebėjo dirbdintis 
geležį jau prieš tris ar keturis 
tūkstančius metų ir dauginu kaip 
tūkstantis metų naudoją plieną. 

. Jei ankščiau geležies rūdos su
gebėta rasti nedideli kiekiai, tai 
augant pramonei gamintą vid 
daugiau geležies ir plieno. Ties 
rytiniais' Viduržemio jūros pa
kraščiais atsiradusi geležies ir 
plieno pramonė palaipsniui per
sikėlė į Vak. Europą ir tik vė
liau vadovavimą šiai pramonei 
perėmė JAV. Nemažos geležies 
rūdos atsargos, gyventojų ak
tyvumas, pagaliau, kraštų pro- 
duktingumas buvo svarbieji 
veiksniai skatinę tos pramonės 
augimą Europos kraštuose: Is
panijoje, Prancūzijoje, Belgijo
je, Vokietijoje, Švedijoje ir An
glijoje. Visur čia klestėjo gele
žies ir plieno pramonė dar anksti 
prieš Amerikos kolonizavimą.

Pirmieji ateiviai, šiame krašte, 
būdami energingi ir pažangios 
dvasios, greit įsitikino, kad ir 
Amerika turi palankias sąlygas 
geležies ir plieno pramonei. Ir 
jiems buvo gyvas reikalas pa
tiems dirbdintis ne .tik ginklus, 
■bet ir paprasčiausius vinis, įran- 

•' kiys, krosnis, pagaliau ir laivus, 
kurie be geležies neapsieina. Ry- 

* tinėse valstybėse įbuvo nedidelės 
rūdos atsargos ir daugelį metų 
Massachusetts valst. vadovavo 
šiai pramonei. Amerikoje vėliau 
išnaudoti geležies gamybai ir 
miškai su juose esamais med- 

. anglies ištekliais, šią anglį, iš
tyrus,. galėjo pakeisti antracito 
anglis įr koksas ir pagal tų de- 

V' gamųjų medžiagų išteklius kito

Dr. M. Colney radio valandos sukaktis 
’ •* * . , - A-'*/'•* •

Mūsų tautos siekimams išei
vijoje įgyvendinti, greta spau
dos, daug padeda lietuviškos ra
dio valandėlės. Nors jų užimtas 
lietuviškas darbo barai iš. pirmo 
žvilgsnio gal ne taip pastebimas, 
tačiau skaičiais lietuviškos ra
dio valandėlės pralenkia net 
spaudą. Apskaičiuojama, kad lie
tuviškų radio valandėlių per 
įvairias JAV-bių radio stotis 
klausytojų siekia iš viso iki 250- 
000. Aišku, jog visa lietuvių iš
eivijos spauda} Ibendrai jos tira
žą sudėjus, nei dabar 'nei atei
tyje netenka laukti, kad prie 
to skaičiaus priartėtų.

Kita vertus, lietuvybės išlai
kyme lietuviškosios radio valan
dėlės lyg ir papildo spaudą. Kur 
kartais nepasiekia spausdintas 
žodis, į ten nuaidi muzikos ar 
dainos garsai gimtąja kalba. Ir

iš Yale univ. apskaičiavimu, du 
trečdaliai tų alkoholikų pradėjo 
gerti dar jiems neturint 15 metų.

Kodėl darbe pageidaujamos iš
tekėjusios moterys?

šiuo metu daugiau kaip pusė 
visų JAV dirbančių moterų yra 
ištekėjusios. Vidutinis' jų am
žius — 37 m. Pagal naujuosius 
duomenis vis daugiau moterų 35 
ir daugiau metų amžiaus siekia 
darbų. Pasirodo, kad įstaigų vir
šininkai labiau pageidauja savo j įvykiams paminėti, 
valdininkių tarpe turėti ištekė
jusias, 35 ir daugiau metų tu
rinčias moteris. Palyginus su 
jaunomis merginomis, tos ište
kėjusios moterys labiau yra pa
tenkintos savo darbu, rečiau jį 
keičia, rodo daugiau atsakingu
mo jausmo ir daugiau iniciaty
vos, daugiau domisi savo darbu, 
žymiai greičiau susigyvena su 
savo bendradarbiais.' Tuo tarpu 
netekėjusių merginų darbas 
įstaigose dažniausia tik perei
namoji stadija į jų laukiamas 
vedybas. į

Kiek uranijaus turi JAV?
5,000 tonų, šio atominei bom

bai gaminti svarbaus metalo 
Sov. Rusija turi tik 1,200 tonų, 
Rytų Vokietijoje yra 600 tonų 
ir Čekoslovakijoje 200 tonų. Vi
sas laisvasis pasaulis turi 35,000 

■ tonų. Didžiausi uranijaus ištek
liai randami Belgų Kongo, Afri
koje (20,000 t.) ir Kanadoje 
(per 10,000 t.).

Parengė V. Al.

jie savo atliekia, nors ne ap- 1 
čiuopiamai, bet jaučiamai ir su- . 
prantamai.

Vienas iš tokių lietuvybės pa- ' 
laikymo ramščių, jei taip galima j 
išsireikšti, būtent, Dr. M. J. Col- 
ney vadovaujama lietuviška ra
dio programa (Lithuanian me- 
monies), Waterburv, mini savo ' 
300 programų, ir greitai jau. 6 
metų veiklos sukaktį.

Lietuviška radio programa kas 
savaitę šeštadieniais Waterbury 
transliuoti pradėta iš stoties 
WWC0, 1240 kc. 1947 m. kovo 
8 d. Pradžioje kas šeštadienį po 
30 min., bet vėliau padidinta ir 
dabar siekia jau visą valandą. 
Kol buvo trumpesnė programa, 
kasmet vasario 16 d. proga bū
davo specialūs Lietuvos nepri
klausomybės paminėjimo pusva
landžiai. Savaitinę programą pa
ilginus, dabar nepriklausomybės 
ir kitų Lietuvos švenčių bei su
kakčių minėjimai įjungti į nuo
latinę programą.

Visą laiką lietuvių radio pro
gramą gyvu žodžiu perduoda Dr. 
M. J. Coliiey, jam talkininkau- 
jantanksčiau Ch. Kuliui, H. Vil- 
kaiviui, VI. Varneckui, o dabar 
nuolatiniai — Br. Dūdai. Lie
tuviška radio programa nepra
leidžia nepaminėjusi reikšmin
gesnių mūsų tautai įvykių. Kar
tais atliekamos, svarbesniems 

specialios 
valandėlės, kaip Lietuvos ka
riuomenės ir kt. Programa pa
įvairinama lietuviškų plokštelių 
muzika, deklemacijomis, prane
šimais, skelbimais, kalbomis lie
tuviškais reikalais ir t.t. Nuo šių 
metų pradžios įvesta naujas da
lykas, tai spaudos apžvalga, pa
vadinta "Kas naujo spaudoje ir 
gyvenime”, kuria patiekia J. An
tanaitis. Laikas nuo laiko pro
gramoje dalyvauja ir vietos li
tuanistikos mokykla, su savo 
pasirodymais, anksčiau vadovau
jant V. Varneckui, o dabar li
tuanistikos mokyklos vedėjui A. 
Koncei ir mokytojams padedant.

Atsilankius VVaterbury ko
kiam nors žymesniam veikėjui, 
nepraleidžiama proga suteikti 
jam žodį per lietuvišką radio 
programą. Tuo būdu, lietuviška 
radio programa paįvairina Wa- 
terburio kolonijos gyvenimą. O 
tuo pačiu gimtąja kalba radio 
bangomis kiekvienam primena, 
jog. "Lietuviai esame mes gimę,

Paskutiniame ALTS Waterbu- 
rio skyriaus susirinkime vietos 
šeštadieninei lituanistikos mo
kyklai paskirta 25 dol. pašalpa. 
Ankstybesniais metais Tautinė 
Sąjunga lituanistikos mokyklai 
skirdavo 50 dol. pašalpos. Tiek 
pat būtų skirta ir šiais metais, 
tačiau dabar susidėjo naujos ap
linkybės, būtent, įsteigė AL 
Bendruomenės apylinkė, kurios 
vienas pirmaeilių uždavinių yra 
lietuvybės išlaikymas bei- litua
nistinis švietimas. Taigi, bend
ruomenės apylinkė pirmoji tu
rėtų sušelpti ir šeštadieninę li
tuanistikos mokyklą. Bet ligšiol 
bendruomenė tik pasiskelbė, kad

Kariuomenės šventės minėji
mą suruošė vietos Ramovės sky
rius. Išvakarėse per Dr. M. J. 
Colney vadovaujamą lietuvišką 
radijo programą buvo kariuome
nės valandėlė. Sekmadienį buvo 
pamaldos, viešas Lietuvės ka
riuomenės minėjimas salėje ir 
vakare ta proga pobūvis. J. 
Sydnėjuj minėjo Neo-Lithuanią

Sydnėjuje gyveną Neo-Lithu- 
anai jau treji metai išlaiko tra
diciją — kiekvienais metais at- 
švenčia korporacijos metinę 
šventę, šiais metais šventė buvo 
švenčiama drauge su Filiae-Li- 
thuaniai korporantėmis. šiuo me
tu Sydnėjuje priskaitoma ligi 
15 buvusių korporančių — kdr- 
porantų.

šventės išvakarėse — šešta
dienį, įvyko alutis — arbatėlė. 
A. Žukausko kavinėje. Grojant 
lietuviškai kapelai Filijos ir Neo- 
Lithuanai praleido ' kelias jau
kias valandas.

Sekmadienį (11. 9) korporan- 
tai dalyvavo lietuviškose pamal
dose. Sydnėjaus lietuvių kape
lionas kun. P. Butkus pasakė 
šventei kiek pritaikintą pamoks
lą. P.

GERIAUSIA DOVANA
Artėja Kalėdos ir Nauji Metai. Geriausia dovana 

yra lietuviška knyga. TREMTIES leidyklos išleistos kny
gos, gaunamos DIRVOJE ir kitose atstovybėse:

Igno šeiniaus "Kuprelis”, kaina 2 dol.,
Vytauto Alanto romanas "Pragaro Pošvaistės”, 430 

pusi., kaina 3,5 dol.
R. Spalio novelės "Didžiosios Atgailos”, kaina 3,5 dol.
Jurgio Savickio romanas "šventoji. Lietuya”, kaina 

3 dol.
R. Spalio nepaprastos intrigos jaunimui ir senimui 

apysaka "Gatvės Berniuko Nuotykiai”, 508 psl., kaina 5 dol.
Visos TREMTIES leidyklos išleistos knygos įrištos 

drobėje. Tai gražus bibliotekos papuošimas ir geriausias 
pasirinkimas dovanoms.
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Baltimorės žinios

LITERATŪROJE
Tik ką iš spaudos išėjo knyga 

mažiesiams vaikų rašytojo Vy
tės Nemunėlio ir foto meninin
ko Vytauto Augustino ”Po TĖ
VYNĖS DANGUM”.

Vytautas Augustinas sumon
tavo serijų vaizdų iš Lietuvos 
miestų, istorinių vietų, sodybų, 
gamtos ir vaikų gyvenimo. Vai
kų rašytojas Vytė Nemunėlis 
davė tiems vaizdams turinj. čia 
tikrovė, istorija ir pasaka. Visa 
taip tikra, kad netikėti neleidžia 
tekstų papildančios tikrų vietų 
ir vaizduojamų asmenų fotogra
fijos. Tokio pobūdžio knygų vai
kams mūsų literatūroje dar ne
buvo. Tai puikus vaizdų ir žo
džių, meninės formos ir auklė
jančio turinio kūrinys.

Knyga išleista dviem spalvom 
ir gražiai įrišta į kietus apdarus. 
Kaina tik $2.—.

Užsakymus su pinigais siųsti:
POVILAS ALISAUSKAS, 

107-17 118th St., 
Richmond Hill, N. Y.

Gen. Eisenhovver, laimėjęs rin
kimus, tampa dešimtas preziden
tas iš eilės, turįs generolo laipsnį, . 
pradedant nuo Jurgio Washing- . 
tono. Iš viso Amerikai preziden
tavo 32 asmenys nuo 1789 metų, 
kai Jurgis Washington buvo iš
rinktas pirmutiniu prezidentu. . 
Prezidentavimo terminais einant, 
Truman skaitosi 41-mų terminų 
baigiąs, nes 11 prezidentų tar
navo po du terminus, o F. D. ' 
Roosevelt liet keturis.

Eisenhower bus 33-čias kaip : 
asmuo ir jo terminas skaitysis ; 
42-ras. Ne visi prezidentai išbu- j 
vo pilnus savo terminus, nes iš : 
tų 32 asmenų septyni mirė arba 
buvo nužudyti pareigų metu. 
Pvz., prezidentas Harrison (už
ėmęs tarnybą kovo 4 1841), mirė 
prezidentavęs vos vieną mėnesį, i 
Zachary Taylor (1849) mirė iš
tarnavęs 1 metus, 4 mėn. Lin- 
coln (1861) nužudytas ištarna
vęs keturis metus ir 1 mėnesį 
(išrinktas ir inauguruotas ant
ram terminui, bal. 10, 1865). 
Garfield (1881), nužudytas lie
pos 2, 1881, prezidentavęs 6Į/Į 
mėn. McKinley (1891), nužudy
tas rūgs. 14, 1901, prezidentavęs 
antro termino 6 mėnesius. Mirė 
prezidentaudami: VVarren Hard- 
ing (1921) ištarnavęs 2 metus, 
5 mėn., rugp. 2, 1923, ir F. D. 
Roosevelt (1932), išrinktas ket
virtam terminui, bal. 12, 1945.

Įskaitant Jurgį Washingtoną, 
kuris buvo išrinktas generolu 
nepriklausomybės karui vado
vauti, penki prezidentai buvo 
karjeros generolais: Jackson (iš
rinktas prezidentu 1829), Har
rison (1841), Taylor (1849) ir 

. Grant (1869),.
Eisenhovver yra šeštas karje- 

i ros generolas, kuriam prisiėjo 
išsivilkti iš uniformos ir kandi
datuoti į prezidentus.

Taylor karinėje tarnyboje iš- 
i buvo 1J metų, Grant net 40 me- 
, tų; Jis pragarsėjo kaip nugąlė- 
: tojas pietinių valstybių ir lai- 
■ mėtoj as Amerikos pilietinio ka- 
i ro (karas baigtas bal. 9, 1865).

Dalyvaudamas Clevelande Lie- : 
tuvos Kariuomenės šventės mi- : 
nėjime, išklausęs pranešimo apie 
kariuomenės įsteigimą (lapk. 23, 
1918 metais), mintimi persikė
liau į Karo Muziejų Kaune, kur 
1935 metais lankydamasis ma
čiau keturius "Amerikos lietu
vių karių uniformų” manikenus.

Iš minėjimo grįžęs, pavarčiau 
A. Šapokos Istoriją, ir joje, p. 
648, skaitau: "Prieš keletą de
šimčių metų Amerikos lietuviai 
buvo pradėję organizuoti ir sa
vo kariuomenę, kurią ketino rei
kalui esant -perkelti j Lietuvą. 
Jos buvo organizuojamos net ke
lios divizijos...”

Tame pat pusi. įdėta ir nuo
trauka tų keturių Karo Muzie
juje buvusių manikenų, po kuria 
rašoma: "Amerikos lietuvių ka
rių uniformos dr. Al. M. Rač- 
kaus muziejuje”.

Kadangi istorijoje pasakyta, 
kad savo kariuomenę Amerikos 
lietuviai buvo pradėję organizuo
ti "prieš keletą dešimčių metų”, 
peržvelgiau mintimis virš 40 me
tų Amerikoje pergyventą laiko
tarpį, ir tikrai, Amerikoje prieš 
40 metų jau buvo šios istorijoje 
minimos "Lietuvių kariuomenės” 
"divizijos”!

Pačiame Clevelande, veikė 
"Vytauto Didžiojo Gvardija” ir 
"šv. Kazimiero Gvardija” su sa
vo "generolais”. Kaip Šapokos 
istorijoje sakoma, tie "kareiviai” 
buvo mokomi.

Taigi, ką ten Lietuvos kariuo
menės vadų pasigyrimas apie su
kūrimą Lietuvos kariuomenės 
kai Amerikos lietuviai turėjo 
Lietuvos kariuomenę jau "prieš 
keletą dešimčių metų”! Tokių 
"divizijų” kaip istorijoje pabrė
žiama, radosi įvairiose didesnė
se kolonijose.

Bet čia ir baigiasi to "lietu
viško vaiško” istorija, kiek lie
čia jo "perkėlimą į Lietuvą rei
kalui esant”, ir tai yra tokia 
"antis”, įtalpinta į Lietuvos Is
toriją, kokios tik galima būtų 
tikėtis iš dr. Al. M. Račkaus, 
kuriam pavyko'suklaidinti ir'Ka
ro Muziejaus vadovybę, kad lei
do tokius manikenus, kaip Ame
rikos lietuvių "vaisko” pavyz
džius, ten išstatyti, ir istorijos 
rašytojus, kurie taip lengvati- 
kiškai tai pažymi, kaip tikrą 
faktą. Kurie tam pridarėt svar
bos būdami Lietuvoje, dabar 
Amerikoje būdami galit patik
rinti dalyką vietoje, ir ateityje, 
leidžiant Lietuvęs istorijos nau
ją laidą šią sensaciją išbraukti.

Tas dr. Račkaus Amerikos lie
tuvių "vaiskas” tikrovėje buvo 
štai kas: atvykę Amerikon“ jau
ni Lietuvos kaimo berneliai, čia 
rado įvairias Masonų, Kolumbo 
Vyčių ir kitokias organizacijas, 
dėvinčias įvairiausias paradines 
uniformas. Amerikiečius pamėg
džiojo kitų tautų grupės, ėmėsi 
pamėgdžioti ir lietuviai, ir suor
ganizavę savo pasirinktais pa
vadinimais "gvardijas”, įsigijo 
uniformas. Pabėgę nuo tarnavi
mo carui ir dėvėjimo rusiškos 
paprastos uniformos, čia galėjo 
dėvėti uniformas apkabinėtas 
įvairiais blizgučiais, prie šono 
prisikabinti kardą, ant peties 
užsidėti šautuvą, ir niekam nei 
gero!

Kuri "gvardija” buvo šventojo 
vardu, jos nariai gaudavo Vely
kų naktį pastovėti bažnyčioje 
prie Grabo. "Gvardijos” daly
vaudavo amerikoniškų ir lietu
viškų švenčių'ir iškilmių pr»ga 
paraduose gatvėse (kaip Žalgirio 
kovos 500 metų minėjime 491C 
metais).

Tačiau nei viena tokia "divizi
ja” arba "gvardija” neturėjo 
minties persikelti. į Lietuvą. 
Priešingai, kai tokia proga ar
tėjo, 1917 metais Amerikai įsto- 
ju8 į I pasaulinį karą, pasklidus

ęių pasakė pulk. Škirpa. Po. 
trumpos pertraukos meninę dalį 
išpildė Ip. Nauragis, akompanuo
jant G. Leonienei. Buvo padai- ■ 
nuota keturios liaudies dainos, 
L. Bethoveno, F. Chopino, P. 
Tosti, Gounod, Rossini ir kt. kū
riniai — operų arijos.

Aktorius J. Palubinskas meis
triškai padeklamavo.

Minėjimą suruošė L. K. S-gos 
"Ramovė” Baltimorės skyrius. • 

* * .
Baltimorėje Liet, enciklopedi

jos prenumeratos rinkimas vyk
sta gana palankiai. Prenumeruo- 
jasi ne tik naujakuriai, bet ir 
vyresnėsės kartos ateiviai, kaip: 
St. Janušas, J. Galinaitis, J. Lie
tuvninkas ir kt. - •

Malonu pažymėti, kad pirmoji 
Liet, enciklopedijos prenumera- 
torė yra ir amžiumi jauniausia 
iš visų užsiprenumeravusių as
menų, būtent, tai O. Majauskai- 
tė, kuri netik enciklopediją už
siprenumeravo, bet yra labai uo
li ir lietuviškų knygų skaitytoja 
ir jų pirkėja. Ji dienos metu 
dirba viename banke, o vakarais 
lanko College ir dalyvauja re
prezentaciniame tautinių šokių 
ratelyje. Tai pavyzdys darbš-

■ čios, uolios ir susipratusios jau
nuolės-— lietuvaitės.

* *
Lapkričio 29 d. lietuvių sve- 

i tainės didžioje salėje įvyko Bal- 
i fo Baltimorės skyriaus Buruoš- 
i tas vakaras. Programa buvo at-
■ likta tiktai vietinių menininių
■ pajėgų. Buvo pagrota akordeo-
■ nu, pasakyta eilėraščių, pašokta 
. baletas ir tautinių šokių. Daini-
■ ninkas Andrėkus padainavo ke

letą liaudies dainų ir operų ari-
• jų. Akomponavo L. Bakerskienė.

Programai pasibaigus ilgokai
■ kalbėjo iš.. Cęntro atvykusi Ę.

Deveriienė. Savo karstelėjusioje 
? kalboje priminė naujiesiems ir 

seniesiems lietuviams, kad jų 
širdyse pradedąs blėsti artimo 
meilės jausmas, pasižadėjimų 
netesėjimas ir abuojumas savo 
artimųjų skurdo ir vargo kan
čiomis.

Po p. Devenienės kalbos buvo 
suaukota Balfo šalpos reikalams 
256,64 dol.

Skyriui pirmininkauja EI. Ar- 
manavičienė.

Svečių galėjo būti žymiai, 
daugiau.

Grant buvo augštai iškilęs kaip 
karo vadas, tačiau jo valdymo 
laikotarpis buvo nevykęs, tiesiog 
skandalingas, nors ne iš jo tie
sioginės kaltės.

Kiti penki generolai buvo to 
laipsnio pasiekę įvairiais sume
timais, ir prezidentais pateko 1 
vėliau, po jų tarnybų, pasižymė
ję veiklumu partijose.

Karo su Meksika metu gene
rolas Pierce buvo prastas gene
rolas ir vėliau nevykęs kaip pre
zidentas (1853). Kiti generolai 
prezidentai buvo: Rutherford 
Hayes (1877), James Garfield 
(1881), Chester Arthur (1881, 
po Garfieldo nužudymo), ir Ben- 
jamin Harrison (1889).

Pažymėtina, kad Amerika, tu
rėjusi penkis karus su užsieniais, 
eilę karų su indėnais, ir vieną 
savo pilietinį karą, — su užsie
niu karus pradėjo ne generolų 
prezidentavimo terminais. Gene
rolai prezidentaudami priešinosi 
laikymui didelių pastovių kariuo
menių. Užsiliko legenda, kad 
Amerikos kariuomenės pergyve
no pačius savo juodžiausius lai
kotarpius buvusių keturių pilie
tinio karo generolų prezidenta
vimo metais — Grant, Hayes, 
Garfield ir Harrison.

Teodoras Roosevelt, preziden
tavęs nuo 1901 iki 1909 m., bu
vo paskutinis karinis vadas, ku
ris pagarsėjo karo su Ispanija 
laikotarpiu, bet pasiekė tik pul
kininko laipsnio.'

Truman, kaip paprastas karys, 
I pasaulinio karo metu pasiekė 

. artilerijos kapitono laipsnį.
Po Teodoro Roosevelto sekė ei

lė prezidentų . William •. Taft, 
Woodrow Wilson, Warren Har- 
ding, Calvin Coolidge, Herbert 
Hoover ir F. D. Roosevelt, kurie 
daugumoje buvo teisininkai, tik 
Harding laikraštininkas, Hoover 

I inžinierius. ’ ?
•Prezidentas James Buchanan 

(1857) tarnavo paprastu karei
viu 1812-J.& metų karė su 'Bri-

a

gandams pačių "gvardiečių” tar
pe, kad turintieji uniformas vy
rai bus tuoj imami kariuome
nėn, tas mūsų "vaiskas” skubiai 
naikino savo žaislinius šautuvus, 
kardus, degino uniformas, ir 
trumpiausiu laiku demobilizavo
si ...

'Į'iesa, nuo tarnavimo Ameri
kos kariuomenėje jie vištiek ne
išsisuko, buvo šaukiami, gavo 
uniformas, važiavo į Europą ir 
ten kariavo, vieni žuvo, kiti grį
žo. Buvo nemaža lietuvių karių, 
kurie karui pasibaigus prašėsi 
leisti jiems parvažiuoti Lietuvon 
(nes ten pat pašonėje buvo), bet 
tokių leidimų jiems nedavė. Grį
žę Amerikon, nei vienas iš tų 
"keleto divizijų” karys nepasi
siūlė j Lietuvą važiuoti, nors 
Lietuvai pradėjus karus dėl Ne- 
niklausomybės tokia pagalba 
buvo labai reikalingą.

Po karo čia buvo pradėta or
ganizuoti Lietuvos Sargų Są
junga, ir kitos grupės norint su
daryti iš lietuvių veteranų Lie
tuvai pagalbą, bet išvažiavo, be
rods, tik apie 20 vyrų, tarp jų 
ir Steponas Darius, tačiau, tik
riausia, nė vienas jų nebuvo bu
vę to garsaus Amerikos lietuvių 
"vaisko” nariai, ir nė vienas ne
parodė noro Lietuvon persikelti, 
kaip istorija klaidingai nusako.

Jie pinigais ir kitokiais bū- 
i dais Lietuvą rėmė, dirbo, kad
■ Lietuvai pripažinimą išgautų, 

tačiau niekad negalvojo ir ne-
; manė persikelti į Lietuvą, nors 
' reikalas buvo ir didžiausias.

Taigi, ši, Lietuvos istorijoje
■ klaida privalo būti atitaisyta, 
• ypač kad mano kalbami dalykai 
i galimi labai lengvai dabar pa- 
> tikrinti.

Paskutiniu metu suorganizuo
tas dar vienas rėmėjų būrelis 
Vasario 16 d. gimnazijos moki
niams Vokietijoje globoti. Tai 
jau ketvirtas iš eilės rėmėjų bū
relis šioje vietoje, neskaitant 
Lietuvių Tarybos birželio liūd
nųjų įvykių minėjimo proga pa
siųstų per Balfą ^gimnazijai 140 
dol. Vadinasi, 80 vietos lietuvių 
pasiryžo savo nuolatiniais įna
šais prisidėti prie vienintelės lie
tuvių gimnazijos išlaikymo. Pa
gal kolonijos dydį tai labai gra
žus skaičius! Jame yra 56 trem
tiniai ir 24 senieji ateiviai ar 
čiagimiai.

Paskutinį rėmėjų būrelį orga
nizuojant, buvo kreiptasi į visus 
lietuvius biznierius, kviečiant 
juos prisidėti prie šio reikšmingo 
darbo. Iš jų sutiko reguliariai 
remti Vasario 16 d. gimnaziją 
šie: P. Vaičiūnas, P. Kedis, Dų- 
gey’s Package Store, V. Zinke
vičius, Samulis, Budris ir V. 
Tamošaitis. Kai kurie jų, kaip 
P. Vaičiūnas, P. Kedis ir Du- 
gey’s Package Store, iš karto 
įmokėjo savo įnašus už visus 
metus. Į šį būrelį įsijungė ir 
senoji ateivė St. Vaitkienė, mo
tina Dr. A. Vaitkaus, kuris yra 
vienintelis profesionalas, daly
vaujantis lietuvių veikloje. Kiti 
būrelio nariai yra tremtiniai: J. 
Ludavičius, P. šliažas, Edv. Ei- 
tavičius, Aleks. Padagas, J. Ci- 
jūnėlis, K. Klabis, M. Gedgau
das, A. Eikinas, A. M., Vyt. 
Zinkevičius, J. špakevičius ir A. 
Bačiulis.

gimnazijos vadovybė ir globo
jamieji mokiniai jautriai dėko
ja rėmėjams ir patikina, kad de
damų į tą gimnaziją ir jos mo
kinius vilčių neapvils.

Vietos lietuviai pasirodė labai 
jautrūs vienintelės lietuviškosios 
gimnazijos išlaikymo atžvilgiu. 
Dar prie rėmėjų būrelių organi
zavimą jie rinko tai gimnazijai 
aukas pagal Vargo mokyklos 
kvitus ir ženklelius. Tuomet P. 
Vaičiūnas, senasis ateivis, biz
nierius, gilus patriotas, paaukojo 
gimnazijai $50.00. Dabar jis vėl 
prisidėjo prie rėmėjų būrelio, 
įmokėdamas savo įųašą už visus 
metus.

tiems tremtiniams, kurie jų lai
biausiai reikalingi.

Vilniaus krašto kilę lietu
viai pasveikino prof. M. Biržišką 
minimo jo 70 metų amžiaus ju
biliejaus proga. Sveikinimas pa
siųstas Vilniaus krašto Lietuvių 
Sąjungos Bostono - Brocktono 
skyriaus vardu. Jubiliatui pa
linkėta sulaukti grįžimo į Tė
vynę, kuriai jis skyrė visą savo 
energiją, darbą ir . gyvenimą. 
Drauge su pasveikinimu Jubilia
tui pasiųsta kukli 60 dol. dova
nėlė.

Dėkodamas už sveikinimą ir 
dovanėlę, Jubiliatas iškėlė daug 
minčių, ir sumanymų dėl tolimes
nės kovos už Lietuvos laisvę vi
sose jos etnografinėse srityse, o 
ypač dėl reikalo budėti Vilniaus 
sargyboje! -

Atskirai Jubiliatą pasveikino 
dar ALT Sandaros 24-oji kuopa, 
pasiųsdama dovanų 25 dol. Aio 
pasveikinimo nutarimas entu
ziastingai priimtas kuopos narių 
susirinkime, kurio daugumą su
darė ateiviai, ištikimi savo Tė
vynei ir solidarūs su tais jos sū
numis, kurie nenuilstamai dirbo 
ir tebedirba, kad gimtoji žemė 
alsuotų laisve ir žydėtų.

Vėlutis

Anksčiau susorganizuotų rė
mėjų būrelių kai kuriems na
riams išvykus kitur gyventi, j 
jų vietas įsijungė I. Kisiauskai- 
tė, Br. Gedgaudas ir J. Labuę- 
kas,

Savo laiškuose Vasario 16 d.

Kaip pernai, taip ir šiemet 
Lietuvių Taryba paskelbė rūbų 
vajų likusių Europoje tremtinių 
naudai. Pernai buvo surinkta 
863 svarai gana gerų rūbų ir 
avalynės, šiemet pasiryžta ir ti
kimasi dar daugiau surinkti. Va
jus tęsis ligi Naujų Metų. Rūbai 
ir avalynė priimami kiekvieną 
dieną nuo ankstyvaus ryto ligi 
vėlaus vakaro A. Strumskio lai
krodžių taisymo dirbtuvėje, 109 
Ames St., Brockton, Mass. Jei 
kas negali pristatyti į surinkimo 
vietą turimų paaukoti rūbų, gali 
paskambinti ir pranešti tel. 
228-W, o vajaus komisija pati 
juos atsiims.

Į rūbų vajaus komisiją išrink
ti: * P. Viščinis, K. Jurgėliūnas, 
M. Tubis ir A. Akstinas. Komi
sija ragina ne tik vietos j bet ir 
apylinkės lietuvius paremti vyk
domų rūbų vajų savo aukomis 
rūbais. Iš tikrųjų šis vajus yra 
gera proga net tolimesnių vie
tovių lietuviams paremti savo 
nelaimingus tadtiečius — ligo
nis, senelius, 
bent tuo, kas sau nebūtinai rei
kalinga.

šio vajaus
Lietuvių Taryba, nor tai nėra 
tiesioginis jos uždavinys, kadan
gi Balfo skyriai čia neveikia jau 
kelinti metai, o negalinčius iš 
Europos išemigruoti lietuvius 
tremtinius reikia remti. ->

Surinkti rūbai ir avalynė bus 
perduoti Balfo centrui, kuris per
siųs juos į Europą ir paskirstys

KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖ 

BROOKLYNE

Lapkričio pabaigoje, parapi- < 
jos salėje, įvyko šeštadieninės 1 
mokyklos suruoštas vakaras, j 
Programą išpildė buvusieji ir da- ; 
bartiniai mokyklos mokiniai ir ; 
mokinės — jaunieji menininkai. : 

Mokyklos vedėjas mok. K. Du- 1 
lys savo trumpame žodyje pa
brėžė, jog mokyklai labai svar
bu, kad! iš jos išėję mokiniai, 
kuriems nebus lemta sugrįžti j 
savo gimtąjį kraštą, kad jie gy
venime laisvai vartotų ne tik 
anglų, bet ir lietuvių kalbas, at
seit, kad jie būtų dvikalbiai žmo
nės. Ir kad lietuvių kalbą mo
kėtų vartoti ne tik ryšio palai
kymui, kiek tautinio atsparumo 
ugdymui ir gaivinimui.

Pirmąją programos dalį atli
ko pianistės G. Leonienės piano 
studijos mokinės, paskambinda- 
mos po dvi gražias lietuviškas 
daineles. Buvo pašokta baletas, 
padeklamuota pora eilėraščių, 
paskaityta savos kūrybos ir pa
baigai jaunimas pašoko du tau
tinius šokius.

Pažymėtina, kad programa 
buvo atlikta gražiai ir skoningai.

Pasibaigus programai vyko 
šokiai ir užkandžiai bufete.

Uolių ir rūpestingų rengėjų 
tarpe buvo matyti: šilgalięnė, 
Noreikienė, Dūlys, Leonas, No
reika, Bakanauskas ir kt.

• *
Kariuomenės šventės minėji

mas, lapkričio mėn. 23 d., buvo 
pradėtas šv. Alfonso parapijos 
bažnyčioje pamaldomis. Mišias 
laikė ir tai dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Pijus Dam
brauskas. Pamaldų metu bažny
čioje giedojo Lietuvos Valst. 
Operos solistas Ipolitas Naura- 
gis.

Oficialioji ir meninė dalys vy
ko parapijos salėje.

Garbės prezidiumą sudarė 
prel. Mendelis, pulk. Škirpa, vie
tos legionierių posto atstovas 
N- Rastenis, savanoris — dviejų 
vyties kryžių kavai. Tamašaus
kas ir savan. Petrulis. Minėjimas 
pradėtas J.A.V. ir Lietuvos Him
nais. Invokaciją paskaitė kun. 
Dambrauskas. Po atidaromosios 
K. Pažemėno kalbos, kiek il
gesnį pranešimą apie Lietuvos 
kariuomenę padarė M. Karaša. 
O apie ateities uždavinius E 
Sližys. Taipogi labai įdomių min-

Lietuvos Kariuomenės šven
tės minėjimas Brooklyne praėjo 
nepaprastai iškilmingai ir nuo
taikingai.. Dalyvavo apie 1000 
žmonių. "Generolas "Plechavičius 
buvo sutiktas ir palydėtas en
tuziastingomis ovacijomis ir jo 
kalba buvo daug kartų pertrauk
ta gausiais plojimais. Clevelando 
ĄŽUOLAI, sutikti palankiai, bet 
pradžioje kiek rezervuotai, pro
gramos gale susilaukė sunkiai 
benuraminamų ovacijų. Nors tai 
buvo jau ketvirta programos ei
gos valanda, publika labai neno
romis sutiko su faktu, kad pro
grama jau baigta.

__ Ž4___________________ .



Nr. 49 * 1952 gruodžio 4 d.

PADĖKA
i IJ

METINIS TAUTINĖS 
SĄJUNGOS SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Metinis skyriaus susirinkimas 

įvyko lapkričio 30 d., lietuvių 
salėje. Susirinkime buvo pada
ryta praėjusių metų veiklos ap
žvalga ir aptarti su skyrium su
siję kiti Clevelando visuomeni
nio veikimo reikalai. Susirinki
mui pirmininkavo B. Gaidžiūnas, 
sekretoriavo, E. Skrabulytė.

I naują skyriaus valdybą iš
rinkti: B. Gaidžiūnas, J. Leimo- 
has, K. S. Kailius, J. Salasevi- 
čienė, J. Smetona, A. Zdanis ir 
A. Laikinas. Į kontrolės komi
siją: A. Garmus, K. Cicėnas ir 
F. Mackus.

Kalėdų švenčių proga susi
rinkimas iš savo kasos paskyrė 
75 dol. bendraminčiams Europo
je paremti. Skyriaus narių išlai
komai vienai Diepholzo gimnazi
jos mokinei, kaip Kalėdinė dova
na, suaukota 10 dol.

• ■

kai’j Kalėdų eglutę yra regis
truojami "Dirvoj", Spaudos kios
ke ir pas ųiofcytojus.

Kalėdų eglutė bus gruodžio 
mėn. 28 d. 3 vai. p. p. Lietuvių 
salėj.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
FONDO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

L. K. F. narių susirinkimas 
įvyks gruodžio mėn. JI d., sek
madienį, 11 vai. 30 min. lietuvių 
salės patalpose. Narių dalyvavi
mas būtinas.

Visi besidomintieji lietuviškos 
kultūros reikalais ir norintieji 
tapti L.K.F. aktyviais nariais 
maloniai kviečiami atvykti.

L.K.F. valdyba

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
kurie prisidėjote prie kariuome
nės šventės minėjimo surengimo 
ir pravedimo 1952 lapkr. 22-23 
d. Visuomenei dėkojame už at- 
silapkymą ir parėmimą invalidų 
saVo auka.

Dar papildomai invalidams au
kojo: "Čiurlionio” ansamblis 50 
dol. (kaip honorarą), gen. Na- 
gius-Nagevičius, inž. Augusti
navičius, J. Daugėla, J. Gaspa- 
raitis, Ged. Gudėrias po 5 dol., 
J. Musteikis 2 dol. Aukojusiems 
invalidų vardu širdingas ačiū. 
Viso pajamų gauta 
Turėta išlaidų

— $696.08
— $393.61

— $302.47

"•r -

Liko gryno pelno
Visas pelnas skiriamas inva

lidams šelpti.
L. S, "Ramovė” Clevelando 

skyriaus valdyba

MOKSLEIVIAI PER RADIJĄ

DAILĖS PARODA
Lietuvių salėje atidarytoji 

dailės paroda tęsis iki gruodžio 
mėn. 7 d. Visi ėlevelandiečiai ir 
kaimyninių kolonijų lietuviai 
kviečiami parodą aplankyti ir, 
pagal galimybes ' įsigyti mūsų 
dailininkų paveikslus.

Z. JANKAUS AUKA
Z. Jankaus, didelis skautų bi

čiulis, Skautų Rėmėjų Komite
tui paskyrė $22.00 auką. Tais 
pinigais baigiama apmokėti 
skautų reikalams nupirktos sto
vyklavimo palapinės. Komitetas 
už tokią didelę auką Z. Jankui 
nuoširdžiai dėkoja.

Šį penktadienį, 7 vai. vak., per 
lietuvių radiją pirmą kartą pa
sirodys lituanistinės mokyklos 
moksleiviai. Vaizdelį paruošė 
mokyt. Tamulionienė, dainas iš
mokė mokyt. Malinauskienė.
- Sausio mėn. mokykla ruošiasi 
per radiją paminėti vyskp. Va
lančių.

VISI | TALKĄ
Visi trys Balfo skyriai Cleve

lande rengia piniginį aukų vajų, 
kuris truks visą gruodžio mė
nesį.

Aukos bus renkamos lapais. 
Rinkėjai atsilankys į namus, Iš 
viso, reikia 100 aukų rinkėjų.

Džiugu mums pranešti, kad 
nuo pat pirmos dienos rinklia- 
vos mielai sutiko aktyviai daly
vauti aukų rinkimo vajuje šįę 
seniau čia gyveną lietuviai, buvę 
Lietuvoje ar čia profesoriai, mo
kytojai, visuomenininką!-kultū
rininkai Clevelande: V. Amšė- 
jus, A. Augųstinavičienėi A- Ba
nys, S. Barzdukas, A. Buknys, 
J. A. Damušiai, J. Daugėla, Ig. 
Malinauskas, J. Smetona, A. Ta- 
mulionis. ,

Pasekime jų pavyzdžiu — sto
kime į rinkėjų eiles. Visais pi
niginių aukų vajaus pravedimo 
reikalais, visų trijų Clevelando 
Balfo skyrių nutarimu prašome 
kreiptis šiuo adresu: S. L ai
ni 'a u s k a s, 1434 E. 95, Cle
veland. Telef. C El-2173.

Visi trys Balfo skyriai 
Clevelande

GiALI GAUTI DARBO
gęneral electric co. 

(Nilą Park-Noble Rd.) priimtų 
darbą 2-3 lietuvius vyrus. Dar

bas ore — pąrko,. žaliųjų plotų 
ip takų priežiūra. Pradinis atly
ginimas $1.40, po męn. $1.43, po 
2-jų mėn. $1-47 ir po 3-jų mėn. 
$1 .52. Geros darbo ir soc. drau
dimo-sąlygos. Smulkesnių infor
macijų kreiptis į V. Bartkų, tel. 
LI 1-6716.

FILMOS NORWOOD 
KNYGYNE

Paprasta penktadienio vakaro 
filmų valanda Norwood Branch 
knygyne, 6405 Superior g-je,pra
sidės gruodžio 12 di 8-tą valan
dą. Rodomos filmos: ”Exploring 
Old St. Augustine”, "The Tele- 
phone Hour”__Josef Hofmann
su savo orkestru išpildys Rach- 
maninoff ir Bethoveną, ir ”A 
Tree Grows for Christmas": Ka
lėdų eglutės istorija, dabartinė 
pramonė, ir eglutės puošimas. 
Visi kviečiami, tik vaikai be su
augusių neįleidžiami.

PARDUODAMI NAMAI

PARDUODAMAS. 
ŠALDYTUVAS IR BALDAI 

” - - " - ; ■ . .■

Parduodamas vartotas šaldy
tuvas Westinghouse firmos, vir
tuvės krosnis, virtuvės stalas ir 
4 kėdės. Kreiptis 18711 Abby 
Avė., telef. KE 1-0779

PARDUODAMAS NAMAS
6 kambarių, vienos šeimos. 

Dvigubi garažai, gera virtuvė, 
užuolaidos, dvigubi langai. Kai
na $12,500. Namas yra 462 East , 
120 St šaukti po 6 vai. vakaro 
telefonu: PO ‘1-9404.

Už surinktus pinigus Community Chest vykdo vaikų 
sveikatingumo pagalbą.

NAUJA SKAUTŲ RĖMĖJŲ 
VALDYBA

Skautų Tėvų — rėmėjų val
dyba pasiskirstė pareigomis:

' Bartkus — pirmininkas, Gai
žutis — vicepirmininkas, Moc
kus — sekretorius, Jokubaitienė 
— iždininkė ir Bružas — narys. 

■a'- . '

DOVANA KALĖDŲ EGLUTEI
Cleveląnde . susiorganizavęs 

Diepholzo gimnazijai remti bū
relis Nr. 100, gimnazijai pasiun
tė $15 Kalėdinės eglutės paįvai
rinimui.

East 91 St. ir Superior rajone- 
Dviejų šeimų, po 5 kambarius. 
Ųaisvas.

ČIURLION1ETĖS KALĖDŲ 
POBŪVY

8 kambarių, vienos šeimos, la
bai geram stovyje. Didelis skly
pas, 4 garažai.

Ray Nausneris,
1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

reikalais Clevelande prašoma 
kreiptis į atstovą V- Rocevičių, 
1319 E. 89 St., tel. RA 1-9936;

Blankų galima gauti sekma
dieniais Spaudos kioske ir darbo 
dienomis "Dirvoje”. .

Užsisakant enciklopediją, mo
kėti nereikia. Pradėjus enciklo
pediją leisti, prenumeratorius ją 
gaus tiesiog iš leidyklos apdėtu 
mokesčiu. Enciklopedijos bus 

■ leidžiama tik tiek, kiek bus pre- 
• numeratorių. Prašoma nedelsti 

ją užsiprenumeruoti.

PARDUODAMAS PALTAS
Žebenkštės kailio (mink) pal

tas puikiam stovyje. Visiškai 
prieinama kaina. Prašome šauk
ti po 5 vai. vakare.

EN 1-5308 (50)

UL

r

NAUJA TAUT. KORPORACIJŲ 
SAMBŪRIO VALDYBA

Praėjusią savaitę įvykusiam 
Taut Korp. sambūrio susirinki
me išrinkta nauja valdyba iš 
NasVyčio, Ramanausko, Modes- 
tavičiaus, Virbalio ir Gaškos.

Clevelando moterų federacija, 
apjungianti virš šimto įvairių 
įnoterų klubų, šį sekmadienį, 3 
vai. p. p. Statler viešbučio di-| 
džiojoje balių salėje rengia Ka- e. 92 ST. NETOLI SUPERIOR 
lėdų pobūvį, kuriame programą i 
atliks Čiurlionio ansamblio mo
terų choras.

Minėtoji federacija yra įta
kinga Clevelando moterų orga
nizacija ir savo veiklos istorijoje 
pirmą kartą kviečia tautinę 
no grupę atlikti programą.

PUIKUS ATSKIRAS 
NAMAS

me-

SLA 136 KUOPOS NARIAMS
Gruodžio mėn. 7 d; 11:30, 

Lietuvių salėje įvyks SLA 136 
kuopos narių susirinkimas. Bus 
aptariama labai daug svarbių 
reikalų, renkama valdyba. Susu 
rinkimo metu bus ir vaišės.

NAUJA BAŽNYČIA
Prieš Šv. Jurgio parapijos 

bažnyčią esančiam sklype pro- 
voslavai pradeda statyti savo 
bažnyčią. Girdėti, kad Šv. Jur
gio parapijos nariai tuo nelabai 
patenkinti.

Prie St. Thomas Aąuinas Baž
nyčios. šis puikus trijų miega
mųjų namas turi erdvų pirmą 
augštą su modernia virtuve, tris 
patogius miegamuosius ir prau
syklą antrame augšte. šildomas 
gaso krosnimi. Langinės ir tink
lai, taip pat su lauko išgražini- 
mu. šis namas bus parduodamas 
už mažiau kaip $10.000. Pašau
kite apžiūrėjimui

D I C A R L O 
ftealtors Builders
HI 2-1170 Mayfield at Lander

v c-
IŠVYKO I KARIUOMENĘ
Šiomis dienomis Jonas Zorska 

išvyko j U.S.A. kariuomenę.

CLEVELANDIEČIŲ DĖMESIUI
Dirvos redakcija visų cleve- 

ląndiečių patogumui praneša, 
kad.norintieji savo artimiesiems 
ir pažįstamiems per laikraštį 
pranešti apie savo išvykimus 
atostogų, apie šeimos šventes, 
laimingus ir nelaimingus atsiti
kimus, tą gali padaryti nemoka
mai. >' \

Organizacijų susirinkimai, pa
skaitos, paminėjimai, skelbiami

• . '.1 ' 
nemokamai. Tuo gali naudotis 
visos Clevelando lietuviškos or
ganizacijos.

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
<andai tampa sunaikinti arba 
■ūgadinti ugnies, kreipkitės i 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo, ko visada reikalauja ap 
iraudos kompanijos pirm, ne- 
?u išmoka už

P. J.
716 Society

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

i, ■ ■ ......... •

nuostolius.

KERŠIS 
for Saving Bld.

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI 

atliekami sąžiningai, greitai ir 
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel. 
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki 
11 vai.) arba — 1505 Addison 
Rd. (52)

ŽMOGAUS LAIMĖ
žmogus laimingas, kada laisvas nuo gyvenimo -var

gų, rūpesčių, ekonominių nedateklių.

žmogus, nuolat taupydamas, tą laimę gali pasiekti 
ir iš ekonominių vargų išsilaisvinti.

Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp 
iki $10.000.

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. i J 

6712 Superior Avė. HE 1-2198
Cleveland, Ohio

Clevelandiečių pasirinkimas
DAUGIAU KAIP PER 57 METUS 

MONCRIEF ŠILDYMO SISTEMOS 
' -___________________ . t- __________;

G A s a s
ALIEJUS
ANGLIS

THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
PRANEŠIMAS

Lituanistinės Vyskupo Valan
čiaus Mokyklos Tėvų Komitetas 
yra išsiuntinėjęs visiems tėvams 
pranešimus, prašydamas iki 
gruodžio mėn. 5 d. sumokėti pus
metinę ar metinę auką mokyklai 
išlaikyti ir mokestį Kalėdų eglu
tės dovanėlėms pirkti.

Jei kas iš tėvų to pranešimo 
būtų negavę, prašome kreiptis į 
K-to iždininką p. Laikūną, 7502 
Linwood Avė., EN 1-1082, arba 
tiesiog siųsti pinigus (5 dol. pus- 

| mečiui ar 10 dol. metams nuo 
'šeimos, ir po 1 dol. eglutės do

vanelėms nuo vaiko) jau nuro
dytu ądresu. Primename, kad pi
nigai yra skubiai reikalingi;

Nelankantieji mokyklos vai-

VISI I TIGRAS KAVINĖS- 
ATIDARYMĄ

Kviečiami visi dalyvauti iškil
mingam kavinės Tigras atidary
me. Kavinės atidarymo iškilmės 
vyks gruodžio 4 ir 5 dienomis, 8 
vai. vakaro.

Gražiai dekoruotoje salėje, 
naujam orkestrui grojant pol
kas, populiarią, ir klasinę muzi
ką, jaukiai praleisite laiką.

Neturintieji rezervuotų vietų, 
pagal galimybę, vietomis bus 
aprūpinti.

Kavinė atdara kasdien nuo 10 
vai. ryto iki 2:30 vai. nakties. 
Atdara ir sekmadieniais. Kavi
nės adresas: 987 East 79 Št. 
Tel. EN 1-9865.

KALĖDŲ DOVANOS
Gražios, naujos, lietuviškos 

Kalėdų atvirutės.
'*

Gėlės vestuvėms, pokyliams, 
laidotuvėms.

*

Nemokamas pristatymas.
FRIENDLY FLOWER SHOPPE
6901 Superior Avė., HE 1-6339

TALIS STUDIO

dabar jūsų kaimynistėj

ATIDARYTA NAUJA
LEIMON’SCAFE

VISŲ LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant

geram orkestrui

KE 1-9737

■

I. J. S A M A S, JEMELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės; įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre 
Telef.; EX 1/3969, Bute; WA 1-2354 \

' i .j J

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park EX 1-0911

■ - ' J ■ </ ■

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitokį reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų būto kambariui

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

'  ‘ ; i . <• i ' > - ' ■ ■

■A 4

7106 Superior Avė.
Tel. HE 2-0144

kuriuo laiku, bet kokios

rūšies foto patarvimas Jums.
Modernūs portretai, vestuvių,
Jikilraių, vaikų ir kitos nuo
traukos.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
Europinių žurnalų ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabir 
CLEVELANDE.

PIX BEVERAGE
•
45 rūšių alaus — vjsoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas

, (prancūziškas)
Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūyjams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara ir 

trečiadieniais,
6903 Superior. Avė. EX 1-3311

■n

P J KURSIS
716 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

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

kitSs | mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apdraudos-insurunce reikaluose.

Sutaisaū—paekolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą/ 
irBrantuojarna. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DFRBS PABNT2NG CO.
WM. DEBESIS

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

VOkeišs FrneraS Kome
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona IVilkcJis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
J . .

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

JAKUBS & SON
FUNERAL KOME

Vėsinamas oras Jūsų Įtogumui į

DellaE. Jakubs & VVIIimtn J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių dirfektoriai ir balsamuotojai Kį

patarnavimo.
ENdicott 1-1768 H

25 metai simpatingo ir rimto
6621 Edna Avenue

’r;
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RVA THEFIELD

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 0820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-1180. Redaktorius Balys GA1DŽIŪNAS (buto telefonas: GArfieid 1-7400).

Kokia ta rūsy armija?
karininkų, iš kurių apie 800 tik 
vienų generolų ar jų pareigas 
einančių iškorę Berijos pirma- 
takas Ježovas. Likusią dalį su
darė tik įbauginti, Stalinui vi
siškai klusnūs karininkai, įsiti
kinę, kad Sovietų diktatūrai ne
galimas joks pasipriešinimas. 

.. ......................v...... . ... Bepradedąs reikštis kad irVnen-
'dinai, be to, priimti kaip leisti ir, kiaušio laipsnio bonapartizmas 
net rekomenduotini bolševikinėse buvo žiauriausiomis priemonėmis 
karo mokyklose caro generolų užgniaužtas pačioje užuomazgo- 
Dragomiravo, Brusilvo, Ver- je. Viskas turėjo tarnauti didie- 
chovskio veikalai. 191 1 m. įsteig- siems rusų imperializmo plo
tas kadetų korpas, viskuo pri- nams. Buvo aišku, kad Maskva 
menąs senąjį pažų korpą. Tuo 
būdu sukurta naujos rūšies 
r a u d o n o j i a r i s t o k r a- 
t i j a . Vad. "suvorovcy” (že
myno armijos kariūnai) ir ”na- 
chimovcy” (karo laivyno) šian
dien jau sudaro tikrą karinę kas
tą. Per 1952 m. gegužės 1 <1. pa
radą Maskvoje pro Staliną žy
giavo tiek 'suvorovo vardo mo
kykla Kijeve ir Kuibyševe auk
lėtiniai, tiek Nachimovo mokyk
los Rygoje. Caro armijoje bu
vusi plačiai išgarsėjusi kavaleri
jos karininkų mokykla taip pat 
išauginta iš naujo, tik dabar ji 
pavadinta Budionovo vardu.

Raud. armija šiandien jau ne
bėra "neorganizuotas revoliuci- 
ninkų būrys”, bet tvirta ir ga
linga organizacija”, gudriai nau
dojama sovietinių imperialistų 
tikslams. Kasmet vis daugiau 
nacionalistiškai perauklėjama, 
kad būtų pasiryžusi kiekvienu 
metu vykdyti kiekvieną rusų 
imperialistinį tikslą, ji yra .ta
pusi nepaprastai pavojingu gink
lu kirsti lemiamą smūgį "bur
žuaziniam apsupimui”, kuris pa 
gal Stalino 
anksčiau ar 
tas. Tiems 
planams per 
mus 1937-38 m. buvo paaukota 
ir apie 2.000 augštesnių rusų

Per 35 metų praktiką raud. 
armija jau yra susidariusi rei
kalingas tradicijas, paremtas se
nosios caro laikų armijos patir- 
.timi.-~Į943 m. pradžioj vėl buvo 
įvesti.-Uariniai laipsniai ir pilie
tinio karo metu taip niekinti ant
pečiai, taip pat Suvorovo, Kutu- 
zovo ir Aleksandro Nevskio or-

planus turi būti 
vėliau sutriuškin- 
rusų imperializmo 

didžiuosius valy-

STOP GENOCIDE

t

1JTTIA lA^IA '

U
O

Atlik savo pareigą. Įsigyk 
ir ant visų laiškų bei siuntų 
klijuok "Stop . Genocide” 
ženklelius. Tuo populiarinsi 
Lietuvos vardą- ir jos kan
čias.

. Surinktos lėšos bus pa
naudojamos kovai prieš 
Lietuvoje vykdomą genoci
dą.

Ženklelių ir visos "Stop 
Genocide” akcijos reikalais 
.rašyti: .

Lithuanian NationaI 
Martųįohgy Section 
F. O, Bbx 1202 
Cleveland, Ohio

ruošiasi pulti Vokietiją. 1941 m. ; 
pavasarį* tiek Rygoj, tiek Mask- i 
voj buvo sušaukti slapti raud. 
armijos vadų pasitarimai, iš ku
rių grįžę baltų tautų generolai 
davė aiškiai suprasti, jog rude
nį Maskvą ruošiasi į žygį. Dar tų 
pačių metų pavasarį, raud. armi
jos karininkai pradėjo savo šei
mas siųsti atgal į Rusijos vidų. 
Rudenį buvo numatyta Vokieti
jos pasieny suruošti didesnius 
manevrus.

Kadangi Vakarai kiek reikiant 
nepažįsta tikrųjų gyvenimo są
lygų Sov. Sąjungoje, tad ten 
kartkartėmis pasirodo žinių, są
moningai dar forsuojamų rusų 
emigrantų, apie galimybes su
kelti Sov. Sąjungoje revoliucinį 
sąjūdį. Paskiausiai net Duessel- 
dorfo kongrese 'kai kurie rusų 
emigrantai paskelbė tezę, kad 
tokia revoliucija Sov. Sąjungoje 
yra galima. Tačiau objektyvi 
įvykių analizė rodo visai ką ki
tą, būtent:

1. Iš liaudies išėję raud. ar
mijos vądąį ir augštieji karinin
kai šiandien sudaro tokią pat 
privilegijuotą klasę, kaip viso
kie "stalininiai laureatai” dai
nininkai, rašytojai, menininkai, 
sportininkai, kurie, palyginti su 
Sovietų gyventojų mase, gyvena 
liuksusiškai. Jiems versti dabar
tinį režimą nėra jokio intereso.

2. Sovietų maršalai ir svar
biausieji generolai dėl savo iš
kilimo turi būti dėkingi tik Sta
linui ir jo politiniam biurui. Jie 
ne tik nėra suinteresuoti Stali
no nuvertimu, bet, priešingai, jų 
garbė reikalauja, kad per bu
simąjį Rytų-Vakarų konfliktą 
stotų Stalino pusėje.

3. Stalino ir jo politinio biuro 
pozicijas antrasis pasaulinis ka
ras nepaprastai iškėlė ir sutvir
tino. Kiekvienam karininkui, ge
rai pažįstančiam bolševikines są
lygas, atrodo beprotybė kovoti 
prieš taip sustiprintą valstybės 
ir partijos sistemą.

4. Sovietų žvalgyba ir šnipų 
sistema yra taip suorganizuota, 
jog .bet koks organizuotas per
versmas ar karinis sukilimas yra 
iš anksto pasmerktas nepasise
kimui. Bet kokia tos rūšies ak
cija Sov. Sąjungoje būtų tik vie
tinio pobūdžio, ir ją centrinė vy
riausybė labai greitai užgniauž
tų žiauriausiomis priemonėmis.

Todėl Vakarai patys apsigau
na ir, nors nesąmoningai, apgau
dinėja kitus, jei tiek vilčių-deda 
į tautinę rusų revoliučiją ar ga
limą'.karinį sukilimą. O-tokiu 
klaidingų tarmeniu paremti ap
skaičiavimai yra tiesiog pavojin
gi, nors, iš'kitos pusės, visokie 
panašios rūšies sąmyšiai ar'gan- 
dai apie juos labai greitai plinta 
tarp lengvatikių ir nekritiškų 
žmogių. Prie jų prisideda ir iš 
oro gaudomos "sensacijos”,, ko
kią pvz. paskelbė, kad ir 1950. 2.

Jungtinių Tautų Organizacijos 
Visuotinio Susirinkimo šeštoji 
(Teisių) Komisija savo darbų 
tvarkoje turi agresijos 
apibrėžimo svarstymą. 
Pasiūlymą "apibrėžti agresijos 
sąvoką kiek galima tiksliau”, 
kad juo "galėtų vadovautis tie 
tarptautiniai organai, kurie ga
li būti pašaukti nustatyti, kas 
yra agresorius” iškėlė Sovietų 
Sąjungos delegacija dar penkto
joj JTO Visuotinio Susirinkimo 
sesijoj.

Lietuvos Nepaprastasis Pa
siuntinys ir Įgaliotas Ministras 
Washingtone P. Žadeikiš šia 
proga kreipėsi į JTO Vis. Susi
rinkimo Pirmininką atitinkamu 
memorandumu, kurį įteikė lap
kričio 21 d. JTO Gen. Sekreto
riaus padėjėjui.

Memorandumo lydimajame 
rašte ir jo įžangoje min. P. ža- 

' deikis iškelia klausimą, ko iš 
tikrųjų sovietai siekia, siūlydami 
svarstyti bei nustatyti agresi
jos sąvokos apibrėžimą, iškel
damas rimtą abejojimą sovietų 
nuoširdumu, ir paremdamas tą 
abejojimą Lietuvos patirtais 
faktais. ??

18 Berlyno dienraštis "Der 
Abend”, riebomis antraštėmis 
pranešdamas, kad "Leningrade 
susektas sąmokslas, kurio vyr. 
vadas — marš. Govorovas”. Tuo 
tarpu iš tikro Govorovas tuo me
tu net visai nebuvo Leningrade, 
nevadovavo jokiam suokalbiui ir 
šių metų gegužės 1 d. pravedė 
garbės paradą, taip pat, stovė
damas šalia Stalino garbės tri
būnoje, pasakė į žygiuojančius j 
dalinius kalbą. Nesusigaudoma, 
kad kartais pati Maskva per 
savo agentus stengiasi skleisti 
panašius gandus — tam, kad 
dezorientuotų Vakarus.

Dėl vadinamojo 
V 1 a s o v o sąjūdžio kyla 
įvairiausių kalbų. Esą, Vlasovas 
buvęs tipiškas rusų generolas, 
kuris, nepaisant viso stalininio 
auklėjimo, jau iš seno kovojęs 
su įbolševistine diktatūra. Tie 
patys emigrantai mėgina Va
karams įkalbėti, kad tokių ge
nerolų Sov. Sąjungoje esą tie
siog tuzinai ir kad kiekviename teritorijos neliečiamumas; 1926 
ruse slypintis aktyvaus pasiprie- metų nepuolimo sutartis, kur iš 
šinimo noras. Pažinęs Vlasovą abiejų pusių pažadėtas teritori- 
tvirtina, kad jis 1942 m. perbė- jos neliačiamumas visokiomis 
gęs pas vokiečius visai negalvo
damas sąmoningai kovoti su 
Stalinu. Vokiečiai tik kur kas 
vėliau, belaikydami jį nelaisvė
je, susekė, kad jis yra antiko- 
munistiškai nusiteikęs.

Vlasovas buvo išduotas So
vietams, nugabentas į Maskvą ir 
ten 1946 m. rugpjūčio mėn. 1 d. 
drauge su savo artimaisiais 
bendradarbiais pakartas.

Jis niekad išsamiai-nepaaiški
no pasauliui, kurie -sumetimai jį 
privertė vesti kovą su stalininiu 
režimu, lygiai, kaip niekam nė
ra kaip reikiant paaiškėję, ko
dėl toks vokietis Seydlitzas arba 
v. Lenski perėjo dirbti pas So
vietus. Tačiau viena yra aišku, 
kad jei Vlasovas nebūtų patekęs 
vokiečiams j nelaisvę, tai šian
dien priklausytų 'prie raudono
sios armijos’ vadų, kaip ir visa 
eilė kitų stalininių generolų, ly
giai, kaip patekę į Sovietų ne
laisvę vokiečių generolai Seyd-

Pirmoje memorandumo dalyje 
išdėstomi sovietų pasižadėjimai 
Lietuvai: Maskvos taikos sutar
tis, sudaryta atmušus sovietų 
kariuomenės invazijų j Lietuvą, 
kurioje iškilmingai pripažįstama 
Lietuvos nepriklausomybė ir jos

aplinkybėmis; 1933 metų Londo
no konvencija tarp Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos, kur jau buvo 
apibrėžta, koki veiksmai bus lai
komi agresija, būtent — karo 
paskelbimas, arba karinių jėgų 
įsiveržimas į teritoriją net ir 
nepaskelbus karo. Ir buvo pa
brėžta, kad tokio įsiveržimo ne
galima teisinti nei politinėmis, 
nei karinėmis nei ekonominėmis 
priežastimis. O kad būtų aiškiau, 
lbuvo“pabrėžta, kad to negalima

teisinti nei kitos valstybės vi- i 
daus padėtimi (pvz., jos politi- i 
ne, ūkine ar socialine struktūra, ’ 
arba tariamais administraciniais < 
trūkumais ir t.t.), nei teisinti ] 
valstybės elgesiu tarptautinėj 
plotmėj (pvz., kitos valstybės 
ar jos piliečių materialinių arba 
moralinių interesų pažeidimas 
ar tokio pažeidimo pavojus, nu
traukimas diplomatinių ar eko
nominių santykių ir t.t.).

Be to, šioje dalyje primenama, 
kad ir Sovietų Sąjunga ir Lie
tuva buvo pasirašiusios Pary
žiaus (Briando-Kellogo) paktą 
ir abi buvo Tautų Sąjungos na
riais.

Antroje dalyje išdėstomi So
vietų Sąjungos veiksmai, visiš
kai priešingi pirmoj daly išdės
tytiems pasižadėjimams, čia nu
rodoma į šiuos faktus: Sovietų 
Sąjungos ■ reikalavimas laisvų 
rankų Pabaltijo valstybėse 1939 
metų derybose su Anglija ir 
Prancūzija; Molotovo-Ribentrop- 
pp sutartis ir slaptieji jos prie
dai, kuriais Lietuva be jos ži
nios- buvo pirma palikta Vokie
tijos valiai, o vėliau įtraukta j 
Sovietų Sąjungos grobio sąrašą 
(pabrėžiama, kad vien jau šito
kį susitarimai buvo aiškus visų 
Sovietų Sąjungos su Lietuva su
darytų sutarčių sulaužymas); 
prievartinė "savitarpinės pagal
bos” sutartis, kurioje Sovietų 
Sąjunga irgi iškilmingai kartojo 
pažadus nepažeisti Lietuvos ne
priklausomybės ir nesikišti į jos 
vidaus reikalus; pagaliau '— So
vietų Armijos įsiveržimas į Lie- 

. tavą, apkaltinus ją, neva ji ren- 

. giasi (susitarusi su Latvija ir 
, Estija,...) agresijai prieš So- 
. vietų karines pajėgas... Ir čia 
, nurodoma, kaip Maskva iki pa- 
i skutinio momento vis tvirtino, 
. kad ji nesirengia Lietuvos suso- 
. vietinti, kad nesikėsina į jos ne- 
. priklausomybę, kol galų gale, 

kai okupacija jau buvo įvykdyta, 
Molotovas atvirai prisipažino, 
kad Pabaltijį užimti Rusija jau 
nuo Jono žiauriojo laikų sten
gėsi ir tai turi būti pasiekta ...

Memorandumo išvadoje pabrė
žiama, kad Maskvos valdovai sa
vo agresinius veiksmus visada 
stengiasi apvilkti legalumo šydu 
ir auką vadinti užpuoliku. Pri
menama, kad Sovietų Sąjunga 
jau Tautų Sąjungoje buvo pri
pažinta agresoriumi prieš Suo
miją ir dėl to buvo pašalinta iš

mo. šis prijungimas irgi buvo 
stengiamasi nušviesti kaip "sa
vanoriškas” prisijungimas, ta
čiau Nuerbergo teisme buvo aiš
kiai pasisakyta, kad, "jeigu net 
tai būtų ir tiesa”, tai yra, jeigu 
net iš tiesų būtų gyventojų noro 
atsisakyti nepriklausomybės ir

1

susijungti su kita valstybė, vis- 
tiek šitokiais būdais įvykdytas- 
prijungimas, kaip buvo Austrija 
prie Vokietijos prijungta, yra 
agresija. O Lietuva irgi buvo 
panašiai "savanoriškai” prijung
ta, tai yra, tik pačiam užpuolė
jui tą neva "savanoriškumą” 
stengiantis parodyti.
/' ■ ’ •.

Taigi, jei JTO Teisių Komi
tetas bandys apibrėžti, koki 
veiksmai turi būti laikomi agre- 
soriškai, tai Lietuvos ministro 
memorandume jis turės labai iš
kalbingą pavyzdį.

Pagerbtas gen. P. Plechavičius

litzas ir v. Lenskis būtų Jąnti- 
komunistiškai nusiteikę, jei; pa
būtų patekę į bolševikų nelaisvę.

Tat galima tokia išvada: .raud.- 
armijos vadai tik tada ims ko
voti prieš Staliną ir jo rėžimą, 
jei iš kitur bus kirstas smarkus 
smūgis sovietiniam rėkimui ir
raud- armija, pačioj karo pradžioj Tautų Sąjungos. Be to, nurodo- 
bus smarkiai apniokota.

Pagal Voitleja
mas panašus pavyzdys iš Aust
rijos prie Vokietijos prijungi-

VVaterburio lietuvių šalpoj klubas (Care and Relief Club) artėjančioms Kalėdoms jau pa-
siuntė 39 maisto ir drabužių Siuntinėlius. Iš jų keli į Korėją, o 31 siuntinėjis į Europą, lietuviams 
tremtiniams. Iš viso šiais metais šalpos klubas jau pasiuntė 141 siuntinėlį šalpos reikalingiemš. 
Kalėdinius siuntinėlius pasiuntė tik seneliams ir ligoniams,
. _ Care &•Relief klubas veikia jau 6 metai. Per tą laiką jau yra pasiuntęs kelis šimtus mais
to ir drabužių Biuntinėlių tremtiniams į Europą; šiuo metu klubo valdybą sudaro: Mrs. Kišonis — 
pirm., Mr. Geonaitis — vicepirm., Mrs. J. Bajorynienė — rast., Mrs. A. Colney — finansų rašt., 
Mrs. Senkus — ižd. jr Mrs. B. Palionis, Mrs. Dubauskas — valdybos nariai. Klubas turi 31 narį. 

Kalėdinius siuntinėlius pervežė. į paštą ir padėjo išsiųsti Mykolas Gureckas, gi ^Valteris 
Zamblauskas nufilmavo, 
... ■' .Z..

Kalėdinius siuntinėlius pervežė,

C’ ~ ■ » '

Lietuvos kariuomenės šventė
je Brooklyn, N. Y., Amerikos 
Liėtuvių Legiono vadas Petras 
Jurgėla pasakė:

Mes, lietuviai, mylime ir ger
biame'ne tik mirusius ar gar
bingai žuvusius, bet ir gyvuosius 
tautos karžygius. Vienas iš švie
siausių karžygių yra generolas 
Povilas Plechavičius, nepaprasta 
karinė asmenybė.

Per I Didįjį karą vedant rai
tininkų eskadroną atakon, turkų 
kulkosvydžio 27 kulkos jį per
vėrė. Tris dienas be sąmonės 
gulėjo. Net gydytojai stebėjosi, 
kad šis žemaitis gyvas išliko. 
Taip nukentėję kariai pasilieka 
karo invalidais, bet su Plecha
vičium išėjo kitaip. 1918 m- 
gruodžio. mėn. Lietuvos vyriau/- 
sybė paveda jam organizuoti Šė
tos srities apsaugą. Bematant jis 
iš savanorių įsteigia pėstininkų 
kuopą, partizanų būrius ir rai
telių šimtinę. Su šia žemaičių 
pajėga jis kaip vėsulas traškina 
ir nubloškia raudonuosius pul
kus. Bolševikai buvo paskyrę 
150.000 rublių už gyvą ar ne
gyvą Plechavičiaus galvą. Ta
čiau tarp žemaičių išdavikų ne
atsirado.

Po to jau pėstininkų bataliono 
vadas kpt. Plechavičius dalyvau
ja ir kituose frontuose, kariau
jant su bermontininkais ir len
kais. Visur jis pasižymi narsu
mu ir šauniu vadovavimu. Už 
tai apdovanojamas Vyčio Kry
žiaus ordinu. Ne tik lietuviai, 
bet ir priešai girdėjo legendas 
apie jį. ,

Po karo jis pertvarko ir pato
bulina gusarų pulką, apginkluo
ja jį kazokiškais kardais, jieti- 
mis, kulkosvydžiais. Jis moka 
savo kareivius ir karininkus taip 
išauklėti, kad, rod'os, nei vieno 
jų nėteĮco šaukti teisman. Pa
matęs šio pulko kovos veiksmus, 
nustebęs vokiečių generolas 
Schroeder mūsų - gusarus pava
dino lietuviškais kazokais. Kaip 
kariuomenės štabo viršininkas, 
gen. Plechavičius savo dvasią 
perteikia visai kariuomenei, ku
rią žymiai sustiprina. 1927-8-9 
metais man teko garbė su gene
rolu lydėti Lietuvos Prezidentą 
į Laisvės paminklų pašventinimo 
ir kitokias iškilmes visam krašte. 
Mačiau, kaip minios žmonių be- 
siklausydamos jautrių Prez.- 
Smetonos kalbų, savo akis 
įsmeigdavo į garsųjį generolą. 
Visur jį ant rankų išnešdavo 
šauliai, savanoriai ir seni par
tizanai. ūkininkai vadindavo jį 
žemaičių krašto išvaduotoju) ir 
apgynėju — didžiavosi juo. Pas
kiau likimas šį didį generolą pa
daro ūkininku.'

Staigi karo audra sužlugdo 
Lietuvos Nepriklausomybę. Bu
vusį šaunųjį ulanų pulko vadų 

• pik. Aleksandrą Plechavičių bol
ševikai kardais sukapoja. Nuo 
tokio likimo gen. P. Plechavičius, 
išsigelbėja. Vokiečių Okupacijos 

. mėtų gen. Plechavičius per ra- 
i dįją kviečia savanorius į jo'or- 
, ganįzuojamą lietuvių kariuome

nę. 20.000 Lietuvos vyri) tuojau 
. susirikiuoju, paklusdami jo va- 
. dovybei ir valiai. Tokia staigme
na. nustebina.vokfečiūs ir suke
lia jiem,s baimės. Žadėdami duoti 

i ginklų, okupantai reikalauja 
prisiekti svastikai. Gen1. Plecha-

vjčius ramiai atsako: "Mes pri
sieksime tiktai Vyčio vėliavai”. 
Jis atsidūrė koncentracijos sto
vykloje, o jo pulkus likviduo
jant daug lietuvių žuvo, buvo 
nukankinti ar sušaudyti. Bet ge
nerolo dvasios, meilės ir ištiki
mybės savo Tėvynei priešas ne
palaužė. Jo veide ar akyse nie
kas niekad nematė baimės, susi
jaudinimo ar nusiminimo! Jis 
savo gyvenimą, geležinę valią ir 
karvedžio gabumus aukoja tik 
Lietuvos Nepriklausomybei.

Amerikos Lietuvių Legiono 
Štabas lapkričio 2 d. nutarė gen. 
Plechavičiaus pasišventimą ir 
nuopelnus Lietuvai atžymėti gar
bės ženklu. Generole ir brangus 
karžygy! Legiono vardu prašau 
priimti šį Vyčio Kryžių su Ame
rikos idealų simboliu.

NAUJI KARDINOLAI
Iš 70 kardinolų bebuvo gyvų 

likę tik 46. Tat gruodžio mėn. 1 
d. Popiežius 'paskyrė naujus 24 
kardinolus.

Kardinolo titulą gavo Tito nu
teistas Zagrebo arkivyskupas 
Stepinac. Taip pat kardinolu pa
skirtas ir Varšuvos, Lenkijos, 
arkivyskupas Wyszinsky. ' Iš 
JAV kardinolu paskirtas Los 
Angeles arkivyskupas Mclntyre. 
Dauguma paskirtų kardinolų 
yra italai. Bet bendrame kardi
nolų skaičiuje Italija dabar tu
rės tik 27 kardinolus, atseit, jei 
kardinolai norėtų, jau galėtų 
nauju ' Popiežium išrinkti ir ne 
italą.

Kardinolų konsistorijos posė
dis numatytas 1953 metais sau
sio mėn. 12 d. Kaip bus su kar
dinolu Stepinac vykimu į posėdį 
dąr nęžinia, neš jis tebėra Tito 
rėžimo naminiam arešte.

GINCAI DĖL KARIUOMENĖS 
VADŲ

Vokietijos parlamentui ruo
šiantis ratifikuoti sutartis, po. 
kurių tuo eis oficialus kariuome- 
nės įkūrimas, pačių vokiečių 
tarpe kelia nemažai ginčų.

Į kariuomenės vadus preten
duoja visa eilė garsių generolų, 
kurių dalis buvę aktyvūs nacio- 
nalsocializmo rėmėjai. Pati Bon- 
nos vyriausybė žada padėti visas 
pastangas, kad naciai nepralįstų 
į Svarbias pareigas. •

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

Miliūnai žino Farm Bureau ap
draudę dėl žemų kainų. Bet ar 
Jūs žinojot, kad Jūsų Farm 
Būręau. atstovas gali Jums duo
ti tvirtų -apdraudę .už nedidelę 
kainų.
- Perkant ar pratęsiant bent ko
kių apdraudų Jūs visad pasitei- 
raukit ■ - , ’"

■PAULINA MOZURAITIS • 
13706 Eenwood Avė.

. Tel. LO 1.7795

FARM BllREAU
■INSURANCE COS.'

• Farm Bureau Mutual Insurance Co-
• Farm Bureau Llfe - Iniurance Co.
•. Farm Bureau Mutual Fire Insurance Co. 
HOME OFFICE: COLUMBUS, OHIO
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