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PROTESTAI VLIKUI 
JVTus informuoja, kad dėl Vli-

ko katalikiškųjų grupių elgesio, 
atmetant susitarimą su Diplo
matijos šefu ir tuom pačiu sii 
visais mūsų pasiuntiniais (visi 
pasiuntiniai pasisakė už susita
rimo vykdymą) Vliko pirminin
kui siunčiami apgailestavimai ir 
protestai. 

Šiame Dirvos puslapyje dėl 
tokio elgesio pasisako nesenai į 
Vakarus prasiveržę Lietuvos 
laisvės kovotojai. Po protestu 
padėti visų trijų parašai. Su
prantamais sumetimais pavar
džių neskelbiame. 

Dirvos redakcija tuo aktualiu 
klausimu yra gavusi daug raši
nių. Ateinančiuose numeriuose 
dalį jų atspausdinsime, o kitus 
panaudosime' sutrumpinę. 

N A U J A  
EMIGRACIJOS 

ORGANIZACIJA? 
IRO veikla, kaip jau buvo 

įvairiomis progomis informuo
ta, baigiasi šių metų pabaigoje. 
Jau dabar aiškėja, kad jokiu bū
du IRO nesuspės pagelbėti vi
siems pasiruošusiems išemigruo. 
ti tremtiniams. 

' Yra kilęs sumanymas sudary
ti naują organizaciją, kuri tęs
tų pagalbą norintiems fšemigruo. 
ti tremtiniams ir kitiems euro
piečiams pasibaigus IRO veik-

- lai. Norima sudaryti sąlygas, 
kad ateinančiais metais galėtų 

• Europos tirštai apgyventų 
kraštų išemigruoti,* įskaitant ir 
tremtinius, 115.000 asmenų. 

Imigracijos, kuri ateinančiais 
metais sudarytų sąlygas iš Eu
ropos išemigruoti 115.000 asme
nų, iškaitant šin skaičiun ir 
tremtinius, tuo reikalu įvy
ko Briuselyje konferencija, ku
rioje dalyvavo 23 valstybių at
stovai. Konferenciją sušaukė 
Belgija, tačiau vadovaudamasi 
Amerikos pageidavimai*. 

Nutarta jieškoti kelių, kad 
ateinančiais metais emigracija 
galėtų būti toliau tęsiama. 

"Tremtis" 

TAUTOSAKOS 
LOBYNAS 

Dr. J. Balio Lietuvių Tautosa
kos Lobyno abi dalys jau baig
tos spausdinti. Spausdino 
vos spaustuvS. 

Artimiausiomis dienomis kny
ga bus įrišta, išsiuntinėta pre
numeratoriams ir platintojams. 
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Jei tikrai Jnms Lietuva ripi 
(Pro geležinę uždangą prasiveržusių vyrų rastas V-LK'ui) 

Iki gruodžiip 6 4. Dirvos skel
biamoji talka davė 323 naujus 
skaitytojus. Tie nauji skaityto
jai sudaro 1080 taškų, 

Atskiri talkininkai aj&p metu 
turi taškų: 

^Raškai 
Paplėnas J., Chicago 213 
Astrauskas St., Worce«|$r 172 
Pauža VI., Detroit 68 
Švarcas P., Collinsville 64 
Sodaitis A., Brooklyn 60 
Česonis A., Baltimore 32 
Paršeliūnas J., Toronto 30 
Smigelskis A., Clevealnd 24 
Diržys A., Venecuela 20 
Saladžius Pr.; Rochester 20 

Kiti talkininkai turi mažiau 

el< j? <« 

Talkai beliko tik trys savaitos, 
o talkos plano "įvykdyta tik treč
dalis. "v 

Kaip talkos pranešime pa
skelbta, premijos bus paskirtos, 
jei bus įvykdyta pusė talkos 
plano. O iki pusės plano dar rei-
177 naujų skaitytojų. Visi kvie
čiami pasispausti ir premijas lai
mėti 
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Šiame mūsų Tėvynei taip sun
kiame laikotarpyje, kada visas 
Lietuvos kraštas paplūdęs krau
juose ir ašarose, Tėvynei reika
lingos Jos sūnų ir dukterų su
burtos vieningos jėgos netiktai 
ten Tėvynėje, bet ir čia išeivi
joje. Visos jėgos turėtų dirbti 
vien tik mūsų Tėvynės Lietuvos 
naudai. 

Mes čia esame nesenai, čkmyS-
tį gyvenimą pažįstame mažai, 
bet iš laikraščių, pasikalbėjimų 
ir iš visko to ką mes matėme 
ir girdėjome, susidarė įspūdis 
labai baisus. 

Jeigu jūs mūsų neskaitot ko
vojančios Lietuvos atstovais, tai 
laikykite kenčiančios Lietuvos 
atstovais. Mes nesenai buvome 
Lietuvoje, mes matėme išmėty
tus Lietuvos laisvės kovotojų 
lavonus po turgavietes, nevieną 
mes patys palaidojome, mes pa
tys buvome Laisvės' kovotojų 
ryšininkais: jų eilėse yra mūsų 
broliai, seserys, tėvai, kurie už 
tai gujami, tampomi po kalėji
mus, mušami. 

Mes galėjome viską užmiršus 
tapti Lietuvių Tautos išdavikais, 
susidaryti sau lengvą, visko pil
ną gyvenimą, sąskaiton Lietuvių 
Tautos kraujo, ašarų, vargo, bet 
mes savo idėjų neišdavėme, savo 
naudos nežiūrėjome, o Lietuvai 
likome ištikimi iki galo. 

Ir kada paaukoję viską Lie
tuvai ką turėjome brangiausia: 
tėvus, motinas, brolius, seseris, 
— viską, viską ką turėjome, at
važiavę į Vakarų Pasaulį ir ti
kėjomės rasti tokį vieningumą, 
kaip ten Lietuvoje palikome, 
kur nesvarbu ar tu turėjai tar
nybą, ar buvai kokios nors par
tijos narys, ar turėjai žemės, ar 
buvai prekybininkas, ar buvai 
kalvis. 

Tas klausimas Lietuvoje nėra 
svarbus, neturi jokios reikšmės. 
Lietuvių Tauta šiendiena stato 
tik vieną klausimą ar tu esi lie
tuvis, ar išgama? 

Mums pasiekus Vakarų Pa
saulį, pačiom pirmom dienom 
išėjus į laisvę kaip "kuolu į 
galvą" gavę pasijutom. Dar ne
susitikus su platesniu lietuvių 
rateliu jau atsirado keliatas par. 
tijų. Mes buvome labai nuste
binti. Vėliau kada mums teko 
susipažinti su augštesniais 
sluogsniais, pasirodė, kad pir
moje eilėje partijos, partijos ir 
dar kartą partijos. Ir lietuvių 
tarpe nėra santaikos, nėra vie
nybės, nėra susitarimo. 

Mes esame labai nusivylę, ne
galime naktimis miegoti, visuo
met kyla klausimas, kodėl taip 
yra? 

Bet atsakymo nerandame. 
Labai dažnai kyla klausimas, 

ar gi tos aukos aukojamos dėl 
Lietuvos Laisvės turi būti au
kojamos tik tų žmonių, kurie 
nuo bado, šalčio ir nuovargio 
miršta Sibiro taigose, arba pū
va Vorkutos katargose, o Lie
tuvoje karžygių — partizanų la
vonai iš turgavėčių mėtomi po 
šiukšlynus, dėl mados užmetant 
vieną kitą kastuvą žemių ir pa
liekant varnų globai, kai jų bro
liai ir seserys, čia Vakarų Pa
saulyje, ne tik nedrebėdami dėl 
savo gyvybės ir laisvės, bet dar 
ir ištekliuose gyvendami, eik
voja laiką ir jėgas, partijų ne
santaikai. Ar tą Lietuvių Tau
tos liejamu kraują, vargą, aša
ras, pateisina. asmenys, kurie 

nežino kas tai yra santaika, vie
nybė? 

Ne. Mūsų Tėvynei tikrai daug 
naudingiau būtų, kad pirmoje 
eilėje būtų statoma Lietuvių 
Tauta, o tik paskui Laisvoje 
Lietuvoje būtų partijos ir "aš" 
nes tik Lietuvių Tauta esanti 
Lietuvoje, turi teisę spręsti kas 
vertas kas ko užsitarnavo, tas 
tą ir gaus. 

Bet šiandiena kada mūsų 
Tautai, Tėvynei toks sunkus lai
kotarpis, Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas nesu
randa bendros kalbos, nesuta

ria pačiais esmffeiais klausimais, 
kurie būtų Liettivai tikrai nau
dingi, bet vėl juje jie gal nelabai 
būtų naudingi {^.rtijoms ar as
menims. Ir čia į vėl partija ar 
asmuo pastatyt^ pirmoj# ei
lėje. i 

To jau perdaug! 
Prašome kenčiančios ir kovo

jančios Tautos vardu, daryti 
rimtai išvados ir prieiti prie su
sitarimo gyvybiniais Lietuvos 
egzistavimo ir išlaisvinimo klau
simais, Jei tikrai Jums Lietuva 
rūpi. 

(Seka trijų vyrų parašai). 
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Venecuelos lietuviai literatu 
premijai paskyrė $ 1500 

Jau anksčiau redakcija mūsų 
atstovo Venecueloj A. Diržio 
buvo painformuota, kad Vene-
cuelos lietuviai ruošiasi paskirti 
stambesnę pinigų sumą remti 
mūsų rašytojų kūrybą. Drauge 
buvom ir paprašyti išlaikyti 
paslaptį, kol visas darbas galu
tinai bus atliktas. 

Štai, dabar, gavome iš Vene-
cuelos pranešimą, kad šių metų 
literatūrinei premijai Venecue-
los lietuviai paskyrė 1500 dole
rių. Tuos pinigus, tiesa, sudėjo 
ne visi Venecuelos lietuviai, bet 
tik keli patriotai — pasišventė
liai. Ir jie tą padarė ne vien sa
vo vardu, bet visų Venecuelos 
lietuvių vardu. 

Oficialusis šios aukos aktas 
taip skamba: 

"Brangindami lietuvišką spau_ 
sdintą žodį ir per jį besireiškian
čią mūsų tautinę kūrybą, einan
čią iš mūsų tautos dvasios gel
mių ir savo grožiu tarnaujančią 
tai pačiai mūsų tautai, mes, šį 
aktą pasirašiusieji, sutariame 
sudėti šitokią auką: 
Bieliūnas Jurgis — boliv. 1.000 
Jablonskis Liudas — „ 1.000 
Kikas Donatas — „ 500 
Mikalauskienė Petrė •— „ 500 
Venckus Vladas — „ 1.000 
Vokietaitis Kęstutis — „ 500 
Zupkus Marius — „ 500 

Viso Bolivarų 5.000 
Penkis tūkstančius bolivarų 

= $1.500. 
Tą bendrą ir visą auką pa

skiriame 1952 mėtų Literatūros 
Premijai, kuri savo ruožtu būtų 
paskirta geriausiam tų metų ra
šytam kūriniui — poezijai ar 
romanui. 

Šią premiją aukojame visų 
Venecuelos šalyje gyvenančių 
lietuvių vardu ir skiriame atgi
musios Lietuvos 1918-1940 me
tuose trijų Respublikos Prezi
dentų — Antano Smetonos, 
Aleksandro Stulginskio ir Kazio 
Griniaus pagerbimui. 

Šių trijų garbingų Lietuvos 
sūnų — buvusių Lietuvos Res
publikos priešakyje — asmenyje 
pagerbiame ir pačią Lietuvą, di
dingos jos praeities paunksmė-
je ir laisvėje kūrusią savo dva
sinę ir medžiaginę gerovę. 

Šiuo savo žygiu darome dali
nį patarnavimą mūsų rašyto
jams, atsidūrusiems su nemaža 
savo tautos dalimi tremtyje ir 
nešantiems sunkų likimą. Tegul 
šis patarnavimas bus lenkiu 

jiems, kad kiekvienas išvarytas 
iš savo namų bedalis lietuvis, 
kur jis bebūtų ilgesyje savo 
tautos laisvės, mena tokį pat 
bedalį mūsų brangų rašytoją ir 
laukia iš jo dovanos — naujos 
ir geros knygos 1952 metais. 

Visa tai, tegul bus mūsų visų 
rašytojų tokiu nuoširdumu pri
imta, kaip kad mūsų padaryta. 

Petrė Mikalauskienė 
Jurgis Bieliūnas 

Vladas* Venckus 
Liudas Jablonskis* 

Kęstutis Vokietaitis 
Donatas Kikas 

Marius Zupkus 
Venecuela, 1951 m. spalio 1 d. 

Reikia manyti, kad Rašytojų 
Draugija, šią premiją skirda
ma, sudarys tokią svarią premi
jai skirti komisiją, kurios spren
dimas bus mūsų visų lietuvių 
pasididžiavimas, kaip ir Vene
cuelos lietuvių padarytoji auka. 

A M E R I K I E Č I U  
lėktuvo įgula laikoma 

H* •  •  ) l  snipais 

Sovietų "Tass" agentūros ži
nia, kad lapkričio mėn. iš Vo
kietijos į Belgradą skridęs ame
rikiečių transportinis lėktuvas 
sovietų lėktuvų buvo priverstas 
nusileisti Vengrijoje ir jo įgula 
perduota vengrams, sukėlė ne
maža dėmesio. Amerikiečių tei
gimu, lėktuvas gabenęs į JAV 
ambasadą Belgrade įvairią me
džiagą, sovietai gi paskelbė, kad 
to lėktuvo uždavinys buvo pa
imti Jugoslavijoje "šnipus ir sa. 
botažininkus" ir juos nuleisti 
sovietų ar jų satelitų teritorijo
je. Vengrai savo notoje apkalti
no amerikiečius, esą, jie nesi
liauja siuntę į Vengriją šnipų ir 
agentų. Dabar amerikiečių la
kūnai laikomi šnipais ir prieš 
juos perduodant vengrams, jie 
ištardyti sovietų. Washingtonas 
numato padaryti reikiamus žy
gius, nors diplomatiniai stebė
tojai ir prisibijo kai kurių sun
kumų. Spėjama, kad amerikie
čiai gali būti palaikyti ir įkai-< 
tais— vengrai vis reikalauja iš 
amerikiečių grąžinti jų žinioje 
esančią 11 amž. šv. Stepono ka-

Visur kalba apie taiką ir visur 
kala ginklus 

KORĖJOJE NIEKO NAUJO 

Naujos viltys, jokios pažangos 
nematyti — štai sąvokos, ku
rias nuolat aptiksime praneši
muose iš Korėjos. Ar ligi gruo
džio m. 27 d. pavyks galutinai 
susitarti ? Kiek galima spręsti 
iš šiuo metu sunkiai einančių 
derybų, daug ženklų rodytų, kad 
vėl visos viltys nueis niekais ir 
30 dienų terminas neblogai galės 
pasitarnauti komunistams dar 
labiau sustiprinti savo karines 
pajėgas. Tuo tarpu gi Korėjos 
fronte sausumos dalinių kovos 
visai sulėtėjo* ir tebevyksta tik 
aviacijos ir karo laivų veiksmai. 
Komunistų daliniai fronto lini
jose žaidžia orasvydį, gi sąjun
gininkai ramiai sau rūko ciga
retes. Pasaulio viešajai nuomo
nei pereitą savaitę net buvo su
sidaręs vaizdas, kad Korėjoje 
karas sustabdytas, šią nuomonę 
buvo sustiprinęs amerikiečių' 
agentūros Associated Press pra
nešimas apie, galimas dalykas, 
Baltųjų Rūmų įsakymą bent lai
kinai sustabdyti sausumoje ka
rinius5 veiksmus, 

NESUSIPRATIMAI IR 
KAI/TINIMAI 

Anot patarlės — nežino deši
nė, ką daro kairė ... kažkas pa
našaus buvo įvykę ir Korėjoje. 
Spauda pranešė apie karo veiks
mų sustabdymą, britų Edenas 
džiaugsmingai paskelbė apie 
naują pažangą Tol. Rytuose, gi 
JT vyr. būstinėje, Washingtone 
ir Mažuose Baltuosiuose Rū
muose Key West, kur saulėje 
šildosi prez. Trumanas, pasireiš
kė nustebimas ir net pasipikti
nimas. Nors žemesni karininkai 
Korėjoje ir buvo paskelbę įvai
rių įsakymų apie kovų stabdy
mą, tačiau Trumanui ir Wa-
shingtonui įsikišus,, apkaltinus 
spaudą, padėtis "atstatyta" ir 
įsakyta kovoti, ligi bus pasira
šyta paliaubų sutartis. Spauda 
puolė ta proga prezidentą ir vis
kas liko sena tvarka — sausu
moje kovos visvien aprimo. De
rybose nesimato jokių susitari
mo žymių — raudonieji atkak
liai reikalauja po paliaubų at
šaukti iš Korėjos visas svetimas 
kariuomenes, sąjungininkų gi at
stovai ir toliau nenusileidžia dėl 
galimybės visoje Korėjoje vyk
dyti priežiūros veiksmus, šiuo 
metu Washingtonui kiek nerimo 
kelia toks klausimas — jei ligi 
termino pabaigos nepavyks su
sitarti, tai ar JT pajėgos turės 
vėl pulti priešą su ribo
tomis galimybėmis jį nu
bausti, kaip tatai galės pa
veikti karius ir ar amerikiečių 
sąjungininkai visu pajėgumu 
parems naująją JT ofenzyvą Ko
rėjoje? Beje, naujomis žiniomis 
komunistai jau sutinka įsileisti 
po paliaubų priežiūros komisijas 
ir į savo teritoriją, tačiau ... 
jas turėtų sudaryti neutraliųjų 
atstovai. Tai vėl naujas maniev-
ras, nes kas turėtų būti tais 
"neutraliaisiais", abi kovojan
čios pusės galėtų būti skirtin
gos nuomonės. 

SLAPTI KETURIŲ 
PASITARIMAI PARYŽIUJE 

Nors Paryžiuje jau penkta sa_ 
vaite tebevyksta JT susirinki-
\nas ir atrodo* jo darbai vyksta 

sklandžiai, tačiau visą šią tarp 
tautinę atmosferą savo šešėliu 
slegia rytų — vakarų pažiūrų 
skirtingumai ir nesutarimas dėl 
nusiginklavimo politikos. Ilgai 
delsęs, matyt dėl instrukcijų iš 
Kremliaus, Višinskis pagaliau 
sutiko įsileisti į slaptus pasita
rimus nusiginklavimo klausimais 
su kitais trim didžiausiais. Su 
sirinkimo pirm. Nervo vadovau
jant šie pasitarimai jau kelios 
dienos tebevyksta už sargybos 
saugomų durų ir, atrodo, jos 
ir pasibaigs tik nervingais viena 
kito apkaltinimais. Pirmadienio 
posėdis jau iš dalies buvo ro-
dyklis, kad gruodžio mėn. 10 d. 
visi didieji savo raporte susirin 
kimo Politinei Komisijai nega
lės pranešti jokių džiuginančių 
rezultatų. Tą dieną į vakarų at 
stovų pasiūlymą įsileisti gink 
lavimosi inspektorius Višinskis 
ir vėl atsakė įprasta tyla. 

Iš kitų susirinkimo darbų mi
nėtinas Jugoslavijos skundo pa
rėmimas — net 50 balsų pritar
ta jugoslavų rezoliucijai prašyti 
sovietus ir jų satelitus atnaujin 
ti diplomatinius santykius su 
Belgradu ir taikingai sutvarkyti 
pasienio nesusipratimus. Dabar 
balsavimas įvyko Pol. Komisijo 
je, gi šios savaitės pabaigoje 
panašaus balsavimo (prieš bal
savo tik sovietinis penkių blo
kas) laukiama visuotiname su
sirinkime. Aišku, ir jugoslavų 
atstovas Džilas su savo 77 pusi. 
kaltinimais prieš sovietus ir so
vietų Sobolevas nesigailėjo vie
nas kitam karčių žodžių, šis gi 
pastarasis dar prikišęs Ameri
kos bičiuliavimasi su "fašisti
ne" Jugoslavija ir siekimą ją 
paversti prietilčiu sovietų puo
limui. 

IR VOKIETIJA 
DIENOTVARKĖJE 

Trys vakarų valstybės Pary
žiaus susirinkime pasiūlė ištirti 
asmenines, politines ir konstitu
cines laisves visoje Vokietijoje 
ir išaiškinti, ar būtų galimi ne
trukdomi visuotini rinkimai. Tas 
pasiūlymas įrašytas į rezoliuci
ją ir šį antradienį pradėtas svar
styti Pol. Komisijoje. Rezoliu
cijoje siūloma sudaryti bešališ
ką komisiją, kuri turėtų ištirti 
laisvių padėtį visose keturiose 
Vokietijos zonose ir Berlyne. So
vietai jau ankščiau griežtai prie_ 
šinosi JT komisijos sudarymui, 
pabrėždami, kad nors jie ir sie
kią visuotinų rinkimų, tačiau tai 
esąs abiejų Vokietijų vyriausy
bių, bet ne tarptautinių organų] 
reikalas. Antradienį diskusijas 
Vokietijos rinkimų klausimu 
pradėjo britų atstovas Selwyn 
Lloyd, savaitės pabaigoje lau
kiama ir sovietų atsakysso, 

BILIONAS DOL. PER MfiN. 
GINKLAMS 

Pereitam savaitgaly preziden
tas Truman nedaug teturėjo lai
ko naudotis Floridos saule ir 
vandens malonumais — visą lai
ką užėmė svarbūs pasitarimai su 
Gynybos Mobilizacijos vadovu 
Wilsonu ir centralinės žvalgybos 
viršininku gen. Bedell Smith. 
Jei su šiuo pastaruoju aptarti 
amerikiečių saugumo reikalai 
visame pasauly, tai Wilson nu
pasakojo prezidentui ir vėliau 

(Perkelta | 8-tą puslapfj 

JAUNŲJŲ FONDAS 
Brooklyno šeštadieninės Mai-

rionio Mokyklos vedėjo p. A« 
Bendoriaus iniciatyva, neseniai 
padaryti pirmieji žingsniai ug
dyti mūsų jaunimo solidarumo 
ir artimo pagalbos idėją bei gel
bėti Vokietijoje pasilikusiems 
lietuviams moksleiviams. 

Sąjūdis laikinai pavadintas 
"JAUNŲJŲ (Broliškos Pagal
bos) FONDU". Jam pritaria mo
kyklos mokytojai ir visi moki
niai. šio fondo tikslas yra ši
toks: 
I. — Jaunųjų Fondas steigiamas 
tikslu pagelbėti pasilikusiems 
Vokietijoje lietuviams mokslei
viams, pirmoje eilėje sergan
tiems. 
II. — Fondo lėšas sudaro sava
rankiškas moksleivių mokestis, 
kuriuo apsideda visi šeštadieni
nių ir kitokių lietuviškų mokyk
lų mokiniai Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. 
III. — Mokesčiui skirtą sumą 
moksleivis pats sutaupo ir jokiu 
būdu pinigų šiam reikalui ne
prašo iš tėvų. 
IV. — Prisiijntą mokestį moks
leivis moka reguliariai, kiekvie
no mėnesio pirmąjį šeštadienį, 
klasės išrinktajam iždininkui. 
V. — Klasių iždininkai išsiren
ka iždininką — seniūną, kuris 
iš visų klasių iždininkų surink
tus mokesčių pinigus perduoda 
BALF'ui. 
VI. — BALF'as prašomas gau
tus Jaunųjų Fondo pinigus per
siųsti per savo įgaliotinius Eu
ropoje lietuviams moksleiviams 
ligoniams ir kitiems jauniesiems 
labiausiai reikalingiems para
mos. 
VII. — BALF'as prašoma* re
guliariai pranešti, kam gautus 
pinigus persiuntė. 
VIII. — Jaunųjų Fondo nariif 
mokesčių rinkimą prižiūri klasių 
auklėtojai ir mokyklos vedėjas, 
IX. — Jaunųjų Fondo nariai Ka
lėdų ir Velykų progomis siunčia 
per BALF'ą pagal išgales dova
nų ir laiškų savo draugams pa
silikusiems Europoje. 
X. — Klasių išrinktieji iždinin
kai sudaro mokyklos Jaunųjų 
Fondo valdybą, kuri tvarko fon
do reikalus. 

šio Fondo reikalingumas Ir 
tikslas buvo išaiškintas visiems 
moksleiviams, kurie karščiausiai 
jam pritarė ir pasisiūlė apsidėti 
mokesčiais ir būti fondo nariais. 
Pastebėtina, kad kai kurie mo
kiniai primygtinai siūlėsi apsi
dėti didesniais mokesčiais, bet 
tokius teko įtikinti, kad geriau 
mažesnė, bet užtikrinta suma ir 
mokama ne iš tėvų kišenės, bet 
iš sutaupų nuo saldainių, ska
nesnių, pramogų ir 1.1. Visi mo
kiniai su tuo sutiko ir nubalsavo 
sekančiai: VI klasės mokiniai 
per mėn. mokės po 25 centus, V 
klasės — po 20 centų, IV klasės 
— po 15 centų, III klasės — po 
25 centus, antroji ir pirmoji —. 
po 5 ir 10 centų mėnesiui. 

Šia proga, visos kitos lietuvių 
mokyklos Amerikoje Jr kitur 
kviečiamos prisidėti prie "JAU
NŲJŲ BROLIŠKOS PAGALBOS 
FONDO". BALF 

RIAUŠĖS EGIPTE 
AŠTRĖJA 

Pranešimais iš Egipto, šiomis 
dienomis Sueso kanalo srity įvy
ko ligšiol rimčiausi susidurimai 
tarp egiptiečių ir britų dalinių. 
Abiejų pusių pranešimai skirtin
gi. Egipto vidaus reikalų minis
terijos komunikate pasakyta, 
kad ties Sueso miestu įvyko še
šių valandų kovos tarp 70 britų; 
šarvuotų automobilių ir egiptie
čių policijos. Britai panaudoję 
ir kulkosvaidžius ir reikalavę 
egiptiečius pasitraukti. 
Egiptiečių teigimu, susišaudy
muose žuvo du egiptiečiai poli
cininkai, 14 civilių ir 13 britų 
karių, gi britų šaltiniais, nušau
ti 7 britų kariai ir 4 egiptiečiai. 
Pastaromis dienomis aukų skai* 
čius jau siekia 50 žmonių. 

j.v V* 

4 
4 

•f 

/A 
* t ^ t . r.. . , ',. , , ' # . 



F* 
; v  •  *  » 

>• 

v  .  

m* 
D I R V A  1951 gruodžio 6 d> * Nr. 49 

DIRVA m ncuf Pit) mano akiniuir V. ALSEIKA 

Lithuanian Weekly, published by 
Ohio Lithuanian Publishing Company, 
6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. 
Phone: ENdicott 1-4486. Issued in 
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Metalo įmonėje dirba 306 lietuviu 

KAS ir KUR 
• Chicago je veikia lietuvių ag
ronomų draugija. Įvykusiam me. 
tiniam susirinkime išrinkta nau
ja valdyba. Ją sudaro: A. Ver
bickas — pirm., V. Tallat-Kelp-
ša — vicepirm., J. Šklėrius — 
kasininkas, P. žumbakis — sek
retorius ir K. Ječius — narys. 

• Lietuvos žemes ūkio atstaty
mo reikalų komisijos centras 
yra Chicagoje. žemės ūkio at
statymo komisiją sudaro: prof. 
J. Paltarokas, prof. V. Manelis 
ir K. Ječius. 

• Australijoje išleista pirmoji 
lietuviška knyga — Pulgio An-
driušio "Sudiev, kvietkelį" Aus
tralijoje ji kaštuoja 7 šilingai. 

• Adelaidėje, Australijoje, pra
dėjo veikti lietuvių teatras. Pir
muoju pastatymu eina V. Ku
dirkos satyra "Viršininkai". Re. 
žisuoja J. Gučius. Dekoracijas 
gamino dail. A. Rūkštelė. 

• Mažosios Lietuvos veikėjo 
Martyno Jankaus vaikai iš Vo
kietijos atvyko į Kanadą. 

• Laikraštininkui Jeronimui Ci
cėnui suėjo 25 metai kaip dirba 
spaudos darbą. f ,'2^ s Š 

• Kanadoje, Montrealyje, išlai
kė valstybinius egzaminus ir ga
vo gydytojo praktikos teises An. 
%nas Kaveckas, V. A. Nakuta-
ničius ir Antanas Pacevičius. 

• Komunistinė spauda praneša, 
kad Lietuvoje esąs vyskupas 
Paltarokas pasirašęs komunisti

nės Pasaulinės Taikos Tarybos 
atsišaukimą. Kieno verčiamas 
tai padare — nepasakyta. 

• Lapkričio mėn. 24 d. Los An
geles, Calif, mirė buvęs Lietuvos 
kariuomenės generolas Pr. Ta
mašauskas. 

• Nemuno knygynas Chicagoje 
(3143 S. Halsted St., Chicago 8) 
išleido kalėdinius sveikinimo at
virukus. Vieno atviruko, su vo
ku, kaina 10 ct. 

• Vokietijoje pasilikusių lietu
vių švietimo reikalams apie du 
metus vadovavo mokytojas Pr. 
Karalius, šiuo metu jis pakeliui 
į Ameriką. 

• Rašytoja Nelė Mazalaitė pri
imta nare j The Gallery of living 
Catholic Authors. 

• Prof. Ign. Končius, gyvenąs 
So. Bostone, Mass. tebeserga ir 
gydomas ligoninėje. 

• Baletininkė Aldona šlepetytė 
jau pradėjo pasirodyti Academy 
of Music pastatymiuose, New 
Yorke. 

Prisidėk 

prie VILTIES — spaudos 

ir radio bendroves 

riwiimo. 

Kur dirbu? Na, aišku — 
Drilyje. Kur gi kitur? 

— žinai, tie bosai pas mus 
visai malonūs! 

— Būtų visai gerai, bet ka
muoja naktinė pamaina! 

Pasižvalgius, ypač naujau 
ateivių tarpe Clevelande, tokių 
pasikalbėjimų nebus sunku nu
girsti. Nebus lengva rasti ir 
kitą tokį JAV miestą, kur vie
noje įmonėje būtų susibūręs 
toks didelis lietuvių skaičius — 
apie 300. Nebus taip pat lengva 
rasti kitą įmonę, kur atvykėliai 
iš Europos būtų radę, palyginti, 
ne tik neblogas materialines są
lygas, bet, svarbiausia, ir gerą 
moralinį traktavimą. 

1950 m. pabaigoje ir iių me
tų pradžioje šis "Drilis" buvo 
vieta, kur lietuviai "urmu" ap
guldavo įmonės darbo skyrių — 
Employment Office ir neduoda
vo ramybės jos vedėjui Melvyn 
Hansen. Tie lietuviai "urmu" ir 
patekdavo į įmonę ir tik retam 
toji "laimė" nenusišypsodavo. 

Kas gi tas Drilis? Tiksliau, 
tai— The Cleveland Twist Drill 
Company, šiais metais šioji ben
drovė mini savo 75 metų sukak
tį. Jos ligšiolinė veikla — bū
dinga Amerikai, jos pramonės 
augimui ir paskirų asmenų verž
lumui bei iniciatyvai. Įmonės 
įkūrėjas Jacob D. Cox, Sr. 1876 
m. gavęs 2000 dol. paskolą, New 
Yorko valstybėje, į tvartą pana
šiame lauže atidarė įmonę ir 
pasiryžo ją plėsti ir tobulinti. 
Nei karai, nei depresijos nebuvo 
kliūtis augti grąžtų fabrikui ir 
per tuos 75 metus jis padarė ne
paprastą pažangą. Anot dabarti
nio įmonės direktoriaus, Jacob 
D. Cox, Jr., pradėjusio-vadovau
ti prieš 33 metus, tai esąs po
būdis "pažangos, kuri ir Ameri
ką paverčia geriausia pasauly 
gyvenimo vieta". Gal tai perdėta, 
tačiau, iš tikrųjų, Mr. Cox su 
savo bendradarbiais gali džiaug
tis pasiektais rezultatais. 

Juk, štai, pradėjusi darbą su 
keliais žmonėmis, dabar šioji 

įmonė turi daugiau kaip pusant
ro tūkstančio darbininkų ir tar
nautojų. Kai darbininkui 1876 
m. valandinio atlyginimo buvo 
20 ct., dabar jis siekia viduti
niškai apie l.'SS vaL Kai anais 
laikais gamintos vos kelios grąž
tų rūšys, dabar grąžtų, vad. 
reamerių ir kitų gręžiamųjų 
įrankių priskaičiuojama ligi 
12,000 rūšių. Nebe šimtai, bet 
jau keli milionai grąžtų paga
minama per mėn. Vietoje poros 
mašinų jų jau naudojama 3000. 
Be valandinio atlyginimo, dar
bininkai jau 36 metus Kalėdoms 
gauna įmonės pelno procentus 
(išmokėta per 6 mil. dol.). Be 
visos eilės savo pastangų 49 
gatvėje, dabar įpusėtas statyti 
jau 20-sis, penkių augštų pasta
tas ir jis, su įrengimais, kaš
tuosiąs 4 mil. dol. Jį pastačius, 
įmonės gamyba padidėsianti vi
su ketvirtadaliu. Kaip matyti, 
Twist Drill Co. sparčiai išaugo 
ir jos plėtimasis glaudžiai siejasi 
su nepaprastu plieno pramonės 
išaugimu Amerikoje. 

Mes, naujieji šios įmonės dar
bininkai, aišku, su dideliu dė
mesiu ir simpatija sekame buvu

sią ir esamą įmones veiklą. Tuos 
jausmus gal net daugiau nustel
bia dėkingumas įmonės vadovy
bei. Tik jos dėka dideliam lietu
vių skaičiui pavyko gauti darbo 
rimtoje įmonėje. Tik ji suprato, 
kad Europoje išauklėti žmonės 
kiek apmokius, gali būti labai 
naudingi įmonei. Atrodo,, kad 
pirmieji patekę į šią įmonę pa
darė neblogą įspūdį, nes vėliau 
lietuviai jau beveik "užkariavo" 
įmonę. 

Galėtų čia kilti įdomūs klau
simai — ar lietuviai ateiviai 
tikrai geri fiziniai darbininkai? 
Kodėl jie noriau priimami net 
už vietinius, patyrusius darbi
ninkus? Kaip išaiškinti faktas, 
kad buvę inteligentinių profesi
jų žmonės (valdininkai, karinin
kai, pedagogai, teisininkai, net 
profesoriai) taip greitai prisi
taiko prie amerikietinės įmonės 
sąlygų, net jiems neįprastos ru
tinos? Ir ne tik prisitaiko, bet 
savo darbu dažnu atveju susi
lygina ir net pralenkia "senus 
vilkus" amerikiečius? Cia būtų 
plati tema. 

Šį kartą gi tenka pripažinti, 
kad lietuvis — naujasis tremti

nys ir senasis ateivis (ir jų ran
dama įvairiuose įmonės skyriuo
se) didelėje metalio "šapoje" 
ne tik gerai dirba, bet ir gerai 
yra vertinamas. Tai pastebėsime 
pirmoje eilėje iš įvairių virši
ninkų ir pačios vadovybės daž
nai reiškiamos nuomonės. Pa
našų reiškinį nesunku paste
bėti ne tik Clevelande, ir tikrai 
gaila, kad tokių duomenų nėra 
surinkęs Mr. Armon'as, nes prie. 
šingu atveju jis nebūtų ame
rikiečių spaudoje paskelbęs sa
vo gėdingo laiško. O jei Twist 
Drill B-vė plačiau minėtina, tai 
tik dėlto, kad tai bene vieninte
lis pavyzdys Amerikoje, kaip 
vertinami ir koncentruotai įlie
jami į didelės įmonės darbo pro
cesą nauji Europos ateiviai. Ir 
jie su įmone labiau ir labiau su
siejami. 

Netenka abejoti, kad toks me
todas turi ir prasmės, nes juk 
ar ne per prisirišusius darbinin
kus pasiekiama ir geresnė ga
myba? Kad šioji politika naši,, 
rodo faktas, kad nuo pereitos 
vasaros sulėtėjus gamybai (at
rodo, laikinai) tie naujieji dar
bininkai, kiek sumenkėjus ir jų 
uždarbiui, vis dėlto nereiškia di
delio noro skirtis su metalo 
įmone. Nenorėtų jie skirtis ir 
su daugumoje mandagiais ir su 
įsijautimu juos traktuojančiais 
"bosais" ir kitais vadovais. Anot 
Vydūno, darbininkas jieško ne 
duonos, bet žmoniškumo. Jei šio

ji pastaroji dorybė pastebėta mi
nimoje įmonėje ir ypač san
tykiuose su ateiviais, tai dar 
labiau pabrėžia išskirtiną jos 
pobūdį. • 

O kaip santykiai su amerikie
čiais — bendradarbiais? Pasi
taiko, kad tie santykiai visai 
draugiški, tačiau negalima ir nu
slėpti, kad senieji darbininkai 
vykdo aiškų paskirstymą. į dvi 
klases: "mes" ir "jie — DPs". 
Nors šių eilučių autoriui tenka 
įmonėje dirbti nuo per. metų 
gruodžio m. 6 d., taigi jau me
tus, bet "klasių" paskirstymas 
tebegalioja ir vietomis išsilieja 
į nevisai malonius antagonizmo 
reiškinius. "Jie", atseit, atima 
mums duoną, jiems duoda ne-
blogesnius darbus, jie susirinkę 
būreliuose kalbasi tik savo kal
ba, jie ... ir 1.1. Daug netiesos 
ir tremtinių padėties nesupra
timo. 

Lietuviai dirba metalo įmonė
je... Nykiose tremties sąlygose 
jie įmonėje, ties Erie ežeru, ra
do neblogą prieglobstį. Jų iš
būtas laikas įmonėje paliks pėd
sakų ir iškeliavus į kitus gyve-

•nimo vieškelius. Tai įmonė, ku
rioje daug sunkių dėžių (ne 
"baksų", gerbiamieji...) su 
grąžtais, ir kurioje daug malo
nių žmonių dėjo pastangas nau
jus ateivius tremtinius prijau
kinti prie mašinos. 
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J I S ?  
GUY DE MAUPASSANT 

Mano brangus bičiuli, tu čia nieko 
nesupranti. Aš tai nujaučiu. Tu ma
nai, kad aš esu pamišęs? Gal būt tru
putį esu, bet ne dėl tų priežasčių, ku
rias tu prileidi. 

Taip, aš vedu. štai kas. 
Tačiau mano idėjos ir mano įsiti

kinimai nėra pasikeitę. Legalias jung
tuves aš tebelaikau kvailyste. Aš esu 
tikras, kad iš dešimties vedusių vyrų 
aštuoni yra apgaudinėjami. Jie, ži
noma, daugiau ir neverti dėl lengvabū
diškumo supančioti savo gyvenimą, 
atsisakyti laisvosios meilės — vienin
telio gero daikto šiame pasaulyje, nu
kirpti sparnus fantazijai, kuri mus 
nuolat traukia kada-aš šiandien jau
čiuosi negalįs mylėti vienos moters, nes 
visuomet aš perdaug myliu visas kitas. 
Aš norėčiau turėti tūkstantį lūpų, tūks
tantį rankų ir tūkstantį temperamen
tų, kad tuo pačiu laiku galėčiau apka-
Mntį ištisą armiją šių žavingų, bet ne
reikšmingų būtybių. 

Tačiau aš vedu. 
Turiu pridurti, kad savo rytdienos 

žmonos aš visiškai nepažinau. Ją esu 
Bjatęs tiktai keturis ar penkis kartus. 
Jlinau, kad ji man nepatiks, ir to man 
Užtenka tam reikalui, dėl kurio aš ve
du. Ji yra maža, šviesiaplaukė ir sto
ra. Poryt aš karštai trokšiu žmonos 
tlukštos, tamsiaplaukės ir laibos. 

Turtinga ji nėra. Ji tepriklauso 
pasiturinčiai šeimai. Tai mergina, tin-

Vertė Vacys Kavaliauskas 

kama vesti, kokių paprastoje miesčio-
nijoje tuzinais galima rasti: be kva
lifikacijų ir matomų defektų. "Panele 
Lajolle yra labai puiki" — sako apie 
ją. O ryt sakys: "Ponia Raymont tik
rai puiki". Pagaliau ji priklauso tų 
garbingų merginų legijonui, iš kurio 
pasiėmęs sau žmoną esi tol laimingas, 
kol pamatai, kąd visos kitos tau labiau 
patinka už išsirinktąją. 

— Tai kam vesti? — paklausi tu. 
Man nedrąsu tau pasakyti šią keis

tą ir neįtikinančią priežastį, kuri ma
ne verčia padaryti tokį beprasmį veiks-

Aš vedu, kad nebūčiau vienas. 
Aš nežinau, kaip tau tai pasakyti, 

kad tu mane suprastum. Tu manęs 
gailėsiesi ir kartu neapkęsi — tokia 
skurdi yra mano dvasinė būsena. 

Aš nebegaliu naktį būti vienas. 
Aš noriu šalia savęs jausti kokią nors 
bųtybę. Būtybę, kuri galėtų kalbėti, 
ką nors pasakyti. Nesvarbu ką. 

Aš noriu, kad, pertraukęs jos mie
gą, galėčiau staiga ko nors paklausti, 
ko nors kvailo, kad tik išgirsčiau balsą, 
kad žinočiau, jog mano butas yra ap
gyventas, kad jausčiau budinčią siel^, 
kad, staiga uždegęs žvakę, matyčiau 
ša l ia  savęs  žmogišką  būtybę,  nes . . .  
nes.'.. — (aš nedrįstu prisipažinti prie 

.šios gėdos) — nes aš vienas bijau. 
Ak, tu vis dar manęs nesupranti. 
Aš nebijau jokio pavojaus. Pamė

gintų kas įeiti, aš net nemirktelėjęs jį 
nudėčiau. Aš nebijau vaiduoklių. Aš 
netikiu antgamtiniais dalykais. Aš ne
bijau numirėlių. Aš tikiu, kad kiekvie
na būtybė visiškai sunyksta. 

Tad?. .  Na,  aš  b i jau  pats  savęs ;  
aš bijau baimės; bijau savo pamišusios 
dvasios spazmų; bijau šio baisaus ir 
nesuprantamo teroro jautimo. 

Juokis, jei nori, bet tai baisu, a§-
pagydoma. Aš bijau sienų, baldų, kas-

• dieninių daiktų, kurie atgyja, tarytum 
gyvos būtybės. Aš ypač bijau baisaus 
savo minčių sąmyšio, savo surizgusio 
proto, kurį aš pametu dėl paslaptingos 
ir nematomos baimes.' > 

Pirmiausia aš pajuntu kažkokį ne
ramumą, kuris įsiveržia į mano sielą, 
ir mano kūnas pagaugais nueina. Aš 
dairausi aplinkui. Nieko! * Aš kažko 
noriu. Ko? Ko nors suprantamo, nes 
aš bijau tik todėl, kad aš nesuprantu 
savo baimės. 

Aš kalbu ir bijau savo balso. Aš 
einu ir bijau nepažįstamojo už durų, 
už užuolaidų, spintoje, po lova. Tačiau 
aš žinau, kad niekur nieko nėra. 

Aš staiga apsisuku, nes aš bijau 
%o, kuris yra už mano nugaros, nors 
ten nieko nėra, ir tai aš žinau. 

Aš imu jaudintis, ir jaučiu, kad 
mano baimė didėja. Užsidarau savo 
kambaryje, įšoku į lovą, užsidengiu 
galvą antklode ir, susitraukęs, susi
rietęs į kamuolį, desperotiškai užmer
kiu akis ir taip kurį laiką guliu, galvo
damas, kad ant mano miegamojo sta
liuko dega žvakė ir kad visdėlto ręik#-

• tų ją užgesinti. Bet aš nedrįstu. 
Ar tai nebaisu būti taip? 
Kitados aš nieko panašaus nepa-

tirdavau. Ramiai pareidavau namo, 

vaikštinėdavau po savo butą, ir niekas 
nedrumsdavo mano sielos giedrumo. 
Jei man būtų kas pasakęs, kad mane 
kada nors apims tokios nesuprantamos, 
kvailos ir baisios baimės liga, būčiau 
gardžiai pasijuokęs. Su saugumo jaus
mu atidarydavau duris į tamsą, atsi
guldavau lėtai, neužstumdamas sklen
dės, ir niekuomet vidurnakčiais nesi-
keldavau patikrinti, ar visi įėjimai į 
mano kambarį gerai uždaryti. 

Visa tai prasidėjo pereitais me
tais ypatingu būdu. 

Tai buvo vieną drėgną rudens va
karą. Kai po pietų mano tarnaitė iš
ėjo namo, galvojau, ką reikės daryti. 
Kiek laiko \«aikšaiojau po kambaif. 
Jaučiausi pavargęs ir kažkodėl prislėg
tas, negalįs dirbti, net neturįs jėgų 
skaityti. Smulkus lietus dulkė į lan
gus. Aš buvau liūdnas — visas apirų-
tas kažkokio liūdesio be priežastieg, 
kuris žmogų verčia verkti, sukelia norą 
su kuo nors kalbėti, kad atsikratytų 
sunkių savo minčių. -

Jaučiausi vienas. Hatio butas ma$ 
atrodė taip tuščias, kaip niekuomet. 
Begalinis ir svaiginantis vienumas ap
ėmė mane. Ką daryti? Atsisėdau. 
Tada nervinis nekantrumais perbėgo 
mano kojas. Atsikėliau ir vėl ėmiau 
vaikščioti. Turbūt turėjau ir kiek karu
čio, nes mano rankos, kurias laikiau 
susidėjęs ant nugaros, kaip tai dažnai 
yra daroma lengvai pasivaikštinėjant, 
viena kitą degino, ir aš tai pastebėjau. 
Po to staiga šalčio šuoras perbėgo mįį-
no nugarą. Pagalvojau, kad drėgmė 
iš lauko įsiskverbė, ir man atėjo min
tis užkurtį ugnį. Tai buvo pirmą ką|-
tą tais metais. Atsisėdau ir žiūrėjai* 
į liepsną. Tuojau pat negalėjimas būti 

te 

' r'" 

vienoje vietoje privertė mane atsikelti. 
Jaučiau, kad reikia kur nors išeiti, iš
siblaškyti, susitiktį kokį draugą. 

Išėjau. Užsukau pas tris savo 
draugus, bet nei vieno neradau namie. 
Pasukau j bulvarą, pasiryžęs sutikti 
kokį nors pažįstamą. 

Buvo liūdna visur, šlapi šaligat
viai blizgėjo. Vandens drungnumas, tas 
drungnumas, kuris žmogų, lyg ledas, 
šaldo staigiais šuorais, slegiančio ir ne
apčiuopiamo lietaus drungnumas pri
slėgė gatvę ir atrodė vargino ir temdė 
dujinių lempų šviesą. 

Vaikščiojau lėtais žingsniais, pats 
sau kartodamas: "Nieko nesutiksiu, su 
kuo galėčiau pasikalbėti". 

Daug kartų žiūrėjau į kavines nud 
Madeleine ligi Poissonniere priemies
čio. Liūdni žmonės, atsisėdę prie sta
lų, atrodė net neturį jėgų baigti užsa
kytus gėrimus. 

Taip aš ilgai klaidžiojau ir apie 
vidurnaktį leidausi namo. Jaučiausi 
visiškai ramus, tik labai nuvargęs. Du
rininkas, kuris gula prieš vienuoliktą, 
priešingai savo papratimui, mane tuo
jau įleido, ir aš pamaniau: "Matyt, ku
ris nors kitas nuomininkas bus tik 
parėjęs", * t 

Kai aš išeinu, visuomet du kartus 
apsuku raktą. Dabar jis tebuvo ištrauk
tas, ir tai mane nustebiną. Pamaniau, 
kad man vakare bus atnešę laiškus. 

Įėjau į kambarį. Ugnis dar tebe
degė i» net truputį apšvietė kambarį. 
Paėmiau žvakę ir einu prie židinio j$ 
uždegti. Žiūriu — kažkas sėdi mand 
fotely ir, atsukta nugara J mane, šil-

kojas. 
' _ 4 (Bus daugiau* , : ' 
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Pakrantis ir Kanapėnas 
Vliko sferose 

Praėjusią savaitę mes čia kal
bėjome apie nepavykusią Jono 
Pakrančio konferenciją, kurioje 
buvo svarstomas Vliko ir diplo
matų nesusipratimo klausimas. 
Kaip skaitytojas atsimena, vie
ningos nuomonės nebuvo prieita 
ir todėl Pakrantis su savo kai
mynu Kanapėnu pasiryžo keliau
ti j Europą ir pamėginti iš pačių 
Vliko atstovų išgirsti apie to 
nesusipratimo priežastis. 

Šiais laikais kelionė greita. 
Rytą sėdai j lėktuvą Amerikoje, 
o apie pietus, žiūrėk, jau ir Eu
ropoje. žodžiu, mūsų atstovai 
Vliko sostinę pasiekė laimingai 
ir ilgai nelaukdami pradėjo savo 
žygius padėčiai ištirti. Pirmiau
sia jie, žinoma, panorėjo pasi
matyti su pačiu Vliko pirminin
ku, bet jiems tai nepavyko. Se
kretorė juos paklausė: kas jie 
tokie būsią — tremtiniai ameri
kiečiai ar seni lietuviai ameri
kiečiai? Abu atsakė, kad jie esą 
tremtiniai. Tuomet sekretorės 
veidas staiga atvėso ir ji trum
pai atsakė: 

— Iš to nieko nebus. Tremti
nių nuomonę mes žinome. Maž
daug visi tremtiniai už susita
rimą. 

— Tai kodėl tada Vlikas ne
tvirtina susitarimo? — pakėlė 
balsą Kanapėnas. 

— Nežinau, ne mano reikalas, 
— atsakė sekretorė. — O be to, 
pirmininkas dabar negaluoja ir 
jūsų priimti negali. Pagaliau, 
vakar įvyko plenumo posėdis ir 
buvo galutinai nutarta susita
rimo su ponu Lozoraičiu netvir
tinti. Jūs atvažiavote per vėlai, 
— pridūrė šaltai sekretorė, tuo 
aiškiai duodama suprasti, kad 
pokalbis baigtas. 

— Tai kaip bust dabar? pa
klausė Pakrantis. —Vlikas dirbs 
sau, o diplomatai sau ? 

Į tą klausimą aš tamstoms 
negaliu atsakyti, — truktelėjo 
pečiais sekretorė. 

Tačiau mūsų bičiuliai ne tam 
skrido per vandenyną, kad grįž
tų be nieko. Nepavykus pasima
tyti su pirmininku, jie ėmė ba
ladotis | frakcijų duris. Jiems 
netrukus paaiškėjo, jog prieš 
susitarimą balsavo penkios 
krikščionių demokratų frakcijos 
ir už susitarimą — kitų penke
rių frakcijų atstovai. Pakran-
čiui su Kanapėnu ne tiek buvo 
svarbu patirti nuomones atsto
vų balsavusių už,, nes tos nuo
monės maždaug sutapo su jų 
pačių nuomonėmis, kiek jiems 
buvo įdomu išgirsti kodėl krikš

čionių demokratų frakcijos pa
sisakė prieš patvirtinimą, nes, 
turint galvoje bendrą Lietuvos 
vadavimo reikalą, tai atrodė 
jiems nė kuo nepateisinamas 
paradoksas. Pas kurios frakcijos 
atstovą jiems pavyko gauti au-
denciją paskum ir jie patys ne
beatsiminė, nes galybės frakci
jų vardai susipainiojo jų galvo
se. Gal tai buvo Darbo Federa
cija, gal Lietuvių Frontas, gal 
kuri kita, tai ne taip ir svarbu: 
svarbiausia kad tai buvo vien 
krikščionių demokratų bloko ša
ka. Į klausimą, kodėl dešinysis 
Vliko sparnas pasisakė prieš pa
tvirtinimą, frakcijos atstovas 
pareiškė: ; 

— Mes nepripažįstame diplo
matų šefo titulo, mes nenorime 
pono Lozoraičio diktatūros, mes 
nežiūrime į Kybartų aktus kaip 
į rimtą reikalą, mes manome, 
kad, grįžus prie demokratijos, 
bet kurie diktatūriniai užsimoji
mai turi būti su šaknimis iš
rauti ... 

— Betgi jūs keletą kartų ta
rėtės su tuo "diktatūruojančiu" 
ponu Lozoraičiu, — pastebėjo 
Pakrantis. 

Bet nė karto nesusitarėme. 
j— Bet jį vieningai palaiko vi

si mūsų oficialiai tebepripažįs
tami diplomatai. Ar krikščionys 
demokratai ir visus mūsų dip
lomatus laiko diktatūros šali
ninkais? — paklausė Pakrantis. 
— Logiškai galvojant, taip tu
rėtų būti. 

Frakcijos atstovas neramiai 
sujudėjo savo kėdėje. Jis blaš
kėsi savyje, matyt, jieškodamas 
atsakymo. 

— Mūsų frakcijų plenumas to 
klausimo dar nėra svarstęs, — 
gerokai lukterėjęs jis atsakė. 

— Gerai, kaj jūs tą klausimą 
apsvarstysite, tai gal ir visuo
menei paskelbsite, nes tai labai 
įdomu žinoti, — ramiai pasakė 
Pakrantis. — O dabar dar štai 
ką mes norėtume sužinoti: kas 
toliau? Jūs nepatvirtinote susi
tarimo su diplomatais; ar tai 
reiškia, kad su jais nutraukiate 
visus ' "diplomatinius santy
kius"? Ar nuo šiol Lietuvos va
davimo darbas eis dviem ke
liais: per Vliką ir diplomatus? 
Ar Vlikas kvies į talką diploma
tus, ar stengsis išsiversti be jų 
pagalbos? O gal jūs paskelbsite 
diplomatus, kaip diktatūros ša
lininkus, esančius "už įstatymo 
ribų?" Visuomenei tai be galo 
įdomu ir svarbu žinoti. Ir aps
kritai clabar, iš šalies žiūrint, 

N i e k a d  n e v ė l o  
v • 

gražiai 
Norėdamas suteikti kiekvienam galimybę savo geradarius 

atžymėti tam tikru dokumentu, o ypač tiems, kurie gyvena ma
žose kolonijose, kur nėra rengiami bendri padėkos vakarai, at
spausdinau meniškus 

padėkos lakštus (diplomus) 
Diplomus meniškai parengė grafikas J. Steponavi&ne, 

suredagavo rašytojas S. Santvaras. Diplomai yra labai gražūs, 
tekstas atspausdintas 6 spalvomis pergamentiniame popieriuje, 
viršelis 3 spalvų odos imitacijoj, perrištas spalvota juostele su 
pergamentiniu apvalkalu. Diplomo kaina su persiuntimu $2.—; 
perkant iš karto 3 diplomus — kaina 3-jų $5.—. 

Pageidaujantiems įrašau ir geradarių pavardes, arba^ffjį* 
paliekama vieta geradario pavardei {rašyti patiems. 

Daugelis savo geradarius jau atžymėjo tokiais diplomais. 
Iš geradarių pusės buvo didelis pasitenkinimas, kad jie turi tam 
tikrą dokumentą, kuris atžymi jo pagalbą savo tautiečiui. ' 

Todėl ir Tamstai siūlau savo geradariams įteikti tuos pa-
fyntėjimus. 

Gavęs auščiau nurodytą sumą pinigų bei kitus pageidavi
mus, tuojau diplomą persiusiu užsakiusiam pasirašyti ir įteikti, 
kam jis skirtas. 

Laukiu malonių užsakymų. 
Juozas Kapoči^p 
597 E. 7th St.' 

So. Boston ' 27, Mass* 

susidaro įspūdis, kad Vlikas la
biau susidomėjęs kova su dip
lomatais kaip kad Lietuvos lais
vinimo darbu. Paskutiniais mė-
apie Vliko žygius Lietuvai lais
vinti, bet labai daug girdėjome 
nesiais mes nieko negirdėjome 
apie tai, "tvirtinti" ar "netvir
tinti". Taigi, kokie bus tolesni 
Vliko santykiai su mūsų diplo
matais ? Mes norime pasakyti 
savo draugams grįžę į Ameriką. 

Frakcijos atstovas visą laiką 
neramiai judėjo kėdėje, nekant
ravo ir jautėse labai nejaukiai. 
Pagaliau, matyt, jo kantrybė 
trūko ir jis kaip iš kulkosvaidžio 
atšovė: 

— Ponai, jūs ne ten patekote, 
kur reikėjo. Jums reikėjo kreip
tis į Amerikos Lietuvių Katali
kų Federaciją, o ne į Vliką. Ka
talikų Federacija susitarimo ne
nori, ką mes galime padaryti? 
Ar mes galime ignoruoti jos 
nusistatymą ? 

— Aš nežinau ką'jūs galite 
ir ko negalite, tik mes galvojo
me, kad Vlikas atstovauja ne 
vien tik Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federacijai, bet visiems 
tremtyje esantiems lietuviams, 
— atsakė Pakrantis. — Dabar 
susidaro įspūdis, kad Katalikų 
Federacija, o ne Vlikas yra vy
riausias laisvinimo organas. Ne
teko girdėti, kad bent kuri lie
tuvių kolonija Vokietijoje, Ang
lijoje, Australijoje, Kanadoje 
Pietų Amerikoje, o pagaliau ir 
toje pačioje šiaurės Amerikoje 
būtų pasisakiusi prieš patvirti
nimą. Atrodo, ̂ ka'd katalikiškos 
Vliko partijos pačios kasa grio
vį tarp vyriausio laisvinimo or
gano ir visuomenės. Rodos, mes 
čia viską sužinojome, kas mums 
reikėjo sužinoti, — kreipėsi Pa
krantis į savo kaimyną. — Ga
lime keliauti namo. 

16 naujy dainininkų 
Algirdas Brazis — mūsų pasididžiavimas 

Garsioji Metropolitan Opera 
New Yorke, 1951/52 metų se
zone išbraukė iš savo sąrašų 17 
garsių vardų, su dar garsesniais 
balsais. Vieni jų išėjo mokyto
jauti, kiti rečitalius rengti, eu
ropiečiai sugrįžo namo, Robert 
Merrill (baritonas) susipyko su 
operos vadovybe ir nutraukė su
tartį, dar kiti visiškai atsisakė 
dainininkų karjeros. 

Betgi operos vadovybe, gali
ma sakyti, beveik iš viso pasau
lio dainininkų žvaigždyno sura
do 16 naujų žvaigždžių, ir vie
toje anųjų įrašė naujas pavar
des. 

Lietuviai gali didžiuotis, kad 
jų tarpe šį sezoną randame ir 
Amerikos lietuvio Algirdo Bra
zio pavardę, raidė į raidę tai
syklingai įrašytą operos solistų 
sąraše. Operos direktorius Ru
dolf Bing naująjį dainininką A. 
Brazį pristatė kaip Chicagos ba
ritoną. Ir šis baritonas mums 
lietuviams yra didelis pasidi
džiavimas. Juo labiau, kad A. 
Brazis yra lietuvis ne tik iš pa
vardės, bet ir iš širdies. 

"Opera News" lapkričio 26 d. 
rašė: 

nas) dainuos Clytemnestrą I Metropolitan Opera šį sezoną 
 ̂L11 1 A 1 Ai/1 I|/\MVI OO n • U  ̂ n M "Elektroje". Alois Pernerstorfer 
(bosas) bus Figaro "Figaro ves
tuvėse". 

Be šių įžymybių iš Vienos 
Valstybinės Operos, yra 3 italai 
iš Milano La Scala operos ir i 
vengras. 

Likusių 5 amerikiečių tarpe 
randame ir clevelandietę Mil
dred Miller (mozzo sopranas), 
kuri 1949 m. sėkmingai pasiro
dė Stuttgarto operoje ir Edin-
burgho festivalyje. Nell Raukin 
(mezzo sopranas) pagarsėjo 
1948 m. Ženevoje, laimėdama 
pirmąją vietą Tarptautiniame 
Muzikos konkurse. Du metu mo
kėsi ir dainavo Europoje, grįžo 
į savo tėvynę ir buvo priimta į 
Metropolitan Operą. 

parodys 22 operas: Bizet "Car
men" ; Donizetti "Lucia di Lam-
mermoor"; Glucko "Alcestis"; 
Leoncavallo "Pajacai"; Mascag-
nio "Cavaleria Rusticana"; Mas
senet "Manon"; Mozarto "Už
burtoji fleita", Figaro vestu
vės; Puccini "Gianni Schicchi", 
"Bohema" ir "Madam Butter
fly"; Johann Strausso "šikšno
sparnius" ; Richard Strausso 
"Elektra ir Salome"; Verdi "Ai
da", "Don Carlo", "Trubadū
ras", "Otelio" ir "Rigoletto"; ir 
Wagnerio "Meiste rsinge r", 
"Goetterdaemmerung" ir "Par
sifal". 

4 oper6e — "Carman", "Už-

"Aida" turės naujus pastatys 
mus, kuriuos paruoš du nauji 
operos režisoriai. 

Operos dirigentų tarpe nenu
matyti pakeitimai. Jų bus iš vi
so 4 ir vienas svečio teisėmis* 
Solistų iš viso šį sezoną bus 87« 
Sopranai 27, mezzo sopranų i* 
contraltų 12, tenorų 20, barito
nų 17, bosų 11. 

Metropolitan Operos istorijo
je pirmą kartą angažuota negrS 
prima balerina — Janet Collins. 
Antroji prima balerina (iš viso 
tėra tik dvi) taip pat nauja —-
Maria Karnilova. 

6 dailininkai apipavidaliną 
operų pastatymą, ruoš dekora
cijas, butaforiją ir kt. 

Kiekvieną pavasarį Metropo
litan Opera aplanko didesniuo
sius Amerikos miestus. Tad ne
užmirškime ir mes nueiti pa
matyti šios garsios operos pa
statymų, o ypač pamatyti ir iš
girsti savojo, garsėjančio daini-

burtoji fleita", "Rigoletto" ir ninko Algirdo Brazio. J. Stp. 
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PRANEŠIMAS 
Anglų kalbos vadovo reikalu 

Neturėdami galimybės atski
rai atsakinėti į pasiteiravimus, 
pranešame, kad veikalo I dalis 
(Anglų kalbos pagrindai), ku
rios pirmas sąsiuvinys taip pat 
jau išėjo iš spaudos, bus dabar 
spausdinama be pertraukos po 
du sąsiuvinius kas mėnuo. II-ji 
dalis (Frazeologinis žodynas), 
kurios pirmas sąsiuvinys išėjo 
anksčiau, toliau bus spausdina
mas tik po to, kai išeis veikalo 
I-ji dalis. Antrosios dalies vie
nas sąsiuvinys buvo pirmiau iš
spausdintas tuo tikslu, kad vi-
suomenė susipažintų su veikalo 
pobūdžiu, nes tokio žodyno^ie-
tuviškoji knygų rinka dar n# 
turėjo. , 

Siunčiant pinigus tik už 1 sąs 
prašome nurodyti, kurios dalies 
sąsiuvinį turime išsiųsti. 

WORD & PHRASE 
6660 W. 147th St. 
Tinley Park, 111. 

{SPĖJIMAS 
Užsakymai Anglų kalbos va

dovui dabartine kaina ir su da
bar nustatyta nuolaida bus pri
imami tik iki š. m. gruodžio 
mėn. 31 d. Kas siųs užsakymus 
vėliau, už jau išėjusius iš spau
dos sąsiuvinius turės mokėti 
pilną kainą (po 60 c. už 1 sąs.). 
Be to, kainoms kylant, tur būt 
teks ir šio leidinio kainą pakelti. 
Tačiau galimas kainos pakėli
mas nelies tų, kurie užsakymus 
atsiųs dar šiais metais, ir neat
sižvelgiant į tai, kiek bus įoao-

— Kas gi čia dabar!? 
— Nieko ypatinga. Tai tik ... 

lietuvių kalbos pamoka! 
Taip. Savo laiku Klaipėdos 

epasi uodamas vilioji-.(jirektorija įšaldė pradžios 
persi n styti Albert mokykiose mokyti vaikus ir lie-

Brown , linksmasis baritonas tuvi(J kalbos. giaip jau daugumo. 
,'n0' f ..J0 v^r es^s je mokyklų ten dėstomoji kalba 

kilęs is sanskrito, antrosios se- buv0 tik vokiečių. 
niausios kalbos pasaulyje, ir kad Mokytojas, kuris tarėsi esąs 
jis didziuojąsis jo tėvų gimtuoju vokietis> tačiau šiek tiek graba. 
ras u, o uz jo įskilimą operos Įj0j0 lietuviškai, narsiai ėmėsi 

pasauly garbė daugiausia pri
klausanti Lietuvių Choro drau
gams". 

Galbūt, mes negirdėsime jo 
dainuojant mūsų parengimuose, 
nes tai draudžia sutartis su Met
ropolitan opera dainuoti už jos 
ribų, tačiau galėsime jo gražaus 
balso klausytis didžiausioje ir 
geriausioje Amerikos operoje. 

Likusieji 15 naujų dainininkų 
10 yra europiečiai ir 5 amerikie
čiai. Iš tos dešimties europiečių, 
penki dainininkai yra iš Vienos 
Valstybinės Operos. Galima teig
ti, kad visi geriausi Vienos ope
ros dainininkai šį sezoną dai
nuos Amerikoje. Jų tarpe ran
dame net tremtiniams gerai pa
žįstamus vardus. Tenoras Anton 
Dermota dainuos Dovydą "Meis-
tersingeriuose". Jis atvyks į 
Metropolitan tik kovo mėn. Hil-
de Gueden (sopranas) dainuos 
Gildą "Rigolette", Rosalindą 
"šikšnosparnyje" ir, gal būt, net 
Jievą "Meistersinger'iuose". Eli
zabeth Hoengen (mezzo sopra-

kėję, jie užsakytą leidinį gaus 
sena kaina pagal paskelbtą nuo
laidų lentelę (5 sąs. už 2.75, 10 
—$5.00, 15 — $6.75 ir 20 — 
$8.00; šios nuolaidos duodamos 
mokant pinigus iš anksto). To
kiu būdu užsisakę veikalą šiais 
metais, gaus jį sena kaina, nors 
dalį pinigų sumokės ir vėliau. 

WORD & PHRASE 
6660 W. 147th St. 
Tinley Park, 111. 

to darbo. Įsakymas ... Reikia 
vykdyti! 

Išsirenka žmogus iš knygelės 
lietuvišką sakinį ir rašo lentoje: 
"Zuikis sėdi kanapėse". O pas
kui skaito vaikams, kas para
šyta. Bet taria ... taip, kaip jis 
papratęs vokiškai skaitydamas 
raides ištarti. Jam Z yra kaip c, 
s prieš balsę — kaip z... Ir iš
eina "Cuikis zėdi kanapėze"! (Ir 
dar su kirčiu ant ė kanapėze). 

žinoma, iš tokio mokymo vie
ni juokai. Ypač tiems moki
niams, kurie lietuviškai jau ge
riau už mokytoją mokėjo. 

* * 

Prisiminė man šita liūdnai 

MUZIKŲ ŽINIAI 
Luxemburgo radiofonas skel

bia tarptautinį kompozicijų kon. 
kursą, kuris yra globojamas 
Luxemburgo kunigaikšt i e n ė s. 
Už geriausias 1952 m. atsiųstas 
orkestrui darbus, jeigu jie anks
čiau niekur nebuvo atspausdinti 
arba išpildyti ir netrupesnius 
kaip 15 min. bus paskirtos trys 
premijos: 500.000 frankų, 
200.000 ir 100.000 frankų. 

Norintieji dalyvauti šiame 
konkurse privalo užpildyti iki 
1952 sausio 1 d. specialias an
ketas, kurios yra gaunamos šiuo 
adresu: 

Secretariat du Service Musi
cal de Radio Luxenbourg, 
Luxembourg/Europe. 

linksma istorijėlė, paskaičius 
kaikuriuose laikraščiuose prane
šimus, anot kurių tai šen, tai 
ten lietuviai, ką tik neseniai at
vykę į Ameriką, padavę kaiku-
rioms mokykloms pareiškimus, 
kad jų vaikų lietuviškai nemo
k y t ų  . . .  

Tą žinią vieni kartoja su pasi
piktinimu, kiti su ... pasigar
džiavimu. Girdi — va, matot, 
jūs čia šaukiat "lietuviškų mo
kyklų, lietuviškų mokyklų", o 
čia, žiūrėkit, va iš jūsų pačių 
kas atsitinka! Net New Yorko 
mokytojų suvažiavimas su pasi
piktinimu pasmerkė tuos tėvus 
(iš naujakurių tarpo), kurie 
drįso reikalauti, kad mokykloje 
jų vaikų lietuviškai nemokytų. 

Bet kažin, ar ne perskubus 
sprendimas. Ar negalėtų kas 
nors ištirti, kas gyvena arčiau 
tų vietų, kur taip yra atsitikę 
— dėl ko tie tėvai nenori, kad 
jų vaikus mokytų lietuvių kal
bos. Ar nėra kartais taip, kad 
tos pamokos yra tokios, kaip to 
vokiečio su "cuikiu kanapėze"? 
Ar nėra taip, kad mokytojai lie
tuviškai mažiau temoka už mo
kinius? Jei taip, tai tada tėvų 
pasielgimas atrodytų visiškai 
kitaip ir būtų visiškai supranta
mas. 

Rodos, kad iš Chicagos apie 
tokius įvykius rašė. Ar negalė
tų chicagiškiai išaiškinti, kaip 
gi ten iš tikrųjų buvo? 

& K. Naujokas 

VLIKAS UŽSIMANĖ LAIKRAŠČIO? 
"Tremtis" praneša, kad Vlike • organizuoti "viešuosius dar-

vėl stiprėjąs sumanymas leisti j bus?" Juk aišku, kad laikraštis 
Vliko laikraštį, būtent, savait-, pelno neduos, prie jo reiks pri-
raštį. žinoma, jeigu ir tas klau- j dėti, ir nemažai pridėti. Iš ko 
simas turės tokios pačios lai- Vlikas gali tą daryti? 
mės, kaip eilė kitų paskutiniu 
laiku Vliko bandytų spręsti 
klausimų, tai iš to nieko neiš
eis. Bet iš viso — kuo toks su
manymas gali būti pateisintas? 

Informacijai — lietuviškų 
laikraščių yra gana, tegul tik 
užtektų skaitytojų. Vliko poli
tikai nušviesti — reikia kad to
kia politika būtų, o daugumas 
esamų laikraščių negailės jai 
vietos, šiuo metu Vlike vienin
gos politikos nėra, yra tik skir
tingų nuomonių tampymasis, 
kurios taip pat laikraščiuose yra 
atpasakkojamos. Jei Vlikas tu
ri kokių oficialių pareiškimų, jis 
juos praneša per savo leidžiamą 
Eltos biuletenį ir jie taip pat 
netrunka visoje spaudoje pasi
rodyti. Ką gi daugiau specialus 
Vliko laikraštis gali pasakyti? 

Ar gal Vlikas turi perdaug 
pinigų ir nori savo narių tarpe 

ANGLŲ KALBOS .VADOVU £ 
amatagali užsisakyti ištirpdamas ir pasiųsdama* su čekio ar pašto perlaida taria* 

v b tilpusią atkarpą šiuo adresą: 
"WORD 6 PHRASE", 6660 W. 147th ST„ TINLEY PARK, ILK 

liny Mrs. 
(yudu If pavardl -— raijrklt apaoadlntala rašmenlmli) 

f r tuvi 
Užsakau "Aftglg kalbos vadovą" ir siunčiu pinigus už 

sąsiuvinių $ , „ 
Jau turiu sąsiuvinius: I dal. Nr. ir n dai. Nr. 

(KM «a Jokloa paatabo* aelralo, raoa reikalą pr^iaiut pirm aidais a«*iavtnlala) 
Pridedu: čekį/money orderį. 

ralatfM 

* 
(paratoa) 

UOKKLOS ?ASSAB0S| 

8 * S -

Hit 

«*83p» 

Norėdamas gauti vieną sąsiuvini susipažinti, atsiųsk 60 a pašto ženklais ĵpf% 
Nemokamai vieną prenumeratą gaus tas, kas surinkęs atsiųs keturias prenumeratas. I 

Pagaliau, ar Vlikas yra pa
jėgus šiuo metu susitarti dėl to
kios laikraščio redakcijos, kuri 
patenkintų visų nusistatymus? 
Ar Vlikas yra pajėgus nustaty
ti savo laikraščiui liniją, visais 
tais klausimais, dėl kurių vi
suomenėje yra skirtingos nuo
monės ir dėl kurių pačiame Vli
ke balsai pasidalina 5:5? Kurio 
penketuko nusistatymas taa 
laikraštis atstovautų? 

Siūlo laikraštį leisti katalikų 
srovės penketukas. Vadinasi, 
tos srovės nusistatymą greičiau
siai tikimasi per tą laikraštį ir 
skelbti. Bet kodėl tada toks laik
raštis turėtų būti leidžiamas 
Vliko lėšomis"? 

Ar prenumeruoji 

geriausiai informuotą 

savaitraštį 

Dirvą? 

KALĖDŲ DOVANAI— 
Smith-Corona portatyvę rašomą
ją mašinėlę — liuksusinį mo
delį Silent su lietuviškais ženk
lais nesusiaurintam amerikoniš
kam 88 ženklų raidyne. Didelis 
pasirinkimas modelių, norimais 
ženklais raidynų ir jų stylių. 
Specialūs radynai su lietuviškais 
ženklais profesionalams — gy
dytojams, inžinieriams ir kt. 
Igalaikis išmokėjimas. Tam tik
rais atvejais žymios kainų nuo
laidos. šioms rašomosioms pla
tinti reikalingi atstovai visose 
lietuvių kolonijose. Klauskit in
formacijų. 

V. Bartkus 
712 E. 92nd St., 
Cleveland 8, Ohio. 
Tel. LI 1-6716 (Skambinti nuo 

5:00 vai p. p.). 
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Daugeliui naujų SLA narių' 
dar ne visai aišku, kas tai yra 
nominacijos. Tai yra tas pats,' 
kas kandidatų pasiūlymas. Tie, Į 
k u r i e  g a u s  d i d e s n į  b a l s ų  s k a i - j  
Čių nominacijose, bus kandida
tai galutiniuose SLA vadovybės 
fihkimuose. 

Pavyzdžiui, dabar galima bal
suoti į pirmininko vietą už kurį 
nori narį, jei tik jis yra išbuvęs 
bent 2 metus nariu ir yra USA 
pilietis. Taigi gali būti bent ke
li kandidatai j pirmininkus (taip 
pat po kelis ir į kitas vietas). Iš 
tų tik po tris daugiausiai balsų 
gavusių galės lenktyniauti ga
lutiniuose balsavimuose (ir tai, 
jei kiekvienas iš jų bus gavęs 
ne mažiau kaip 3% visų paduo
tų balsų). Kiti, dabar nepasiū
lyti, ar tik mažo narių skaičiaus 
tepasiūlyti nebegalės būti ren
kami. Todėl jau dabar svarbu 
pasirūpinti, kad narių pageidau
jami kandidatai gautų kodau-
flau balsų. 

« # 
žemiau dedame mums atsiųs

tus du atsišaukimus dėl kandi
datų. Viename pats kandidatas 
į iždininkus — J. Ginkus, krei
piasi į narius, kitame — tūlas 
komitetas, siūlęs nominuoti iždo 
globėja A. Bevenienę. Pereitame 
numeryje įdėjome 245-os kuopos 
ir 5-o Apskrities valdybų atsi
šaukimą, kuriame buvo ragina
ma išrinkti iždininku A. S. Tre-
ttoką. 

« * 
Kadangi Dirvoje buvo nemaža 

kalbama apie SLA reikalus, 
tai nenuostabu, kad mes esame 
klausiami ir apie tai, ką gal
vojame apie SLA vadovybės rin
kimus, apie kandidatų siūlymus. 

Trumpai kalbant, galvojame 
štai ką: 

1. "Organizacinio komiteto" 
mintis, kad į SLA reikia grą
žinti jame susilpnėjusį visuome
niškumą, mums atrodo labai tei
singa. SLA yra įsteigtas visų 
pirma visuomeniniams tikslams, 
o ne grynai vadinamam bizniui. 
Todėl siūlymas įtraukti į SLA 
vadovybę tokią energingą visuo-
menininkę, kaip A. Devenienė, 
yra visiškai vietoje. 

2. Iždininko vieton, šalia esa
mojo, ryškiau siūlomi du nauji 
kandidatai: J. Ginkus ir A. S. 
Trečiokas. Dirvai jie abu gerai 
žinomi ir artimi veikėjai, drau
gai, rėmėjai ir t.t. Bet SLA rei
kale no tas turi lemiamos reikš
mės. šiuo atveju mes linkstame 
pasisakyti už A. S. IVečioką 
šiais sumetimais: 

a) jis, visų pirma, atitinka 
pirma minėtą pageidavimą, nes 
argi yra žinomas visuomeninin-
Ifcas, pasiryžęs bandyti atidaryti 
kelią naujų jėgų pasireiškimui 
SLA veikime; dėl to jo kandi
datūra yra verta ypač naujųjų 
narių dėmesio; 

b) tuo pačiu metu, jis yra 
prityręs ir kvalifikuotas apdrau-
dcs dalykų žinovas, o SLA juk 
drauge yra ir apdraudos orga
nizacija, kurios vadovybėj ap-
drfuulos praktikų irgi būtinai 
reikia; 

c) jis irgi gyvena labai arti 
prie SLA centro įstaigos (apie 

20 min. kelio),.tad jo išrinkimas 
iždininku irgi sutaupytų daug 
lėšų, palyginus su išlaidomis, 
kurios susidaro, kai iždininkas 
gyvena už 800 mylių nuo centro 
įstaigos; 

d) pasiūlymai steigti SLA na
riams prieglaudas bei mokėti di-
videntus neatrodo nei aktualūs, 
nei jie veda prie sugrąžinimo 
SLA organizacijos į tą visuome
nišką pobūdį, kurį ji kadai yra 
turėjusi; ta linkme vestų nebent 
siūlymas didinti "Tėvynę" ir 
leisti ją net tris kartus per sa
vaitę; tai būtų sveikintina, bet 
žinant kokios tam yra galimy
bės, tas sumanymas neatrodo 
realus; steigti prieglaudas, mo
kėti dividendus ir kartu taip 
žymiai padinti laikraštį — rya 
sumanymas daug gauti nieko 
už tai nemokant, o tai yra ne
įtikėtina ... 

RINKIME TIK 
VISUOMENININKUS Į  S L Ą  

VIRŠININKUS 

SLA per 65 metus atliko daug 
didžių ir vertingų darbų. Daug pasi
tarnavo lietuvių tautai, savo nariams 
ir visai Amerikos išeivijai. 

Paskutiniaisiais metais SLA vtikia 
visai apsnūdo: pritrūko visuomeniš
kumo, apleisti tautiniai reikalai, ne 
•etai ir nariai nusiskundžia. Pildomo
sios Tarybos suvažiavimai pasidarė 
labai brangūs, o nutarimai mažai 
naudingi ir lietuviškajam reikalui ir 
jatiems nariams. 

SLA visus didžiuosius darbus nu
dirbo tada, kai ten dirbo idealistai 
visuomenininkai ir pilni lietuviškųjų 
reikalų supratimo. 

Kad SLA Centre atgaivinus visuo
meniškumą, o patį veikimą pasukus 
naujaisniais keliais, reikia išrinkti 
nors vieną kitą naują Centro virši
ninką — gerą visuomeninką. Vienas 
iš plačiausiai po visą Ameriką žino
miausių asmenų yra ALENA DEVE
NIENĖ. 

ALENA DEVENIENĖ jau daug 
metų sėkmingai dirba ALT, Tėvynės 
Mylėtojų Draugijoj, Balfe, ypač imi
gracijos reikaluose, ir kitose organi
zacijose. Jos veikla graži, patriotiška 
ir visuomeniška. Ji savo sumanumais, 
gabumais, energija ir mokėjimu pri
eiti prie pačių svarbiųjų reikalų daug 
gero ineš j SLA gyvenimą ir veikimą. 

Todėl visi nominuokime ir rinkime 
į SLA Iždo Globėjus tik ALENĄ DE-
VENIENE. Ji padės prikelti SLĄ 
iš apsnūdimo, sugebės nukreipti veik
lą taip, kad toji veikla paliks gar
bingus pėdsakus lietuvių visuomenės 
istorijoj ir SLA nariai turės daugiau 
apčiuopiamos naudos. Susidariusios 
SLA lėšos turi eiti platiems lietuviš
kiems reikalams ir narių naudai. 

Garbingas rinkėjau! Jei nori ma
tyti SLA gyvesnį veikimą, naudingą 
taupumą, gerą ir pilną lietuviškųjų 
reikalų supratimą ir daug kitų nau
dingų darbų ir visuomenei ir nariams 
nominuok ir rink į SLĄ Iždo Globė
jus ALENĄ DEVENIENĘ. 

Organizacinis Komitetas 
1951 m. lapkritis. 
New York 

GERBIAMIEJI SLA NARIAI, 

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, 
kaip ir kiekviena gyva, norinti augti 
ir plėstis organizacija, reikalinga re
formų. Visos naudingos mūsų orga
nizacijos reformos, kaip žinote, turi 
būti svarstomos kuopų susirinkimuo
se ir vėliau formaliai pasiūlytos Sei
mui priimti. 

šiuo metu aš siūlyčiau apsvarstyti 
ir vėliau pasiūlyti Seimui tokius su
manymus: 

1. Įsteigti Prieglaudos Namus, ku
rių fondą sudarytų pasiturintieji 
ir tie SLA nariai, kurie turi ap-
draudas. 

2. Už apdraudai įneštus pinigus 
SLA nariams mokėti dividendus. 

8. Paruošti ir pravesti vajų, kuris 
dabartinį SLA narių skaičių pa
didintų bent iki 25,000. 

4. Geresnei narių informacijai, Tė
vynę leisti tris kartus per sa
vaitę, o jos turiniui pagerinti — 
padidinti redaktorių štabą, pa
kviečiant naujų asmenų. 

5. Priimti nutarimą, kad Pildomo
sios SLA Tarybos nariai tega
lėtų kandidatuoti tik du arba 
tris terminus, bet nedaugiau, 
kaip tai buvo ligi šiolei. Tai pa
gyvintų SLA veiklą. 

6. Kiek galint sumažinti adminis
tracines išlaidas,' kurias dabar 
sudaro, pavyzdžiui, įvairūs ka* 
lionpinigiai, vienbučių apmokė j i« 
mas, dienpinigiai ir kt. 

Būdamas daugiau 40 metų SLA 

• nariu, kaip ir Jūs visi, rūpinausi ir 
dabar rūpinuosi tos organizacijos ge
rove. Aš esu įsitikinęs, kad arti Cent
ro gyvenantis iždininkas Susivieniji
mui Lietuvių Amerikoje galėtų pa
daryti daug gero. Jis sutaupytų Cent
rui dideles sumas, kurias dabar tenka 
išmokėti vien tik iždininko kelionei, 
viešbučiui, dienpinigiams ir kt. 

Jis gyvendamas čia pat, žymiai pa
greitintų ir SLA narių įvairius išmo
kėjimus (pavyzdžiui, pomirtines, li
gos apdraudas ir kt.), kurių dabar 
tenka neįprastai ilgai laukti. 

Sutikdamas kandidatuoti į SLA iž
dininkus, aš ypač šiuos reikalus tu
rėjau galvoje. Todėl, balsuodami už 
mane, Jūs balsuojate už SLA, o tuo 
pačiu ir už savo gerovę. 
Brooklyn, Nj. Y., 
1951 m. lapkričio men. 29 d. 

Reiškiu brolišką pagarbą 

Juozas Ginkus 
SLA 38 kuopos narys, 

Kandidatas SLA iždininko vietai 

Kituose laikraščiuose 
Skundžiasi nepriimami į Sandarą 

"Nepriklausomos Lietu v o s" 
Nr. 46 rašoma: 

"Būrys veiklių naujųjų atei
vių dar praėjusiais metais ren
gėsi tęsti Lietuvoje ir tremtyje 
sėkmingai dirbą visuomeninį 
darbą ALT Sandaroje. Dalis jų 
buvo priimti į * Chicagos 25-ją 
kuopą, bet didesniam būriui pa
prašius priimti nariais — atsi
rado kliūčių. Pats p. M. Vaidyla 
pasiūlė išrinkti komisiją iš p. 
Gulbinienės, Ciliaus ir Valiuko 
patikrinti šiuos kandidatus ... 
Kandidatai į narius naujo tikri
nimo neprisiėmė, sako: iki at
važiavome Amerikon bent 10 
kartų buvome tikrinami, tai ko
kių dar tikrinimų reikia? Esa
me padorūs lietuviai, su Sanda
ros programa sutinkame, statu
tas nenumato tikrinimo, komi
sijos, tai ko dar reikia? Sandara 
nustojo būrio naujų narių, gal 
ir nemažo būrio ... Bet tat dar 
ne viskas! 

Užsklanda 25-je kuopoje, tai 
naujieji ateiviai pasitarė, pasi
kalbėjo, susisiekė su senais san-
dariečiais, kurie jų nesiekia tik
rinti ir be komisijos pasitiki, su. 

sirinko ir jkūre naują Sandaros 
kuopą Chicago j e. Valdybon iš
rinko pirmininku prof. dr. D. 
Krivicką, vicep Jurgį Grybą, 
sekretorium — Adomą šerną, 
valdybos nariais — Joną Saka
lauską, Miką Simokaitį ir kt., 
pasveikino šiltais žodžiais San
daros Prezidentą Petrą Pivoriū
ną ir pradėjo- planuoti visuome
ninę veiklą ... Pagal įstatus ta
čiau reikėjo šiai veiklai Sanda
ros Centro Valdybos liudijimo 
(čerterio). Patiekta, kas reika
linga, ir pradėta laukti. Ilgai 
laukta ir už kelių mėnesių gau
tas atsakymas: naujoji Sanda
ros kuopa čerterio negaus, nors 
ir taip Chicago j e esą veikia trys 
kuopos ir naujos steigti nėrą 
reikalo, o dalis steigiamos kuo
pos narių/galinti į 25-ją kuopą 
įstoti..." 

Ar pažįsti, ši kraštą? 
" Jungtinių Valstybių miestai 

V i l t i s ,  
spaudos ir radio 

draugija, laukkia 

Ifsil talkos! 

TUOJ ĮSIGYKITE NAUJĄ 
Balio Gaidžiūno 

knygą 

VIENERMU 

y h 

šioje knygoje, prisiminimų forma, vaiz-
duojami 1940 ir 1941 vergijos metai Lietu
voje, 

Knygą 182 psl. Kainta 1.50 dol. Knyga 
gaunama: DIRVA* 6820 Superior Ave., Cle
veland 3, Ohio. 

m r 

Brooklyno Operetės Chora*, pereitą sekmadieni koncertavęs. Waterbuxyje,. ALT skyriaus nurengtame koncertu Vidury (pažymėtas rn* 
dykle) dirigentai H. Liuberskis. 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

Ligšiol šiame skyriuje plačiau 
ar trumpiau paminėta 18 Ameri
kos miestų, turinčių per pusę 
mil. gyventojų. Kai kurių jų, 
kaip Chicagos ir Detroito dar 
platesni aprašymai bus kiek vė
liau. Nebus pamirštas ir pats 
didžiausias pasaulio didmiestis 
— New York. šį kartą paliečia
mi miestai, išsiskirią iš kitų tar_ 
po mokslo, meno institucijomis, 
ar pasiekimais pramonės, tech
nikos srity ir kt. Pirmoje ei
lėje čia verta paminėti garsiųjų 
Amerikos universitetų miestus. 

Cambridge, Mass. — tai vi
sam pasauly žinomo Harvardo 
universiteto būstinė. Tai 120 
tūkst. gyv. miestas, laikomas ir 
Bostono miesto dalimi ir leng
vai pasiekiamas iš to miesto 
centro. Mūsų akimis tai būtų 
Kauno Viliampolė ar Vilniaus 
Šnipiškės, žinoma, tik ne kul
tūros požiūriu. Harvardo uni
versitetas turi per 11,000 stu
dentų ir 2500 mokomojo perso
nalo. Jo bibliotekos ir muziejai 
paminėti rašant apie Bostono 
miestą. Harvarde šiuo metu 
mokslinį darbą sėkmingai dirba 
jauna mokslininkė M. Gimbutie
nė, gi studijavo ir bibliotekos 
turtais yra naudojęsi nemaža 
mūsų senųjų ir naujųjų ateivių. 

New Haven, Conn., yra antra
sis garsus savo svoriu univer
sitetas Amerikoje — Yale. Įvai
riose šio universiteto biblioteko
se esančių knygų skaičius sie
kia 4 milionus tomų. Studentų 
yra per 8,000 ir mokomojo per
sonalo — per 1400. Bibliotekoje 
daug knygų iš amerikiečių ir 
anglų 1.7-19 amž. literatūros ir 
ūkio srities — daug periodikos, 
laikraščių rinkinių. Verta pami
nėti ir arabų rankraščių, japonų, 
kiniečių, hebrajų knygų ir rank
raščių rinkiniai. Ir šiame uni
versitete yra studijavusių lie
tuvių. Pačiame New Haven mies
te yra per 163 tūkst. gyv. 

Kiti universitetai yra šiuose 
mažesniuose miestuose — In
dianos un-tas Blooming t on mies
te, Ind. su 15,000 studentų. Bib
liotekoje esama per 1 mil. kny
gų, rankraščių ir kt. šiame uni
versitete dirba prof. J. Balys. 
Michigano valst. universitetas 
veikia Ann Arbor, Mich, irgi tu
ri per 23,000 studentų Be kelių 
tūkstančių rankraščių un-to bib
lioteka turi apie pusantro milio-
no knygų, šiame un-te atskirai 
minėtina Istorijos Biblioteka, 
turinti retus, didelės vertės do
kumentus, rankraščius ir kt. 
Abiejų Amerikų praeičiai tirti 
šis un-tas turi labai daug me
džiagos. 

Indianos valst. yra dar ir ki
tas un-tas — Notre Dame, tokio 
pat pavadinimo mieste, čia ra
sime per 400,000 laiškų ir do
kumentų, liečiančių ankstyvąją 
katalikų bažnyčios istoriją Ame
rikoje. šioje mokslo įstaigoje 
dirba prof. S. Kolupaila. Stu
dentų apie 5000. 

žymiausias un-tas New Jer
sey valst. yra Princeton mieste 
(3500 stud.). Savo bibliotekose 
šis un-tas be daugelio arabų ir 
kitų rytų kraštų rankraščių, tu
ri plačius tarptautinės teisės ir 
diplomatijos, užsienio finansų ir 
kt. rinkinius. 

Iš mažesnių miestų paminėti-; 
nas ir Syracuse m. New York 
v. un-tas su per 19,000 studentų 
ir per 1500 mok. personalo. Bib
lioteka turi per 400.000 knygų. 
Be kitų rinkinių, istorijos bib
lioteka turi vokiečių istoriko L. 
von Ranke 20,000 tomų biblio
teką iš istorijos srities, šiame 
un-te pastaruoju® metu pradėjo 
dirbti visa eilė lietuvių tremti
nių, jų tarpe ir gen. S. Raštikis. 

Seattle, Wash. • yra vienas 
Ram. Vandenyno pakraščių 
miestų, pastaruoju metu žymiai 
išaugusių savo pramonės dėka. 
6įe miestas turi per 462,000 gyv. 

ir laikomas vartais į Tol. Rytus. 
Metinė uosto prekių apyvarta 
siekia per 10 mil. tonų. Pramo
nėje pažymėtiną, šio miesto 
reikšmę iškėlusi lėktuvų ir laivų 
gamyba. Miestas yra ir žymiai 
elektrifikuotas. Elektrą tiekia ir 
tolimesnėms sritims. Miesto ri
bose yra ir Washington valst. 
un-tas (per 16,000 stud.). Dėl 
švelnaus oro (temperatūra dar 
nebuvo nukritusi ligi nuliaus) 
per 30 metų susirgimų džiova 
skaičius yra sumažėjęs 50 nuoš. 

San Diego, Cal. — 320.000 
gyv. miestas yra vos kelios my
lios nuo Meksikos sienos. Būdin
ga, kad šianie mieste gyventojų 
skaičius kas dešimtmetį augo 
dvigubai. 1900 m. jų buvo 
17,000. šiuo metu tai ketvirtas 
savo dydžiu Kalifornijos mies
tas ir svarbus JAV laivyno cen
tras. Ir šiame mieste pramonę 
iškėlė lėktuvų gamybos įmonės. 
Miestas turi svarbų Lindbergho 
civilinį aerodromą. Pramonėje 
iškeltina laivų statyba, žuvų pa 
kavimas (viena pirmųjų vietų 
Amerikoje). Statyba mieste au 
ga nepaprastu tempu — kasmet 
pašoka apie 100 nuoš. Tik turis 
tai miestui kasmet duoda apie 
45 mil. pajamų. 

Portland, Oregon vaist. — tai 
dar vienas savo reikšme vis au
gąs Ram. Vandenyno pakraščių 
pramonės centras. Tai vienas 
didžiųjų krašto uostų. Juo nau
dojasi per 50 laivų bendrovių 
linijų, 41 prekybos su užsieniais 
linija. Metinė uosto apyvarta — 
pusantro mil. tonų prekių. Mies
tui daug naudos teikia urmo 
prekyba. Jos vertė siekia 1 bil. 
dol. per metus. Pramonėje pa
staruoju metu išaugo metalo 
įmonės, aliuminijus, maisto pa
ruošimo gamyba. Metinė pramo
nės gamybos vertė — 500 mil. 
dol. Columbios ir kitomis upėmis 
miestas turi labai palankias są

lygas prekybai su žymiomis že
mės ūkio, vaisių ir miško me
džiagos sritimis rytų Oregone ir 
Washington, Idaho, Montanos, 
Nevados, Utah ir Wyoming vals
tybėse. 

Persikėlę vėl į Atlanto pa
kraščius čia susidursime su ke
liais minėtinais mažesniais mies
tais. štai ir lietuviams pažįsta-, 
mas 

Hartford, Connecticut, šios 
valstybės sostine (per 177,000 
gyv.). Mieste ir jo srity pažymė
tina lėktuvų motorų pramon§ 
(Pratt-Whitney) ir rašomųjų 
mašinėlių (Underwood) gamyba. 
Hartford laikomas ir draudimo 
bendrovių centru. Rytų pakraš
čiuose vienas švariausių 
miestų. 

Norfolk, Virginia — Ir už 
Amerikos ribų žinomas karo lai
vų statybos eeatrąs. Gyv. — 
per 188,000. 

New Jersey valstybė, be Prin
ceton universiteto dar turi du 
labiau žinomus miestus — tai 
visai netoli New Yorko esąs 
Newark (per 437,000 gyv.) be 
plačios pramonės pasižymįs savo 
aerodromu — vienu žymiausių 
rytinėje Amerikoje, dar visai 
neseniai aptarnavusi# & New 
Yorką. * r 

Kitas miestas — Atlanto pa
krašty esąs Atlantic City — čia 
ne tik yra SLA nariams įrengti 
poilsio namai, bet šis miestas, 
ypač vasaros metu pritraukiąs 
daug maudymosi mėgėjų ir kitur 
pasauly yra pagarsėjęs savo gra_ 
žuolių (Miss America) konkur
sais, vykdomais kasmet rugsėjo 
mėn. pradžioje. 

(Pabaiga) 
Parengė V. A.. 

V. B t ii tn s 
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įames 

Lietuviais esžune mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt! 

Ėmmimiš 

ALT S-gos Bostono skyriaus 
namai jau baigiami įrengti ir 
jau rengiamasi užbaigtųvėms. 

Su nepaprastu entuziazmu ei
nama prie namo įrengimo pa
baigos. Inž. Jonas Mikalauskas 
ir dail. V. Andriušis nežiūri va
landų, kada pradeda ir baigia 
dienos darbą. Dėkingi bostone-
čiai sąjungos nariai, skautai ir 
lietuviška visuomenė mūsų na
mų talkininkams — projektuo
tojams. Skyriaus nariai ir skau
tai ištisas savaites juda, kruta 
prie šio darbo. Statybos k-tas, 
pirmininkaujamas Jono Kas-
mausko, jau keli mėnesiai kas
dien svarsto visus planus, dirba 
kartu su kitais talkininkais. Tai 
judėjimas kaip skruzdelyne. Ne
nutrūkstamai lanko lietuviška 
visuomenė kiekvieną vakarą dail. 
Andriušį ir gėrėsi jo menu. Jis 
ištiesęs ant grindų didžiausius 
projektus brėžia ant medžio ir 
leidžią į mašiną, kur agr. Ant. 
Bričkus pjausto iš medžio or
namentus. Viskas iš medžio, tam 
net skyrius nusipirko specialiai 
mašiną ornamentams pjaustyti. 

Inž. Jonas Mikalauskas pa
tiekė statybos k-tui galutinį pla
ną, nurodydamas dienas, kurie 
darbai kada turi būti užbaigti. 
Jis pats dirba ir vis ragina sta
tybos reikalų vedėją Igną Vi-
leniškį talkos, talkos, talkos. Iš 
rūsio vienos patalpos inž. Mika
lauskas padarė centrio šildimo 
katilinę, virtuvę su sandėliu, rū
binę ir naujas dvi išvietes. Adol
fas ščiuka — skyriaus narys, 
kaip vamzdžių fabrike, jungia 
vamzdžius vienas prie kito, ver
da ciną ir lieja, kad vanduo ne 
praeitų. Jam nuolatos talkinin
kauja Ant. Vileniškis. Pagal pla
ną baigiami laiptai, kurių ne
buvo (buvo sudegę), antrą augs 
tą visur tulpės, puošia laiptus — 
V. Andriušis turi kasdien lan
kantiems aiškinti, kad jo noras 
parodyti visiems lietuvišką me
ną. Jis įdeda sielą, kad visi jaus
tųsi po lietuvišku ^togu. Petras 
Bliumas, atlieka be kito talki
ninkavimo, ir fotografo parei 
gas. čia dedame nutrauka — 
V. Andriušio padarytą Vytį ir 
šonuose Heraldiką. Po Vytimi, 
jau baigiama lenta, kurioje bus 
aukso raidėmis įrašyta "Lietu 
viais esame mes gimę, lietuviais 
norime ir būti". Viskas išpjauta 
iš medžio, atrodo kaip iš bron
zos. Tie puošmenys bus salės ga
le ant sienos. Kitoj nuotraukoj 

su iš medžio išpjaustytom ra-
zetėm ant išpūošto lietuviško 
audimo. Visi darbai baigiami. 
Darbų pabaigtuves švęsime kar
tu su Naujų Metų sutikimu. Tam 
yra sudaryta speciali komisija: 
Laurinaitytė, Končius, St. Sant
varas, V. Andriušis, VI. Mickū-
nas ir J. Vasiliauskas. 

Oficialus namo atidarymas 
numatomas po Naujų Metų. Dr. 
Br. Kalvaičio vadovaujama ko
misija ruošia planą šiam lietu
viškam trimfui Bostone. Į ati
darymą kviečiami Mass. Guber
natorius Dever, Bostono mayo-
ras Heynes, ALT S-gos Centro 
V-ba, Sp. ir Informacijos k-ja, 
Skyrių atstovai ir kt. Atidary
mo proga, Ignas Vileniškis ren
gia medžiagą iš namo kūrimo 

Kremliaus užsienio politikos galvos 

istorijos šu foto iliustracijomis, 
mano išleisti knygutę, kurią 
redaguoja St. Santvaras. Yra 
pasiūlymų namus pavadinti 
"Lietuvių Ramoje". 

šiuo metu Bostono lietuviška 
visuomenė laukia šių namų ati
darymo. Laukia ypač jaunimas 
— skautai, šie jau savo veiki
mą pradėjo, nors dar namai ir 
neužbaigti. Ypatingai Bostono 
skyrius nori greičiau atidaryti 
duris ir leisti visuomenę į me
niškai įrentus rūmus. Visus 
geros valios tautiečius kviečia
me ateiti, pabuvoti, pasiklausyti, 
pasiskaityti ir lietuvišką knygą 
įsigyti. O jaunimas turės pro
gos pasilinksminti ir saver' rūpi
mus reikalus apsvarstyti, „ nes 
jiems skirti šie namai! 

Utiiiinislikos Isliiutas Brtuiklyiic 
• i- -r* .* tn • ,  .• 

Pereitą sekmadienį Lituanis
tikos Institutas Brooklyne pra
dėjo savo darbą. Pirmąją pa
skaitą skaitė prof. K. Pakštas, 
tema: "Lietuvos sienos". Pa
skaitos klausėsi Instituto. mo
kiniai ir jų svečiai. 

Institutas tuo tarpu dar ne
turi savo nuolatinių patalpų. 
Pirmoji paskaita įvyko Apreiš
kimo parapijos salėje. 

Po paskaitos keletas jaunimo 
vadovų kreipėsi į profesorių li
tuanistikos dėstymo klausimais. 
Jis buvo prašomas paveikti lie
tuvius klebonus, kad parapijose 
lituanistika būtų dėstoma nor
malių pamokų metu. 

Profesorius buvo giliai tuo rei
kalu susirūpinęs ir patarė "eiti 
į kitas mokyklas (suprask: vals. 
tybines), nes į šias vargu kur 
galima bus įeiti". 

Byla dėl lituanistikos dėstymo 
Apreiškimo parapijos mpkykloję 
dar nesibaigusi. Iš mokinių tėvų 
pusės teko patirti, jog yra žinių, 
kad parapijos klebonas žadąs 
tuo reikalu pradėti polemiką 
spaudoje. Daugumas betgi yra 
tos nuomonės, kad geriau .klebo
nas tegul kreipiasi į Vyskupiją 
ir jai išdėsto tėvų pageidavimus, 
ligi tenai nenuėjo tėvų delegaci
ja pati. • 

• * * 

Platesnio masto Vasario še-

Ą t t l J .  

šioliktosios minėjimą vasario 16 
matome ir viršutinės sienos dalį ' <fc New Yorke nutarė suruošti 

Spaudos Klubas, šiemet minįs 
15 metų savo veiklos sukaktį 
Šis minėjimas bus surengtas 
vienoje reprezentacinių miesto 
patalpų ir tik Klubo kviesti
niams asmenims, čia norima su. 
burti lietuvius spaudos darbuo
tojus ir asmenis, besidominčius 
lietuvių raštija. Taipgi norima 
pasikviesti ir tos srities svetim
taučių darbuotojų. 

Kartu bus kukliai paminėta ir 
Klubo veiklos sukaktis. Pereito 
penktadienio susirinkime Klubo 
narių buvo aptarti ir kiti aktu
alūs reikalai. Lietuvių bendruo
menės reikalu Amerikoje ry
šium su tik ką įvykusia New 
Yorke ALB inauguracija, kilu
siose diskusijose dalyvavo Dr. 
Vinikas, A. S. Trečiokas, A. 
Varnas ir kt. 

Susirinkimas vyko "Tėvynės" 
redakcijos patalpose, pirminin
kavo A. S. Trečiokas f 
riavo adv. St. Briedis. 

» * » 

Pereitą savaitę New .Yorko 
krantus pasiekė dail. V. K. Jo
nynas su šeima. Į Ameriką at
vyko dailininkų Košubų, brook-
lyniečių, padaryta darbo ir bu 
to garantija, šiuo metu dailinin
kas vieši pa ssavo gimines New 
Jersey, o, go to apsigyvens New 
Yorke. 

* * * 

Operetės Choras, vadovauja 
mas Mykolo. Liuberskio, pereitą 

Tur būt, u§ vienas kitas vals
tybės užsienių reikalų ministras 
tieturi tokio skaičiaus pavaduo
tojų, kaip Vyšinskis. Jis yra ap-
sistatęs net 8 pavaduotojais, ku
rių vieni, kaip Gromyko, Bogo-
molovas, Zorinas, Lavrentjevas, 
Dekonozovas, yra užsieniui ži
nomi, o kiti, kaip Lošokovas, 
Kumykinas, Jereminas, tylūs ir 
ibeveik negirdėti. Tačiau jie vi
si, būdami Višinskio pavaduoto
jai, atlieka atitinkamas funkci
jas sovietų užsienio politikoje. 

Gromyko, anksčiau buvęs do
centas, yra gabiausias Višinskio 
mokinys. Kaip ir jo mokytojas 
Višinskis, Gromyko draugijoje 
gali būti malonus ir patrauklus; 
jis laikomas puikiu šokėju. Ta
čiau, kai reikia, būna brutalus 
ir kandus. Dažnai jo veidas den
giamas nepermatomos kaukės. 
Jis yra pagrindinis Višinskio ky
lys Vakarams. 

Bogomolovas atstovavo Sovie
tų Sąjungai Parpiuje. Ten jis 
turėjo progos gerai išmokti dip 
lomatinio etiketo ir todėl yra 
laikomas pirštinuotu diplomatu. 
Jis yra tarpininkas Vakarų am
basadoms: dažnai pavaduoja sa
vo šefą, kai tas "serga diploma
tine liga" arba būna "išvykęs", 
ir, simpatingai nusiteikęs, pri
iminėja užsienių reikalų minis
trui adresuotąsias notas. 

Zorino ir Lavrentjevo dėmesys 
skiriamas vadinamosioms "liau
dies demokratinėms" valsty
bėms. Zorinas organizavo Čeko
slovakijoje komunistų pučą, pa
darė Gottvaldą prezidentu, lik
vidavo Masaryką. Tai didieji 
Zorino "nuopelnai". 

Dekonozovas, buvęs ambasa
dorius Berlyne, yra Stalino^ ir 
Berijos tautietis, gruzinas. Jis 
1938 metais netikėtai atsirado 
Maskvoje, kai Berija panoro su
silpninti vis didėjusią ždanovo 
įtaką, grėsusią paties Berijos in
teresams. Dekonozovas padėjo 
Berijai vykdytojo politinio pa
vydo planą. Dekonozovas gerai 
žinomas ir Lietuvos žmonėms iš 
tų laikų, kai jis, organizuodamas 
Lietuvos įjungimą į Sovietų Są
jungą, marijonetinės "liaudies 
vyriausybės" galvą prof. Vincą 
Krėvę — Mickevičių įtikino sa
vo nuoširdumu ir Sovietų Są
jungos gera valia. 

Kiti trys Višinskio pavaduo
tojai — Lošakovas, Kumykinas 
ir Jereminas — pašvęsti Rytų 
politikos reikalams: jie pirmoje 
eilėje domisi Azijos politiniais 
įvykiais. Jie dalyvauja visada 
visi Maskvoje ruošiamuose Ki
nijos ar šiaurės Korėjos amba
sadų priėmimuose. Svarbiausią 
vaidmenį, bet gi vaidina Loša 
kovas, nes jis laikomas Kinijos 
reikalu žinovu. 

Tačiau visų šitų sovietų užsie

nio politikos vyrų (užsienių reik. 
ministro pavaduotojų) vaidmuo 
yra ribotas, nes jie, nė vienas 
nebūdami komunistų partijos 
centro komiteto nariai, yra tik 
akli ir klusnūs duotųjų direkty
vų vykdytojai. 

Sovietų užsienio politikos pa
grindinius dėsnius nustato ir nu
rodo politinis biuras, vadovau
jamas paties Stalino, kurio ir 
priklauso paskutini^ žodis. O 
visas užsienio politikos detales 
išnagrinėja ir pritaiko užsienių 
reikalų ministerijos užsienių rei
kalų komisija, kurios reikšmė 
yra kur kas didesnė, kaip visų 
užsienio reikalų ministro pava
duotojų. šioje komisijoje pagrin
dinis ir svarbiausias asmuo dar 
tebėra Molotovas, politinio biu
ro narys, Stalino asmeninis, 
draugas, mažosios ministrų ta-
jrybos narys, buvęs užsienių rei
kalų ministras, šios komisijos 
nuolatiniu nariu yra ir Maksi
mas Litvinovas, buvęs ambasa
dorius Londone ir užsienių rei
kalų liaudies komisaras, senųjų 
revoliucionierių klasės atstovas. 

šinskis, gerai žino, kad jis tėra 
tik figūra sovietinės užsienio 
politikos šachmatų lentoje ir 
nieko daugiau. Tą pat vaidmenį, 
kaip ir Litvinovas, šioje komi
sijoje vaidina ir Losovskis, il
gesnį laiką buvęs užsienių rei
kalų liaudies komisaro pavaduo
tojas. Jis naudojasi šia garbe 
dėl to, kad turi ilgametį paty
rimą užsienių reikaluose iš tų 
laikų, kai buvo komunistų pro
fesinių sąjungų internacionalo 
pirmininkas. 

Be šios komisijos, Sovietų Są
junga turi užsienių reikalams 
dar dvi komisijas: vieną vy
riausiajame soviete ir kitą tau
tybių soviete. Tačiau jos maža 
ką bendro turi su užsienių rei
kalų komisija, esančia užsienių 
reikalų ministerijoje. Vyriausio
jo sovieto ir tautybių sovieto 
komisijos atsakingos tiesiog ko
munistų partijos centro komi
teto organizaciniam biurui, jų 
uždaviniai yra grynai tik orga
nizacinio pobūdžio. Priklausomu
mui sustiprinti į abi šias ko
misijas įeina po organizacinio 

Bet gi Litvinovas, kaip ir Vi- biuro atstovą. Vyriausiojo so

vieto užsienių reikalų komisš-
joje organizaciniam biurui at
stovauja Adrianovas, kuris yra 
ir Jos komisijos pirmininkas. Į 
tautybių sovieto užsienių reika
lų komisiją organizacinio biuro 
atstovu įeina komsomolų gene
ralinis sekretorius Michailovas. 
Kiti šių komisijų nariai yra Sta
lino asmeniniai draugai, šis į 
Stalino asmenį gravitavimo prin
cipas yra griežtai išlaikomas vi
sose institucijose, kurios tik# tu
ri ką nors bendro su sovietine 
užsienio politika: visur .žmonės 
iš Stalino draugų ratelio vykdo 
svarbiąsias funkcijas. 

Savaime aišku, tas pats prin
cipas yra ryškus ir paties Sta
lino vadovaujamo politinio biu
ro sąstate. Todėl dėl užsienio po
litikos tikslų skirtingų nuomonių 
nėra ir būti negali. Visada ir 
visur nuosekliai siekiama su
kurti visame pasaulyje viešpa
taujanti rusiškai bolševikinė im» 
perija, kuri pajėgtų likviduoti 
"paskutines mirti pasmerkto 
kapitaliztinio pasaulio liekanas". 
Nuomonių skirtumas gali pasi
reikšti tik dėl priemonių, ku
riomis šis imperialistinis tiks
las, pasaulines revoliucijos .de
klaruotas, lengviausiu būdu ir 
greičiausiu laiku galėtų būti pa
siektas. 

Bronius Pakenė 
1951. XI. 25 d. 

Mindaugo minėjimas Detroite 

sekmadienį buvo išvykęs savo 
pirmojo koncerto už Brooklyno 
ribų. Waterburio ALTS kvie 
čiamas, choras koncertavo di
džiausioje to miesto salėje — 
Temple Hali. Choras pasirodė su 
visais savo padaliniais: miršrus, 
vyrų ir moterų, taipgi dainavo 
ir su soliste dvi dainas: Oi, kas 
sodai ir Karvelėli mėlynasis. 

Kartu su choru išvykos kon
certe dalyvavo solistė M. Nai 
nytė — Dobužinskienė, kuri dai
navo akompanuojant Aleksui 
Mrozinskui. A. Mrozinskas 
skambino ir solo. 

Prieš koncertą ir po koncerto 
koncertininkus sveikino ALTS 
pirmininkas dr. Colney. Choro 
dirigentas, choras, solistė ir 
akompaniatorius gavo gražių do
vanų. Po koncerto įvykusioje 
arbatėlėje koncerto rengėjai ir 
koncertininkai praleido jaukiai 
porą valandų. 

Šiuo metu Operetės Choras 
jau pradėjo ruoštis savo kon
certui, kuris sausio 20 d. įvyks 
Shwaben Hall. Tai bus antrasis 
jo koncertas Brooklyno visuo
menei. Pirmasis įvyko perniai 
Liet. Piliečių Klubo salėje. 

įvyks šį sekmadienį 3 vai. po 
pietų Blessed Sacrament kated
roje. Minėjimo metu pamokslą 
pasakys neseniai iš Europos at
vykęs vysk. Brizgys. 

Po minėjimo įvyks vaišės 
vysk. Brizgiui pagerbti. Bilietus 
į vaišes galima įsigyti pas ka
talikiškųjų organizacijų atsto
vus. 

LATVIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTIS 

buvo paminėta *ALB radio va
landėlės metu lapkričio 18 d. P. 
VI. Pauža trumpoje paskaitoje 
peržvelgė latvių tautos kelią į 
laisvę ir bendrą broliškų baltų 
tautų likimą. Programoje trans
liuotos latvių liaudies dainos ir 
muzika, o programos pabaigoje 
— Latvių Tautos Himnas. 

Tiek Radio Klubas, tiek ir 
programos dalyviai už šį minė 
j imą gavo iš vietos latvių vi
suomenes gražių atsiliepimų ir 
padėkos laiškų. 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
PROGA 

RAMOVĖS Sąjunga suruošė 
lapkr. 22 d. buv. Lietuvių salėje 
minėjimą. Minėjimo metu kal
bėjo gen. Černius ir kap. Ru-
seckas. 10 vai. šv. Antano baž
nyčioje įvyko pamaldos su tai 
progai pritaikintu pamokslu. 

Lapkričio 24 d. mūsų kariuo
menės sukaktis paminėta ALB 
radio programos metu. Kalbėjo 
adv. A. Conrad ir p. A. žiedas. 
Muzikinę programą sudarė mūsų 
kariškos dainos ir maršai. 

Lapkr. 30 d. radio valandėlės 
metu įdomių atsiminimų iš kau
tynių prie Radviliškio papasa-
kojojų dalyvis K. Ambraziejus. 

G)YVA BALF'o VEIKLA 

Lapkr. 24 buv. Lietuvių svetai
nėje įvyko BALF'o vakaras, su
traukęs didelį būrį svečių. Pro
gramoje — vykusiai suvaidinta 
P. Vaičiūno komedija "Tuščios 
Pastangos". 

Praėjusį sekmadienį buv. Lie
tuvių svetainėje įvyko BALF'o 
"laimės vakaras" — loterija, 
šiuo metu taip pąt vyksta ir 
BALF'o vajus — pinigų ir dra
bužiu-riaklia va. 

NAUJĄ SPAUDOS KIOSKĄ 

krautuvėje priešais šv. Antano 
bažnyčią atidarė VI. Vismantas 
ir VI. Pauža. Kioske galima įsi

gyti naujų lietuviškų knygų ir 
užsiprenumeruoti laikraščius 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ 

ruošia šiais metais Detroito 
skautės ir skautai. Sutikimas, su 
nuotaikinga programa, įvyks 
buv. Lietuvių svetainėje. Skau
tai tikisi gausaus lietuviškos vi
suomenės atsilankymo. 

IRGI KRITIKA 

"Naujienų" 273 ir 274 nume
riuose Gr. Arvydaitės slapyvar
džiu prisidengęs kritikas "re
cenzuoja" Vyt. Alanto komediją 
"Ragučio šaltinėlį" ir jos pasta
tymą Detroite. Pasak kritikos 
autoriaus, veikalas yra pavykęs, 
nes ... "Lietuvoje burmistrus 
rinkdavo miestų tarybos, o tvir

tindavo apskrities viršininkas^" 
Ir komedijos veikėjai puikiai su
kurti, nes ... "tautininkų lai
kais buvo geros sąlygos viso
kiems karjeristams tarpti.. 
žodžiu, meniniu atžvilgiu veika
las pavykęs, nes "... tautininkų 
laikais miestų tarybose sėdėjo 
taip pat karjeristai ir turtuolių 
pataikūnai .. .* 

Tikrai įdomiai kritikuojamas 
meno kūrinys! Anksčiau tokios 
kritikos pavyzdžių užtikdavome 
tik anapus geležinės uždangos. 
Pasirodo, kad ir mūsų tarpe at
siranda "kritikų" pagal partijos 
generalinę liniją. Sveikiname... 

* 
Gerb. p. V. Kučionį ir V. Mi-

siulį dėl DIRVOS 45 nr. įvyjyjr 
sios klaidos atsiprašome. 

Aitvarai ir faktai 
Lapkričio 8 d. Dirvoje tilpusi 

klaidinga informacija pagrįsta 
korespondencija "Nesugalv o j o 
vardo" galėjo skaitytojuose su
daryti įspūdį, jog A. Kačanaus-
ko vadovaujami Aitvarai neturi 
jokio ryšio su pernai A. Mro-
zinsko vestų Aitvarų kvartetu ir 
pasisavino dar egzistuojančio 
pernykščio kvarteto vardą... 

Nesulaukus anos žinios ati
taisymo, Dirvos skaitytojams 
tenka patiekti šiuos faktus: 

1. Dar praėjusio sezono vidu
ry, kai A. Mrozinskas Aitvarams 
pareiškė pasitraukiąs iš kvarte
to, likę nariai nutarė kviesti va
dovu A. Kačanauską. 

2. Atlikęs sezono įsipareigoji
mus kvartetas išsiskirstė. Pasi
traukė ne du nariai, kaip teigia
ma minėtoje koresp., bet visi 
keturi ^balsai, neskaitant anks
čiau de jure pasitraukusio va
dovo, kuris kvarteto išsiskirs
tymą konstatavo savo laiške 
buv. reikalų vedėjui ir painfor
mavo atgaivinąs vieną iš seniau 
veikusių kvartetų. Tad teigimas, 
jog pernykščiai Aitvarai "eg
zistuoja, nors šiuo metu, dviem 
jo nariams pasitraukus, nerepe
tuoja" prasilenkia su tiesa. 

3. Vardas "Aitvarai" parink
tas ir priimtas viso buvusio ko
lektyvo (pirmojo sąstato), o ne 
vieno kurio nario. 

4. Praėjusį , sezoną Aitvaruo
se, sąstatui besikeičiant, daly
vavo ir jų vardą nešiojo viso 7 
asmenys. Dėl kvarteto atsikūri

mo A. Kačanausko vadovybėje 
ir dėl tolimesnio Aitvarų vardo 
naudojimo jie pasisako šiuo san
tykiu: 5 už, 1 prieš, 1 susilaiko. 

5. Iš paskutiniojo pern, metų 
sąstato du balsai, kuriems aplin
kybės dar leido, tebedainuoja 
šiemetiniame sąstate. Koresp. 
tai nutylėta. y\ 

6. Aitvarai niekd nežino apie 
koresp. minimas neva jų įdai
nuotas plokšteles. 

Daugelis ansamblių bei kolek
tyvų keitė narius ir vadovus, o 
jų vardai liko. Ir dabartinis Ait
varų sąstatas tik džiaugsis, jei 
ateityje kas nors tęs jų darbą 
Aitvarų vardu. Aitvaras 

Seniausias ir gražiausiai ilius* 
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
Įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas -
dovanai. 

6755 So. Western 
Chicago 36, III 

Ryšy su spaustuvės praplėti
mu j ieškomas prityręs linotipi
ninkas lietuvis. Atlyginimas la
bai geras. 

"žiburio*' spaustuvė, 
333 — 335 E. Street, 
$ow Boston, Mass. 



W\ • w;- - ^ * ' < ,*V •  ' - •  •  • -  , •  ' < • '  >  

' /<,«V*J 

v 
v  a a  i  t r  1951 gwmdKo « <1. • Nr. 4# 

SENIAU IR DABAR 
S. S. KARPIUS 

PAŽELGUS fk^tTBi 

1893, gruodž. 1 — Amerikos 
lietuviai, atėjus žiniai apie Kra
žių skerdynes, įvykdytas lapkr. 
22-23 d. pradėjo protestų bangą 
prieš Rusiją. 

1896, lapkkr: 24 — Pilnai pra
dėjo veikti Tėvynės Mylėtojų 
Draugiaj; pirmininku išrinktas 
J. Kazakevičius. Jos tikslas bu
vo: leisti knygas ir slaptais ke
liais siųsti j Lietuvą. 

1898, gruodž. 1 — Visus me
tus buvo renkamos aukos šelpti 
Lietuvoje sergantį Dr., Vincą 
Kudirką. 

1907, grvdž. 1 — 'Tautinė 
spauda pradėjo rimtai rūpintis 
socialistų pavojum, kurie veržė
si į SLA ja užgrobti. 

1916, lapkr. 22 — Iš Petrogra
do atvyko kun. Būčys (dabar 
miręs Romoje vyskupds), kuris 
pradėjo dirbti "Drauge", Chica-
goje. 

1916, lapkr. 29 — Amerikos 
laikraščiuose paplito žinia, jog 
Vokietija paskelbus Lietuvos 
valstybės pripažinimą ir kara
lium siūlo kaizerio antrąjį sūnų, 
Eitelį. 

1917, lapkr. 29 — New Yorke 
įvyko Tautinės Tarybos ir ka
talikų Amerikos Lietuvių Tary
bos atstovų suvažiavimas. So
cialistų Darbininkų Taryba da
lyvauti atsisakė. Įsteigtas bend, 
ras komitetas su trimis atsto
vais nuo abiejų tarybų. 

1917, gruodž. 8 — New Yorke, 
Alijantų Bazare, įvyko Lietuvių 
Diena su Lietuvių Meno paro
da, choro dainomis, etc. Lietu
vos šelpimui laimėta aukų. 

1918, lapkr. 26 — Bendras 
tautininkų ir katalikų Pildoma
sis Komitetas atsišaukia į visuo
menę sudėti $400,000 fondą, Lie. 
tuvos paramai karui pasibaigus. 
Tautininkai vėl siūlė fondų su
vienijimų, bet katalikai reika
lavo pasiduoti jų kontrolei, tik 
tada vienybė galėsianti įvykti. 

1918, lapkr. 29 — "Lietuva", 
Chicagoje ėjus savaitiniu, per
organizuota į dienraštį. Redak
torius — B. K. Balutis. 

1918, gruodž. 4 — Bendrame 

Atviras laiškas „Tautiečiui" 

CHICAGIECIAI, ĮSIDĖMĖKITE 

DR. ANTANAS 

RUDOKAS, O. H* 

tikrina akis, pritaiko akinius, 

keičia stiklus 

4701 S. Damen Ave., 

Chicago 9, 111. 
(47-sios ir Dameij kampas) 

Priima: 6-Įr. v.; 

šeštad. 10 v. r. — 6 v. v.; 

trcčiad. tik susitarus. Tel. YA 7-7381 

'tautininkų ir katalikų tarybų 
posėdyje priimta priesaika Lie
tuvos nepriklausomybės pareiš
kimui. Taikos konferencijon Pa
ryžiuje nutarta siųsti Dr. J. 
Šliupą, inž. T. Norų, adv. J. S. 
Lopatto, kun. J. žilių, Julių Kau. 
pą ir K. česnulį. (Vėliau katali
kų taryba atsisakė duoti Dr. J. 
Šliupiui įgaliojimą). 

1919, gruodž. 1 — Bendras 
Liet. Pild. Komitetas pradėjo iš
davinėti Lietuvon važiuoti pa
sus. 

1919 gruodž. 3 — New Yorke 
įvykusiame visuotiname lietuvių 
suvažiavime nutarta sukelti Lie_ 
tuvai paskolą $5,000,000 sumoje. 

1921, lapkr. 30 — New Yorke 
įvyko tautininkų ir katalikų vei 
kėjų konferencija, kurioje pri 
imta rezoliucija prašanti Ame
riką pripažinti Lietuvos valsty
bę, ir išneštas prostestas prieš 
Hymanso projektą. 

1923, gruodž. 6 — Lietuvos 
atstovu į Čarneckio vietą atvyko 
Kazys Bizauskas. Jis pasižadėjo 
lietuvių srovių atžvilgiu būti be
šališku. 

1924, grudž. 4 — Paaiškėjo, 
kad dainininkas, Ignas Dygas, 
lenkų pasisavintas ir vadinamas 
"lenkų tenorų karalium", yra 
lietuvis. (Jis tarp lietuvių nie
kad nepasirodė, ir kur vėliau 
dingo — nežinoma). 

PREZ. SMETONA IR 
KOMUNISTAI 

Minėjau jau apie mūsų kata
likų laikyseną į Lietuvos Res
publikos Prezidentą A. Smetoną 
kai jis į Ameriką atvažiavo, ir 
apie Amerikos Lietuvių Tarybos 
aukštųjų vadų "privačias" pa
stangas, kad A. Smetona į Ame
riką neatvažiuotų. 

Kaip elgėsi mūsų komunistai ? 
Jie taip pat griebėsi šmeižti ir 
skleisti melus, kaip komunistų 
yra priimta. 

Be riksmų, kaltinimų N "krau-
geringumu", Lietuvos "darbi
ninkų žudymu", dar mūsų ko
munistai atvažiuojančiam į 
Ameriką Lietuvos Prezidentui 
pridėjo "pavogimą ir pabėgimą" 
su $6,000,000 — tėmykit, ne su 
5 ar 10, bet su šešiais milionais 
— Lietuvos valstybės pinigų... 

A. Smetona su žmona ir jų 
šeimos kiti nariai atvažiavo per 
Braziliją, nes tiesiog iš Euro
pos į Ameriką 1940 metų pa
baigoje nebuvo galima gauti 
laivuose vietos, daugybė net 
amerikiečių grįžo iš Europos per 
Pietų Ameriką, nenorėdami lauk
ti po kelis mėnesius iki pateks 
į laivą tiesiog Amerikon. 

Smetonų vykimas į Pietų 
Ameriką davė komunistams dar 
vieną melams temą — "pavog
tais" Lietuvos valstybės pini
gais Smetona nusipirkęs Brazi
lijoje dideles plantacijas — dva
rus ... 

"Dirvos" Nr. 42 spalio 18 d., 
buvo įdėtas straipsnis "Ne 
k i e k v i e n u  l i e t u v i š 
k u m u  g a l i m a  d ž i a u g .  
t i s po . kuriuo, pasirašo 
"Tautietis". 

Lengviau yra kalbėtis, kai 
žmogus žinai su kuo kalbiesi; 
kai gali žvelgti į jo veidą, akis 
ar bent į jo pavardę, apie kurią 
ar iš žmonių, ar iš spaudos būsi 
girdėjęs. Sunkiau, kai nori pa
sikalbėti su žmogumi, kuris iš-
vilkęs savo brolio lietuvio vardą 
spaudon, viešai jį apkaltina, o 
pats savo veidą po "tautiečio" 
kaukia paslepia... 

Kadangi lietuviškame laikraš
ty pasirašei "tautiečiu", tai esi 
lietuvis ir dėl to, leisk man va
dinti Tave broliu. Brolau, skai
tydama Tavo rašinį apie p-lę 
Mariją Aldoną Pauliūtę negalė
jau ir dabar negaliu suprasti, 
kodėl pasiryžai tai padaryti — 
apiplėšti jos ir jos tėvų garbę? 
Ar tie žmonės Tave nuskriaudė, 
ar užgavo? Ar tik didelio -patri
otizmo vedamas pasiryžai tai 
padaryti? Jeigu taip, tai didžiai 
klysti, nes tokiu būdu, kokiu pa-
sireiškei savo rašiny, svetimoje 
šalyje prie lietuvybės nepririši 
nei senųjų, o dar labiaus jau
nuomenės. 

Savo rašiny, mielas Brolau, 
užgavai ne vien p-lę. Mariją Al
doną, bet didesnę dalį Ameriko
je gimusio ar tik augusio jau
nimo. Tą Tau Brolau sakau iš 
patyrimo ir žmoniškumo jaus
mo vedama, neliečiant jau pa
prasčiausios logikos. 

P-lę Mariją Aldoną pažįstu 
nuo jos kūdikystės dienų. Ji vi
sada buvo gera, padori ir labai 
tvarkinga mergaitė. Ji ne tik 
mokėjo ir kalbėjo, bet moka ir 
kalba lietuviškai ir dabar; tą 
tvirtina mano vyras, kuris pra
eitais metais svečiuodamasis 
Hollywoode, didesnę dali laiko 
praleido p. Paulių namuose ir 
p-lės Aldonos draugystėje. ' 

Kad ji nedemonstruoja savo 
asmenybės neiv lietuvybės tarpe 
Hollywoodo lietuvių, tai tam yra 
priežasčių, kurias ji išsivežė dar 
iš Toronto. 

Matai, Brolau, Tu neesi pir
mutinis, kuris taip negailestin
gai užgavai tos šeimos jausmus 
iki pat širdies gelmių ... šeimos, 
kuri pati, be cento pagelbos iš 
niekur, išgyveno didžiausius 
sunkumus ir, pastebėję savo ma-

i žytės Aldutės gabumus, pasiry
žo ir kiečiausį vargą nugalėti, 
kad tik ją paruoštų menui. Jau 
vien už tai, jos tėvai, verti labai 
didelės pagarbos. Bet, deja ... 

Jau išėjo iš spaudos PLB VOKIETIJOS KRAŠ
TO VALDYBOS LEIDYKLOS išleista knyga — 

geriausia kalėdinė dovana — 

T  i  V  Ų  P A S A K O S  
Iš lietuvių pasakų lobyno parinko ir skaityti paruošė 

A. GIEDRIUS, iliustravo dail. J. KAMINSKAS. Knyga 
kietais viršeliais, 150 pusi., didelio formato, su plačiu au
toriaus įvadu apie lietuviškas pasakas. Kaina $1,90 

Be to, leidykloje dar galima gauti: 
1. LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS, Prof. P. Skardžius ir kt. $4,50 
2. PRINCAS IR ELGETA, Mark Twain, apysaka 1,20 
3. NORMUOTOS ŠYPSĖNOS, Brazvilius, feljetonai 0,25 
4. ŽEMĖS PAKOPOS, J. Baltrušaitis, eilėraščiai 0,75 
5. RŪTELĖ, Gerutis, skaitymai 3 sk., gamta 2,00 
G. TĖVELIŲ PASAKOS, A. Giedrius 0,25 
7. VILKAS MEŠKERIOTOJAS, Pr. Imsrys, eil. pasak# 0,25 
8. TOLUMOS, F. Kirša, eilėraščiai 0,75 
9. DATLI SAULUTĖ, Kolba, spalvuoti piešiniai vaikams 0,50 

10. PO RŪSČIUOJU DANGUM, L. Šeštokienė, novelės *_ 0,25 
11. Lietuvių k. gramatikos, geografijos, istorijos, gamtos m. 

ir skaičiavimo vadovėliai po « 0.50 

Platintojams nuolaida. Kreiptis: Litauisches Zentralkomitte, Verlag 
(20a) Hannover, Hegelstr. 7, Germany ir pas vietos platintojus. 

PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
L e i d y k l a  

-

Neužteko spaudoje ir žodžių 
tuos melus skleisti. Komunistai 
buvo atspausdinę dešimtis tūks
tančių lapelių su tais pačiais 
įtarimais ir platino juos tarp 
lietuvių. 

Amerikiečiai kai kurie taip 
pat buvo jau pasidavę sovietų 
melų ir propagandos įtakai, kiti 
net parsidavę; jie didžiojoje 
amerikoniškoje spaudoje rašė, 
esą, Lietuvos prezidentas buvo 
sudaręs slaptas sutartis su na
ciais prieš Rusiją, ir kad vokie
čiai 1941 metais, pradėdami ka
rą prieš Sovietus, panaudoję 
Lietuvą kaip "pasišokėjimo len
tą" Rusijai užpulti... nors bu
vo žinoma, kad tada Lietuvą 
valdė rusai, iš paties Hitlerio 
gavę, ir kai vokiečiai Rusiją 
puolė, jie pradėjo savo žygį iš 
Vokietijos. 

šitą melą skleidė kolumnistas 
Drew Pearson, kuris praeitą va
sarą jau buvo nusidanginęs Eu
ropon ir savo kaštais ir pastan
gomis leido propagandos balio
nėlius čekoslovakijon prieš ko-
munismą, pagaliau patyręs, kas 
iš tikro komunizmas yra. 

Kiti, net paties Roosevelto ka
bineto nariai, kaip prof. Ray
mond Moley, rašė, kad Lietuva 
yra tik Rusijos teritorijos dalis, 
atplėšta nuo Rusijos po pirmo 
pasaulinio karo ir turi būti Ru 
sijai grąžinta... 1 

Kaip prieš 15 metų, kada Aldutė 
vaidino ir šoko lietuviškoje sce
noje su kitais Toronto lietuviu
kais ir vėliau viena solo rečita
liuose — atsirasdavo "išminčių", 
kurie pašiepdavo tėvus už jų įsi. 
tikinimą ir širdingas pastangas 
Aldutę mokslinti — taip ir da
bar Tu, Brolau, suradai dar stip
resnių "faktų" ir argumentų, 
išvardindamas tuos niekam kal
tus lietuvius — išgamomis, raus. 
vais ir ("jei nepasakyti dau
giau"). Brolau, tai labai stiprus 
apkaltinimas, ypač šiuo metu ir 
jeigu ši šeima panorėtų patrauk
ti "Dirvą" atsakomybėn, kažin iš 
kur Tu, Brolau, gautum faktų? 

Mes Toronto lietuviai žinome, 
kad p-lės Aldonos tėvas, per il
gus metus buvo S.L.A. 236 kuo
pos narys ir persikėlęs į J. A. 
Valstybės, yra Los Angeles SLA 
kuopos narys, bet niekad negir
dėjom kad jis priklausytų ko
kiai partijai. Jos motina iki iš
vykimo priklausė Toronto Lie
tuvių Moterų Labdaros Grupei 
"Daina", bet jokiai partijai! 

Tavo Brolau rašiny, išsfireikš-
ta: "...Tik mūsų "kylančioji 
žvaigždė", šimtanuošimtinė lie
tuviško kraujo duktė, o gėdisi, 
slepia, ar net klastoja savo kil
mę ir tautybę". Kaip baisiai 
klysti brolau, kaip baisiai klys
ti... Įrodymą, kad taip nėra — 
siunčiu kartu su šiuo laišku. Tai 
yra iškarpa iš Toronto Star 
Weekly, 1951 m. rugpjūčio 25 d., 
kurioje yra didelė p-lės Mari Al-
don nuotrauka ir po ja plačiame 
paraše yra pasakyta, kad tai 
Toronto lietuvaitė! 

O štai kitas įrodymas: aną 
dieną pašaukia mane telefonu 
p-lė Vanda Dervinytė, Toronto 
lietuvių visuomenininkų duktė, 
ir sako: "Girdėjau, kad Aldona 
Paulius labai užgauta "Dirvoje", 
esą kad ji vengė lietuvių kalbos 
arba nenorėjo prisipažinti lietu
vaitė". — Taip sakau, tikrai 
užgauta jų visa šeima. — "Jei
gu jūs rašysit spaudon apie tai, 
tai prašau pažymėti, jog aš iš
buvau su Aldona vienoje klasė
je per ketverius metus ir kad 
ji buvo ne tik labai maloni, drau
giška, visad linksma ir tikrai 
niekuomet nevengė prisipažinti 
lietuvaite ir ją visi žinojo kaip 
lietuvaitę. Aš labai džiaugiuos 
ir didžiuojuos, kad jai sekasi ir 
apgailestauju dėl šio įvykio 
spaudoje. Jūs galite įdėti ir ma
no. pavardę", — užbaigė p-lė 
Dervinytė. 

Tai štai, Brolau, gimnazijos 
klasės draugės liudijimas. 

O pasakyk Brolau, ar išau
ginai savo šeimą svetimoje pa
dangėje, lietuviškoje dvasioje? 
Jeigu auginai, tai žinai, kaip 
lengva tas atlikti. Aš auginau 
tai tikrai žinau!! Jeigu dar tik 
augini — žiūrėk, kad netektų 
gėdytis savo paties kitiems tai
kytų skaudžių žodžių. O jeigu iš 
viso neauginai ir neaugini, — 
tai kaip gali sau leisti tokiuose 
klausimuose žmones žeminti ir 
niekinti? ; 

Savo rašiny, Brolau primeni 
Jievutę Paulekiūtę, kaip palygi
nimą patriotingai lietuvaitei. 
Tarp tų dviejų lietuvaičių padė
ties ir aplinkybių, yra toks di
delis skirtumas, kaip diena ir 
naktis. Pirmiausia, J. Paulekiūtė 
specialiai karjerai nesiruošė. Ji 
prasimušė amerikoniškosios vi
suomenės scenon, dėka jos iš
rinkimo lietuvaite gražuole, pa
saulinės parodos Chiiagoje 1933 
metais proga. Ačiū jos laimės 
žvaigždei, grožiui, keliems lie
tuviams visuomenininkams ir 
visuomenei už jos išrinkimą ir 
spaudai už didelį propagavimą, 
ji Lietuvių Dienoje, su savo svi
ta, rausvų rožių vainiku vaini
kuota —> įvažiavo pasaulinėn pa-
rodon. Rodos tik vakar tą vaiz
dą mačiau, nes, matai Brolau, 
turėjau laimės ir aš ten, tarp 
dešimčių tūkstančių lietuviško
sios visuomenės grumtis ... 

Po to, sekė oficialus perstaty
mas, visos amerikoniškosios 

į spaudos atstovų teiravimasis ir 

fotografų blykčiojimas. Ir sakyk 
Brolau, kaip^po to visko p-lei 
Paulekiūtė galėjo kitaip elgtis, 
negu kad ji elgiasi? 

O pažvelkim dabar į p-lės Ma
rijos Aldonos padėtį. Vos pen
kerių metelių būdama, pradeda 
ne tik bendrąją mokyklą, bet pi
ano ir šokių pamokas. Kiek. pa
augėjusi, įstoja dramos mokyk
lon. Su tiek valandų mokyklose 
ir trigubu valandų pamokų pri-
ruošime namuose — mergaitė 
neturėjo laisvos valandos nei 
savo vaikystėje, nei jaunystėje. 
Nei išeiti su draugais — nei 
kalbėtis litetuviškai su tėvais, ku
rie irgi ilgos depresijos laikais, 
ar buvo bedarbiai ar dirbo net 
vakarais, kad kaip nors sudurti 
galą su galu ir nesutrukdyti Al
dutės mokslo. Ar žinai, Brolau, 
kaip sunku tiems žmonėms bu
vo ? O Aldutės motina dirbo dirb
tuvėje iki 9 vai. vakare, ir 1 vai. 
tą pačią naktį ji pagimdė jos 
sesutę... Ji turėjo stovimą 
darbą! « 

Ir po to, Brolau, nieks iš lie
tuviškosios visuomenės nesijau
dino, labai mažai kas užjautė, 
o jie nei nesiskundė... tik kai 
dar juos išbardavo už dėjimą 
pastangų Aldutę mokslinti, arba 
neretai net pašiepdavo, griau
dami ir taip už augščiausių kal
nų besislepiančias viltis — varg
šas tėvas atsidusdavo ir saky
davo: "Tai matai kaip lietuviai 
daro..." Ir ar galima buvo ta
da jį kaltinti, kai gilus nusivy
limas" prakalbėdavo jo lūpomis? 

Ir šiandien, kada po didelių 
pastangų, lūkesčių, jau bene pa
skutinis kalnas buvo perlipamas, 
kur Aldutė pagaliau galės atsi
kvėpti ir numesti netikrovės 
naštą — kas, jeigu ne lietuvis, 
spjovė jai į veidą, išniekino jos 
tėvus!.. Ir kokių pasėkų iš to 
lauki, Brolau? Jei manai, kad 
savo rašiniu sustiprinai lietuvy
bės ir patriotizmo pamatus iš
eivijoje —tai labai klysti. Tu, 
Brolau, įkišai dinamito į tuos 
pamatus, o pasėkas pats gerai 
žinai. Bent turėtum žinoti. 

Prieš savaitę, pirkinė j ausi di
džiausioje Toronte, T. Eaton de-
partamentinėje krautuvėje ir 
belaukdama grąžos, girdėjau tri. 
jų elegantiškų pardavėjų pasi
kalbėjimą: 1 — "Aš vakar ma
čiau "A Streetcar Named De
sire". Geras veikalas". 2 — 
"Mari Aldon, scenoje tame vei
kale vaidino; rodos Martos ro
lėje". 3 — "Tą rolę dabar vai
dina Vivian Leigh, tai ji turėjo 
būti gera toje rolėje, tai yra, 
galėjo gerai pasireikšti, nes tai 
sunki ir svarbi rolė". 

Tikėk, Brolau, tų merginų 
trumpame pasikalbėjime, jautė* 
si pasigerėjimas ir pasididžiavi
mas, kai jos minėjo p-lę Mariją 
Aldoną. Joms visai nesvarbu, ko
kios ji tautos, joms malonu, kad 
ji torontietė, kanadietė ir kad 
apie ją atsiliepiama, kaip apie 
gabią ir pasiryžusią mergaitę. 
Kodėl gi ir mes, lietuviai, nesi-
mokom gerbti žmogaus pastan
gas būti žmogumi ir siekti ko 
nors gražesnio gyvenime. Bet 
ne. Mes, lietuviai, kai pamatom 
savo brolį už paskutinio kalna
gūbrio besigriebiantį — mes jį 
paspiriam, k&d jis dardėtų be
dugnėn ... 

Daug dar ką, turėčiau Tau 
Brolau, pasakyti, bet šiuo kart 
užteks. Mano širdingi linkėji
mai Tau, Brolsfu, kad ateityje, 
savo publicistinius gabumus 
sveikiau panaudotum. 

Kad p. Paulių šeima Tavo ra
šinio neturėtų progos pamatyti 
ir kar kartą pasakyti — tai ma
tai kaip lietuviai daro ... 

Ir kad artimoj ateity Tu, Bro
lau, įgautum pakankamai pilie
tiškos drąsos, nueitum pas p. 
Paulius ir pasakytum: "Aš nu
plėšiau jums garbę per spaudą, 
kurią tūkstančiai lietuvių skai
to... Atleiskite man, nes kas 
aš, kad teisčiau jus — jeigu ne
pažįstų savęs!" 

Maria F. Yokubynienė 

TREMTIES leidiniai 
y. Putino — Mykolaičio ALTORIŲ ŠEŠĖLY, 

visos 3 dalys vienoje gražiai įrištoje knygoje 4 dol. 

Igno šeiniaus KUPRELIS, įrištas drobėj 2 dol. 

Vytauto Alanto naujas romanas PRAGARO 
POŠVAISTES, 433 pusi., įrištas drobėje .. 3,5 dol. 

Šios knygos — gražus Jūsų buto papuošalas bei tinkamiausia 
dovana. Jas galima užsisakyti per TREMTIES atstovus. 

Clevelande gyveną tautiečiai netrukus galės nurodytų knygų 
gauti DIRVOJE. * 

Chicagoje užsisakoma šiuo adresu: 

flitr. *A. Siliūnas, 5125 So. La Crosse Ave. 
Chicago 38, 111. 

if kitose TREMTY skelbiamose atstovybėse. 

ŠVILPINĘ 
Yra tokia pasakėlė, pasakoja

ma daugeliu kalbų: 
"Kartą, kai buvau dar mažas 

vaikas, mano tėvas ir motina 
buvo užprašyti atvažiuoti į sve
čius giminių, kurie gyveno mies
telyje. Tėvai važiuodami pasi
ėmė ir mane, nes nenorėjo pa
likti namie tokį išdykėlį, su na
miškiais. 

Nuvažiavę jau radome daug 
prisirinkusiu giminių. 

Jie visi mane apdovanojo va
riniais pinigais. Įgijęs tokį tur
tą jaučiaus labai didelis žmogus. 
. Tuojau, nieko nesiklausęs, bė
gau į vaikų žaislų krautuvę. Vie. 
nok kelyje sutikau vaiką su 
švilpinę, kurios balsas man taip 
patiko, kad už ją atidaviau jam 
visus man sudovanotus pinigus. 
Džiaugiaus tokiu geru pirkiniu, 
bėgau greit namo švilpaudamas 
visą laiką, o namie tiek švilpiau, 
kad visas namas skambėjo nuo 
mano muzikos, nes man labai 
patiko mano instrumentas. Bet 
giminės nelabai tokia muziką 
džiaugėsi. Kai apie mano pirki
nį patyrė tėvai, ir kiti, jie man 
pasakė, kad aš galėjau nupirkt 
dešimti tokių švilpinių už tuos 
pinigus. Aš dabar pradėjau sau 
įsivaizduoti, kiek daug gražių 
daiktų būčiau nusipirkęs už li
kusiuos pinigus, jeigu nebūčiau 
buvęs toks žioplys; mane ap
ėmė piktumas ir aš pradėjau net 
rėkti, ypač, kad visi pradėjo iš 
manęs juoktis. 

Ta švilpinę padarė man dau
giau gailesčio ir piktumo, negu 
pirmiau linksmumo. Dabar net 
ir pasenęs vis prisimenu: "Ne
mokėk perbrangiai už švilpinę." 

Kai dar jaunas būdamas ap
leidau Lietuvą ir daug reikėjo 
dairytis pakliuvus svetimų žmo
nių sūkuryje, pastebejau, kad 
daug — labai daug žmonių per

brangiai moka už savo Švilpi
nės ... 

Aš ir dabar matau kaip žmo
nės, net ir dvasinio luomo, ku
rie dėvi bažnyčios šventą rūbą, 
niekina lietuvišką kalbą. Ogi 
kalba yra tautos širdis. O gal ir 
dėl to, kad matant tautą mirties 
agonijoj, linksmiau ironiškai ty
čiotis? Nelaimingas žmogau, tu 
tikrai ifioki perbrangiai už savo 
švilpinę. 

Savo ausimis girdėjau, kaip 
viena jauna moterėlė namų sa
vininką iškoliojo senu prasmir-
dėliu visai už mažą mekniekį. 
Toji moterėlė irgi turi seną sep-
tynesdešimties metų motiną, tik 
neseniai atvažiavusią iš Vokie
tijos ... Argi ir jos sena mo
tina prasmirdusį? 

Ne! čia yra žymė tamsaus 
išsiauklėjimo, ir nesugebėjimas 
įvertinti kitų žmonių nuoširdu
mo. 

Ir užmokėjo perbrangiai už 
savo švilpinę! 

Skaitau laikraščiuose, kad mū
sų veikėjai ir net laikraščių re
daktoriai kritikuojasi. Kritika 
gal ir geras dalykas. Tiesa, pa
tarlė sako: prastas susitarimas, 
aršiau gero barnio. Bet šiame 
momente jau nelaikas kelti 
"gvoltas", kuomet visas pasau
lis aptaškytas lietuvių krauju ir 
ašaromis. Nekelkit kritikos dėl 
garbės. 

Mes žinome, kas kiek veikė ir 
ką nuveikė. Prievarta niekas 
garbės sau neišsikovos. Būkite 
vyrai, nemokėkite perbrangiai 
už. švilpinės! • 

Ad. Padegimas 

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikalo 
laukti nei metų, neį mėnesio 

pabaigos! 

1000 Skaitytoji]! 
Dirva skelbia antrą talką, 

tikslu įtraukti į Dirvos skaitytojų šeimą dar vieną 
tūkstantį skaitytojų, kurie lig šiol neprenumeruoja Dir
vos greičiausiai tik dėl to, kad nesutiko tinkamos progos 
jai užsisakyti. Sudarykime jiems tą progą! 

Nuo 1951 metų rugpjūčio 15 dienos iki 1952 
metų sausio 1 dienos yra šios talkos darbo laikas. 

Talkininkai kviečiami Dirvos atstovai ir visi kiti 
jos bendraminčiai. 

Talkos pabaigtuvėms šį kartą skiriamos šešios premijos: 
trys platintojams ir trys skaitytojams, kurios bus išmokėtos, 
jei per talkos laiką bus įvykdyta bent pusė numatytojo plano. 

Pirmosios premijos — po 50 dolerių, antrosios —» po 30 
dolerių ir trečiosios — po 20 dolerių. 

Skaitytojams premijos bus paskirtos laimėjimo būdu. Kiekvienas nau
jas skaitytojas, užsiprenumeravęs Dirvą talkos laikotarpyje, gaus eilės nu
merį, duodantį teisę dalyvauti premijos laimėjime. Teisė į pilną premiją 
priklausys užsimokėjusiems už metus. Užsimokėjusieji už metų dalį, turės 
teisę tik į atitinkamą laimėtos premijos dalį (dalinsis premiją su kuo nors 
kitu, laimėjusių kitą tos premijos dalį). 

Platintojams premijos bus skiriamos tiems, kurie bus surinkę dau-
giausią taškų. Metinė prenumerata — 4 taSkai, (kiekvienas metų ketvirtis 
po 1 tašką). Jei i vieną premjją konkuruotų du ar daugiau po vienodą taškų 
skaičių turinčių platintojų, toji premija tarp jų būtų skiriama la)mėjimo 
būdu. Nelaimėjęs augštesnės premijos toks platintojas normalia tvarka 
fetyyautg varžybose su kitais dėl mažesnės premijos. 

i 
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ALT POSĖDIS 

ALT'o, Clevelando skyrius 
kviečia visų lietuviškų organi
zacijų pirmininkus, arba jų įga
liotus atstovus į posėdį, kuris 
įvyks š. m. gruodžio mėn. 7 d. 
7 vai. 30 min. vak. Lietuvių sa
lėje. 

Dienotvarkėje: Lietuvių Ben
druomenės organizavimas tr 
skyriaus einamieji reikalai. 

ALT Clevelando skyriaus 
valdyba 

TREMTINIŲ DR-JOS 
SUSIRINKIMAS 

Š. m. gruodžio 9 d. {Sekma
dienį) 11:30 vai. Lietuvių salėje 
šaukiamas Liet. Tremtinių Drau
gijos susirinkimas. Bus svarsto
mas persiorganizavimas į pa
saulinę lietuvių bendruomenę ir 
kiti klausimai. Visi tremtiniai 
kviečiami dalyvauti. 

Dr-jos Valdyba 

STUDENTŲ SUSIRINKIMAS 

Gruodžio mėn. 9 d. (sekmadie
nį) 13:00 vai. čiurlioniečių pa
talpose įvyks Studentų Sąjun
gos Clevelando skyriaus narių 
susirinkimas. Kviečiame daly-

Valdyba 

JULIAUS KAfcftNIO 
OKTETAS 

praėjusį šeštadienį dainavo Cle
velando vokiečių kultūrinės 

":4 JONAS G. 
P O L T E B  

L i e t u v i s  
Namų Maliavot6jas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar pataii-
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

PVLMKESE 
draugijos parengime. Koncerto 
klausėsi apie 400 vokiečių ir kon
certuotojams šikėlė didžiules 
ovacijas. 

ADV. J. SMETONOS 
PASKAITA 

apie Amerikos teisės mokslą 
praėjo dideliu įdomumu. Paskai
tą ruošė Clevelando Liet. Tei 
sininkų Draugija. 

SLA 136 KUOPOS 
PARENGIME, 

frykttsfetme praėjusį šeštadienį, 
Lietuvių salėje, gražiai pasiro
dė senasis Dainos choras, due
tus dainavusieji, deklamatoriai 
ir solistė Nt Beaziuliwie. 

RAMOVĖS METINIS 
SUSIRINKIMAS 

: / , 

Gruodžio mėn. 16 C 11 vai 
Lietuvių salėje įvyks A.L. S-gos 
"Ramovė" metinis susirinkimas. 

Dienotvarkėje svarbūs eina
mieji reikalai ir naujos Valdy
bos rinkimai. Narių dalyvavi
mas būtinas. Kviečiami atvykti 
dar neįstoję Sąjungon karinin
kai ir likt. puskarininkiai. 

A.L.S. "Ramovės" Valdyba 

NAUJA 136 KUOPOS 
VALDYBA 

kelias dienas įstojo savanoriu į 
USA karo aviaciją. 

Vokietijoje jis yra tarnavęs 
sargybų kuopose. Kario karjera 
— Birontų šeimos tradicija. 

ATIDARĖ GYDYTOJO 
KABINETĄ 

Patyrėme, kad Dr. V. Rama
nauskas atidarė gydytojo kabi
netą 571 E. 185 St. Ligonius 
priima pirmadienį, trečiadienį, 
ketvirtadienį ir penktadienį nuo 
12:30 iki 3:30 vai., antradienį 
nuo 10 iki 12 vai. ir šeštadienį 
nuo 4 iki 7 vai. Taip pat priima 
ligonius pagal. susiusimą. 

LIETUVIŲ KALBOS 
MOKYMAS 

"Neringos" skaučių tuntas, 
lapkričio 23 d. turėjo sueigą, 
kurioje įsakymu buvo pravesta 
lietuvių kalbos mokymasis suei
gų metu, t. y. kiekvienoj suei
goj skiriama 20 minučių laiko 
lietuvių kalbai. Lietuvių kalbos 
mokymui vadovauja psktn. Al
dona Augustinavičiene. 

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS 

"Neringos" tuntas su skautų 
Vietininkija, visiems lietuvių 
vaikams ruošia vasario 16 mi-> 
nė jimą. Ypatingai laukiami mū
sų senųjų emigrantų vaikai. Bus 
speciali vaikams programa ir 
konkursinis žaidimas, kuriam 
prašoma pasiruošti iš Lietuvos 
geografijos, istorijos ir litera
tūros. Laimėjusiems bus duo
damos trys premijos. Visi pra
dėkite ruoštis iš anksto šiam lai
mėjimui. . ' r 

Siuntinėlių siuntimą paruošė at. 
skiros draugovės: 

1 jaunesniųjų skaučių drau
govė, vadovaujama vyr. sk. G. 
"Živilės" draugovės skautės, va-
Modestavičienės; 2 siuntinėlius 
dovaujamos vyr. sk. A. Balašai-
tienės, 1 siunt. vyr. skaučių 
skiltis, vadovaujama vyr. sk. 
Danutės Dabulevičiūtės ir kt. 
Clevelando skautės nuoširdžiai 
atliko šį gražų darbą. Didelio 
rūpestingumo parodė "Živilės" 
draugovės adjutante Rita Stra-
vinskaitė. 

MOKINIŲ EGLUTĖ 

Lietuvių mokinių eglutė, kaip 
praneša Lituanistikos mokyklos 
vedėjas, įvyks gruodžio mėn. 30 
d., 4 vai. Lietuvių salėje. 

f ISNOMUOJAMI DU 
KAMBARIAI^ 

su bendra virtuve porai ar Viet
nam. 
9109 Morris Ave. 

Tel. SW lA032r< 

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-
draudos kompanijos pirm, ne
gu ifimoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Saving B1& 

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

SLA 136 kuopa gruodžio men* 
2 dienos susirinkime išrinkta 
1952 m. valdyba sekančios su
dėties : 

Pirm. Jonas Alekna; Vicepirm. 
VI. Braziulis; Iždininkė Ad. Kra-
tovich; sekretorius Kl. Karosas; 
fin. sekretorius K. Gaižutis; iž
do globėjai: Br. Bartkūnas ir 
V. Stasiūnas. 

ZDANIAI IŠKĖLĖ VAIŠES 

Praėjusį penktadienį tenorų 
ir bosų repeticijos metu črurlio-
niečius netikėtai aplankė jų bi
čiuliai Magdalena ir Antanas 
Zdaniai iš Bedfordo. Jie 
tikėjosi rasti visą ansamblį — 
ir sopranus su altais. 

Nutraukus repeticiją, čia pat 
įvyko jaukus pobūvis, kuriam 
dėžę alaus, butelį "kilnaus" gė
rimo ir lietuvišką sūrį atsiga** 
beno malonūs svečiai. 

Pobūvis paįvairintas impro
vizuotu koncertu, keletą dainų 
dainuojant su A. Zdaniu, kuris 
yra dainavęs komp. A. Vanagai
čio kvartete. 

#AVANORIS l USA 
AVIACIJĄ 

Viktoras Birontas, atvykęs Į 
USA sausio mėn. ir dirbęs The 
Cleveland Twist Drill Co., prieš 

P  R A N  E  Š  I  M  A  S  
Praneši savo gausingiems lietuviams klientams, kad pakeičiu 

darbo valandas šitaip: 
10 Iki 5, vakarais tik susitarus 

Trečiadieniai visai uždaryta 

DR. L. A. STARCE 
• Optometristas 

Akių patikrinimas —- Visoks regėjimo gydymas 
6411 St. Clair Ave. HE 1-1123 

NAUJA KRAUTUVĖ 
Berniukams . . __ įvairaus amzi Mergaitems * 

Sporto ir meškeriojimo reikmenys 
* 

SUPERIOR SPORTING GOODS CO. 
6216 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

PIRKINIAI KALĖDOMS 

Kalėdų stalui parduodu antis, 
vištas, kitus paukščius ir par
šiukus. Galima gauti gyvų arba 
paruoštų. Užsakymus, tiesiai iš 
ūkio, pristatom į-namu s 
Tadas Neura, 2047 Hamilton, 

TO 1-5271 (52) 

KALĖDINIAI SKAUČIŲ 
SIUNTINIAI 

Skaučių tuntas "NERINGA", 
išsiuntė į Vokietiją 5 Kalėdinius 
siuntinius, 4 įJ ligonines ir 1 
Diepholzo gimnazijos skautėms. 

6 ASMENŲ šfelMA 

(2 vaikai: 10 m. ir 13 m.) jieško 
5 arba 6 kambarių buto. 

EX 1-2069, K. Pazemeckas 

LIETUVIŲ SAL* 

išnuomojama 

koncertams, šokiams, vestu 

vėms ir kitokiems parengi 

mams. iš anksto kreipkitės pa? 

Pr. Urbšaitį. Lietuvių Klube 

6835 Superior Ave. 

RKO Keith'* lOSdi 

Gruodžio 5 :»*• 11 d. "BLUE 

VELL" su Jane Wyman tr Chaa 

'„aughton. 

G Ė L E S  

pirkti lietuviams maloniausia ge

lių krautuvėj prie Lietuvių Salės 
Čia pasijusit kaip ir lietuviškoj krau

tuvėj. čia galėsit gauti ir 

LIETUVIŠKŲ KALĖDŲii^ 

ATVIRUKŲ 
Pasirinkimas iš 7-nių rūšių. 

FRIENDLY FLOWER SHOPPE 

6901 Superior Ave. 

Telefonas: HE 1-6339 

Mūsų specialybe 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

* 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

<a 

NO BETTER 
T E R M S  

ANYWHERE 
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LOANS TO S2-SS 
R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME *£ 
OR BUSINESS PROPERTY r 

5 

J 

DĖKIT BANKAN PINIGUS, + r 
SUTAUPYTUS VARTOJANT * A, IETUt; 

MONCRIEF SISTEMĄ * ANGLIS^ 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-0911 

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams * 
lietuviškoje krautuvėje 

KALĖDOS » 
Daug žmonių laukia linksmų Kal§dų. Bet ne vfef jau

sis linksmi. Tik būdami sveiki, turėdami savo pastogę ir ^ 
sutaupų sulaukę Kalėdų, galės jauaii* laimingi ir būti 
linksmi. 

Kalėdos — yra paraginimas taupyti. Taupydamas 
visada jausis laimingu. . 

Lengvai prieinama taupymo vieta — LIETUVIŲ BAIT- • 
KAS. . ^ .;.J 

Taupymas yra Federal Insurance Cqj!$i. — JAV vaf- * 
džios saugumo užtikrintas. v 

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 
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Liksite sau skolingi jei nepamatysit 

Neužilgo bus rodomę fctno teatruose 
f 

"MODERN MINUTE MEN" yra 25 minučių filmą pilna drama
tiškų veiksmų paaiškinančių kaip apsisaugoti nuo galimo Ame

rikos miestų bombardavimo. 

Filmą visuomenei paruošė Ohio Bell Telephone Kompanija su 

Civilinės gynybos organizacijų prisidėjimu. Ši filmą dabartinHi 

laiku yra kaip tik svarbi. 

"Modern Minute Men" smulkiai painformuoja kaip visi bus 
įspėti oro pavojaus atveju. 

MES PATARIAME JUMS PATYTI ŠIĄ FILMĄ: 

Būdami Civilines gynybos vadovais arba įgaliotiniai ir gynybos planuo

tojais šiomis kritiškomis dienomis mes kiekvienam patariam pamatyti 

"Modern Minute Men" kol ji dar yra rodoma Clevelando kino teatruose. 

Gaunama informacija gali išgelbėti Jūsų gyvybę. 

Mayoras Thomas A. Burke 

The Cuyahoga County Mayors* Associat ion 

P J KERSIS 
Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 

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

Sutaisau paskolas pirmc. morgečio. Patarnavimas ir išpildymą# 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEB3S PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

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

į I J S AMAS JEWELER 
| Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

| Dabar jau tarime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik
ai rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. 
« 

i) WiSkelis tFuneraB Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktore 

Aldona Wilkelis - Wirby 
Pilnas laidotuvių patarnavimas 

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEndcrsoii 1-9292 
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JAKŪBS <£ SOW 
3 FUNERAL HOM|V-

Vėsiiiciaas oras Jūsų patogumui 

Delia E. Jakubs & William f. J&ku%» 
Liceiiltjuoti laidotuvių, direktoriai ir ^alsa^dtejiįį 

Komitetas 6621 

25 mėtai simpatingo ir patarnaviiV' 
Edna Avenue ENdicott 1-1763 
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DIRVA 
••••— 

THE FIELD 

4M»kci)ai ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: ENdicott 1-4486 
Mtdaktorius Vincas RASTENIS (bulo telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Baly9 GA1D21UNAS (buto telefonas: CArfield 1-7406). 

KUR SU O PAKASTAS? 
Anot Jurgio Savickio, jeigu 

too jau pakastas, tai kam jo ir 
bej ieškoti —- tegul sau guli pa
kastas — Bet, jei pakastas ne
pina giliai ir ima dvokti? 

Jau keli mėnesiai spaudoj 
mirga šie du žodžiai: "Vlikas — 
Lozoraitis". Ir čia jau kažkas 

.ima dvokti. Dėl to ir kyla klau
s i m a s ,  t i k  g a l  n e  t i e k  k u r ,  
kiek koks čia šuo pakastas ? 

KAS IR DĖL KO "Už 
LOZORAITĮ?" 

Ligi šiol galėjo atrodyti, kad 
"lozoraitininkai" šiandien yra 
tas pats, kas "smetonininkai", o 
šie juk kas gi daugiau, jei ne, 
kažkieno išrastu terminų beta
riant, "ortodoksai —- tautinin
kai". 

. Tik paskutiniu laiku pastebi
ma dalykų, kurie ima kelti abe
jojimų tuo tvirtinimu. 

Visų pirma, kuriuo būdu ir 
kada min. S. Lozoraitis galėjo 
tapti tautininkų fir dar "orto
doksų"!) partiniu patikėtiniu? 
Niekas neatsimena, kad nepri
klausomos Lietuvos laikais jis 
būtų buvęs, pvz., Tautininkų Są
jungos nariu, ar būtų buvęs, 
sakysim, jaunalietuvių, ar neo-
lithuanų bent ^au garbės nariu. 
Niekas neatsimena, kad min. 
Lozoraitis, lygiai būdamas mi-
nisteriu, lygiai kitose užsienių 
reikalų ministerijos pareigose, 
būtų turėjęs kokių artimesnių 
ryšių su bet kuriomis anuo me
tu veikusiomis ryškiosiomis tau
tininkų organizacijomis. Jei kas 
nors apie min. S. Lozoraitį ir 
prisimena bent kiek, kaip kadai 
truputį pasireiškusį Lietuvos vi
daus politikos partinėj veikloj, 
tai tik vienu momentu. Sakoma, 
kad jis buvęs vienas iš penkių 
steigėjų Ūkininkų Partijos, ku
riai trečiajame seime atstovavo 
R. Skipitis ir J. Aleksa, o pa
staraisiais laikais Vlike — V. 
Sidzikauskas ir dabar J. Norkai-
tis. Taigi, jei jau čia galėtų būti 
taikomas partinis mastas, tai 
galėtum laukti, kad ir dabar už 
min. Lozoraitį dėtų galvą tos 
partijos veikėjai, bet ne tauti
ninkai. 

Iš kitos pusės — nuskambė
jo žinia, kad tūla organizacija, 
vadinama Lietuvių Rezistenci
nės Santarvės vardu, palaikanti 
ryšius su min. S. Lozoraičiu, 
kaip su Diplomatijos šefu, ir jis 
iš savo pusės esąs taręs vieną 
kitą palankų žodį apie tą orga
nizaciją ... 

ši organizacija platesniesiems 
mūsų sluogsniams dar nelabai 
gerai pažįstama, galima sakyti, 
tebėra dar "kontra versi jų ob
jektas". Ji jau yra apšaukta 
"diktatūrininkų organizaciją" ir 
pagal Diplomatijos šefo vardo 
priešų tvirtinimus, dabar jau ji 
"lozoraitininkų grupė No. 1". 

Betgi šiek tiek pastabesniems 
vėl krinta į akį tokia keisteny
bė. Tos "diktatūrininkų grupės" 
pirmininku beesąs dr. S. Kuz
minskas, nuo senų laikų žino
mas, kaip liaudininkų tarpe sa
vas žmogus — liaudininkų, t. y. 
partijos, kuri lietuviškoje visuo
menėje pretenduoja į demokra
tijos čempionatą!. Kitas žymus 
tos "diktatūrininkų grupės" šu
las beesąs irgi žinomai liaudinin
kams artimas asmuo, savo laiku 
buvęs Vlike ir pasireiškęs, kaip 
vienas iš pradininkų "reformuo
ti" Vliko deklaraciją ir įvesti į 
Vliką... 1922 metų konstituci

jos bent dvasią! O juk tai kaip 
tik buvo žygis prieš — nepama
nykite, kad prieš Lietuvos oku
paciją, ne — tai buvo žygis 
prieš Smetonos režimo šešėlį, 
kuris, nedidelio raštelio pavida
le gulėdamas min. Lozoraičio 
stalčiuje, kaikuriems Vliko vei
kėjams pasirodė labai baisin
gas — Tai kaipgi čia dabar at
sitiko, kad jau pasižymėję de
mokratijos gynėjai staiga virbo 
"diktatūrininkais" ? 

Eikime toliau. Net ir labai 
kruopštūs stebėtojai ligi šiol 
dar negalėjo pastebėti, kad "or
todoksai tautininkai" būtų puo
lę į kokią nors sąjungą su ta 
santarve, radę čia netikėtus tal
kininkus "Lozoraičio pozicijoms 
ginti". Bet liaudininų grupės 
centras jau spėjo net gana vie
šai pareikšti savo palankumą 
lygiai Santarvės, lygiai min. Lo
zoraičio pozicijai. 

Dar toliau. Visi -Diplomatinės 
Tarnybos pareigūnai, kurių tar
pe, be abejonės, yra labai įvai
raus politinio bei ideologinio nu
sistatymo asmenų, vieningai pa
sisakė už min. Lozoraičio pozi
ciją. Ir, pagaliau, pačiame Vlike, 
ne tik tautininkų, bet ir laisvės 
kovotojų, ir ūkininkų partijos, 
ir liaudininkų ir socialdemokra 
tų atstovai, tegul gal ir kiek 
skirtingais motyvais, visgi pasi. 
sakė už tą pačią poziciją. 

Tai kas gi čia yra? Ar beturi 
nors kiek patikimumo ta pirmo
ji, dar ir šiandien tebekartojama 
paskala, esą min. S. Lozoraitis 
yra ne kas kita, kaip "smetoni-
ninkų įrankis ar sąjungininkas 
senajam režimui Lietuvoje grą
žinti" ? 

Iš viso to ryškiau aiškėja, jog 
pritarimas min. Lozoraičio už
imtai pozicijai yra paremtas ne 
partiniais, ne būsimos vidaus po
litikos sumetimais, o tiktai tuo 
supratimu, kad tai yra naudin
ga ir reikalinga sėkmingesniam 
Lietuvos bylos gynimui, čia iš 
tikrųjų visiškai nėra kalbos "už 
Lozoraitį" ar "prieš Lozoraitį", 
kaip tam tikrą asmenį, kaip kokį 
veiksnį vidaus politikoje (kurios 
dabar praktikoje mums nėra), o 
yra kalba tik apie išnaudojimą 
tarptautinės teisės teikiamų ga
limybių Lietuvos labui. 

Šiandien, matant, koks iš tik-
rųjų politiškai — ideologiškai 
yra margas būrys tų, kurie šiam 
dalykui pritaria, gana drąsiai 
galima tarti, kad tie patys žmo
nės nekeistų šiuo klausimu savo 
nuomonės, jeigu vietoj Lozorai
čio lygiai tokioj pačioj pozicijoj 
būtų bet kuris kitas asmuo, te
gul net pats dabartinis Vlikn 
pirmininkas Krupavičius. 

DIKTATŪROS BAIDYKLĖ 

Dabar mes visi esame įtiki
nėjami, jog turime drebėti ir 
kovoti prieš "Lozoraičio slap
tas mintis tapti diktatorium". 
Bet... Jau vienuolika meti;, 
kaip jis turi tuos "baisius do
kumentus" ir vis dar nematyti 
iš jo pusės jokių pastangų kaip 
nors diktatoriškai reikštis. Vyk
dydamas savo funkcijas, kaip 
Lietuvos Diplomatijos šefas, 
sako, jis elgiasi tiek demokratiš_ 
kai, kad net atsiklausia žemiau
sių pareigūnų nuomonės, kurios, 
griežtai formaliai imant, jis nei 
neprivalėtų atsiklausti! Jis nie
kur ligi šiol dar neuzurpavo nie
kieno teisių. 

Jei min, Lozoraitis būtų pa-

Kodėl nesiseka? 

bandęs savo padėtį išnaudoti 
diktatūros link nors bent maža 
dalim to, kiek tai bando žinomo
ji Vliko dalis — tada greičiau
siai ir visi jo funkcijos prita
rėjai susimąstytų ir tartų: 

— Palaukite, čia jau ne tas, • 
ko reikia. Jei Lietuvos bylai 
naudingosios teisės norima pa
naudoti kam kitam, tai jos jau 
ir savo tiesioginei paskirčiai ka
žin ar bebus naudingos ... 

Ir greičiausiai, kad tie patys 
"smetonininkai" ar kaip juos 
bevadintum, kurie pirmieji drį
so palaikyti kitų akyse nepopu-, 
liarųx dalyką, pirmieji išdrįstų 
pasakyti ir "Ne!" Ir tai galėtų 
atsitikti irgi neatsižvelgiant, ko_ 
kią pavardę, kokį asmenį tai 
liečia. 

TAI* DĖL KO GI? 

Iš tikro — tai dėl ko gi tu.* 
triukšmas? Nejaugi tie, kurie 
dirbtinai stengiasi išpūsti nesa
mas baisenybes, tiki, kad jie 
tuo kovoja su Lietuvai pavojin
gu dalyku? 

Toks naivumas būtų neįtikė
tinas. Kas geriausiai žino, kad 
tų užmačių tikrumoje nėra, o jei 
ir būtų, tai nieko rimtesnio iš 
jų negalėtų išeiti. Tai koks gi 
čia šuo pakastas? 

Prisiminkime nelemtąsias 1940 
metų birželio dienas. Prisimin
kime, kokiais straipsniais išsi
liejo buvusioji opozicinė Lietu
vos spauda aną birželio pirma
dienį, birželio 17-ąją dieną ... 
Tada, kai bolševikų komisarai 
dar nebuvo suskubę ateiti lietu
viškų laikraščių redaguoti. 

Galima suprasti, kad joks re^ 
daktorius nebeišdrįso atvirai pa
sakyti, kas atsitiko. Bet vieną 
dalyką pasakyti buvo labai pa
togu: tai spirti į užsienius pasi
traukusiam prezidentui, džiū
gauti, kad štai... išsilaisvino
me! Atrodė, lyg tas dalykas ta
da kaikam buvo svarbiausias ... 
Ir ne vienam lietuviui tada skai_ 
tant laikraščius raidės sumirgė
jo ir pavirto į žinomą pasakė
čią apie ... asilo spyrį. 

Kas gi dabar yra tas atkak
lusis stengimasis suniekinti ir 
tai, kas iš paskutiniųjų nepri
klausomybės laikų dar išliko? 
Joki sumetimai neatrodo nuo* 
širdūs, išskyrus vieną troškimą 
— baigti iki galo aną asilo spy
rį ir turėti tą — nežinia, gal ir 
malonų — pasididžiavimo jaus
mą: "Tepa junta asilo kanopą!" 

Ak, negali gi būti mūsų tarpe 
tiek daug norinčių gėrėtis tik 
tokiu pasididžiavimu. Užtat ir 
velka ant to triukšmo patrioti
nius bei demokratinius motyvus 
ir privilioja tuo daugelį neap
dairių. Bet pakasto šuns koja 
jau kyšo aikštėj ... Ir vis labiau 
ryškėja, kad to triukšmo prie
žastis yra tik partinio atsiker-
šijimo siekimas. O aklas kerštas 
smogia aklai, šiuo atveju jis, 
deia, jau liečia ne tą, kam ker
šijama, bet mūsų pačių pastan
gas atitaisyti tautos likimą. 

V. R. 

Ar jau pirkai 

V i l t i e s ,  
spaudos ir radijo 

draugijos 

nario lakštus? 

Mūsų spaudoje jau buvo ra
šyta apie nesėkmingą rinkliavą 
Lietuvos laisvinimo reikalams. 
Nurodinėta, kodėl taip yra ir 
mėginta j ieškoti kelių šiame 
darbe. Viskas suvesta | rinklia
vos vykdymo techniką: išplėsti 
bei geriau organizuoti aukų rin
kimą, stiprinti rinkimo šūkius, 
viešai skelbti pinigines atskai
tomybes ir t.t. Iš esmės šie tvir
tinimai yra teisingi ir rinkliavų 
pasisekimui būtini. Tačiau * tai 
dar ne viskas. Galima visa tai 
turėti, o pasisekimo nebus. Ko
dėl? Mes negalime pasigirti ge
ra organizacija, o pačią pagrin
dinę sąlygą pasisekimui — vi
sai nuneigiame. Ta pagrindinė 
sąlyga yra tinkama aukoms rink
ti atmosfera, psichologiniai mo
tyvai,^ lemiamai veikią aukos 
dydį. 

Kiek galima surinkti. Paskai
čiuokime. Aukoja senieji ir nau
jieji ateiviai. Naujųjų ateivių 
yra virš 20.000 asmenų. Saky
kime, kad aukoti pajėgiančių 
yra tik 10.000 asmenų. Dešimkę 
Lietuvos laisvinimui per metus 
duoti — labai maža auka. Taigi, 
jau turėtume 100.000 dolerių. 
Praktika rodo, kad jie vargu 
sumetė ir 25.000. Tuo būdu, as
meniui išeina po 2,50 dolerio. 
Kadangi daug aukoja stambes
nes sumas, tai likusieji nieko ne
duoda. Aplamai, ši auka nepra
šoka vieno promilio nuo bendrų 
pajamų. Reiškia, naujieji atei
viai šiam reikalui teduoda ne
daug daugiau, negu numeta el
getai. O kur senieji ateiviai! 
Sąmoningieji duoda ne dešim
kėmis, o šimtinėmis. Jei visi 
aukotų pagal savo pajėgas, leng, 
vai surinktume ir milioną. Tai 
kodėl žmonės neturi noro dau
giau aukoti? štai apie tą norą 
ar nenorą ir reikia rašinyje pa
kalbėti. 

Kokia rinkimo forma. Papras
čiausioj! forma yra žinoma rin
kimas aukų. Dabar keliama jau 
mokesčių forma. Tenka pabrėž
ti, kad dažnai mes pasirodome 
esą menki realistai. Dažnai gar
siai kalbame apie neįvykdomus 
dalykus, kaip apie realią bazę. 
Mokestis yra iš viršaus užkrau 
namas ir prievarta išreikalauja 
mas. Tuo tarpu čia nors mes va
dinsime ir mokesčiu, vistiek bus 
paties asmens laisvai atiduoda
ma auka. Tikra bazė tėra viena: 
paties asmens laisvas apsispren
dimas. Gera organizacija bei 
technika tėra priemonės pinigų 
surinkimui įvykdyti. 

Kokie veiksniai lemia aukos 
dydį. čia tenka atskirti tikslą, 
kuriam aukos renkamos ir tą 
organizaciją, kuri tą rinkimą 
vykdo bei surinktus pinigus su
naudoja. Tikslas kilnus ir augš-
tas — Lietuvos išlaisvinimas, 
šiam tikslui lietuvis nedvejos 
aukoti, žinoma, išskyrus nutru
pėjusią tautos dalį. Būtų geriau, 
kad pats tikslas eitų sukonkre
tintas, ir kad aukotojai matytų, 
kokiems reikalams konkrečiai jų 
pinigai bus sunaudoti. 

Jei tikslas geras, tai nepasi
sekimo tenka j ieškoti organiza
cijoje. 

Daug sąmoningų lietuvių ne 
tik patys nfažai aukoja, bet ne-
isijungia į rinkimo darbą, lai
kosi pasyviai, būdami nepaten
kinti pačia organizacija ar jos 
veikla. 

Kas negera organizacijoje. 
Trumpai tariant, negera be
reikšmiai vidaus kivirčiai ir par. 
tiniai interesai. ALT yra ame-
rikietiškas organas. Nors ir su 
trūkumais, jis yra pakankamas 
autoritetas šio krašto lietu
viams. Tačiau ir ALTo du bo
sai neteko vienu metu kantry
bės ir sulaužė seniau pabrėžia
mą principą — nesikišti į eu
ropinius lietuvių Icivirčius — 
pasiųsdami "slaptą bei asmeniš
ką" telegramą. Toks, rodos, men
kas daiktas, o pasėkos — tik 
neigiamos. 

žymiai blogesni Vliko reika
lai Europoje. Tremtyje pakar-

KALBA APIE TAIKĄ ir KALA GINKLUS 

totinai reformuotas, ir lygiai pu
sę narių Vlike turi viena srovė. 
Ji pasiryžo bet kokia kaina vy
rauti. Tik rinkimai krašte yra 
pagrindas proporcijai. Emigra
cijoje, rodos, nereikėtų apie tai 
ir kalbėti. Tokia padėtis yra di
delis kupstas kelyje. Iškyla gin
čų, kurie nebegali būti išspręsti. 
Dažnai atrodo, kad menki tų 
mūsų veiksnių vidaus nesutari
mai yra pagrindinės jų "proble
mos", o Lietuvos laisvinimas 
virsta lyg ir antraeiliu reikalu. 

Kas reikia pašalinti iš kelio. 
Pašalinti iš kelio visą tą vidaus 
balastą, kuris trukdo sklaidų, 
gerą, nuoširdų visų lietuvių pa
triotų bendradarbiavimą. Smul
kiau: a) skubiai nušluoti nuo 
savo stalų visas bereikšmes 
"problemas", b) Lietuvos reika
lai pirmoje vietoje statyti, par
tijų reikalai — paskutinėje, c) 
tuojau apjungti bendram dar
bui visus veiksnius bei visus su-
sigrupavimus. Iš kelio šalintinos 
ir visos vad. "paslaptys", kitaip 
tariant, partijų kombinacijos. 
Tikrosios paslapty nestovi ke
lyje. 

Kokios išvados. Mūsų organi
zacija iki šiol smunka nesulaiko
mai žemyn. Pastaruoju metu 
galutinai išryškėjęs vienos sro
vės užsispyrimas žūt būt išsi
laikyti "nenusižeminus" (kas 
priešinga krikščioniškam prin
cipui), paneigiant kitas sroves, 
veiksnius bei diplomatiją, iki 
šiol išlaikiusią tikrąjį Lietuvos 
valstybės kelią ir neįsivėlusią į 
jokias "problemas", pagilina 
skaldymąsi ir atveria plačiau du
ris visokiai separatinei veiklai. 

Neseniai vienas tremtinys 
man sako: "Duodavau daugiau, 
dabar pakaks jiems dolerio. Rei
kia palaukti, gal susitvarkys". 
Tai būdinga. Liūdna ir griaudu. 
Jei taip eis toliau, lietuvis nebe
aukos, nors Lietuvai jis labai 
daug paaukotų, net savo gyvybę. 
Tik atgimimas gali padėtį patai
syti. Reikia nuskaidrinti orą ir 
nušvarinti padėtį. 

Dr. S. Tomas 

Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro-

?a DIRVOS spausdinimo prie* 
nonėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai: 
Aukkojo 
Antanavičius N., Nashua $1.00 
Jurkūnas J., Ghicago 1.C0 
Zinkevičius V., Montello 5.00 
Vaicekonis J., Chicago 1.00 
Maželis Petras, Cleveland 1.00 
šilinis K., Cleveland 1.00 
Dragunevičius I., Hartford 1.00 
žygas Adolfas, Chicago 2.00 
Ulinskaitė M., Rochester 1.0Q 
Pupalaigis Balys, Chicago 1.00 
Oželis K. Dr., Chicago 1.00 
Markūnas Mary, Cleveland 1.00 
Zambliauskas U., 

Waterbury, Conn. 4.00 
Stungevičius I., Chicago 1.00 

ANGLŲ KALBOS 
V A D O V O  

nemokamas priedas 
Anglų kalbos vadovas yra ski

riamas asmenims jau šiek tiek 
kalbantiems angliškai. Pirmojoj 
dalyj duodama issami medžiaga 
apie anglų kalbos pagrindus, ta
čiau silpniau susigaudantiems 
gramatikos terminologijoj gali 
kilti įvairių neaiškumų, todėl 
leidykla nutarė leisti nemokamą 
paaiškinimų priedą. Tame prie
de tilps atsakymai į veikalo pre
numeratorių klausimus bei pa
aiškinimai. Kalbamas priedas 
bus siunčiamas tik juo suinte
resuotiems nuolatiniams prenu
meratoriams. 

Atrodo, jog lis leidyklos su
manymas yra labai praktiškas, 
nes tada veikalas bus prieina
mas be išimties visiems* 

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 

spaudos atstovams dabartinės 
Amerikos karinės programos 
vykdymą. Norėdamas paneigti 
senato vienos pakomisės skun
dus dėl žemai puolusios ginklų 
gamybos (į tai atkreipė beveik 
aliarmuojantį žvilgsnį ir perei
tos savaitės "Newsweek") •, gy
nybos mobilizacijos šefas nuro
dė, kad nesą taip jau blogai. 
Ginklų gamyba vis auga ir da
bar šiems reikalams išleidžiama 
po bilioną dol. per men. šiuo me
tu toji gamyba, palyginus su 
pereitais metais, pakilusi tris 
kartus. Reikia tikėtis ir didelio 
civilinės gamybos susiaurinimo, 
tačiau tai įvyks neanksčiau ki
tų metų. Ir Washingtono sluogs_ 
niai pabrėžia, kad nepaisant, 
ar Korėjoje įvyks paliaubos ar 
ne, ginklavimasis Amerikoje bus 
tęsiamas visu smarkumu. No
rima ligi 1953 m. ginklams pa
skirti dar 20 bil. dol. Kaip ofi
cialiai sakoma, šiuo metu gyny
bos reikalams kaęmet numato
ma išleisti po 41 bilioną. 

SATELITŲ KRAŠTUOSE 
RŪGIMAS TEBEVYKSTA 

Pereitą savaitę pasaulis vėl 
atkreipė dėmesį į sovietų sate
litinius kraštus. Suėmus buv. 
čekoslovakų komunistų partijos 
gen. sekretorių ir ligšiolinį min. 
pirmininko pavaduotoją R. Slan-
skį, 100 nuoš. komunistą, Mask
vos išauklėtą ir pilnai patikimą 
asmenį, susidaro įspūdis, kad 
šalia Lenkijos, Čekoslovakija te

bėra viena mažiausiai patikimu 
grandinių satelitų sistemoje. 
Oficialiai Slanskis stabdęs so
vietinius reikalavimus didinti di-

„namo mašinų ir geležinkelių 
įrengimų gamybą. Dabar jis ap
kaltintas šnipinėjęs "priešui". 
Įvyko visiems žinomas vaidini
mas su įprasta režisūra ir įpras
tais kkaltinimais. Washingtono 
nuomone, nors prezidento Gott-
waldo žvaigždė gal ir pakilsian
ti, bet ar ilgam? Kai ateis tin
kamas metas ir kai atrodys rei
kalinga, ir su juo bus susidorota. 

DAR VIS NĖRA 
SUVERENUMO VOKIEČIAMS 

Antradienį 4 Londoną atvykęs 
Vak. Vokietijos kancleris Aden
auer bandysiąs britų vyriausybę 
įtikinti palaikyti Europinės ar
mijos planą. Po šio politiko ne
seniai buvusių pasitarimų Pa>-
ryžiuje su trim didžiaisiais op
timizmas esąs nuslūgęs ir jo 
vietą užėmęs realizmas. Dar vis 
tebeina ginčai, kokio pobūdžio 
turėtų būti vokiečių prisidėjimas 
prie vakarų gynybos, kas apmo
kėtų visus ginklavimosi kaštus 
ir pan. Siūloma tuos kaštus pa
dengti iš okupacijai skiriamų le„ 
šų, tačiau sąjungininkai Vokie
tijoje yra ir prasitarę apie tai, 
kad patys vokiečiai ginklams 
kalti turėtų per metus išleisti 
apie 13 bilionų markių. Išgirdęs 
tokį pasiūlymą persigando Ae 
tik eilinis vokietis, bet ir patys 
politikai Bonnos sostinėje. * 

MEDŽIOKLĖ PAS BAČIŪNĄ 
Blaney Parke, Mich. 

1. Medžiotojų grupė f su 

šeimomis) prie J. J. Bačiūno 

vasarvietės Blaney Parke, 

Mich. 

2. J. J. Bačiūnas ir kiti pa- "2 

deda gubernatoriui Kem Sing, 

ler įkelti jo nušautą stiraą 

| jo lėktuvą. 

> 

3. J. J. Bačfflnas prie 456 

Sf$rų meškos, kurią Blaney 

Parke nušovfc p. Schwab iš 

Detroito.* 
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tautine bendruomenė turėtų pą-Į 

TEVISkELE 
Mėnesinis DIRVOS priedas priaugančiam jaunimui • THE HOMELAND, youth section of DIRVA, Cleveland, Ohio 

1951 m. Lapkričio mėnuo No. 1 

PIRMASIS ŽINGSNIS 
Pažinojau vieną berniuką. Dar nedide

lis tai buvo pipiras, bet jau mokėjo gražiai 
lietuviškai skaityti. Jis labai mėgo kas rytą 
pažiūrėti j pašto dėžutę prie durų ir paim
ti paštininko atneštus ir ten paliktus laiš
kus ir laikraščius. Jis įteikdavo juos ma
mytei, o kai tėvelis grįždavo iš darbo namo, 
tai atiduodavo tėveliui. Kas savaitę tėve
lis gaudavo "Dirvą". Vakare jis sėsdavo į 
savo mėgiamą minkštą ked§ ir ilgai skai
tydavo savo laikraštį. 

— Ką rašo tavo laikraštyj®! r— klaus
davo berniukas. 

— Apie politiką, apie įvairius įvykius, 
— sakė tėvelis, — bet tai tau neįdomu. 

Berniukas pasiimdavo savo knygeles, 
' kurias tėvelis jam buvo nupirkęs, bet jos 

jau buvo perskaitytos po keletą kartų. Jis 
imdavo paskaityti ir "Dirvą". Bet tėvelis 
Sikė tiesą. Jis maža ką tesuprasdavo. 

O štai dabar šis mano pažįstamas ber
niukas, ir daug berniukų ir mergaičių, į 
kūnų namus pareina "Dirva", kas mėnesį 
turės niujų skaitymų ir paveikslėlių. Kas 
mėnesį kartu su "Dirva" tėvelis gaus ir 
"Tėviškėlę", kurią išėmęs iš "Dirvos" per
duos savo mažiesiems ir jie turės ko pasi
skaityti. 

štai tatn, kad mažieji turėtų savo i&ik-
^aštį ir atsirado "Tėviškėlė". Tiesą pasa

kius laikraštis tokiu vardu jau buvo Cleve-
lande, kurį leido du berniukai Kęstutis Gai-
džiūnas ir Benis Butkus, bet jo buvo mažai 
tespausdinama (tenesupyksta redaktoriai, 
kad išduodu šią paslaptį) ir jie sutiko "Dir
vos" redakcijai savo vardą perleisti. "Dir
vos" redaktoriai pakvietė mane tvarkyti 
"Tėviškėlę". Jie sakė, kad "Tėviškėlę" tu
riu taip tvarkyti, kad ji būtų įdomi mūsų 
jauniesiems ir mažiesiems, kad būtų daug 
apsakymėlių, gražių eilėraščių ir ypatin
gai daug paveikslėlių. Nes, sako, jie labai 
mėgsta paveikslėlius. Teks "Dirvos" redak
torių ir skaitytojų norus tenkinti kiek ga
lima. 

Tačiau a§ vienas jokiu būdu neįsteng
siu užsibrėžtų tikslų įvykdyti. Todėl kviečiu 
visus, kurie tik mėgstate rašyti, būti "Tė
viškėlės" bendradarbiais. Nebūkite tik skai
tytojai. Būkite ir bendradarbiai. Sudary
kime didelę skaitančių ir rašančių "Tėviš
kėlės" bičiulių šeimą. 

Per "Tėviškėlę" mes neužmiršime mū
sų gražiosios tėviškėlės Lietuvos ir išaug
sime gerais lietuviais ir lietuvaitėmis. 

Jūsų 

Vladas Vijeikis 

"Tėviškėlės" redaktorius 
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reikia rašinyje pa- kia palaukti, gal susitvarkys". Blaney Parke, Mieli 
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TK VIŠK$X»B 
R e d a k t o r i u s  r  

VLADAS VIJEIKIS 
Redakcijos adresas: 

T ė v i š k ė l ė ,  2 3 1 3  W .  9 1  S t .  
Chicago 20, 111. 

M O K Y K I M Ė S  
Senis varnėnas, prieš išleisdamas savo 

vaikučius iš lizdo, mokė juos lakioti. 
— Vaikai, — čirškėjo jis savo varnė-

niška kalba, — lakioti reikia mokėti labai 
gerai, nes tai yra labai svarbu. Nemokė
dami lakioti jūs pražūsite. 

Visi varnėno vaikai klausėsi labai at
sidėję. Tik vienas, kurį visi vadino Žvai
riu, žiovavo ir mąstė: 

— Kad tik greičiau išleistų mane iŠ 
lizdo. Ai jiems parodyčiau kaip reikia 
lakioti. 

Nespėjo jis taip pagalvoti, o senas var
nėnas, matyt įspėjęs Žvairk mintis, šūk
telėjo : 

— Na, Žvairy, dabar tu parodyk ką tu 
išmokai. 

Žvairys netvirtom kojom išlindo iš sa
vo kampo ir, pasispyręs šakelės, suplasnojo 
sparnais. Bet, vietoj skridęs toliau, jis kaip 
akmuo krito žemyn. Ir pataikė beveik tie
siai katinui po nosim. Būtų katinas jį su
ėdęs, jeigu nė abu seniai varnėnai ir jų 
kaimynai, kurie supuolę pakėlė didžiausį 
triukšmą ir Žvairį iš katino atėmė. 

Ta! yra tik graži pksakėlė, ta&att ji 
labai teisinga ir pamokanti. Visi turime 

mokytis ir klausyti vyresniųjų nurodymai 
nes jie geriau už mus žino. . f 

Štai pradėjote lankyti mokyklą. Mo
kytojai jus išmokys daug įvairių įdomių 
ir gyvenime labai reikalingų dalykų. Klau
sykite jų atidžiai, kad viską gerai išmoktu
mėte. Jums reikia žinoti apie svetimus 
kraštus, reikia žinoti istoriją, reikia išmok
ti apie gamtą, apie daugelį dalykų. Tačiau 
besimokydami įvairių gražių mokslų iii-, 
pamirškite daugiau sužinoti ir apie savo 
tėvynę Lietuvą. Visi turime savo tėvynę, 
kurią turime mylėti. Net ir paukšteliai, 
apie kuriuos pradžioje kalbėjome, turi sa
vo tėvynę, kurią jie labai myli. Išlėkę į šjlr 
tus kraštus žiemoti, vasarą vėl grįžta at
gal. O kaip gi jie suranda kelią atgal? Grei
čiausiai todėl, kad jie daug mokosi apie 
vo tėvų kraštą. 

Ir jūs taip pat daug mokykitės apie 
savo kraštą. Būtų labai gėda, jeigu jūsų 
draugai paklaustų apie tą kraštą, iš kurio 
jūs esate kilę, ir jūs nieko apie jį nežinotu
mėte. O tas kraštas turi labai gražią ir 
garbingą praeitį, turi daug didvyraų.k. var* 
tas yra mūsų meilės ir pagarbos. ; ! 
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Balys GtidžifinM 

Buvau šiąnakt prie šešupelefc 
Buvau gimtų takelių pažiūrėt. 
Berželiai supesi šakas iškėlę, 
Kad reik ateinančiom dienom tikėt. 

Mačiau tevų senas sodybas, 
Takeliais vaikšto nerimas baisus. 
Mačiau — ten naktį žiburėliai žiba 
Ir atgimimą neša per lauku$. 

Buvau šiąnakt prie Nemunelio — 
Laivų ir valčių niekur nematyt. 
Krantuos nerimo vandenys išelįf 
Ir: neše skausmą iemįsi išdalyt. 
Mačiau, kaip soduos vyšnios bąla, 
Lapeliai krinta žemę pabarstyt. % 

Daigeliai, kaip ir mūsų mintys, kalas 
Žiedų vainikais žemę padabyt. 

Buvau šiąnakt prie Šešupėles, 
Buvau gimtų takelių pažiūrėt. 
Berželiai supesi šakas iškėlę, 
Kad reik ateinančiom dienom tikėt. 
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Toli toli, už devynių mėlynų kalnų, prie 
plačių banguojančių marių buvo maža, bet 
graži šalis. Ją valdė jauna karalaiti. 

Graži buvo šalis, bet jos valdovė — dar 
gražesnė. Už lino žiedą mėlynesnės* buvo 
jos akys, už putino uogas raudonesnės lū
pos, už augštą dangų gilesnė širdis. Iš 
paukščių išmokusi ji nuostabiai dainavo, 
sidabrinių upelių juoku klegėjo, pavasario 
saulės šypsena šypsojos. 

O kaip mylėjo ją tos šalies žmonės! Ir 
mylėjo ne dėl mėlynųjų akių, ne dėl raudo-
nųjų lūpų, — mylėjo dėl aukso grynumo 
širdies! 

Karalaiti neturėjo nei rūmų, nei pilies. 
Ji nakvodavo savo šalies ąžuolynų tanku
mynuose, žilvičiais apaugusių upelių kran
tuose ar kvepiančių liepų miškeliuose. Die
nomis ji lankydavo savo žmones — ramius, 
darbščius ir laimingus. Ją lydėdavo būre
lis mergaičių, tokių pat jaunų, tokių pat 
linksmų, tik gal ne tokių gražių, kaip jinai. 
Karalaitė nieko daugiau negeidė. Ji buvo 
laiminga. ; 

Bet atsirado šalyje vienas žynys, kank
lininkas, daugelį šalių ąpkeliav§s, daug val

dovų pažinęs ir daug jų rūmų regėjęs. Jis 
sušaukė, šalies gyventojus ir prakalbėjo j 
juos: , w 

— Kokia gera ir kokia graži mūsų ka
ralaitė! Tokios nė viena šalis neturi. Bet 
kokia jinai vargdienė. Ar tai jos skaisčia-
jam veidui darganos ir vėjai, ar jos grakš
čiai pėdai akmenys ir gruodai? Pastatyki
me jai rūmus! Išklokime juos aksomu, iš-
puoškime auksu, deimantu ir pakvieskime 
ten savo valdovę! , 

Patiko miniai senelio žodžiai, visi jiems 
pritarė ir tuoj šoko j darbą. Marių bangos 
plovė į krantžj, gintarus, o žmonės juos rin
ko ir statė savo karalaitei rūmus. Ilgai rin
ko ir ilgai statė, bet kai pastatė, — net sau
lė nustebo pažvelgusi. Ne žemės- auksu žė
rėjo rūmai, ne deimantu tviskėjo! Jie žvil
gėjo taip kaip žvilga tos šalies mergelių 
plaukai, — jie žvilgėjo gimtųjų marių gin
taru, spindėjo spinduliais, kuriuos prieš 
tūkstančius metų sugėrė skaidrusis pušynų 
auksas! 

Rūmų vidui išpuošti senelis pakvietė 
burtininkus. Šie pasklido po visą šalį ir rin
ko brangenybes. O jų buvo pilna visur! Ty
riausiais perlais žėrėjo rasos, rubinų kekėm 
sviro šermukšniai, o tamsiais granatais 
sirpstančios vyšnios. Safyrais žydėjo linai, 
ametistais žydravo upės, ežerai, smaragdais 
liūliavo jūrų ir marių platybės. Vasaros 
dangus priaudė mėlyno šilko, rudenio nak
tys žvaigždėto aksomo, rytmečio žaros auk
so, o vakarų saulėlydžiai purpuro audimų*. 
Burtininkai yrėsi debesų laiveliais, tiesė 
rankas, matavo, kirpo ir siuntė j gintaro 
rūmus. Ten jau laukė šalies gyventojai: 
jaunimas, seniai, moterys, net vaikai... 
Tuoj sujudo, sukruto visi: puošė rūmų vi
dų, tiesė spindinčias grindis aksomo kie
mais, statė karalaitei sostą ir siuvo iškilmių 
rūbus: iš brangaus purpuro, šilko ir ma-
šasto. 

Kai viską baigė, dailidės fnešė didžiulis 



f  

i j o j  i r  Vengrijoj. šiais metais reiškiasi gaTvaikubendru^ ̂ Z?\ 15 DIEN^ 
ifaibdfaJi. tU ii» m. mėnes 

sidabru kaustytas skrynias. Jos buvo tuš
čios. - ? 

— Dabar Rieskim karalaitei kraitį, 
— tarė senelis. Ir vėl sujudo žmonės. Daug 
dienų j gintaro pilį nešė didesnes ar mažes
nes naštas, kol, pagaliau, visos skrynios 
buvo pilnos. Tada burtininkai jas uždarė, 
aukso spynas įkabino ir deimanto raktais 
užrakino. Senelis kanklininkas atsigręžė į 
minią ir nušvitęs tarė: j 

— Mūsų karalaitė— visų gražiausia. 
Jos kraitis — visų brangiausias. Jos rūmai 
— dievams patiktų. Pakvieskime ją čionai. 

Ir senelio vedama minia nukeliavo į 
ąžuolynus, kur karalaitės ir jos palydovių 
iaina skambėjo. Pamačiusi ateinančius, ka
ralaitė nustebo ir kiek nusigando: manė ką 
Sloga atsitikus. Bet į priekį išėjo senelis ir 
prabilo į ją: 

— Mylimoji karalaite! Gana Tau varg
ti miškų glūdumoj. Pastatėme Tau rūmus. 
Jšpušėme juos, kaip mokėjome. Ateik į juos 
Ir viešpatauk. 

Ašaros pasirodė karalaitės akyse. Vei
deliai nukaito, širdis susigraudino. 

— Kuo aš jums atsilyginsiu, gerieji 
mano žmonės! Bet kam tiek vargo dėl ma
nęs? Jūs užimkite tuos rūmus. Brangeny
bėmis išpuoškite savo pirkeles, senųjų vietoj 
suręskite naujas ir gyvenkit laimingi. Man 
gerą mano šalies miškuose. 

— Ne, karalaite, — šypsojosi senelis. 
Čia yra mūsų dovana Tau. Nejaugi jos 
nepriimsi? Ar Tu neverta puikiausių rū
mų? Ar kitų kraštų žmonės turtingesni, jei 
tokius rūmus stato, ar jų valdovai geresni, 
jei rūmuose gyvena? Ateik, geroji kara
laite! 

Nežinojo ką daryti valdovė. Žvilgsniu 
jieškojo atsakymo. Bet į ją žiūrėjo tūkstan
čiai besišypsančių veidų ir tūkstančiai pra
šančių akių. Pagaliau jinai irgi nusišypsojo 
ir tarė: « 

— Gerai, aš einu su jumis. Tik man 
gaila mano laukų dangaus! 

Nudžiugę jaunikaičiai paėmė ją ant 
rankų, minia apsupo eiseną, sveikino, šaukė, 
mojavo rankomis, kepurėmis, skarelėmis, 
kol priartėjo prie gintaro pilies. Ii čia vai-

r 

dovę pasitiko merginos, vaikinai, moterys ir 
seniai su tulpių, lelijų ir rožių puokštėmis, 
su juoku veiduose ir džiaugsmu širdjse. 
Paskendo karalaitė gėlių žieduose, apsvai
go iš nuostabos ir laimės, žodžio pratarti 
negalėjo... Patekusi į rūmų vidų, ji visai 

•apstulpo. Pasijuto kaip užburtam sapne. 
Ką jos mylimi žmonės jai paruošė, buvo vos 
apimama akiai ir širdžiai. Tai buvo ne rū
mai, o pasakų pilis! Karalaitė žvelgė į augš-

• t 4  y .  
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tas lubas iš ten mirgėjo žvaigždėtas dangus, 
kreipė žvilgsnį į langus — ten liūliavo pla
tieji laukai, nuleido akis į grindis — iš ten 
spindėjo žaliosios marios! Ji, tarsi, juto so
dų kvepėjimą, girdėjo vėjų dainavimą, upių 
ūžimą, girių gaudimą... Regėjo mėnesie
nų sidabrą, saulėlydžių auksą, rytmečio 
purpurą ir visų vaivorykštės spalvų tvis
kėjimą... . ^ *; 

Pagaliau senelis atidarė skrynias. Ka
ralaitė net aiktelėjo!.. Jos tikrai buvo ku-

ttil :ft 
t Ui:?** 
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pinos nuostabos ir pasigėrėjimo! Ten buvo 
šalies gyventojų brangiausios dovanos, šir
džiai patikėtos paslaptys, akiai gražiausi 
darbeliai, žilabarzdžiai kanklininkai dainų 
skryneles ten sudėjo; baltaplaukės senutės 
pasakų pasakas rateliais suverpė ir kara
laitei dovanų atnešė. Piemenėliai ragelius 
k lumzdeliu tošinėse dėželėse jai paaukojo. 
Mėlynakės merginos savo meilės godas į 
raštą įaudė, širdžių džiaugsmą įdainavo, il
gesį įpynė. Ir visa tai jai —- savo karalaitei 
dovanojo. O puikumas, o gražumas! O ne
išpasakytas nuostabumas? 

Žiūri karalaitė tuos raštų raštus, įtgg 

drobes ir audimus, į kilimus, į tuoš ragelius, 
lumzdelius ir girdi... kažinką skambant, 
kažinką grojant, kažinką gaudžiant... taip 
ilgesingai, taip tyliai, taip melodingai ir 
švelniai, kaip gaudžia pavasario vėjas Žy
dinčių tulpių taurelėse... ; 

Kai viską apžiūrėjo, senelis atvedė va
dovę į salę, kur buvo jos tikroji buveinė — 
mėlynu aksomu klotas, raudonu pupuru 
puoštas, grynu auksu siuvinėtas, brangią!-
siais akmenimis nusagstytas sostas! Ne 
žmonių rankos auksomą audė, ne merginos 
purpurą klojo, ne berneliai deimantus kas§! 
Gimtojo dangaus aukštybės, tekanti — sė
danti saulė, ir visa gražioji gintaro žemi 

- sunešė čia savo puikųjį kraitį! Sunešė Jį 
tam, kad jaunoji karalaitė kaip lelija žydė
tų, kad jos širdis iš džiaugsmo plazdėtų, 
kad jos laimė po visą šalį gaustų! Ir kad 
visa šalis klestėtų, kad bujotų, kad visados 
garbinga tarp garbingų ir laisva tarp lais
vų karalysčių būtų! 

Pasodino jaunikaičiai valdovę į tą sostą, 
jos rankų pirštus žiedais apmaustė, kaklą 
gintarais, perlais papuošė, o kilnius pečius 
apsupo iškilminguoju rūbu: iš brangaus 

purpuro, šilko ir aksomo. 
Seneliui paliepus, burtininkai ant auk

sinio padėklo atnešė karališkąjį vainiką. 
Žalių rūtų, ne aukso vainikas ten buvo! 
Kad karalaitei galvos nespaustų, kad apie 
jos skaisčią širdį bylotų, ir ka£ išviso 
pasaulio karalių išskirtų. : '<<- - į 

Paėmė senelis vainiką, pakėlė jį virš 
fcąralaitės galvos ir, miniai nutilus, iškįį|" 
Hlingai tarė: 

— Dievų ir žmonių Vardu, gimtosios 
šalies ir mūsų džiaugsmui, aš Tave vaini
kuoju: Tu — mūsų amžinoji karalaitį Ir 
valdovė! 

Ir uždėjo vainiką ant gelsvų kasų^O 
minia vėl linksmai sušuko, vėl sveikino, dai
navo, mėtė augštyn kepures, lenkėsi, klau-

(Perkelta f 8-tą puslapį) . ^ 
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Simanas Stanevičius 

ŽMOGUS IR UOTAS 
Po žaliąsias girias vaikščiojo žmogus, 
Ir tenai jį sutiko liūtas smarkus. 
Abudu nemaži: viens girių ponas, 
O antras — Laukų ir kaimų valdovas. 
Tarp tokių, kaip sako, meiles nerasti — 
Tą tiesą ir dabar galim suprasti — 
Nesą žmogus liūtą kaip tik pažino, 
Tuojau iš piktumo velniu pavadino; 
O kirviu, su kuriuo medžius kapojo, 
Mete į liūtą ir pažeidė koją. 
Po kiek metų (taip jiems Dievas priliko) 
Tas pats liūtas ir žmogus vėl susitiko. 
Tuomet liūtą*: M Žinok tat, o žmogau galingai: 
Piktesnis y r už kirtį žodis neteisingas. 
Užmiršau žaizdos skausmą, kad ir daug kftatėjau, 
O piktą žodį, kurį nuo tavęs girdėjau, 
Pakol mirsiu -4~ 
Neužmiršiu". 

SIMANAS STANEVIČIUS 

Spalio 25 dieną suėjo 153 me
tai nuo lietuvių rašytojo Si-
mano Stanevičiaus gimimo. 
Jis paraše gražių ir pamokan
čių pasakėčių ir buvo žymus 
lietuvių visuomenės veikėjas. 
Kilęs iš Raseinių apskrities, 
nuo Viduklės. Jis rūpinos ir 
lietuviškų knygų leidimu. 

Pasakėčiose rašytojai apra
šo gyvulių gyvenimą, bet įsi-
skaičius galima suprasti, kad 
čia rašoma apie žmones ir jų 
ydas. štai ir pasakėčioje apie 
žmogų ir liūtą rašytojas gra
žiai mums primena, kad nerei
kia svaidytis įžeidžiančiais žo-. 
džiais. Kartais bjaurus žodis 
labiau atsimenamas ir dau
giau skausmo padaro, negu 
žaizda. Todėl niekados nerei
kia kitų kolioti ir vadinti 
negražiais vardais. 

il ji 



61IlUIlCd lietui 1 11U1U UžtU-

dabarnak^Jcs iienm doterkvJRei-

*\ 

f 

A\ L J L 1  f c L I  

Jūsų mažesnysis broliukas ar 
sesutė dar nemoka skaityti, bet 
turbūt jau pats laikas jiems pa-
finti raides. Todėl pamokykime 
juos skaityti. Kiekviename "Tė
viškėlės" numeryje rasite po dvi 
faides ir kartu įvairius daiktus, 
llurie prasideda ta raide, šiuo 
teartu turite dvi pirmąsias rai
des. A ir B. Parodykite jas sa
vo broliukui ar sesutei ir tegul 
jie pays pasako, koki tai daik
tai yra šalia tų raidžiu. Taip 
jie greičiau išmoks skaityti. 

Parašykite "Tėviškėlei" laiš
kelį, kaip jums šis darbas se
kasi. 

P A S A K A  
apie gintaro salį 

(Pabaiga iš 6-to puslapio) 

pėsi ir net verkė iš džiaugs
mo. Pagaliau pakilo kari* 
laite ir maloniai prabilo: 

— Mano sūnūs ir dukte
rys, mano broliai ir seserya. 
Aš prisiekiu jums meilę ir 
Ištikimybę. Niekam aš ne
atiduosiu savo širdies, tik 
Jums! Aš būsiu jūsų motina, 
sesuo ir mylimoji. O dabar 
pūskit ragus ir kvieskit vi
sus į mano puotą. 

Ir vėl pakilo ūžesys! Vėl 
sujudo minia! Devynias die
nas ir devynias naktis gin
taro rūmai skambėjo nuo 
fcalbų, juoko, muzikos ir 
dainų. Skambėjo ne tik r 
mai, bet ir visa gražioji ša
lis — nuo krašto ligi krašto, 
nuo marių ligi marių. 

I, 

sussas??"*" 
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KAS GREITESNIS? 

Žmogus stengiasi pasiek
ti kodidesnį greitį lėktuvais, 
automobiliais, laivais, bet ir 
gyvuliai neatsilieka, štai 
kaip greit bėga gyvuliai. El
nias nubėga 50 mylių per 
valandą, antilopė — 60 my
lių per vai., pantera — 70 
mylių, kardžuvė nuplaukia 
60 mylių, vanagas nuskren
da 180 mylių per valandą, o 
viena musių rūšis, manoma, 
gali nuskristi 300 — 400 
mylių per valandą. 

Bet žmonės jau išrado to
kį lėktuvą, kuris per valan
dą nuskrenda 1,300 mylių! 

Negriukų metrikos 

Pietų Afrikos negriukai 
neturi jokių gimimo metri
kų, todėl negalima žinoti, 
kiek jiems yra metų. Tačiau 
kai jie nori įstoti į misijų 
mokyklas, tai galima suži
noti jų amžių. Ir štai kaip. 
Negriukas turi dešine ran
ka per galvą pesiekti kairę 
ausį. Jegu jis pasiekia, reiš
kia jis turi šešerius metus 
amžiaus ir yra priimamas 
į mokyklą. 

Nepaprasta atmintis 
Vilniuje gyvenęs rabinas 

Elijah Goan niekad neuž
miršdavo knygos, kurią bu
vo kartą perskaitęs. Jis ge
rai žinojo apie 2,500 knygų. 
Galėjo papasakoti bet kurį 
tų knygų skyrių. 

u 
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MOKINIAI KOVOJA 
šiais metais sukanka 100 metų Šiaulių gimnazijai. 

Per ilgą savo gyvavimo laikotarpį Šiaulių gimnazija išlet* 
do daug žymių lietuvių veikėjų. Per tą laiką gimnazija 
pergyveno visokių dienų, štai ką pasakoja apie vienf' 
įvykį Šiaulių gimoaaijos auklėtinė Ona Zailskienė. 

Tai įvyko 1919 metais rugsėjo S© d Ta 
diena ir šiandien dar gyva mano atmintyje. 
Tada įvyko beginklių mokinių susirėmimas 
su bermontininkais dėl gimnazijos rūmų. 
Trumpai tariant, bermontininkai norėjo 
Užimti gimnazijos rūmus savo reikalams. 
Gimnazija nutarė jų neatiduoti. 

Kas buvo tie bermontininkai? Tai stip
ri jungtinė vokiečių ir rusų kariuomenė, 
vadovaujama Avalovo-Bermonto, 1919 m. 
įėjusi į Lietuvos žemę. ši kariuomenė skel
bėsi kovojanti prieš bolševikus už senosios 
Rusijos atstatymą. Pradžioje ši kariuome
nė nerodė savo priešingumo Lietuvai, tuo 
laiku kariaujančiai su bolševikais, bet 1919 
m. rudenį bermontininkai užėmė Šiaulius, 
Biržus, Radviliškį. Gyventojai gynėsi, kaip 
įmanydami. Būrėsi į partizanų būrius ir 
stengėsi išvaryti plėšikaujančių kareivių 
būrius. 

Taip besiautėdami bermontininkai su
manė uždaryti Šiaulių gimnaziją. Gimnazi
joje tada mokėsi daug mokinių. Visi trošk® 
šviesos ir todėl buvo nutarta bermontinin
kams pasipriešinta 

Rugsėjo 30 d. susirinkome visi nėra* 
mūs. Aš tada buvau pirmos klasės gimna
zistė. Antrosios pamokos metu į mūsų klasę 
įėjo direktorius ir klasės auklėtojui kažką 
|yliai pasakė. Mūsų akys sekė jų veidus ir 
Judesius. Supratome, kad čia jau kas ne
gerai. Direktoriui išįįus mokytojas ftr 

* » •  

mums pasakė apfe besiartinantį pavojų ir 
ragino nebijoti, būti drausmingais. 

Palikę klasėje knygas, nuėjome į kori
doriaus galą prie lango ir neramiomis šir
dimis laukėme kas bus toliau. Visas ilgas 
koridorius buvo mokinių užtvenktas. 

Štai vyresnieji mokiniai ir mokytojai 
sustoja į eilę ir stipriai susiima už rankų. 
Užpakaliniai stoja žąsele ir tvirtai laikosi 
už pirmųjų juosmenų. Tuo būd# susidarė 
neišardoma grandinė. / 

Laiptais į viršų užlipa būrys bermon
tininkų. Ak, kaip mes pirmokai tada jų bi
jojome. Jie mums atrodė baisiai. Stori, ūso-
ti apsiginklavę vyrai. O tos plieninės ke
purės su bokšteliais mus tiesiog į siaubą 
varė. Jie griežtai įsako mums išeiti. Direk
torius Klupšas atsako — "ne!" 

Tuomet atvedė būrį rusų belaisvių ir 
jiems įsakė imti po vieną mokinį ir mesti 
per langus. Belaisviai nejuda iš vietų. 

— Egzekuciją pradėti! ^ sustaugi* 
bermontininkų vadas. 

Gimnazistai sudreba. Iš jų krūtiniu 
pasigirsta galingi Lietuvos himno garsai, 
Mes mažieji springstame nuo ašarų, bei 
vistiek giedame "Lietuva, Tėvyne mūsų.. .* 

Įsakymą pakartoje) dar kartą. Tada vy
kesnieji mokiniai ėmė prašyti belaisvių, kad 
jie mūsų neliestų. Belaisvių rankos nepa
judėjo (už tai jie paskui buvo uždaryti į 
karcerį). 

Parėkavę, pasikeikę bermontininkai iš
ėjo. O vieną atsilikusį mokiniai vikriai su
griebė ir uždarė į sandėliuką. Tai buvo tu
siems smagu! 

Pfeskul, atsimenu, buvome pašaukti j 

<jLJį i, jl<w JO* 
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Kitame "Tėviškėles numeryje, Ititi* 

ffeis gruodžio mėnesio pradžioje, btls 

sporto skyrius. Siame numeryje jis, dejt, 

nebesutflpo... 

salę. Vėl giedojo himną, sake kalbą, rašė 
Ikundus. Ir štai tuo metu atsidarė durys, 

t mes pamatėme kareivius su durtuvais, 
et mes nebėgom nuo durtovų. Užtvenkėm 

4uris ir neleidžiame kareivių į salę. Bet jie 
panaudojo ginklus ir mes turėjom pasiduoti. 

— Mokysimės po atviru dangum. Bin-
fcitės kieme, — įsako mums direktoriuj 

Mes bėgame laiptais žemyn į kiemą, o 
koridoriuose mokiniai dar imasi su karei-
jĮais. Bet ju kova labai nelygi. Į kiemą at
nešė sužeistuosius. Mes gaiviname juos kaip 
įmanydami, o gimnaziją apsupo didelis bū
tys žmonių. Tuo metu atvyko raiteliai ir 
Hinią išvaikė. 

Taip pasibaigė mūsų kova už gimna
ziją. Ji buvo kurį laiką uždaryta, tačiau šis 
įvykis buvo aprašytas beveik viso pasaulio 
spaudoje, atkreipiant pasaulio akis į Lie
tuvos reikalus. Daug mokinių buvo sužeis
ta, tačiau jie gavo stiprų kovos krikštą ir 
ta kovingumo dvasia iki šiandien juose gy-

Jaunimas, kuriam dabar tenka moky
tis svetimuose kraštuose, privalo žinoti, 
kad dėl Lietuvos laisvės daug buvo kovota, 
daug buvo kentėta. Ir toje kovoje dalyvavo 
fat suaugę ir mažieji. Todėl ir dabar jauni
mo pareiga tvirtai stovėti greta suaugusių 
ir siekti Lietuvos laisvės. Kovoti galima 
įvairiais būdais; • ;t; 

•' Mokslo šviesa, lietuvių kalba, tėvynės 
ĮĮM^Įą^ #ai mūsų šios dienos ginklai. 

* Owi ZąįW|i^ 

Ką gali vaikai! 
jltehburgas, Massachusettso vals., yra 

nedidelis miestelis. Jame gyvena apie 45000 
gyventojų. Pradžios mokyklose yra apie 
5000 vaikų, kurie pasirodė beesą labai dideli 
knygos mėgėjai. Jie perskaitė visas kny
gas esančias miesto bibliotekoje ir nuolat 
bombordavo bibliotekos vedėja, kad jis pa
rūpintų naujų knygų. Bet vedėjas neturė
jo tam tikslui pinigų. Kažkam atėjo į gal
vą mintis, kad vaikai patys gali pastatyti 
sau biblioteką. 1947 m. miesto mokyklų 
vaikai pradėjo darbą, užsibrėžę surinkti 
per šešis mėnesius vieną milijoną centų. 

Buvo nutarta, kad šiuos pinigus vaikai 
turi ne išprašyti iš tėvų, bet patys savo dar
bu uždirbti. Vieni iš jų rinko seną popierį 
ir pardavinėjo, kiti padėjo krautuvėse, tre
ti atsisakė kramtomosios gumos ir saldai
nių ir viską atidavė bibliotekos statybai. 
Vienas berniukas, paklaustas, iš kur jis ga
vo pinigų, kuriuos aukojo bibliotekai, at
sakė: "Aš skutau bulves, ploviau indus, 
šlaviau, ir už tai man mama mokėjo po 2 
centus". Per šešis mėnesius jis taip sukinko 
3 dolerius ir 62 centus. 

Visi vaikai per tą laiką surinko net 
$10,38175. (Suskačiuokit, ar išėjo milionas 
centų?) Tokiu vaikų žygiu sujaudinti mies
to verslininkai ir draugijos sudėjo dar dau
giau pinigų ir pastatė namus už $225,000! 

Aštuoniolika mėnesių su didžiausiu su
sidomėjimu vaikai sekė savo naujos bib
liotekos statybą. Grupėmis ir pavieniui jie 
ateidavo pažiūrėti. O kada statyba buvo 
baigta ir teko knygas perkelti iš senos bib
liotekos j naują, tai vaikai patys grįždami 
iš mokyklos visas knygas sunešiojo. 

Dabar Fitchburg miesto vaikai turi 
Savo namus, kur jie gali skaityti knygas, 
žatati, dirbti įvairius darbelius. Ir šia bib
lioteka didžiuojasi ne tik vaikai, bet ir visi 
miesto gyventoj, štai ką gali vaikai 

V as. 
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Viktoras Šimaitis 
Iš tenai, iš toli, 
Kur pušynai žali, 
Kur kvepėjimas sodų baltų, 
Lazdynėliai pilni riešutų, 
Kur skambėjo skambiausia daina — 
Atliūliuoja graudi aimana! 
Iš tenai, iš toli, 
Kur gimtojoj šaly 
Darbo meile ir laime degąs 
Brolis vare tiesiausiais vagai, 
O Sesuo rašė juostas margai — 
Šaukias laisvės artojai vergai: 
O, gerasis dangau, 
O, laisvasis žmogau, 
O, pasauli, mums buki teisusj 
Tegu nuslenka maras baisus, 
Tenutyla graudi aimana, 
Tegu vėl skamba laisvės dainą! 

DIDELĖ DIENA 
P. SURVILA 

Mokytoja, kaip ir kiekvieną dieną, atė
jo j klasę. Bet šį kartą rankose ji turėjo 
tris baltus diržus. Visi berniukai sužiuro j 
mokytoją. Jie jau buvo matę, kad tokius 
baltus diržus dėvi tie berniukai, kurie po 
pamokų tvarko gatvėje vaikus, einančitis 
namo. 

Algirdas labai norSjo taip imt dėvėti 
tokj baltą diržą, šios pareigos atrodė jam 
labai svarbios ir garbingos. Jis prisiminė, 
kad pernai mokytoja taip pat buvo atsine
šusi tokius baltus diržus ir rinkosi sau rei
kalingus berniukus. Algirdas labai norėjo 
patekti į jų tarpą, bet mokytoja pasakė: 

— Tu, Algirdai, dar esi perjaunas. Gal
būt kitais metais ir tu galėsi dėvėti baltą 
diržą ir tvarkyti gatvėje judėjimą, kaip 
tikras policininkas. 

Algirdui tada tikrai buvo nesmagu. To* 
dėl dabar jam labai rūpėjo, ką pasakys nįb* 
kytoja. 

Mokytoja apžvelgė visus vaikus ir pa
sišaukė du berniukus. Paskui mokytojos 
akys jieškojo trečiojo. Algirdas įtempė savo 
dėmesį, štai mokytojos akys jau nebetoli. 
0 ką, jeigu ir šiais metais jam neteks pabū
ti policininku? štai mokytoja įdėmiai pa
žiūrėjo į Algirdą ir pasakė: ! 

— Na, manau, kad šiais matais ir Al
girdas galės būti policininku. 

Kai Algirdas pakilo iš savo vietos ir 
ėjo prie mokytojos, jam atrodė, kad visi 
mokiniai sekė jį akimis. Jis net truputį pp» 
raudo. Tai buvo tikrai iškilmingas momen
tas. 

Paskui mokytoja dar paaiškino kas rei
kia daryti, bet Algirdas tą jau seniai žinOn 
jo. Užsidėjo baltą diržą per pačius. Jis pui
kiai tiko. Bent jam taip atrodė. 
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Po pamoku Algirdas tuojau stojo j gat
vės kampą ir ėmė tvarkyti judėjimą. O dar
bo buvo nemaža. Daug vaikų turėjo pereiti 
per gatvę ir reikėjo žiūrėti, kad jų neper
važiuotų automobiliai. Ypatingai reikėjo 
saugoti mažuosius ir vesti juos būriais per 
gatvę. Algirdas, kiek pajėgdamas, stengėsi 
kogeriau eiti savo pareigas. 

Tik štai, kitoje gatvės pusėje, jk pama
tė ateinantį Joną Bekampį. Jau seniai Al
girdas nebuvo su juo geruoju. Jonas buvo 
blogas vaikas. Jis dažnai pastumdavo Al
girdą. Erzindavo mažesniuosius ir norėdavo 
peštis. Algirdas jo nemėgo. 

"Štai dabar jis ims juoktis iš manęs", 
pamąstė Algirdas. Ir tikrai. Jonas jau lt 
tolo šūktelėjo: 

— Tik žiūrėkite į tą pasipūtėlį! Gavo 
baltą dfržą, tai mano, kad generolas. Ei, ttt, 
generole, sustabdyk visus automobilius! Ma
tai, kad aš einu! 

Algirdas supyko ir jau manė nebepadė
ti jam pereiti per gatvę, bet tuojau prisimi
nė, kad jis turi paskirtas pareigas, ir kad 
su visais turi vienodai elgtis. Juk jie visi, 
yra pavesti jo globai. Jis ištiesė ranką. Au
tomobiliai sustojo. Jonas Bekampis priėjo 
.prie Algirdo ir timptelėjo jį už diržo. Al
girdui buvo labai pikta, bet jis nusprendė 
nekreipti dėmesio ir toliau ėjo savo pa
reigas. Bet Jonas Bekampis šiandien buvo* 
ypatingai įkyrus. Jis vėl peštelėjo Algirdą. 
Čia jis jau neišlaikė ir norėjo griebti Joną, 
bet išgirdo rimtą balsą: 

— Pasitrauk, vaikine, ir netrukdyk ju
dėjimo. 

Tai buvo policininkai. Jonas Bekampis 
lai)ai susigėdo ir nudūlino gatve. O polici
ninkas uždėjo Algirdui ranką ant peties ir 
rimtai pasakė: 

— Puikus vyras esi. Kaip tu vadinies? 
— Algirdai 
— O mano 'vardas Peter. Mes btisfme 

geri draugai. * 

Algirdui labai patiko augštas ir stam
bus policininkas i? jo malonūs žodžiai. To
dėl jis įsidrąsino ir paklausė: 

— Iš kur Tamsta esi? 
Policininkas nesuprato. 
— Aš noriu žinoti iš kurio Iffftšto Tams

ta esi? — paklausė ir pridūrė: — Aš esu 
iš Lietuvos. 

O, mano tėvai iš Airijos. O Lietuvo
je tu taip pat kada nors tvarkei judėjimąjf 

— Ne, Lietuvoje aš buvau dar mažai, 
bet ten buvo taip pat policininkų, kaip jūs, 
kurie tvarkė judėjimą, — atsakė Algirdas. 
Jis norėjo dar pridėti, kad Lietuvoje polici
ninkai dėvėjo gražias kepures ir buvo aug§» 
ti vyrai, tačiau pasirodė pulkelis vaikų ii: 
jis nubėgo pervesti juos per gatvę. Tai bu
vo atmintina diena. 

V - 1  ' V  
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Ž I R G E L I A I  
Piešinyje matote du papuošimus, kurie 

labai panašūs j arklių galvas. Tai yra taip 
vadinami stogų galų papuošimams. Iš se
nų senovės lietuviai labai mėgo arklius. 
Su jais darbus atlikdavo ir taip pat į ka* 
rus jodavo. Arklys buvo geriausias lie--
tuvio draugas. 

Lietuvių kalboje yra du žodžiai arklio 
vardui. Arklys ir žirgas. Dažniausiai ark
liu vadinamas tas, kuris vežimą traukia, 
aria ir kitus sunkius darbus atlieka, o žir
gas — kuriuo į karą joja ir kurį į karietas 
kinko. 

Pabandykite šiuos lietuviškus stogų 
žirgelius panaudoti kaip papuošimus savo 
sąsiuviniams ir įvairiems darbeliams. 

u 

Alyte stebuklų šalyje 
(Alice's Adventure# in Wondeland) 

Taip vadinasi graži pasaka, kurią parašė 
Lewis Caroll daugiau kaip prieš 100 mestų. Tačiau 
ir dabar ta pasaka dar nepaseno ir viso pasaulio 
vaikai su įdomumu ją skaito. Ji išversta } dau
gelį kalbų. O neseniai pasirodė ir filmą apie tą 
pačią Alytę. Filmą sukūr§ Žinomas pieštų filmą 
gamintojas Walt Disney. Jis yra sukūręs ir dau
giau gražių pasakų filmose, kimų jaunimas la
bai mėgsta žiūrėti. 

Tokias piestas pasakas filmose yra nelengva 
gaminti. Reikia pripiešti tūkstančius atskirų p% 
veikslėlių, kurie sudaro filmą. Todėl Walt Disneįf 

.dirba ne vienas, Jam p&fkda beutkfcli šimtai dai
lininkų. •• > 1 , ; ^ • 

Pradžidje į#e$tos ftlmos buvo labai papras
tos, vienaspalvės ir trumpos, o dabar jų pagamina 
spalvotų, trunkapčių iki pusantros valandos. To
kias filmas mėgsta ne tik jauniątM, bet ir suaugu
sieji, ir visi negali atsistebėti jų gamintojų kant
rumu ir didele fantazija. Kitą kartą -plačiau papa* 
Šakosime, kaip tokios pieštos f ilmds gaminamos. 

H 
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PAGALVOK! 
Šis skyrelis yra skiriamas tiems, kurie 

mėgsta pasukti galvą, čia rasite uždavi
nius, kuriuos spręskite ir siųskite "Tėviškė
lės" redakcijai atsakymus. Kiekvienas už
davinys yra vertinamas taškais. Kurie pir
mieji surinks 50 taškų tie gaus dovanų kny
gomis. Siųsdami savo sprendimus aiškiai 
įrašykite savo vardą, pavardę, adresą ir 
kiek jums metų. 

Taigi, pradėkime darbą. 
Uždavinys Nr. 1 

Esu mažas, įkyrus ir lakioju sparčiai. 
Jeigu raidę tik pridėsi — tilps į mane barš
čiai. 

Uždavinys vertinamas 2 taškais. 
Uždavinys Nr. 2 

4 5 6 
1 7 

H 
z 
3 

t 
Į langelius įrašykite: Gulsčiai — 1. Lie

tuvos miestas. 2. Lietuviškas vai das. 3. Ma
žiausias dalykas. Iš viršaus žemyn — 1. Ne 
vaikas. 4. Jūros plėšikas. 5. Augalas. 6, Me
dis. 7. Pagalbos šauksmas. 

Uždavinys vert. 3 taškais* 
Uždavinys Nr. 3 

PILKAS — LOVYS, šiems žodžiams 
pakeiskite po vieną raide. Kokius gyvulius 
gausite? Uždav. vert. 1 tašku. 

Kas sugebate sugalvoti uždavinių, už
rašykite ir atsiųskite "Tėviškėlei". 

m 

Šiame "Tėviškėlės" skyriuje, kuris pa
vadintas laiškeliais, rasite "Tėviškėlės" re
daktoriaus laiškus jums. Bet jūs žinote, 
kaip yra nemalonu rašyti laiškus ir negau
ti atsakymo. Todėl jūs turite būtinai pa
rašyti laiškų ir redaktoriui. Parašykite apie 
save, apie savo mokyklą, apie savo miestą. 
Parašykite, kas jums geriausiai patinka ir 
ko jūs dar norėtumėte "Tėviškėlėje" rasti. 

Parašykite laiškelį kitiems "Tėviškėlės" 
skaitytojams. Jiems bus įdomu sužinoti apie 
jus. 

Kai rašysite laišką '"Tėviškėlei", nepa
mirškite parašyti, kaip jums patiko pirma
sis "Tėviškėlės" numeris. "Tėviškėlė" taip 
pat laukia iš jūsų pačių parašytų eilėraščių 
ir apsakymėlių. 

Kiekviename savo laiške įrašykite aiš
kiai savo vardą, pavardę, kiek jums metų 
ir kuriame skyriuje esate. 

Padekime savo laikraščiui! 
"Tėviškėlė" yra jūsų laikraštis. Savo 

laikraščiu reikia rūpintis, reikia jam pa
dėti. Kaip tai padaryti? Štai vienas būdas. 
Jūs turite pažįstamų, kurie dar neskaito 
"Dirvos" ir, žinoma, negauna "Tėviškėlės". 
Paraginkite juos, kad jie užsisakytų "Dir
vą". Kuo daugiau bus skaitytojų, tuo bus' 
geriau. 

Parodykite savo draugams wT£viŠk§lę". 
Tegul jie paprašo tėvelių, kad jie užsakytų 
"Dirvą". Kartu su "Dirva" gaus ir "Tėviš
kėlę". Parašykite mums laiškelį, kaip jums 
sekasi šis darbas, žinokite, kad platinti lie
tuvišką spaudą yra labai naudingas, gra
žus ir pagirtinas darbas., 
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Visiems skaitytojams linkime sulaukti 
. * 

DOSNAUS KALĖDŲ SENELIO! 

Kalėdų žvakute 
— Kada bus galima uždegti žvakutes? 

«•*- klausinėjo Rimutis, jau visą dieną ne
duodamas mamai ramybės. Tai buvo Kūčių 
dieną ir Kalėdų eglaitė jau stovėjo papuoš
ta. 

— Kai# tik sužibės pirmoji žvaigždė, 
tnda prasidės Kalėdos, — atsakė mama. — 
Lietuvoje tada visi sėdasi prie stalo Kūčių 
valgyti. Taip ir mes padarysime. 

Rimučiui taip prailgo laukti pirmosios 
žvaigždės, kad rodėsi, jog ji visiškai šį var 
karą nebesužibės. Bet pagaliau toli pasiro
dė mažytė žvaigždelė. 

, — Mama, mama, jau žvaigždelė atsi
rado! 

Mama, tęvelis, dėdė Ir tetulė susėdo 
prie Kūčių stalo, o Rimučiui buvo leista už
degti. žvakutes. Jis tuojau užbrėžė degtuką 
ir uždegė — pirma raudoną, paskui geltoną 
ir visas kitas žvakutes. Ir kai jis uždegė 
paskutiniąją, Uujampa&irodė, kad žvakute 

lyg prakalbėjo. Jis įsiklausė. Titeli; žvaku
tė kalbėjo. Tiesą pasakius, ji klausinėjo. 

— Ar žinai, kodėl aš žibu? Aš žibu to-
d€l, kad prieš daugelį metų gimė Kristus. 
Jis gimė menkame tvartelyje. O tu ar pa
tenkintas tuo, ką turi? Aš žibu, kad būtų 
tau linksma. O tu ar padarei, ka nors, kad 
kitiems būtų linksma? 

— Ramuti, ko tu ten stovi? Eikš prie 
stalo, — pašaukė mama. 

Ramutis susimastęs priėjo prie stalo, 
bet tuojau nubėgo prie židinio, kur kabojo 
jo kojinė. Rytoj ją turėjo pripildyti Kalė
dų senelis dovanomis. Jis pakabino dar vie
ną kojinę ir grįžęs paklausė mamos? 

— Mama, ar Kalėdų senelis išklausys 
mano prašymo? 

— Aš manau, kad taip. Tu buvai geras 
vaikas. 

— Mama, aš pakabinau dar vieną ko
jinę. Tu parašyk jam raštelį, kad tą kojiny 
aš nusiųsiu į Europą neturtingiems lietu
viams. Tegul jis prideda ją pilną dovanų. 

V/1 
s *4'; 
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Nauji metai - nauji žygiai 

y 

Šis "Tėviškėlės" numeris šiais metais 
yra paskutinis. Kitą numerį gausite tik 
ateinančiais metais. Prasidės nauji 1952 
metai. Sutikdami naujuosius ipetus žmo
nės susimąsto, ką jie yra nuveikę per pra
ėjusius metus, ir pagalvoja, kaip reikės 
tvarkytis ateinančiais metais. 

Pagalvokime ir mes, ką gero padarėme 
šiais metais ir kokią programą nustatysime 
ateinantiems metams. Ar nevertėtų 1952 
metams užsibrėžti sau šiuos uždavinius: 

1. Būti geresniais mokiniais mokykloje. 
2. Kalbėtis su savo draugais (lietuviais) 

ir namuose tik lietuviškai, nemaišant 
įvairių svetimų žodžių. 

3. Skaityti lietuviškas knygas ir sužinoti 
daugiau apie Lietuvą. 

•Of. 

4. JKlausyti savo tėvelių ir vyresniųjų 
pamokymų. 

5. Rinkti lietuviškas knygas ir sudaryti 
savo knygynėlį. 

6. Parašyti "Tėviškėlei" apsakymdlilg, ei
lėraščių ar straipsnių. 

7. Paprašyti tėvelių, kad užsakytų sau 
"Dirvą" 1952 m, (Ta4a jųsięnkyę "$į-
viškėlė"). • . v , i 

U 

8. Atsiminti lietuvius, likusius EiarOfJ©}®, 
ir nusiųsti jiems siuntinėlių. 

9. Būti tvarkingai^ mokykloje ir namie. 
10. Pradėtus darbus baigti iki galo, 

Štai 10 uždavinių ateinantiems metams, 
kurių vykdymas suteiks ne tik naudos, bet 
ir džiaugsmo jums ir jūsų tėveliams. 

"TWlSKfiLfiS" PRAŠYMAI 

1. Imdami mane į rankas, žiūrėkite, kad 
jūsų rankos būtų švariai Nuplautos. 
Purvinom rankom sutepsite mano 
drabužėlius ir man bus liūdna, 

2. Atidžiai išpjaustykite mano puslapius, 
nes man skauda, kai jūs juos netvar
kingai plėšote. 

Nebraižykite, ir nėtepkite manęs. 

4 Nenumeskite manęs, bet padėkite nur 

merį prie numerio. Metų gale turėsite 
nemažą knygelę. 

{^Paprašykite tėvelių, kad jie nusiųstų 
pinigų kelionei mano mamai "Dirvai", 

jus atvėsy 



Leonardas Žitkevičius 
4 

Kalėdos it žiedas pražysto 
Ir meilę gyvenimui lemia, 
ir laimina Kūdikis Kristus 
Mūs brangią ir malimą žemę. 

Kalėdos, žaigždė sidabrinė, 
{ širdį skaisčiai nusileidus. 
Džiaugsmu suliepsnoja krūtinė. 
Ir spindi pavasario veidas. 

Pakluonėj klevai ir berželiai, 
Eglaitėmis kloniai nusėti. 
Kalėdos. O kaip man berželių, 
^ kaip man klevų nemylėti! 

0 kaip diums netrokšti, tėvynę 
Tau laisvės skaisčios ir didybės! 
Kalėdos, žvaigždė sidabrinė 
Ir džiaugsmas krūtinėj sužibęs. 
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D 
ŠALĮ 

Pri« marių krašto buvo groži Mis. Ją valde jauna 
karalaitė. Bet ji neturėjo nei rūmų nei pilies. Senelio 
kanklininko paskatinti šalies gyventojai nutarė ir pastatė 
savo karalaitei rūmus: tokius gražius, kad net saulė 
nustebo pažvelgusi. Kai pabaigė puošti vidų, pakvietė 
į juos savo valdovę. Dėkinga karalaitė sušaukė visus 
gyventojus j puotą. Devynias dienas skambėjo -rūmai 
nuo juoko, muzikos ir dainų. Skambėjo ne vien rūmai. 
Skambėjo visa gražioji šalis — nuo krašto ligi krašto, 
nuo marių ligi marių. 

II 
Apie gintaro rūmus ir apie gražiąją 

jų valdovę po visas šalis pasklido gandas. 
Daugelis karalių tuo susidomėjo. Vienus 
masino nepaprasta pilis, kitus — neregėto 
gražumo karalaitė. Ir pradėjo iš -visų pusių 
joti pasiuntiniai, siūlydami karalaitei savo 
valdovų ranką, turtus ir garbę. Tačiau gin
taro rūmų valdovė visų siūlymus atmetė. 
Ji nenorinti svetimųjų meilės, nes esanti 
prisiekusi saviems. Supyko valdovai, tokį 
atsakymą sužinoję. Siuntė pulkus .plėšti ša
lies ir pagrobti karaitės. Bet.. . pernarsiai 
kovėsi gintaro šalies kariai, pertankūs bu
vo miškai ir perklaidūs keliai... Nė vie
nas pasiųstųjų pulkų negrįžo! Turėjo liau
ti# svetimieji gintaro šalį terioję. 

Tačiau neilgam. Tolimoj didžiulėj ša* 

m *. 

lyj, kurioje saulė ir teka ir leidžiasi, gyve
no rūstus barzdotas karalius. Išgirdęs apie 
gintaro rūmų valdovę, pasiuntė pas ją pa
siuntinius. Buvo tikras, kad laimės. Dar 
niekas nedrįso jam atsisakyti. Puošniuose 
baltojo marmuro rūmuose jis jau turėjo 
daugiau kaip tuziną žmonų. Jos visos buvo 
puikios ir kilmingos — karalių ir valdovų 
dukterys. Bet to nepakako godžiai ir rūs
čiai barzdoto karaliaus širdžiai. Jis geidė, 
kad jo rūmų šaltiniuose dar viena karalaitė 
taškytųsi, kad jo palmių pavėsy dar vienas 
balsas skambėtų, kad jo veidą dar vienos 
rankos vėduotų. O ta naujoji būsianti ypa
tingai puiki. Ji esanti neregėto gražumo 
šiaurės krašto gėlė. 

Gardžiavosi barzdotas valdovas šiati-
rgs gėlės kvapu, kai į rūmus įėjo grįžę pa
siuntiniai ir pranešė, kad karalaitė jo ran
ką atstūmė. 

Įsiuto karalius. Tris kartus pašoko 
minkštame soste! Įsakė nukirsti pasiunti
niams galvas ir kilti į žygį prieš gintaro 
šalį. Prie marių buvo toji šalis. Toli, labai 
toli. Daug karalysčių reikėjo pereiti. Kaip 
a.udraperūžė £aliūnas per jas. Kurios pa
sipriešino, tas pavergė, sutrypė, nuteriojo. 

Tuo tarpu gintaro šalį apskriejo bau
gioji žinia. Ar beatsispirs negausūs būriai 
prieš valdovą, kuris yra iš visų galingiau
sias, iš visų pikčiausias ir iš visų labiausi®! 
karalaitės geidžia. 

Sušaukė jaunoji valdovė bajorus ir ku
nigaikščius, galvojo, svarstė, kaip iš pavf. 
jaus išsigelbėti. Senelis kanklininkas pa* 
siūlė: 

— Sustokim visi prie šalies šieaų. Gar
bingai sutikim atvykstantį. Paaiškinkim, 
kad neteisingas jo noras ir mes negalim jo 
patenkinti. Jei nieko nepadės — spirkimės. 
Bet nestokim į atvirą kovą. Iš pasalų pulki
me. Bitėmis ir gyvatėmis gelkime. žalčiu 
gudrumu į pinkles viliokim. Saugokim kiek* \ 
Vieną savo galvą. Daug jų ir taip nukris. 

\K 



ir Vengrijoj. aittxa įlietais leisfiiasi gaivausitu 
kūrybiniu veržlumu. Mūsų bib- sirūpinti ilgesniu išsilaikymu tų, j 

.kurie : formuoja tautos • t - -

Korejoje jau sėstą mėnesį b 
sitarianoioms dei*u»wMįoms- b 
m : rnfoaįgę. 

Bet galų gale — laimėsim! Mes kovosim — kietu ir drąsiu balsu atsake senelis. 
šventą kovą, jis begėdišką. Ko jūs čia atvykstate? Tegu saugo jus mū-

Tiesą kalbėjo senelis. Visi su tuo sutiko sų dievai, jei gero mums geidžiat, ir tegu 
ir vienu balsu išrinko jį pasiuntiniu. Ne trenkia dangus, jei pikta dūmojat. 
dienas jis išvyko. Su juo iškeliavo bajorai, 
kunigaikščiai, vyrai, jaunuoliai, seniai ir 
paaugliai — visi, kurių ranka jietj ar kardą 
valdyti pajėgė. Be to, lydėjo būrelis mer
gaičių. Jos nešė gintaro, duonos, midaus ir y ~ 
bičių medaus — piktojo svečio širdžiai su- jA®-,, 
minkštinti. 

Kai jie atvyko prie šalies sienų, galiū
ne pulkai jau juodavo ant netolimos kalvos. 
Beregint jie sustojo prieš gintaro šalies ka
rius. Jų buvo visa gausybė. Nesimatė nei 
galo nei krašto! Plačiais žandais, mažomis 
įstrižomis akimis, plienu kaustyti ir ligi 
dantų ginkluoti jie su panieka žvelgė į nuo
gas žaliukų — milžinų krūtines. Nenusigan
do gintaro šalies kariai nei pikto žvilgsnio, 
nei jų daugybės. Iš paniūrų sekė geležinius 
atėjūnus ir nejučiom spaudė ginklus. 

Bajorai, pusračiu apsupę senelį, tiesūs, 
kaip uosiai rymojo ant smailių abišalių kar
dų. O senelis kanklininkas ilgu iki žemės 
siekiančiu rūbu, balta barzda, žilais pavė
jui padrikais plaukais, tarsi, rūstus prana
šas stovėjo ir laukė. 

Štai, iš blizgančių pulkų išėjo galinga
sis valdovas ir priėjęs sustojo prieš senelį. 
Valandėlę juodu žiūrėjo vienas į antrą. Sa
kytum, susitiko du milžinai. Vienas baltas, 
pasenęs, žilas, kaip obelis, bet nuostabia 
jėga degančiom akim, kitas tamsus, pietų 
saule nudegęs ruda, veik raudona barzdfų 
krauju pasruvusiais akių baltymais ir rūs
čiu grobuonies veidu. 

— Sakykit, ką visa tai reiškia, — pra- _ ^ 
bilo pastarasis. Ko čia susirinko tie žmo- !"."w 
. , . . . 4 . . timųjų meiles. Ji r.ori buti laisva. 

giukai su smaigais? Ar mūsų pasveikinti, rpnA . i- • • • • 
i i — Tada as ją nugalėsiu ir priversiu ar savo galvų palydėti? ~ fw.  .  ,  .  ,  , ,  ^  pamilti  mane. .  

As cia esu tas, kuriam dera klausti, 

Mes atvykstam karalaitės širdies. 
— Jos atsakymą žinote. Ji nenori sve-
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Kalėdų Eglutė 
L 

VINCAS ABRAMIKAS 

Laimutė, grįžusi iš mokyklos, padėjo savo 
knygutes ir išbėgo pasitikti grįžtančių tėvelių 
iš darbo. Ji laukė tėvelių su Kalėdine eglute. Bit 
ji nematė žaliuojančios eglutės jų rankose. 

— Rytoj jau ir Kūčios, o eglutės ir šiandieną 
dar neparnešėt — ašarotomis akutėmis Laimutė 
priekaištavo tėveliui. 

— Laimute, rytoj rytą galčsi nuvažiuoti i 
miestą ir nusipirkti kokią tik norėsi — aplffc-
binęs savo dukrelę paguodė tėvelis. 

Laimutė iš džiaugsmo net kelis kartus pa
šoko nuo žemės ir plodama rankutėmis, pasi
šokinėdama, lyg ožkytė, parbėgo pirm tėvelių į 

namus. Laimutė neapsakomai laukė rytojaus 
dienos. 

Tą vakarą net ir gulti nuėjo anksčiau, kad 
tik kaip greičiau išauštų tas šventas Kūčių rytas. 

Laimutė atsigulusi dar ilgai, ilgai negalėjo 
užmigti. Jos galvutė buvo pilna gražiausių sva
jonių apie rytojaus dieną. Kaip ji rinks pačią 
gražiausią eglutę, kaip ją papuoš, kokias daineles 
dainuos, eidama rateliu su savo draugėmis, ko
kias dovanėles atneš Kalėdų Senelis, kaip Dievu
lį, gimusį Betliejaus stainelėj, sveikins. Ir taip 
Laimutei besvajojant, merkėsi akutės ir neilgai 
trukus ji saldžiai užmigo. 

Laimutė miega ir sapnuoja. Saulėtas Kūčių 
rytas. Laimutė važiuoja į miestą pirkti Kalėdinės 
eglutės. Įėjusi j eglučių parduotuvę, rado daug 
žmonių. Ten buvo suaugusių vyrų ir moterų, pa
augusių berniukų ir mergaičių ir net visai mažų 
"pipirų". Visi rinkosi gražiausias eglutes. Lai
mutė nepuolė prie eglučių, bet atsistojusi prie 
sienos netoli durų, žiūrėjo, kaip tie žmonės ne
gailestingai taršė ir mėtė po kampus tas žaliuo
jančias, lyg žiemos rūteles eglutes. Paima, ap-
varto, apžiūri ir sviedžia sakydamas "negraži". 
Tiesa, Laimutei taip pat atrodė, kad čia būii 
daugiau eglyčių, tik žinoma visos gražesnės jau 
išpirktos, žiūrėdama į išdraikytas eglutes, Lai
mutė pagalvojo. 

Kuogi kaltos tos eglutės, jei už jas yra dar 
gražesnių ? Ir pamačiusi, kaip vienas vaikėzas net 
koja paspyrė gulinčią eglutę pasieny, nepasijuto 
ir pati, kaip toji eglutė atsirado Laimutės ran
kose. Laimutei jos taip pagailo, kad numesti jo# 

/ 

:!) 

1 — Valdove, tu esi galingas ir protin
gas. Argi gali širdis prievarta pamilti? Pa
likit mūsų karalaitę ir mūsų šalį ramybėj©* 
Mes nieko daugiau nenorim. Leiskit mums 
gyventi ir mylėti taip, kaip mes- esame 
įpratę. Nesirūpinkit tuo, kad mūsų karalai
tė neturi vyro ir rūtų vainiką tebenešioja. 
Kai jos širdžiai draugo reikės, susiras jį 
savųjų tarpe. 

Vardan geros bičiulystes priimkit iš 
mūsų dovanų: gintaro, duonos, midaus ir 
bičių medaus. Tai mūsų šalies turtai. Jais 
visados jus gausiai apdovanosim. 

- •? 
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<— Veltui aušini burną, seni! Karalaitp 
Iras mano! Nesvarbu, ar jinai to nori ar ne! 
O jūs, jei savo galvas branginate, taikingai 
mus palydėkit pas ją, 

— Valdove! Mes tkfMngai kalbėjom, o 
tavo žodžiai mums grasina. Neišsigąsint, 
valdove! Mes kausimės! Ir pelė savo urve 
ginasi! O jei mus ir nugalėsi, karalaitės ne
laimėsi. Jinai atstums tave kaip piktą žvė
r į ! . .  

Tačiau nespėjo senelis išlieti viso- pyk
čio : rudabarzdis galiūnas įsmeigė jam smai
lą durklą tiesiai į širdį. Griuvo senelis, kaip 

i 



jau nebegalėjo. Užmokėjusi pinigus, užsidėjo ant 
pečių ir ėjo į namus pėsčia, nes bijojo, kad va
žiuodama autobusu galėtų pažeisti jos jaunutes 
šakeles. Kuo Laimutė ėjo toliau, tuo jai toji eg
lytė atrodė vis gražesnė. Laimutei atrodė, kad 
jos žalios, linguojančios šakytės dėkojo jai ii§ 
išgelbėjimą nuo išdykusių vaikėzų. 

Pusiaukely į namus, Laimutė, lyg girdi egly
tės skundą. — Beširdžiai žmonės, beširdžiai žmo
nės! Pradžioje Laimutė manė nenugirdusi gerai. 
Paėjus kiek toliau ir vėl girdi. 

Beširdžiai žmonės, beširdžiai žmonės! 
— Eglyte, kas yra, kad taip graudžiai skun

dies? Ką. tie pikti žmonės tau padarė? Sakyk 
greičiaut — net susigraudinusi Laimutė kreipėsi 
į eghitfy 

Augau savo gimtinės miško pakrašty 
tarp daugybes kitų savo sesyčių. Ten grynas ir 
kvepiantis oras gaivino mano dar jaunas šakeles. 
Šiltas vasaros lietutis prausė žaliuosius spyglius. 
Linksmindavo mus margieji paukšteliai. Nebuvo 
ten nė dūmų, nė purvo. Tiesa, aš negalėjau už
augti tokia graži, kaip kitos mano sesytės. Aš 
augau palaukėj, kur dažnai užpuolę šiaurės vėjai, 
negailestingai lankstė ir lauže mano jaunutes 
šakeles. Bet ar aš kalta, kad ten išdygau? Atėjo 
beširdis žmogus ir nukirto mane. Atvežęs į mies
tą išvertė ant purvinos žemės prie šaligatvio, 
kur išgulėjau daugiau kaip savaitę. Po to, bu
vau įmesta parduotuvėn, kur buvau paniekinta 
ir mėtoma po visus kampus. Ir jeigu ne tu, ge
roji mergaite, tai būčiau buvus jau išmesta | 
šiukšlyną. 

Geroji mergaite, tu nenusimink, kad aš esu 
ne tokia graži, kaip kitos, betgi aš esu tikrų 
eglių giminės. Aš esu neišlepinta, užgrūdinta 
šiaurės vėjų, todėl pas tave ilgai žaliuosiu, — , 
baigė eglutė savo skundą. 

— Miela mano eglyte, tu neliūdėk ir neai
manuok taip skaudžiai. Aš mokėsiu tave mylėti. 
Aš tave pastatysiu savo kambario šviesiausioj 
vietoj. Papuošiu tave taip gražiai, kad atrodysi, 
lyg visų girių karalaitė. Tu atrodysi ne tik labai 
graži, bet ir turtinga. Tave laikysiu papuoštą 
tol, kol tu būsi gyva. O po to, n^išmesiu į šiukš
lyną, bet, nuskabiusi tavo šakeles, sulaužiusi lie
menėlį, garbingai sudeginsiu, kaip senovėje Lie
tuvoj vaidilutės degindavo, kūrendamos amži
nąją ugnį. 

Tu esi našlaite. Atskirta nuo tėvynės miško 
ir kitų tavo sesučių. Tu daugiau nebematysi mią-
ko žalumo. Nebežais saulėm spinduliai po tavo 
jaunučius spyglelius. 

žalioji eglyte, ir aš#esu tokia pat našlaiti, 
kaip ir tu. Aš irgi esu ištremta iš savo tėvynės 
Lietuvos. Mudvi esame abi lygios našlaitės. Tu 
čia negirdėsi paukštelių giesmių, bet už tai gir
dėsi mano ir mano draugių daineles. Tu matysi 
būrelį mažyčių mergaičių, kurios lyg įvairiaspal
vės aguonėlės rateliu apie tave šoks. Mes steng
simės priminti tau tavo tėvynę — mišką, o tu, 
savo grožiu ir žalumu priminsi mums mūsų tė
vynės — Lietuvos žaliąsias girias. 

Saulutės spinduliai, prasiskverbę ̂ >ro lango 
stiklus pažadino Laimutę iš miego. Laimutė, pra
merkusi akutes, tuojau suprato, kad tai būta 
sapno. Aušo Kūčių rytas. 

vėtros palaužtas ąžuolas! Nuostabiai žyb
telėjo jo akys! Suriko bajorai, pašoko kariai 
ir puolė į žmogžudžio pusę. Užvirė šiurpi, 
laukine kova. Dūzgė strėlės, kaukė akme
nys, švilpė jietys ir ugnį skėlė kardai. Ta
čiau trupėjo jie, atsimušę į atėjūnų krūti
nes. Pamatė žaliukai, kad nieko nebus, me
te kardus ir jietis, stvėrė ąžuolaičius, rovė 
juos iš šaknų ir tokiomis kuokomis beregint 
išklojo pirmąsias eiles. Kaip tvanas užgriu- * 
vo antros, trečios eilės... Jas visas stip
rios raukos kaip dalgiais išskynė. Bet dabar 
BAbe juokais įpyko ateiviai ! Ptroli visi kar

tu. Į mūšį paleido niekur nematytus ilga
nosius gyvulius, šarvuotus raitelius, šunis 
ir erelius. Nebeatsilaikė žaliukai; kaip ker
tami rugiai krito, kaip medžiai griuvo, 
žingsnis po žingsnio atgal traukėsi. Vienas 
po kito žuvo senelį atlydėję bajorai. Kai 
liko jų tik vienas įsakė šaukliams bėgti per 
šalį, gelbėti moteris, vaikus, senelius... 
Šaukti visus į gintaro pilį. O kariai, jo ve
dami, traukėsi tik jiems žinomais miškų 
keliais. Paskui juos veržėsi staugianti ru
dabarzdžio gauja. 

(Pabaiga bus kitame numeryje) 
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ACECCLC 
Štai ir vėl trys naujos raidės. 

Jums tai ne naujos, bet naujos 
jūsų mažiesiems broliukams ir 
sesutėms, kurie dar nemoka nei 
skaityti, nei rašyti. Pabandyki
te būti jų mokytojais, žiūrėki
te, Ina Mackevičiūtė iš Chicagos 
rašo, kad raides A ir B jos trejų 
metų sesutė ne tik pažįsta, bet 
ir parašyti moka! Tos raidės 
buvo pirmame 'Tėviškėlės" nu
meryje. šitoks mokytojo dar
bas dar nevėlu pradėti ir dabar. 
Naudokitės tais piešiniais. Pa
matysit, kitais metais ir jūsų 
mokiniai jau skaitys "Tėviškė
lę" patys. 

MŪSŲ KNYGOS 
Mark Twain — Princas ir Elgeta $1.20 
P. Andriušis — Vabalų 

vestuvės $1.00 
V. Pietaris — Algimantas, 

I-II d. J —  $3.50 
V. Krėvė — Dainavos šalies senų 

žmonių padavimai $1.50 
A. Krauzi — Gyvulių draugas $0.50 
Gerutis — Rūtelė (skaitymai $2.00 
J. Burkus — Mažųjų dienelės $0.50 
St. Zobarskas — Aušrelė $1.50 
V. Nemunėlis — Tėvų nameliai $0.50 
K. Čukovskis — Daktaras 

Aiskauda ir jo žvėrys - $1.00 
Daili Saulutė (spalvoti 

piešiniai) $1.00 
A. Giedrius — Kelionė į Lietuvą $0.50 
Jonas Balys — Istoriniai 

padavimai $1.25 
Jonas Rutkauskas — Gintarėliai $0.75 
A. Giedrius — Taunienės 

bičiuliai $0.50 
Pr. Imšrys — Vilkas 

meškeriotojas $0.50 
B, Voveraitė — Žirgonė ir Gailė $1.00 
V. Šimaitis — Vyturėliai 

laukuose $1.0® 
VI. Vijeikis — Mano Tėvyne __ $1.00 
VI. Vijeikis — Litpanica $0.40 

fcias knygas gausite paštu atsiuntę 
nerodytą sumą pinigų "Tėviškėlės" 
redakcijai. -
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Ina Mackevičiūte 

DANUTES DRAUGĖS 

Danutė buvo vikri mer
gaitė. Ji mėgo daug žaisti ir 
retai tebūdavo namie. Ji tu
rėjo tik vieną artimą drau
gę, bet ir ta nelabai norėjo 
draugauti su Danute, nes 
ji buvo nuobodi ir tuščia. 

Kartą likusi namie Danu
tė prisiminė savo knygas, 
kurių ji daug turėjo. Bet jos 
buvo išmėtytos. Jų buvo pil
nos pakampės. Danutė ilgai 
žiūrėjo į tas išmėtytas kny
gutes ir pagaliau nutarė pa
žiūrėti kas ten rašoma. Pa-
Imė vieną ir ėmė skaityti. 
Danutei patiko tie pasakoji
mai, kuriuos ji skaitė. Taip 
Danutė ėmė daugiau k daž
niau skaityti. 

Nuo to laiko knygos bu
vo geriausios Danutės drau
gės. Tačiau kartu su knygo
mis atsirado -ir daugiau 
draugių, kurios pamėgo Da
nutę už jos pasakas, kurias 
ji perskaitė knygose ir pa
pasakodavo savo draugėms. 
Pamėgo ją taip pat ir už ge
rą būdą ir elgesį, kurio ji 
išmoko iš knygų. Knygos 
Danutei atvėrė naujus įdo-( 

mius pasaulius. 

i§ pasakojimą, paraše 4-jo * 
skyriaus mokinė Ina Mackevi
čiūtė gyvenanti Chicagoje. Pa
bandykite ir jūs parašyti "Tė
viškėlei". 
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— žiopliai! — tarė Naumiesčio viršininkas, 
pasišaukęs savo žandarus. — Ir nieko ligi šiol 
nepastebėjot? 

— Pastebėjom, pone viršininke, pastebė
jom! — stuktelėjęs kulnimis atsakį vyresnysis 
žandaras. 

— Ką? — paklausė viršininkas. 
— žmogų, — atsakė sumišęs vyresnysis. 
— žmogų ? 
— Taip, pon* viršininke, tokį Smogų! — 

patvirtino jaunesnysis žandaras. 
— Kada? — paklausi viršininkas. 
— Šįryt, auštant, — atsakė žandai^ 
— Ką jis veikė ? 
— Važiavo, pone viršininke! — aiškino vy

resnysis. 
— O ką jis vežė? 
— Tris maišus! — atsakė žandarai. 
— Kas gi tuose maišuose buvo? 
— Grūdai, pone viršininke, — paaiškino vy

resnysis žandaras. 
— Taip, grūdai, pone viršininke, — tvirtino 

jaunesnysis. 
— Ką su tais maišais padarėte? 
— Supjaustėme, pone viršininke! 
— Supjaustėme! — patvirtino jaunesnysis. 

— Mes manėme, kad jis veža draudžiamas kny
gas ar laikraščius. 

— žiopliai... — sumurmėjo viršininkas. — 
Kam tuos maišus pjaustėte? 

— Kad' jie neturėtų kur knygas slėpti, — 
paaiškino vyresnysis sandaras. 

— Kad jie neturėtų kur knygai beslėpti, 
tvirtino jaunesnysis, — nes po kaimus jie mai
šais knygas veži<tj«u 

— žiopliai.,. Ir nieko svarbesnio 
stebėjote? — klausinėjo viršininkas. 

— Didžiules laidotuves, pone viršininke! 
— Taip, dideles laidotuves, — pakartojo jau

nesnysis žandaras. — Karste nieko daugiau ne

buvo, tik lavonas, pone virSfnfnke. Ir maldakny
gių niekas neturėjo. Visi atmintinai giedojo. Tik 
kunigas su vargonininku giedojo iš lotyniškų 
knygų. Lietuviškos maldaknygės jau išnaikintos, 
pone viršininke. 

— Ar kapuose nepastebėjote nieko, kas ga
lėtų užrūstinti mūsų šviesiausiąjį carą? 

— Nieko ... Daugiau nieko ... pone virši
ninke, — lyg sumišęs teisinosi žandarai. 

— Ar nematėte tokio paminklo ar kryžiaus 
s u . . .  T '  

— Matėme, matėme! — pertraukę viršininko 
klausimą, gyrėsi žandarai. 

— Ir medinių ir akmeninių, ir kryžių ir JĮ»-
Hiinklų! — pasakojo vyresnysis žandaras. 

— Ir medinių ir geležinių! — tvirtino jau
nesnysis. 

— žiopliai! — tare įpykęs viršininkas. — 
Aš klausiu, ar nematėte tokio paminklo su tokiu 
prakeiktu lietuvišku užrašu, nukreiptu prieš mū
sų valdžią! 

žandarai stovėjo lyg apstulbę'ir nežinojo, ką 
sakyti. 

— Nematėte, žiopliai! Dantimis turėsite j| 
išgraužti! — rėkė žandarų viršininkas. 

— Sunaikinsime, pone viršininke! — trink
telėjęs kulnimis tarė vyresnysis žandaras. — 
Dantimis jį išgraušime, kad neužrūstintų mūsų 
šviesiausiojo caro! 

—  . . .  i r  m ū s ų  š v i e s i a u s i o s i o s  c a r i e n ė s !  —  
pridėjo jaunesnysis. į 

— Tuojau! — sušuko žandarų viršininkas. 
Žandarai greitai apsisuko ir tuojau pasileido 

į kapus j ieškoti paminklo st* tuo prakeiktu už
rašu. : 

Iš eilės smulkiausiai apžiūrinėdami kiekvie
ną kapų kryžių, pagaliau jie priartėjo prie vieno 
akmeninio paminklo, vaizduojančio vėtros nu
laužtą ąžuolo kamieną, kuriame aukso spalvos 
raidėmis buvo įrašyta: 

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina, 
Ir šviesa ir tiesa 
Mūs žingsnius telydi. 

— Šitas! — tarė vyresnysis žandaras. 
— šitas! — patvirtino jaunesnysis, ir dar* 

tuvais pradėjo kapoti paminklo užrašą. . 
žandarai dirbo ligi sušilimo, bet iš paminklo 

ai viena raidė neiškrito: toks kietas buvo pa
minklo akmuo, taip tvirtai buvo įrašyti lietuviški 
žodžiai. 

m 
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— PaSaukt! kaJvj! — tar$ vyresnysis žan
daras. 

— Kalvį! — pritari jaunesnysis. Bet 
. jau vakaras. Ar jis eis? 

— Duosim tris rublius, ir eis, — tare vy
resnysis žandaras, ir pustekiniai pasileido per 
kapus miestelio link. 

f __ P° kokio pusvalandžio žandarai sugrįžo į 
kapus kalviu vedini. Vienoje rankoje jis nešėsi 
ilgą geležinį kaltą, kitoje — didelį kirvį. 

Artėjant prie paminklo, kalviui pasidarė ne
jauku. Jį apėmė kažkoks neramus jausmas ir bai
mė. Staiga jam prisiminė žmonių pasakojimai 
apip vaiduoklius, mirtinai išgąsdinančius žmones, 
apie piktąsias dvasias, šokančias naktimis paka
ruoklių kapuose. Jam prisiminė, dar vaikystėje 
girdėtas jo motinos pasakojimą apie kapų išnie
kinto j us, kurie po mirties pavirsta geležiniais 
vanagais, draskančiais naktimis kapų sienų ajc-
naenis. 

— Gal be reikalo sutikau... — baimingai 
pagalvojo kalvis. — Gal atsisakyti... Bet tie 
trys rubliai... Nepatogu beatsimesti... Juk 
užsigaus viršininkas ... 

— Turi iškirsti šitą prakeiktą užrašą, — 
tare vyresnysis žandaras, rodydamas pirštu į 
paminklą. — Jis kursto žmones prieš valdžią, 
prieš mūsų šviesiausiąjį carą. 

— Taip ... Prieš mūsų šviesiausiąjį carą, 
— atsidusdamas pakartojo kalvis. 

Ir viena po kitos trupėjo ant žemes auksinės 
raidės, ir paminklo akmenyje liko tik kelios 
tamsių skylių. 

— Už tris rublius ... Už tris rublius ... .— 
Šnibždėjo iš kapų eidamas kalvis. — Negerai... 
Negerai... Kapų išniekintojų vėlės pavirsta į 
geležinius vanagus... Ir amžinai drasko kapų 
sienų akmenis... * 

Grįžęs namo, ji# išgėrė butelį degtinė#-ir, 
užmigo. Užmigęs sapnavo tokį sapną: 

Jis sapnuoja, kad patekęs į tamsią girią, ku« 
H1 greitai pavirsta į kapus: iš medžių pasidaro 
kryžiai, o viršuje — skraido geležiniai vanagai. 
Jis stovi priešais vėtrų nulaužtą medžio kaipieną 
ir kirviu užsimodamas daužo kažkokius neįskaito
mus ženklus. Jam nesuprantami ženklai kibirkš
timis pakyla augštyn ir vnivoryfržjtea ląr^kn ri
kiuojasi viršum kryžių, 

— Nelaimingasis žmogau, ką darai! — iš
tirtus paskutinįjį ženklą, pasigirdo balsas po jo 
kojomis. — Tu iškapojai šį užrašą, tu gali su
trupinti ir šį akmenį, bet tu nesutrupinsi šios 

Ižemės vaikų laisvės troškulio ir ne'ucfSkirsi tų 
įžodžių iš jų širdies ... žus visi, kurie taip daro, 
|nes jie užsitrauks ir Dievo ir žmonijos rūsti. 

Kalvis norėjo bėgti, bet negalėjo pajudėti 
iš vietos. Jis norėjo mesti i§ rankų kirvj, bet 
rankos laikė jį suspaudusios lyg rapl.'s. Taip viri 
galvos iškeltu kirviu jis ir sustingo. 

Ore pasirodė milžiniškos kartuvės, siekian
čios dangų. Kartuvėse kabojo caras, o šalia jo — 
Naumiesčio žandarų viršininkas. 

Į kapus ėmė plūsti minia su vėliavomis, gie
dodama "Te Deum laudamus", skambindama var
pais, varpeliais. Procesijos priekyje ėjo vaikai su • 
baltomis lelijomis rankose ir artėjo prie išnie
kinto kapo. 

Kalvis skaudžiai sudejavę, bet nebepabudo. 
Rytą žmones jį rado negyvą. m v*. 

čia skaitite apie Dr. Vinco Kudirkos paminkî , 
Dr. Vincas Kudirka gimė 1858 m. gruodžio 31 d. Pažė-
riuose, Veiverių vai., mirė 1899 m. lapkr. 19 d. Kudirkos 
Naumiestyje. Jis buvo žymus lietuvių tautos žadintojas. 
Didžiausias jo kūrinys yra lietuvių tautos himnas. 

Ar girdėjot apie tai? 
Brooklyno mieste (New Yorke) lietuviškos 

šeštadieninės mokyklos mokiniai (jų mokykla va
dinama Maironio vardu) sutarė mokėti solidaru
mo mokestį, regis, kas savaitė po 5 ar 10 centų. 
(Solidarumas reiškia — visur ir visada padėjimas 
kitiems savo draugams, tautiečiams ir panašiai) 
Taip sudėti pinigai bus naudojami pagelbėti sun
kesnį gyvenimą turintiems lietuviukams. Tai la
bai gražus darbas. Reikia, kad ir kitur lietuviškų 
mokyklų mokniai pasektų tuo pavyzd iu. 

Kai kurie fcrooklyniškjai vaikai ncrejo pasi
žadėti mokėti po 25 centus ir net po dolerį, bet 
mokytojai pasakė: 'Nereikia perdaug pasižadėti, 
nes galit neištesėti. Verčiau pasižadėkit po mažai, 
bet visada ištesėkit, ką pą£adat$r* 
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Iš gyvuliu pasaulio 
Apie dramblio iltis « 

Afrikos drambliai ttnf stiprias iltis, 
kuriomis jie gali gana toli nešti apie 200 
svarų. Jų iltys taip pat gana ilgos. Ilgiau-* 
sios dramblio iltys žinomos iki 11 pėdų il
gio. Tokias ilgas iltis drambliui nelengva 
nešioti, todėl jis paiki, pasidėjęs jas tarp 
medžio šakų. 

Nebile žirafa 
Augščiausias gyvulys pasaulyje yra 

žirafa. Yra žirafų 18 pėdų aukščio. Ji tuli 
ilgą kaklą, tačiau visiškai neturi balso sty
gų ir negali rėkti. Bet jos ilgas kaklas j*l 
nekliudo bėgti apie 30 mylių greitumu per 
vai., o spirdama ji gali sunkiai sužeisti liūtą. 
|1 v* • -vi* • Ilgaamžiai vezhai 

Labai retas žmogus išgyvena daugiau 
kaip 100 metų. Tuo tarpu vėžliai gyvena 
150 metų. O kai kurie vėžliai pasiekia net 
400 metų amželio. 

Meška greitakoje 
Manoma, kad meška yra nerangus gy

vulys. Ir galima tuo patikėti, nes yra meš-
. kų, sveriančių iki 1,200 svarų. Tačiau meš

ka nėr^ jau tokia lėta, kaip atrodo. Ji gali 
bėgti 35 mylias per vai, 

Pelyte dainininke 
Tam tikra rūšis pelitj šūkauja balsu, 

kuris labai panašus į paukščių čiulbėjimą. 

• Tinginėlis 
Gyvuliukas, kuris vadinamas tinginė-

liu, negali pykti dėl tokio savo vardo nes 
tai nėra joks pravardžiavimas, o tikra tie
sa. Tinginėlis beveik visą savo gyveninei 
praleidžia kabėdamas medyje. 
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Darbeliai dirbti įdomu ir smagu. Tik reikia 
trupučio kantrybės. Prieš pradėdami ką nors 
dirbti pirmiausia gerai įsiskaitykite nurodymus. 
Pirma pabandykite padaryti tai iš paprasto po
pieriaus, o kai pavyksta — imkitės gero. 

žvaigždute Kalėdų eglaitei 
Iš storesnio spalvoto popierio iškirpkite dvi 

žvaigždeles (1 pieš.) ir įpjaukite iki vidurio. Su
kabinę ir pervėrę su atada siūlą viename kampe, 
gauname daugiakampę žvaigždelę, kuri tiks eglai
tei papuošti (2) Tokių žvaiždelių galima paga
minti įvairiais kampais. Paimkite paprasto plono 
popierio ir sulenkite į keturias dalis, (3) paskui 
dar perlenkite įstrižai (4} ir iškirpkite žirklėmis 
(5) atlankstę gausite žvaigždelę (6), kurią pa
dėję ant storesnio popierio apveskite pieštuku, o 
paskui iškirpkite. Tokiu būdu jas iškirpti iš bliz
gančio popieriaus. 

JUOKDARIO GALVA 
Kai mama naudos kiaušinius, paprašykit^, 

kad ji jų nesudaužytų, bet paliktų lukštus svei
kus. Nupieškite ant jų veidą (7) ir pridėkite ke
puraitę (8). Kaip pagaminti kepuraitę parodyta 
9 ir 10 piešinėlyje. Tokias galvutes galite paka
binti ant eglaitės. x 

KIBIRĖLIS 
Paimkite spalvoto popierio juostelę apie 3 

col,ių pločio ir 6 ilgio (11). Perlenkite pusiau ir 
įkirpkite (12). Sulenkę, sulipdę galus ir pridėję 
juostelę gauname kibirėlį, kuris tiks eglaitei pa
puošti (13). 

KALĖDŲ SVEIKINIMAI 
Paimkite didelę bulvę ir perplaukite per 

pusę. Nupieškite eglaitę ir išpjaukite taip, kad 
eglaitė būtų iškilusi (14). Patepkite ją vandeni
niais dažais ir atspauskite ant sulenkto popieriaus 
lapelio (15). Apačioje užrašykite sveikinimą, štai 
ir turite Kalėdų sveikinimą, kurių galite prisi-

. spausdinti kiek norite. Tam galima panaudoti ir 
kitokius piešinėlius. Galima taip pat paįvairinti 
spausdinant keliomis spalvomis. 

Parašykite "Tėviškėlei", kaip- jums pavyko 
die darbeliai. į 

© 
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ALDŪTĖS KNYGA' SPORTAS 
Suskambėjo skambutis. Pamoka pasi

baigė. Visi vaikai išlėgo į kiemą. Vieni b§-
giojo, kiti mėtė sviedinį. 0 Vytukas atsisė
dęs ant žolės pasienyje žiūrinėjo paveiks
luotą knygelę. . 

Aldutė prseidarca pastebėjo, kad Vy
tukas labai atidžiai žiūrinėja paveikslėlius. 
Ji priėjo prie Vytuko ir pasakė. 

— Parodyk ir man, ką čia žiūrinė ji? 
— ir atsisėdo greta ant žolės. 

Tai buvo nedidelė knygelė pilna spalvo
tų paveikslėlių, čia buvo nupiešti žmonės 
su šautuvais, revolveriais begaudą vienas 
kitą. Vienur buvo nupieštas negyvas žmo
gus su peiliu krūtinėje. Aldutei net baisu 
pasidarė, bežiūrint į tuos paveikslėlius ir 
ji pasakė: 

— Vytuk, tavo knygelė labai baisi. AŠ 
turiu daug gražesnę ir įdomesnę knygelę. 
Nori pamatyti? 

— Parodyk. • 
Aldutė tuojau nubSgo j mokyklą ir greit 

grįžo su knygele rankose. * 
— Štai pažiūrėk kokių čia gražių eilė

raščių yra. 
Vytukas paėmė knygelę į rankas, pa

vartė. 
— Visai neįdomu. Eilėraščiai. * 
Ir jis atgalia ranka numetė knygelę 

ant žemės. 
Aldutė... 

Apie krepšini 

Krepšinis, arba angliškai — basket
ball, yra vienas populiariausių žaidimų ne
tik Amerikoje, bet ir visame pasaulyje. 
Ypatingai jis buvo mėgiamas žaisti ir Lie
tuvoje. Lietuva net buvo tapusi Europos 
krepšinio čempionu. 

Krepšinis atsirado Amerikoje. Jį su
galvojo James Naismith Sprigfielde, Mass. 
Buvo norima turėti tokį žaidimą, kuris ga
lima būtų žaisti po stogu žiemos metu. Jj 
populiarinti pradėjo Y.M.C.A. organizack 
ja ir greitu laiku jis išplito po visą pasaulį 
1899 m. buvo sudaryta specialios taisyklė! 
moterims. 

Krepšiniui žaisti laukas turi turėti 
daugiausiai 94x50 pėdų ir nemažiau 74x24 
pėdos. Krepšys, pakabintas su geležini® 
lanku, kuris turi būti 18 colių skersmenyj^, 
Pakeltas 10 pėdų nuo žemės. Krepšiniu 
žaidimui naudojamas odinis sviedinys tui| 
būti 30-32 colių apimties ir turi sverti tarp 
18 ir 21 uniijos. 

14-18 metų amžiaus žaidėjai žaidžia 4 
puslaikius po 8 min. Virš 18 m. amž. žaidžia 
2 puslaikius po 20 min. su 15 min. pertrau
ka. 

štai apsakymėlis pabaigos. "Tėviškėlės" redak
cija kv *eč:a vis r k skaitytojus pabaigti šį apsakymėlį. 
Kaip jumj atrodo? Kas atsitiko toliau? Pabandykite 
parašyti. 

Už geriareius ratinius yra paskirtos trys dovanos. 
1. Lietuv>škę knygų ul $10.00, 
2. Lietuvišku krsygtj už $5.00, 
3. Gražus plunksnakotis su pieštuku. 
Taigi visi griebkitės <*arbo. Geriąusi rašinėliai 

Išspausdinti "Tėviškėlėje". Siųsdami savo rašinėlius ne* 
pamirškite įrašyti savo vardą, pavardę, adresą ir kiek 
jums met^ Neužmirškit, kad "Tėviškėlės" redakcija yra 
ne Cleveland  ̂• Chicageje. Adresas antrame puslapyje. 

M i 
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Bet nenusiminė bailiai 
Kastyčio vyriška krūtinė; 
Akių tik žiebė spinduliai 
Ir jėga tryško begalinė; 
O atsikvėpęs sau plačiai, 
Irklavo j aną stačiai. 

Pakilo viesulas staigus; 
Sujudo bangos apmaudingos; 
Nustebo net patsai dangus, 
Kada Jūratės daug galingos 
Kasa ir lūpų geiduliai 
Kastytį paliete meiliai. 

HWmI* 
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Vos Jūratė 
Jį pamatė 
Priešais milžinu galiūtMi, 
Užsimiršusi skaistybės, 
Savo dieviškos didybės, 
Pamylėjo žemėš sūnų. 

Jis laimingas! 
Stebuklingas 
Marių pasakas sapnttoja, 
O Jūratė prie jo šono, 
Rūmuos gintaro geltono, 
Jam akis saldžiai bučiuoja! 

(Bus daugiau} 
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PAGALVOK! 
Pereito numerio uždavinius teisingai išspren

dė ir po 5 taškus laimėjo: L. šmukštys, Palmira 
Petrauskaitė, Alvydas Bogdanskis, Vitolis Bud-
revičius, Vytautas Vitkus, Rima Kašubaitė, Ri
mantas židžiūnas, Onytė Valaitytė, Kęstutis 
Bliudnikas, Romualdas Liaudanskis, Algimantas 
Balčiūnas, V. Svalbonas, Gediminas Senuta, Elž
bieta česnaitė, Vytautas Nalivaika, Kristina Sa
baliauskaitė, Rūta Mockutė, Jolita Kavaliaus
kaitė, Edward A. Freeman, Vidimantas Morkū
nas, Kęstutis Gaidžiūnas, Rūta Gaidžiūnaitė, Al
gimantas Motiejūnas, Vidas Pranskėtis, Kęstutis 
-—Jurgis česonis, laimutė Kerulytė, Dainius Ke-
fUlis, Vida-Judita Janulevičiūtė, Ina Mackevičiū
tę, Vytautas Lukaševičius. 

Uždavinys Nr. 4 
Atsiuntė Vitolis Budrevičius 

f langelius strėlių kryptimi įrašykite: 1. (kai
rėn) Rusijos upė (dešinėn) Gėrimas. 2. Vietoje 
kepurės. 3. Mezgimui reikalingas. 4. Užmokestis. 
5. Įėjimas. 6. Vokietijos miestas. 7. Medis. 8. Kur 
būna rašalas. 9. (kairėn) Prašymas, (dešinėn) 
Priešingumas tiesiai. 10. žemės plotas išsikišęs iš 
vandens. Uždavinys vertinamas 4 taškais* 

Uždavinys Nr. 5 
Atsiuntė Palmira Petrauskaitė 

Skrenda pulkas žąsų, o viena tupėdama ant 
žemės šaukia: sveikos, šimtas žąsų. O tos atsakė: 
Mūsų ne šimtas, bet kad būtų dar tiek, dar pusė 
tiek, dar ketvirtadalis ir tu, tai tuomet būtų 
gimtas. Kiek žąsų skrido? Uždavinys vert, S 
taškais. . - v 

Kviečiame visus spręsti uždavinius. Kurie 
pirmieji surinks 50 taškę gaus dovanų knygoms. 

"Tėviškėlė'' jau gavo pirmuosius laiškelius iš 
savo skaitytojų. 

Štai ištraukos iš skaitytojų laiškelių. 

Valdonė Karosaitė su broliukais Ir tėveliais (Cleve
land) rašo: 

Patiko mums "Tėviškėlė". Gėrėjomės ja ne tik vai
kučiai, bet ir tėveliai. Pageidautume, kad "Tėviškėlė" 
ateityje būtų pusiau šeštadieninė lietuviška mokyklėlė. 

Romualdas Liaudanskis (Detroit) — Jūsų "Tėviš
kėlės" visi straipsneliai buvo labai malonūs skaityti, ta
čiau turiu nepaprastą norą ir "galvą pasukti". 

Kęstutis Jurgis Česonis (Baltimore) — "Tėviškėlė" 
man labai patinka. Norėčiau, kad kituose numeriuose 
būtų įdėta ir mįslių. Daugiau parašysiu, kai gausiu antrą 
numerį. 

Dainius Kerulis (Chicago) — Aš esu perskaitęs daug 
knygų ir man labiausiai patinka apie karžygius. "Tėviš
kėlėje" man labai patiko Pasaka apie Gintaro Šalį. "Tė
viškėlė" bus mano labai laukiamas ir mylimas svečias. 

Laimutė Kerulytė (Chicago) — Man labai patiko 
Pasaka apie Gintaro Šalį. Norėčiau, kad būtų pasakų 
apie našlaites. 

Vida-Judita Janulevtfffitf (Paterson, N. J.) — Aš 
siunčiu 1 dol. "Tėviškėlės" padažninimui, bet ne pageri
nimui (nes ji ir taip gera). Aš labai prašyčiau "Dirvos", 
kad ji neleistų suaugusiems jokių priedų, bet duotų mums, 
mažiesiems. Suaugę ir taip turi daug laikraščių. 

Ina Mackevičiūtė (Chicago) — Mano mažoji sesutė 
buvo labai susidomėjusi, kai a& jai parodžiau tas raides, 
kuries buvo "Tėviškėlėje". Ir ji jau moka jas parašyti. 
Ji yra trijų metelių ir vadinasi Birutė. 

V I S I E M S  
Labai malonu buvo gauti jūsų laiškelius su 

sveikinimais ir linkėjimais, už kuriuos nuoširdžiai 
dėkoju. Jūsų pageidavimai bus pildomi ir Jūs tai 
pastebėsite jei ne šiame "Tėviškėlės" numeryje, 
tai kitame. Tačiau turite žinoti, kad "Tėviškėlės" 
redagavimas yra visų mūsų darbas. Todėl man 
labai buvo malonu gauti jūsų .apsakymėlius, ei
lėraščius ir uždavinius. Kai kurie jau yra šiame 
nr., o kitus pamatysite vėliau. Aš dar kartą kvie
čiu visus mėgstančius rašyti ar piešti būti "Tė
viškėlės" bendradarbiais. Lankiu. 

/ į Jfisų redaktorius 
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