
Oro jėgų sekretorius E. Talbott, lydimas gen. Edwin W. Rawliiigs ir gen. T. I). White, išvyko 
inspektuoti Korėjos frdnto.Pasaulio pabaisą palydint

Pagaliau Stalinas mirė. Su jo 
mirtimi baigėsi ir Stalino epo
cha, išžudžius! milionus gyven
tojų ir dešimtis milionų užda
riusi priverčiamųjų darbų sto
vyklose.

Į istoriją Stalinas įėjo žymiai 
pralenkęs Atilos, Nerono, Hit
lerio ir kitų pabaisų vardus. 
Stalinas, nerobotos valdžios ir 
titulų troškėjas, sau kelią skin
damas milionų mirtimi, privertė 
pavergtuosius jį garbinti: tautų 
vadas, saulė, mokytojas, tėvas... 
Tai vardai, šiapus geležinės už
dangos virtę pajuoka ir pasi
baisėjimu.

Su Stalino mirtimi vėl iš nau
jo iškilo klausimas: ar įvyks 
Rusijoj pasikeitimai, ar su Sta
lino mirtimi prasidės komuniz
mo griuvimas?

Tais klausimais ir j juos at
sakymais šiandien mirga v.iso 
pasaulio laisvoji spauda. Ir vi
sur tik spėliojimai, daugiau Unk
štą teigti, kad po Stalino mir
ties turės prasidėti kitokie vė
jai. Nevengiama teigti, kad da
bartiniai Stalino įpėdiniai pra
dės vienas kitam pjaustyti gal
vas, kaip elgėsi ir Stalinas po 
Lenino mirties. Ar tose mirti
nose lenktynėse pasiseks Stalino 
įpėdiniams susitvarkyti be vi
suotinio Rusijos ir jos paverg
tų tautų maišto, dabar dar Te
galima tvirtinti. Bet kad kraujo 
bus — visi pripažįsta.

I Stalino įpėdinius, į ministe- 
rius pirmininkus atėjo Malen- 
kovas. Vyriausiu komunizmo 
saugotoju — policijos tvarkyto
ju pasiliko Berija. Užsienio rei
kalų tvarkyti, vietoj Vyšinskio. 
atėjo Molotovas. Visi šie trys 
dabar ir skaitomi Stalino tik
rieji įpėdiniai. Iš jų tik Molo
tovas senas komunistas, revo

liucijos laikais prasiskynęs ke
lią. Kiti du -— Malenkovas ir 
Berija, porevoliuciniai "didvy
riai”, neturį daug nuopelnų iš 
tų laikų žudymų ir laimėjimų.

Malenkovas, palyginti, jaunas, 
turįs 51 m. amžiaus. Jį vokiečių 
spaudos komentatorius pavadi
no "riebiausiu ir žiauriausiu” 
komunistų partijos • pareigūnu. 
Jis sveriąs virš 260 svarų ir yra 
daug prisidėjęs prie "galvų kir
timo politikos” pravedimų vyk
stančių dažnų valymų metu. Į 
jį žiūrima dabar, kaip jau į su
sirūpinusį, kad' artimiausiu lai
ku reikia nusukti sprandą Be
rijai ir Molotovui ir visiems ki
tiems, kurie nepakeliui.

Maskvą ir jos politikus pažįs- 
tantieji- teigia, kad didelių įvy
kių tuoj nereikia laukti. Esą, 
Stalino mirčiai buvo pasiruošta 
ir komunistinis budrumas ne
paprastai padidintas. Įvykių 
lauktina nutilus komunistinėms 
"maldoms” už Staliną ir nudžiu- 
vus pavergtųjų džiaugsmo aša
roms, kad vieno baisiausiojo 
persekiotojo nebėra ...

Visi trys: Malenkovas, Berija 
ir Molotovas skaitomi agresy
vieji komunistų vadovai, nemėg
stą vakarų pasaulio, Todėl ma
noma, kad tuoj dar bus padidin
tas Rusijos ginklavimasis, bus 
dar labiau puolami vakarai, dar 
labiau žudomi pavergtieji. Bet 
visa tai veda į įvykių išsprendi
mą kovoje. Ir vakarų pasaulio 
politikai tą vertindami į vykius 
Rusijoje žiūri dideliu rimtumu.

Stalino mirtis užbaigė nepa 
prastai žiaurią epochą. Bet nėra 
jokių daviniu tvirtinti, kad nau- 
ia lapa nradėies Malenkovas ne
pralenks ir Stalino. Tik yra žy
miai padidėiusi viltis, kad per 
naujus įvykius ateis ir laisvė.

Sveiki susirinkę
“• A

Tautinės Sąjungos 
veikėjai! d

VILTIE/ NAMAI
Šią savaitę Vilties-Dirvos na

mų reikalams aukas atsiuntė: 
Noreika Adomas, Florida $5.00 
Abraitis J., Cleveland .......
Racyla J., Cleveland .......
Graužinis V., Grand Rapids 
Blynas Marijus, Cleveland 
Mekišius Danys, Cleveland 
Kaminskas Fabijonas, 

Cleveland ...................
Smetona Julius, Cleveland 
Nasvytis Steponas,

Cleveland ......................J&.00
Titas Karolis, Cleveland .... 2i00 
Vaškelis S., Amsterdam .... 2.00 
Rimašauškas J., Cleveland 10.00 
Ramanauskas VI.,

Cleveland ............
Jonaitis A., Cleveland 

, Šamas Iz., Cleveland
Paš'akarnis Vyt., Cleveland 5.00 
Karosas Klem., Cleveland 2.00 
Ališauskas Pov.,

Richmond Hill ...........
Augustirte N., Cleveland .... 
Lipnevičienė O., Cleveland 
Cicėnas'K., Cleveland .......
Luomanas Jieva, IVelland 
Jasaitis Jonas, Chicago .... 
Ratkus Mykolas, Cleveland 
Steponavičienė Jadvyga, « 

Cleveland .....................
Balys Jonas, Washington 
Puteris Jonas, .Toronto .... 
Ambrose Vincent, Bedford ,2.00 
Gelažius Julius, Chicago .... 5.00 
Kaklauskas Juozas,

Cleveląnd.........
.Skrabųlytė Emilija,

Cleveland

5.00
10.00 

i 5.00
2.00
5.00

5.00
5.00

10.00 
. 2.00 
.12.00

Taoras J., Pittsburgh .......  1.00
Podžiukas, Pittsburgh .......  5.00
Bacevičius VI., Cleveland 5.00 
Neo Lithuania, Cleveland 10.00 
Astrauskas St., Cleveland 5.00 
Bajoriūnas B., Chicago/ .... 1.00 
Mašiotienė V., Chicago .... 1.00 
A-nastauskaitė K., Bayonne 5.00 
Gureckas A. P., VVaterbury 
šešplaukis I., Los Angeles 
Lankutis A., Chicago .......
KaspaViūnas Pr., Elizabeth 
Kaupas P., Chicago ...........
Norkus M., Chicago ...........
Girdauskas V., Chicago .... 
Venckus Jonas, Providence 
Doba V., Chicago ...............
Petrulionis J., Chicago .... 
Vasiliauskas G., Chicago .... 
Gaučys Alf., Chicago .......
Svaistas-Balčiūnas, 

■ Chicago .......................
Visiems aukotojams širdingai 

dėkojame. Laukiama talkos 
kitų Dirvos skaitytojų.

Philadelphijoje kovo mėn. 14- 
15 dienomis posėdžiauja Tauti
nėj Sąjungos atstovai: Tautinės 
Sąjungos Tarybos nariai, sky
rių pirmininkai ir skyrių rinkti 
delegatai.

Tai trečias iš eilės Tautinės 
Sąjungos suvažiavimas aptarti 
pačios organizacijos, lietuvybės 
išlaikymo reikalus ir peržiūrėti 
kovos dėl Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo darbus.

Šių metų suvažiavimui iš ank
sto gerai pasiruošta. Jau dabar, 
į suvažiavimą vykstantieji, turi 
visus pranešimus iš skyrių veik
los, centro valdybos apyskaitą 
ir atskirų komisijų darbus. Iš 
anksto paruošti pranešimai pa
čiam suvažiavimui palengvins 
svarstymo ir tarimo eigą.

Kiek žinia, Tautinės Sąjungos 
suvažiavimo, iškilmingam posė
dyje, kur bus pagerbtas pirma
sis Sąjungos pirmininkas A. 
Olis, dalyvaus ir Pennsilvanijos 
valstybės gubernatorius ir daug 
įtakingų respublikonų partijos 
veikėjų.

Šis suvažiavimas, aptaręs at- 
liktus ir būsimus Tautinės Są
jungos darbus, rinks ir naują 
Tautinės Sąjungos vadovybę. 
Visiems suvažiavimo dalyviams 
mes linkime rūpestingiausio pla< 
čios darbų programos svarsty 
mo, tariame ačiū dabartinei Są
jungos vadovybei už rūpestį ir 
talką tautinei spaudai, linkime 
būsimiems vadovams ryšto ir 
pasišventimo. Mūsų visų bend
ras darbas tegul neša garbę mū
sų brangiai Tėvynei!

T

J. BAčIŪNAS
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Miims lietuviams J.A. Valsty-. 
bėse, ir visame pasaulyje, dide
lis džiaugsmas ir laimėjimas, 
kad šiais metais kabineto narys 
John Foster Dulles padarė pa
reiškimą Lietuvos Neprk. — Va
sario 16 dienos šventėje. Taipgi, 
kad ir labai daug senatorių ir 
kongresmanų pasakė kalbas ir 
buvo iškelti Lietuvos reikalai 
Kongreso spaudoje. Tai vaisiai 
įsėtu grūdų mūsų veikėjų. Ir čia 
noriu lietuvių visuomenę supa

žindinti, kaip šis Lietuvos by
lai naudingas darbas buvo at
riektas ir padarytas.

Prieš 8 motus, pasikalbėjime 
su p. Oliu mūsų lietuvių ir Lie
tuvos reikalais, priėjome, kad 
kai Amerikoje valdžią paėmė de. 
mokratų partija, jie pradėjo ne
kreipti dėmesio į lietuvius ir ki
tų mažų tautų atstovus. Kal
bėjomės apie tai, kaip priversti 
Amerikos politinių partijų va
dus labiau domėtis lietuviais ir j John Foster Dulles ir padarė 
kitomis tautomis. Olis sako, kadi pareiškimą, žinoma, kiti jį pa- 
reikia įtikinti Amerikos didžiuo
sius politikus, jog lietuviai ir 
kitos mažosios tautybės, galin
čios suvaidinti didelį vaidmenį 
Amerikos politikoje, jei jos bus 
pripažintos ir jei joms bus duo
ta daugiau vietos politikoje. Kad 
jei respublikonų vadai labiau 
skaitytųsi su mažomis tautybė
mis, jas įsileistų j savo tarpą, 
tai respublikonų partija galėtų 
laimėti ir rinkimus.

Priėita išvados, kad tą mūsų 
projektą reikia pasiūlyti Chica
go Tribūne redaktoriui-leidėjui 
Col. Robert McCormich. Jis su 
savo laikraščiu yra laikomas 
respublikonų partijos šulu. Buvo 
padaryta 20 minučių pasikalbė
jimas su Col. McCormick. Apie 
to pasikalbėjimo rezultatus būtų 
galima parašyti knygą. Daug 
kam to pasikalbėjimo pasėkos 
yra žinomos. Olis po to buvo iš- 

Į rinktas ir vėl perrinktas Chi- 
l cagos Sanitary District pirmi

ninku. Jonas Brenza, Couk Coun- 
ty kasininku. Be to, yra daug 
lietuvių, kurie jau turi valdiškus 
darbus. Olis yra surengęs kele
tą didelių spektaklių, kuriuose 
dalyvavo visos tautybės. Lietu
viai gavo progos pasirodyti sve7 
timtaučiams su savo daina ir

Taip, ir kiti asmenys ir or
ganizacijos- yra įdėję daug pa
stangų Lietuvos bylai iškelti. 
Bet kada iš viršūnių daromi pa
vyzdžiai, tada ir kiti lengviau 
paseka. Mes, lietuviai esame 
Oliui už tai labai dėkingi.

Būdamas ūkininkas visada at
simenu šiuos faktus:

Ūkininkai gyvena kaiminys- 
tėje, vienas šalę kito, visų že
mės vienodos, bet vienas kaimy
nas gauna geresnius vaisius už 
kitą. Kodėl? Todėl tas kaimy
nas, gauna gerus vaisius iš savo 
žemes, kad atsidėjęs išanali
zuoja savo žemę, daro tyrimus 
ir beria į žemę tokias trąšas, ko
kių žemė reikalauja. Ir tik tada, 
sėją grūdą. O kitas ūkininkas 
kaimynas, kuris neišanalizavo 
žemės, nors į ją sėją grūdą ir 
beria daug trąšos, bet vaisių ne
gauna, nes ne tų trąšų žemė rei
kalauja. Jis įdeda daug darbo, 
o vaisiai menkučiai. Taip ir su 
mūsų veikėjais, kaip ir su tais 
ūkininkais. Vieni dirba ir daug 

kongresmanai ir senatoriai, bet | laimi, kiti dirba net rėkaudami, 
kai buvo padarytas pavyzdys.

nių ir dar tūkstančiai negalėjo 
įetiti į salę, nes vietos nebuvo. 
Pagrindinis kalbėtojas buvo Ca- 
lifornijos gubernatorius tVaren, 
tada kandidatavęs į J.A.V. vice
prezidento vietą.

1952 m. rinkimuose Olis glau
džiai bendradarbiavo su dabarti
niu Attorney General Herbert 
Brownell Eisenhoweriui nomi
nuoti ir išrinkti. Be to, jis ta
rėsi su John Foster Dulles, res
publikonų partijos konvencijos 
pirmininku dėl Lietuvos Nepri
klausomybės bylos. Respubliko
nų partija pirmą kartą į savo 
programą įtraukė Lietuvos var
dą ir pasisakė už pavergtų tautų 
laisvinimo programą.

Dabar, kada respublikonų pro. 
gramo) buvo įrašytas Lietuvos 
vardas, tai prie pirmos progos

I
sekė. Pasisakė ir demokratų

bet nieko nelaimi.

Susitarė dėl Kinijos blokados
Kelias dienas Washingtone sienių reikalų ministeriai — 

vyko JAV ir Anglijos pareigūnų Eden ir Dulles, dalyvaujant pre--

gi politiniai ir ūkiniai pasitarimai. 
Pasitarimai baigėsi kovo mėn. 
9 d. pranešant, kad:

1. Anglija draus visiems lai
vams, registruotiems Anglijos ir 
jos kolonijų uostose, vežti Ki
nijai strategines medžiagas.

2. Minėtuose uostose neleis 
laivams apsirūpinti kuru ir ki
tais reikmenimis.

3. Abi valstybės bendradar
biaus, kad ir kiti kraštai prie 
tos strateginių medžiagų bloka
dos prisidėtų.

4. Pripažintas būtinas Vaka
rų Vokietijos ginkluotų jėgų 
įjungimas į Europos gynybą ir 
todėl skubintinas su ja sutarties 
tvirtinimas.

| 5. Amerika parems Anglijos
šokiais. 1952 m. Oliui vadovau- pinčo sprendimo siūlymą, įteik
iant visos tautinės grupės su- . persijos vyriausybei.

Respublikonų atstovas Kerston iš Wisconsino, Stalinui rengė didžiulį masinį susirinkimą
i Chicagos Amer. teatre, kur dą-. F>e to, P° pasitarimų buvo pa- 

lyvavo daugiau kaip 17,000 žmo- žymėta, kad abiejų kraštų už-

zidentui Eisenhovver apžvelgė 
dabartinę tarptautinę padėtį. Ji 
esanti rimta ir įtempta, karinis 
budrumas turi būti rūpestingas, 
o anksčiau padaryti kariniai įsi
pareigojimai vykdomi.

Tautinės Sąjungos pirmininkas Dr. M. J. Colney NATO VADŲ
PASITARIMAI

• Gen. Van 
municijos, iššaukė

f

Fleet pareiškimai, kad Korėjos fronte trukę 
nerimą Kongrese ir padėties tyrinėjimą.

• Washingtone kovo pabaigoje lankysis Prancūzijos mi-
nisteris pirmininkas Rene Mayer ir užsienių reikalų ministeris 
Bidault. Gi balandžio mėn. pradžioje atvyks Vakarų Vokietijos 
kancleris Adenauer.

Šį pirmadienį, Paryžiuje, pra
sidėjo 14 NATO valstybių karo 
vadų pasitarimai Europos gy
nybos klausimais, šioje konfe
rencijoje dalyvauja ir JAV šta
bo viršininkas gen. Vanderberg. 
Į tą pasitarimą, lankęsis Toli
muose Rytutose, grįžo ir pran
cūzų maršalas Juin.

Pripažįstama, kad šioji .kari
nė konferencija yra labai dide
lės svarbos. Jos pagreitinimą ir 
labai žymių vadų dalyvavimą 

1 apsprendė ir Stalino mirtis.
mirus, ragina jXv vyriausybę dėti daugiau pastangų išlaisvinti 
pavergtas tautas. Kersten yra didelis pavergtųjų draugas.

• Po Stalino mirties Amerikos spaudos ir radijų komenta
toriai pasakė labai daug tiesos, nevyniodami j gražius žodžius, 
kiek nelaimių žmonijai atnešė šis diktatorius.

• Albanijoje įvyko dideli neramumai, nukreipti prieš Ru
siją. Tvarką pasisekė atstatyti jėga. Apie Albanijos neramumus 
prasitarė ir Maskvos radijas.

.• Ryšy su Stalino mirtim į Maskvą sukviesta daug sate
litinių kraštų komunistų pareigūnų. Manoma, kad po Stalino mir
ties jie gaus naujas instrukcijas.

. • Korėjoje į frontą pasiųstos dar dvi, gerai paruoštos ir 
apginkluotos Pietų Korėjos divizijbs.

• Iš Lenkijos j Daniją sprausminiu lėktuvu MIG-15 pabėgo 
lenkų lakūnas, turįs 23 m. amžiaus. Lėktuvas ištiriamas ekspertų, 
nes Maskva MIG-15 gerai slėpusi.

• Iš Rytinės Vokietijos, Stalinui mirus, bėglių skaičius
dar labiau padidėjo. Iki-šio laiko, po Maskvos žydų gydytojų-ap
kaltinimo, iš Rytų Vokietijos į Vakarus pabėgo virš 145,000 žmo
nių- .. • . ■ - . -

• Kovo mėn. 9 d. Stalinas Į>uVo palaidotas greta Lenino. 
Įvyko surežisuotas komunistinės iškilmės ir Malenkovo agresyvi 
kalba. 1

• Kovo 9 d. pas gen. Eisenhowerį lankėsi ponia Chiank 
Kai-shek. Manoma, kad ji informavo prezidentą apie nacionalinės 
Kini jus planus.
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V I L TIES 
DRAUGIJOS 

NARIAI
Į Vilties Draugiją šią savaitę 

Įstojo: ' ’ ,
Matulevičius Juozas,

■ IVorcėster ......J...:.... $10.00
Zdanis A.,1 Cleveland ,10.'00

■ 1 ■ .Vilties Draugijos reikalais
kreiptis: Viltis, 1272 East 
St, Cleveland 3, Ohio.

komunistinės Rusijos ir jos pavergtų tautų valdovai: Georgi Malenkov, Lavrentį 
Beria ir V. Molotov,

w I
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Geras Bubulis ir DundulisVokietijoje, ypatingai vai- 1.202.25

6.00
Little Theatre scenoje šešta-1 ta sceną, sumaniai rikiuoja at-

dienio popietę dunksėjo plaktu- škiras scenas. Nenuobodu, įvai-
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1.90

__  1.25

— 0.30

PADĖKIME KARO 
INVALIDAMS

• J. Bačiūnus ir ponia šiuo me
tu vasaroja Floridoje. Iš Flori
dos, Tautinės Sąjungos seiman 
vyksta j Philadelphiją. Po to 
grįš Į Tabor Farm.

• John Koncevičius, iš Lawren- 
ce, Mass. užsisakė Dirvą iki 
1959 metų. Tai retas skaityto
jas, rodąs laikraščiui didelį pa
sitikėjimą.

nei metų, nei mėnenie 

pabaigos!

Aušrelė (elementorius)
Step. Zobarskas _________2.25

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_________3.50

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza __________ 2.00

Anderseno pasakęs
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• Rochesteryje, N. Y. gyvenan
čiam visuomenininkui, buvusiam 
Šaulių Sąjungos vadui, daugelio 
lietuviškų organizacijų nariui 
Pr. Saladžiui, vasario mėn. pa
baigoje, suėjo 60 metų amžiaus 
sukaktis. Sukaktuvininkui, nuo
latiniam Dirvos talkininkui, 
siunčiame geriausius sveikini
mus.

• žurnalistų Sąjungos valdybon 
vieton A. Merkelio, negalinčio 
eiti pareigų, įėjo Vyt. Gedgau
das. žurnalistų Sąjungos valdy
boje dabar pirmininkauja V. 
Rastenis.

• Iš Vliko ateina žinios, kad 
ten netrukus bus svarstomas 
Vienybės Sąjūdžio atstovavimo 
klausimas. Kaip žinia, Vienybės 
Sąjūdžis iš VLIKo pasitraukė 
drauge su Lietuvių Frontu. Ke
li Vienybės Sąjūdžio grupės as
menys tą išėjimą palaikė L. Pra
puolenio asmenišku interesu, to
dėl dabar esąs paskirtas naujas 
atstovas Dr. Literskis. Bet dalis 
VLIKo narių mano, kad Vieny
bės Sąjūdžio atstovavimas VLIK 
gali būti sprendžiamas, kaip ir 
kiekvieno kito, naujai į VLIKą 
ateinančio klausimas.

• PLB Šveicarijos Krašto Val
dyba atsiuntė Vasario 16 gim
nazijai Diepholze 1.502 DM su
mą, kuri buvo surinkta Šveica
rijos lietuvių paskelbto vajaus 
gimnazijai remti metu.
• "Neue Zuericher Zeitung” š. 
m. vasario 23 d. numeryje įdė
jo Šveicarijos lietuvių atsišau
kimą, kuriame kreipiamasi j 
Šveicarijos visuomenę, prašant 
paremti aukomis lietuvius trem
tinius 
kus.
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Mūsų spaudos apžvalga

Tokiu pavadinimu Tėviškės 
Žiburių vedajame taip rašoma:

“Jei šaukiame į kovą dėl lais
vės ir nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo,- tai juk ją gėrimės, 
nepriklausomybės laikotarpį lai
kome šviesiausiu savo gyvenimo 
laikotarpiu. Bet štai tuo pat 
metu spaudoje pasirodo balsų, 
išskaičiuojančių visas litanijas 
nepriklausomo gyvenimo nei
giamybių. Kartais skaitai ir ne
tiki, kad tai apie tą patį gyve
nimą rašoma, kuriame pats gy
venai, kad liečia tą pačią ne
priklausomą Lietuvą, kurios il
giesi ir prisimeni kaip svajonę... 
Kovai reikia entuziazmo, o en
tuziazmui reikia idealo. Ypač 
jaunimui. Idealas yra Lietuva — 
Nepriklausoma Lietuva. Tai 
kam jai dėmes ir šešėlius krau
ti. Užtenka, kad okupantas jų 
pakankamai išmislija ... 
viškės žiburiai, Nr. 7).

MŪSŲ PARAMOS 
— LIŪDNOS 

VELYKOS LAUKIA 
TREMTINIUS!

Gerai žinome mūsų pasiliku
sių Europoje tremtinių sunkią 
medžiaginę būklę, jų nesibai
giantį kasdieninį vargą ir dide
lius nedateklius jų apsirengimo 
ir maitinimosi reikaluose. To
dėl BALFas nuolat rūpinasi, kad 
reikalinga jiems pagalba nenu
truktų. Iki šiol toji parama ne
nutrūko ir už tai daugiausia 
nuopelnų turi mūsų tautiečiai 
Amerikoje.

Paskutiniais mėnesiais daug 
buvo rašyta ir aiškinta, kiek lie
tuvių dar liko ^remtyje, dėl ko 
ir kokia jų materiale būklė. Tai 
nelaimingi ligoniai, seneliai, in
validai, vaikučiai, daugiavaikės 
šėmos. Jų padėtis nei kiek nėra 
pagerėjusi.

Artinasi Velykų šventės. Dau
geliui tremtinių jos bus ne 
džiaugsmo,; o liūdėsio šventė, 
kai tegyvendami jau 

I tik gražios praeities 
mais, sės prie tuščio 

.... ............_.................    j stalo, išbalę, liguisti
PLB Šveicarijos Krašto Valdy-' nusiminę jų tėvai.

"Tik dabar praėjo Vasario 
toji. Tebegyvename jos nuotai
komis. Mintyse sugrįžo 1918- 
1923 metų laikotarpis, laisvo gy
venimo džiaugsmas ir šiandie
ninė gimto krašto kančia Nebus 
tikslu tvirtinant, kad daugumas 
ryžomės didesnei aukai, žadėjo
me atsisakyti dalelės savęs. Al
ne dabar geriausias laikas pa
grindiniai! prisiminti ir Nepri
klausomybės kovų .invalidus? 
Juk be jų kalba apie nepriklau
somybę būtų beprasmė. Jų auka 
nupirko laisvę, o mūsų auka pri
valo lengvinti jų vargo naštą. 
Sudarykime talką jiems padėti. 
Nuoširdžią, brolišką talką.” f V. 
Seirijis, Draugas, Nr. 47).

IŠVERSTI "PARTIZANAI Už 
GELEŽINĖS UŽDANGOS” 

ATRASTI PO LOVA...

"Niujorke amerikiečių leidyk
la ką tik išleido esto Fred Kraav 
knygą "The Partizans”. Joje Mr. 
Kraav pasakoja apie estų kovą 
su sovietais. Ją gerai perka.' 
Daugiau kaip prieš 2 metus di
dysis lietuvių draugas Me. E. J. 
Harrisonas, 80 metų senelis, 
skurstąs Britų Imperijos ^sosti
nėje, pasigėrėtinai išvertė ang
lų kalbon garsiąją krauju para
šytą J. Daumanto knygą "Par
tizanai už Geležinėj; Uždangos”. 
Knyga buvo dingusi lietuviškuo
se veiksniuose. Pakėlus triukš
mą, sakoma, katras veiksnys at
radęs kur po lova. Daroma žy
gių šią knygą kuo greičiausiai 
parsisiųsti į naująjį kontinentą 
ir išleisti, šitaip lietuviai tvar
kosi savo "psichologinėje kary
boje”. (Tėviškės žiburiai, Nr. 
7).

Nenaujiena, kad mūsų veiks
niai su propoganda praeityje yra 

‘iškrėtę nemažai šposų. Bet apie 
šį paskutinį šposą, būtų gera, 
kad Tėviškės žiburiai parašytų 
plačiau ... ■

X

• šiuo metu Paryžiuje studijuo
ja 12 lietuvių studentų. Treč
dalis iš. jų gilinasi meno studijo
se. Meno studijas gilina: V. Ka
siulis, A. Mončys, A. Bielskis ir 
P. Gailius.

• Vasario 16 proga Didž. Brita
nijos Lietuvių Sąjungos Valdy
ba atspausdino anglų kalbą pro
pagandinius lapelius — informa
ciją apie Lietuvą ir apie Vasa
rio 16 dienos reikšmę. Tie lape
liai buvo plačiai paskleisti Didž. 
Britanijos visuomenėje, o taip 
pat anglų bei amerikiečių tarpe 
Vokietijoje.

• Vienas šveicaras kreipėsi į

9 metus 
prisimini- 
Vėlykinio 
vaikai ir

Todėl BALFo Centro Valdyba 
kreipias j visus Amerikos lietu
vius, prašydama kiekvieną dir
bantį skirti pagal išgales savo 
auką sušelpti mūsų nelaimingus 
lietuvius šių Velykų švenčių 
proga. BALFo vadovybė kuo 
skubiausiai perduos jūsų aukas 
seneliams, ligoniams, vaikučiams 
Europoje.

Amerikos lietuviai parodė di
delį solidarumą ir duosnumą 
praėjusių Kalėdų švenčių metu. 
Jų dėka visi vargstą lietuviai 
buvo sušelpti. Pasitikėdami lie
tuvių tarpusaviu meile,' didele 
užuojauta mūsų vargstančių tau
tiečių ir giliu supratimu mūsų 
uždavinių, kviečiame' visus į tą 
kilnų bendrą Velykinį vajų.

Nuoširdžiai prašome visų ge
raširdžių,’ neatidėliojant siųsti 
aukas per BALFo skyrius ar tie
siog į BALFo centrą, kad spė
tume dar prieš .Velykas jūsų au
kas padalinti vargstantiems lie
tuviams tremty-je.

, Mielas lietuvi, paaukok mūsų
Vokietijoje, gyveną lietuviai or- vargšams! Ir mums čionai Vė- 
ganizuotai atšventė Vasario 1,6 lykos.bus linksmesnės’žinodami,

bos pirmininką J. Stankų, ir pa
sisiūlė priimti pas save 2-3 mė
nesiams lietuvaitę iš Vokietijos. 
Pageidaujama, kad toji mergai
tė būtų iš Vasario 16 gimnazi
jos ar bent lankanti kurios nors 
stovyklos vargo mokyklą.

• Atsiliepdama į Lietuvos Raud. 
Kryžiaus kvietimą, N. Zelandi
jos LB krašto valdyba nutarė 
pravesti pinigų, drabužių bei 
avalynės rinkliavą Vak. Vokie
tijoje pasilikusiems tautiečiams 
šelpti. Tai gražus tautinio soli
darumo pavyzdys, sektinas ir 
kituose užjūrio kraštuose gyve
nantiems tautiečiams.

• Lietuvos Raud. Kryžiaus var
du yra pasiųsta iš Australijos 
keletas drabužių siuntų. Jas 
LRK vyr. valdyba nukreipė į 
Lietuvių Bendruomenės Vokie
tijos krašto valdybą, SU kuria 
LRK sutartinai skirsto bendrai 
visas aukas.
• Tuebinginė ir Reutlingene,

IŠ DRAUGO VEDAMŲJŲ

”,.. Anglų filosofas ir juok
darys G. K. Chestertonas mėg
davo sakyti, kad kiekvienas 
anarchistas yra persirengęs po
licininkas. O mes norėtume sa
kyti, kad labai dažnai po laisvės 
frazės deklamuojančiu liberalu 
slypi ■ pąvergėjęs". (V. Bgd., 
Draugas, Nr. 45).

SKAITYTOJŲ BALSAS

Drauge vienas skaitytojas 
taip rašo;

"Tėviškės Žiburiai savo 4 ir 6 
numeriuose Almaus lūpomis 
smarkiai supeikia beveik visus 
Amerikos lietuvių laikraščius su 
aiškia jų pažeminimo bei panie
kinimo tendencija, save gi gra
žiais Almaus žodeliais išgiria. 
Šiame krašte joks prekybinin
kas, reklamuodamas savo "biz
nį”, nepeikia ir neniekina kitų. 
Tuo labiau to nerasi jokiame 
rimtame laikraštyje, žurnalistų 
etika neturėtų būti žemesnė už 
vertelgos etiką”. (J. Varnas, 
Draugas, Nr. 47).

Vyt. Gedrimas

DIRVOS
Kiekvienais metais Dirva 

kreipiasi į savo skaitytojus, tal
kininkus ir visus bičiulius pra
šydama padėti pravesti Dirvos
platinimo talką. Talką, įjungiant 
į mūsų šeimą, tuos lietuvius, 
kurie dėl vleiiokių ar kitokių 
priežasčių, Dirvos dar neskaito.

Kreipiamės ir šiais metaiB, ir 
nuo vasario mėn. 1 d. iki ba
landžio mėn. 30 d. skelbiame 
Dirvos platinimo talką.

Per tuos tris mėnesius, mes 
tikime, seni mūsų skaitytojai 
ir visi mūsų bičiuliai, paragins 
savo kaimynus' ir jiems padės 
užsiprenumeruoti Dirvą. Mes 
ypač tikimės paramos- iš Tau
tinės Sąjungos skyrių ir Tauti
nių Korporacijų sambūrių, ly
giai čia Amerikoje, lygiai kituo
se kraštuose.

TAfKA
-Mes norime per šiuos tris 

mėnesius sutelkti 300 naujų 
skaitytojų. Tai juk nedidelis 
skaičius. Reikia tik kiek pajudė
ti ir tą skaičių turėsime 1

Visi talkininkai, kurie su
rinks nemažiau kaip 5 naujus 
metines prenumeratas, gaus už 
4 dolerius naujausių knygų, pa
sirenkant iš mūsų skelbiamo 
knygų sąrašo, kuris dedamas 
kiekvienam Dirvos numeryje.

Daugiausia prenumeratorių 
surinkęs talkininkas, jei bus iš
pildyta skelbiama 300 naujų pre- 
numeratfirių talka, gaus papil
domai naujausių knygų už 25 
dolerius.

Mes laukiame jūsų talkos ir 
laukiame 300 naujų Dirvos skai
tytojų!

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

"Priešingai demokratinė spau
da: jei ir esama tam tikrų pa-, 
žiūrų, neužsidaroma ir nuo prie
šingų pažiūrų — objektyvios in
formacijos prasme. Konkrečiai 
šis demokratinis nusistatymas 
yra išvystęs spaudos etikoje to
kią praktiką: palietus laikrašty
je konkretų vardą, rezervuoja-, 
ma jam teisė tame pačiame laik
raštyje pasisakyti, jei jis jau
čiasi buvęs neteisingai suprastas 
ar apkaltintas.

Tenka tačiau nuliūsti, paste
bint ženklus mūsų spaudoje ne- 
bepaisyti šios spaudos etikos. 
Nebe kartą esu aptikęs straips
nius, palydėtus pastaba: tam ir 
tam dienraščiui atsisakius įdėti, 

' dedame mes, atseit kitas laik
raštis. Jei tas ar kitas žmogus 

' buvo paliestas aname laikrašty
je. tai jis turi teisės jame at
sakyti, nejieškodamas vietos ki
tur ... Jei kas kurie redakto
riai nemėgsta dalykų, galinčių 
pareikalauti diskusinių atsaky
mų, tai turėtų jie iš viso nuo 
tokių dalykų lietimo'saugotis... 
Nėra teisės imtis insinuacinių 
šmeižtų. Bet jei iš nesusiprati
mo nusileidžiama ir į juos, yra 
pareiga bent leisti juos atsakyti. 
Antrai]) prieitume džiunglinės 
tvarkos: valia šmeižti, bet ne
valia gintis.” (J. Alaušius, Ai
dai, Nr. 2).

kų smūgiai. Bubulis su Dundu
liu, režisieriaus A. Rūko pade- . 
darni, taikoje kalinėjo V. Petra
vičiaus dekoracijas. Ir kai tą 
vakarą prieš aštuonias pakilo 
teatro uždanga, į žiūrovų 
akis trenkė neįprastas dekora
cijų spalvų gausumas. Bet pa- 
mažėli, dainai'tolumoje tylstant, 
tos spalvos liejosi į bendresnius 
tonus ir net į darnią spalvų vi
sumą. Taip. Tai nauja scenoje, 
bet tik Clevelando scenoje. Pa
jutome dail. V. Petravičiaus ne 
tik drąsą, bet ir turtingą gilų 
meninį skonį, taip įdomiai stili
zuotose lietuviško peizažo de
koracijose.

Bubulis (A. Brinką) su Dun
duliu (J. Kelečius) greitai susi
kivirčijo dėl bičių spiečiaus, jų 
gi viepturčiai Radasta (I. Ni- 
vinskaitė) ir Dobilas (K. Gand- 
rimąs) susimylėjo. Bubulio šei
mininkė 
moterėlė, 
lėti, čia 
Bubulio 
žiūrėk, pažada ranką viengun
giui Girdžiui (G. Velička). Gir
džius geras žmogus, sutaiko be
sivaidijančius kaimynus, super- 
ša jų valkus. Tas linksmas mūsų 
kaimo piršlys (V. Petrauskas) už 
stuomenį ar batus perša visus. 
Supiršo ir našlelę Agulę (O. Pet
ravičiūtė) su, paikių viengungiu

• miesčioniu (P. Mačys).
Iš tikrųjų, kai po trečiojo 

veiksmo nusileidžia uždanga, ga.
■ Ii pasakyti: linksmas, geras, 
. skaidrus, kaip mūsų kaimo va- 
. saros dangus, nutikimas.
i Nutikimas geras, nes A. Rū-
• kas ir patyręs ^autorius ir paty-
■ ręs vaidila iš atmintinojo Vai

dilos teatro Vilniuje. Jis pažjs-

(S. Kielaitė), maloni 
norinti ką nors my- 
tikisi pasilikti tikra 

ūkio šeimininke, tai

( ijiįuū.uuo uunoiuu.mvo, įinuuaim, 
ir priėmė rezoliucijas, rągipan- kad tąja auka prisidėjome prie 
čias darniau veikti Lietuvos įš-j savųjų tautiečių .gelbėjimo. I
laisvinimo 'darbe BALE

LIETUVIU DIENOS
*- • 5-

Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių 
ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.
"Lietuvių Dienos” duoda kiekviename numeryje per 40 
puošnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio ‘ 
lietuvių gyvenimo ir veiklos.
"Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojas ras- 
įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės 
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.
"Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai po nuo
traukomis duodami ūbiems kalbomis, todėl' šis žurnalas 
prieinamas ir čia gimusiems bei kitataučiams.
"Lietuvių Dienų”, vienas numeris siunčiamas susipažini
mui nemokamai; prisiuntus savo adresą. Metinė prenu
merata 4-00 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Die
nos”, 9204 S. Ęroadivay, Los Angeles 3, Calif.

ru, jauste jauti A. Rūko išma
nymą.

Net ir tokie momentai, kaip 
Bubulio su Dunduliu susipykimo 
scena, kur įvestas šaržo elemen
tas, atitolta nuo realistinio įvy
kių pavaizdavimo, gražiai derė
jo bendrame pastatyme ir įnešė 
sceninio įvairumo.

Kaip autorius, A. Rūkas su
kūrė švelnų, idilišką mūsų bui
ties nutikimą. Visi veikėjai ge
ri, nuoširdūs. O, svarbiausia, pa
tį veikalą supa ta neišpusta, pa
prasta meilė lietuviškajai žemei 
ir žmogui.

Vaidilos visi iki vieno gražiai 
atliko savo vaidmenis. Ir jau
nieji, tremtyje išaugę, scenoje 
pasirodė veržlūs, kūrybingi, ly
gūs su senaisiais. Gal vienas P. 
Mačys skyrėsi savo vaidybine 
maniera, kuris yra vyresniosios 
mūsų dramos mokyklos auklė
tinis.

Dar dėl tų drabužių. Clevelan- 
diečiai užsimanė šiam pastaty- 

| mui tikrų etnografinių tautinių 
drabužių. Bet, blogai, jie nepra
šė realistinių peizažo dekoraci
jų.

Dail. V. Petravičius, kurda
mas scenovaizdį, derino prie jo 
visumos ir drabužius ir sceninę 
butaforiją. Sakytume, jieškojo 
tam tikros 
harmonijos, 
mano, kad

. fotografinis 
mano, kad 
nereikia.

Little Theatre salėje prigužėjo 
virš penkių šimtų žiūrovų. Tai 
beveik ir visi, kurie nuolatos 
lanko mūsų kultūrinius paren
gimus. Dėl to; Bubulįo ir Dun
dulio gastrolės Clevelande yra 
pavykusios.

Pavykusios jos ir dėl to, kad 
Chicagos Lietuvių Teatras mums 
parvežė šiltą, jaukią lietuvišką 
nuotaiką mūsų gimtojo krašto. 
Sugrįžus namo prisiminė... "ša
lis ta Lietuva vadinas, bet aš 
neilgai ten buvau ’’

t

............................................... 2.00
Anglų kalbos gramatika

V. KamantauskoB __
Aukso kirvis

Juozas Švaistas _________2.50
Barabas

Paer Lagerkvist
Balutis

J. J. Bačiūno leidinys_____ 1 50
Baltaragio malūnas

K. Boruta______
Broliai Domeikos

L. Dovydėnas __________ 2.50
Buriavimas ir jūrininkystė

B. Stundžia_____ -__ -__ 2.00
Daili saulytė

Didžiosios atgailos
R. Spalis ____ ;____

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas _______0.80

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis ____________  5.00

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00 

Gintariniai vartai
N. Mazalaitč -__ ._________2.00

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas______________ 1.50

Gyvulių ūkis
George OrWell

Haufo pasakos I ir II dalis
.. 1.00

meninės vienumos, 
stiliaus. Jeigu kas 
menininkui privalu 
tikslumas, tai jis 
menininkų visiškai

J. Stpž.

DIRVĄ UŽSISAKYTI

2.75
Kazimieras Sapieha

B. Sruoga______________ !
Karoliai

Guy de Maupassant_____ !
Kaip jie mus sušaudė

J. Petraitis ____________
Kuprelis
i Ignas šeinius ___________!

Kalorijom ir doleriai
. Vilius Bražvilius______ __

Kryžkelės
A. Vienuolis____________

Lietuva
A. Bendorius ___ ____ ...

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis --------

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška _______ .-_____

Lietuvių kalbos vadovas 
Red. prof. Skardžius-----».

Lietuviškos pasakos
J. Balys________________

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00 

. Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius ____________ 1.50

Lietuvių archyvas 
Bolševizmo metai

Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos i

2.50

2.50

1.80

2.00

2.00

3.50

S.75

2.00

3.00

4.50

2.50

3.00

0.70
Lietuvai Tėvynei

V. Nemunėlis ir VI. Vijeikis 0.50
Lietuva tironų Pančiuose

B. .T. Dirmeikis ir V. Rastenis 
(Jonas Andrūnas ir Potras 
Svyrius) _______:__ ___ —.

Mažasis Lietuviškai —
Angliškas žodynas

Vilius Pėteraitis ■________
Mėnuo .vad. medaus

N. Mazalaitč ____________
Medinis arklys

Eric. Williams ---------------
Motulė paviliojo

Lazdynų Pelėda ------------- i- 0.60'
Meškiukas Rudnosiukas

Vytė Nemunėlis______

1.50

Nemunas
St. Kolupaila __________ 2.50

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
: B. Daubaras____________ 1.50

Nusidėjėlė
K, Pažėraitė____________ 2.00

Our Country Litliuania
V. AugustinaB ___________5.00
Tėvynės dangum ■ 
žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino _

Petras ir Liucija
Romain Rolland _______ _

Pasaulio Lietuvių žinynas
Anicetas Simutis_________

Princas ir elgeta 
Mark Twain____________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus __________

Pragaro pošvaistės
V. Alantas______________

Partizanai už gelež. uždangos 
Daumantas ____________ 2.50

Per Klausučių ūlytėlę 
Liudas Dovydėnas _.

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis'_________1.60

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus ............ . 2.20

Paklydę paukščiai II
- Jurgis Jankus __________ 2.60

Petras širvokas
Juozas Švaistas

Raudoni batukai
Jurgis Savickis

Ramybė man
J. Kėkštas____

Raguvos malūnininkas 
V. Tamulaitis___

Sudie, pone čipse 
James Hilton ___

šilkai ir -vilkai
Runcė Dandierinas

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagys __

San Michael knyga I
Axel Munthe______

San Michael knyga II
Axel Munthe______

šventieji akmenys 
Faustas Kirša____ ,

šventoji Lietuva 
Jurgis Savickis __

Tėvų pasakos 
A. Giedrius ______

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas _______2.00

Tautosakos Lobynas
J. Balys__ —____

Tomas Nipemadis 
August Gailit__

Trylika nelaimių
R. Spalis ______

Tarp pelitį ir vyrų
John Steinback _

Tėvelių pasakos
A. Giedrius____

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša____

Vaikų knygelė
M. Valančius —_________1.80

Vieneri metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnas ___________1.50

Varpai skamba
Stasius Būdavas '______ 2.50

Vyturėliai Laukuose 
" Vikt. Šimaitis 

Taupioji Virėja

... 1.00

2.00

2.50

2.00

' vyre nemuneng ..
srallma. ir šiandien, nėra reikalo Namai ant smėlio

laukti : 2,00

Užuovėja
M. Katiliškis ..

žemaičių žemė
A.' Vilainis ___

žemaičių krikštas
P. Abelkis __ .1

žvaigždėtos naktys 
Augus taitytė-Vaičiūnienė

Žmonės ant ■ vieškelio
Liūdas Dovydėnas ------

J. Gllduda

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite 
’' ’ DIRVA. 1272 East. 71 • Str.'
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Forma ir turinys
•(

(Tolimesnis pasikalbęjirųas su Aleksiu Rannitu)
i

Viskas būtų, rodos, gerai, tik 
vienas dalykas gal ir negerai. O 
negerai gal būtų tai, kad mes su 
A. Rannitu pradėjome kalbėti čia juk laisvė net savo milionus 
apie literatūrą (žodinį meną), o 
pamažu pradedame išsišakoti 
taip plačiai, jog "Dirvai” jau . 
užimame nemažai vietos.

O gal ir gera, kad mes čia [>o 
truputį išsikalbamė: bent pa
aiškėja, kur katras sukame. Kal
bėdamas vien vis apie stilių, A. 
Rannitas lyg ir pasakytų, kad 
jam esmė būtų forma, stilius. 
Vadinas, jo pozicija būtų forma
lizmas, lyg tie šalti ir tušti, rū
mai, kuriuos iš lauko pusės būtų 
dailiom spalvom ir linijom pa- 
paišęs net pats Cezannė.

Pripažindamas stiliui nemažą 
svorį, aš vis dėlto norėčiau, kad 
tų pačių spalvom ir linijom mir
guliuojančių rūmų viduje būtų 
žmogus, kad ten būtų dvasia, 
šiluma, jausmas, vadinas, turi
nys. štai, ko aš noriu iš meno, 
ir štai šičia bene mes ir skirsi- 
mės nuomonėmis. Gehald und 
Gestalt, turinio ir formos —: štai 
ko aš iš meno noriu. Kaip spalva 
pati viena nesudaro meno, taip 
vienas pats žodis ar garsas nesu
daro jo: j spalvą ar liniją, j ž&dj, 
į garsą reikia įdėti dar turinį, 
prasmę. x

Visokių meno "izmų” bus bu
vę visais laikais. Ar normalus 
žmogus po šimto metų ims gar
binti futurizmą, dadaizmą, rai- 
dizmą, kaip šiandien ameriko
niškas miesčionis Cezannę su jo 
draugais (amerikoniškas mies
čionis, nes tas yra pakankamai 
doleringas pirkti retenybėms, 
kurių jis pats nesupranta?) 
Abejoju. Jis garbina vis dėlto 
viską, kas arčiau realizmo, vis
tiek, iš kurios epochos, prade
dant Homeru ir baigiant Willia- 
mu Faulkneriu, pradedant grai
kų tragikais ir baigiant Ibsenu 
ar Hauptmanu ar net Cocteau, 
pradedant Safo ir baigiant Wal- 
tu ar Carl Sandburgu. Kas iš to, 
kad Hamsuną vadina impresio
nistu, .Ibseną simbolistu, Zolą 
ar Hauptmaną natūralistais, 
tVhitmaną demokratu, Steinbe- 
cką beveik socialistu, Maūriacą 
kataliku? Visi jie rodo žmogų, 
rodo savaip suprastą gyvenimą, 
rodo savaip perkurtą esamąją ar nervus padilginti, einu pažiūrė- 
vaizduotės sukurtą tikrovę, visi ti intriguojančios filmos; taigi 
jie skaitytoją veikia, ir visus tvirtinimas, kad rimtųjų laik- 
juos skaitytojas supranta, šito-'raščių skaitymas reiškia nenor- 
kių rašytojų darbus (tarp su- malumą, sakyčiau, yra greičiau 
minėtųjų yra šimtai nesuminė- poetinis išsireiškimas, kurį rei- 
tų) Ipolitas Tenas būtų laikęs kia suprasti kaip žmogaus dva- 
menu, šitokius menu laiko ir sinio lygio rodyklės apytikrį 
amerikietis L. Trillingas, tas Ii- nusakymą). A. Škėmos 
beralas, kuris, meną pripažinda
mas socialiniu veiksniu, kartu 
negina teisės gyventi ir kurti, 
sakysim, amerikiečių poetui E. 
E. Cummings (tas Cummings 
bene bus iš tų A.. Rannito mini
mų vadinamųjų raidistų ekspe- 
rimentininkų). Iš tiesų kas de
mokratiniame pasaulyje gali už- rinių laidų 
drausti žmogui daryti tai, ką jis sandėliuose, kaip 
išmano ar sumano? Keista, bet prekė (gaminys).

B. KAZIMIERAITIS

testamentais užrašyti ne' žmo
nėms, o šunims ar katėms, tai 
juo labiau galima gerbti žmogų, 
kuris, niekam nekenkdamas, pie
šia nesuprantamus paveikslus 
ar dėlioja iš žodžių (ar raidžių) 
poemas. Kad tie paveikslai blogi, 
teturi tik spalvas ir linijas, kad 
tų poemų niekas neįveikia su
prasti, nes ten tėra tik raidės ir 
pliki žodžiai, aišku, ne stilius 
blogas, bet dailininkas ar rašy
tojas, kuris nieko daugiau ne
davė, tik formą, stilių. Taigi ir 
O. Wildė "Dorijano Grejo pa
veikslo” įžangoje kadaise rašė; 
"Knygos būna arba gerai, arba 
blogai parašytos"! Tai mes ir 
kalbame, kad A. Škėma savo 
"Giesmę” blogai parašė, padarė 
nereikalingą, nenaudingą darbą, 
bet neatliko tokio socialinio nu
sikaltimo, kaip išprotėję turtuo
liai, savo palikimus skiriantieji 
lepūnėlėms katėms prabangiai 
išlaikyti. A. Škėma užėmė gerą 
"Literatūros Lankų” skiltį, tai 
ir viskas.

Pagaliau futūristas nelygu fu
turistui, o impresionistas impre
sionistui, ir pats A. Škėma ne
lygus kartais A. Škėmai, nes ne 
tik srovė, bet kartais ir pats 
žmogus vienur būna futūristas, 
kitur realistas, o trečiur tiesiog 
manieros vergas.

Ak, ir Rannitas rašo, kad gal, 
girdi, A. Škėmos "Giesmės" he
rojus būsiąs ir beprotis, jam ne
aiškų. O kai aš skaitau W. Faul- 
kner "Sanctuarv”, matau, kad 
Popeye nenormalus. Man taip 
pat. aišku, kad ir Steinbecko 
"Tarp pelių ir vyrų" didžiajam 
Leniui toli gražu ligi normalaus 
žmogaus, kad jam galvoje kara
liauja pelės ir triušiai .norma
liais žmonėmis laikyčiau ir tuos, 
kurie skaito ”N. Y. Times” ar 
"H. Tribūne”-, nes aš ir pats 
skaitau "Manch. Guardian” ir 
visiškai nesijaučiu, kad man bū
tų dėl to reikalinga psichiatro 
pagalba: laikau, kad tie pigieji 
laikraščiai yra ne man, aš iš 
laikraščio noriu faktų, o ne pi
gių sensacijų, o jeigu įsigeidžiu

DIRVA
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Lietuvis - konkursollaimėtojas
MUZIKAS ZENONAS JONUŠAS PASKIRTAS CALI, KOLUM

BIJOJ SIMFONINIO ORKESTRO DIRIGENTU
A. Rannitas džiaugiasi, kad 

šiandien amerikoniškas miesčio
nis puošia savo kambarius Ce- 
zannės, Renoiro ir kitų kritiko 
A. VVolffo prieš 50 metų be- 
pročiais laikytų dailininkų pa- , 
veikslais. Miesčionis ir liks mies- 
čionim: jis svečių kambaryje , 
pasikabins Cezannę, savo miega, 
majame, jei jis viengungis, nuo
gų Paryžiaus šokėjų portretų, o 
virtuvėje — pigių oleodrukų, tų 
tikrųjų jo skonio reiškėjų. Mies. 
čionis man ne autoritetas spręs
ti apie męną-ir skonį, nes, grei
čiausia, jis namuose skaito ”Dai- 
ly News” ar "Daily Mirror”, o 
išeidamas į žmones įsikiša kiše
nėn ”N. Y. Times” ar "Herald 
Tribūne” ir įsikiša dar taip, kad 
būtų matomas antgalvis, kad jį 
laikytų kultūringu, nes kultūrin
gą vaidinti visų idealas.

Formalizmas vistiek nesukėlė 
miesčionies sielos, kad jis iš vir
tuvės išmestų olėodrukus, o iš 
miegamojo — nuogas šokėjas. 
Miesčionis perka formalistų dai
lininkų paveikslus, nes tai ma
dos dalykas, kaip moterų pa-j 
plūdymio drabužis. O kad net ir’ tinės muzfikos konservatorijos 

profesorių ir studentų palydėtas 
gausiais aplodismentais. Ir jau 
tą patį vakarą buvo pakviestas 
diriguoti simfoninį koncertą, ku
ris ir plačios visuomenės buvo

"Gies
mės” mes nesuprantame. Jeigu 
lietuviškieji Vaižgantas ar Mai
ronis būtų tik žodžiais žaidę, 
mes juos seniai būtume užmiršę, 
gal dar gyvus, o kai nedaug te
turėjome turtingų ir kultūrin
gus vaidinančių miesčionių, tai 
didžioji dalis ir pirmųjų jų kū- 

būtų supelijusios 
nereikalinga

AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų 

laikraštį ■ . •

TĖVIŠKĖLĘ
Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė, p• 
2313 West 91 St?, 

1 Chicago 20, III.

ANT. BARČIUS

Džiugu, kada mūsų tautiečiui 
tolimuose ir svetimuose kraš
tuose pavyksta užimti visuome
nėj, mene ar kurioj nors kitoj 
srity dėmesio vertą vietą. Mes 
savy, drauge su tuo tautiečiu, 
jaučiame tam tikrą tautinį pasi
didžiavimą, nes jam pareikšto 
pasitikėjimo ir garbės atspin
džiai pasiekia ir mus.

Praėjusių metų vėlyvą rudenį 
muzikui Zenonui JONU
ŠUI pavyko konkurso keliu lai
mėti Cali miesto, Kolumbijoj, 
simfoninio orkestro dirigento 
vietą. Nors konkurse dalyvavo 
keletas įvairių tautybių konku
rentų, o konkurso komisijoj bu
vo atstovaujamos visų didesnių 
Kolumbijos miestų muzikos kon
servatorijos, kurios buvo pa- 
siuntusios savo žymiausius pro- lių Muzikos Mokyklą, vadovau- 
fesorius, daugiausia europiečius.

Z. Jonušas šį konkursą laimė
jo, galima sakyti, be konkuren- 

! cijos, konkurso komisijos ir vie

sutiktas su dideliu susidomėji
mu, o to ankstybesnieji dirigen
tai neturėjo laimės susilaukti.

Jo pirmasis ir tolimesni kon
certai kiekvieną kartą buvo pa
lydimi šiltos ir širdingos vieti
nės, o dažnai taip pat ir sosti
nės spaudos kritikos, kuriose yra 
pabrėžiama jo, ne tik kaip mu
ziko ryški asmenybė, bet ir tai, 
kad jis yra lietuvis, atstovas tos 
muzikalinės tautos, kurios var
dą taip sėkmingai čia garsina 
muzikės ir dainininkės Ingrida 
ir Astrida Sidaravičiūtės.

Nors Z. Jonušas dar yra jau
nas žmogus, tačiau ir jam teko 
sunki ir karti mūsų tautos kan
čių taurės dalis.

Dar pačioj vaikystėj. 1929 m. 
Z. Jonušas pradėjo lankyti šiau-

emigracinės komisijos per savo 
Roentgeno aparatus nejieškojo 
žmogaus vertės, bet tiktai gy
vuliškos sveikatos.»Ir dėl to Z. 
Jonušas, gavęs iš kun. M. Tamo
šiūno Medelline, Kolumbijoj, ne
dviprasmiškus pažadus ir įsi
pareigojimus, 'drauge su kitais 
to orkestro dalyviais, ėmė ruoš
tis emigracijai į Kolumbiją.

Prieš trejetą metų atvykus 
Kolumbijon, Medellinan, Z. Jo
nušui teko skaudžiai nusivilti 
neradus nė šešėlio tų pažadų ir, 
vargais negalais, gavus kuklią 
orkestranto vietelę vietos savi
valdybės orkestre, teko įsijungti 
į visuotiną Medellino lietuvių 
vargą. Tačiau Z. Jonušas tuo
jau ėmėsi organizuoti lietuvių 
chorą, kuris tiek jo organizato
riaus ir dirigento, tiek visų jo 
dalyvių pastangomis ir pasiau
kojimu be jokių medžiaginių mo
tyvų, greitu laiku savo viešais 
koncertais bažnyčiose, radiofo-

nuošė ir kt. atkreipė visų dėme
sį ir susilaukė visuomenės ir 
spaudos didžiai palankaus įver
tinimo.

šiandien Z. Jonušas, vadovau
damas Cali simfoniniam orkes
trui, kuris Kolumbijoj skaitosi 
vienas iš geriausių, yra, turbūt, 
vienintelis lietuvis išeivijoj, už
imąs svetimam krašte tokias 
svarbias pareigas.'Paraleliai jis 
taip pat profesoriauja vietinėj 
muzikos konservatorijoj.

Džiugu skaityti tuos gražius 
ir simpatingus atsiliepimus Ko
lumbijos spaudoj apie jau spė
jusią gražiai užsirekomenduoti 
Z. Jonošo muzikinę veiklą tro- 
pikinėj Cali padengėję. Ir visi 
turėtume jam palinkėti sėkmin- - 
gai garsinti mūsų Tėviškės var
dą, išlaikyti tą iki šiolei turėtą 
taurų lietuviškumą, kurį kai ku
riems tautiečiams, pasiekusios 
garbės ir pinigo, jau teko pra
rasti.

DR. VYDŪNO PASKUTINĖ KELIONĖ Į 
ANAPUS

miesčionis surizikuotų sukilti 
pats prieš save, meno kūrinyje 
turi būti dvasia, turinys, idėja, 
ne vien tik forma. Vis dėlto, kai 
Rannitas džiaugiasi, kad mies
čionis kabina sienoj Cezannės 
kūrybą, tai ir aš padedu jam 
džiaugtis: gal kada nors ir mies
čionis išvirs Į žmogų ir rimtai 
pradės domėtis kultūra!

Aš daug kur ir dabar sutinku 
su A. Rannitu (pvz., kai j>s j godamas nepagalvoja nei 
kalba, kad menas yra estetiškai Cezannės paveikslus, nei 
patvarkyta, patobulinta gamta),Škėmos poeziją, 
bet niekaip negaliu atsikratytiI 
tos su manim nepersiskiriančios' 
minties, jog menas yra kuriamas! 
žmogui, jog jis turi veikti žmo
gų tiesiogiai, be komentatoriaus 
— gido, vadinas, jis turi būti 
atprantamas ir ... reikalingas, 
kaip kasdieninė duona, nes jis 
yra socialinis veiksnys: jis ge
rina, kelia, šviečia, taiso, augi-i 
na žmogų, daro jį panašesnį, sa
kykim, į dievus. O vien forma ši
ai nepadarys: blizgutis, nors ir 
cažkaip kabalistiškai nudailin
ąs, ir liks blizgučiu. Tik man 
aliai malonu, kad ir Rannitas 
pripažįsta, jog, sakysim, toks 
raidizmas yra ne kas kita, o gry
niausia maniera pagal aną patar
lę, kaip žmonių kartais nuklys
tama iš didelio rašto.

Kol Rannitas neiškėlė, net ne
pagalvojau, kiek meno gerbėjų 
balsuotų ųž mano pažiūras, o 
kiek už jo. Tiesa, tam tikro vi
suotinio pripažinimo viskam 
reikia. Kai visuotinai bus pri
pažinta, kad, sakysim, žodinis 
menas yra tik muzika ir daugiau 
niekas, tada nei Rannitui, nei 
man nebeteks dairytis, už ku
rio ntūsų pečių stovės 90',, o 
už kurio tik 10' -, O kaip gi me
nas susilaukia visuotinio 
žinimo? Jeigu laikytume 
gu anglo Julijan Symons 
tymą, tai jis sako, jog 
(ar paveikslas) visuotinai pripa
žįstama tik tada, kai j i'teigia
mai įvertinama vartotojų (vadi
nas, skaitytojų, žiūrovų, klau
sytojų, jei kalbėsime apie įvai
rias meno rūšis) ir didžiosios 
dalies kritikų (vadinas, demo
kratiškai galvojant, bent 51G ). 
Tuo (arpu A. Škėmos "Giesmės’,’, 
rodos,'" niekas dar nė nebandė 
pripažinti muzikos kūriniu ar ta- 

spybos dalyku, o visuotinis pri
pažinimas tam žodiniam kūri

niui gal ir šiaip ateis truputį'

vėliau, sakysim, po penkiasde
šimt metų, kai šitokią poeziją 
pradės grobstyti miesčionis, nes 
dabar mūsų miesčionis dar grob- 

jsto tik dolerius, ir jis^net mie- 
apie 
apie

M. TĖVAINIS

Šių metų vasario mėn. 20 d. amžiną poilsio vietą: VLIKas, 
17.40 vai., keletą dienų pasirgęs VKValdyba, Mažosios Lietuvos 
gripu ir gavęs plaučių uždegi- Taryba, LSB Vokietijos Rajo- 
mą. Vokietijoje, Detmoldo mies.'nas, L. V. 16 Gimnazija, L.A.S. 
te, savo bute amžinam Niegui 
užmerkė akis didysis mūsų Tau
tos Gaivintojas, kūrėjas, jauni
mo auklėtojas, filosofas ir vi
suomenininkas Dr. Vilius Sto- 
rasta-VYDūNAS, gim. 1868 m. 
kovo mėn. 22 d. Jonaičiuose, Ši
lutės apskr. Palaidotas evange
likų liuteronių kapinėse Detmol- 
de vasario mėn. 26 d.

Dr. Vydūno laidotuvėse daly
vavo VLIKo, PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos, Mažosios Lie
tuvos Tarybos, Lietuvos Skautų

tuos 
kritikus,

pripa- 
teisin- 
švars- 
knyga

| Nors aš nepretenduoju į 
pateptuosius meno

’ apie kokius kalba Rannitas, ir 
telaikau save tik kiek jautresniu 
ir nekantresniu už kitus meno 
vartotojus (vadinas, skaitytoju, 
žiūrovu, klausytoju, kuris ne
iškenčia viešai nepasisakęs), bet 
čia galiu prisipažinti, kad mano 
"juslumo išraiška”, šnekant dėl 

. j dailės, šiltai priimanti V. K. Jo- 
nyną, daugiau pajėgia sučiupti ir 

Į Auginus, Petravičiaus ar Va
liaus meno dvasią, nes, mano gal
va, tos dvasios ten daug ir ji 
perdėm lietuviška — tie moder
nūs kūrėjai tautos meno tradi
ciją sujungia su savo menine 
vizija ir dar daug geriau, negu 
A. Škėma "Giesmėje”.

Pabaigai — žodelis pro domo 
šuo. A. Rannitas išveda, jog aš 
A. Škėmos "Giesme” mandagiai 
išvadinęs bepročio darbu. Ne
vadinau nei bepročiu, nei šizof- 
reniku Škėmos, nesiruošiu va
dinti nei H. Radausko ar kurio 
kito, nes jau A. Rannito nuro
domasis raidizmo eksperimentas 
toks akivaizdus savo formalis
tiniu (arba stilistiniu nudvasė- 
jimu, jog man nebėra ko nuo tos 
formalistinės kūrybos būtinai 
kreipti akis dar į pačius fekspe- 
riimentininkus .ir ten {ieškoti 
atsako. Anąkart nurodžiau, kaip 
į šitokį reikalą žiūri psichiatri
jos specialistas, pažymėdamas to 
psichiatro teigimą, jog šitą sa
votiškai įdomų ligonių trūkumą,- 
kaip eksperimentinį metodą, 
kartais naudoja modernūs poetai 
savajai kūrybai. Kiltų .klausi
mas, ar tas, kuris šitokiu meto
du naudojasi ir rašo šizofreniš
kai, ar būtinai tas turi pats-būti 
šizorenikas?.Man rodos, kad ne. 
Kaip suaugusieji kartais pasiel
gia vaikiškai,* taip normalūs for-

jama muz. Likerausko, o paskui, 
po trejerių metų studijų, persi
kėlė j Kauno Muzikos Konser
vatorija, o taip pat papildomai 
studijavo pas prof. Karnavičių. 
1940 m. buvo pakviestas į Vil
niaus Filharmoniją pirmuoju 
fagotistu, bet tuo pačiu laiku 
studijavo toliau pas prof. B. 
Dvarioną. Vokiečių okupacijos 
metu dirbo Kauno Valst. Operoj, 
o kartu buvo policijos orkestro 
dirigento pavaduotoju. Bet ne
užilgo teko tremtiniu apleisti 
savo kraštą ir pasitraukti į Vo
kietiją.

Nespėjus karui pasibaigti. Vo
kietijos stovyklose Z. Jonušas 
tuojau įsijungė į kultūrine veik
lą. Rebdorfo stovykloj, prie
Eichstaetto, jis suorganizavo )ie-'Brolijos, Lietuvių-Latvių Vieny, 
tuvių chorą, kuris savo pasiro-jbės Draugijos, Lietuvių Vasario 
dymais buvo tiek lietuvių, tiek' 16 Gimnazijos atstovai, moky- 
svetimtaučių labai vertinamas.. 
Tačiau sunkios stovyklinio gy-i 
veninio sąlygos greitai pakirto 
darbštaus ir energingo Z. Jonušo j 
sveikatą ir jis turėjo atsigulti' 
plaučių ligų ligoninėn. Jo. liga 
buvo taip smarkiai pažengusi, 
kad buvo reikalinga skubi ope
racija, kuri, nors ir pavyko, ta
čiau jį privertė išgulėti kelis 
mėnesius, kovojant dėl gyvybės. 
Bet šiek tiek sustiprėjęs, jis tuo
jau buvo pakviestas į Kasselio-l 
Mattenbergo stovyklą lietuvių 
orkestrą diriguoti.

Jam tą orkestrą bediriguojant. 
tremtinius užklupo emigracinė 
banga, palietė ir jo diriguojamo 
orkestro narius. Būdamas sun
kiai pažeista sveikata, Z. Jonu
šas nedėjo didelių vilčių patekti 
i anglosaksų kraštus, kurių

Vyr. Valdyba, Detmolder Le- 
bensreformer, PLŠ "AUŠROS” 
Tuntas, Dr. Stanat, A. Redweik, 
Belegschaft der Familie H. Blan
ke u. Sohn, PLB Augustdorfo 
Lietuvių Bendruomenė, Glemžai 
ir kt.

Tš koplyčios į kapus karstas 
buvo vežamas gėlėmis ir vaini
kais išpuoštu vežimu, kuris ge
dulingoje eisenoje lydėjo vėlio- 
nies artimiausieji, Vasario 16 
Gimnazijos moksleivių skautų 
nešama Lietuvos vėliava, Bend
ruomenių ir organizacijų atsto
vai, Gimnazijos mokytojai, mok
sleiviai ir kiti savieji ir vokie
čiai, gausiai susirinkusieji pa-tojai ir mokiniai ir daug kitų 

jo bičiulių, pažįstamų ir artimų-1 reikšti keliaujančiam į Anapus 
jų, o taip pat vokiečių bendruo- paskutinę pagarbą. Karstą lei- , 
menės ir kelių jų organizacijų 
atstovai ir pažįstamieji.

Kūnas buvo pašarvotas ka
pinių koplyčioje. Laidotuvių die
nos rytą autobusu atvykę Lietu
vių Vasario 16 Gimnazijos mok
sleiviai skauta? atkistojo prie 
karsto garbės sargyboje. Kars
tas skendėjo daugybėje vainikų 
ir gėlių, o jį dengusioji Laisvo
sios Lietuvos trispalvė aiškiai 
bylojo kiekvienam savam ir sve
timam, kad po jam amžinu mie
gu ilsisi kūnas to, kuris dėl tos 
vėliavos garbės ir savo tautie
čių tauresnio žmoniškumo dirbo 
ir kovojo visą ilgą savo amžių. 
Vainikų kaspinuose įrašai patys 
rodė palydinčius Dr. Vydūną i

džiant į akmenimis išmūrytą ka
pą, atsisveikinimo žodžius tarė 
daugelis lietuvių ir vokiečių 
bendruomenių atstovų. PLB 
Vok. Krašto Valdybos Pirminin
kas Pr. Zunde, baigdamas savo 
žodį, nuleistąjį į kapą karstą 
pridengė Lietuvos vėliava, kuri 
ir liko užmūryta kape drauge su 
nemirštančios atminties 'taures
nio žmoniškumo užtekėjimo ne
sulaukusiu Dr. Vydūnu.

Patark ir kaimynui,

kad prenumeruotų

DIRVA

malistai eksperimentininkai ‘ga-! Paryžiaus madų žinovas Jacųues Keim šią naują paplūdimo skrybėlę vadina vykusia. Esą, ji. eina 
Ii rašyti šizofreniškai. dvigubas pareigas; nešiotojų apgina pe tik nuo saulės, bet ir nuo įkiriy akių.



■f

IS
ANT. NAKAS-NORVYDAS

ČICRLIONIO KONCERTAS HARTFORDE. — DIDELĖ KONGRESMANŲ TALKA. — APIE 

ANSAMBLĮ KONGRESO POSĖDYJE. — ŠVIESI PREL. AMBOTO ASMENYBĖ.
✓

' ' ;■ "V •5’

1953 m. kovo 12 d. * Nr. 11

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS ‘

t

Hartfordo Bushnell Memorial somybės metines.
Hali, kurią pastatė vaikai savo Kongreso atstovų rūmuose 
tėvo atminimui, yra laikoma ge- kongresmanas McCormack pir- 
riausia koncertine sale, po gar
siosios Carnegie Hali, New Yor
ke.

Stiprokai lyja, bet pro trejas, 
iškilminga juoda ir aukso spal
va išpuoštas duris, veržiasi ei
lės žmonių. 3500 žiūrovų vasario 
15 d. užpildo teatrą.

Gubernatoriaus pavaduotojas
E. N. Allen, JAV senatorius W. 
Purtell ir kongresmanai A. Sad
lak bei T. Dodd pasveikina lie
tuvių tautą, jos didžioj kovoj 
prieš bencTrąji laisvųjų tautų 
prieš

Adv. F. Monchun, buvęs Con
necticut valstybės senatorius, 
prjstato garbingiuosius svečius 
ir pasveikina susirinkusius. 
"Lietuva buvo ir bus laisva!” — 
sušunka energingas ir iškalbus 
lietuvis.

masis pasakė kalbą apie Lietu
vos Nepriklausomybės metines 
ir šia proga paprašė Atstovų rū
mų leisti visiems kongresme
nams tarti po žodį apie Lietu
vos Nepriklausomybę.

Kai jau keli kongreso atstovai 
buvo pakalbėję, Connecticut 
valstybės atstovas A. Sadlak pa
prašė Atstovų rūmų specialiai 
15 minučių savo žodžiui. Atsto
vu rūmai leidžia.

-komunizmą.
A. Sadlak kalbėtojų 

iškilmingai ir ugnin- 
žodžius apie Lietuvą.

» ♦ •

Amerikos ir Lietuvos himnais 
Čiurlionio ansamblis pradeda sa
vo koncertą Lietuvos Nepriklau
somybės 35 metinėms paminėti.

Pirmoje dalyje girdime 9 lie
tuvių kompozitorių 12 dainų, iš
pildomų mišraus ir vyrų chorų. 
Dirigento A. Mikulskio tinkamai 
parinktos dainos išlaiko meninio 
charakterio ir dinamiškumo 
kreivę laipsniškai kylančią. Pir
moji dalis darniai įvairuoja mu
zikine spalva bei nuotaika. 
Komp. J. Žilevičiaus vyrų cho
rui parašyta daina "Per nakte
lę šokau” buvo pirmą kartą iš
pildyta. Daina praskambėjo sod
riai ir publikos buvo šiltai sutik
ta.

Pirmosios koncerto dalies per- ' 
trauką užpildo- Amerikos Lietu- ' 
vių Bendruomenės pirmininko 1 
prel. Balkūno kalba. Tai logiškas 1 
ir itikinvs žodis, apžvelgęs Lie
tuvos padėtį nepriklausomybės 
ir okupacijų laikotarpyje tarp
tautinio politiko žvilgsniu, ši jo 
kalba, amerikiečių tarpe sukė
lusi ypatingą dėmesį, vasario 16 
d. buvo atspausdinta oficialiame 
JAV kongreso leidinyje Congre- 
ssional Record Nr. 26, psl. 1172- 
1174.

Antrojoje koncerto programos 
dalyje Čiurlionio ansamblis dai
nuoja išimtinai tas liaudies dai
nas ir tuo stiliumi, kuriuo an
samblis yra pirmūnas ir vienin
telis meno kolektyvas laisvojo 
pasaulio lietuviuose, šis meninis 
apipavidalinimas lietuviškos dai
nos, prijungiant kankles, lumz
delius, birbynes bei triūbas, su
kūrė mūsų liaudies muzikos sim
foniją, kuria Čiurlionio ansamb
lis išgarsėjo Europoje. Koncer
to pabaigoje, iškilmių prasmę 
pabrėžiant, buvo sudainuota 
įspūdinga J. Žilevičiaus daina 
Laisvės, laisvės!

Kanklių orkestras, kuris taip 
patraukia užsieniečių dėmesį, 
vadovaujamas O. Mikulskienės, 
yra pasiekęs geros technikos.

Tautinius šokius šiam kon
certui pradėjo ruošti K. Marcin
kevičius, tačiau jam susirgus, jų 
pastatymą užbaigė K. Raųlinai- 
tiehė. Po ilgos pertraukos pub
lika šokius maloniai sutiko. Šus- 
tas, Blezdingėlė ir Malūnas bu
vo sušokti darniai ir gyvai. Tri
jų tautinių šokių šioje progra
moje visiškai pakako ir, galbūt, 
ateityje jų skaičiaus nereikėtų 
didinti.

• » •
Vasario 16 anksti rytą kon

greso nariai A. Sadlak ir T. 
Dodd iš Hartfordo atvyko į VVa- 
shingtoną. .Abu uždegti nepa
prastai šiitų jausmų lietuviams 
po koncertp Hartforde, abu pa
siryžę Kongreso atstovų rūmų 
posėdyje pasakyti smarkias kal
bas apie 35 Lietuvos Nępriklau-

Tuomet 
tribūnoje 
gai beria 
Jis negalįs užmiršti tų įvykių,
kurie dar vakar atsitiko jo vals
tybėje.

"Pone Pirmininke, kreipėsi 
kongresmanas A. Sadlak, nepri
klausomybės dienos iškilmės, 
kurios tokios reikšmingos lietu
viškos kilmės žmonėms, vakar
buvo paminėtos mūsų sostinės. 
Hartfordo puošnioje Bushnell 
Memorial salėje. Siaučiant stip
riam lietui, 3500 žmonių iš visos 
Connecticut valstybės užtvindė 
auditoriją, kad galėtų dalyvauti 
nepaprastose iškilmėse, kurias 
suruošė Balfas. Iškilmių pro
gramos metu Alfonso Mikulskio 
vadovaujamas Lietuvių tautinio 
meno Čiurlionio ansamblis, rezi
duojantis Clevelande, da^ė bri- 
lijantinį koncertą”.

Paminėjęs kalbėtojus, kong
resmanas A. Sadlak ryžosi papa
sakoti Atstovų rūmams savo 
įspūdžius apie Čiurlionio ansam
blį.

"Tada ten įvyko lietuvių liau
dies dainų ir šokių koncertas, 
kurį atliko įvairūs ansambliai 
šio didžiulio choro, pasipuošusio' 
margaspalviais iškilmingais tau
tiniais drabužiais. Skambėjo 
švelnios, linksmos ir liūdnos 
dainos. Dainininkų veidai spin
dėjo laime net ir tada, kai dai
nos žadino jų širdyse skausmą ir 
ilgesį tų, su kuriais šių iškil- 

, mių proga jungėsi jų mintys.
Nes juk Čiurlionio ansamblis su
sideda iš buvusių tremtinių, ku
rie iš savo gimtojo krašto Lie
tuvos prasiveržė į laisvę ir rado 
mūsų tarpe prieglobstį.

Jų individualūs balsai ir cho
rai, rodosi, skamba prašymo 
gaida — teisybės ir laisvės jų 
gimtajai Lietuvai, kuri šiandien 
yra fiziniai trypiama. Bet jų 
dvasia ir ryžtingumas dar kartą 
gyventi laisvėje, kurią jie iško
vojo 1918 m. ir kuri buvo So
vietų jėga išplėšta, yra tokia 
pat stipri”.

Šie kongresmano A. Sadlak 
žodžiais atspausdinti Congres- 
sional Record Nr. 26.

A. Sadlak, siųsdamas Congre- 
ssional Record egzempliorių an
samblio vadovui A. Mikulskiui, 
savo asmeniškame laiške paste
bėjo:

”,.. Solistai buvo puikūs, mo
terų, vyrų ir mišrus chorai pa
sigėrėtinai išpildė dainas, o švel
nius kanklių tonus esu pirmą 
kartą girdėjęs”. .• ♦ •

Reikia pasakyti, kad Hartfor
do lietuvių kolonija yra mažas 
kelmas, bet.tvirtas, didelį veži-

mą nugriovęs. Tai jų visų bend
ros pastangos. Juk ar negali 
Hartfordas pasididžiuoti savo 
senuku klebonu prel. Ambotu, 
kuris, 85 metų amžiaus naštos 
slegiamas, lipa laiptais ant var
gonų prašyti dirigentą A. Mi
kulskį, kad po mišių būtų su
giedotas himnas, kuris pats baž
nyčios prieangyje pasitinka lie
tuvišką trispalvę ir ją su paly
dovais atveda prie pat altoriaus, 
pastato ir tarytum pasako: Ne
drįskite paliesti šios šventos vė
liavos,' nes ja čia pastatė pats 
prelatas Ambotas.

Drąsūs ir Hartfordo tremti
niai, kurie čiurlioniečių atvyki
mui į Hartfordą ryžosi sumesti 
net po 50 dolerių kiekvienas, 
kad būtų laiduota garantija nuo
stoliams atlyginti. Reiškia, 
čiurlioniečiams j Hartfordą rei-. 
kėjo affidavitų ir jos mielai pa
darė broliai tremtiniai. Tai vis 
gražūs, žadinantys pavyzdžiai.

J. Stempužis

č.

tras. Petrapilio konsarvatorija 
ir opera buvo pačiame žydėjime.

Čia Sasnauskas susitiko su žy
miais tų laikų menininkais, ra
šytojais ir muzikais. Pradžioje 
dirbo šv. Kotrynos bažnyčioje ir 
pradėjo studijuoti dainavimą 
Petrapilio konservatorijoj. Kon
servatorijos kursą baigė per 7 
metus. Baigęs konservatoriją 
buvo pakviestas vargonininku j 
Šv. Kotrynos bažnyčią. ‘Jis buvo

"Dainavos” ansamblio kovo 
mėn. 15 d. Chicagoje rošia dide
lį koncertą, krri&ne pirmą kar
tą savo repertuare išpildys č. 
Sasnausko kantatą "Broliai”. 
Ansamblio nenuilstamai dirba 
lietu/viškos muzikos dirvoje. Tai 
nuopelnas visų ansamblio narių, 
o ypač dirigento S. Sodeikos, 
ansamblio valdybos ir jos pir
mininko Dzirvono.

Kantatos kompozitorius
Sasnauskas gimė 1869 m. liepos plačiai apsišvietęs lietuvis. Sale 
mėn. 19 d. Kapčemiestyje, netoli konservatorijos jis baigė Petra- 
Seinų. Pradinį muzikos mokslą pilio Archeologijos Institutą, 
įgijo pas savo tėvą vargoninin
ką, o vėliau pas savo dėdę Ri- 

, žauską — Naujamiesčio vargo
nininką. Jau eidamas 16 metus 
savarankiškai vargonininkavo 
Gražiškiuose, nėtoli Vilkaviškio, 
o vėliau pačiame Vilkaviškio 
miestelyje.

Po kiek laiko išvyko į Petra
pilį. Tuo laiku Petrapilis buvo 
Rusijos kultūros ir muzikos cen-

ŠAUKIMAI, KURIE 
SUARTINA DRAUGUS

Prieš kiek laiko susiorgani
zavęs prie Tarptautinio Institu
to Lietuvių Kultūros Klubas ple
čia ''veiklą. • Klubo pagrindinis 
tikslas: ugdyti ir palaikyti lie
tuvišką tautinę kultūrą. Priemo
nės — parodos, koncertai, vai- 
dįnimaį,* skaityklos, paskaitos, 
kursai, literatūriniai bei pramo
giniai pobūviai ir kita. Susirin
kimai, kurie vyksta kas mėnesį, 
paįvairinami pašnekesiais, išvy
komis ir t.t.

Pereitame susirinkime buvo 
dailininko A. Melniko pašneke
sys, po kurio aplankėme Meno 
muziejų. Artimiausiu laiku nu
matoma suruošti muziko A. 
Kuprevičiaus koncertą ir daili
ninko A. Melniko ir tautodailės 
parodą.

Valdybą sudaro med. dr. E. 
Gurskytė — pirmininkė, A. Bi- 
laitis ir A. Gilvydis — vicepir
mininkai, K. Stokus — iždinin
kė, A. Melnikas — sekretorius, 
M. Sims ir B. Budriūnas — na
riai.

Malonu pastebėti,' kad klubui' 
vadovauja čia gimusi ir augusi 
lietuvaitė’ med. dr. E. Gurskytė, 
kuri gražiai ir taisyklingai kal
ba lietuviškai ir yra didelė Lie- 

I tuvos patriotė. Kitos dvi valdy
bos narės — R. Bilaitis ir K. 
Stokus taip pat yra vietinės lie
tuvaitės, kalbančios lietuviškai. 
Jos, atstovaudamos lietuvius 
prie Tarptautinio Instituto, turi 
nemaža nuopelnų lietuviškos kul
tūros bare.

brėždamas, kad ateis diena, ka- 
da ji vėl bus įaisva. Apskritai, 
gubernatorius yra didelis lietu
vių bičiulis ir daug Lietuvai ski
rią simpatijų. Programoje da
lyvavo su ponia, kuri klubo pir
mininkei ir radijo direktorei p. 
H. Raubienei įteikė gėlę. Be gu
bernatoriaus programoje dalyva
vo Michigano valstybės atsto
vas ir radijo klubo direktorius 
J. Kotvalski, latvių bendruome
nės vicepirmininkas Rudzitis, 
estų bendruomenės pirmininkas 
Kasemets, kurie pasveikino lie
tuvius. Radijo programa buvo 
baigta radijo direktorėj p. H. 
Raubienės kalba. Radijo pro
gramai vadovavo p. V. Sala- 
džius.

MĖLYNASIS DRUGELIS

Balandžio 25 d. 7 vai. vakaro 
Ispanų salėje įvyks jaunesniųjų 
skaučių ir jaunesniųjų skautų 
vakaras. Programoje 3-jų veiks
mų vaizdelis "Mėlynasis Druge
lis”. Vaidina patys jaunieji, ku
riuos paruošia "Veikli skaučių va
dovė vyresnioji skautė Ž. Buk- 
nytė. Po programos šokiai ir ki
tos įvairenybės.

Laisvai naudojo lietuvių, rusų, 
lenkų, vokiečių, prancūzų, italų 
ir lotynų kalbas.

Rusijos sostinėje augo ir bren
do Sasnausko muzikos talentas 
ir asmenybė. Jis tapo plačiai iš
mokslintas muzikas, giliai susi
pažinęs su muzikos teorija, har
monija, formomis ir kontra
punktu.

Lietuvoje gimęs ir augęs jau
nuolis išlaikė savo širdyje meilę 
savo tautai, jos praeičiai ir 
gamtai. Svetimoji aplinka nepa
jėgė per visą jo amžių palaužti 
tikėjimo į šviesesnę Lietuvos 
ateitį. Jis jai dainavo ir jai sky
rė gražiausius savo kūrinius. 
Kas nesigroži jo "Marija, Ma
rija”, "Užmigo žemė”, "Kur bė
ga Šešupė”, "Karvelėli”,’ ir ki
tomis dainomis? Tai menininko 
ranka nušlifuoti brangakmenys.

Kantata "Broliai” yra vienas 
stambesnių Č. Sasnausko pro
graminės muzikos kūrinių, žo
džius kantatai parašė kun. M. 
Gustaitis.

Kontatoje pavaizduota Lietu
vių tautos priespaudos laikotar
pis, jos tikėjimas visiems bro
liškai susijungti ir iškovoti lais
vę.

Kantata parašyta tenoro par
tijai, vyrų, moterų ir mišriam 
chorui. Joje įvestas labai gra-'siai. Toliau įsipina antroji tema 
žus per visą kantatą daug kartų dar ryžtingesnė, jau drąsesnė, 
pasikartojantis tas pats choro įsiliejanti ir gražų keturbalsį 
motyvas. Tas motyvas primena kanoną, 
lyg maldą, girdimą pro atdarus' 
bažnyčios langus, giedant ro- ti ir besiveržianti išsilieti iš sa- 
žančių ar litaniją, vasaros po-,vo krantų, o bangos taškosi į 
pietėj. Jis lietuviškas ir charak-'uolas, neleidžiančias jai prasi- 
teringas mūsų giesmėms, kar- veržti į laisvę. Staiga daina nu- 
tais prasiveržia galingiau ir drą- tyla. Kaip likimo balsas pasi
jau. ■ girsta jau Žinoma moterų ir vy-

Kantatos choro partija vaiz- rų choro kartojama tema. Bet 
duoja tautos balsą, jos troški-[ neilgam. Pasiryžimas nugali, 
mus, tenoro partija — Lietuvos Kantata užbaigiama valingu lyg 
valdovo — kunigaikščio, žadi-'maršo motyvu — finalu: ”Gies- 
nančio ir vedančio tautą į Jais- mės pasipuošę sparnais, patap- 
vą gyvenimą.

Po kunigaikščio atpasakojimo
tautai apie Lietuvos praeitį ir po nuo Č. Sasnausko mirties (1916. 
trumpo vyrų choro refreno ”Te i. 5 d.), tačiau mes ir šiandien 
santaika esti tvirta”, prasideda gyvenam tais pačiais troškimais, 
gražiausia Kantatos vieta. Ku
nigaikštis įveda fugos temą:1 Sasnauskas muzikoje kėlė mūsų ”1 ......
džias pailsus krūtinė”. Tą temą 
perima, choras (tauta) pirma — 
bosai, po, jų tenorai, vėliau altai, 
o po jų sopranai. Viskas susi
pina į puikų keturbalsį garsų

KALBĖJO GUBERNATORIUS

RUOšlAMASI
"Alkos” meno kolektyvas 

kruopščiai ruošiasi ALB Radijo 
klubui suvaidinti 3-jų veiksmų 
dramą "Nugalėtoją”. Pastaty
mas ir režisūra aktoriaus Justi
no Pusdešrio.

"Garbė”, dėl susidariusių ati
tinkamų aplinkybių, nukeliama 
tolimesniam laikui.

ALB Radijo klubas gražiai ir 
prasmingai paminėjo Vasario 16 
-ją. Kalbėjo Michigano guber
natorius Mennen IVilliams, ku
ris savo glaudžioje kalboje iškė
lė lietuvių tautos nuopelnus, pa-

BAIGIAMA
Vytauto Alanto redaguojama 

Vanagaičio Monografija baigia
ma ruošti.

vainiką. Pirmoji fugos ‘ tema 
trumpa — 4 taktų, vyriška, ryž
tinga, įsakmi. Tai mestas šūkis, 
apimantis ir uždegantis ryžtin
gumu visą tautą. Pradžioje fū- 

, gos tema Vystosi lyg ir nedrą-

DR VYDŪNO PAMINĖJIMAS 
CHICAGOJE

L.A.S. C'hicagos skyrius, susi
taręs su Mažosios Lietuvos Bi
čiulių S-ga, ruošia Chicagoje ko
vo mėn. 22 d., 12 vai. 30 min.. 
Lietuvių auditorijos didžiojoj 
salėj, Dr. Vydūno atminčiai mi
nėjimą. žodį tars St. Grigara
vičius ir M.L.B. atstovas. Pa
skaitą skaitys mok. Senkus, ku
ris arčiau pažinojo velionį, kaip 
didį lietuvį. Po paskaitos bus 
Vydūnų kūrinių deklamacijos ir 
jo veikalų ištraukų skaitymas.

Kaip Maironis poezijoje, taip

'Ei, ši giesmė begalinė, skun-jtautą ir šaukė į laisvą gyveni- !«*• •! ' ■» . X.__ ■

«I

t

sim sielos milžinais”.
Nors jau daug laiko praėjo

• Centas nuperka daug smagumo, kada 
jis apmoka daugiau kaip už valandą 
namų telefono.

Taip... jūsų namų telefonas atneša 
jum3 džiaugsmo ir laimės už centus per 
dieną.

mą.
Petys gi į petį, na vyrai ka§ 

gali 
, Sustoję į darbą už mylimą šalį

Prikelkime Lietuvą mūsų!

LIETUVIU TAUTOSAKOS LOBYNAS
Redaktorius — leidėjas Dr. Jonas Balys

Kas geriau jus nuteikia, jei ne susiži
nojimas su gerais draugais... susita
rimas su jais pasimatyti... ar bent 
žinių pasikeitimas.

Kaip jūra, pradedanti banguo-

Seniausias ir gražiausiai ilius 
truotas lietuviškog minties žur 

nalas. .

MARGUTIS
Įsteigė kompožitoriup 

A. VANAGAITIS 
Kaina metams> $3.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai. 

6755 Šb. Westęrn Ava 
Chicago 36. UI.

THE OHIO BE-LL 
TELEPHONE COMPANY

IVOCESTERYJE MIRĖ 
J. STAPšINSKAS

VVorcesteryje -mirė Juozas 
Stapšinskas, Vilnijos dzūkas, 
Amerikoje išgyvenęs apie 40 
metų.

Velionis, buvo pirmojo pasau
linio karo veteranas, dalyvavęs 
kovose prieš kaizerinę Vokieti
ją Prancūpijoje. Buvo apnuody
tas vokiečių dujomis. Gyveno 
gaudamas kariuomenės pensiją 
Worcester, Mass. J. Stapčifts- 
kas mirė vasario 13 Worcerter, 
Mass. City hospital. IVorceste- 
ryje jis ir palaidotas. Paliko ei
lę giminių, jų tarpe ir clevelan- 
dietį J. Leoną.

S 1 — . ' .■ j :' ■■ ' —į i.
■ t, • f ** $*'■ '•!JL.;._

O iIII M;

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

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

Kairia $3.00. Gaunama Dirvoje..
Michigan gubernatorius G. Mennen IVilliams kalbą Lietuvių Balso Radijo Klubo, Detroite, Va^

. sario 16 minėjime.



Didelė ir neišnaudota dovana amerikiečių butams

Ar televizija JAV virs civilizacijos palaiiria

f

■ •

' Jei antrasis pas. karas Euro- . 
pos kraštams atnešė skurdų ir i 
griuvėsius, tai Amerikos gyven- i 
tojams suteikė nepaprastų do- | 
vanų jų namuose — televiziją. 
Daugiau naujienų ištroškęs žmo- I 
gus negalėjo tenkintis radijo ži
niomis, vaidinimais ir su džiaug- ; 
smu pasveikino naujų pramogos : 
ir skelbimų įsiveržėlį. Televizija 
amerikiečių namuose įsigalėjo i 
tik 1949 m. ir nuo ano meto jau 
tenka stebėti šio technikos ste- , 
buklo nuostabaus masto plėtrą. ;

Televizija nėra tik pastarojo I 
dešimtmečio kūdikis. Dar nuo 
1873 m. daugelio išradėjų gal
vas kankino idėja "žiūrėti tele
grafo pagalba”, tačiau pažanga 
televizijos srity pasiekta tik 
1897 m. Sir J. J. Thompson pa
demonstravus elektronų prigim
tį. A. Einstein, Lee de Forest, 
E. H. Armstrong, tai vis moks
lo vyrai, dar prieš pirmąjį pas. 
karų su. savo atsiekimais prisi
dėję prie naujojo stebuklo pa
žangos. Taip 1930-40 m. krašto 
laboratorijose vyko tyrinėjimai 
ir jau 1941- m. iš augščiausio 
pastato pasauly, Empire Statė 
Building New Yorke perduota 
komercinio pobūdžio televizijos 
programa. Taigi,. 1951 m. jau 
minėtas televizijos dešimtmetis 
krašte.

Po pirmųjų bandymų televi 
zija, kaip naujas pramogos, ži
nią ir skelbimų tiekimo šaltinis 
į amerikiečių namus įžengė pir
maisiais pokariniais 194.6 m., kai 
televizijos programos perduotos 
iš penkių rytinių, vidurinių ir 
vienos vakarų valstybės — New 
Yorko, Philadelphios, Chicago, 
IVashingtono, Schenectady ir 
Los Angeles.

Jei laikotarpis ligi 1949 m. 
laikytinas tik pradiniu ir bran
giu naujo veiksnio įsigalėjimu, 
tai 1949 metai, kai JAV kran
tus pasiekė tūkstančiai Lietuvos 
ir kt. kraštų emigrantų, žymėjo 
jau triunifališką naujosios pra
monės, pramoginės priemonės 
veržimąsi į amerikiečių butus. 
Tiesa, tais 1949 m. tuose bu
tuose galėjai rasti 83 milionųs 
radijo priimtuvų ir vos 3 mil. 
TV (toliau taip sutrumpintai va
dinsime 
Praėjus 
krašto gyventojai apie TV jau 
daugiau žinojo kaip apie atomo 
suskaldymo padarinius, o JAV 
filmų pramonė, nekalbant 
apie teatrus, atsistojo naujo1 
grėsmės akivaizdoje: kas dary 
ti, kad naujasis įsiveržėlis mūsų 
nenukonkuruotų, visai nepaverž. 
tų žiūrovų?

Jei filmos pramonės plėtra bu
vo didelė, jei radijo išaugimas 
JAV stebino pasaulį, tai tele
vizijos šuolis į naujus laimėji
mus pasiekė jau fantastinį lygį. 
Stotys augo kaip grybai ir 1951 
m. jų jau 109 buvo 66 miestuo
se. Pats didžiausias pramonės 
išaugimas buvo 1950 m., kai 
priimtuvų į rinką paleista 7,- 
400,000, vėliau, dėl strateginių 
medžiagų suvaržymo, TV apa
ratų gamyba krito ligi 5 mil. 
kasmet. Elektronų pramonės di
džiausio gamintojo JAV, Du 
Mont, duomenimis nuo 1946 m. 
tų priimtuvų iš viso. pagaminta 

-daugiau kaip 23 milionai.
Nors TV stočių tinklas dau

giai! palietęs rytines ir vidurio 
Amerikos valstybes, tačiau lai
koma, kad 1950 m. TV jau ga
lėjo naudotis 91 mil. krašto , gy
ventojų. Dabar iš trijų JAV

televizijų) aparatų, 
keliems mėnesiams

jau
i«

Apskaičiuota, kad 61,8% krašto 
gyventojų (su daugiau kaip 21 
mil. priimtuvų) gali pasiekti TV 
programos.

Apie nepaprastą pažangą pa
liudys ir tai, kad 1941 m. už 
vieną TV valandą teko mokėti 
po 120 dol., o 1951 m. tas ap
mokėjimas siekė jau 3,250 dol. 
Auga ir atlyginimai programų 
dalyviams ir jų ne vienas savo 
finansinę ateitį apsprendžia be
dirbdamas TV, bet ne filmose 
ar radijo. Toks Milton Berle su 
kitais dalyviais už vieną savai
tinę programą apmokamas po 
30,000 dol., kitas komikas — 
Bob Hope už vieną pasirodymą 
pasiima po 40,000, su minėtu 
Berle sutartis sudaroma 30 me
tų, net visam gyvenimui susi
tariama su žinomuoju spaudos 
komentatorium 
(daugiau 
tams), A. 
per metus 
pajamų ir

Nesitenkinama keturiais tink
lais ir 1951 m. pavyksta suda
ryti transkontincntalinį TV ryšį. 
Tų metų rugsėjo 4 d. buv. prez. 
Truman virsta pirmąja trans- 
kontinentaline TV "žvaigžde”, 
kai visa Amerika jį mato ati
darant taikos sutarties su Ja
ponija pasirašymo konferenciją 
San Frančisco. šiems ryšiams 
pasiekti tarp abiejų vandenynų 
pastatyta 107 radijo stulpai ir 
jie perduoda signalus labai 
trumpų bangų pagalba, šiuo me
tu rytų, gyventojai jau gali ste
bėti metinį rožių paradą iš Pa- 
sadenos Kalifornijoje, o vakarai 
su įtampa seka vad. World Se- 
ries sporto rungtynes iš Nevv 
Yorko.

Technika TV srity daro ste
buklus. O kaip su programomis? 
Ar ir jose teko stebėti tokią 
pažangą ?

Kaip ir radijo srity ir čia ei
ta mažiausio pasipriešinimo ke
liu ir ligšiol tiekiamas toks pe
nas, kokio pageidauja masinis 

, vartotojas. Eilinis gyventojas 
■ nori juoko ir čia jam patarnaus 
. amerikinio humoro meistrai. Be 
, jau minėto Berle, apie trejetą 
• metų karaliavusio TV progra- 
. mose, jas užvaldė eilė kitų hu- 
; moro atstovų, kaip Bob Hope, 

Fred Allen, Eddie Cantor, Mar- 
tin ir Lewis, J. Durante ir šio 
meto mėgiamiausia pora Lucille 
Bali su 
sdniai 
net 8 
juoko 
rionečių, lėlių vaidinimai ir kai 
kurie jų, kaip Chicagos "Kukla, 
Fran and Ollie” tiesiog užvaldo 
4 milionų vaikų žiūrovų pasaulį, 

žiūrovai jieško naujų veidų, 
naujų vaidybos formų ir jiems 
tenkinti dažniau teikiami vaidi
nimai ir jų didelė dalis — ka
baretinio, lengvo pobūdžio. La-: 
bai pamėgiama pora Sid Caesar 
— Imogene Coca, o draminiai 
vaidinimai, kaip anksčiau TV 
Playhouse, ar dabar Celanese 
Theatre ir kt. patiekia rimtų ir 
dažnai grynai kriminalinio po
būdžio spektaklių, šie pastarieji, 
pvz., septyniose Nevv Yorko sto
tyse, užima daugiau 15% visos 
programos ir nenuostabu, kad 
neseniai Clevelande TV žiauru
mų prisižiūrėjęs 4 m. amž. vai- 

i kas ... pasikorė. Jei dramoms 
■ TV rankraščius duoda net žy- 
• mieji dramaturgai kaip O’Neil 

ar M. Anderson,' tai apie kitų 
programų aūgštesnę kokybę bū-

W. Ninchell 
pusės mil. dol. me- 
Godfrey pasirodymai 
duoda ligi 8 mil. dol. 
t.t.

savo pietiečiu vyru, ne
pasirašiusi porai metų 
mil. dol. sutartį, šalia 
atstovų, atsiranda ma-

vakarų "kdvbojiškos” filmos, 
grynas kabaretas su lėkščių hu
moru. Reikia nusivokiančio ir 
kultyvuoto žiūrovo pasirinkti 
tai, kas daugiau vertinga ir kas 
ypač nežalos jaunosios kartos 
kultūros, skonio bei moralės.

Auklėjimo srity TV galėtų 
būti labai svarbus veiksnys, 
jei... kaip ir radiją ją nebūtų 
pavergusi prekyba ir noras pa- ] 
taikauti žemiems masių polin- j 
kiams. Tiesa, ateities plėtroje j 
numatoma auklėjimui paskirti , 
net 209 naujos stotys, bet su- j 
tinkama kliūčių .net iš pačių , 
auklėtojų, mokytojų pusės. Esą, j 
jie ir taip perkrauti ir per mažai 
apmokami. Kai kurie ųniversite- j 
tai turi TV kursus, bet prekyba j 
ir čia stato savo veto.

Negalima paneigti, kad yra j 
bandymų žiūrovams pateikti ir ] 
augštesnės rūšies meno, kaip j 
porą metų per Kalėdas kartota 1 
melodingoji Menotti opera j 
"Amahl and night visitors”, , 
Toscanini vadovaujamas orkes- j 
tras ar žymių teatro aktorių pa- , 
sirodymai, tačiau dėl mažesnio j 
žiūrovų ir biznierių dėmesio vi- ] 
sa tai tik trupiniai.

Jei TV išauga kaip labai svar- ; 
bus žinių, įvykių perdavėjas, tai ; 
ypatingai vienoje srity — ne ■ 
sporte (čia susiduriama su kliū
timis iš rengėjų pusės), bet . 
kraštui ar tarptautiniu požiūriu 
svarbiuose politiniuose įvykiuo
se. Kefauerio nusikaltimams 
tirti komisijos posėdžiai, 1950 
m. Maliko — Austino "dvikova” 
Saug. Tarybos posėdžiuose, ato
minės bombos išsprogdinimas, 
chirurginės operacijos, spaudos 
pasikalbėjimai (Meet the 
Press), pagaliau kandidatams į 
prezidentus rinkti konvencijos 
ir pati rinkimų kampanija su 
galutiniais duomenimis, tai vis 
TV didelės galios, jos galimu
mų, pavaizdavimas ir gal vienin
telė sritis, kai rimtai pavydima 
TV priimtuvų savininkams.

šis nuostabusis 20 amž. vidu
rio žmogaus genijaus atsiekimas 
jau greitu laiku galės pasiekti 
kiekvieną krašto užkampį. Nuo 
1948 m. vykdomą naujų stočių 
užšaldymą (freeze) panaikinus, 
tikimasi per 4 metus susilaukti 
dar nemažiau kaip 1000 stočių 
ir parduoti dar 50 mil. TV pri- 

. imtuvų. Jau bent 80'i viso 
krašto galės tūnoti ties blizgan- 

■ čiais ekranais savo bute, maty-
• ti toli vykstančius svarbius įvy-
• kius ir... leipti juokais Bob 
i Hope sąmojų bei veido išraišką

bestebint. Ateina antroji "revo
liucija” TV srity (laukiama, kad 
už 5 metų TV apims visą pa
saulį) ir belieka linkėti, kad au
gant šios pramonės ir daugiau 
pramoginio veiksnio reikšmei, 
programų sudarytojai kreiptų 
daugiau dėmesio į didesnę koky
bę to, kas siunčiama milionams 
žiūrovų. Jei tie ponai labiau- su
pras savo atsakomybę, tai TV 
neabejotinai galės virsti viena 
pačių didžiųjų civilizacijos pa
laimų moderniajam žmogui.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Ar Stalino mirtis pagerino 
taikos galimumus?

G. Gallup New Yorke ir pen
kiuose Europos miestuose prave
dė gyventojų apklausinėjimus ir 
štai kokius gavo atsakymus: 
18% apklaustųjų yra nuomonės, 
kad galimumai susilaukti pasto
vios taikos pagerėję, o 24% ma
no priešingai. Tokių, kurie ma
no, kad Stalinui mirus nebus 
jokių pakeitimų buvo 23%, o 
35% nieko nežiną. Daugiausia 
optimistų rasta New Yorke ir 
Amsterdame, o Londono, Pary
žiaus, Oslo, Kopenhagos gyven
tojai daugiau mano, kad gali
mumai 
gėję..

Kaip 
šioje

JAV, tačiau atsiekta daug ir .ti
kimasi susilaukei transatlanti
nės ir net visą pasaulį apjun
giančios TV. Šiuo metu Europo- vegijoje ir Japonijoje, 
je vyrauja D. Britanija. Ji turi

9 ■ '

Buvo paskelbta — šiemet 
Btocktone vienas Vasario 16 d. 
minėjimas. Daug kas manė: 
talutinė šventė, sujungs visus 
lietuvius kovai dėl Lietuvos lais
vės, čia prasidės darnus darbas. 
Laikraščiai skelbė, kad čia reiš
kiasi nauji vėjai. Išėjo kitaip. 
Klebonas panaudojo šventę toli
mesniam lietuvių kiršinimui. 
Kaip ir pernai, jis pasakė baž
nyčioje žalingą lietuvių tautai 
pamokslą.

Kaip žinia,.klebonas prie bend
ro minėjimo nesutiko dėtis. Jis 
pranešė, kad lietuviai katalikai 
Vasario 16 d. aktą minės baž
nyčioje. Kažkodėl net skelbė, 
kad jokių kolektų nebus. Iš tik
ro rinkliavos nebuvo tik Lietu
vos reikalams. Kitos rinkliavos 
buvo kaip paprastai. Bet Lietu
vos reikalams šioje bažnyčioje 
rinkliavų nebuvo ir kitais 
tais. Todėl žmonės suprato, 
iš viso rinkliavos Lietuvos 
kalams jau nereikalingos.

Vasario 15 d. klebonas kun. 
Strakauskas per pamaldas už 
žuvusius lietuvius pasakė pa
mokslą. Buvo gražių minčių, ku
rios tiko toms pamaldoms. Tik 
atrodo, kad jos pasakytos tiks
lu pasirodyti patriotu ir ap
temdyti svarbiausi pamokslo už
davinį : neklausykite Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir neduokite 
jai pinigų.

Klebonas pakeltu tonu klau
sia kas yra Amerikos Lietuvių 
Taryba ir koki jos vadai? Ir pats 
atsako: jų vaikai nekalba lietu
viškai, nutautėję ir juokiasi iš 
lietuvių. Taigi, kaip jie gali 
kreiptis į lietuvius aukų? Lie
tuvos reikalai jiems nerūpi. Pi
nigų prašo, nes gauna didelius 
nuošimčius. Skriaudžia vargšus 
žmones, kurie aukoja. Surinktus 
pinigus pasidalina- Koki čia pi
nigai reikalingi?1 Būk geras lie
tuvis katalikas ir nereikės jokių 
pinigų!

Atvažiuoja visoki iš Nevv Yor
ko. Prašo aukų vargšams trem
tiniams Vokietijoje. Paima iš 
tų aukų nuošimčius ir nieko ne
lieka iš mūsų suaukotų pinigų. 
Sako, jie mokyti. O kam 
reigalingi tie mokyti? 
mums jų mokslai? Jūs 
žmonės. Ir Dievas myli 
šiai prastus žmonės.

1 šas • sako, todėl jų daugiau-
1 šia yra, kad Dievas juos myli.

Jis neprisideda prie jokių ta- 
I rybų ir kitų. Kodėl? Nes žino, 
■ kokios tos tarybos ir kiti. Jiems 

nerūpi nei katalikybės, nei lie
tuvybės reikalai. Tik 
čiai.

Lietuvybę išlaikė 
žmonės, ne kokie -ten 
tai. Diplomatai pasirašė tik Va
sario 16 d. aktą. Geras katalikas 
patriotas Kazimieras Bizauskas. 
Visų tautų atstovams pasakė, 
kad jis yra iš krašto, kur Dievo 
saulutė šildo iš šiaurės ir visur, 
teka iš pietų ir leidžiasi iš va
karų. Jis vertas pagarbos. Dar 
buvo neblogas žmogus Černiaus
kas. Daugiau nėra.

Išėjęs iš bažnyčios galvojau 
kas žmones labiau paveikė: pa
sakojimas apie Makabėjų moti
ną, paveikslas su užrašu "Lietu
viais esame mes gimę, lietuviais 
turime ir būt”, sugroto Lietuvos 
himųo garsai ar klebono aiški-

susilaukti taikos pablo-

su televizija Europoje? 
srity Europai toli nuo

šeimų viena žiūri programų tų sunku kalbėti, žiaurumų, ma-
kabrinių vaizdų (B. Lugosi f il-blizgančiam ekranėly (screen) 

patogiai įsitaisiusi savo bute, mos) perdavimas,, pasenusios

me- 
kad 
rei-

nimas, kad Amerikos Lietuvių 
Taryba yra negera ir jai nerei
kia duoti pinigų Lietuvos reika
lams? Atsakymų gavau pasikal
bėjęs su žmonėmis. Daugelis ma
no: taip yra, kaip klebonas sa
ko. Ir kitų sekmadienį tarybos 
minėjime labai mažai mačiau 
žmonių, kurie buvo per ta pa
mokslų. . Taigi, dekoracija liko 
dekoracija. Ji tarnavo tikslo pa
siekimui, kaip ir kitos priemo
nės.

Tokįus dalykus lietuvių isto
rija turės įtraukti. Jie rodys ko
kių buvo lietuvių, kada visa tau
ta kovojo su okupantu dėl lais
vės. Tautos šventė jiems pro
ga lietuvius kiršinti ir sulaikyti 
nuo aukų kenčiančiai tautai gel
bėti. Bažnyčia jie naudoja 
šmeižtams ir agitacijai, kaip pa
prastų smuklę. — km.

Atrodė, kad norima atstatyti 
ne tų pačia Lietuvą, bet visai 
kita, naujų.

Man atrodo, kad sunkiau būtų 
atgauti laisvę' dabar, jeigu Lie
tuva nebūtų buvusi atvaduota 
1918-1940 m. ir nebūtų likę už
sieniuose jos diplomatai. O vis 
tik prie Lietuvai laisvės iškovo
jimo savanoriai-kūrėjai daug 
prisidėjo, būdami pirmose 1.... 
jose, tai kodėl dabar čia buvo 
nustumti į palopęs, argi jie da
bar jau nebereikalingi?

Savanoris-kūrėjas

KUR NESISEMIAMA 
STIPRYBĖS Iš PRAEITIES
Brocktonas, Mass. Vasario 22 

d. Brocktono IVintrop mokyklo
je įvyko Lietuvių tautos šventės 
minėjimas. Svarbiausia kalba 
buvo L.L. K-to pirminiitko V. 
Sidzikausko. Atlikta meninė da
lis ir surinkta aukų.

Tik kas charakteringa, 
čia ne tik kad nebuvo pagerbti 
mūsų kariai savanoriai-kūrėjai. 
bet net nebuvo jie visai pami
nėti.

mums
Kam 

prasti 
labiau- 
Prana-

nuošim-

paprasti 
diploma-

apie milioną TV priimtuvų ir 
penkias stotis. Prancūzai turi 
tris stotis,, dvi Paryžiuje ir vie
nų Lille ir 1951 m. tegalėjo savo; 
programas tiekti po 25 vai. per: 
sav. Vokietija pradėjo' TV tar
nybų iš Hamburgo ir Berlyno,! 
■Vatikanas turi tik savo valsty-į 
bės sienų ribose, S. Rusija TV j 
programų duoda iš Maskvos, Le
ningrado. ir Kijevo. Jau veikia 
ir stotis. Olandijoje. Bandymai 
atliekami Danijoje, Šveicarijoje, 
Italijoje, Čekoslovakijoje, Nor-

Parengė V. Al,

ATPIGINTA 
KNYGŲ LENTYNA” 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitetas atpigino jo lei
džiamo bibliografinio biuletenio 
"Knygų Lentynos” prenumera
tos kainą 1953 metams. Euro
pos, Afrikos, P. Amerikos ir 
Australijos šalyse iki vieno (1) 
dolerio su persiuntimu. JAV-se 
ir Kanadoj prenumefatos kaina 
nepakeista: 1 dol. 50 c. metams. 
Pašto perlaidas ir čekius adre- 

jjnj_ suoti: .

LOANS TO 
REPAIR, MAINTAIN, 
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY

Lithuanian Bibliographic
Service,
602 Harvey St.,
Danville, III., USA.
1952 m. biuletenyje buvo pa

skelbta daugiau kaip 300 knygų 
ir naujų periodinių leidinių, o 
periodikos straipsnių bibliogra
fijoje apie 2000 straipsnių.

Biuletenį leidžia VLIKas, re
daguoja bibliografas' Aleksand
ras Ružancovas. *

PIX BEVERAGE
45 rūšių alaus — visoki gaivi

nantieji gėrimai,

vynas ir šampanas

(prancūziškas)
i

Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara ir 

trečiadieniais."
6903 Superior Avė. EX 1-3311

Mes duodam įr iškeičiam Eagle Stamps

IR
APVEDŽIOTI

Mnj

Pnšto ir 
pirinudienj 

du ii
Co.’s Biisenicnt

Sulvarkykit visus savo 
aputinių reikmenis dabar 
M šii) žemų, pinigus tau
pančių kuinų.

Medvilnės « naktiniai su 
plačiai apvedžiota kvol
duota apačia. Balti. Dy- . 
dziai maži, vidutiniai ir ‘ 
dideli.

telefono užsakymai priimami
i — 9 ryto iki 9 vakaro, dėl 2 
iglau, saukite CHerry 1-3000.

Lingerie Department

K ilsis

Medvilnės apatiniai su ap
siuvinėta kvolduota apa

vi ršuni. Balti, dy- 
32 iki 10.

c

i



SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

NAUJAUSIEJI ”TERROS” LEIDINIAI

1953 m. kovo 12 d. * Nr. 11

KAIP AMERIKA IšAUEO

užkariavus 
mįlionines 

tai tiesiog 
tai jos su-

Iš trylikos kolonijų, nudriku
sių Atlanto pakraštyje, U.S. iš
augo j milžinišką valstybę nuo 
Atlanto iki Ramiojo (Pacifiko) 
vandenyno. Tam išaugimui tar
navo diplomatija, bet kaštavo ir 
pinigų. Pinigų daug kaštavo to
dėl, kad Amerika, ir 
teritorijas iš kitų, 
sumas išmokėdavo 
nugalėtai valstybei,
interesuotiems piliečiams.

Pirmas didelis šuolis buvo — 
iš Napoleono nupirkimas taip 
vadinamos Louisiana teritorijos 
1803 metais,_ kas naujos vals
tybės plotą padvigubino.

šįmet sueina 150 metų nuo 
Louisiana teritorijos prijungi
mo. Tos 13 kolonijų sudarė 892,- 
135 ketvirtainių mylių plotą; 
pridėjus Louisiana gauta 827,- 
980 mylių plotas. Ir tas milžiniš
kas plotas įgyta visai pusdykiai
— po 4 centus akrui (1 hektaras
— 2.417 akrų)! Ta nauja teri
torija, iš kurios pasidarė dar 13 
naujų valstybių, dabar skaito
ma Amerikos grūdų aruodu.

Tas veik dykai įgytas plotas, 
užmokant Napoleonui $15,000,- 
000, gauta tomis sąlygomis to
dėl, kad Napoleonas kariauda
mas su Britanija, bijojo anglų 
karo laivyno užpuolimo ir pa
ėmimo Louisianos, kaip karo 
grobio. Be to, Napoleonui reikė
jo karui pinigų, ir tada 15 mi- 
lionų dolerių buvo didelė para
ma.

Tą laimikį iš Napoleono pa
čiupo ketvirtas prezidentas, Tho- 
mas Jefserson, nelaukdamas i 
kongreso tarimo, kad proga ne- . 
paspruktų, už ką jis buvo su- ' 
laukęs didelių pasmerkimų, kaip 
paprastai esti. Napoleonas tą te
ritorija buvo pačiupęs iš Ispani
jos, 1800 metais, kai privertė 
Ispaniją užleisti ją Prancūzi
jai. Ispanija jau nebuvo tokia 
galinga kaip buvo kitados, ypač 
kai Britanija jau buvo sutriuš
kinus jos jūrų galybę. Nuo Ko
lumbo laikų plėsdama savo ga
lybę Naujajame Pasaulyje, Is
panija buvo paėmus didesnę da
lį Pietų Amerikos kontinento, 
Meksiką, didelį plotą dabartinės 
U.S., salas pietų vandenyse ir 
Floridą.

Taigi U.S. išaugo Ispanijos 
sąskaiton, nes ji neteko Kali
fornijos milžiniškų plotų, Flori
dos ir salų Meksikos įlankos van
denyse, net Filipinų ir Hawaii 
salų tolimame Pacifike. Taip U. 
S. pasidarė Vakarų Kontinento 
valdove.

Louisana tertorjos vardu pa
vadinta viena pietinė valstybė 
Meksikos įlankos pakraštyje, ir 
ten išaugo didmiestis ir uostas 
New Orleans, pramintas Pran
cūzijos uosto Orleans vardu. 
Nors visai trumpai prancūzai 
Louisiana valdė, bet pajėgė pa
likti nemaža savo įtakos New 
Orleans ir plačioje provincijoje, 
New Orleans ir kiti miestai pa
laiko Prancūzijos tradiciją kas
met švęsti užgavėnias. Karnava
las tęsiasi kelias dienas, ir. pro
vincijos gyventojai, ypač mote
rys, dėvi prancūziško stiliaus 
rū' us. palaiko daug prancūziškų 
papročių ir tradicijų.

goti Georgia valstybės sieną, 
kur Floridos indėnai užpuldinė
jo baltuosius gyventojus. Gen. 
Jackson savo įgaliojimą ginti 
Georgia nuo indėnų palaikė ne
ribotu ir nužygiavo į Floridą, 
ją visą paimdamas. Nors tada 
politikieriai ėmė šaukti, kad tas 
žygis įtrauks Ameriką į karą su 
Ispanija. Ispanija betgi buvo 
persilpna Amerikai grąsinti, ir 
sutiko Floridą užleisti. U.S. su
mokėjo Ispanijos piliečiams 
$5,000,000 atlyginimų už jų in
vestavimus Floridoje, ir tuo 
konfliktas baigėsi. Galutiną tai
kos sutartį su Ispanija darant, 
be Floridos, (58,600 ketv. mylių 
ploto) dar gauta sklypas (13,- 
400 ketv. mylių), kuris Ispanijai 
jau neapsimokėjo laikyti. Gene
rolas Jackson, savo žygiais iš
populiarėjęs, 1829 metais buvo 
išrinktas prezidentu.

Oregon ir Texas teritorijos
Pačiame kampe dabartinės 

šiaurės vakarų teritorijos, prie 
Pacifiko pakraščio, buvo tuščia 
taip vadinama Oregon teritorija, 
kurią, susitarus su Britanija, U. 
S. gavo be jokio atlyginimo. Tai 
buvo 286,000 ketvirtainių mylių 
plotas. Tuo pat metu, 1845-46, į 
tą teritoriją buvo bežiūrinti Ru
sija, kuri iš Aliaskos galėjo atei
ti ir pasisavinti. Garsi preziden
to Monroe doktrina, pravesta 
1823 metais, buvo išleista dau
giausia turint mintyje Rusiją. 
Monroe Doktrina nusakė, kad 
U.S. draudžia daugiau sveti
moms 
nijas 
jokiai 
kištis 
valstybių reikalus.

Texas teritorija, į vakarus nuo 
Louisiana teritorijos, kuri bu
vo tūlą laiką savistovė respub
lika, prisijungta 1845 metais. 
Tai 389,100 ketv. mylių plotas.

Varžytinėse su Meksika, ku
ri jau buvo nepriklausoma nuo 
Ispanijos respublika, 1846-48 

. metų kare, U.S. gavo 528,200 

. ketv. mylių plotą, kuris dabar 

. guli šiaurėn nuo Meksikos. Už 
, tai Meksikai sumokėta $18,000,- 
į 000. Dar likusį 45,535 ket. my

lių plotą į vakarus nuo Texas, 
taip Meksikos ir Kalifornijos 
teritorijos, iš Meksikos nupirko 
sumokant dar $10,000,000.

valstybėms steigti kolo- 
Amerikos kontinente, ir 
Europos valstybei neleis 
j Amerikos kontinento

Floridos įgijimas
Napoleonas, pagrobęs iš Is

panijos tą didelę teritoriją kon
tinento viduryje, nusitęsusią 
nuo Meksikos įlankos iki Kana
dos sienos, Ispanijai paliko ar
čiaus] patį rytinį smaigalį-pu- 
siausalį, vadinamą Florida, ir sa
las j pietus nuo Floridos, kurią 
didžiausia yra Kuba. Kita liko 
pačiai Amerikai užkariauti vė
liau.

Floridą užkariavo generolas 
Jackson 1819 metais, kai prezi
dentas Monroe pasiuntė jį ’sau-

Baigta su Rusija ir Ispanija
Komunistai šiandien nedova

noja Carui Aleksandrui II jo 
padarytos nesąmonės: tas caras 
pardavė Amerikai Aliaską 1867 
metais už $7,200,000. Ten tuoj 
buvo atrasta auksas, ir vieno 
meto bėgyje Aliaska keliariopai 
apsimokėjo. Bet Rusijos koja 
jau buvo nukelta nuo šiaurės 
Amerikos kontinento. Aliaska, 
686,400 ketv. mylių plotas.

Paskutinis karas dėl salos bu
vo 1898 metais, kai Amerika 
sumušė Ispaniją ir privertė pa
sitraukti iš Kubos salos, pietuo
se visai netoli Floridos. Kubai 
suteikta nepriklausomybė U. S. 
globoje, ir kitos kaimyninės sa
los, taip pat Filipinų salos toli 
Pacifike, atiteko Amerikai. 1898 
metais ir Havvaii salos, taip pat 
Pacifike, prisijungė prie U. S., 
Amerikai sutinkant sumokėti tų 
salų valdovo skolas. Dabar pre
zidentas Eisenhovver paskelbė 
planą suteikti Hawaii saloms 
valstybės teisę, kaip turi Ohio 
ar kt. Ir Amerikos vėliavoje bus 
įsiūta 49-ta žvaigždė. Kalbama 
apie suteikimą tokių pat teisių 
ir Aliaskai, bet tas bus - pada
ryta vėliau.

Tiems visiems milžiniškiems 
U. S. plotams apgyvendinti ir 
dirbti reikėjo ir žmopių. Ir' jų 
atsirado. U.S. dabar turi virš 
152,000,000 gyventojų.

Amerikoje sutilpo milionai vir

šių metų pradžioje Australi- : 
joje, prie Greystanes, nuostabia- i 
me žaliuojančių eukaliptų slė- j 
nyje didėliu pasisekimu praėjo I 
Pan-Pacifiko Jamboree. Tai bu
vo didelis įvykis ne tik Austrą- ; 
lijos skautams, bet ir visam 
kraštui. Jo nepajėgė užtemdyti 
ir baigminės Davis taurės teniso 
rungtynės tarp JAV ir Austra
lijos, kurias laimėjo Australija. 
O iki šiol australai pasižymėjo 
siauru akiračiu — mažai domė
josi tautomis bei įvykiais už jų 
kiemo ribų.

šion Jamboreen buvo suskridę 
11000 skautų. Neveltui tvirtina
ma, kad dažnesni tokie skautiš
kojo jaunimo sulėkimai praskai
drina tarptautines nuotaikas, 
šioje Jamboreeje dalyvavo skau
tai iš: Naujosios Zelandijos — 
100, Didžiosios Britanijos — 11, 
Malajų — 84, šiaurės Borneo
— 2, Singapūro — 53, Ceilono — 
4, Indokinijos — 25, Fiji — 2, 
Hon Kongo — 27, Indonezijos
— 3, Naujosios Gvinėjos ir Pa
pua — 56, Salomonų sal. — 2, 
Brunei — 2, Nauru — 24. Tai 
vis daugiausia įvairių salynų at
stovai iš Pacifiko erdvės. Taip 
pat dalyvavo vienas japonų 
skautininkas, keli Prancūzijos, 
Olandijos ir Islandijos skautai. 
Australijoje gyvenančius trem
tinius — emigrantus atstovavo
— 15 lietuvių, keli estai ir vo
kiečiai skautai.

Jamboree užėmė 250 akrų plo
tą. Ji buvo įrengta stropiu skau
tų darbu ir triūsu. Jiems pagel
bėjo Sydnėjaus miesto savival
dybė, kariuomenė, paštas, gele
žinkeliai ir įvairios firmos, šia
me palapinių mieste buvo net 4 
bankų skyriai, pašto ir telefono 
įstaigos, skautiškų reikmenų 
prekybos, ligoninė, policija bei 
ugniagesiai. Jamborre buvo at
žymėta specialiu Australijos 
pašto ženklu.

Be iškylų po Sydnėjų ir jo 
apylinkes, būta daug pramogų 
ir pačioje stovykloje: 
siartinimo pobūviai, 
Opera Company ir 
Simfoninio Orkestro 
Pačiame Sydnėjaus mieste buvo 
pravestas įspūdingas skautų pa
radas. Tūkstantinės minios en
tuziastingai sveikino žygiuojan
čius skautus. Daug katučių su
laukė Naujosios Gvinėjos ir Pa- 

■ pua skautai, kurie žygiavo basi. 
1 Naujieji 1953 m. buvo įspūdin- 
’ gai sutikti prie laužo. Jamborees 

oficialiose atidarymo iškilmėse 
dalyvavo 10000 svečių. Atidary
mo kalbą pasakė ir karalienės 
Elžbietos II sveikinimą perdavė 
N.S.W. valstybės gubernatorius 
ir skautų šefas Sir John Nort- 
hcott. Raštu sveikino Britų Im
perijos skautų šefas lordas Ro- 
vvallan. Atidarymo iškilmėse da
lyvavo ir Jamboree kelis kartus 
aplankė iš Londono (Anglijos) 
atvykęs Tarptautinio Skautų 
Biuro direktorius pulk. J. S. 
Wilson.

Mūsų skautai buvo įsikūrę 
greta Hon Kongo, Indonezijos, 
Islandijos ir Prancūzijos skautų. 
Lietuviškoji trispalvė išdidžiai 
plevėsavo ne tik lietuvių sto
vyklavietėje, bet ir didžiojoje 
Jamborees vėliavų aikštėje. Nuo 
Jamborees vartų kiekvieną sve
čią vedė rodyklė ”To Lithuanian 
Scout Camp”. Lietuvių stovyk
lavietė pasižymėjo pavyzdinga 
švara, tvarka ir kukliais, bet 
gražiais papuošimais, nors gam
ta tenai gana skurdi — maža 
buvo įprastų medžiagų tiems pa
puošimams padaryti. Dėmesio 
centre buvo tradicinis lietuvių

skautų kastinis stalas su Vyčiu draugovėje vasario mėn. 14 d. 
ir šūkiais, bei Tėvynės laukus 
primenantis Rūpiųtojėlis. Jam
borees vadovybės paprašyti lie- sandras Ująsevičius surinkęs 614 
tuviai savo kryžių perkėlė prie 1 
altoriaus, kur buvo laikomos ka- < 
tulikams pamaldos. Visi svečiai i 
mielai pasirašinėjo mūsų skautų 1 
svečių knygoje, ‘lankė gražlią ’ 
rankdarbių parodėlę (kur buvo į 
ir informacinės literatūros apie 
Lietuvą) bei gėrėjosi įrengi
mais. Didelis dėkui skautėms už 
talką parodėlei surengti. Jos 
gražiai talkininkavo ir laužų 
programoje.

Australams svečiams kartais 
net neaišku, kaip lietuviai ga
lėjo iš anapus geležinės uždan
gos atvykti šion Jamboreen. Ta
čiau, sužinoję, kad mūsiškiai yra 
naujieji emigrantai, maloniai 
sveikino ir linkėjo gražiai repre
zentuoti pavergtą Tėvynę. Tos 
smagios 10 dienų Jamboreeje 
paliko gausius prisiminimus jos'kais, kurias kursų vedėjas s. v. 
dalyviams, o taip pat pasitarna-l vyr. si. Antanas Banionis atžy- 
vo Lietuvos bylos skelbimui sve
timtaučių tarpe.

Lietuvos skautams tenai va
dovavo sktn. A. Plūkas ir adjut. 

' A. Bučinskas. Be abejo, prie šio 
gražaus skautiškojo jaunimo pa- 

, sirodymo daug prisidėjo ir Aus- 
. tralijos lietuvių visuomenė, ku-
• riai skautai yra dėkingi už mo- 
i ralinę ir materialinę paramą. Jie
• neapvylė saviškių vilčių ir vy

riškai atliko pareigą savo Tėvy-
• nei.

baigti skiltininkų kursai. P i r- 
m ą vietą laimėjo paskilt. Alek-

taškų iš 650 galimų ir gavo 20 
dol. vertės skirtą dovaną: me
džio drožinį — vytis, tautinį ta
kelį, knygas: Gatvės Berniuko 
Nuotykiai, žemaičių Krikštas ir 
Buriavimas ir Jūrininkystė. A n- 
t r ą vietą laimėjo skautas Vi
talis šeputa, surinkęs 593 taš
kus ir gavo Baltijos vietininki- 
jos skirtą 10 dol. vertės dovaną: 
medžio drožinį — vytis ir kny
gą Lietuvių Tautosakos Skaity
mai. Trečią vietą laimėjo 
skautas Kęstutis Griškelis su
rinkęs 456 taškus ir gavo JAV 
Rajono vadeivos 5 dol. vertės 
dovaną knygą Gatvės Berniuko 
Nuotykiai. Ketvirta vieta teko 
skautui Viktorui Memėnui su 
381 tašku ir penkta skautui Al
girdui Gladkauskui su 347 taš-

mėjo padovanodamas banko tau
pymo knygeles su 2 dol. ir 1 dol. 
įnašu.

Nuo vasario mėn. 15 d. ”D. 
L.K. Mingaugo” skautų draugo
ves draugininku paskirtas s. v. 
vyr. si. Algirdas šimoliūnas. 
Baltijos vietininkijos adjutantu 
s. v. vyr. si. Antanas Banionis. 
Skautų vyčių "Geležinio Vilko” 
būrelio vadu išrinktas ir patvir
tintas s. v. sktn. Leopoldas Hei- 
ningas.

I.

PAS CHICAGOS SKAUTUS

laužai, su- 
National 

Sydnėjaus 
koncertai.

Kovo 7 d. bus pulk. J. šaraus- 
ko sk. vyčių draugovės metinė 
sueiga, kurioje bus renkamas 
naujas dr-vės vadas.

Amerikiečių jūrų skautų var
žybose Chieagos jūrų skautų 
kapit. M. Kukučio laivas laimė
jo trečią vietą.' 11

Jūrų sktn. kpt. P. Labanaus
kas įrašė į juostas pasikalbėjimą 
su kpt. M. Kukučio jūrų sk. lai
vo vadu vyr. valtin. A. Levanu. 
Jis perduotas Lietuvos jaunimui 
per Amerikos Balsą.

Liet, radijo prbgramos vedėja 
Sofija Barčus pasiūlė Chieagos 
skautams-tėms naudotis jos ra
diju pirmadieniais 7-8 vai. vak. 
vak. Pirmąją skautų programą 
Lietuvos Skautų Globėjo Šv. Ka
zimiero garbei 4 atliko Akad. 
Skautų Sąjūdžio Chieagos sky
rius kovo 2 d. Vėliau pasirodys 
kiti vienetai.

BOSTONO LAPINŲ RIMAS
Vasario 16 proga Bostono 

skautų vietininkijos "Lapinai” 
išleido rotatorium spausdintą 
savo laikraštėlį — ”KIMAS”. 
Tai jau aštuntas iš eilės nume
ris. Laikraštėlis kaskart vis to
bulėja — tiek savo turiniu, tiek 
išvaizda. Pastarajame Nr. yra 
ideologinių rašinėlių Vasario 16- 
jai bei Vasario 22-jai —- tarp
tautinei skaučių mąstymo die
nai. Gražus vaizdelis — "Dova
na”, entuziastingi prisiminimai 
iš pernykštės Bostono skautų 
stovyklos "Rambynas”, kiek 
praktiškų žinių iš skautiškojo 
patyrimo ir įvairi kronika iš 
Bostono skautų-čių bei net toli
mesnių vietų, kaip Chicago, Vo
kietija, Italija, ir kt. skautiško
jo gyvenimo. Sveikintinos jau
natviškos skautų pastangos •— 
lavinti savo plunksnas ir tuo 
pačiu nepamiršti gimtosios kal
bos.

, /•

so pasaulio išeivių, kurie čia 
vyko jieškoti geresnių gyveni- 
mo-.sąlygų. Jie padėjo išauginti 
pramonę, miestus. “ •

Amerikai, praėjus 176 metams 
nuo' nepriklausomybės paskelbi
mo, atėjo eilė būti ir viso pa-Į 
šaulio saugumo lėmėja, ypač ko-' 
vojant prieš komunizmo grėsmę. |

«

■

LIETUVIŲ 
PASIRODYMAS 

TORONTE
Neseniai Kanadoje, Toronte, ( 

didžiulėje keletą tūkstančių tai- j 
pinančioje Massey Hali salėje, 
įvyko įvairių tautų dainų, šo
kių ir muzikos festivalis. Su 
liaudies kūryba pasirodė šios 
tautos: Ukrainai, škotai, kana
diečiai, italai, danai, vengrai, 
lenkai, bulgarai, airiai, negrai, 
graikai, suomiai, rumunai, lat
viai, čekai ir slovakai, vokiečiai, 
estai, lietuviai, japonai ir aust
rai.

Visa programa buvo labai 
įvairi ir įdomi. Stipriausiai ir 
įspūdingiausiai pasirodė Ukrai
nai. Toronte ir jo apylinkėse jų 
labai gausiai gyvenama.

Tokioje tautų mišrainėje ge
rai prisistatyti, aišku, buvo ne
lengva. Tačiau ir lietuviai buvo 
tarp pirmųjų. Lietuviai atėjo su 
dainomis "Jaunimo giesme” ir 
"Kur giria žaliuoja” bei šokiais 
— "Kalveliu” ir "Malūnu”.

Visa lietuvių programa buvo 
šiltai sutikta ir augštai įvertin
ta. Lietuviui klausytojui. buvo 
itin miela, kada tūkstantinė 
įvairių tautų publika šokant 
"Malūną” visą laiką į šokio tak
tą kėlė ovacijas.

Programoje dalyvavo tikrai 
stipraus meninio pajėgumo ne
seniai susiorganizavęs Toronto 
lietuvių choras (vadovaujamas 
muziko kompozitoriaus St. Gai- 
levičiaus) ir mikli tautinių šo
kių grupė.

"šventoji Inga”, naujausioji ; 
Antano Škėmos knyga, jau iš- , 
ėjusi iš spaudos. Knygą išleido j 
chicagiškė knygų leidykla "Ter- ; 
ra”. Knygos turinyj trys atski
ri dalykai: "Saulėtos dienos”, 
apysaka, vaizduojanti šiurpią 
lietuvių šeimos tragediją revo
liucijos gaisrų nudegintoje Uk
rainoje, "Apokaliptinės variaci
jos”, vaizdai iš nuodėmingosios 
Chieagos, ir "Trys apie trauki
nį”, kurio trečiosios apysakos, 
"Šventosios Ingos”, vardu pa
vadinta visa knyga, "šventoji 
Inga” įdomi tematika, žmonėms, 
drąsiu ir atviru žodžiu, ne daž
nai sutinkamų mūsų knygose.

"žemė dega", pats paskutinis 
neseniai mirusio rašytojo Jurgio 
Savickio veikalas, pereitą rude
nį atiduotas knygų leidyklai 
"Terra”. šis veikalas, tikriau — 
užrašai, apimą karo metą Pietų 
Prancūzijoj, yra apie 600 psl. ir 
išeis dviem tomais. Pirmąjį to
mą autorius spėjo pats perreda
guoti ir perrašyti, antrasis to
mas lieka, koks buvęs pirmojoj 
redakcijoj. Dabar knyga per
žiūrima ir ruošiama spaudai. 
Leidykla numačiusi šios knygos 
pirmąją dalį išleisti dar prieš 
vasarą.

"Vilnius tarp audrų”, Jeroni- 
’ mo Cicėno knyga, jau renkama 
1 ir balandžio pabaigoj išeis iš 
, spaudos, šioj knygoj apžvelgia

mas visas lenkų okupacijos Vil
niaus krašte laikotarpis. Kny
goj apstu dokumentų, statisti
kos duomenų, šimtai vilniečių 
veikėjų pavardžių, įvykių ap
rašymų. Knyga parašyta gyvai, 
įdomiai, iliustruota foto nuo
traukomis, paveikslų reproduk
cijomis, žemėlapiais, šitokį di
delį veikalą (apie 500 psl.) lei
dykla nesiryžo išleisti be skai
tytojų paramos. Paskelbtas gar
bės prenumeratos rinkimo va-

jus iki šiol jau davė apie 200 
prenumeratų. Australijos ir An
glijos skaitytojams prašant, 
prenumeratos telkimo vhjus pra
tęsiamas iki kovo 31 d. .

Dr. P. Joniko "Lietuvių kal
bos istorija” jau išėjo iš spau
dos. Išleido knygų leidykla "Ter- 
ra”. Knygoj plačiai apžvelgia
ma mūsų gimtosios kalbos kil
mė, jos raida, aprašyta rašomo
sios kalbos, asmenvardžių ir vie
tovių pavadinimų kilmė ir susi
darymas ir kt. Knyga parašyta 
įdomiai ir populiariai ir supran
tama visiems skaitytojams, be
sidominantiems mūsų gimtosios 
kalbos kilme ir praeitimi. Knyga 
didelio formato, 255 psl., kietai 
įrišta, kaina 3 doleriai.

"Milžino paunksmėj”, vienas 
žymiausiųjų Balio Sruogos vei
kalų iš Vytauto Didžiojo viešpa
tavimo pabaigos, jau atiduotas 
spaudai. "Milžino paunksmėj”— 
ne tik literatūriniu atžvilgiu įdo
mi ir vertinga knyga, bet taip 
pat vienas nedaugelio veikalų, 
siužetą pasilenkusių iš mūsų 
įdomiosios senovės. V. K.

TALIS STUDIO

dabar jūsų kaimynistėj 
7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144

kuriuo laiku, bet kokios
rūšies foto patarvimas Jums.

Modernus portretai, vestuvių, 
likilmių, valkų ir kitos nuo- 
trauMoa.

Bet

FOTOGRAFUOS MEISTERIS

Europinių i urnai ų Ir filmų 
Ivaifždilų fotografai, dabar 
CLEVELANDE.

ŠIO METO ĮDOMIAUSIA KNYGA

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS
Romanas iš mūsų senosios ir garbės žygiais atžy

mėtos praeities. 421 psl., kietais drobės viršeliais įrišta. 
Gaunama Dirvoje (6820 Superior Ave„ Cleveland 3, Ohio) 
ir pas kitus spaudos platintojus. Kaina $3.50. (8)

DIRVOS ATSTOVAI
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais:

TORONTE GIRDIMA 
ROCHESTERIO 

LIETUVIŠKOJI RADIJO 
VALANDĖLĖ

DETROITO SKAUTAI
Vasario mėn. 7 d. Detroito 

skautai ir skautės suruošė nuo
taikingą ir gražų tlžgavėnių va
karą su įdomia laužo programa. 
Laužą labai gerai pravedė jaun. 
skaučių draugininke vyr. skau
te Želvyra Buknytė. Gausi pub
lika žavėjosi skautų pasirody
mais, kurie buvo įvairūs ir įdo
mūs.

| "D.L.K. Mindaugo” skautų

•. I •

■ i’ • ! p

Vieną savaitgalį — šeštadie
nį ir sekmadienį teko -viešėti di
džiajame Kanados mieste To
ronte. Ten buvau painformud- 
tas, jog šeštadienį prieš pietus 
turiu galimybę pasiklausyti lie
tuviškąją radio valandėlę iš.Ro- 
chester, N. Y. Pabandžiau ir pa
vyko . kuo puikiausiai. Buvo 
transliuojama kaip tik Vasario 
16 skirtoji programa. .

Toronte gyvena didelė senųjų 
ir naujųjų lietuvių kolonija, ta<i 
ši lietuviškoji programa turi 
daug klausytojų.

Prakelęivis

Baltimore, Md.
Antanas česonis

1323 Hollins St
So. Boston, Mass.

Brunonas Kalvaitis,
545 East Broadvvay.
Brockton, Mass.

Bačiulis A.,
9 Broad St.
Chicago, III.
Jonas Patplėnas, 

4416 So. Hermitage Avė., 
YArd 7-0191

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

Detroit, Mich.
VI. Pauža,

9124 Quincy Avė.

Newark, New Jersey
A. S. Trečiokas, 
314WąlnutSt

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

Omaha, Nebr.
J. PovHaitis, 

5617 So. 31 St

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

Hamilton, Canada’.
Antanas Mingėla,

190 Catherine St. S.

J-
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Montreal, Canada 
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.
Toronto, Canada

Jonas Paršeliūnas, 
62 Pauline Avė.

Welland, Canada
Žukauskas Kazys 
87 Thorold Rd.

Anglijoje
Dainora Daunoras
49 Thornton Avė. 
Thurnham Green, 

London W. 4
Australijoje

Povilas Lukošiūnas, 
Box 1665 M, G.P.O., 

Adelaide, S. A.
Australia
P. Ambraza

29 Elsemere St. 
Kensington 

Sydney
Brazilija 

Meldutis Laupinaitis, 
Caixa Postai 118 .

Sao Paulo
Colombia

K. Klastauskas, 
Apartado nae 2336 

Medellin
Venecueloje ■ 

‘ Antanas Diržys,. 
Avėnida Alayon No. 6 , 

Oeste 
Maracay, Edo, Aragua
i. • ■■ .
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OTELLO CLEVELANDO 
TEATRE

■CĮevelando teatras Playhouse, 
Euclid g. ties 79 gt., neseniai

Už KENČIANČIĄ LIETUVĄ tos kelias į Nepriklausomybę. ■
1 Į minėjimą, be skautų-čių, at
vyko nemaža tėvų ir bičiulių, ku
rie minėjimo išlaidoms padeng
ti suaukojo $90.00. Už šią auką 
visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojame. Ypatinga padėka ten
ka visuomenininkui ir laikraš- 

, tininkui K. S. Karpiui, už pa- 
’ dovanotą Kauno Karo Muziejaus 

iškilmių plokštelę, buv. lietuvių 
klubo administratoriui St. Ba
ranauskui, aukojusiam 10 dole
rių, Lietuvių Taut. S-gai ir lie
tuvių klubo direktoriams: šu- 

' kiui ir Baniui už teiktą pagalbą, 
ruošiant minėjimą. Taip pat ir 
visiems kitiems, kurie kuo nors 
prie minėjimo prisidėjo.

Skautų Vietininkija už gautą 
$5.G'O auką atskirai nuoširdžiai 
dėkoja Pranui Stempužiui.

Padengus minėjimo išlaidas 
$20.00 skautės ir skautai įnešė 
Tautos Fondui.

Pereitą sekmadienį į švento
sios valandos už kenčiančią Lie
tuvą pamaldas prisirinko pilna 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčia. 
Kun. Dr. K. Širvaitis atlaikė 
specialias pamaldas, o kun. A. 
Spurgis pasakė pamokslą, iškel
damas kančios prasmę žmonijos 
ir tautų likimui. Jis ypatingai 
pabrėžė, kad mūsų tautos troš
kimams išsipildyti reikia ne žo
džių, bet pasiaukojimo ir net 
kančios. *

Pamaldose giedojo Šv. Jurgio 
parapijos choras, vadovaujamas 
vargonininko P. Ambrazo, ir so-į 

listai — J. Krištolaitytė, N.' 
Aukštuolienė, Aid. Stempužienė, 
V. Bakūnas, J. Kazėnas ir V. 
Jurgelis. Choras ir solistai atli
ko tik lietuvių muzikų kūrinius, 
išskyrus vieną Stradellos giesmę.

Visai bažnyčiai sugiedojus 
Marija, Marija ir Lietuvos him
ną, šventos rimties pamaldos už 
kenčiančią Lietuvą buvo baigtos.

Altorių, mokyklos seselių rū
pesčiu, puošė dvi lietuviškos vė
liavos.

KULTŪROS FONDAS 
PRANEŠA

EKONOMINIO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Lietuvių Bendruomenės eko
nominio skyriaus susirinkimas 
šaukiamas kovo 22 d. 11:30 vai. 
lietuvių salėje. Darbų tvarkoj: 
veiklos klausimai, Lietuvių Na
mų komisijos pranešimas, sky
riaus organų rinkimai. Kviečia
mi atvykti visi, kurie domisi 
ekonominiu lietuvių kilimu, įsi- 
stiprinimu ir susiorganizavimu.

VYSK. VALANČIAUS 
LITUANISTINĖ MOKYKLA 

PRANEŠA

Vysk. Valančiaus Lituanistinė 
Mokykla CIevelande, kiek sąly
gos leidžia, darbą tęsia su ne
mažėjančia energija. Mokykla, 
vadovaujama direktoriaus A. 
Tamulionio, dirba su 12 mokyto
jų ir 240 mokiniais.

Mokyklai išlaikyti reikalingos 
lėšos: vien tėvų aukų nepakan
ka. šio pagrindinio lietuvybės 
židinio išlaikymas yra visos Cle- 
velando lietuvių bendruomenės,, 
jos organizacijų bei kiekvieno 
lietuvio tautinė pareiga.

Mokyklos Tėvų Komitetas, 
siekdamas sutelkti mokyklai lė
šų, rengia loteriją ir mokyklai 
remti balių. Loterijos bilietai 
pradedami platinti nuo kovo 1? 
d. Laimėjimų trąukimas įvyks 
balandžio 25 d. baliaus . metu, 
Lietuvių salėje. Loterijos bilie
tai platinami per mokyklos mo
kinius, tėvus bei atskirus pla
tintojus namuose bei darbovie
tėse. Be to, gaunami Dirvoje ir 
spaudos kioske.

Mokyklos Tėvų Komitetas bel
džiasi į kiekvienos lietuviškos 
sąžinės duris: remkime visi pa
grindinį lietuvybės išlaikymo ži
dinį bent 1 doleriu.

SKAUTAI DĖKOJA

"Neringos” Skaučių Tuntas ir 
CĮevelando Skautų Vietininkija, 
minėdami mūsų Nepriklausbmy- 
bės 35 metų sukaktį lietuvių sa
lėje, turėjo iškilmingą sueigą ir 
atliko scenos vaizdelius, kuriuo- 
sę buvo vaizduojama mūsų tau-

«

pastatė Šekspyro tragediją "Ote
lio”. Pastatymas tuo Įdomus, 
kad viskas, sumodernizuota ir 
veiksmas perkeltas į šiuos lai
kus.

Veikalą pastatė savo metu dir
bęs Berlyne Benno Frank, per
nai tame pačiame teatre labai 
vykusiai pastatęs Menotti operą 
"The Consul”. Otelio vaidmeny 
labai vykusiai parinktas Norman 
Matlolk, augalotas aktorius iš 
CĮevelando žinomo negrų teatro 
Karamu. Jago rolėje pasirodo K. 
Elmo Lowe. Drama vaidinama 
ligi kovo 21 d. (a)

GRĮŽO A. ČEPULIS

Algis Čepulis, prieš metus iš
vykęs į Vokietiją tęsti medici
nos studijų, dabar grįžo pas sa
vuosius į Clevelandą. Sutvarkęs 
dokumentus,' gegužės mėn. vėl 
vyks į Vokietiją laikyti egzami
nų.

KONCERTAI CLEVELANDE

Šį ketvirtadienį ir šeštadienį 
Severance Hali simfoniniuose 
koncertuose atliekama tik 
Brahmso programa. Dirig. G. 
Szell. Sekmadienį 4 vai. Public 
Hali Čaikovskio muzikos sim-i 
fon. koncertas su smuikininku. 
J. Heifetz.

FILMOS CLEVELANDE

TIGRO KAVINĖJ GARSUS 
MOTERŲ ORKESTRAS

Tigro kavinė praneša, kad 
pradedant kovo mėnesiu joje 
pradėjo groti geriausias Cleve- 
lando moterų orkestras "Paula 
Lundo”.

Gavėnios metu, 
publikai, orkestras 
certus.

Kavinės abi salės 
sekmadieniais. Nors
niais alkoholiniai gėrimai nepar
duodami, bet galima laiką ma
loniai praleisti prie palmių ir už
kandžių.

Kavinės šeimininkas pakeitė 
darbo valandas ir dabar bus ma- 

į tomas po pietų ir vakarais.
i Tiger Cafe, 987 E. 79 St.

nešokančiai 
duos kon-

atdaros ir
sekmadie-

Liet. Kultūros Fondas balan
džio pabaigoje rengia dramos 
konkurso užbaigimo iškilmes.

Ta proga kviečiamas pirmos 
premijos laimėtojas A. Škėma 
ir bus pastatyta antros premi
jos laimėtojo S. Lauciaus "Po
nios Žydrūnės bendrabutis”. Vei
kalą režisuoja P. Maželis.

•
MOTERŲ S-GOS VAKARIENĖ

Moterų Sąjungos 36 kuopa, 
kovo mėn. 22 d. Naujosios Pa
rapijos salėje rengia Juozapinių
vakarienę. Pradžia 5:30 vai J 
Kaina po $1.50.

Vakarienės metu bus pagerb
tas vysk. V. Brizgys ir vietos' 
klebonas kun. Angelaitis.

PARDUODAMI NAMAI

Šv. Jurgio parapijos rajone, 
netoli Superior, labai geras, ply
tų, dviejų šeimų. Trys garažai, 

i ¥
East 95 St., netoli Superior, 

dviejų šeimų, 6 kamb. kiekvie
nas butas.

¥

East 84, netoli Superior, labai 
graži gatvė, labai gražus vienos 
šeimos namas.

Ray Nausneris
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

GRIŽO Iš FLORIDOS
Mėnesį laiko atostogavę 

ridoje J. J. Salasevičiai grįžo 
atgal į Clevelandą. Artimie- 
siams parvežė, lauktuvių — Flo
ridos vaisių.

Flo-

JŪRŲ $KAUTŲ VAKARAS 

įvyks balandžio mėn. 11 d. Lie
tuvių salėje. Programą išpildyą. 
solistė Aldona Stempužienė ir 
patys jūrų skautai.

DR. P. BALSEVIČIUS

Dr. P. Balsevičius pakeitė pri
ėmimo valandas savo kabinete. 
Dabar priiminėja ligonius 
10-12 ir nuo 4-7.

1340 East 82 
5-4050.

RAMOVĖS

St. Telef.

ALUTIS

nuo

sw

d. 4 v. p. p.,Kovo mėn. 15
Tiger Cafe patalpose, 987 E. 79 
St., rengiamas .L. S. "Ramovės” 
CĮevelando skyriaus — ALU
TIS. Narių prašoma kuo skait
lingiausiai dalyvauti, nes bus 
aptariama daug aktualių klausi
mų. Be to, prašoma atsilankyti 
ir tuos, kurie norėtų į Sąjungą 
įstoti.

Į Sąjungą įstoti gali: visi ka-. 
riai; tarnavę Nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenėje ir lietu-' 
viai, tarnavę kitų valstybių ka
riuomenėse, atskiru skyriaus 
valdybos nutarimu.

GRAŽIOS VELYKINĖS ATVIRUTĖS
HAWAII SALŲ PALMĖS 

VELYKŲ PUOKŠTĖS 
DAUG VELYKŲ GĖLIŲ

APLANKYKIT-
FRIENDLY FLOWER SHOP

6901 SUPERIOR AVĖ. , • ' TELEF.: HE 1-6339

YOUR RIGHT
TO DRIVE

I
I
I
I
I
I
I
I

UNDER, NEW STATĖ LAW

Aukckit polio liga sergantiems!

P. J. KERŠIS
716 Society for Saving Bld.

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

PROTECT IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai ..tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į . 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo, ko visada reikalauja ap- 
iraudos kompanijos pirm, no
ru išmoka už nuostolius.

I

Dar vis didele sėkmė tebero- 
domas Walt Disney pieštinis 
"Peter Pan”, žymiai geresnė 
pasakų filmą už pernai jo paties 
pastatymą "Alice”. Ypatingai 
žymėtinas filmos priedas — 
gamtos nuotraukoj iš lokių ka
ralystės "Bear Country".

Šią savaitę pradedamos rody
ti net trys djdesnio dėmesio 
vertos filmos. Tai viena geriau
sių šių metų filmų, vaizduo
janti prancūzų dailininko Laut- 
rec gyvenimą "Moulin Rouge” 
su Jose Ferrer. Kita žiūrėtina 
filmą — "Hans Christian An- 
dersen" su Danny Kaye, spalvin
gai parodanti garsaus danu pa
sakų autoriaus gyvenini?. Ir 
trečioji — "Tonight v.c sing", 
kurioje vaizduojama m< ■ minką 
impresario S. Hurok’o gyveni-; 
mas ir parodomas šaliapinas,! 
Anna Pavlovą ir kt. Visos šios ■ 
biografinės filmos spalvotos, su 
įžymiais dailinininkais ir 
pastatymais. Dar teber. ' 
italų gamybos, reali- 
statymo "Baltoji linij:

1

Gaukit žemos kainos 
Farm Bureau automobilio 
apdraudą — sutaupykit iki 
20' <. Vienoda ir pastovi 
bendrovės politika ... grei
tas, draugiškas patarnavi
mas. Tai antras didžiausias 
auto apdraudėjas.

šaukite:
PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benwood Avė. 
Telephone: LO 1-7795.

CLE VĖL ANDIEČIŲ. DĖMESIUI
Dirvos redakcija visų cleve- 

landiečių patogumui praneša, 
| kad norintieji savo artimiesiems 
I ir pažįstamiems per laikraštį 
pranešti apie savo išvykimus 
atostogų, apie šeimos šventes, | 

' laimingus ir nelaimingus atsiti- 
'■ kinius, tą gali padaryti nemoka- 

: mai.
’_’l Organizacijų susirinkimai, pa

skaitos, paminėjimai, skelbiami 
nemokamai. Tuo gali naudotis 

!>-:lchi vįsos ę|eve]auj0 lietuviškos or-j 
!a 11 ganizacijos. '

na-
I

PARDUODAMAS NAMAS
Vienos šeimos. 3 miegamieji. 

Labai gerame stovyje. Gaso šil-' 
dymas. Garažas. ;

Teirautis: 1-168 Clermont Rd.

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ '
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus CĮevelando 

lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

| GERESNĘ ATEITĮ
i

Kad sulauktume geresnės ateities — turime patys 
laiku pasirūpinti. Turime kelti ir svarstyti gerus sumany
mus ir jr.os įgyv?" i?t:. i.» .<?'i;m į jų Įgyvendinimą veda 
per taupumą.

Taupymas yra tikras kelias į geresnę ateitį!

ta. 
iki

Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie- 
Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurancė Corp 
$10.000.

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

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

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

t

’. GRABLIAUSKAS, rw.
5 Thomas Park. So. Bos- 
ton 27, Mass., siūlo viso
mis bangomis ir F. M. 
penkių modelių radio 
aparatus. Kainos nuo 100 
dolerių.

Taip pat skubiai reikalinei 
didesniuose miestuose 
stovai

the superior savings
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE Į-2198

Cleveland. Ohio

PARDUODAMAS NAMAS

ATIDARYTA NAUJA
LEIMON’S CAFE

REIKALINGA MOTERIS

>Utfra-ĄtĘ jąp., /VIedina; Ohio -

Vedusiai porai. Gali naudotis 
virtuve ir šaldytuvu. Kreiptis: 

LI 1-4127.

Gražus 7 kambarių namas. 
Geram stovyje. Du garažai.

Kreiptis: 1332 E. 81 St.

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS
..............  .... , . I

G^.-ruA MONCRIEF
G^iCuM Y VK3LLSIS OKINIS3A OHO

BI OKAOTIS

Vokiškos radio aparatų firmos KOERTING atstovas

I. J. S AM A S
Pirkit pas savuosius

SS

EX 1-G9116921 Wade Park

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 
Aldona IVilkelis - VVirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

Pilnai padengta apdrauda .. UTah 1-4515

WM DFR3S PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

TRIJŲ ŠEIMŲ NAMAS

Trijų šeimų, 5-2-2 kambariai. 
Naujai dekoruota. Gaso šildy
mas. Dvigubas garažas.

Šaukti po 6 vai. RE 1-3275.
--------------------------- 1

Reikalinga moteris ligoniui 
prižiūrėti penkiom dienom- sa
vaitėje, nuo 8 vai. ryto 
vai. p. pietų. Teirautis:

OR 1-5224

Amžini nerūdijančio plieno 
virimo puodai gaunami pas
Vytautą Pašakarnį, 1219 
E. 61SL, Cleveland, Ohio.

Tel. EN 1-7770.
Pilnas komplektas $69.95. 
Čia pat galima užsisakyti 
^vienintelį pasaulyje dulkių
Siurblį — Sanitatorių • su 
patentuotu ne tik dulkes, 
bet ir bakterijas sulaikan-. 

. čiū maišeliu. Su visais prie
dais $94.50 arbą po 7.00 
dolerius mėnesiui išsimokė-

■ tinai. . ..
■ Nemodamas demonstravi-

4 mas.
Priimami užsakymai.

J
3

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

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

• geram orkestrui

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

pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1-3969. Bute: YVĄ 1-2351

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

ŽEMOS, 'KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
. - l •
' Patogi vieta apsipirkti lietuviams myijakuriams

‘ l.etuviškoje krautuvėje

716 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OF1SO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2621

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės j niar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apiirauiios-insurar.ce reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgeėio. Patarnavimas ir išpildymą/ 
varantnojarna. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

SUPERIOR AVĖ.-

JAKUBS & SON ■
FUNERAL KOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
ė •«

DelJa E. Jakubs & YVilliam J. Jakubs .
. Licensijuotv laidotuvių direktoriai ir. balsamitotojai

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

|l
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B. K. NAUJOKAS

UŽSISAKĖ

DIRVĄ

TAS NESIGAILĖJO!

DAILININKAS E, KULVIETIS

rezistentų balso pakaita.

■ ••••?■ įvįi-

DEPORTACIJOS IR 
NUOLATINIS TERORAS

klausipias ga 
samprotavimų,

LIETUVIO ĮSPĖJIMAS 
BRAZILIJAI

(Mūsų Brazilijos bendradarbis)

Redukcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6244. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Kovoti ar likti vergu yra, 
mielas skaitytojau, tavo gyve
nimo klausimas. Tačiau minis- 
teris Frikas Meiertis tvirtina, 
kad kovoti ar likti vergu yra 
kiekvieno dar. laisvo žmogaus, — 
visų pasaulio tautų problema. 
Dr. Meieris žino, ką sako, nes 
jis priklauso tautai, kuri šian
die yra pavergta. "Mano tėvynė
je, — sako jis, — šiandie įsa
kymus duoda ir valdo svetim
taučiai. Jie įsibrovė į mūsų mažą' 
tėvynę ir pavertė mus vergais.

Dr. Meieris yra lietuvis. Jis 
atvyko į Braziliją tuo laiku, ka
da Lietuva buvo dar nepriklau
soma. Atvyko kaip diplomatinis 
atstovas. "Tai buvo, — pasa
koja Meieris, — dar prieš karą. 
Nuo 1918 metų Lietuva buvo 
nepriklausoma, turėjo žmonių 
rinktą vyriausybę. Gyvenimas 
buvo ramus ir demokratiškas.”

žiūriu į šį žmogų', kurio vei
das išvagotas sielvarto raukš
lėmis ir klausau jo žodžių, ko
kie buvo laimingi lietuviai, kai 
buvo laisvi ir neuriklausomi,

"Mes maža tauta, bet buvo
me laimingi. Mūsų vos trejetas 
milionų, kuifų visas rūpestis 
buvo, kad tėvynė žengtų į kul
tūrinius ir ūkinius laimėjimus. 
Neturėjome jokių karinių nei 
kokių tarptautinių ambicijų, jei 
bent tik palaikyti gerus santy
kius su visomis tautomis".

Lietuviai daug energijos sky
rė ūkininkavimui ir gyvulinin
kystei. Pieno ūkis augte augo, 
bekono gamyba buvo didžiausia 
Pabaltijo^ sryty. Tuo laiku — 
1918-19-39 metais — kaikurios 
nramonės šakos taip pat pra
dėjo klestėti, ypatingai maisto 
konservų gamyba, audiniai, me-

džiulės kliūtys: 1) vargu ar Lie
tuvos rezistentai šiandien turi 
galimybę susidaryti tokiais klau
simais nusistatymą, ypač tiks
liais duomenimis paremtą ir vi
sų išsamiai apsvarstytą, nes 
jiems stinga tam reikiamų žinių 
apie čia esamą padėtį ir jie ne
gali nei pagalvoti apie galimybę 
susirinkti tokių klausimų svars
tyti ; 2) jei ir būtų tenai nors ir 
apytikriai numanomas nusista
tymas, tai nėra visai patikimo 
kelio jam čia tiksliai sužinoti.

Visdėlto šios svarbios kliūtys 
nesukuria teisės emigracijoje 
esantiesiems iš viso numoti ran
ka į reikalą bei prievolę atsi
žvelgti į anoj pusėj galintį būti 
nusistatymą. Yra kategoriškai 
nrivalu stengtis tą nusistatymą 
sužinoti ar bent sąžiningiausiu 
būdu jį numatyti.

Koks to ryšis su LRS? Ogi 
toks, kad LRS vadovai tvirtina 
galį tuo klausimu daug ką ar 
bent šį tą pasakyti t. y., per
duoti jei ne konkrečiu klausi
mu pareikštus, tai bent bendrus 
Lietuvos rezistentų nusistaty
mus (ar bent nusiteikimus) dėl 
to, kurlink turėtų būti kreipia
mas užsieniuose vedamos išlais
vinimo kovos vairas Ar būtų iš
mintinga, jei kiti vadinamieji 
veiksniai (leiskime, irgi gal turį 
šiokį tokį supratimą ar net ir 
duomenų apie Lietuvos rezisten
tų nusiteikimus), nutartų igno
ruoti" LRS žinias? Atmetimą 
būtų galima teisinti tik apkal
tinant LRE, kad ji meluoja sa
kydama turinti tokių žinių. Bet, 
jei sunku 'būti absoliučiai tik
riems, kiek tos žinios autentiš
kos, tai juo labiau perdrąsu būtų 
tėkšti apkaltinimą meluojant, 
nes toks apkaltinimas, greičiau
siai, negalėtų būti įrodytas.

Tiesa, jei LRS teigia ką ži
nanti, tai ir iš jos gali būti rei
kalaujama įrodymų, o jų stin
gant, žinias būtų galima igno
ruoti, kaip nesamas. Formaliai 
toks pasielgimas būtų visiškai 
pateisinamas, bet čia vėl grįžta 
klausimas: ar jis būtų išmin
tingas ?

Man atrodo, kad toks atmeti
mas turėtų neigiamesnių pasė
kų, negu priėmimas dėmesin. 
Toks atmesimas net čia, išeivi
jos tarpe, daugelio galėtų būti 
palaikytas ignoravimu ne LRS, 
o pačių Lietuvos rezistentų. Ne 
todėl, kad LRS kas laikytų tuo 
pačiu, kaip Lietuvos rezisten
tus, o todėl, kad toks atmetimas 
labai lengvai galėtų būti palai
kytas nenoru net bandyti ką 
nors iš ten (iš Lietuvos) išgirs
ti. Jei yra noras bandyti, tai pa
sisiūlančios galimybės neatme
tamos, nors jos atrodytų netgi 
abejotinos vertės. Sprendimai, 
padaryti neapsisaugojus nuo to
kio įtarimo, greičiausiai nesusi
lauktų reikiamos visuotinės pa

partinėje padėtyje, atrodo, vi
siškai galima pasitenkinti pa
prastu paaiškinimu. Laisvės Ko
votojų išeivijoje esančioji dalis 
reprezentuojama Vlike. Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis nėra parodęs 
jokių bandymų kontaktuoti Lie
tuvos rezistentus ir patirti jų 
nusistatymus. Likusieji, jei šiuo 
metu formaliaūlr nėra Vlike, tai 
jų pažiūros į pelitinės organiza
cijos reikalus tenai vistiek yra 
pakankamai atstovaujamos, o 
jei ir yra koks skirtumas, tai ne
bent tik kompromisingumo laip
snyje. Pagaliau, kiek galima nu
manyti, visų šių grupių veiki
mas dabar koncentruojasi ne 
bandymuose susirišti su Lietu
vos rezistentais. Nesiimu ver
tinti LRS ryšio efektyvumo, bet 
visi turime progos matyti, kąd 
LRS bent duoda aiškiai supras
ti, jog ji ta linkme veikianti ir 
veikianti nė.visiškai be rezulta
tų.- Neturint aiškaus pamato 
teigti, kad tai melas, lieka, pri
pažinti, kad dabartinėse aplinky-

čia duodamas straipsnis' yra 
vertimas iš ' kasdienės serijos 
"AL NETO" komentarų apie tai 
kas vyksta pasauly. Tie auto
riaus komentarai perduodami 
per Valst. Brazilijos Radio Mi
nisterio da Educacao, Roųuete 
Pinto, Continental ir keletą ki
tų radiofonų, o vėliau spausdi
nami dienraščiuose — sostinėje 
ir provincijoje. Tokios sistemos 
dėka straipsny keliamos mintys 
pasiekia keleto milionų žmonių 
širdis ir galvoseną ir, aišku, turi 
didelės įtakos visuomenės opi
nijos formavimui, šis straipsnis 
paimtas iš "JORNAL DO BRA- 
SIL”, plačiųjų masių skaitomo 
Rio dienraščio.

ku- Prezidentas Eisenhoweris sveikina Vai. Peterson po ceremonijų, 
ne- kuriose Peterson buvo prisaikdintas civilinės gynybos adminis- 
kas| ' tratoriaus pareigose. Kartų yra ir Mrs. Peterson.

SMUIKININKAS 
A. KUPREVIČIUS

Yra buvę gandų, kad išvež
tiesiems buvę pasakyta, jog po 
kurio laiko jie galėsią grįžti na
mo. Bet vėliau buvo žinoma, kad 
išvežtieji iš stovyklų buvo pa
leisti, tačiau išsiųsti dar toliau 
į šiaurines sritis. Apie 1949 m. 
išvežtuosius taip pat žinoma, 
kad po 3-4 mėnesių stovyklinio 
gyvenimo, vyrus atskyrė nuo 
moterų ir išvežė kitur. Vilties 
grįžti j tėvynę turi tie, kurie 
yra nuteisti ir išsiųsti už kri
minalinius nusikaltimus. Pirmo
mis dienomis jiems, tiesa, nu
rodoma gyventi kuriame kitame 
mieste ar valsčiuje, bet po kurio 
laiko jie gali persikelti į savo 
senąją gyvenamąją vietą. Taip, 
pav., į Liepoją buvo grįžusi vie
na moteris, kuri už 2 kg. cuk
raus iš fabriko išnešimą buvo 
nuteista 7 metams. Ji kelerius 

|metus sėdėjusi kalėjime, o vė- 
I liau dirbusi drausmės stovyklo
je rytuose, paskui buvusi am
nestuota. 1952 m. ji atsiradusi 
Liepojoje. Ji pasakojusi, kad ry
tuose yra dar daug karo belais
vių, jų tarpe ir moterų, įvairių 
tautybių — italų, vengrų, ru
munų ir kitų. Namo grįžę ir kai 
kurie buvę legionieriai iš Vor- 
kutsko srities! Ten stovyklose 
buvę daug latvių, buvusių 19 di
vizijos karių. Kai kuriuose Vor
kutos stovyklos blokuose buvę 
patalpinta senosios caro armijos 
karininkų. Grįžusiuosius pra
džioje buvę sunku atpažinti,— 
dauguma jų iš bado buvo labai 
sutinę. Vėliau jie atsigauna, bet 
tas 'iš viso pavyksta labai retai.

Deportacijas vykdo MGB da
liniai. Jie pasirodo tai vienoje, 
tai kitoje vietoje, o po to vėl 
dingsta. Kur jie pasirodo, ten 
gyventojų tarpe kyla panika. Jje 
bėga į miškus arba, susidėję 
daiktus, pasiduoda savo likimui, 
laukdami, kad ateis ir juos iš
ves. Koks tikslas tų deportacijų 
ir suėmimų? Svarbiausias tiks
las, kad reikalinga žmonių darbo 
stovykloms. Gi visos kitos prie
žastys gali būti ir iš piršto iš
laužtos. Inf.

Taip pat ir šie bėgliai pasa
koja, kad paskutinės didelės de
portacijos iš Latvijos įvykusios 
1949 m. kovo mėn. Miestus, kon
krečiai Liepoją, jos palietė ma
žai, bet išvežta daug ūkininkų. 
Svarbiausia deportacijų priešas-' 
tis — nenoras stoti į kolchozus. 
Prieš tą lemiamąjį kovo mėn., 
ūkininkai daug kartų buvo šau
kiami į susirinkimus, kur jiems 
buvo aiškinama kolchozų nauda 
ir mėginta įkalbėti juos jungtis 
į kolchozus. Ūkininkai į tai tik 
lingavo galvomis, o kolektyviza-| 
cija į priekį taip ir nėjusi. To 
pasėka ir buvo įvykusios repre
sijos, kurios šį kartą truko ne 
vieną naktį, bet kelias dienas.

Deportacijų metu svarbu, kan 
būtų išvežtas "plane" numaty
tas žmonių skaičius. Jei kuriam 
išvežamajam pavyksta pabėgti, 
tai po kurio laiko jis gana sau
giai gali grįžti į savo gyvena
mąją vietą, nes vieton jo būna 
paimamas kas nors kitas. Svar
bu, kad tik būtų išpildytas "pla
nas ir grafika". Yra buvę atsi
tikimų, kad išvežamasis, pabė
gęs iš sunkvežimio, kurį laiką 
slapstėsi, o paskui vėl ramiai 
galėjęs gyventi.

Rezistencija — sąvoka, poli
tine prasme pagarsėjusi ypač 
pastarojo karo metu, šiaip jau 
to žodžio reikšmė yra — atspa
rumas, nepasidavimas (pav., fi
ziniam spaudimui,' karščiui ir 
t.t.), žodžiu sakant, pasyvus 
priešininkas. Politine prasme re
zistencijos vardu vadihamas ne 
tik pasyvus, bet ir aktyvus pa
sipriešinimas pavergėjams. Pa
vyzdžiui, sabotažo veiksmai, 
ginkluoti partizanų žygiai ir kt.

Rezistenciją, t. y., atsparumą, 
nepasidavimą bei pasipriešinimą 
pareikšti gali tik tie, kurie 'tie
siogiai spaudžiami, prievartau
jami. Dėl to kyla klausimas: ar 
tinka politinių rezistentų titu
las asmenims, iš tiesioginės po
litinio ar karinio prievartautojo 
galios vienu ar kitu būdu išsprū- 
dusiems ? Pasitraukimas, pabė
gimas, išsisukimas, išsigelbėji
mas (net ir atsišaudaht), lyg ir 
neatitinka to, ką pridera vadinti 
atsparumu, nepasidavimu, atlai- 
kymu ...

Iš kitos pusės,’ jei iš prievar
tautojo galios į saugią vietą pa
sitraukusieji nesitenkina vien 
savo išsigelbėjimu, bet imasi 
priemonių tęsti kovai su tuo pa
čiu priešu, stengiasi išgelbėti ki
tus, tai tie veiksmai jau yra ne
be atsparumo, o priešpuėlio veik
smai.

Visdėlto mūsų tarpe jau yra 
įprasta rezistencijos vardu va
dinti labai daug, ką: galima sa
kyti, kone kiekvieną visuomeni
nį darbą įę netgi patį buvimą 
svetur, kaip protestą prieš prie
vartavimą tėvynėje... žinoma, 
tai jau perpintus rezistensijos 
sąvokos išplėtimas.

Yra ir organizacija vardu 
"Lietuvių Rezistenrinė Santar
vė”. šis pavadinimas irgi gali 
būti pateisintas nebent tik vienu 
tos organizacijos požymiu, bū
tent tuo, k.ad ji vienu iš pirmu
tinių savo uždavinių nurodo or
ganizavimą pagalbos tikrajai re
zistencijai,, t. y., atsilaikymo pa
stangoms Lietuvoje. Ar dabar
tinėse aplinkybėse išeivijoje vei
kianti lietuvių organizacija fak
tiškai gali tokios pagalbos su
teikti, ar ji turi pasitenkinti tik 
gerų norų pareiškimu,__aš ne
žinau ir nelaukiu, kad kas nors 
viešai bei apčiuopiamais duome
nimis į tą klatfsimą atsakytų, 
šiuo atveju kreipiu dėmesį į ki
tą LRS užsimotą uždavinį, bū
tent, į jos teigimus, kad ji ga
linti perteikti lietuvių išeivijai 
bei jos organizuotiems veiks
niams Lietuvoje veikiančių re
zistentų nusistatymus. Kaip tik 
dėl šios priežasties ankstesnia
me straipsnyje paminėjau LRS, 
kaip trečią veiksnį egzilinės vy
riausybės problemos sprendime.

Ne vienas gal bus net pasipik
tinęs tokia mintimi. Kaip tai: 
paskirą, jauną ir dargi nemažai 
kontroversijų visuomenės nuo-I ramos visuomenėje, 
monėse savo pasirodymu sukė-l štai kodėl esu- linkęs manyti, 
lusią organizaciją iš karto imti kad Vilkui ir Diplomatijai spren- 
ir iškelti į tą patį lygį su Vliku džiant tokius klausimus, kaip 
bei Diplomatija? ' ' \ I

' Aš labai atsiprašau visus LRS 
veikėjus, privelėdamas paaiškin
ti, jog neturiu intencijos ■ pačią 
LRS į tokia ‘ "augštumas” kelti. 
Trečiuoju, tiksliau tariant, pir
muoju tarp paminėtų trijų ele
mentų laikau Lietuvos, o. ne emi
grantinę rezistenciją, taigi ir ne 
LRS ... Lietuvos rezistentų nu
sistatymas tokios svarbos klau
simuose, kaip, pav., egzilinės vy
riausybės šudarymo pagrindai, 
turėtų būti laikomas svarbiau
sia, gal net'lemiama gaire. Ta- 

’ čiau aplinkybės neleidžia tą gai
rę peabejptinai tikroje. vietoje 
pastatyti, kadangi yra dvi di-

Kovo mėn. 8 d. smuikininkas 
A. Kuprevičius koncertavo New 
Yorke. Koncertas įvyko miesto 
salėje. Koncertas praėjo dideliu 
pasisekimų^-'

Po A. Kuprevičiaus koncerto 
N. Y. Times tuoj pasirodė plati 
recenzija, kurioje įvertintas A. 
Kuprevičiaus muzikinis pajėgu
mas. A. Kupręvičius pavadintas 
muziku su vaizduote ir spalvin
gumu.

Išvežtieji gali rašyti namo du 
laiškus j metus. Sibire jie gau
na visus, jiems rašomus, laiš
kus. Jiems galima taip pat siųs
ti siuntinių. Jei kuris yra iš
vežtas už politinius nusikalti
mus, tai nėra jokios vilties, kad 
bausmę atlikęs galėtų grįžti na
mo. Iš 1941 m, išvežtųjų iš Lie
pojos ir iš jos apylinkių, grįžę 
tiktai porą žmonių. Bet netru
kus jie vėl dingę.

kurti ar nekurti egz'ilinę vyriau
sybę, ir jei kurti, tai kuriuo bū
du, reikia į sutarimą pritraukti 
ir LRS, bent kaip simbolį, reiš
kiantį, jog stengiamasi patirti 
Lietuvos rezistentų nusistatymą 
ir j jį atsižvelgti. "

Kodėl tik LRS, kodėl ne Lais
vės Kovotojai, kodėl ne fronti
ninkai, ne vienybiečiai, ne akty
vintai su visa 1941 m. laikinąja 
vyriausybe, kodėl • ne Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdis? Juk jie visi 
ne menkiau pretenduoja į rezis
tentų ar bent buvusių rezisten- bėse LRS gali būtį laikoma bent 
tų vardą. . įmanomuoju ("by default”) Lie

tas ’ ’ ‘ .................... ' ..................
painių

Dailininkas E. Kulvietis, gy
venąs Bogotoje, lankėsi Medelli-■ • 
ne parodos suruošimo tikslu, čia 
prieš metus E. Kulviečio ir J. 
Penčylos surengta paroda turė
jo spaudoje gražų atąiliepimą, .o 
taip pat buvo nupirkta keletu 
paveikslų.

džio apdirbimas ir drabužių ga
myba. Tačiau mažos valstybės, 
su trejetą milionų gyventojų, pa
dėtis tarp dviejų milžinų buvo 
sunki. Iš vienos pusės — Vokie-. 
tija su 60.000.000 ir Adolfu Hit
leriu, o iš kitos Sovietų Rusija 
su 160,000,000 ir Jozefu Stalinu. 
1939 m. nacių ir komunistų vie
nybės metu, Stalinas paliko Lie
tuvą Hitlerio įtakos sferoje. Ir 
greit lietuviai pajuto svastikos 
spaudimą. Bet kai Stalinas pa
metė, kad Hitleris yra užimtas 
karu Europos vakaruose, nedve
jodamas pasiuntė ultimatumą 
Lietuvos vyriausybei. Ir po 24 
valandų raudonoji armija oku
pavo nelaimingą tautą.

1941 m., kada Rusija pajuto 
grėsmę iš Hitlerio armijų, Lie
tuvos patriotai nutarė, kad atė
jo laikas atkovoti prarastą ne
priklausomybę ir sukilo prieš 
rųsų jungą. Tačiau tik tris sa
vaites trūko laisvės laikotarpis. 
Naciai pakeitė komunistus. Pa
sikeitė tik ponas. Lietuviai vėl 
paliko vergais. 1944’ m. liepos 
mėnesį naciai buvo išvyti, grįžo 
vėl rusai. Grįžo jau iš anksto 
pasiryžę atkeršyti vergams už 
sukilimą: prasidėjo masinis gy
ventojų išvežimas į- Sibirą.

1 Dr. Meieris pasakoja man 
šiuos įvykius, o jo akyse matau 
ašaras. Kalbame apie jo vien
turtį sūnų, 24 metų vaikiną, 
savanoriu įstojusį į RAF (Britų 
karo aviaciją) ir žuvusį kovoje 
prieš nacius. Jo lėktuvas buvo 
pašautas ir Meierįo sūnus žuvo 
kaip didvyris.

"Dabar, — sako Meieris, — 
kukliai gyvenu Brazilijoje, dar- 
l^ųpdąmasis Terezopoly, džiaug
damasis ta laisve, kurios iš šio 
krašto dar niekas neatėmė”.

Meieris valandėlę patyli, pas
kui pakyla ir ypatingai sužvil
gėjusiomis žydriomis akimis, 
pakartoja: Taip, laisvė dar čia 
yra gyva. Tačiau aš mačiau tiek 
skausmo, tiek visako išgyvenau, 
kad norėčiau visai Brazilijos tau- 

i tai draugiškai pasakyti, įspėti 
ją apie šio amžiaus baisią tiro
niją. Mano įspėjimas trumpas: 
Laisvė turi savo kainą. Toji kai
na tai kova jai apginti. Jei da
bar nepradėsite kovoti prieš iš- 

’ davikus, kurie nori ir Braziliją 
. pakinkyti Maskvos vežiman, šią 
i didelę tautą gali ištikti toks pat 
■ likimas, kokio sulaukė mano ma. 
1 ža ir mylima Lietuva...”

"Tad kodėl reikėjo bėgti” — 
buvo klausiama atvykusiųjų, — 
"gerai žinant, ką reiškia gyven
ti be tėvynės?” į tai atvykusieji 
atsako, nė akimirksnio negalvo
dami: "Anksčiau ar vėliau mes 
būtume patekę' į kalėjimą”, sa
ko Kairis. "žinios apie mus jau 
buvo surinktos. Užtenka jau 
vien to, kad aš, pav., esu buvęs 
Latvijos skautų centrinės or
ganizacijos dalyvis”. Ponios Ni- 
cės brolis nuteistas 10 metų ka
lėti.


