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LATVIJU!

i

Lapkričio 18, broliškoji latvių 
tauta švenčia savo 34-jų nepri
klausomybės paskelbimo šventę. 
Laisvai susirinkę latvių tautos 
sūnūs ir dukros mini tų didžiųjų 
šventę čia, laisvame vakaru pa- 
Baulyje, susikaupę savo širdyse

ULK. LT. J. VARIAKO.JIS
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laisvas minias prie Joninių lau-lsuvaži 
žų plačiosios Dauguvos ir srau
niosios Gaujos pakrantėse. Kur 

/visa tai dabar? Kodėl nebeskam
ba bažnyčių varpai šios didžios 

, šventės proga? Joks garsas ne
prasiveržia pro "Geležinę uždan
gų”, tik latvių sūnų ir dukrų 
■dejonės ir priešmirtinis atsidū
sėjimas su malda lūpose: "Dięvs, 
sveti Latviju!"

Argi toji žiauri naktis bus be 
aušros? Argi vėl nenušvies skai
sčioji Nepriklausomybės saulė 
plačiąsias Latvijos lygumas?

Vėl vieni didžių tautos kančių 
metai praėjo ir, tikime, kiek pri
artinto laukiamąją aušrą. Tik 
būkime pasiryžę, būkime vienin
gi. Ateis didžio? kovos diena, 
laisvės kovos. Rinksis tautos sū
nūs ir dukros. Vėl suplevėsuos 
laisvės vėliava virš Rygos pilies 
bokšto. Vėl užsidegs Joninių ug
nys, skambės linksmos "Ligo” 
dainos ir sklis per laukus šūkis : 
Lai dzivo Latvija! Ir atsilieps 
broliai lietuviai nuo Neries kran
tų, nuo Gedimino 
čiųjų Nemuno 
Rambyno kalno: 
Brivai Latvijai!

kalno, iš pla- 
lygumų, nuo
Saules mūžu

M.A.
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Lietuvos nepaprastas pasiun
tinys ir įgaliotas ministeris D. 
Britanijai B. K- Balutis įteikė 
Britų Foreign ■ Office’ui (Užsie
nio Reikalų Ministerijai) - notą 
protestuodamas, kad britų darbo 
partijos atstovas socialistų par
tijų Milano konferencijoj, prie^ 
šindamąsis pasiūlymui priimti 
Baltijos* kraštų socialistus į so
cialistų internacionalą, buvo pa- 

„ reiškęs, kad tų kraštų teritori
jos esančios pripažintos Sov. Są
jungai. Notoje nurodoma, kad 
Vakarų valstybės šio Bmurto 
akto nėra pripažinusius. Inter
nacionalo biuras 11 balsų prieš 

b 3 Baltijos kraštus priėmė na- 
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u^^šurrugaernūsų 
karių organizacinį darbą. Gi vi
soje' Rusijoje bolševikams įsi
galėjus, lietuvių kariniai daliniai 
buvo sulikviduoti.

Visų lietuvių pabėgėlių Rusi
joje centralinis organas — Lie
tuvių Taryba, kurios buveinė 
1717 m. buvo Voroneže, ir kurios 
prišakyje buvo M. Yčas, M. Sle
ževičius, kun. Krupavičius, L. 
Noreika, atvykę iš Petrapilio lie
tuviai bolševikai Kapsūkas-Mic- 
kevičius, Požėla ir Aleksa-Anga- 
rietis, revoliucijos vardan, kaip 
vienas jų išsitarė, buvo nuvers
ta. Tuo pasibaigė Rusijoje lietu
vių pabėgėlių veikimas, kuris M. 
Yčo gabumais ir energija buvo 
išvystytas plačiausiu mastu.

Tuo pačiu metu Lietuvoje, ne
žiūrint žiaurios vokiečių okupa
cijos, Lietuvos Taryba Vilniuje 
savo veikimą pradėjo’ plėsti ir, 
kaip visiems žinoma, 1918 m. 
vasario mėn. 16 d. paskelbė Lie
tuvos Nepriklausomybės aktą. 
Vokiečių okupacinė valdžia tuo 
buvo labai pasipiktinusi, nes tai 
buvo padaryta be jos žinios. Bet 
Tarybos neuždarė, o tik susiau
rino jos veikimo sritį.

Kada Vokietijoje įvyko revo
liucija, Tautos Taryba pradėjo 
plačiau veikti ir 1918' m. pabai
goj sudarė Ministėrių Kabinetą. 
Vokiečių kariuomenei pradėjus 
kraustytis iš Lietuvos, Ministe- 
rių Kibinėtas su M. Šleževičium 
prišakyje, matydamas, kad Ru
sijos bolševikų valdžia nepripa
žįsta Lietuvos sienų ir užima tas 
sritis, iš kur vokiečiai pasitijąur- 
kia, nutarė organizuoti savo' ka-; 
riuomenę, kad būtų kam ginti 
kraštą - nuo išorihių ir vidiaus 
priešų;

Vidaus priešas buvo vokiečių 
kariuomenės dalinių likučiai, ku
rie delsė išsikraustymą iš Lie
tuvos, sauvaliavo ir skriaudė gy
ventojus. Ir štai’, 1918 m. lapkri
čio mėn. 2?. d., išėjo pirmas įsa
kymas kariuomenei. . Tai buvo 
didelis Lietuvos istorijoje įvykis, 
nes tik tautinė kariuomenė' lai
davo nepriklausomybę. .

I 1 pėst. pulką pradėjo tverti 
Alytuj karininkas .(vėliau gėne-

■las) Galvydis-Bikausk'as, kuris 
■ilgai trukus, vadovavimą per- 
■vė karininkui Juozapavičiui. 
■2 pėst. pulkas tvėrėsi Kaune ir 
I vadu buvo karin. Grigaliūnas 
■lovądskis. Pradžioje buvo 
liečiami karininkai, puskari- 
■nkai ir kareiviai stoti savano- 
■is Į Lietuvos kariuomenę.
■ Atrodė, kad bus neįmanoma 
■< pradėjusiai kurtis neskaitlin- 
■i ir silpnai apginkluotai ka- 
■jomenei atlaikyti bolševikų 
■tplūdį, bet iš visų Lietuvos 
■mpų pradėjo plaukti savano
rei. Kas ant savo mylimo žirgo, 
■s tėvo ar brolio vežamas, o 
■s ir pėščias su maisto maišeliu 
■t pečių. Be propagandos ėjo 
■kariuomenę, ginti savo tėvus, 
Idybas, savo tėvų tikybą ir visą 
■etuvą. Tai buvo kilniausi ir 
■riausi tautos vyrai.
■ Visa Lietuva buvo padalinta į 
Klias apsaugos sritis, ir tų sri- 
■ų viršininkais buvo paskirti 
■vanoriai karininkai, kurie be 
■tų darbų turėjo šaukti sava- 
■>rius ir Siųsti juos į organizuo- 
■mus pulkus ir komandas.
H Aš buvau paskirtas Panevėžio 
■uties apsaugos viršininku. 1919 
■. sausio mėn. 1 d. išvykau iš
■ ilniaus į savo paskyrimo vietą, 
į Panevėžį. '

Tų pačią dienų mūsų vyriau
sybė apleido Vilnių ir persikėlė 
į Kauną. f

Ne ilgai Panevėžyje teko iš
būti, nes kelioms dienoms pra
ėjus, vietinai bolševikai sužinoję, 
kad artinasi rusų-bolševikų ka
riuomenė, paėmė valdžią į savo 
rankas. Dar suspėjau su keliais 
savanoriais (karin. Kibirkščių, 
karo vald. K. Kregžde, karo vald. 
K. Kubilium ir karin. Mikeliūnu) 
turgavietėje paskelbti Vyriausy
bės atsišaukimų dėl savanorių 
šaukimo ir suspėjau gauti iš vo
kiečių karinio dalinio . likučio 
apie 30. šautuvų, kelius tūkstan
čius šovinių, apie 50 rankinių 
granatų ir 6 revolverius. Juos 
nugabenom pas vienų ūkininką 
gyvenantį netoli Panevėžio.

•
Sausio mėn. 7 d. mes 6 sava

noriai, rogėmis, nakties metu, 
išvykome iš miesto ir atsidūrė
me pas tą ūkininkų, kur buvo 
anksčiau nugabenti ginklai, čia 
prisidėjo dar keli savanoriai. To 
ūkininko motina įdėjo mums 
maisto, palaimino mus, ir mes

su savo- brangenybe — ginklais, 
išvykome Kėdainių link. Kitą 
dienų jau buvome Ramygaloje, 
kur prie mūsų prisidėjo dar ke
liolika savanorių, čia apsistojo
me porai dienų ir pradėjome mo
kyti; savanorius kaip apseiti su 
ginklais, rikiuotės ir supažindin
ti sų karo lauko statuto pagrin
dais. čia mūsų vyrai, marširuo
jant sugretintomis eilėmis pirmą 
kartą užtraukė lietuviškų kariš
ką dainą "Ęur lygūs lunkai”, 
kuri ne vien^ iš susirinkusiųjų 
pažiūrėti pravjrgdė džiaugsmo 
ašaromis. 10'

Gavę žinių iš atbėgusių Pane
vėžio vyresniųjų klasių mokinių, 
kad rusų-bolševikų ‘kariuomenė 
dviems dienoms praėjus nuo mū
sų išvykimo, būtent sausio mėn. 
9 d., užėmė Panevėžį ir dabar 
eina Ramygalos kryptimi. Mes 
turėjome trauktis toliau, nes dar 
buvome persilpni priešintis.

Traukiantis . Kėdainių link 
mūsų būrys augo ir stiprėjo, ir 
kada po trijų dienų atvykome į 
Kėdainius, turėjome apie šimtą 
savanorių.

Kad vietiniai bolševikai ne
pamatytu mūsų ir nepraneštų 
priešui skaičiaus, mes įžengėme 
į Kėdainius naktį ir sustojome 
kareivinėse, kurios buvo be lan
gų ir be durų; buvo šalta, čia 
radome Kėdainių, Srities Ap. vir
šininką pulk.’šaraūskų su būriu 
kareivių, kurie operatyviai per
ėjo mūsų žinion.

čia atvyko daugiau savanorių 
karininkų, puskarininkių ii- ka
reivių. Daugiau apmokytus siųs- 
davome žvalgybon, skirdavome į 
lauko ar įgulos sargybas. <> su 
likučiais ėjom karinį apmokymą. 
Mes žymiai sustiprėjome. kada 
prie mūsų prisirašė iš Panevėžio 
atvykę gimnazijos keliolika 
moksleivių, kurie buvo sumanūs, 

narsūs, drausmingi ir gerai ži
nojo vietoves. Be to, jų draugai 
ir giminės slaptai neįeidavo 
frontą, ir atnešdavo mums žinių 
apie priešą.

Pirmas susidūrimas su priešu 
buvo prie Kaplių kaimo (netoli 
Kėdainių) sausio mėn. 13 d, 191!) 
m., kur buvo sunkiai sužeistas 
savanoris Kiaunė. Priešas dar 
rimtai nepuolė, neturėdamas tik
rų žinių apie mūsų jėgas, nes 
mes įvairiais būdais juos klai
dindavome. Pavyzdžiui, kada vie
ną kartą jie atsiuntė per parla
mentarus raštą su pasiūlymu, 

(Perkelta j 8-ta puslapį)

Jums, mano broliai, kurie 
paaukojote savo gyvybės 
už Tėvynė? garbę ir laisvę 
nuo Mindaugo laikų iki 
šiandien.

Nuo senovės laikų Nemuno 
žemės sūnūs gynė savo tėvynę 
nuo priešų. Kelis šimtmečius 
užpuldinėjama, Lietuva pradėjo 
naudoti savo priešų strategiją 
ir naikinti juos paties priešo že
mėje. Tuo būdu Lietuva, užval
dė didelius Rusijos ir Ukrainos 
plotus, sulaikė totorių veržimą
si į Europą ir Žalgirio mūšyje 
sunaikino, pagal to meto madų 
krikščionybę ugnimi ir kardu 
skleidžiusio kryžiuočių ordino ir 
jo talkininkų kariuomenę.

Daug karių pasižymėjo savo 
didvyriškumu mūsų karo isto
rijoje. Vieni iš jų yra legenda- 
riniai, kaip Margis ir Gražina,1,1^ 
kiti isteriniai asmenys: karalius 
Mindaugas, Gediminas, Algirdas, 
Kęstutis, 
Radvilas. 
Lietuvos 
kovoje su priešais. Tokia jau yra 
kario dalia, kad didžiausioji gar
bė tenka vadui.

¥ ¥
Kodėl gi sunyko Vytauto lai

kų Lietuvos valstybė? Tam bu
vo daugelis priežasčių, bet viena 
iš svarbiausių buvo ta, kai lietu
viai pradėjo garbinti svetimus 
dievus. Svetima įtaka, mūsų pie
tinio kaimyno skleidžiama, mūsų 
kalbos ir papročių niekinimas ir 
gimi^iavimasis su kitataučiais 
palengva atskyrė to meto diduo
menę nuo tautos. Politiniai Liub
lino unija su Lenkija susirišusi, 
Lietuva nustojo savo turėtos 
įtakos Euroopje. Tuo metu su- 
stirpėję kitos valstybės, susįta-

Vytautas, Jonušas 
Bet tai tik maža dalis 
sūnų,,, pasižymėjusių
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rę, pasidalino Lietuvą ir Lenki
ją šimtmečiui vergijos.

¥ ¥

Po Pirmojo Pasaulinio karo 
vėl kėlėsi Lietuva į laisvą gy
venimą. O mūsų priešai ir vėl 
pradėjo rodyti savo dantis. Iš 
kaimų sodybų, pradėjo rinktis 
vyrai ginti tėvynės laisvę, ūki
ninko sodyba liko ištikima savo 
tėvynei, kalbai ir papročiams. Gi 
dvarų mūrai daugumoje tapo 
šalti žemei, ant kurios jie sto
vėjo.

Ir vėl liejosi kraujas. Negau
sūs, bet drąsa šarvuoti, Lietuvos 
kariai įrodė tautos norą gyventi 
laisvėje.

¥ ¥

O šiandiena tu jau esi kitaip 
pasivadinę, Lietuvos kary. Taip, 
dabar tu partizanas ir tavo var- 
__ > pakeistas, kad priešas ne
žinotų iš kurios sodybos tu esi 
kilęs, kai laimė tave apleis.

Kas teikia tau jėgų šioje sun
kioje kovoje, kai visa Tėvynė 
tapo kovos lauku, o priešas toks 
skaitlingas ir žiaurus?

Tik ji viena veda tave kovon, 
ji, kurios žemė tave užaugino, 
— Tėvynė Lietuva. Tu girdi tik 
savo gimtosios žemės balsą, tu 
savo gyvybės kaina palaikai ne? 
laimėje visų užmirštoje tautoje 
laisvės viltį ir joki svetimi die
vai tavęs nevilioja.

Kaip aš pažvelgsiu tau j akis, 
sugrįžęs. į Tėvynę, mano broli, 
Lietuvos mišku kary? Aš juk 
nesu atlikęs didžiosios pareigos 
"Redde, quod debes”. Bet aš vis- 
tiek sugrįšiu ir apkabinsiu tave 
ir, aš žinau, tu pasielgsi su ma
nim garbingai. Tu juk esi lie
tuvis. karys 1 T. P.

VISAM PAŠAU L Y

• Nusižudė Abraham H. b’eller, generalinis J. Tautų ad
vokatas. Jis iššoko iš 12 augšto ir užsimušė. Trygve Lie apkaltino, 
kad žudėsi dėl vedamų tardymų aiškinant komunistus. .Jis buvo 
•17 metų ir gaudavo per metus §18,000 algos.

• Rusija paleido j darbą eilę naujų radijo siųstuvų trūg- 
dytojų, kad sulaikytų žinių perdavimą į Rusiją ir Rusijos pa
vergtus kraštus.

• Gen. Eisenhosveris lapkričio mėn. 18 d. (arėsi su prezi
dentu Trumaiiu. Didelės minios žmonių jį pasitiko VVashingtone.

• Skleidžiamos žinios, kad Korėjos kariniai vadai prašo 
daugiau kariuomenės ir naujų ginklų Korėjos karą ginklu už
baigti.

• Persijoje visokiomis priemonėmis stiprinasi Mossadegh 
ir jo šalininkai, kad neužkluptų kokie netikėtumai, kurios Euro
pos spauda dažnai spėlioja.

• vvl

Gruodžio 1 dieną Jurgis Vens- 
lovas, Lietuvos olimpinės vėlia
vos saugotojas, perims rytų Cle
velando pašto viršininko parei
gas. Jam priklausys apie 20 paš
to skyrių, kurie yra rytinėje 
miesto dalyje su pora šimtų tar
nautojų bei darbininkų.

Jurgis Venslovas nuo 1923 me
tų dirba pašto įstaigose. Pasku
tiniuoju laiku jis dirbo New- 
bourgh pašto skyriuje prie Milės 
ir Harvard gatvių. Naująjį atsa
kingą paskyrimą Jurgiui Vens-- 
levui padarė Clevelando centri
nio pašto viršininkas, federali
nės valdžios, Washingtone, pri
tarimu.

Jurgis Venslovas turi sūnų, 
kuris vedęs ir augina du vaiku
čius, ir dukterį, kuri netrūkus 
vesianti.

J. Venslovas yra 57 metų am
žiaus, gimęs Amerikoje, bet gra
žiai kalba lietuviškai. Jis pri- • 
klauso 142 R. K. Susivienijimo 
kuopai, yra buvęs kuopos vice
pirmininku bei iždo globėjas.

Lietuviai sportininkai Jurgį 
Venslovą turėtų gerai prisiminti, 
nes ir 1938 metais pasaulio lie
tuvių olimpiadoje, Kaune, va
dovavo Amerikos lietuvių spor
tininkams.

Jis ir šiandien garbingai sau
goja Lietuvos olimpinę vėliavą, 
kurią pats nešė ir šią vasarą 
įvykusiose šiaurės Amerikos lie
tuvių sporto varžybose Clevelan
de.

Jūsų bendradarbio užklaustas, 
kaip J. Venslovas jaučiasi gavęs 
atsakingą paskyrimą, gražia lie
tuviška kalba atsakė:-

"Labai džiaugiuos šiuo pasky
rimu. Vieno miliono mieste — 
Clevelande retas atsitikimas lie
tuviui. O mano bosai gerai žino, 
kad aš esu lietuvis, nes aš jiems 
tokiu visada prisistatydavau. Iš 
širdies tikiu, kad ką nors gera 
darydamas, darau ne tik sau, 
bet ir lietuvių tautai. Mūsų lie
tuvių čia nedaug iškyla, todėl aš 
džiaugiuos, kad nors tie, kurie 
šio to pasiekiame, pasisakome 
esą lietuviais, lietuviškai kalba
me ir su lietuviais bendraujame.

Tiesa pasakius, prieš 15 metų 
aš sėkmingai vadovavau Cleve
lando lietuviams sportininkams, 
ši mano veikla su lietuviais 
anuomet buvo pastebėta mano 
viršininkų. Jie pakvietė mane 
suorganizuoti pašto darbuotojų 
sporto grupelę. Aš prisidėjau ir 
dirbau su pašto sportininkais.

Taip, per lietuvius sportinin
kus buvau įvertintas ir amerii- 
kiečių tarpe, įsigijau daug gerų 
pažinčių. Aš manau, kad ir šis 
paskyrimas labai rišasi su ano
mis, prieš 15 metų buvusiomis 
dienomis.

Visada guvau lietuviu, tokiu 
liksiu ir stengsiuos kuo galėsiu 
padėti savo tautai”, — baigė sa
vo pasakojimą malonaus būdo 
naujasis rytų Clevelando pašto 
viršininkas Jurgis Venslovas.
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NAUJA ANGLIJOS 
LIETUVIŲ 

VADOVYBĖ
Įvykusiam Anglijos Lietuvių 

Sąjungos metiniam suvažiavime 
išrinkta nauja vadovybė. Ji pa*
reigomis tajp pasiskirstė: pirm.\ 
M. Bajorinas, nariais: kun. A. 
Kazlauskas, inž. R. Baublys, J. 
Senkus ir B. Daunoras. Sąjungos 
tarybon: P. B. Varkala, Dr. K. 
Valteris, P. Duoba, J. Varanavi
čius ir Ą. Pužauškaš; revi?. ko
misijom L. Skripkutė, A. Šukys 
ir V, Kvietkauskas; garbės teis
man: O. Kairiūkštienė, P. Bu
laitis, inž. J. Vilčinskas, K. Vait-

' ’ ....................... ■'
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kevičius ir Kasperas.
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VILTIS

LAUKIA 6
JŪSŲ TALKOS l

ĮSTOK I X

VILTIES

DRAUGIJA 921 Huron Road ir Skyriai
I-

tai, ba-ai, prieteli...

VIETOJE FELJETONO

ADOMAS VYČIUS
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kimo vadovas, nustatė, kad vy 
rai, duodami kraują, alpsta I 
kartys dažniau; nei motery: 
Taigi, šiuo atveju "silpnoji ly 
tis” yra stipresnė. , •
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KAS ir KUR
• Dirvos bendradarbis, buvęs 
Lietuvos Banko direktorius J. 
Charzauskas, atšventė 73 metų 
amžiąųšT-sukaktj. Dabar gyvena 
Chicagoje.
• X. Strumskj, žinomą veikėją 
gyvenantį Brooklyne, jo krau
tuvėje praėjusią savaitę buvo 
užpuolę plėšikai ir 'buvo sužeidę.
• Chicagos Lietuvių Literatūros 
Draugija išleido rašytojo Juozo 
Švaisto naują knygą "Petras Šir- 
vokas”. Tai nuotykiai žemėje, 
pragare ir danguj. Kaštuoja 
$2.75. Gaunama Dirvos redakci
joje.
• šachmatininkas P. Vaitonis, 
atstovavęs Kanadą tarptauti
niam šachmatininkų turnyre, už
ėmė tik 19 vietą.

• Inž. R. Reikenis iš Baltimorės, 
Md. laimėjo premiją už tilto pro
jektą, sudarytą keturių atramų 
ir 298 pėdų ilgio. Konkursą vyk
dė James Lincoln Welding Fon- 
dation, Cleveland, Ohio.

• Dr. P. Karvelis ir T. Šidiškis, 
Vykd. Tarybos nariai, lankėsi 
Šveicarijoje ir tarėsi su tenykš
čiais lietuviais.

• Mažosios Lietuvos Taryba ne
periodiniai leidžia laikrašti Ke
leivis. Ilgesnį laiką laikraštis 
nebesirodė. Iš Vokietijos prane
ša, kad naujas numeris vėl lei
džiamas.

• J. Daumanto "Partizanai už 
geležinės uždangos”, kaip pra
neša Elta, išversti į anglų kalbą 
(vertė E. J. Harrisonas) ir ver
čiami į vokiečių kalbą (verčia V. 
Gailius).

AR ZINAI?

koji vargo mokykla, kuriai va
dovaus mokytoja p. J. Mildašie- 
nė. Memmingeene, pavertus,esa
mąją pradžios mokyklą vokišką
ja, taip pat organizuojama var
go mokykla. Ją organizuoja ir 
jai vadovaus p. Vykintienė.

• Australijoje pasireiškęs ne
darbas ir toliau tęsiasi. Daugiau
sia bedarbių yra Sidnėjuj ir Mel
burne.
• Australijos lietuvių metinis 
suvažiavimas įvyks gruodžio 
mėn. pabaigoje, Adelaidės mies
te.
• Už lietuvio Vincento Urbona
vičiaus pagrobimą Braunschwei- 
go apygardos teismas spalio 24 
d. nuteisė SĖD partijos narį 
Gustavą Marschalj, 45 mt., ki
lusį iš sovietinės Vokietijos, ir 
vaistininką Vilfrydą Sandigą, 36 
mt., kiekvieną po 3 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo. Be to, 
jiems atimtos pilietinės garbės 
teisės 5 metams. Kaltinamieji 
britų zonoje, Harzo srityje, gy
venantį lietuvį Urbonavičių, ku
ris prieš tai buvo ištrūkęs iš so
vietinio kalėjimo, vienos 
taitės tarpininkaujami,

,;ęusiviliojo prie Sovietų zonos, 
ten jį primušė ir perdavė 
tų enkavedistų majorui. Byla 
■buvo paskirta nagrinėti jau bir
želio 23 d., bet tuomet buvo ati- 

jdėta papildomiems apklausinėji
mams pravesti. Tokių pagrobimo 
bylų Braunschweigo apygardos 
teisme jau prieš tai būta trijų.

šįmetė rinkiminė kampanija zidentas, o kaip JAV armijos 
buvusi gyviausia JAV istorijoje. Į bu v. artil. kapitonas. Preziden- 
D. Eisenhoweris važinėjo trau
kiniu ir skraidė lėktuvu 51.000 
mylių ir pasakė 228 kalbas. R. 
Nixonas keliavęs 42.000 mylių ir 
kalbėjęs 375 kartus. R. Taftas 
važinėjo 10,000 mylių ir 19 vals
tybių pasakė 38 kalbas.

Demokratai patiekia tokius 
davinius: A. Stevensonas _ 32.- 
OOOmylių ir 203 kalbos, J. Spark- 
manas — 35,000 mylių ir 400 
kalbų 38 valstybėse, H. Truma- 
nas — penkiose kelionėse specia
liu traukiniu suvažinėjo 18.000 
mylių ir pasakė 212 kalbų.

* '

1896 metų prezidento rinki
muose demokratų kandidatas W. 
J. Bryan pasakė 569 kalbas. Vie
ną dieną jis sugebėjo pasakyti 
rekordinį, kalbų skaičių ■— 24. 
Tačiau rinkimus laimėjo jo opo
nentas respublikonas W. McKin- 
ley, kuris nėra kalbėjęs kitur, 
kaip tik savo namo verandoje.

«
JAV sostinės Vašingtono gy

ventojai neturi teisės balsuoti.
»

Gruodžio 15 dieną Vašingtone 
susirinks elektoriai, kurie for
maliai paskelbs D. Eisenhowerį 
prezidentu. Tačiau elektoriams 
tektų patiems rinkti naują res
publikoną prezidentu, jei jau 
tautos išrinktas .asmuo iki tos 
dienos mirtų. Jeigu D. Eisenho- 
veris mirtų po gruodžio 15-os 
dienos, prezidento pareigos au
tomatiškai ątitetkų R. Nixonui.

¥

H. Trumanas, apleidęs Baltuo
sius Rūmus, turės teisės gauti 
95 dol. 66 centus mėnesinės pen
sijos. Tačiau ne kaip buv. pre-

vokie- 
klasta

Sovie-
KALĖDINES

• Smuikininkė E. Kuprevičiųtė, 
dabar gyvenanti Argentinoje, 
gruodžio mėn. pabaigoje vėl kon
certuoja Paryžiuje. Pianistas 
Andrius Kuprevičius ruošiasi 
koncertams į Ameriką.

• Vokietijos pietuose, Bensheim 
-Auerbache, steigiama lietuviš-

dail. PAULIAUS AUGIO 

darbo, 

užsisakykit Dirvoje. Viena 
dėžutė — 12 atviručių su 

vokais — tik $1.00.

Siųskit $1.00 ir tuoj gausit 
atvirutes
DIRVA,

6820 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio

tų našlės turi teisės siųsti paštu 
nemokamai laiškus. H. Trujna- 
nas nė tos. privilegijos neturės.

¥

Didžiausią darbų dalį Ameri
kos moderniuose ūkiuose — 92%
— atlieka mašinos. 4% darbų 
atlieka gyvuliai ir likusius 4%
— žmogaus jėga.

¥

New Yorko aklųjų draugija 
susekė ir paskelbė, kad akluosius 
simuliuoją elgetos sugeba su
rinkti iki 170 dolerių per savai
tę. Išvada —- nebūkite per duos- 
nūs akliems elgetoms, o geriau 
aukokite labdaringoms organiza
cijoms, kurios sušelps tikrus pa
vargėlius.

¥

Kiekvienai JAV automobilio 
užmuštai moteriai tenka 3 au- 
tomobilio užmušti vyrai.

*

Tūlas Los Angeles mėsinin
kas buvo nubaustas ‘už sukčia
vimą. Pasirodo; jo krautuvėj 
ventiliatorius pūtė tiesiai į svar
stykles ir tokiu būdu didino-kiek- 
vieno sveriamo pirkinio svorį.

¥

Rąonoke, Virginia, paštinin
kas turėjo pristatyti registruo
tą laišką. Adresatas privalėjo 
įrodyti asmens tapatybę. Ilgai 
negalvodamas, išsitraukė iš bur
nos dantų plokštelę--ir parodė jo
je išgraviruotą savo pavardę. 
Paštininkui tokio "dokumento" 
pilnai užteko.

•
L. Beethovenas savo garsiąją 

9-ją simfoniją buvo pardavęs bri
tų filarmonijai už 50 svarų. 
Šiandie šios simfonijos rankraš- ' 
tis yra apdraustas 10.000 svarų.

•

Saudi Arabija priėmė įstaty
mą, , kuriuo krašte draudžiama 
pirkti, parduoti, laikyti ar nau
doti alkoholinius gėrimus. Nu
sikaltę piliečiai bus viešai pla
kami, o svetimtaučiai — tremia
mi iš krašto.

¥

50.000 markių- ketina sumokė
ti rytų Vokietijos vyriausybė 
tam, kas atgabens iš vakariečių 
valdomo Berlyno vienos draugi
jos valdybos nors vieną narį. 
Draugijos vardas — "Kampf- 
gruppe gegen.Unmenschlichkeit’’ 
(kovos su nežmoniškumais gru
pė). Ji renka žinias ir viešai 
skelbia visas vokiečių komunistų 
ir jų globėjų rusų šunybes, kaip 
žmonių vogimą, trėmimą ir kito
kį terorą.

-' ¥ x

Dr. Kolb, vienos vakarų Vo
kietijos provincijos kraujo rin-

LAIMĖJO AUKSO 
MEDALI

Lietuviškas jaunimas Kanados
mokyklose gerai pasirodo. Štai, 
Jurgis Arvydas A n y s a s, 
dr. Martyno A. p y s o sūnus, 
gimęs 1934 m. Hamburge, kur jo 
tėvas tuomet buvo konsulu, šį 
pavasarį baigė Toronto Harbord 
Collegiate gimnaziją su augš- 
čiausiais pažymėjimais. Už sėk
mingumą moksle jis, dar su vie
nu studentu McGill Scholarship, 
laimėjo po 125 dolerius kiekvie
nas. Už pasižymėjimą matema
tikoje Jurgis laimėjo Gordon 
Galloway aukso medalį. Tol 
medalį jis vienintelis gavo mini 
toje mokykloje.

šį rudenį Jurgis Anysas la 
mėjo it trečią premiją už kor 
kursinius egzaminus stojant 
Toronto universitetą — 300 dc 
lerių, ši premija buvo'vienintel 
visai Oritarijos provincijai.

šiuo metu jis studijuoja elel 
tro-fiziką Toronto universiteto 

Pastebėtina, kad per iškilmir 
gą posėdį Harbord Highscho< 
direktorius viešai pareiškė, jo 
Jurgis Anysas yra lietuviške 
kilmės ir tik prieš trejetą met 
atvykęs į,Kanadą. Taip pat p: 
davė jo fotografiją su aprašym 
jo kilmės ir mokslo Toronto lail 
raščiai Globė and Mail, Telegrai 
ir Toronto Daily Star.

Žmogaus ašaroj yra labai stip 
rios dezinfekcinės medžiagos 
vadinamos lysozym. Net 1:600' 
santykiu atskiestos ašaros dą 
pajėgia sunaikinti kai kuriuo 
mikrobus.

80% šiandie vartojamų vaist 
buvo visai nežinomi prieš 10. mj 
te- ' ;<

•
UNESCO direktorius J. T. 

Bodget paskelbė, kad, draugijos 
surinktomis žiniomis, daugiau 
nei pusė žmonijos nemoka skai
tyti nei rašyti. Vr.

- --------------------------- ------------ X
Seniausias ir gražiausiai iliua 
truotas lietuviškos minties žur 

nalas.

MARGUTIS
• i ' • ,

Įsteigė kompozitorius
A. VANAGAITIS 

Kaina metams $3.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai.
.6755 So. Western Ava. 

Chicago 36. III.
i

MUSISKIU TARPE
C

Keli naujieji ateiviai, naujais vo- 
kietiniais geltonai žibančiais portfelius 
bei lagaminais apsikrovę, naujutėliu, 
juodai žvilgančiu automobiliu kažkur 
skuba. Pamatę šaligatviu einantį čia 
gimusį lietuvį, pristabdo mašiną ir už
klausia:

— Ei, misteri, gal žinai kuriuo 
strytu mums būtų arčiau į dipą nuva
žiuoti, bijom, kad mūsų- frentas ant 
treino nepavėluotų; o paskui mės no- ■ • 
retume' pavažiuoti j kempę....

Čia gimęs jiems atsako:
— Štai šia gatve tiesiai važiuoda

mi, ponai greit stotį atrasite ir, aš. ma
nau, jūsų draugas j. traukinį nepavė
luos o už stoties, pasukę į dešinę, rasi
te kelią ir į vasarvietę.

Dėkui, mister- Gud bąi...

— Ei, Džio, žiūrėk tavo kvoteris 
ant stalo guli. Nemėtyk pinigo be rei
kalo.. ‘ -

— Palik. Tegu guli. Pas mane mat 
dypukas atvažiavo. Noriu patikrinti jo 
sąžiningumą. Paims ar nepaims? ...

— Tai ką čia kvoterį palikai. Padė
tum bent penkdolerinę...

— Kvailas esi,- Penkis dolerius aš 
ir pats paimčiau.,,'

— Mindaugas.
— Tokio vardo nėra! Tave vadina 

pagoniškai ir gėda geram krikščioniui 
tokį vardą turėti! Ar tu žinai kokio 
pagonio vardą ta turi? ..,

— Žinau. Tai Lietuvos karaliaus 
Mindaugo vardas, Jis prieš septynis 
šimtus metų krikštijo lietuvius ir pats 
apsikrikštijo.

— Gana. Sėsk, O kaip' tavo vardas? 
—- kreipiasi'į kite mokinį. , -

— Juozapas- j.
— Matot, vaikai. Tai yra tikras 

krikščioniškas vardas, O gal ta žinai 
kieno vardą ta turi?

t—Taip, Žinau,,,,. Juozapo Steik 
no ;..

. Lietuvių parapijinės mokykloj pe- 
selė-mokytoja klausinėja naujai įsto
jusius mokinius:. •

Kaip„ tavo pirmutinis •vardas?

GERIAUSIA DOVANA
Artėja. Kalėdos ir Nauji Metai. Geriausia dovana 

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

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

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

3 doL
R. Spalio nepaprastos intrigos jaunimui ir senimui 

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

- drobėje. Tai gražus bibliotekos papuošimas ir geriausias

ŽMONĖS KURIE TAUPO 
YRA LAIMINGESNI!

Net jeigu Jūs galite atidėti tik kelis dolerius iš kiek
vienos algos ... apsimoka taupyti. Ateina laikas kai pini
gai taupymo knygutėj yra- Jūsų (geriausias draugas — tas 
kuriuo galit pasitikėti.

Pradėkit taupymo knygutę Ohio Banke su bet kokia 
suma. i

TAUPYMAI APDRAUSTI IKI 10.000..
"Member Federal Deposit Insurance Corporation” 

RAŠTINĖS — RYTŲ DALYJE, YAKAJRŲ DALYJE, 
MIESTO CENTRE

_ the__

BANK OF OHIO

kalakutą — "tiurke” ir taip toliau, o 
savaitės dienas tai rusiškai vadina. Ar 
negalėtų jie iš mūsų taisyklingos kal
bos pasimokyti?...

. — Matai, juos reiktų pateisinti. 
Jie atvažiavo čia iš caro pavergtos, 
tamsoje laikytos -Lietuvos, daugumoje 
bemoksliai, beraščiai ar mažaraščiai. 
Dugelio dalykų nėra matę. Nežinojo nė 
kaip jie vadinasi. Čia atsiradę, kiek pra
moko, ria ir daugelį jiems nežinomų 
dalykų pradėjo nugirdę vadinti angliš-

nefilina, žinai, boba, galvą jai skauda... 
na

5. NUOMONIŲ SKIRTUMAS

Keli lietuviai kalbasi:
— Tai ateinantį sekmadienį susi

tiksime per tautos šventės minėjimą 
parapijos salėje?...

— Ne! Manęs ten nebus. Pirmiau
sia kodėl parapijos salėje? Ar mieste 
nebėra geresnių salių? O svarbiausia, 

kai, p paskui taip ir jprato. Kitas gi kodėl minėjimą ruošia klebonas? Ar 
lenkiško bei rusiško žargono žodžius mes daugiau tinkamų žmonių neturi- 
dar iš Lietuvos atsivežė.,. O iš jų iš me? Ne, kur dvasiškiai ima kištis į vi- 
moko ir jų vaikai... Mes .gi jau kas suomeninius, reikalus, aš ten nedaly
kite; ir mokslo ragavę ir pasaulio ma- vauju. Nepakenčiu kai kunigai lenda į
tę,,, ir nepriklausoma Lietuva džiau- vadovaujančias vietas... Neisiu!... 
gėmės... gryną, kalbą vartojom. Mums — šiais metais aš į minėjimą nei
tai jau gėda būtų kokius angliškus bei 8iuj Ir savo šeimos neleisiu! Juk jūs 
rusiškus' žodžius kaišioti. Viską galim girdėjot, kad minėjimo programą at

liks vietos ansamblio choras. O kas to
~ * r . r’r v y • v X e?
Negaliu suprasti, ko čia lietų-?, lietuviškai išreikšti, liks vietos ansamblio choras. O kas to

' — Taigi, taigi. Ir aš taip manau, nežino, kad choristų tarpe yra tikrų 
laisvamanių!'Ne, atsiprašau, jei jau 
laisvamaniai ' atlieka programą, prak
tikuojančiam katalikui ten ne vieta!... 
Neisiu!...,

- «r ’Aš neisiu į minėjimą iš prinei- 
nn ' " ‘ -

4, KALBOS GRYNUMAS

Kalbasi du tremtiniai; . ’

vįaį tiek svetimų kalbų žodžių vartoju,
Gal girdėjai sekmadienį kai kunigas Mes čįa turime būti šviečiančiais pa- 
aįškįai pasakė: "išpažintis bus klausų- vyzdžiais... Na, tai mudu čia truputį 

HŽfilplapėjome... lik sveikas, drauguži... 
mat, aą turiu dar skubėti: pirma Už 
savo karų inšiūriną reiks apmokėti, 
po to dar į drugštorį užbėgti — žmona '. . - . ' '. . »

ma trečiadienį”.,,, o bobelkos, vėliau 
girdžiu, klausia: '-'tai spaveduos sere» 
doj? gatvę "strytu” vadina, apel
siną — "orenčiu", dviratį — ”baisykle”, ■' ...

-•
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UŽSISAKĖ

smerkia jo 
tautai ir

PARTIZANAI

Nr. 47 * 1952 lapkričio 20 d D I B VA

visa Lietuva
Požiūris į Jurgio Jankaus "Paklydusius Paukščius

Dėl Jurgio Jankaus "Paklydu
sių Paukščių” mūsų knygų ver
tintojai spėjo ir dėl tvarkos su
sibarti. Vieniems vertintojai per- ; 
daug šalti, neatlaidūs, net žiau
rūs. Kitiems atvirkščiai — per 
minkšti ir Į>er draugiški. O ma
no galva — ir taip blogai ir ki
taip negerai. Vertinimas turėtų 
būti pagal rūšį ir jos kokybę: 
kas meno-~-r menui, o kas^šnlla 
meno? Taip, tada reikia rasti, 
kaip tokį darbą pavadinti ir ko 
iš jo reikalauti. Kai vertintojas 
sumaišo rūšis, jis pagimdo ir 
tragedijas ir komedijas. Kas M. 
Biržiškos naująją knygą "Lietu
vių tautos kelias” pakrikštytų 
apysaka ir taip ją vertintų, tas ir 
autoriui, ir knygai, ir skaityto
jui padarytų beždžionės patar
navimą.

O juk truputį panašiai yra 
buvę ir su "Paklydusiais Paukš
čiais”. Berods, niekieno nebuvo 
mėginta nustatyti, kurios rūšies 
paukščiai jie yra, o tik konsta
tuota, kad tai romanas ir kaip 
toks jis ir paplunksniui ir prieš 
plunksnas braukytas. Bet ar tai 
romanas įprastine prasme? Ne, 
atsakysiu. Ar tai meno kūrinys 
žinomąja prasme? Ne visai, at
sakysiu. Tai feljetoninis romą- i 
nas, tai skaitinys sui generis.'

Literatūros, kaip ir visokio 
meno kūriniai skirštytini į dvi 
esmines rūšis. Viena miršta vos 
pasaulį išvydus ar j>o bet kurio 
laiko. Kita prasiveržia pro laiko, 
valstybių ir kontinentų vartus ir 
tampa visų amžių, visų tautų ir 
rasių kasdienine duona. Tai ba
nalus faktas, dėl jo niekas nesi
ginčys, nei pavyzdžių reikalaus. 
Bet kas nuskiria veikalą mirti 
ar amžinai-gyventi? Skonis-dBet 
juk skonis baisiai individuali ga
lia, dargi sakoma "dėl skonio 
nesiginčijama”, tai kur jau čia 
įvairių amžių, įvairių tautų ir 
rasių įvairiausi skoniai įstengs 
padaryti dėl bet kurio veikalo 
bet kurį likiminį sprendimą? 
Pasitaisau: nulemia specialisto 
skonis. Bet ko šitas skonis rei
kalauja, kas jo lėmimą apspren
džia?

Sunkiai beatsakomas klausi
mas. Tačiau bent patį įmano- 
miausią supratimą turime susi
daryti, kad galėtume nusakyti 
grožinės ir feljetoninės literatū
ros giminystę ir skirtumus. Be
ne trumpiausias kelias bus kūri
nio atsiradimo kelias. Paėjėkime

VIKTORAS MARIONAS visada ir visuose gyva, kaip pats ’ 
žmogaus prigimties ir likimo , 
balsas. , (

Visuotinės reikšmės idėjos te- ( 
gali būti pristatytos tik atitin
kamos vertės simboliais. Tai bet- j 
gi nesako, kadi knygos herojais į 
tedera būti tik karaliams, karo 
vadams ir drąsuoliams. Ne, j 
juos lygiai gerai tinka ir bailiai, 
ir prostitutės ir benamiai ei- ' 
getas. Tik jau ne visi tamošiai 
bekepuriai. Herojus nebus nė 
vieno gyvo ar mirusio kopija, 
betgi visų paveikslas. Pagal pa
sirinktos idėjos prigimtį, rašy
tojas surinks jam fizinio ir dva
sinio veido bruožus iš šimtų pa
žįstamųjų, iš visų girdėtų pa
sakojimų ir skaitytų knygų. Iš 
jo rankų, išeis idėjos simbolis ir 
gyvas žmogus, niekada negimęs

■ iš moters, bet ir niekada neisiąs 
j kapus paskui savo motiną. Jis

■ bus visų valstybių pilietis ir pri- 
i klausys kiekvienai tautai, nes 
i jis bus žmogus. Lygiai sinteti

niu keliu pagal pagrindinės idė
jos reikalavimus rašytojas su
kurs ir daiktus, ir gamtą, ir vie
tas, ir įvykius. Dėl to nei erdvė, 
nei laikas nepadarys knygą sve
timą ir nereikšmingą bet kurios 
epochos ir bet kurio pasaulio 
kampo skaitytojui. Dėl to, at
virkščią reikalą prisiminus, pa
triotizmo ir aktualijos kriterijai, 
taikomi rašytojui, 
kūrinį mirti ir savo 
pasauliui.

Simbolių santykių

uo galiuką, tik dideliais šuoliais, 
tiesiausiu ruožu. .

Pirmiausiai rašytoju būti gi- 1 
musią ir pasirengusią asmenybę • 
sukrečia Įkvėpimas. Sukrėtimo 
metu tik pačia nujaustiniausia 
forma patirtam įkvėpimui rašy
tojas ' Jieškffii':r’iriteligShVi8ko iš
sakymo, pagrindinės idėjos. Ją" 
konkretizuos simboliu — pagrin
diniu veikėju. Simbolizuotai idė
jai jis leis virsti socialiniu fak
tu, kad, sueidama į sąlytį su 
paremiančiais ir kontrastuojan
čiais idėjiniais simboliais, ji pa
sireikštų, subręstų ir atsiskleis
tų. Konkrečiau išsireiškiant, ra
šytojas padarys savo centrinį 
veikėją kūrinio pagrindinės idė
jos egaistencijai būdingos ir 
būtinos simbolinės bendruome
nės nariu ir per simbolinius ry
šius bei konfliktus leis slinkti į 
neišvengiamą, bet numatytą 
simbolinį likimą.

šitiek kūrinio atsiradimo ana
lizės ir pakaks mums šiam kar
tui. Joje mes esminėje korelia
cijoje radome anuos tris kūri
nio pagrindinius elementus: pa
grindinę idėją, jos sirtibolį ir 
simbolio reiškimosi lauką — fa
bulą. Kad literatūrinis kūrinys 
šių . elementų atskleidimu ir de
rinimu įgytų nemarumo žymę, 
jis turi demonstruoti idėjos reik
šmės visuotinumą, simbolio ati- 
tinkamumą ir suprantamumą ir 
jo santykių su fabulos simbo- būtų suprofanuotas, 
liais grynumą, ryškumą ir neiš
vengiamumą.

Visuotinės reikšmės idėjų pa
rinkimo reikalavimas mus nu
kreipia- į aną Platono-koncepci
ją, teikiančią idėjas kaip "am
žinus, nekintančius pirmavaiz
džius (Urbilder), kurių mes, 
žmonės, su savo likimais ir kin
tančiais laimėjimais tesame tik 

’ šešėlių žaismas ir siluetai, gyvi, 
bet praeinantieji. "Idėjos, jei di- 

i džios, nemiršta, kaip žmonės, — 
sako ir mūsų dainius. Nemariam 
kūriniui dera tie "nemarūs pir
mavaizdžiai”, tos "didžios idė- 

■ jos”. Jos visuotinai reikšmingos. 
Dievybės, nupuolimo ir atsitei
simo, keršto ir nuolankumo, gim
tosios žemės, žmogaus, vyro ir 

• moters meilės supratimas nuan- 
suoja kas rasė, kas tauta, kas 
religija, kas luomas ir kas žmo- 

- gus, bet tų idėjų reikšmė visur,

— Iš principo? Tai koks gi tas 
principas?

— Ogi toks. Per minėjimus pa
prastai renka aukas. O aš iš principo 
neaukoju. Kai kaimynas iš šalies au
koja, nepatogu nieko neduoti, tai aš 
jau geriau visai neinu.

— O aš tai būtinai eisiu, — kalba 
visa žila, po metų našta palinkusi se
nutė, — jau greit bus pusė šimto metų, 
kaip aš Lietuvos nemačiau... O taip 
smagu paklausyti lietuviškų dainelių, 
savo jaunystę prisiminti, štai iš pensi
jos sutaupiau kelis dolerius ir tuos no
riu nupešti Lietuvos išlaisvinimui...

6.’ GENEROLIENĖ IR. 
MILIONIERIENĖ

grynumas 
. jeigu jie, 

simboliai, būtų suvesti su indi
vidualios, ne simbolinės prigim
ties veikėjais, vaizdais ir įvy
kiais.
..Simbolių ir jų santykių ryš
kumo reikalavimas liečia rašy
tojo frazę ir žodį. Išlavintas sko
nis atkreips labai jautrų ir griež
tą dėmesį j literatūros kūrinio 
išreiškimo priemones ir konsta
tuos ar jos. 1. yra tikros ir na
tūralios, ar dirbtinės ir manie
ringos, 2. ar savos, originalios, 
ar pasisavintos, nukopijuotos ir 
3. ar apipavidalintos, vaizdžios 
ir turtingos, ar žalios, nieko ne
sakančios ir liesos.

Pagaliau, pagrindinės idėjos 
pasireiškimas, subrendimas ir 
atsiskleidimas turi vykti neiš
vengiamais etapais, kas reiškia 
kad nebūdingomis charakterių 
žymėmis, atsitiktinėmis sceno
mis ir neefektinga kompozicija

nebus galima išlavintam ękoniui 
įprasti tematinį užmanymą kaip 
meninę tiesą.

Tokie pačiais bendriausiais
bruožais yra žinomi reikalavimai 
geram literatūros kūriniui. -Jie 
įvairuoja ir skaičiumi ir inten
syvumu kas literatūrinis žan
ras. Tik.pagrindinė idėja ir jos j 
simbolinis vaizdas yra pastovus . 
elementas. Dėl to būtų patogu 
meninę literatūrą pavadinti 
bendru, konkretesniu vardu — 
idėjine literatūra, ą," šio pašne
kesio reikalui meninį romaną — 
idėjiniu romanu.

Pradžioje prasitariau apie fel- 
jetoninį romaną. Mums šitas var
das dar visai svetimas. Bet vo
kiečių literatūros nagrinėtoj ų 
raštuose feljetoninė literatūra, 
feljetoninė novelė, feljetoninis 
pasakojimas, o taip pat ir fel
jetoninis romanas jau senokai 
įsipilietinę terminai.

Feljetonas šiandien yra laik
raštininkų žodyno terminas. Jo 
karjerą prancūzų ir vokiečių, o 
taip pat ir kitų tautų laikraščiuo
se yra tikrai greita ir nuostabi. 
Gimęs, kai kronikinė žinia vietoj 
iškritusio prekybinio skelbimo 
vienos mažos bendruopienės laik- ■ 
raštyje, feljetonas šiandien už
ima visą laikraščio puslapį, du ir ■ 
neribotai daugiau, čia telpa 
mokslo, meno ir socialinės aktu
alijos, tik pateiktos vaizdžia, 
grožinei literatūrai artima for
ma — pasakojimais, reportažais 
ir pasikalbėjimais (intervievv). 
Čia telpa ir vadinamoji atkarpa
— literatūrinės kūrybos skyrius. 
Labai dažnu atveju ir ši kūryba 
kuriuo nors aspektu Įrikiuojama 
į pirmąjį laikraščio uždavinį — 
teikti aktualijas. Yra atsiradusių 
ir specialių rašytojų šitai atkar
pai užpildyti aktualios tematikos, 
lengvo, dažnai linksmo turinio 
novelėmis, poemomis, apysakai
tėmis ir net romanais. Su šia 
atkarpa, greičiausiai, kaip nors 
asocijuojasi ir mūsų rašytojų 
humoristinių novelių . pavadini
mas feljetonais; Ir visai tikra, 
kad literatūros nagrinėtojai iš 
čia pasisavino feljetoninį epitetą 
ir jį prisegė kai kuriems atski
rais leidiniais į pasaulį atėju
siems kūriniams.

Pagal aną praktiką ir pavyzdį 
aš ir Jurgio Jankaus "Paklydu
sius Paukščius” pavadinau felje- 
toniniu romanu, nes jis turi vi
sas tokio romano būdingąsias 
žymes. Įvesdamas visą eilę vei
kėjų, stipriau ar silpniau susie-

- damas tam tikrą skaičių įvykių, 
apimdamas tam tikrą uždarą lai
kotarpį ir naudodamas, epinį per
teikimo būdą šis darbas pagal

■ įprastinį principą vadintinas ro- 
, manu. Bet, neiškeldamas visuo-

VOKIETIS LIETUVIŠKA 
PAVARDE

Karaliaučiuje gimęs, lietuviš
kai nekalbąs, bet lietuviška pa
varde vokietis, vardu Guen- 
theriis, mūsų bendraadrbį pra
džioje priėmė su nepasitikėjimu. 
Tačiau kai apklausinėtojas pa
sisakė esąs lietuvis, G. pareiškė, 
kad ”uns wurde in Litaųen ge- 
helfen, und wir vvollen, soweit 
wir koennen, helfen”, — "mums 
padėjo Lietuvoje ir mes kiek ga
lėdami padėsime”.

G. jau 14 metų amžiaus buvęs 
vokiečių kariuomenėje. Sovie
tams atėjus, vargęs stovyklose, 
iš kur 1947 m. pabėgęs ir trau
kiniu iš Karaliaučiaus nuvažia
vęs į Kauną. Iki 1951 m. jis, nie- 

' kur ilgiau neapsistodamas, ap- 
1 keliavęs visą Lietuvą skersai ir 
1 išilgai, išskyrus tik Suvalkiją ir 
■ Vilnių. Buvęs Kėdainių, Šėtos, 
• Pagirio, Dotnuvos, Subačiaus, 

Rokiškio, Utenos, Joniškio ir 
Šiaulių apylinkėse. Buvęs ir Lat
vijoje, pasiekęs net Estiją, bet 
vėl grįžęs Lietuvon, kur ilgėliau 
išsilaikęs Žagarės apylinkėje, 
čia susitikęs vokietaitę, su ku
ria grįžo į Vokietiją ir ją vedė.1 

Keliauti vis turėjęs neva dėl 
to, kad ūkininkai ne labai no
riai priimdavę nakvynėn jaunus 
vyrus, — merginoms tuo atžvil
giu buvę lengviau. Prašydavęs 
pavalgyti ir pasisiūlydavęs paka
poti malkų arba padėti prie der
liaus nuėmimo. Bet paskutiniu 
laiku žmonės patys, mažai betu
rėdami žemės, trūkdavo maisto. 
Geriausi žmonės esą apie Joniškį 
ir Skaistgirį. Kolchoze niekad

nedirbęs. Kolchozuose žmonės 
patys mažai ką turėję ir mažai 
tegalėję duoti.

*

TRĖMIMAI

Daug keliavęs po kraštą, G. j 
daugiau turi bendrą vaizdą apie . 
trėmimų apimtį. Daugiausia tuš
čių sodybų matęs apie Šėtą ir , 
Pagirio valse. (Ukmergės aps.). 
Liūdniausi vaizdai apie Šėtą. 
Ten bene daugiausia buvę ištrė
mimų. Pakelėse kai kur sodybos 
viena po kitos ištuštėjusios, kai 
kur jau apgriuvusios, laukai ne
įdirbti. Lietuvoje nė vieno vals
čiaus nelikę trėmimų nepalies
to, bet trėmimų apimtis ne vi
sur vienoda. Galima sakyti, kad 
visi turtingesnieji ūkininkai, tu
rėję daugiau 10 ar 15 ha žemės, 
jei jie nebuvo partiniai arba ne
turėjo protekcijos pas komunis
tus, yra išvežti.

Apie Joniškį taip pat buvę 
trėmimų, bet jau žymiai mažiau, 
kaip Kėdainių ar Ukmergės 
apskr. Taip pat apie Mažeikius 
išvežta mažiau. Latvijoje maž
daug toks pat įvairus vaizdas. 
Didžiausi masiniai trėmimai bu
vę 1948 ir 1949 metais. Pavienių 
išvežimų buvę ir vėliau — 1950 
ir 1951 metais.

matęs jų kulkosvydžius ir pos 
tus. Bet į mišką milicija eiti ne
drįsta.

Keliaudamas, ne kartą girdė
jęs iš toli smarkius susišaudy-.n 
mus. Pvz., 1949 m. tąrp Suba
čiaus ir Kupiškio girdėjęs miš
kuose susišaudymus. Tada toje 
apylinkėje buvę didelių neramu
mų. Labai daug stribukų ir mi
licijos buvę siunčiama į tas sri
tis, daug jų partizanai nukovę. 
Panevėžyje tais metais matęs 3 
tokiu būdu žuvusių stribukų lai
dotuves, kuriose dalyvavę net 
įstaigų tarnautojai ir kariuome
nės dalinys. Už karsto ant pa- 
galviuko buvę nešami ordinai.

KOMUNISTAI ’

tinės reikšmės pagrindinės idė
jos, išsiversdamas ne susimbo- 
lintais, o individualiais ir atsi
tiktiniais veikėjais, įvykiais ir 
scenovaizdžiais, jis neturi jokių 
privilegijų vadinti idėjiniu ro
manu. Pigu suprasti, kad šitoks 
"Paklydusių Paukščių” nusky- 
rimas į feljetoninio romano rūšį 
yra kartu ir jų kvalifikavimas, 
nes šis romanas, kad ir nesmerk- 
tinas iš esmės, bet kaip proginė, 
pritaikomoji lektūra yra nepa
lyginamai pigesnės vertės už idė
jinį romaną. Tik ir feljetoninių 
romanų kvalifikacijos nevieno
dos. Vienus iš jų reiktų reko
menduoti nei į rankas neimti, o 
kiti galėtų būti skaitomi visai 
teiktina lektūra. Manyčiau, kad 
"Paklydę Paukščiai” skirtini prie 
paskutinosios, rūšies.

(B. d.)
I

Apkeliavęs daugelį apskričių, 
G. taip pat turi maždaug bendrą 
vaizdą, kur partizanų judėjimas 
yra didesnis. Tokiose vietose ir 
trėmimų esą ypatingai .daug. G. 
niekur nematęs tiek daug pake
lėse NKVD ir stribukų, kaip to
se apylinkėse, kur yra daugiau 
partizanų. Prie kiekvieno miško

Nors komunistų esą ir ūkinin
kų tarpe, bet dauguma jų nesu
tinka su komunistiniu režimu. 
Miestuose komunistų esą žymiai 
daugiau, ypač valdinės tarnybas 
turinčiųjų tarpe. G. žinojęs kaž
kokį "Antuk” vadinamą jauną 
vyrą, kurio pavardės neatsime
nąs. Jis, nors buvęs dar tik 19 
metų amžiaus, Šėtoje buvęs 
kompartijos "vadas”. Kilęs iš 
Gėgužynės, motiną mirusi, o tė
vą, kuris buvęs kitokių pažiūrų, 
įkišęs į kalėjimą. Pasižymėjęs 
žiaurumu ir išdavinėjimais, te
rorizavęs gyventojus ir visad 
vaikščiojęs su ginklu. Jis pasi
žymėjęs ir trėmimų metu.
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ną”, kai tie nevidonai bolševikai atėjo. 
O paskaičiuokit, poniusenka, kiek nuo 
to jau metų praėjo., ir dabar jis jau 
netoli generolo... Jis toks gabus, toks 
gabus. O kas yra tamstos vyras, po
niusenka?- ,

— Mano vyras yra miliOnierius.
— Tai kur gi jo milionai?! Kiek 

žinau jis dirba šape už dženitorių..., o 
su mjlionais ir Amerikoje galima būtų 
neblogai gyventi...

—- Dabar tų milionų mat nėra... 
Mat, mano vyro motina yra tikra Vai
lokaičio sesuo. Tai jis visą sav6' turtą 
jai ir užrašė... Dar Lietuvoje, prieš ka
rą... Mano vyro motina, atsimenu, dar 
pasakodavo: ”tai kam gi, mano broli, 
man tiek turto?” — sakė ji jam, o jis: 
"imk, imk, mano sesute, turtas visad 
bus reikalingas, jei ne tau, tai tavo vai-

toks gabus... toks gabus...
Taip liūdnai dūsaudamos "genero- 

lienė” ir "milionierienė” dar ilgai svars
tė tuos svajotus' būsimos fantastiškos 
laimės sapnus...

7. ŠEIMOS BIUDŽETĄ 
BESVARSTANT

— Ponia Puskepalaitienė, jei gali
ma paklausti, kas yra tamstos vyras iš kams...” — atseit mano vyrui... Tai 
profesijos? Vailokaitis ėmė ir užrašė visus ”Mais-

— Ach, poniusenka, mano vyras to” fabrikus ir ”Ū.kio banką” mano vy- 
mano vyro sese

riai. Mano vyras dar ir dabar tą popierį 
turi, tik niekam nerodo... Kai, Dievas 
duos, sugrįšime, visus fabrikus ir per
imsime... ’

— Taigi, taigi, poniusenka, ir mes 
laukiame to sugrįžimo. Mano vyrąs tik
riausia bus

yra generolas, tik tokie laikai dabar:- rui, o likusį turtą - 
turi dirbti prastą darbą...

— Generolą?? Kad Lietuvoje nesu 
girdėjusi tokia pavarde generolą. "Ge
nerolas. Puskepalaitis” — ne, tokio tik
rai negirdėjau..."

— Ach, poniusenka, Lietuvoje ma
no Anuprėlis spėjo tik gauti "’kapito-

. .
kariuomenės vadas... •«. . 

jis

Vyras: — Taigi, šįmet atlyginimas 
yra padidėjęs, bet gi kainos dar dau
giau pakilę, taip pat ir taksai didesni. 
Reikia konstatuoti faktą, kad ateinan
čiais metais daugiau uždirbsime, bet 
ir išlaidų bus daugiau.

Žmona: — Neužmiršk įskaityti ir 
mano naują kailinį paltą. Senas jau 
toks sudėvėtas, jau toks iš mados išėjęs, 
gėda ir prieš žmones rodytis...

Vyras: — Faktai rodo, kad jei no
rėsime mėnesinį įnašą į banką palikti 
tą patį, tenka mažinti išlaidas.

Žmona: — Bet naują paltą tai pirk
sime! Į seną aš jau nė žiūrėti negaliu.

Vyras: — Paltas, paltas... Na, tegu 
paltas," visvien ramybės nebus. Bet nuo 
ko nors teks atsisakyti.

Žmona: — Kam tau skaityti du 
laikraščius — užteks vieno...

Vyras: — Kai Amerikon atvažia-

vome, užsiprenumeravau du dienraš
čius, vieną dukartsavaitinj, vieną sa
vaitraštį ir dar priedo du žurnalus. 
Pernai liko tik dienraštis, savaitraštis 
ir vienas žurnalas, šįmet — dienraštis 
ir savaitraštis. O dabar — palikti tik 
savaitraštį? Bet tenka atsižvelgti ir į 
faktą: kai atvažiavome nieko nerei
kėjo išmokėti, o dabar: namus, automo
bilį, tris baldų sėtus, tavo visokius dra
bužius... tiek pinigėlio išplaukia... Na, 
žiūrėk, ir be dienraščio visvien truputį 
neužtenka... Ar į banką mažiau dėti... 
ar paltą pigesnį...

Žmona: — Jokiu būdu!... Pirmiau
sia teks atsisakyti nuo aukų Balfui ir 
visiems kitiems galams, nuo lankymo 
minėjimų, koncertų, be to, neprenume
ruosime jokio laikraščio, nepirksime 

"knygų... laikraštį tu galėsi paskaityti 
užėjęs pas poną Baravyką — jis yra 
mūsų kaimynas, viengungis, simpatiš
kas vyrukas, užeina mūsų televizijos 
pasižiūrėti... ir gauna bene keturis laik
raščius... •'

Vyras: •— Mat, kaip čia pasakius, 
tenka skaitytis su faktu... Jei taip, gal 
biudžetą ir subalansuosime...

Žmona: — Matai, žmona vis gud-

>• '

resnė... 0 be naujo palto negaliu... jo
kiu būdu negaliu...

8. FABRIKAS AR MOKSLAS

— Kodėl tamsta savo vaikų į augš- 
tesnįjį mokslą neleidi? Palikai juos 
dirbti fabrike?

— Ar boisus? O. iš ko gi jie gyvens 
eidami į mokslą, o ir mokslas brangiai 
kaštuoja...

— O ar tamsta negalėtum jų išlai
kyti ir už mokslą sumokėti? Juk tams
ta pinigų banke turbūt turi, o be to, ir 
pats dirbi ?

— Kas iš to, kad pinigų turiu ir 
uždirbu, o iš ko gi aš tada gyvensiu, 
kai susensiu?

— Vaikai, baigę mokslą, išeis į 
žmones ir tamstą išlaikys, pagaliau 
atiduos tamstai tuos pinigus, kuriuos 
būsi išleidęs jų mokslui.

— Kai jie baigs mokslą, taip tu 
juos ir tematysi — išskris kaip paukš
teliai ir nėra jų... ir pinigams sakyk 
"sudieu”... O fabrike jie ir dabar jau 
neblogai uždirba... galės ir į bosus pra
simušti... Užtenka, jau ir tiek metų ant 
jų pinigus leiddū.

(Bus daugiau)
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DR. K. VYŠNIAUSKAS

JCRININKYSTĖS VADOVĖLIS

DRĄSI SKAUTĖ

II.
Pradėjus masiniai gaminti an- 

tibiotinius vaistus, jiems atpi
gus ir pasidarius prieinamais 1 
plačioms gyventojų masėms, . 
pradėjo ryškėti ii- kaikurie nei- 
giamumai, susiję su gydymu tais 
vaistais, žmonės, nežinodami an
tibiotinių veikimo ir neturėdami 1 
pakankamai kritiškos nuovokos, 
pradėjo į tuos naujus vaistus 
žiūrėti, kaip į išsigelbėjimą nuo 
visų ligų. Tas tikėjimas naujais 1 
vaistais tiek plačiai paplito, kad 
pacientas, susirgęs paprasta slo- 
■gą,- lengva peršalimo forma, vi
duriavimu, arba šiaip kokiu nors 
neaiškiu susirgimu su tempera
tūra (arba net ir be jos!), krei
piasi j gydytoją, prašydamas 
duoti jam penicilino injekciją 
(shot’ą). Pacientas tiki tais vais
tais, mano, kad jie yra nekenks
mingi, kad jie turi būti 
duodami esant kiekvienam 
peršalimui arba šiaip susirgimui. 
Dažnai toks pacientas stengiasi 
diktuoti gydytojui savo valią. 
Įtikinimai, kad penicilinas pa
cientui nepadės ir bendrai šiuo 
atveju nereikalinpas paprastai, 
nepadeda, — pacientas "tiki” 
penicilinu ir nori jo gauti, jis 
pagaliau moka už tai pinigą! Ir 
jei gydytojas jo neduos, jis eis 
pas kitą gydytoją, kuris gali 
duoti jam prašomą "shot’ą”. O 
kadangi šis kraštas yra "komer- 
cializuotos medicinos” kraštas, 
pakeisti tokią padėtį labai sun
ku. Reikia žinoti, kad antibioti- 
niai vaistai nėra toks jau nekal
tas dalykas. Jie gali duoti tam 
tikrų reakcijų ir komplikacijų 
ar tai dėl paciento įgimto jiems 
jautrumo, ar nuo per ilgo kai- 
kurių iš jų vartojimo. Tos reak
cijos gali būti laikinos, silpnos, 
greit praeinančios, bet išimti
nais atvejais gali vesti ir prie 
paciento mirties.

Reikia taip pat žinoti, kad tie 
vaistai gali būti žalingi ne tik 
pačiam pacientui, bet ir visuo
menei (kodėl — pamatysime vė
liau) ir jų beatodairinis vartoji
mas yra neleistinas. Užtat an- 
tibiotiniai vaistai turi būti var
tojami tik ten, kur yra indika
cijos, kurias nustato gydytojas.

Kaikurios ligos antibiotinių 
vaistų neveikiamos. Penicilinas, 
pavyzdžiui, yra visiškai neveik
lus prieš vadinamas virusines 
ligas. Kadangi paprastas perša
limas, ingluenca, ir sloga yra 
virusinės ligos, tai penicilino 
vartojimas visiškai nepateisina
mas, žinoma, jei nėra kokių nors 
komplikacijų, pareinančių nuo 
bakterinės infekcijos. Tos ligos 
puikiausia susitvarko kitokio, ne 
antibiotinio gydymo išdavoje. 
Gaudami prie šitų ligų penicili
ną, mes, nepaveikdami pačios 
ligos, sudarome pacientui tam 
tikrą pavojų.

Kokie gi'gali būti antibiotinio 
gydymo pavojai?

1. Kaip jau esu minėjęs, pa
cientas gali būti jautrus antibio- 
tiniams vaistams. Pacientui gali 
išvystyti alerginius reiškinius 
(išbėrimus, viduriavimus, tem-1— gerklėje, plaučiuose, žarnyne

peratūrą ir panašiai), vadinamą 
Herxheimerio reakciją, vedan
čią prie mirties, kaulo smegenų- 
kraujo kūnelių gaminančių ele
mentų depresiją (kas pasitaiko 
po gydymo chlormycetinu) ir 
daug kitokių reiškinių.

2. Po antibiotinio gydymo or
ganizme gali įvykti pakitimų, 
dėl kurių pakartotinas penecili- 
no ar kitokio antibiotinio panau
dojimas gali nebeturėti laukia
mo efekto. Aišku, kad sykį pa
naudojus antibiotinį vaistą, sa
kysime, peneciliną, esant tokiai 
ligai, kur be jo pilnai galima bu
vo apsieiti, mes rizikuojame ne
gauti laukiamo efekto, pacientui 
vėliau susirgus tokia liga, kur 
penicilino neveiklumas galėtų 
būti pacientui pražūtingas.

3. Vartojant antibiotinius vai
stus, mes pratiname prie jo nor
maliai mūsų organizme esančias 
bakterijas ir jos pasidaro atspa
rios tam antibiotinui. Tos bak
terijos gali, kaip jau esu minėjęs 
kiekvienu momentu sukelti mu
myse ligą. Maža to, tos atsparios 
bakterijos, vienokiu ar kitokiu 
būdu, gali pereiti į kito žmogaus 
organizmą ir sukelti ligą. Tokie 
infekcijos atsitikimai yra apra
šyti mediciniškoje literatūroje.

Antibiotinių vaistų veikimas 
dažnai pareina nuo ligos formos. 
Pavyzdžiui, antibiotinas strepto. 
mycinas vartojamas džiovai gy
dyti. Pavartotas ten, kur tuber
kuliozės forma to gydymo nerei
kalauja, gydymas streptomycinu 
jokios naudos pacientui neduos, 
liet pačios tuberkuliozinės baci
los gali virsti atspariomis strep- 
tomycinui. Toksai ligonis sklei
džia atsparias bacilas, kurios 
gali sukelti tuberkuliozę kituose i 
asmenyse.

Asmuo, apsikrėtęs tokiomis 
bacilomis ir išvystęs streptomy- 
cino gydymui tinkamą tuberku
liozės formą, ųiuo streptomycino 
pagelbos neturės, gali strepto- 
mycinui atsparią infekciją pla
tinti toliau ir pagaliau ir pats 
mirti. Lygiai ta pati istorija 
gali pasikartoti su bet kuriuo 
antibiotinių vaistu — iš to su
sidaro pavojus ir visuomenei.

4. Jau buvo minėta, kad įvai
rūs antibiotiniai vaistai veikia 
prieš įvairias bakterijų rūšis; 
penecilinas veikia, pvz., prieš va
dinamas Gram teigiamas baci
las. Taip pat buvo minėta, kad 
įvairios bakterijos ir kitokie 
mikroorganizmai (pvz., grybe
liai, pelėsiai ir kt.) normaliai 
gyvena žmogaus kūne tam tik
roje pusiausvyroje. Ir štai po 
gydymo kokiu nors antibiotinių 
vaistu (pvz., penicilinu), esan
čios mūsų organizme Gram — 
teigiamos bacilos žūsta, Gram — 
neigiamos ir grybeliai hežūsta. 
Dėl pakitusios pusiausvyros likę 
mikroorganizmai pradeda dau
gintis ir tuo būdu gali sukelti 
ligą. Yra aprašyti atsitikimai 

'sunkių bakterinių ir grybelinių 
J susirgimų įvairiuose organuose,

ir kt., — po penicilino ar kitokių 
antibiotikų gydymo.

Trumpai suglaudus galime pa
sakyti, kad antibiotinių vaistų 
atradimas suvaidino nepaprastai 
svarbų vaidmenį modernioje me
dicinoje, visiškai pakeitė jos 
vaizdą ir žymiai prisidėjo prie 
žmonijos sveikatingumo pakėli
mo.

Tų vaistų vartojimui yra aiš
kios indikacijos. Jų vartojimas, 
be pateisinamos priežasties, yra 
neleistinas,-nes ne vietoje ir ne 
laiku pavartoti, gali būti žalingi 
ir pačiam pacientui ir visuome
nei.

Sąryšy su šio rudens rinkimais 
Bostono dienraščiuose buvo įdė
ta skautų nuotrauka. Joje du 
lietuviai skautai — Romas Šle
žas ir Jonas Urbšas kartu su 
dviem latviais skautais, dviem 
baltaisiais ir dviem negrais ame
rikiečiais skautais, šia nuotrau
ka buvo priemenama JAV pilie
čiams atlikti balsavimo , pareigą.

Bostono ' tarybos (Council) 
skautai prieš rinkimus aplankė 
212,000 šio miesto ir priemies
čių namų ir pakabino prie durų 
plakatėlius su Laisvės Varpu — 
priminimu balsuoti.

traukūs, šio skyriaus vedėju pa
skirtas pasktn. Pr. Čeponis. Va
dijos Užsienio Skyriaus bendra
darbiais patvirtinti — vyresn. 
pasktn. St. Jakštas, sktn. V. 
Bražėnaą, sktn. L. Končius ir 
pasktn. T. Naginionis.

šioje ''Krivūlėje” gausu pra
nešimų apie skautiškuosius lei
dinius ir spaudos reikalus, o taip 
pat informuojama apie tarptau-“- 
tinęs stovyklas.

ATITAISYMAS

Praėjusios savaitės rašiny, 
kalbant apie Waksman surastą 
streptomyciną, įvyko klaida. Tu
ri būti: Waksman surado strep
tomyciną, veikiantį prieš Gram 
neigiamas bacilas ir prieš Gram 
teigiamą - tuberkuliozės. Taigi, 
tuberkuliozinę bacila yra Gram 
teigiama (tai yra labai svarbi 
aplinkybė), o ne neigiamo, kaip 
atspausdinta laikraštyje.

(Pabaiga)

Amerikiečių skaučių savaitės 
iškilmėse skautei Margaret Mar- 
shall, Exeter, N. H., buvo įteik
tas sidabrinis kryžius (Silver 
Cross) už gyvybės išgelbėjimą. 
Š. m. gegužės’ mėn. — Motinos 
Dieną ši drąsioji skautė ištraukė 
savo motiną Mrs. Mary Marshall 
iš Sųuamscott River upėn įkri
tusio automobilio.

SKAUTŲ BROLIJOS 
VADIJOJE

LIETUVIŲ 
SIMFONINE MUZIKA 

PLOKŠTELĖSE
Records, 
išleidžia 
simfoni- 
Tai bus

Lapkričio mėn. "Krivūlėje” 
Vyriausiasis Skautininkas v. s. 
Stp. Kairys praneša apie skautų 
vadovų paskyrimus ir L.S.B. Va
dijos papildymą. Vilkiukų Sky
riaus Vedėja tapo vyresn. sktn. 
L. Čepienė, Skautų Skyriaus Ve
dėju — vyresn. sktn. Vinc. Kiz- 
laitis. Vadijos Ūkio Skyriaus 
Vedėjui sktn. Z. Paulioniui pasi-

. Lapkričio mėn. viduryje iš 
spaudos išeina Liet. Sk. Brolijos 
Vadijos Jūrų Skautų Skyriaus 
leidžiamas jūrininkystė vadovė
lis. šiuo leidiniu atžymimas Lie
tuvos jūrų skautų 30-mętis 
(1922-1952). Jį paruošė jūrų 
sktn. B. Stundžia, 89 Glenlake 
Avė., Toronto, Ont., Canada. 
Meninė priežiūra vyresn. skiltn. 
Vikt. Brįčkaus. Spaudžia "Ban
gas” spaustuvė Toronte.

Ši knyga įdomi ne tik jūrų 
skautams, bet ir viešiems van
dens sporto bei jūrų platybių 
entuziastams. Ji gaunama pas 
spaudos platintojus, jūrų skau
tų vienetuose arba betarpiai pas 
autorių. Kaina $2.00.

SKAUTYBĖ BERNUIKAMS

Gen. Eisenhotveris kalbasi su Tautinės S-gos iždininku A.
S. Trečioku. -

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Veravox Masterpiece 
New Yorke, netrukus 
ribotą skaičių lietuvių 
nės muzikos plokštelių,
pirmas tos rūšies leidinys, ku
rio vertė neįkainuojama.

Jeronimui Kačinskui diriguo
jant simfoninį orkestrą plokšte- 

apsikrėtęs tokiomis j lėse įgrota: Lietuvos Himnas, 
Gruodžio "Lietuvoje”, Bacevi
čiaus Simfonija Nr. 1, Jakubėno 
"Legenda” ir "Rapsodija”.

Šios Veravox plokštelės yra 
vertingos ne tik muzikiniu at- 
žvilgiu, bet ir techniškai jos yra 
augščiausios kokybės. Muzikos 
mėgėjams ir kiekvienam lietu
viui, kuris vertina savo tautie
čių kūrybinį darbą, šios plokš
telės suteiks didelio džiaugsmo ir 
malonumo.

Lietuvių simfoniniai kūriniai 
yra įrašyti neduodamose, ilgo 
grojimo (long playing) plokšte
lėse. Kiekvienas egzempliorius 
numeruotas. Kaina $10.00.

Siunčiant užsakymą reikia 
įmokėti $5.00. Likusieji $5.00, 
su persiuntimo išlaidomis, su
mokami plokšteles pristatant 
COD. Siunčiant $10.00 su už
sakymu sutaupoma persiuntimo 
išlaidos. Užsakymai adresuoja
mi: VERAVOX MASTER
PIECE RECORDS — 130 West 
57th Street, New York 19, N. Y.

YRA SVARBIŲ 
PRANEŠIMŲ

i

PRAŠAU

RAGELIO
GARSO

PRIEŠ

SKAMBINANT

Kam Nepriklausoma Lietuva yra tikslas, visi skaito 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ 
NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ leidžia Kanados Lie

tuvių Centro Taryba, apjungianti įvairių politinių pažiūrų- 
bei partijų ir visokių religinių bei nereliginių įsitikinimų 
lietuvius bendru tikslu: Lietuvių tautoj progresas ir Lie

tuvos Nepriklausomybė.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA sprendžia neišspręs

tus Lietuvos ateities klausimus bei aktualias problemas, 
daugiausia rašo apie gyvenimo ir įsikūrimo sąlygas Kaną; 
doje ir kituose kraštuose. ■ .

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

Adresas: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 7722 Ge
orge St., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada.

Naujai atvykę "N. L.” gauna bargan ligi uždirba.

Yra svarbių pranešimų kai 
kuriems tremtiniams. Jie patys 
ar kas nors apie juos žinote, ma
lonėkit-atsišaukti į B ALF Cent
rą. Reikalingi šių asmenų adre
sai:

Juzė Bytautienė, pirmiau gy
venusi 93 Mill St., Orange, Mass. 
Elena Kontvainytė, pirmiau gy
venusi 600 JVest 218 St., Ne\v 
York, N. Y. Jūratė Bytautaitė 
— Pečiūra, gyvenusi 93 Mill.St., 
Orange, Mass. Povilas Karačins- 
kas, kurio adresas buvo Box 203, 
Frankfort, III. Jonas Vitkauskas, 
gyvenęs Hadley Road, Sunder- 
land, Mass. .

Atsišaukįt į BALF,. 105 Grand 
St-, Brooklyn 11, N. Y.

L.S.B. Vadija ryžosi leisti lor
do R. Baden-Powellio "Skauty- 
bės Berniukams” antrąją laidą 
lietuvių kalba. Knygą spausdins 
vyresn. skiltn. J. Danaičio "Ban
gos” spaustuvė Toronte, kurioje 
dabar spausdinama daugumas 
skautiškųjų leidinių. "Skauty- 
bės Berniukariiš" pirmoji laida 
buvo išleista 1934 m. Kaune. Ji 
buvo išversta ir sulietuvinta a.a. 
sktn. Vikt. Kamantausko. Vadi
jos prašomas vyresn. sktn. dr. 
Vyt. Čepas sutiko pirmąją laidą 
perredaguoti ir parudšti spaudai. 
Knygą meniškai apipavidalins 
vyresn. skiltn. Vikt. Bričkus. 
Sunki problema yra — lėšų su
telkimas šiai knygai išleisti. Ją 
skautai bandys spręsti savo jė
gomis.
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PACIFIKO JAMBOREE

1952 m. gruodžio 29 — 1953 
m. sausio 9 dienomis Australi
joje, prie Sidney, bus Ramiojo 
Vandenyno Jamboree.' Joje Lie
tuvos skautus atstovaus Sidney 
liet, skautų vietininkija.
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0.60

2.00

2.00

Tai yra instrumentų

pasakymo būdas

AMERIKOS SKAUTŲ 
JAMBOREE 1953 M.

Aušrelė (elementorius)
Step. Zobarskas —__ 2-_- 2.25

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_______

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza __________

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas --

Algimantas I
V. Pietaris _______

Algimantas II
V. Pietaris________

Aukso kirvis
Juozas Švaistas ....

Barabas
Paer Lagerkvist

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys

Baltaragio malūnas
K. Boruta________

Broliai Domeikos
Liudas Dovydėnas ..

Beržų pasakos
O. B. Audronė (eilėraščiai) 1.50 

Dangaus ir žemės sūnūs
Vincas Krėvė__________ 2.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas____________ 3.00

Debesys plaukia pažemiu
A. Baronas _________ 2.50

Didžiosios atgailos
R. Spalis ______________

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas _______

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis ’____________

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 

Elegijos
Algimantas Pagčgis_____

Gintaro pasakos
Teta Rūta______________

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė____________

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas____ :_________

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga ______________

Karoliai <
Guy de Maupassanį___ _

Kuprelis
Ignas Šeinius ___ 2______ '2.00

Kolektyvinė prausykla
1 Vytautas Kastytis _____
i Kalorija- ir doleriai
, Vilius Bražvilius____ _
t 400 m. pirmąjai Nemuno 

poemai

Mažasis Lietuviškai — 
Angliškas Žodynas

Vilius Pėteraitis ____
Medinis arklys

Eric tVilliams____ —
Motulė paviliojo

Lazdynų Pelėda _____
Meškiukas Rudnosiukas

Vytė Nemunėlis _____
Namai ant smėlio

J. Gliaudą___________
Neramu buvo Laisvės Alėjoj

B. Daubaras____ -_______  1.50
Nemunas

St. Kolupaila __________ 2.50
Nuo Imsrės iki Orinoko

A. Sabaliauskas _________2.50
Nusidėjėlė

K. Pažėraite ...... ......... ..
Our Country Lithuania

V. Augustinas_______
Princas ir elgeta 

Mark Twain_________
Pirmas rūpestis.

Jurgis Jankus_______
Pragaro pošvaistės

V. Alantas______________ 3.60
Partizanai už gelež. uždangos

Daumantas ____________ 2.50
Pietų vėjelis 

Vytė Nemunėlis
Paklydę paukščiai I

Jurgis Jankus__ -_______  2.20
Paklydę paukščiai II 

Jurgis Jankus__
Petras širvokas

Juozas švaistus -
Raudoni batukai

Jurgis Savickis _
Ramybė man

2.00
5.00
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2.00
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1.00

5.00

2.00

1.00

0.35

2.60
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2.00

1.50

2.50

2.50

”Numeri

1953 m. liepos mėn. prie Santa 
Anna, Calif., bus 3-ji Boy Scouts 
of America tautinė jamboree. L. 
S. B. Vadija dėka gerų ryšių su 
B.S.A. centru numato šion sto- 
vyklon pasiųsti reprezentacin 
skautų vienetą. Ta garbė tek- 
sianti Los Angeles vietininkijai, 
kuriai vadovauja pasktn, V. Pa
žiūra." 1950 m.,2-je B.S.A. tau
tinėje jamboreėje — Valley For- 
ge, Pa., irgi dalyvavo surinktinis 
lietuvių skautų “vienetas, kurio 
branduolį sudarė Bostono vieti- 
ninkijos skautai.

SKAUTŲ SĄSKRYDIS PRIE 
NIAGAROS

1.00

2.00

1.00---------V- — ------7-

Lietuvių Literatūra.
Pranas Naujokaitis __

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška __________

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius__

Lietuviškos pasakos
J. Balys_________-.__

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
1.50

2.00

3.00

4.50

___ 2.50

J. Kėkštas__________ -__ 0.8#
Raguvos malūnininkas

V. Tamulaitis ______ .......... 0.25
Raganius

Vincas Krėve______ ...........1.50
Saulės laikrodžiai

........ 1.00
Sah Michael knyga I

2.50
San Michael knyga II

2.50
Šventieji akmenys

Faustas Kirša____ - ........ 2.00
Šventoji Lietuva

Jurgis Savickis ____
Tėvų pasakos

...........3.00

A". Giedrius ________ _ - 1.00
Tolimieji kvadratai

J. Grišmanauskas __
Tautosakos Lobynas

.........2.00

J. Balys_______ :____
Ugnies pardavėjas

...........3.00

Balys Ruksa_______ ____ 1.00
Vaikų'knygelė

M. Valančius _____ ..........1.80

prašau”
Vyriaus. Skautininko "Krivū

lė” praneša, kad 1953 m. (birže
lio gale — liepos pradžioje), prie 
Niagaros bus 3-4 diemų sąskry
dis Lietuvos Skautų S-gos 35 m. 
sukakčiai atžymėti. Jame daly
vaus skautininkai-kės, vyresn. 
skautėSj sk. vyčiai, jūrų skautai- 
tės ir- akademikai skaūtai-tės. 
Po sąskrydžio ten pat bus vienos 
savaitės sk. vyčio ir kt. vyresn. 
skautų lavinimo stovykla. •

Vicneri metai ir viena savaitė 
B. 'Gaidžiūnas ___________1-50

Valentina
A. Vaičiulaitis______ —

Varpai skamba
Stasius Būdavas______

Vyturėliai Laukuose '
Vikt. Šimaitis ---------

Vilkas Meškeriotojas ♦ 
Pr. Imsrys —-—2—.— 

žemė.
Red K. Bradūnas -----

žvaigždėtos naktys
Augus taitytč-Vaičiūnienė 

žmonės ant vieškelio
Liudas Dovydėnas —__

■■ • . ■
Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigiis siųskite

■ S . .
»

v

A. Giedrius „2___
Lietuvių archyvas 

Bolševizmo metai -
Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos

3.00

Lietuvai Tėvynei
V. Nemunėlis ir VI. Vijeikis

Lietuva tironų Pančiuose
B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis 

. (Jonas Apdrūnas ir PetraB 
Svyrius)-------------------------1.50

Mėnuo vadinamas medauą
N. Mazalaito_ —--------— 2.50

0.70

2.00

2.50

.. 0.75

_ 0.25

...4.00.

— 1.00

1.00»
DIRVA, . 
6820 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio.' ■ -• ■\»7. :’m. ,Xi



Tabako pramone Amerikoj

PARODA IR LIETUVIAI

LAIKAS PIRKTI TĄ

ELEKTRINI DŽIOVINTUVĄ

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

METINIS ALTS 
SUSIRINKIMAS

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
SUSIRINKIMAS

VILTIS 
laukia jūsų 
r talkos!

KALĖDINĖ DETROITO 
LIETUVIŲ DOVANA 

TREMTINIAMS 
VOKIETIJOJ

ĄŽUOLAI 
KONCERTUOJA

KARIUOMENĖS
MINĖJIMAS DETROITE

kraštų gamina 
kiekius, tačiau

Šiame Michigano universiteto 
mieste, be daugelio lietuvių stu
dentų, yra ir keliolika lietuvių 
šeimų. Profesorių tarpe yra ir 
lietuvis 
Merkys, 
žineri^ą. 
atvykęs 
mokė Louisianos universitete, o 
prieš tai buvo pakviestas dėstyti 
inžineriją Michigan universitete.

inžinierius Vladas D. 
dėstąs hydraulikos in- 

Profesorius Merkys, 
iš Europos, pirmiausia

Nuo indėnų pypkės iki Chesterfield ir Kent

siektų dar prieš Kalėdas. Rieba
lai Vokietijoj brangesni trigubai, 
todėl ši dovana vargstančių 
tremtinių labai laukiama. Įga
liotiniui pranešta, kad dalinant 
tuos riebalus šelpiamiems asme
nims. praneštų, kad tai Detroito 
lietuvių dovana. Taip pat iš Jū
sų surinktų pinigų 1500 dol. per
siųsta lapkričio 7 d. grynais pi
nigais, kad jais sušelptų var
gingas šeimas, ligonius ir- vai
kučius. Aukos taip pat bus įteik
tos

keli šimtmečiai įsiveža iš Ame- 19 mėn. gali būti pakeistas nau-

Lapkričio mėn. 20, 21, 22 ir 
23 d. Detroito International In- 
stitut savo patalpose (11 E. Kir- 
by) rengia Parodą ir Amerikoje 
esančių tautų Festivalį.

Parodoje bus Įvairių tautų 
skyriai su charakteringais expo- 
natais, kuriuos bus galima ir 
pirkti. Be to, bus charakteringų 
įvairių tautų užkandžių ir gėri
mų.

Lietuvių skyrius bus atsto
vaujamas gana turtingai. Tam 
vadovauja Mrs. Stokus ir Mrs. 
Bylaitis.

Be to, kiekvieną dieną įvairių 
tautų meninės — muzikinės pro
gramos bei tautiniai šokiai.

Penktadienį 9 vai. vak. (t. y. 
lapkr. mėn. 21 d.) bus lietuvių 
programa, atliekama Budriūno 
kvarteto.

Amer. Liet. Tautinės Sąjungos 
4-to skyriaus metinis susirinki; 
mas įvyks lapkričio 30 d., sek
madienį, 12:30 vai. po piet, buv. 
Lietuvių svetainėje (apatinėje), 
25th St. ir Vernor Hfghway. Bus 
renkama ateinantiems metams 
skyriaus valdyba ir aptarta 
svarbūs ALTS reikalai.

Į susirinkimą kviečiami visi 
skyriaus nariai ir norintieji įsto
ti į A.L.T. Sąjungą. ’ J. K.

IŠ ANN ARBOR. 
UNIVERSITETO 

MIESTO

L.K.S. Ramovės Rochester’io 
skyriaus kviečiamas, vyrų okte
tas, vadovaujamas J. Kazėno, 
lapkričio mėn. 22 d. atlieka Ka
riuomenės šventės išvakarių kon- 
cestą Rochester’y, N. Y. Kon
certas įvyksta lietuvių parapijos 
salėje, 7:00 vai. vakaro.

Lapkričio mėn. 23 d. "Ąžuo
lai” dainuoja iškilmingame L. 
Kariuomenės atkūrimo minėji
me Brooklyn’e, N. Y. Minėjimą 
— koncertą ruošia Brooklyn’o 
organizacijų komitetas. Inicia
torius — 1-sis L.T.S. skyrius.

šimtmečio 
amž. pir-

jai atvykusiais vyrais.
Kaip atrodė Amerika 1932 m. 

ir atrodo dabar?

Nr. 47 * 1952 lapkričio 20 d.

Spalio 26 d. vietinis Dramos 
kolektyvas "Alka” vadovauja
mas J. Pusdešrio suvaidino Ke
turakio komediją "Amerika Pir
ty”. Detroito lietuviai gausiai 
atsilankė j šį BALF parengimą. 
Iš vakaro liko gryno pelno 401.58 
dol. Skyriaus valdyba nuoširdžiai 
dėkinga visiems už šį gražų 
BALF rėminių.

Neseniai iš BALF centro val
dybos gautas laiškas' dėl įvyku
sios viešosios rinkliavos, kuria
me rašoma:

'"Centro valdyba gavo jūsų 
Siųstus čekius sumoje 3199,48 
dol. Centro valdyba savo lapkri
čio 6 d. posėdyje prašė perduoti 
padėką Jums p. Pirmininke, 
BALF bendradarbiams ir vi
siems aukotojams už jų' aukas. 
Detroito Vajaus yra nepapras
tai puikus. Lapkričio 6 dienos 
centro valdybos posėdyje valdy
ba nutarė šiuos pinigus sekan
čiai sunaudoti:

1) pirkti 10,000 s v. riebalų ir 
šią savaitę išsiųsti į . Vokietiją, 
kad vargstančius lietuvius pa-

rikos didelius tabako kiekius. 
Pvz. prieš 2 pas. karą jo įsivežė 
per 200 mil. sv., per pusę to kie
kio gavo Kinija, toliau sekė 
Prancūzija (15 mil. W), Vokię- 
tija (20 mil. sv.) ir kt. valst. 
JAV rekordinius metus cigare
čių eksporte buvo pasiekusios 
1948 m. Tais metais jų išvežta 
25 milijardai, o 1950 m. tas kie
kis buvo kritęs ligi 14 milijardų 
cig.

Kraštas nemažus tabako kie
kius importuoja ir iš kitų kraštų. 
Jų tarpe pažymėtinos geriausiu 
pasauly tabaku pasižyminčios 
Maž. Azijos sritys — Pietų Ma
kedonija, Smirna ir Samsoun, 
be to, Graikija, Olandų Indija, 
Filipinų Salos, Kuba, Brazilija. 
Įvairios užsienio tabako rūšys 
sumaišomos su vietoje pagamin
tu tabaku.

Tabakas — Genus Nicotiana 
— labiausiai pasauly paplitusi 
svaiginamoji prekė, šiame kraš
te įsigalėjo dėl vienos, ne vi
suomet minimos, priežasties. Tai 
amerikiečių ir iš dalies kitų 
kraštų moterų nelemtasis pa
protys pasekti vyrus — rūkyti 
cigaretes. Buvusi depresija ne 
tik nepakirto tabako pramonės, 
bet moterys dar žymiai ją pa
kėlė.

Indėnai rūkė taikos pypkes, 
cigarų rūšis. Modernusis ameri
kietis nepaprastai išplėtė ciga
rečių gamybą. Be jau žinomų 
apie 10 cigarečių vardų, vis dar 
atsiranda naujos, , įmantresnės 
cigarečių rūšys. Pvz., 1950 m. 
tik cigarečių šis kraštas paga
mino 395 miliardus, o cigarų 
suvartojimas siekia 5 miliardus 
ir 600 mil.

Tabako derliui rekordiniai me
tai buvo 1946. Tais metais der
lius atnešė 2 milijardus 332 mil. 
s v. tabako, o dabar jis siekia 
apie 2 miliardus. Nuo vieno ake- 
rio didžiausias surinktas skai
čius — 1,277 sv. Tų tabako au
ginimui skirtų akerių plotas sie
kė 1,594,000. Jei pasaulinė ta
bako gamyba (čia minėtina In
dija, Sayo metu gamyba beveik 
pasivijusi JAV) siekia per 7 
milijardus svarų tabako, tai šia
me krašte pagamintas daugiau 
kaip ketvirtadalis jau aiškiai ga
li liudyti apie šios ūkio bei pra
monės šakos dydį ir reikšmę 
Amerikai ir likusiam pasauliui.

Tėvynės Mylėtojų D-jos 68 
kuopa savo metiniame susirin
kime, lapkr. 9 d., išrinko valdy- 
bon šiuos narius: K. Navasaitis 
— pirm., F. Motuzas — vice- 
pirm., J. Overaitis — sekr., Fin. 
rašt. ir iždininku — Dr. J. Brun- 
za ir p. Juzėną — knygininku. 
Nariai už šiuos metus gavo po 
dvi knygas.

Detroito lietuvių vardu”.
J. Dunčia

gaunamos iki Naujų Metų 
beveik .Už pusę kainos 

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

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

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

Visos 3 knygos tik už 6 dole
rius! Bet šita beprotiškai nu
mušta kaina galios tik iki Naujų 
Metų. Todėl nedelskite, bet kiš- 
kite į voką 6 dolerius ir siųskite: 
Dr. Alg. Margeris, 3325 So. Hal- 
sted SL, Chicago 8, III. Persiun
timo kaštus apmokame. (52)

■ •' ‘ ■> ’• ■ '

Lapkričio 8 d. čia įvyko jo 
dukters Virginijos vestuvės su 
Petru Remeikaj iš Chicagds. Vir
ginija Merkytė ėjo mokslu Mi
chigano universitete, o P. Remei
ka yra Goodyear Kompanijos 
Chicagoje biznio pareigūnas.

Vestuvių pobūvyje, Michigan 
League salėje, dalyvavo daug 
svečių iš universiteto ir Merkių 
giminės bei draugai Dobrovols- 
kiai, Tomkevičiai, Radzvickai, 
ponia Navasaitienė iš Detroito 
ir kiti.

Tuo metu Eisenhovveris buvo 
majoru ir rašė kalbas štabo vir
šininkui. Valstybės biudžetas 
siekė tik 4,659,000,000 dol. ir 
mokesčių buvo surinkta apie 2 
milijardus.- Darbo unijose buvo 
tik 3 mil. narių.

O dabar? šiandien krašto biu
džetas siekia 79 milijardus, per 
metus mokesčių surenkama virš 
68 milijardų, o unijos turi 16 
milijonų narių. 1932 m. nebuvo 
televizijos, nedaug radijo apa
ratų, nebuvo didelių oro linijų 
ir mažai naudotasi oro paštu.- .

Koks yra New Yorko požemi
nio ilgis?

Miesto požeminis geležinkelis, 
drauge su-keliais ant tiltų ir že
mės paviršiujef turi bendrą 
1,089 mylių ilgį. Per vieną dieną 
tais požeminiais pasinaudoja 6 
milijonai gyventojų.

Kuriuose miestuose mažiausia 
auto nelaimių?

Saugiausiu miestu laikytinas 
Washington — iš 10,000 regis
truotų mašinų ten' įvyksta 2,5 
mirtingi atsitikimai, toliau "se
ka San Francisco su 2,7 ir Cle- 
veland su 3,4 mirtimis, '

■ Parengė V. Al.

Vyriausias Lietuvos laisvini
mo organas J.A.V-se yra Ame-' 
rikos Lietuvių Taryba (A.L.T.); 
Ją sudaro visų mūsų patriotinių 
organizacijų atstovai. ALTas 
veikia per savo skyrius, sudary
tus stambesnėse lietuvių koloni
jose. Detroite ALTo skyriaus 
funkcijas atlieka Detroito Lie
tuvių Organizacijų Centras. Nau
jieji ateiviai- D.L.O. Centrą ge
rokai praplėtė, įjungdami savo 
atsivežtas organizacijas — pro
fesines, skautų, šalpos ir kt. 
Visų augščiausias tikslas — Tė
vynės vadavimas..

Teoretiškai imant, D.L.O. Cen
tras tai didžiulė ir pajėgi orga
nizacija, kuriai turėtų pavydėti 
daugelis mūsų organizacijų. Bet 
praktiškai to nėra, nes organi
zacijos pajėgumas glūdi ne na
rių kiekybėje, bet kokybėje, o 
tą kokybę sudaro narių aktyvu
mas, pareigingumas ir visuome
niniam darbui — šiame atvejuje 
Tėvynės vadavimo darbui — at
sidavimas. Anot pral. Balkūno 
— kas dirba, kas atlieka, tam ir 
krauk, o tų kurie nejaučia pa
reigos — neprjstok ir nepasiti
kėk. Tačiau liūdna, kad nejau
čiančių pareigos net ir prie kil
niausio darbo prisidėti yra per
daug didelis nuošimtis. Vieni tei
sinasi sunkų fizinį darbą dirbą, 
kiti laiko stoka, treti, kad per 
rinkliavas vieną — kitą dolerį 
aukoja, o dar kiti — kad ir be 
jų apsieis. Taip yra kitose mūsų 

[kolonijose, taip yra ir Detroite, 
čia gal dar liūdniau, nes pvz., 
viena gan pajėgi pplitinė grupė 
faktiškai prie bendro darbo vi
sai neprisideda.

Nepaslaptis, kad Detroite, au
tomobilių pramonėje dirbantieji 
daugiau uždirba negu kur kitur 
Amerikoje, bet lietuviškam rei
kalui (su mažom išimtim) duos- 
numu nepasižymi. Taip pvz., iš 
susidariusių būrelių Vasario 16- 
tos gimnazijos (Vokietijoje) 
moksleiviams šelpti, detroitiečių 
mažai tegirdėti. ALTo skirtoji 
detroitiškiam kvota Tėvynės va
davimui, pereitais metais išpil
dyta ačiū velionies' Kriaučiūno 
ir jo šeimos $500— vienkarti
nei aukai, šiais metais, tam pa
čiam tikslui ALTo skirtos kvo
tos ($3.500) dar tik du trečda
liai teišpildyta (o jau nebe už 

. kalnų ir 1953 m. vasario 16-toji).
Detroitietis

Panaikinkit skalbinių virvės mazgyną ir visą 
skalbinių virvės tvarkymo vargą šią žiemą.

Su moderniu Elektriniu džiovintuvu, Jūsų 
drabužiai išdžiūva per minutes, ne'valandas . .. ir 
tik rankenos pasukimu. Greitai, lengvai, saugiai, 
visiškai švariai ir hygieniškai. Jūsų drabužiai iš
eina minkštesnį ir švelnesni, laisvi nuo varginan
čio kietumo ir šiurkštumo. Jūs 
sutaupot valandas darbo kas sa- ** ■'
vaitų. '.

Dabar, yra laikas išmesti tą (iSi ,
skalbinių virvę. Užsisakykit nau- 
ją Elektrinį džiovintuvą šią sa- 
vaitų. ' ..

Lapkričio 23 d. Lietuvių Są
jungos "Ramovė” Detroito sky
rius rengia Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimą. 11 vai. 
Šv. Antano parapijos bažnyčio
je bus iškilmingos šv. Mišios, o 
po mišių, buvusios lietuvių sve
tainės salėje, trumpas šventės 
minėjimas ir paskaita.

Detroito ramovėnai prašo vi
sus į šios šventes minėjimą kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti.

Į salę įėjimas visiems laisvas.

tybes (Massachusetts, Connecti- ■ 
cut), į vakarus pasiekia Ken- 
tucky ir Indianos bei Ohio valst., 
o pietuose paliečia ir Floridos 
srytis. Kaip jau įprasta ir čia 
neapsieinama be Juostos. Tokią 
tabako Juostą sudaro keturios 
valstybės, visą laiką vadovavu
sios tabako pramonei, — N. Ga
rdina, Virginia, Kentucky ir 
Tennessee. Ne taip'seniai prie 
jų, su žymiai pakilusia gamyba, 
prisidėjo ir S. Caroliną. Visos tos 
sritys gamina tabaką, naudoja- i 
mą cigaretėms, cigarams, kram
tymo ir uostymo tikslams. Pre
kybos reikalams tabako gamina
ma keletas rūšių, kaip cigarų la
pus, VVhite Burley tabaką, Mary- 
land ir rytų Ohio eksportinį ta
baką, Virginia tabaką ir kt.

Kol tabakas ar jo išdirbiniai 
pasiekia rinkas, jis turi atlikti 
didelį auginimo, derliaus nurin- 
kimo, paruošimo rinkoms pro
cesą. Tabakui išauginti ir jį pa
leisti j rinką reikia metų laiko. 
Tikrumoje tik sausio mėn. ūki
ninkas — tabako augintojas par
duoda pereito sezono derliaus li
kučius.

Geras tabako derlius ir geros 
kainos neša gerbūvį tabako au
ginimo srities ūkiams, kaimams 
ir miestams, tuo tarpu blogas 
derlius duoda priešingas pasek
mes. žiūrint tabako rūšies ir 
vietos sąlygų, yra įvairūs ir au
ginimo būdai. Pats derlius pa
prastai surenkamas* rudenį, o N. 
Carolinoje tai įvyksta rugpjūčio 
mėn. Subrendusio tabako augštis 

. siekia nuo trijų ligi keturių pė
dų. Tabako sėklos sėjamos ma- 

. šinų pagalba, tačiau kiti darbai 

. reikalauja žmogaus rankų, tat 
• čia daug darbo, per ištisus me- 
. tus, turi vyrai ir moterys, 
j Tabakas krašte yra virtęs ne- 
, paprastai pelninga pramone. Pa

kaks paminėti, kad jis sudaro 
. vieną pačių didžiausių valstybės 
. pajamų šaltinių. Tas pajamas, iš 

tabakui apdedamų mokesčių, 
. praneša tik pajamų (income) ir 

pelno mokesčiai.
Tabaku besiverčią ūkiai der

lių suėmus siekia jį greitai per
leisti rinkoms. Tokios rinkos — 

. miestai paprastai yra netoli ta
bako auginimo plotų. Tabakas 
parduodamas į didžiulius sandė
lius, o iš jų šią prekę perka at
vykę pardavėjai, eksportu besi
verčią, didelių tabako įmonių at
stovai ir kiti pirkėjai.

Iš sandėlių tabakas patenka, 
be kitų šaltinių, ir į dideles įmo
nes. Savo metu tabako išdirbi
niai buvo gaminami ūkiuose,1 ta
čiau palaipsniui tas perdirbimas 
persikėlė Į dideles miestų įmo
nes. Visos jos dabar yra kelių 
didelių bendrovių žinioje, kurių 
pelnas, aišku, siekia astronomi
nius skaitmenis. Iš tabako bend
rovių paminėtinos šios: tVinston 
— Salėm ir Durham N. Caroli
noje, Richmond Virginijoje ir 
Loūisville Kentucky valst. Tik 
viena bendrovė savo žinioje turi 
nemažiau kaip 50 tabako įmonių 
ir .darbininkų skaičius siekia po 
keliolika tūkstančių. Jose dau
ginusią gaminamos cigaretės. 
Cigarų gamyba yra keliose vie
tose,'tačiau'jai vadovauja šiau
rėj Pennsylvania, New Jersey ir 
New York- valst., o pietuose — 
Florida, nuo kurios netoli ir Ku
bos sala su savo vertingu taba
ku- ;
• Turėdamas" labai išplėstą ga
mybą, kraštas jau nuo šenų lai
kų verčiasi dideliu tabako ir jo

Kiek tarnautojų turi savo ži
nioje vyriausybė?

2,600,000.
Kiek asmenų įeina į JAV vy

riausybę?
Devyni, vadinami sekretoriais. 

Jie yra: valstybės sekretorius 
(užsienio reikalams), iždo, gy
nybos, vidaus, prekybos, darbo, 
žemės ūkio, vyriausiasis pro
kuroras (attomey general — 
teisingumo reik.) ir vyr. pašto 
reikalų vedėjas (postmaster ge
neral).

Kiek šiuo metu JAV turi gy
ventojų?

Apie 157,505,000. Nuo 1950 m. 
gyventojų surašymo jų skaičius 
pakilo 6,373,000.

Ar asmenys, neturį JAV pi
lietybės, įrašomi į gyventojų 
statistiką?

Taip.
Kada įvyko didysis sniego 

"užpuolimas” CIevelande?
Prieš dvejis metus, jis prasi

dėjo Padėkos Dienos vakarą, lapš 
kričio 23 d. Snigo keturias die
nas ir sniego danga siekė 20,2 
colius.

Kuriuo būdu paleidžiami ka
riai iš Korėjos?

Tol. Rytų vadas nustato' ka
riams vadi taškusl Šiuo metu 
karininkai ir fronto linijų ka
riai gauna po 4 taškus už ten 
išbūtą mėnesį laiko. Netoli froh- 
to linijų gauna po 3 taškus ir 
esą kitose Koridos dalyse po 2 
taškus. Gavęs 36 taškus, taigi 
išbuvęs" fronte 9 mėn. karys gali 

i tikėtis .būti grąžintas.} JAV. Iš 
gaminių eksportu. D.. Britanija kitų reikalaujama 38 taškų. Ta'i- 
buvo irtebęra kraštas, kuris jau’gi, užfrontėj buvęs karys tik po 
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Jei 1492 m. Kolumbo įgulos 1 
nariai, išlipę Vak. Indijoje pa
stebėjo čiabuvius rūkant išdžio
vintų lapų gniužulus, tai 1519 
m. Meksikoje atsiradę ispanai 
stebėjo indėnus, rūpestingai kul
tivuojant tabako auginimą. Tuo 
metu tabakui buvo priskiriama 
ir didelė gydomoji galia. Many
ta, jis galįs išgydyti bronchitą, 
•astmą, reumatizmą ir kt. ligas. 
Pirmieji Amerikos kolonistai ra
do rūkymo paprotį paplitusį vi
sam Amerikos vidury, nuo Di
džiųjų Ežerų ligi Meksikos įlan
kos. Kaip matyti, tabako augi
nimas šiame krašte yra atsira
dęs labai seniai ir tik vėliau jis 
ir su juo susijusi pramonė pa
plito Vak. Europoje, Pietų Ame
rikoje ir kt.

Kolonistų laikais čiabuviai 
naudojo tabaką rūkydami iš
džiovintų lapų gniužulus, atseit 
cigarus ir pypkes. Pypkės rū
kymas yra labai senas paprotys, 
o vadinamąją Taikos pypkę rū
kydavo tik iškilmingais atvejais, 
savo tarybų posėdžių mętu. Kai 
kuriose krašto srityse tabakas 

* kramtyta. Ne kas kitas, kaip 
Amerikos indėnai, augindami ta
baką, išplėtė ir to auginimo me
todus, kuriais ir dabar naudo-

■ jamasi.
Nustatyta, kad didelė indėnų 

giminė yra auginusi tabaką ir 
prekybos tikslams — jis buvo 
parduodamas kitoms giminępis. 
Tabaku naudotasi ne'tik vieto
je, bet jis pasirodė esąs ir labai 
naudingas eksportui. 17 amž. 
Virginia valst. tabakas virto pir
mąja eksportine preke ir tik į 
Angliją jo išgabenta 20,000 sva
rų. 18 amž. pradžioje tabako iš
vežimas iš tos pačios Virginios 
siekė 18 mil. sv., o 19 amž. me
tinė eksporto vertė buvo netoli 
100 mil. sv. To 
pabaigoje ir 20 
moję pusėje tabako ūkis ir pra
monė tiek išsivystė, kad Ame
rika ' pasaulinėje tabako gamy
boje kurį laiką turėjo vadovau
jantį vaidmenį, gamindama dau
giau pusės visos pasaulinės ga
mybos. Pagaliau, tabako augi
nimui reikalingi plotai ir paga
minti tos gerybės kiekiai siekė 
jau tūkstančius 
jardus svarų.

1 Nors visa eilė 
didelius tabako 
JAV ir toliau laikytinos vado
vaujančiu kraštu tiek tabako ko
kybe, eksportu, tiek ir jo gamy
bos apimtimi. Nedaug kraštų 
pasauly turi taip palankias kli
mato ir žemės sąlygas išauginti 
augštos kokybės lapams, šiame 
krašte ir tabako auginimui rei
kalingi žemės plotai, palyginus 
su kitais kraštais, nėra dideli, 
tačiau jų derlius yra žymiai di
desnis. JAV pvz., tabako augini
mui pakanka 2 mil. akerių že- 

~ mės, tuo tarpu miežiams reika
linga šešis kartus daugiau ploto, 
o medvilnės gamybai — net 25 
kart daugiau.

Kur yra tabako auginimo sri
tys krašte? Be minėtos Virginia 
valst. viena iš pirmųjų • tabako 

. ‘ auginimo pradininkių buvo Ma- 
ryland valst. Joje ■ tabakas di
desniais kiekiais pradėtas, au
ginti apie 14131 m. 19' amž. ta-

• bako auginimui išsiplėtus-, iš tų 
dviejų valstybių tabakas persi
metė į Tennessee, Kentucky, Mi- 
sso.uri ir Ohio valstybės. Vėliau

- ■ pasekė'abi Carolinos, ■ Pennsyl-
• vania, Wisconsin ir kt. Tikstiai 

. nustatyti tabako auginimo plotą 
.nėra, lengva —. šiauręs rytuose

jis siekia Nauj. Anglijos vals- 

. .



Antanas Olis

Vyt. Gedrimas

greičiausios

gavimas

veiklos santy-

REMK SAVUOSIUS!

DIRVOS ATSTOVAI

r

valstybės tar- 
užgrusta visi 
dar su didelė-

teisės rūpin
tu. pradėju-

pabrėžė ”sro- 
sugyventi” ir

dieną-naktį laukė iš 
lietuvių

PALAIDA INFORMACIJARAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS 
visų geriausių firmų, lietuviš
kais, amerikoniškais ir kitokiais 
raidynais, parduodamos išsimo-

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

Kiekvienos plokštelės1 kaina 
81.75, gi siunčiant paštu po$2.00. 
Užsakymus siųskite:

UŽMIRŠTA SAVO 
DARBUS...

TRUMANO NETAUPYMAS

SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

tai iškilusius savo srovės veik
loje, tačiau prel. Balkūnas išsi- 
stūmė priekin, kaip daugiau 
santykiaująs su kitomis srovė
mis.

sirado infliacija.
Kainų kėlimas ir algų didini-

44 J. Paplėno'mas padarė štai ką: 1940 me
tais duonos svarui mokėta 13, 14 
centų, dabar mokama 23, 24 cen
tai. Chevrolet automobilis kaš
tavo apie $900, dabar — virš 
$2,000. Gera alga skaitėsi tarp 
$35 ir $50. Dabar su šeima pra
gyvenimui reikia $80.

Nauja administracija Wa- 
shingtone turės surasti būdus 
šalinti išlaidumą. Prezidentui 
Eisenhower teks, jeigu norės, 
pasidaryti daug priešų pradedant 
taupyti valstybės pinigus savo 
centre, o tas pirmiausia galima 
tiktai pradėjus mažinti tuos mi- 
lioninius skaičius 
nautojų, kuriais 
departamentai, ir 
mis algomis.

Mūsų lietuvis
Chicagos Sanitarinio distrikto 
administravimu parodė, kad no
rint galima ir dabar taupyti. 
Reikia tik tinkamo, sąžiningo 
administratoriaus.

Dirvos nr. 
straipsnyje, ”A. Olis — nusipel- 1 
nęs administratorius", pradžioje 1 
sakoma, kad Olis įsigijo priešų. 
Ir įsigijo juos vesdamas taupy
mo politiką

Jis nuo 1950 metų, vadovau
damas Sanitariniam Distriktui 
sutaupė Chicagos miestui apie 
$15.000,000. Bet taupydamas 
miestui pinigus Olis atleido iš 
Sanitarinio Distrikto tarnybos 
kelis šimtus anksčiau prisamdy- ( 
tų tarnautojų, kurie (Westsidės 
italai) pasidarė jo priešais.

Amerikos politikoje, kur ga
lima mėtyti visuomenės pinigus, 
draugus įsigyjama ne išmėtant 
iš vietų politinius tarnautojus, 
bet skiriant jų daugiau ir dau
giau,

Pažiūrėkim į Trumano admi
nistravimą. Prezidentaudamas, 
per septynis metus Truman iš
reikalavo iš gyventojų mokesčių 
$310,000,000,000 sumoje. Tai 
$65 bilionais daugiau, negu visi 
kiti pirmiau buvę prezidentai 
nuo šalies įsikūrimo, įskaitant ir 
Roosevelto karo metu surinktus 
mokesčius.

T<°i taikos metu Amerikos 
vpiusku ištaigų civilinių tar- 
na'-i,'’ii skaičiai būdavo sumaži- 
nam- iki žemiau miliono, ir kai 
pastaro:o karo metu tų tarnau
tojų buvo virš 2,000,000, kas 
skaitėsi rekordiniai daug. Tru
manas taikos metu ju skaičių 
dar padidino iki 2,500,000. Ir dar 
šią vasarą, kas mėnesį, priėmė 
po 34,000 tarnautojų.

Paveldėjęs Roosevelto skolas, 
Truman nesiėmė jas mažinti, 
priešingai, didino ir didino, ne
žiūrint surenkamų baigiu sumų. 
Dabar valstybė skola siekia 
$262,000,000,000, už kurią me
tinių nuošimčių priauga net $6 
bilionai.

šalyje dabar skaitoma algas 
gaunančių 61,000,000 vyrų ir 
moterų. Kiekvienam jų išeina po 
$4,200 valstybės skolos.

Truman, išrinktas prezidentu 
1948 metais, pakvietė buvusį 
prezidentą Hoover padaryti pil
ną valstybės kaštų studiją ir 
patiekti rekomendacijas. Po 
dviejų metų darbo Hoover’o ko
misija patiekė rekomendacijas, 
siūlant sumažinimą valstybės 
tarnautojų, visapusį taupymą 
visuose departamentuose, maži
nimą algų. Trumanas tom reko
mendacijom nepasinaudojo.

Kaip Trumano administraci
jos departamentai pinigus leidžia 
parodo jų biudžetai 1950 metais, 
palyginant su 1940 metų biudže
tais (čia neįskaitoma iždo depar
tamento, karo ir krašto apsau
gos departamentų biudžetai, ku
rių pinigų leidimas nesukontro-t 
liuojamas):

Darbo departamentas 1940 
metais operavo su $29,000,000; 
1940 metais išleido $274,000,000.

Komercijos: 1940 — $36,000,- 
000; 1950 — $863,000,000.

Teisingumo: 1940 — $49,000,- 
000; 1950 — $131,000,000.

Vidaus reikalų; 1940 — $210,- 
000,000; 1930 — $568,500,000.

Statė departamentas: 1940 — 
$24,000,000. 1950 — $361,000,- 
000.

I pasaulinio karo metu mokes
čiu (iniome tax, kurie tada buvo 
pirmą kartą įvesti) minimum ra- 
ta pasiekė 7 nuoš., ir to pakako. 
Mažiau uždirbantiems, po karo 
income tax mokėjimą nuėmė). 
Antrojo karo metu, mokesčių 
minimum, rata pakelta iki 16 
nuoš., dabar 20 nuoš. Karui pa-, 
sibaigus, augšti mokesčiai pa
likti, net sustiprinta dirbtuvėms, 
įmonės apsunkintos dar daugiau 
mokęsčiais, kas privertė kelti 
gaminių, reikmenų ir produktų 
kainas. Tas, savu keliu, privedė, 
kad reikėjo kelis kartus pakelti 
darbininkams algas. Ir taip at

Prel, Balkūnas, prikišdamas 
kitoms srovėms neryškias kal
tes, pats yra kaltas už vieną 
blogiausios valios parodymą.

Lietuviams tremtiniams atsi
dūrus Vakarų Europoje, Ameri
kos lietuviai dege noru jiems 
pagelbėti. Prel. Balkūnas, daly
vaudamas New Yorke pasitari
me su kitų srovių veikėjais, ga
vo jų' sutikimą, steigti siūlomą 
bendrą komitetą tremtiniams 
gelbėti ir parodė entuziazmo to
kį komitetą organizuoti.

Bet kitą metą, ALT suvažia
vime New Yorke, kai jau buvo 
žinoma, kad Amerikon leis trem
tinius paprastomis darbo - buto 
garantijomis, ir kai NCWC ga
vo teisę rūpintis katalikų įve
žimu, prel. Balkūnas viešai, ne
rausdamas, ALT suvažiavime 
pareiškė mūsų klerikalų nusista
tymą: "Jūs rūpinkitės, savai
siais, o mes katalikai pasirūpin- 
sim savais”.

Mūsų spaudos apžvalga
0
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Paskutinis šių metų

Taip prel. Balkūnas skelbė tuo 
momentu, kai dešimtys tūkstan
čių mūsų vientaučių tremtinių, 
atsidūrę svetimoje padangėje, 
be namų, be rūbų, alkani, karo 
įbauginti, 
Amerikos 
pagalbos.

NCWC
tis katalikais 1948 
siu veikti D.P. įstatymu mūsų 
katalikus pradžiugino ne kaip 
lietuvius, bet kaip siaurus sro
vinius asmenis, pajutusius pro
gą prisikviesti Amerikon savo 
pozicijai sustiprinti ištikimuo
sius. O kiti turėjo būti palikti.

Prel. Balkūnas ir kun. Kon
čius turi mano laiškus šiuo ypa
tingu klausimu, kuriuose jiems 
pabrėžiau, kad prastai į Ame
rikos katalikus-tikėjimo vadus 
pažiūrės tie nelaimingieji Euro
poje, kai patirs, kaip nedorai 
norima su jais pasielgti jų di
džiausios nelaimės valandoje.

Vyt. Gedrimas "Dirvos" nr. 
45 paduoda ištrauką iš "Darbi
ninko” (nr. 79) apie prel. J. 
Balkūno pareiškimus, kuriuose 
jis pažymi savo nusivylimus mū
sų visuomeninės 
kiuose.

Prel. Balkūnas 
vių nepajėgumą
P.L.B. atveju, kad ta idėja "dėl 
blogos valios iš nekatalikų pu
sės, bus viena iš sunkiausių 
įvykdyti”.

Prel. Balkūnas yra trečias 
ryškiausias kunigas Amerikos 
lietuviu išeivijoje pastarų 60 me
tų bėgyje. Pirmutinis, iš pabai
gos pereito šimtmečio, buvo kun. 
Milukas. Antras, pirmo pasauli
nio karo metu buvo kun. Kemė
šis. Apie anuos du esu minėjęs 
ryšyje apie jų veiklą su kitomis 
srovėmis, kur dirbant reikėjo 
bendro susipratimo. Tiedu ' ku
nigai neparodė didelio toleran
tiškumo.

Kun. Balkūnui tenka šio lai
kotarpio, kuris sijasi su antru 
pasauliniu karu, katalikų srovės 
nuomonės reiškimas. Kaip anais (ketinai, o .tam tikrais atvejais 
laikais, katalikai turėjo eilę ki- ir su 10%-15% nuolaida. V. 
tų darbuotojų, kunigų, ir svie- BARTKUS — 712 E. 92 St. Tel.: 

. tiškių, ir dabar turi kitus, augš- LI 1-6716. (43)

į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 
ir skelbimų

Baltimore, Md.
Antanas česonis

1323 Hollins St.

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

Brockton, Mass.
Bačiulis A.,

9 Broad St.

Chicago, III.
Jonas Paplėnas,

4416 So. Hermitage Avė.,
YArd 7-0191

Dayton, Ohio
J. A. Urbonas,
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Detroit, Mich.
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9124 Quincy Avė.
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A. S. Trečiokas,
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New York-Brooklyne
Antanas Sodaitis,
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. Maspeth,. N. Y.

Omaha, Nebr.
J. Povilaitis,

5617 So. 31 St
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Waterbury, Conn.
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2157 N. Main St

Hamilton, Canada 
Antanas Mingėla, 

190 Catherine St. S.

Montreal, Canada
Stepas Kęsgailą, 

6882 Beaulieu St.

Toronto, Canada
Jonas Paršeliūnas, 

62 Pauline Avė.

Welland, Canada 
Žukauskas Kazys 
287% E. Main St.

Anglijoje
Dainora Daunoras 

‘49 Thornton Avė..
Thurnham Green, 

London W. 4

Australijoje
Povilas Lukošiūnas,

Box 1665 M, G.P.O., 
Adelaide, S. A.'

Venecueloje
Antanas Diržys,

Avenida Alayon No. 6 
Oeste- 

. Maracay, Edo, Aragua

Ginčas dėl Vyt. Alanto "Pra- I 
garo Pošvaisčių” nesibaigia. Ak- 1 
tyviausias ir naiviausias šio gin- : 
čo dalyvis P. Stravinskas Dar- : 
bininke vėl įrodinėja, kad šie 1 
"religinio sąjūdžio” aferistai šį 
"sąjūdį” nusikopijavę iš bolše- 1 
vikų ir nacių.

Tame str., tarp kitko, rašoma:
"Ne vienas mūsų stebėjosi ir 

traukė pečiais šių metų pradžio
je išgirdęs mūsų tarpe keistus, 
tiesiog XX amžiuje sunkiai be
suprantamus balsus, kviečian
čius mus grįžti į stabmeldystę, 
kurią, girdi, garbinę mūsų pro
tėviai, kūrendami "Amžinąją 
Ugnį”.

Koktu buvo skaityti* kaip po
ra laikraščių gynė pirmąją ano 
sąjūdžio "kregždę” —, vieno ra
šytojo pagonišką (tiksliau sa
kant, pagonybės šydu pridengtą) 
krikščionybės niekinimo romaną, 
skelbdami jį tautiniu, patrioti
niu veikalu ir siūlydami visiems 
lietuviams į bibliotekas ...

Tikras dalykas, kad mūsų kei
stieji patriotai šią religinio są
jūdžio simuliacija siekia sužalo
ti mūsų tautos dorinę-religinę 
sąmone, sugriauti religinį auto
ritetą ir tautą nuvesti į nihiliz
mą. Ar tatai originalu? Ar šita 
klasta yra mūsų patriotų paten
tinis išradimas? Ačiū Dievui, ši
ta religinio, sąjūdžio afera tėra 
tik mūsų patriotų pasisavinta ir 
nuplagijuota iš tarptautinių ni
hilizmo šaltinių ...” (Darbinin
kas, Nr. 82)., t
• Kiek prisimename, buvo pa
rašytas aktualus lietuviškas ro
manas, kurį vieni gyrė, o kiti 
— peikė ir apie jokius "religi
nius sąjūdžius" ir "nihilizmo 
piršimus" niekas nekalbėjo. Tuo 
nihilizmo piršimu, ir kitų baubų 
išgalvojimu kaip tik daugiausia 
užsiima P. Stravinskas ir kiti 
panašūs kritikai,- kurie jokiu 
būdu nemoka atskirti literatūros 
nuo'religijos ir politikos, ir var
gu jau atskiriu apie ką nukal
ba...

buvo paversta tarnaite, o ka
riuomenė pasidarė viešpačiu, ži
noma, kad pasikeitė ir kariuo
menės paskirtis ir Uždaviniai. 
Nors išviršinė forma liko ta pa
ti, bet esmėje kariuomenė nu
stojo eiti budėtojo pareigas, o 
virto tautos ir valstybės para
zitu.

Ji tik ėmė iš valstybės, bet 
valstybei nieko, nebedavė. Ji 
atėmė tautai laisvę savo kraštą 
valdyti. Ji privedė kraštą prie 
tokios būklės, kad krašto niekas 
nebevaldė ir. niekas nebesijautė 
už krašto likimą atsakingas.

šiame laikotarpy Lietuvos ka
riuomenės vaidmuo, atliktas sa
vo. tautai, savo valstybei, sau 
lygaus' pavyzdžio neturi, nes 
niekur ir niekuomet kariuomenė 
nėra buvusi pati sau. Ir visą tą 
padarė keletas savanaudžių ka
rininkų, visiškai nesiskaitydami 
su tautos ir krašto reikalais. (J. 
B. Vozgilietis, Naujienos, Nr. 
25d).

Leidykla PAŠVAISTĖ tik ką 
išleido dvi naujas, Broniaus Bud- 
riūno Vyrų Kvarteto (Detroit, 
Mich.) įdainuotas, patefono 
plokšteles: ŠAUKSMAS/ALU
TIS ir TĖVYNEI / SUBATOS 
VAKARĖLĮ.

PAŠVAISTĖ
560 Grant Avė., 

Brooklyn 8, N. Y.

”Ike šūkis buvo "It is time for 
chamge”. Mes esame įsitikinę 
šio šūkio būtinumu lietuviškoje 
plotmėje. Pats laikas, Amerikai 
pradedant, reformuoti savo "Bal
są” ir "Laisvosios Europos" in
stitucijas, sutvarkyti pakrikusią 
lietuvių informaciją ir propo- 
gandą. "Elta”, LAIC, Pasiunti
nybių biuleteniai, PLGrupės in
formacijos įstaiga privalo būti 
sukordinuoti ar visiškai perefor- 
muoti. Yra tam darbui tinkamų 
puikių žmonių, būtų ir pinigų, 
buvo ir gražių intencijų, bet kaž
kieno apsileidimas ar visiškas 
reikalo nesuvokimas kenčiančios 
tautos SOS šauksmą nuslopino. 
Tik atsitiktinai, kam nors pade
dant, kam nors paspaudžiant pa
sirodo biuleteniai, siunčiami me
morandumai, kaip nors atsako
ma į klausimus, pasiteiravimus. 
Argi niekas nejaučia reikalo net 
dabar — šeštais kvailiausios 
partinės nesantaikis metais —: 
priversti "bosus" sutvarkyti taip 
gyvybinį lietuvių informacijos ir 
propogandos reikalą? Ar bosai 
jau tiek susmuko, kad eiliniai 
korespondentai turi šį reikalą 
jiems priminti? ... f Almus, Tė
viškės'Žiburiai, Nr. 45).

IRGI LIETUVOS 
KARIUOMENĖS ' 

PAMINĖJIMAS...

"Kaip pirmame, taip antrame 
aprašomame laikotarpy kariuo
menė buvoc valstybės — tautos 
tarnaitė: ji darė tą, ką jos vieš
pats — tauta liepė daryti. To
kio kariuomenės su tauta san
tykiavimo laikotarpis pasibaigė 
1926 m. gruodžio 17 d. Tą dieną 

buvo pasikeista rolėmis: tauta

Kiekvienais metais MARGU- I 
UIS metų pabaigoj suruošia mu- i 
zikos bei dainų šventę. Tai būna : 
tarsi vainikas visų Chicagos lie- i 
tuvių kultūrinės veiklos, kurios 
čia netrūksta metų eigoj. Chica
goj nėra nė vieno šeštadienio ir 
nė vieno sekmadienio, kad vie
noj ar kitoj vietoj nebūtų lietu
vių ruošiamo koncerto, pobūvio, 
minėjimo. Tiesa, jų daugumas 
pasilieka siauruose rėmuose, bet 
vis tiek jų kultūrinė nauda ne- 
mažintina.
• Margutis, paprastai, su jojo 

ruošiamais koncertais išeina į 
"platesnius laukus”, sutraukia 
po kelis tūkstančius klausytojų, 
panaudoja įspūdingesnes prie
mones, patiekia žymiai turinin
gesnę ir nepalyginamai plates
nę programą, štai šių metų bai
giamajam koncertui, kur įvyks 
gruodžio 28 d. yra užsakytas 
Chicagos Simfonijos Orkestras, 
specialiai atgabenamas žinomas 
pianistas — virtuozas Andrius, 
Kuprevičius iš Argentinos ir pa
kviestos geriausios operinės jė
gos. Pats koncertas įvyksta Chi
cagos 'Orchestra Hali rūmuose, 
kur telpa arti 3.000 žiūrovų. Sa
vaime aišku, tokio plataus masto 
lietuvių pasirodymą suorgani
zuoti ir jį sėkmingai pravesti 
nėra lengva. Bet Margučiui vi
sados pasisekdavo tatai padary
ti. Neabejotina, kam pasiseks ir 
šį kartą: kaip matyt, koncertas 
tiek savo programa, tiek jojo 
išpildymo jėgomis yra tikrai ne
paprastas. Jis sudaro retą pro
švaistę pakankamai blankiame 
Amerikos lietuvių kultūros gy
venime.

Prieš metus Margutis paskel
bė muzikos konkursą, paskyręs

$500.00 premiją. Terminas kūri
niams prisiųsti baigiasi .gruodžio 
1 d. Tikimasi, kad gruodžio 28 
d. koncerte bus išpildytas pirmą 
kartą muzikos bei dainos kūri
nys, laimėjęs premiją. Ta pačia 
proga — manoma — bus paskel
btas naujas muzikos konkursas.

Susidomėjimas šiuo Margučio 
ruošiamu koncertu Chicagoj yra 
nepaprastai didelis. Tikriausia, , 
nemaža dalis norinčių jame da
lyvauti nepateks, neužtikrinę sau 
bilietų iš anksto.

LIETUVIŲ DAILĖS 
PARODA 

CLEVELANDE
Turimais daviniais, lietuvių 

dailės parodoje, Clevelande, sa
vo kūrinius numato išstatyti šie 
mūsų dailininkai ir skulptoriai: 
Adomas Galdikas, V. Ignatavi
čius, Vytautas Jonynas, A. Kai
rys, Vytautas Raulinaitis, Juo
zas Pautieriius, Mikas Šileikis, 
Ignas Šlapelis, Adomas Varnas 
ir Kazimieras Žilinskas. Kaip 
numatoma, prie šios .dailininkų 
grupės su savo dailės darbais 
gali prisijungti dar vienas — 
kitas dailininkas. Atsižvelgiant 
į Lietuvių Klubo salės dydį, dai
lininkai galės išstatyti tik ap
rėžtą kiekį savo darbų, kurių 
bendras skaičius bus apie 120 - 
150 kūrinių.

Technikiniu dailės parodos pa
ruošimu rūpinasi V. Raulinaitis, 
V. Ignatavičius ir inž. E. Kers- 
nauskas.

ĮSIGYKITE VERTINGUS
LIETUVIŲ DIENŲ LEIDINIUS

"Lietuvių Tautos Kelias”, prof. M. Biržiškos ..’........ $3.00
"Varpai Skamba", St. Būdavo apysaka.............._......  $2.ę0
"žemė”, poezijos antalogija ..........     $4.06
Knygos gaunamos: "Dirvos” redakcijoje, 6820 Superior 
Avė., Cleveland, Ohio, spaudos kioskuose ir leidykloje: 
"Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

Pirmoji didesnio masto lie
tuvių Dailės Paroda Clevelande 
atidaroma lapkričio mėn. 29 d. 
ir tęsis iki gruodžio mėn. 10 d. 
Parodos lankymo laikas nuo 11 
ryto iki 9 valandos vakaro kas
dieną, o sekmadieniais nuo 10 
ryto iki 9 valandos’A'akaro.

Kiek teko patirti, į ruošiamą 
lietuvių dailės parodą numato 
atvykti eilė dailininkų iš New 

■Yorko, Chicagos ir kitų miestų, 
kuriuos ruošiasi priimti Cleve
lando dailininkai bei kiti kultū
rininkai.

KOME SEE 
THEM TODAY! 
andyou’ll agree 

can 
see it 

BETTER 
on a

CROSLEY

Including Federal Tax
and Full-Year Warranty I

ONI OP 19 NtW MODIU ★ BIG-SdtHN TABU TV 
Fvll-room vlilon .. . tharpesf, cl e a ręst plcture In all tolo- 
vitlonl Crojley full-year warranty covers both the chauii 
p arti and the blg plcture tubel Cabinet shown Is rich 
mahogany-flnlshed wood . . . Avallable alio In blond- 
flnkhed wood at NO additlooal antį

... ;

SUOPIS FURNITUR
6921 Wade Park Avė
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KVIEČIAME VISUS

lietuvių salėje. IŠNOMUOJAMI KAMBARIAI

PARDUODAMI BALDAI

Pradžia 6:30 yal. vak

Į KARIUOMENĘ

SUSIRGO J. BARTKUVIENĖ

PARDUODAMI NAMAI

PARDUODAMAS NAMAS

MIRĖ DEBESIS

PADĖKA

SVEIKINIMAS

Clevelando neolituanai

PADĖKA
TALIS STUDIO

dabar jūsų kaimynistėj

7106 Superior Avė.

kuriuo laiku, bet kokios

rūšies foto patarvimas Jums,

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

SUOPIS FURNITURE PIX BEVERAGE

ENdicott 1-1763

SKAUTŲ RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMAS

East 91 St. ir Superior Avė. 
rajone parduodamas 8 kambarių 
labai gražus namas. 4 garažai. 
Didelis sklypas.

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

SVETAINĖS TIGRO 
ATIDARYMAS

Mirė vyresniosios lietuvių kar
tos Clevelando veikėjas Debesis. 
Mirė eidamas 79 amžiaus metus. 
Palaidotas pirmadienį, lapkričio 
17 d.

LIETUVIŲ KULTŪROS 
FONDO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

BUDRICNO KVARTETO 
IR P. MAŽELIO 
PASIRODYMAS

Kol. Zigmą Pivoriūną ir ponią, 
sulaukusius dukrelės, kolegiškai 
sveikina

kuris įvyks ketvirtadienį, lapkričio 27 d., Padėkos dieną,

PASVEIKO 
POVILAS KRIUKAS

REMKITE LIETUVIŲ RADIJĄ!

L.K.S. valdyba nuoširdžiai dė
koja poniai Pautienienei, vado
vavusiai jaunimo vakaro pobū
viui ir suorganizavusiai pobūvio 
bufetą.

Taip pat nuoširdžiai dėkoja 
visoms ponioms, savo darbu ir 
aukomis prisidėjusioms prie po
būvio jaukumo.

Susirgęs gydėsi 8 mėn.'Dabar 
jau vaikšto ir jaučiasi’ žymiai 
sustiprėjęs.

Rašomas stalelis ir kėdė ge
ram stovyj. Indų spintelė ir du 
kilimai — 9x12. Prieinama kai
na. Teirautis po 6 vai. vakaro ar 
visą dieną šeštadienį.

1451 E. 90th St.

CENTRAL ARMORY 
IMTYNĖS

Broniaus Budriūno kvarteto ir 
akt. Petro Maželio koncertas — 
vakaras, rengiamas Clevelando 
moksleivių ateitininkų, sutraukė 
pilną lietuvių salę. Kvartetas ge
rai išlavintas, gražios laikysenos, 
dainavo eilę lietuvių ir kitatau
čių kompozitorių dainų. Abi 
koncerto dalys, muzikine apim
tim, buvo labai panašios, bet 
clevelandiečiams naujiena ir bu
vo šiltai priimta.

Akt. Petras Maželis, nauju 
humoru papildė koncertą. Kele
tas paleistų sąmojų sukėlė links
mą nuotaiką, gi pavaizduotas ba
letas net ir gausius aplodismen
tus.

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

-•j- 
atliekami sąžiningai, greitai ir 
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tęl. 
BE-2-0683 (vakarais nuo 6 iki 
11 vėl.) arba -r- 1505 Addison 
Rd. . (52)

Baronas Michel Leone'pasiro
dys prieš airį Tommy O’Toole 
ketvirtadienio naktį, lapkričio 20 
d. Ivan Rasputin, diskvalifikuo
tas pereitą savaitę, vėl išeis 
prieš Luther-Lindsey. Imsis dar 
dvi poros ir moterų ketvfriukė.

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikale 
laukti nei metų, nei mėnesi? 

pabaigos!

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

I. J. S A M A S , JEWELER

TAUPU 
taupu IR’

VAB'P0’11
Dviejų šeimų, kiekvienai šei

mai vienodo dydžio ir patogumo 
6 kambariai, 3 garažai. Labai 
geras pirkinys dviem šeimom.

. Buvo paguldyta į ligoninę ir 
operuota. Po operacijos sveiks
ta namuose.

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

Įėjimas — 1 dol.

Solistei Natalijai Aukštuolie- 
nei, skulpt. Vyt. Raulinaičiui ir 
inž. dr. A. Nasvyčiui, maloniai 
prisidėjusiems savo meniniu įna
šu, o taip pat visiems dalyvavu
siems Korp! Neo Lithuania 30 
metų sukakties minėjime, nuo
širdus ačiū.

Clevelando neolituanai

L. K. F. narių susirinkimas 
įvyks gruodžio mėn. 7 d., sek
madienį, 11 vai. 30 min. lietuvių 
salės patalpose. Narių dalyvavi
mas būtinas.

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

L.K.F. valdyba

» Lapkričio mėn. 23 d., tuoj po 
pamaldų, Lietuvių salėje šaukia, 
mas metinis Clevelandą Skautų 
Tėvų ■ ir Rėmėjų susirinkimas. 
Susirinkime bus pranešta pra
ėjusių metų veiklos apyskaita, 
keliami tolimesnės veiklos suma
nymai ir išrinkta naujiems me
tams valdyba. Visi skautų tėvai 
ir skautų veiklos rėmėjai kvie
čiami susirinkime dalyvauti.

Visokių rūšių baldai ir. elektriniai bei kitokį reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui '

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

Kąs gražiausiai pašoks lietuvišką polkutę — gaus 
dovaną.

Programoje
Radijo įvairenybės, šokiai ir kalakutų loterija. Bus gėrimų 
ir skanių užkandžių. Radijo fotografas padarys visų vakaro 
dalyvių, tremtinių ir jų globėjų, nuotraukas. a

GRĮŽO Iš KORĖJOS
Jonas Nasvytjs, sėkmingai at

likęs karinę tarnybą- Korėjoje, 
vėl grįžo į Clevelandą.

Modernūs portretai, vestuvių, 
iškilmių, vaikų ir „kitos nuo- 
traunos.

Du kambariai, vienam ar 
dviem, vyrams ar moterims.

Kreiptis: 7803 White Avė., 
viršuj.

Wilkelis Funeral Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS
1249 East 82 St. išnomuoja- 

mas kambarys su visu išlaiky
mų. Teirautis kasdien po 5 vai. 
vak. Telef. RA 1-8191.

MONCRIEF
ŠILDYMAS AR 

ORO VĖSINIMAS

25 metai simpatingo ir1 rimto patarnavimo 
6621 Edna Avęhue

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

KALĖDŲ DOVANOS
Gražios, naujos, lietuviškos 

Kalėdų atvirutės.
* ■ ~

Gėlės vestuvėms, pokyliams, 
laidotuvėms.

JAKLUS & SON 
FUNERAL KOME

Vėsinamas oras Jūsų Įtogumui

Namas su žemės sklypu ir ke
turiais garažais. Septyni kam
bariai, nauja gaso krosnis. Tei
rautis po 6-tos vai. vakaro ar 
visą dieną šeštadienį, ė

1451 E. 90th St.

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 išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
716 Society for Saving Bld.

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

GRĮŽO ATOSTOGŲ
R. šarauskaitė, tarnaujanti 

JAV armijoje, sėkmingai atliko 
apmokymo kursus, gavo diplo
mą ir savaitei parvyko atostogų 
į Clevelandą. Po atostogų vyks
ta į naują paskyrimo vietą.

TRIJŲ MIEGAMŲJŲ, 
MŪRINIS NAMAS

1363 East 95 St. Gaso šildo
mas vanduo. Garažas. Pertvar
kyta virtuvė, baigiamas trečias 
augštas. y -

Kreiptis: CE1-0546.

PORTRETINES 
SVEIKINIMO 
ATVIRUTĖS

Būk gudrus ir nepaprastas 
šiais metais. Siųsk Kalėdų 
Portreto sveikinimą įstaty
tą į gražią Kalėdų atvirutę, 
su pritaikytu voku.

EAST 79th STUDIO
1197 East 79 St.

HE 1-3535 EX 1-6716

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

geram orkestrui

CLEVELANDIEČIŲ DĖMESIUI
Dirvos redakcija visų cleve- 

landiečių- patogumui praneša, 
į kad norintieji savo artimiesiems 
ir pažįstamiems per laikraštį 
pranešti apie savo išvykimus 
atostogų, apie šeimos šventes, 
laimingus ir nelaimingus atsiti
kimus, tą gali padaryti nemokai 
mai. •

Organizacijų susirinkimai, pa
skaitos, paminėjimai, skelbiami 
nemokamai.’ Tuo gali naudotis 
visos Clevelando lietuviškos or
ganizacijos.

Jurgis Graurogkas, prof. Grau- 
rogko sūnus, išvyko į JAV ka
riuomenę.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. ■ 

6712 Superior Avė. HE 1-2198
Cleveland, O h i o

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą iv»i- 
riuoso apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmb mbrgečio. Patarnavimas ir iėpildymM 
trararituojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

45 rūšių alaus — visoki gaivi- 
.nantiėji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

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

trečiadieniais.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

TAUTINĖS S-GOS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio mėn. 30 d. 11 vai. 
30 min., Lietuvių salėje, šaukia
mas Tautinės Sąjungos Cleve
lando skyriaus metinis narių su
sirinkimas. Bus renkama nauja 
skyriaus valdyba bei revizijos 
komisija ir svarstoma kiti aktu
alūs skyriaus reikalai. Prašome 
visus narius aktyviai dalyvauti 
ir šia proga sumokėti nario mo
kestį.

Maloniai kviečiami šiame su
sirinkime dalyvauti ir iš kitų 
skyrių į Clevelandą persikėlę gy
venti Tautinės Sąjungos nariai 
ir norintieji į skyrių įstoti.

Skyriaus Valdyba

ATIDARYTA NAUJA
LEIMON ’S CAFE

VISU LIETUVIU SUSITIKIMO VIETA

Lietuvių Radijo Klubo

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

Nemokamas -pristatymais.
FRJENDLY FLOWER SHOPPE

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

pasirinkimas. - į
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre Š

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

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS 
PER RADIJĄ

Šį pektadienj, 7 vai. vak., lie
tuvių radijas atitinkamą progra
ma paminės Lietuvos kariuome
nės šventę. ’

Taip pat šį kartą bus praneš
tos paskutinės informacijos apie 
Padėkos dieną įvykstantį Radijo 
klubo įvairenybių vakarą.

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
MINĖJIMAS

Clevelando L. S. "Ramovė” 
lapkričio 22 d. 6 vai. 30 min., 
lietuvių salėje, rengia 
kariuomenės šventės minėjimą.

Iškilmingojoj daly:
Minėjimo atidarymas, karių 

L— savanorių, Vyties Kryžiaus 
^uvalierių ir žuvusiųjų dėl lais- 
^vės pagerbimas ir pulk. Žuko 

paskaita.
Meninėj daly:

"Čiurlionio” ansamblio mote
rų choras su kanklių orkestru — 
muz. Mikulskiui vadovaujant;- 
Balio Augino —> Tėvynės prisi
minimų valandėlė; Akademikių 
skaučių — melodeklamacija.

Po to šokiai, gausus ir įvairus 
bufetas. Visi clęvelendiečiai — 
senesnieji ir jaunesnieji malo
niai prašomi j minėjimą atsilan
kyti.

Minėjimo pelnas skiriamas 
Lietuvos karo invalidams šelpti.

Bilietai gaunami "Dirvoje” ir 
nuo 5 vai. prie įėjimo.

; Sekmadienį, 23 lapkr., per 10 
į vai. pamaldas Šv. Jurgio parap. 
į bažnyčioje bus pasakytas pri- 
į taikytas šventei pamokslas ir 
r giedamos atitinkamos giesmės.
į L. S. "Ramovės” Valdyba

Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp 
iki ?10.000. ' j ,

Svetainės Tigras savininkas 6901 Superior Avė., HE 1-6339, 
. . ■- - • ■ ■ . • ;

- ' .-

DAUG SUTAUPYSI
APDRAUSDAMAS MAŠINĄ

Ir atsargūs vairuotojai susiduria su 
nelaimėmis. Mes apdraudžiam nuo A 
iki Z ir Jus pilnai apsaugom.

Teisingas ir draugiškas patarna
vimas visose 48 valstybėse ir Kana
doje. Šaukite:

PAULINA SENKUS 
13706 Benwood Avė.

Tel.: SK 1-2183

FARM BURAEU 
MUTUAL

AUTOMOBILE INSURANCE CO. 
HOME OFFICE: COLUMBUS, OHIO

ŽMOGAUS LAIMĖ
Žmogus laimingas, kada laisvas nuo gyvenimo var

gų, rūpesčių, ekonominių nedateklių.

■ . ' , '■ .... \
Della E. Jakubs & Wibmm J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių 'direktoriai ir balBamuotojai

Pranešu draugams, pažįsta
miems ir visiems Clevelando lie
tuviams, esamiems ir būsimiems 
mano klijentams, kad svetainės 
Tigras iškilmingas atidarymas 
Įvyks gruodžio mėn. 4 ir 5 d. 

^B:00 vai. vakaro.
Atidarymo metu svečiams bus 

patiekta paukštienos vakarienė, 
dalinamos dovanos ir speciali 
programa. Po to klasiški ir mo
dernūs šokiai, • grojant geram 

8 -orkestrui.
Kadangi -kavinėje yra ribotas 

vietų skaičius, prašom jas iš 
anksto užsisakyti. Vakarienė ir Bdovainos bus duodamos tik tu- 

ript registruotas vietas ir bile- 
. ; \ tUS. ,

Vietas užsisakyti, įsigyti bi- 
lėtus, ir gauti kitas informaci
jas, kreiptis: 987 East.' 79 St., 

^kasdien nuo 10:30 iki 2:30 nak- 
^Ties, arba telefonu EN 1-9865 iki 

'6 vai. vakaro. Nuo 6 vai. vakaro 
iki 8 vai. vakaro telefonu EN 
1-7072.

Ė.’ Steponavičius,
' • • •

YOU B0RR0W 
TO BUY A HOME

W Che 
f Cleveland 
Crust Company

GET OUR
LOW RATES AND
HELPFUL TERMS
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Br. Pakr.

Neo Lithuania

augščiau pakilus, būtų 
tikėtis efektyvių aukų 

lietuviškiems rei-

problemą spręsti pasek- 
Ją išspręsime tik orga- 
skatindami ir remdami 
ekonominę veiklą, sie-

Lietuvių laisvinimo kova, lie
tuviškos kultūros palaikymas ir 
ugdymas į vargą patekusių tau
tiečių šelpimas ir kiti gyvybiniai 
lietuviški uždaviniai reikalauja 
daug ir nuolatinių lėšų. Tų lėšų 
vienintelis prieinamas šaltinis 
emigracijoj — lietuvių patriotų 

. aukos.
Mūsų aukų vajai, dažniausia, 

nėra sėkmingi. Mes nepajėgiame 
sukelti nė dalies tų minimalių 
lėšų, kurių reikalauja didžiųjų 
uždavinių vykdymas. Tai todėl, 
kad mūsų aukotojai, daugumoj, 
yra mažai pasiturintieji arba net 
neturtingi. Tik lietuviams ma
terialiai 
galima
bendriesiems 
kalams.

Aukų vajai 
pasipriešinimo
šas. Kaip neretai gyvenime, taip 
ir čia: mažiausio pasipriešinimo 
kelias yra ir mažiausio efektin
gumo kelias. "Tiesiog — tiesiau, 
aplink — greičiau" — sako lie
tuviškas priežodis. Įdėjus dau
giau ir organizuotų pastangų, 
nugalėjus didesnes kliūtis, atseit 
— einant didesnio pasipriešini
mo keliu, būtų -įmanoma surasti 
kurkas gilesnius šaltinius lė
šoms telkti.

Išlaisvintos Lietuvos ūkio at-

svarbią 
mingai. 
nizuotai 
lietuvių
kiant įsikurti pelningesnėse ver
slo srytyse: laisvose profesijose, 
prekyboje, pramonėje, amatuose 
ir kt.

Minėtam tikslui siekti, mes 
turimd sudaryti visais atžvil
giais stiprią organizaciją. Ne 
tiek svarbu organizacijos forma. 
Ji gali būti įjungta į Bendruo
menės rėmus, gali būti sukurta 
atskira organizacija ar surasta 
kita kuri forma, Svarbu, kad 
ekonominės veiklos organizacija 
pajėgtų suburti ton veiklon VI
SAS bendruomenės pozityvias 
jėgas ir kad rastų tai veiklai pri
tarimą ir paramą VISŲ bend
ruomenės narių. Svarbu, kad to
kia organizacija sugebėtų išvys
tyti planingą ir pastovią veiklą.

Lietuvių ekonominei veiklai 
skatinti ir remti organizacijos 
laukia platus darbo baras. Ilius
tracijai pateikiama tos organi
zacijos veiklos metmenys. Tiks
lo siekdama, organizacija:

1) Tirtų ir informuotų bend
ruomenės narius apie galimumus 
įsikurti pelningesnėse verslo sri-

statymo apimtis ir tempas žymia 'tyse: laisvose profesijose, pre
kyboje, pramonėje, amatuose ir 
kt.

2) Ekonominei veiklai pasiry- 
žusiems bendruomenės nariams 
teiktų gerai pradžiai reikalingą 
moralę ir materialą paramą.

3) Sektų vietos darbo rinką ir 
informuotų bendruomenės na
rius kur gauti geriau apmokamą 
darbą.

4) Informudtų bendruomenės 
narius apie galimumus pasiruoš
ti pelningesniam specialybės 
darbui.

5) Telktų lėšas lietuviams 
studentams remti.

6) Skatintų bendruomenės na
rių tarpe ekonominį solidarumą, 
šalindama šį solidarumą truk
dančius psichologinius ir ekono
minius veiksnius. Tuo tikslu.: a) 
per spaudą, radiją, paskaitas ir 
kitais būdais aiškintų ekonomi
nio solidarumo reikalingumą ir 
naudą, propaguodama principų 
— "remk savuosius”; b) prote
guotų ir remtų savuosius vers
lininkus ir profesionalus; c) or
ganizuotų verslininkų ir profe
sionalų iš bendruomenės narių 
gauto pelno dalies grąžinimą 
Bendruomenės naudai.

7) Kreiptų bendruomenės na
rių sutaupąs taupytojams ir 
bendruomenei naudingiausiomis| 
kryptimis, organizuodama: a) I 
Kredito draugijas, b) kooperaty-l 
vus, c) akcines bendroves ir d) 
kitokias telktinio kapitalo bend
roves.

8) Organizuotų priemones ir 
lėšas įsteigti bendriesiems lietu
vių namams, kurie visapusiškai 
patenkintų bendruomenės reika
lavimus.

9) . Palaikytų glaudų ryšį su 
Lietuvos ūkio' Atstatymo Stu
dijų Komisija, jai .pateikdama 
reikalingas informacijas, suma
nymus ir konkrečiais Lietuvos 
ūkio atstatymo klausimais stu
dijas.

10) Išlaisvinus Lietuvą, telk
tų lėšas jos ūkio atstatymui.

11) Organižuotų kitas galimas

dalimi pareis nuo krašto pajėgu
mo sutelkti didesnius kapitalus. 
Ekonominiai stiprūs lietuviai 
emigrantai galėtų suteikti Tė- : 
vynei didelę paramą, savo šutau- l 
pas įjungę į jos ūkio atstatymą. 1 

Lietuva, nelaimės ištikta, pra
eityje daug kartų kreipėsi pa- i 
galbos i savo sūnus ir dukteris 
emigracijoj., šiuo metu gyvena
moji Lietuvos tragedija neturi 
sau lygių istorijoj. Mes tikimės, 
kad Lietuva šią tragediją pergy
vens laimingai ir vėl ątgaus lais
vę. Tačiau, negalime būti tikri, 
kad ateityje ir vėl mūsų Tėvyn- 
neužgrius kurios nelaimės. Tad 
mūsų didi pareiga jau šiandien 
pasirūpinti; kad bent ateityje 
emigrantų pagalba Tėvynei būtų 
efektingesnė.

šie ir panašūs klausimai kelia 
mums nepaprastai aktualią pro
blemą — lietuvių ekonominės 
veiklos problemą. Iki šiol mes ir 
mūsų vadovaujantieji veiksniai 
į šią problemą neatkreipėme tin
kamo dėmesio. Jos nematymas 
ar nedavertinimas yra tikras ne
susipratimas. Ta problema neturi 
būti statoma kitų didžiųjų lietu
viškųjų problemų paskutinėj 
vietoj. Ji turi būti laikoma to
kios pat svarbos, kaip ir kitos 
didžiosios problemos — kova dėl 
Lietuvos laisvės, lietuvybės iš
laikymas, lietuviškos kultūros 
ugdymas ir kt. Juk šių didžiųjų 
uždavinių sprendimas žymia da
limi pareina nuo mūsų ekonomi
nio pajėgumo;

< Mes turime .pasirūpinti, kad 
lietuviai emigrantai kiek galima 
greičiau ir augščiau kiltų ekono- 
mino pajėgumo laiptais. Ne pa
vieniai lietuviai, kaip dabar kad 
yra, bet visa lietuvių bendruo
menė ar bent jos-didžioji dalis. 
Kitų tautinių grupių pavyzdžiai' 
rodo, kad tai yra įmanoma, jei į 

. tikslą einama organizuotai ir 
jungtinėmis jėgomis. Tad ir mes, 
lietuviai, sujungę savo protus, 
išteklius ir geras valias, bandv- 

•• kime šią mums nepaprastai)

★★★
THE FIELD

priemones skatinant ir remiant 
lietuvių ekonominę veiklą.

Organizuota visuomeninė vei
kla mums .lietuviams nesvetima. 
Tik tos veiklos dėka iries emi
gracijoj nepakrikome. Kitos tau
tinė grupės šį mūsų organizacinį 
sugebėjimą pastebi ir įvairiomis 
progomis mus pagiria. Dėka mū
sų sugebėjimo didžiąsias pro
blemas spręsti organizuotai, mes 
ir su menkais materialiais iš
tekliais pajėgiame atlikti dide
lius darbus lietuviui, lietuvybei 
ir Lietuvai. Belieka visuomeni
nės veiklos sąvoką išplėsti ir j 
ekonominę srytį. Tiesa, pastaro
ji veiklos srytis mums būtų nau
ja, neįprasta. Toje veikloje, 'tik
riausia, tektų susidurti ir su 
didelėmis kliūtimis, tiek mate- 
rialėmis, tiek ir moralėmis, psi
chologinėmis. Bet ar dėl to, kad 
ši mums gyvybinė problema bū
tų sunkiau" spręsti, mes turėtu
me į ją ranka numuoti? žinoma 
ne. Anglų priežodis sako: "Bai
lus svarbesnio darbo nepradės. 
Silpnas suklups pusiaukelyje. 
Tik stiprus, pradėjęs didį darbą, 
jį baigs pasekmingai”. Tad bū
kime stiprūs. Mūsų stiprybė — 
tinkamas reikalo svarbos supra
timas ir jo įvertinimas, vienybė 
ir geras . organizuotumas. Prisi
rūpinkime, kad mūsų būsimos 
kartos nesakytų mus buvus bai
liais.

(Atkelta iš
kad mes pasiduotumėm, parašiau 1 
jiems atsakymą, pasirašydamas 
kaip Brigados viršininkas.

Nuo sausio mėn. pabaigos ru
sai pradėjo mus dažniau puldi-j 
nėti, norėdami mus iš Kėdainių ' 
išstumti. Vasario mėn. 8 d. vie
nose kantinėse prie Kėdainių 
garbingai žuvo pirmas Lietuvos 
kariuomenės karys POVILAS 
LUKŠYS, kuriam dėkinga vi
suomenė netoli Kėdainių pastatė 
gražų paminklą.

Ir taip mes kovodami su skait- 
lingesniu ir geriau apginkluotu 
priešu augome, stiprėjome. Ka
dangi negaudavome iš Kauno nei 
šautuvų, nei amunicijos ir kitų 
kariškų dalykų, tai turėjome pa
tys įsigyti, pirkinėdami iš vo- 
kiečių ’už pinigus arba lašinius 
ir darydami taip vadinamas 
"ekspedicijas”. Sužinoję kokiuo
se kaimuose ar miesteliuose yra 
rusai-bolševikai, mes suorgani
zuodavome naktį apėjimus ir už
puolimus, kuriuose dalyvaudavo 
kariai savo noru ir žinantieji tas 
vietoves. Priešas po tokių stai
gių užpuolimų dažniausiai pani
koje bėgdavo, o mūsiškiai, pasi
ėmę grobį, grįždavo atgal į Ke 
dainius, . dažniausiai be jokių 
nuostolių. Po tokių narsių žygių 
nuotaika dar didėjo, įgydavome 
didesnį visuomenės pasitikėjimą, 

. daugiau stojo į mūsų eiles sava- 
| norių ir gaudavome taip reika- 
llingą mums karišką turtą, bū
tent kulkosvaidžius, šautuvus, 
telefonų aparatus ir, t.t.

Kada mes jau gerokai sustip- 
rėjome, pradėjome didesnius žy
gius daryti. Pavyzdžiui, kovo 
mėn. 24 d. mes išstūmeme. bol
ševikus iš Panevėžio. Tik ne il
gai jį išlaikėme savo rankose, 
nes priešas, gavęs žymios para
mos, mus puolė ir mes turėjomei 
pasitraukti ir grįžti į Kėdainius.

Pasitraukiant tik nepatekau į 
priešo nagus. Buvo taip. Kada 
mano kuopos apleido Paneyėžį,

nevėžio. Atskiru Batalionu, o 
keliems mėnesiams vėliau, ka
da buvo paimtas Panevėžys,. 
Rokiškis, Obeliai ir Illukštas, 
4 pėst. Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo pulku.

Lapkričio mėn. 1919 m. pul
kas buvo perkeltas į Šiaulių 
frontą, kur kartu • su kitais 
pulkais kovėsi su vokiečiais- 
bermontininkais.

Lenkams sulaužius Suvalkų 
sutartį, pulkas kovėsi- su len
kais nuo spalių mėn. 8 d., iki 
lapkričio mėn. 21 d. 1920 m. 
Vilniaus fronte.

Už pasižymėjimus kovose 
su priešais pik. J. V. apdova
notas dviem Vyties Kryžiais 
ir pakeltas be eilės į augštęS- 
nį laipsnį. W

1922 m. jis skiriamas 3 Kast
ro Apygardos Viršininku. 1924r 
m. lanko AugštesniūosiuS Ka
rininkų Kursus.

Tais pačiais metais Minis-

aš dar stovėjau turgavietėje, 
laukdamas kol pasitrauks pasku
tinis kareivis. Staiga iš skers
gatvio pasirodė du priešo karei- , 
viai. Tuoj sėdau ant arklio, kurį 

j netoliese laikė raitelis — žval
gas, ir kartu sp'rukome. Atsi
grįžęs mačiau, kaip vienas priešo 
šaulys šaudė į mus..-

Nors mūsų dalinys kovo mėn. 
pabaigoje turėjo jau apie 2000 
karių-savanorių ir nemažai bu
vome kovose su bolševikais nu
veikę, bet su Vyriausiu Stabu 
mažai turėjome ryšių. Vis dar 
veikėme savystoviai, atsiminda
ma kad atliekame svarbų užda
vinį ir nešame prieš Tėvynę di- 

( dėlę atsakomybę. Jeigu rūsai- 
bolševikai būtų Kėdainiuose mus 
nugalėję ir prasilaužė, būtų pa- 

, sidaręs jam atviras keliaB į patį 
, Kauną, kuris nuo Kėdainių tėra 

tik apie 50 kini, ir kur didesnių 
kovos vienetų tada nebuvo.

Balandžio mėn. Vyriausias 
Kariuomenės štabas, matyda
mas, kad mes - išaugome j stip
rią kovos pajėgą, pavadino mus 
Panevėžio atskiru Batalionu, 
nors skaičiumi ir stiprumu buvo
me lygūs pulkui. Priskyrė vieną 
artilerijos pabūklą ir įsakė pul
ti Ukmergę ir ją užimti.

Nors bolševikų kariuomenės 
ir čia buvo žymiai daugiau, bet 
mes, po stiprių kautinių, gegu
žės mėn. 3 d. užėmėm Ukmergę. 
Užimant buvo paleistas 
mas artilerijos šūvis.

Deltuvos miestelyje 
Ukmergės) rusai savo 
vydžius buvo pastatę senos ev. 
reformatų bažnyčios bokšte ir 
neleido mus slinkti pirmyn. Ma
tydamas, kad atakuojant gali 
būti daug nuostolių, įsakiau ar
tilerijos karininkui paleisti ug
nį, nors gaila buvo gadinti isto
rinę- bažnyčią. Po kelių šūvių 
buvo pataikyta į bažnyčios du
ris ir į katalikų bažnyčios kle
boniją, kur buvo bolševikų šta
bas. Tai buvo pirmas Lietuvos 
kariuomenės artilerijos šūvis.

Po to jau nebebuvo didelių 
sunkumų užimti Ukmergę.

Mums užėmus miestą, atvyko 
1-mas pėst. pulkas, kuris tęsė 
toliau puolimą Utenos-Zarasų 
kryptimi, o mes grįžome vėl į 
Kėdainius, kur neužilgo gavome 
įsakymą iš Kariuomenės Vado 
gen. S. Žukausko, pulti priešą 
Panevėžio kryptimi.

(B. d.)

Korporacijos Neo-Lithuania 30 
m. sukakties minėjimas Chica- 
goje lapkričio 15 d. pradėtas ge
dulingomis mišiomis už žuvu
sius korporantus šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Pamaldas laikęs 
kun. Stasys pabrėžė tautiškumo 
reikšmę ir gilių jo prasmę mo
derniaisiais laikais. Giedojo Stp. 
Sodeika.

■Iškilmingas posėdis Lietuvių 
Auditorijoje pradėtas JAV ir 
Lietuvos himnais, abiejų tautų 
vėliavas pagerbus. Po tautinių 
korp. sambūrio pirm. inž. S. šve
do įžanginės apžvalgos, Dr. M. 
Kavolis savo paskaitoje palygino 
vakariečių krikščioniškąjį huma
nizmą ir aziatinį komunistinį su
rogatą, raudonųjų ideologų irgi 
vadinamą humanizmo vardu. Iš
vadoje kėlė šįų dienų reikalavi
mus tautinio galvojimo žmogui 
dabarties sąlygomis, išryškinda
mas socialinio solidarumo mo
mentą.

Lietuvos konsulas Dr. P. Dauž- 
vardis sveikinimo žodyje skati
no intelektualus eiti į platesnę 
areną, į kitų tarpą ir tuo dau
giau patarnauti Lietuvos bylai. 
Gen. P.1 Plechavičius akcentavo 
kovos momentą, pabrėždamas, 
kad be kovos niekas mums lais
vės neduos. Dr. S. Biežis pubilia- 
tą sveikino SLA vardu. Toliau1 
žodžiu sveikino: P. Linkus Tau
tinės sąjungos Chicagos sky
riaus vardu, M. Naujokas — 
Ramovės, Alg, Keželis — stu
dentų draugijos Chicagoje ir J. 
Gudaitis — Atgimimo sąjūdžio 
vardu. Raštu sveikino A. Olis, 
New Yorko ir Clevelando taut. 
korp. sambūriai, korporacijos 
Jūra, Filiae Samogitia, Vytis ir 
Patria, Laisvės Kovotojai ir 
Margučio vadovė L. Vanagaitie- 
nė.

pradėjo New Yorke 
tautinių korporacijų 
pirmininkas Vytautas 
Pagerbus mirusius ir 
Neolithuanijos .narius 
dvasinio susikaupimo

PĮk. lt. Jonas Variakojis, 1919 m. rbuvo pavadintas Pa- 
šio rašinio autorius, gimė ge
gužės mėn. 20 d. 1892 m. Rin- 

’kuškių kaime, Biržų ap. Nors 
tėvai buvo neturtingi, bet di
deliu darbštumu ir taupumu 
sugebėjo dviems sūnums — 
Jonui ir Petrui duoti mokslą, 
nežiūrint, kad caro laikais 
mokslas kainavo žymiai bran
giau, negu Lietuvos nepri
klausomybės laikais.

Jonas, baigęs gimnaziją 
Pernau (Estijoje) 1913 m. 
įstojo į Petrapilio Universite
tą teisę studijuoti, bet po tri
jų metų buvo pašauktas į ru
sų kariuomenę. Baigęs Vladi
miro Karo Mokyklą buvo pa
siųstas j Austrijos frontą, kur 
išbuvo iki Rusijoje įvyko bol
ševikų revoliucija (spalio mėn. 
1917 m.). Po to keletą mė
nesių gyveno Voroneže, kur 
kartu su pik. šarausku, kal
bininkui J. Jablonskiui pade
dant, teko versti iš rusų kal
bos Karo Rikiuotes ir Įgulos teris pirmininkas Dr. Bistras 
statutus.

1918 m. pradžioje, kartu su 
L. Noreika ir K. Škirpa Lietu
vių Tarybos iš Voronežo buvo 
deleguotas i Lietuvos Tautos 
Tarybą. .Vėliau Tarybos ski
riamas įgaliuotiniu pabėgėlių 
grąžinimo reikalams Oršoje.,

Rusų-bolševikų kariuomenei
pradėjus veržtis į Lietuvą, ■ kartotino' prašymo, 1931 ni. 
stojo savanoriu Tėvynės ginti. Respublikis Prezidentas atsi- 

,1918 m. gruodžio mėn. buvo
paskirtas Panevėžio ' Srities

, Apsaugos Viršininku1.
Sausio mėn. 7 d. 1919 m., 

su 6 savanoriais išvyko Kė
dainių kryptimi, kelyje rink
damas ■ savanorius^. Bekovoda
mas su daug didesnėmis prie
šo jėgomis tiės Kėdainiais, riuomenei artinant pik. J'. V. 
Šėtą, Ramygala , ir Ukmerge, su.šeima pasitraukia į Vokie- 
jo būrys tiek padidėjo ir su- tija, o iš ten 1949 m. į U;S.A. 
stiprėjo, kad balandžio mėn, ir apsigyvena Chicagoje.

siūlo Klaipėdos Gubernato
riaus postą, bet jis atsisako.

- 1926 m. iš kariuomenės pa- 
siliuosuoja ir apsigyvena še- 
šuolėliiiose (Ukme^g. aps.). 

1929 m. Susisiekimo Minis
terijos Valdytojas, 1930 m. 
Krašto Apsaugos Ministeris. 
Sveikatai pablobėjus, po pa-

statydinimą priima. Pasigydęs 
senatorijoje' užsienyje, grįžta 
į' savo ūkį.
. 1940 m. bolševikams -oku
pavus kraštą, su šeima aplei
džia ūkį ir apsigyvena Vil
niaus priemiestyje.

1944 m. rusų-bolšėvikų ka-

ŠVENTĖMS REIK VISOKIŲ 
DOVANŲ

Todėl Tamstoms ir pasiūlau:
1. Rašomąsias mašinėles su 

lietuvišku ir kitų kalbų rai
dynais.

2. šveicariškus, laikrodžius.
3. Brilijantinius ir kitokius 

žiedus.
4. Gintarinius karolius, apy

rankes ir kitus įvairius dir
binius.

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

. mus ir kt.
6. Foto aparatus, akordijonus 

ir daug daug kitokių pre
kių, kurios tinka dovanoms.

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

J. Karvelis, 
3249 So. Halsted St 

Chicrigo 8, III.
tel.. DAnube 6-1136

Iškilmingo posėdžio dalyviai 
Neo-Lithuanios 30 m. sukakties 
proga ir taut. korp. sambūrio 
Chicagoje 3-sios šventės proga 
pasveikino korp. Neo-Lithuania 
garbės narį ministerį Londone 
K. Balutį, Lietuvos diplomatijos 
šefą S. Lozoraitį, ministerį Wa- 
shingtone P. žadeikį, Vliko pir- ' 
mįninką M. Krupavičių ir Vykd. 
Tarybos pirmininką K. Zaikaus
ką, linkėdami sėkmės didžiuosius 
uždavinius vykdant ir pozityvių
jų jėgų konsolidacijos siekiant. 
Pakilios nuotaikos iškilmingoji 
šventės dalis, kurioje giliu susi
kaupimu pagerbti ištremti, kan
kinti ir nužudyti korporacijos 
nariai, baigta , tradiciniu Gaude- , 
amus. ‘ " .

Tradicinis alutis modifikuotas 
ta prasme, kad jame dalyvavo ir 
motei*ys. čia jų atstovė, buv. 
Filiae Lithuaniae pirm. S. Ado
maitienė, pasveikino f iii jų var
du. Prisimintos sutartinės, ka
daise skambėjusios korporacijos 
rūmuose Parodos gatvėje, Kau
ne. Pabaigtuvėms .filisterių dai
nos žodžiais pasižadėta sustip
rinti sena draugystė ir ištikimy
bė.

Apie 150 dalyvių sutraukusios 
iškilmės kelioms valandoms su
būrė draugėn po didžiąją Chi- 
cagą ir jos. apylinkes išmėtytus 
korporacijos narius, sambūrie- 
čius, jų idėjos draugus ir arti
muosius. šventės pabaigtuvės 
priminė' Laisvosios Lietuvos kor
poracinių švenčių nuotaikas, ku
rias mėgino stiprinti Siliūno ka
pelos motyvai. Tik nykios tik
rovės debesys, sunkūs ir krūviui, 
iš kurių neseniai išsinėrę žvejai 
drauge su korporantais dalijosi 
nelinksmais įspūdžiais/ — tie. 
audros reikalingi debesys slėgė 
ir skatino sutvirtėjusią dvasia 
jr didesniu ryžtu vykdyti žuvu
siųjų

Gražus būrys New Yorke 
apylinkėse gyvenančių neolithu- 
anų, tautinių korporacijų sam
būrio iiarių ir svečių lapkričio 
mėn. 9 d. susirinko paminėti 
Neolithuanijos 30 metų sukak
ties.

Minėjimas prasidėjo iškilmin
gomis pamaldomis ir momentui
pritaikytu pamokslu Angelų Ka-4F 
ralienės bažnyčioje.

Po pietų daugiau šimtinės as
menų ^sutraukė iškilmingasis ak
tas, kurį 
esančio 
sambūrio 
Abraitis: 
žuvusius 
tylos ir
minute, V. Abraitis garbės pre
zidiuman pakvietė Lietuvos Ge-‘ 
neralinį Konsulą J. Budrį, Lie
tuvių Tautinės Sąjungos pirmi
ninką Dr. M. Colney ir Nęolitua- 
anijos mecenatą J. Ginkų. Po to 
Neolithuaniją sukakties proga 
žodžiu ir raštu sveikino visa eilė 
organizacijų atstovų ir atskirų 
asmenų, jų skaičiuje ir korpora
cijos garbės narys ministras 
Bronius K. Balutis.

Po trumpo V. Abraičio įvado, 
vaizduojančio šio minėjimo pras
mę, sekė buv. Neolithuanijos 
pirmininko Povilo Ališausko pa
skaita. Paskaitininkas labai rū
pestingai paruoštos savo paskai
tos pradžioje išdėstęs ideologi
nius skirtumus tarp dešiniųjų 
ir kairiųjų! Lietuvos studentų 
organizacijų, kurių ideologija 
remiasi kasmopolitizmo princi
pais, ir Neolithuanijos, — išaiš
kino reikalą ir prasmę, kodėl 
prieš 30 metų gimė ši akademinė 
organizacija, pabrėžė jos auklė
jamąjį vaidmenį ir suteikė labai 
konstruktyvią plačios Neolithu
anijos veiklos apžvalgą.

Meninėje dalyje lietuviškąja 
daina gražiai pasirodė daininkai 
— Mačiūnaitė ir Izidorius Ali
šauskas, muzika palydimi Filiae 
Lithuania korporantės Kača- 
nauskienės.

Lapkričio 15 d. Clevelande bu
vo iškilmingai paminėta Neo- 
Lithuanijos 30 metų sukaktis. 
Minėjimas įvyko Colonial Gar- 
dens salėje, sutraukė per 200 
clevelandiečių. Minėjimą atidarė 
jį vedė ir korporacijos apibudi
nimą padarė Julius Smetona. 
Garbės prezidiuman buvo pa
kviesta: Hypatija žiūrienė, Pi
jus žiūrys, gen. Tallat-Kelpša, 
St. Barzdukas, A. Mikulskis ir 
B. Gaidžiūnas. Buvo daug svei
kinimų žodžiu ir raštu.

Sveikino Dipl. šefas St. Lozo
raitis iš Romos ir ministeris B.. 
K. Balutis iš Londono, prezidiu-. 
mo nariai, Clevelande esančios 
organizacijos. 1

Minėjimo salę Neo-Lithuani- 
jos garbės ženklais gražiai pa
puošė dail. V., Raulinaitis.
. Po iškilmingo akto solistė Na
talija Aukštuolionė padainavo 
kelias mūsų kompozitorių dai
nas. Po to sekė vaišės, ir bend
ras svečių pasilinksminimas.

Kitą dieną korporantai ir sve
čiai dalyvavo pamaldose ir ap
lankė korporacijos garbės nario ' • 1 
A. Smetonos kapą.
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Lietuvos kariuomenė yra sena, kaip ir 
lietuvių tauta. Ilgus amžius lietuviai grū
mėsi su savo priešais ir retai kada išleido 
ginklą iš rankų. Amžiams slenkant lietuvių 
tauta, nepajėgdama nugalėti daug skait
lingesnio priešo, buvo pavergta. Jos kariuo
menė išnyko. Tačiau lietuviai niekad neuž
miršo būti kareiviais ir 1918 metais, atko
vojant Lietuvai laisvę, Lietuvos kariuome
nė vėl atgimė. Menkai ginkluoti, dažnai al
kani'pirmieji Lietuvos kariai narsiai grū
mėsi su Lietuvos priešais ir patikrino tė
vynės nepriklausomybę. Daug jų žuvo, daug 

‘ neteko sveikatos, bet savo vardą aukso rai
dėmis įrašė į Lietuvos istoriją:

Švęsdami lapkričio 23 d., Lietuvos Ka
riuomenės šventę, tikėkime, kad laikui atė
jus, atgims Lietuvos kariuomenė, ir kad ir 
mums dar teks nešioti lietuviškos kariuome
nės uniforma. O tuo tarpu pagarbiai minė
kime tuos Lietuvos karius, kurie krito gar
bingoje kovoje ir dabar mums šviečia sau
lėtu pavyzdžiu, kaip reikia mylėti savo tė
vynę.

Kareivėliai
Dunda žemė, dulka smėlis. 
Tai žygiuoja kareivėlis. 
Jis bus plienas, jis bus vėjas 
Lietuvos šaunus ginėjas. 
Jis bus Lietuvos karys; 
Piktą rusą išvarys.

» * *
Pirmame puslapyje matėte "kareivėlį”, 

kuris su mediniu šautuvu žygiuodamas vaiz
duojasi esąs tikras kareivis. Tolimesniuose 
puslapiuose rasite apsakymą apie lombar- 
dietį berniuką, kuriam buvo pareikšta ka
riška pagarba. Berniukai mėgsta apsaky
mus apie kariškus žygius ir noriai žaidžia 
kareiviais. Bet čia norių jums papasakoti 
apie tikruosius kareivius.

Nėra didesnio ir gražesnio darbo, kaip 
ginti savo kraštą ir už jį aukoti savo krau
ją. Todėl visos tautos gerbia savo karius. 
Lietuviai ypatingai myli savo karius ir 
jiems pagerbti yra skirta lapkrižio 23 d., 
kuri Lietuvoje buvo gražiai švenčiama.

Ne vieno jūsų tėvelis yra buvęs Lietu
vos kariuomenėje, ne vienas yra dalyvavęs 
kovose dėl tėvynės Lietuvos laisvės. Jie ga
lėtų jums papasakoti daug gražių ir įdomių 
dalykų apie Lietuvos kariuomenę.

REDAKTORIUS PRA6O VISUS ĮSIDĖMĖTI, 
kad "Tėvlikžlei" laiškus rašyti ir uždaviniu 
sprendimus slysti reikia ne | Clevelande, bet | 
Chicagą, antrame puslapyje nurodytu adresu. 
Kitaip laiškai pavėluoja aplink bekeliaudami.
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KARIU DAINOS
P. BABICKAS

PAJŪRIAIS
Pajūriais, pamariais 
Joja šaunių karių pulkai, 
Skamba daina — jūros banga: 
Amžiais bus laisva Lietuva!
Saulės spinduliais nušviesti, 
Vėjo glostomi nuo marių — 
Mes žygiuojame pirmyn 
Plačiais ir žydinčiais bukais. 
Jojam mes pro gelmes — 
Jūra mums kelias platus, 
Su šypsena, karo daina, 
Skiname j laimę kelius. 
Kelias tolimas, bet mielas, 
Džiaugsmas kuria damą sielai; 
Mes žygiuojame pirmyn, 
Plačiais ir žydinčiais laukais. 
Pajūriais, pamariais 
Joja šaunių karių pulkai. 
Skamba daina — jūros banga: 
Amžiais bus laisva Lietuva!

F. KIRfiA

ŽYGIS l VILNIŲ 
Vėliavos iškeltus plakas, 
Renkas vyrai, žygis bus, 
Už kalnų karalių takas, 
Vilnius, vėl priglaus pulkus. 
Ir sustos-prie vyro vyras, 
žygį priesaiką parems, 
Sudrebės po kojom žvyras, 
Užtvarų nebus keliams. 
Kils iš dulkių Gediminas, 
žilas kalnas sudrebės, 
Kad pulkai jo kaulus gina, 
Iš dešinės ir iš kairės. 
Vėliava nuskaidins veidus, 
Kils ir rymos ant pilies, 
Ir skardės po miestą aidas, 
Iš dešinės ir iš kairės.

K. INČIORA

R AMO VENŲ MARŠAS
Dunda, trankosi griaustiniai, 
Blykčioja žaibai.

Už tave, brangi tėvynė, 
Žengiame linksmai.
Mūsų žygis drąsiai kilti, 
Skrist su sakalais,
Žengt naujais tėvynės tiltais, 
Vieškeliais naujais.
Žydi obelys prie kelio, 
žydi ir žydės. —
Sūnūs už tave, šalelė, 
Tvirtai čia stovės.
Dunda žemė po mūs kojų, 
Dunda nuo griausmų. — 
Už tave, šalie gimtoji, 
Mums žygiuot smagu.

*•

K. BINKIS

GELEŽINIO VILKO MARŠAS
Juodbėriai, galvas augštyn! 
Vilko maršą drožkit kojom! 
Likit, sesės — mes išjojam, 
Mes tejoslm lig rytojaus, 
O rytoj ugnin!
Mare, marš pro žvėryną,
Paliai kalną Gedimino, 
Marš, marš pirmyn!

‘ Paliai Vilijos krantus
Dunda šūviai, skamba plienas, 
Pasilikit, sesės, vienos, 
Raitelių neilgos dienos — 
Rinkit sau kitus!
Marš, marš viens po kito —
Rytoj mūšis ankstį rytą, 
Marš, marš pirmyn! 
Arėm, sėjome laukus, 
Drauge pjovėm lankoj šieną ... 
Dalgė-kardas to pat plieno — 
Išguldysime, kaip šieną, 
Priešus plėšikus.
Marš, marš pilnu šuoliu, 
Priešas kraštą mūs užpuolė, 
Marš* marš pirmyn!
Girdit-po visus kraštus 
žvanga mums paruošti pančiai... 
Priešai lenda kaip šarančiai. 
Geležinio vilko diančiui 
Darbo bus, tai bus!
Marš, marš pro žvėryną, 
Paliai kalną Gedimino, 
Marš, marš pirmyn!



*1

To kelio, kuris vingiavo pagiriu, tiesą 
sakant, nebuvo galima pavadinti keliu. Čia 
jis buvo vos įžiūrimas, čia kiek panašesnis 
į kelią, o čia, žiūrėk, ir visai nutrūkdavo. 
Greičiau tai buvo miško žvėrių pramintas 
takas, kuriuo dabar jojo du keleiviai. Iš ap
dulkėjusių žirgų, ir prie balnų prisegtų di
dokų' krepšių, galima buvo spėti juos ke
liaujant iš toli ir gana seniai. Tiedu kelei
viai buvo vyrai. Vienas gerokai pasenęs, ži
la barzda ir vešliais dideliais ūsais, o jo 
bendrakeleivis: dar visai jaunas vyrukas. 
Ir jeigu ne kardas prie jo šono, galėtum jį 
palaikyti visai dar vaiku. Jis įdėmiai dairė
si į visas puses; tuo tarpu kai senis, ne tai 
piktai ne tai bardamasis, kalbėjo:

— Tikiuosi, kad tu nepadarysi mano 
senai galvai gėdos ir kunigaikščio pilyje 
elgsiesi, kaip pridera, — kalbėjo senis. Su
laikyk bent kiek tą savo karštą kraują. 
Leisk jam pamažu sruventi. Pažiūrėk į upę. 
Pavasarį išsilieja, bet ir vėl grįžta į krantus.

— Bet juk tai tavo kraujas, tėve, — 
neiškentė neatsiliepęs jaunasis. — Juk ma
no gyslose teka narsiausio žemaičių karžy
gio Vismanto kraujas. Ar ne taip?

Seniui matyt patiko paskutiniai jau
nuolio žodžiai. Jis kiek pasitempė balne, 
perbraukė ranka per žilą barzdą ir šypte
lėjo.

— Bet atsimink, Saigūnai, kad Visman
tas niekados nepakėlė rankos prieš savuo
sius. Jis nebėgo pamatęs kryžioką, bet sa
viškiui dažniausiai nusileisdavo.

Kam .kalbėti apie tai, tėve? Juk jau 
sakei ir išmėtinėjai man, kam aš tą Vitar- 
gį pamokiau. Pasakyk man, ar aš turėjau 
nusileisti tokiems, kurie svetimuose ežeruo
se žuvis gaudo, ir dar kitų tinklus pjausto?

DIDVYRIU KįELIAIS
P. SURVILA ,

tavo.
— Nuo kada Vismantas gina tik tai 

kas jo? Aš gyniau savo bičiulius.
— Bet gi nereikėjo kuolais muštis.
— Kardo nebuvo, tai kuolais tvojomės.
— Už tai dabar turi apleisti savo tė

viškę ir keliauti kažin kur į svetimas žemes. 
Svetima pastogė ne tokia meili, kaip sava. 
Savoje pastogėje ir lietaus kapnojimą gali 
pakęsti.

— Ne tiek dėl Vitargio mes keliaujame, 
kiek dėl to, kad tos savos pastogės nebeliko. 
Juk po to, kai kryžiokai namus sudegino, 
kur gi gyventi galėtum?

— Et, su tavim, tai kaip pradėsi tai 
galo nesurasi. Pamirškim. Tik aš vis dėlto 
prašau tavęs; būk ramesnis. Nesivaidyk su 
kiekvienu sutiktu. Nepatiks kunigaikščiui 
tokie, kurie nuolat su kuo nors pešasi. Vai 
daug vasarų praleidau Gedimino tėvo pilyje 
ir niekas negalėtų pasakyti, kad Visman
tas buvo paskutinis. Visuose žygiuose šalia 
kunigaikščio jojau. Ir kai nukeliausime į 
Vilnių, tai daug dar atsiras tokių, kurie 
mane prisimins. Taigi ir tu, vaike, turi būti 
vertas Vismanto sūnaus vardo. Kunigaikš
tis Gediminas dar buvo jaunuolis, kai aš 
grįžau į Žemaitiją, bet ir jis mane turi pri
siminti. Gal būčiau amžių ir baigęs savo 
gimtinėje. O dabar, tiesą sakai, ką gi veiksi 
ant pelenų krūvos. Ir tavoji motina 'jau į 
dausas iškeliavo. Vis tai kryžiokų darbe
liai ... — senis kiek susigraudino, tačiau 
pajojęs galelį vėl ėmė mokyti sūnų.

— Kunigaikščio Gedimino pilyje nebus 
blogai. Aš taip manau. Jeigu tik tu bent 
kiek savo kraują suvaldysi ir nežypčiosi 
kaip titnagas į kalaviją daužomas. Girdė
jau, kad kunigaikštis iš viso pasaulio kvie- 

Bet juk nei ežeras, nei tinklai ne čiasi pas save mokslo vyrus. Visokių nau-
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jenybių prasigalvojęs. žemaičių žmonėms 
tik nepatinka, kad jis mūsų Perkūną nori 
'išvyti ir šventąsias girias iškirsti, bet aš 
manau, kad tai tik paskalos.

Šiuo metu kelelis pasisuko j girią. Juo 
toliau juo labiau giria tankčjo ir kartais 
sunkoka buvo prasiskverbti pro suaugusius 
krūmokšnius. Kartais teko net kardais ke
lią sau skintis.

Keleiviai jau akyliau ėmė stebėti gra
sinančiai tamsuojančius tankumynus iš ku
rių kiekvienu akimirksniu galėjai laukti 
mešką suriaumojant ar stumbro ragus iš
vysti. Stirnos, lapės, kiškiai ir kiti smulkūs 
žvėreliai keleivių visai nedomino. Įvairių 
gyvulėlių pilnos girios knibždėte knibždėjo.

Saigūnas jojo pirmas. Gerokai jau bu
vo pralenkęs tėvą, bet girdėjo netoliese ša
kas traškant todėl žinojo, kad tėvas arti ir 
perdaug nesirūpino. Geroką kelio galą taip 
skynėsi kelią per girią kol prijojo aikštelę. 
Sustojo pakraštyje palaukti tėvo ir nulipo 
nuo arklio. Vos palietė koja žemę, kaip ki
toje miško aikštės pusėje pasirodė keliolika 
žmonių. Laikydamiesi kiek atokiai jie aty- 
džiai žiūrėjo j jaunąjį keleivį.

— Manėme stumbrą per mišką laužian
tis, o čia pasirodo tik stumbriukas, — nu
sijuokė vienas juodabarzdis.

— Iš kur keliauji meldžiamasis? — pa
klausė kitas.

Nespėjo Saigūnas atsakyti kaip trečia
sis metė:

— Matai, kad iš raganiaus šalies ke
liauja. Raganiai jam žirgą į katiną pavertė, 
— pasakė ir plačiai nusikvatojo. Pritarė, 
jam ir kiti, ir taip nusijuokė, kad net giria 
suskambėjo.

Saigūno veidą nutvieskė piktas raudo
nis. Jis šoktelėjo į balną ir nei žodžio neta
ręs žaibu atsidūrė prie nepažįstamojo ir 
čiupo jį už meškėnų kailio. Nespėjo aplin
kui esantieji nei sumoti, kaip abudu jau vo
liojosi sąmanose tvirtai į vienas kitą įkibg.

Aplinkui esantieji kvatojosi kaip ■pašėlę.
— Žiūrėk Jogaudis sužinos kas po girią 

katinais jodinėja.
— Na, nekalbėk niekų. Duosis tau Jo

gaudis kažkokiam geltonsnapiui save po 
sąmanas raičioti. Matysi, kaip vaikyščias 
cyps kaip peliūkštis prispaustas.

— Be reikalo Jogaudis juokiasi iš to 
mažo žirgelio, — pasakė senyvas karys. — 
Pažinojau vieną tokio pat žirgelio savinin
ką, kuris didžiausius žirgus pralenkdavo. 
Žemaičiuose visi tokiais arkliais jodinėja.

Čia vyrų imtynės jau visai surimtėjo. 
Jogaudis progą pagavęs išsinėrė iš Saigūno 
rankų ir kelis žingsnius atšokęs išsitraukė 
kalaviją. Tačiau Saigūnas nebuvo iš tų, ku- 
kalaviją. Tačiau Saigūnas nebuvo iš 
tų, kurie lauktų. Jo rankose taip 
pat švystelėjo ginklas. Bematant su
skambėjo kardai. Ir nežinia ar Sai
gūnas buvo miklesnis ar laimin
gesnis, bet po kelių akimirkų Jogaudžio vei
de suraudonavo didžiulis rėžis, čia vyrai 
pamatė, kad imtynės eina į blogąją pusę ir 
gi-iebėsi susivaidijusisu skirti. Tuo metu 
miško aikštelėje pasirodė ir Vismantas. Se
nis iš sykio manė, kad sūnus pakliuvo prie
šams į rankas, ir buvo bepuoląs, bet išgirdęs 
lietuviškai kalbant susilaikė.
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— Kas čia darosi? — šaukė senis pul
damas į būrį, net jo barzda plevėsavo. — 
Kas jūs tokie esate, kad jaunuolį, kaip vil
kai užpuolėte. Ar plėšikai kokie ar galva
žudžiai?

— Tu seni, nešūkauk po girią ir ne
klausinėk tiek daug. Ne mes pas tave į sve
čius atvažiavome ir vartus atkelti prašome, 
bet tu pas mus atklydai. .0 šis jaunuolis tu
rės dar prieš kunigaikštį atsakyti.

— Negrąsink man kunigaikščiu, — at
sikirto Vismantas, — nebijau jam į akis 
pažiūrėti, nes ne kartą su juo mirčiai į akis 
esu žvelgęs.

Senyvas karys prasistūmė pro kitus ir 
įdėmiai nuo galvos iki kojų Vismantą ap
žiūrėjo.

— Jeigu mano senos akys neklysta tai 
esu kažkur tave matęs, pakeleivi. Ir balsas 
lyg kažkur girdėtas.

— Kunigaikščio pilyje galėjai mane su
tikti. Bet jeigu jieškosi manęs savo pa
žįstamųjų plėšikų tarpe, tai veltui tą daly
si. Nerasi, — kaip kirviu kirto Vismantas.

— Nesiskerįčiok, seni. Skaudžiai būtum 
atsimokėjęs jeigu tavęs nebūčiau pažinęs. 
Juk Vismantas esi. Iš žemaičių žemės. Ar 
ne taip?

Senis Vismantas šiek tiek atlyžo. Plė
šikais -būrį pavadindamas, tiesą pasakius, 
ir pats netikėjo. Visi buvo gražiai apsivil
kę. Gražūs arkliai, puikūs ginklai rodė juos 
esant ne visai paprastus žmones.

— Tai sakykite, pagaliau, kas čia įvy
ko? Esu šio jaunuolio tėvas, kurį dabar 
laikote lyg žvėrį sučiupę. Noriu žinoti kas 
čia darosi.

Senyvas karys priėjo prie Vismanto, 
ištiesė jam ranką ir tarė:

— Esu Juragis. Vadina dar mane Pla
čiagerkliu. Tiesą sakant taip seniau buvo. 
Vardas užsiliko dar nuo tų laiku, kai balsą 
gerą dainoms turėjau. Dabar tik prisimini- 
įsa'

mas beliko. Taigi patikėk manim, kad šį 
jaunuolį ne mes užpuolėme. Štai matai ir 
kokį randą jis Jogaudžiui užvėlė, — ir ar
čiau priėjęs dar pridėjo, kad visi negirdėtų, 
— Jogaudis — kunigaikščio Gedimino mė
giamiausias karvedys.

— Pažįstu dabar tave, Juragi, — pasa
kė senis Vismantas, — prisimenu ir tavo 
dainas. Bet manau, kad dar turėsime laiko 
prisiminimams. Tik sakyk, meldžiamasis, 
bene Gedimino vyrai būsite?

— Įspėjai. Ir pats Gediminas netoliese 
yra. Medžiojame mes girioje ir...

Staiga, čia pat pašonėje, pasigirdo ra
go balsas ir į aikštę sujojo visas būrys vyrų. 
Visų priešakyje jojo vidutinio amžiaus vy
ras su smaila juoda barzdele ir gražiai augš- 
tyn pariestais ūsais. Nereikėjo nei aiškinti, 
kad čia buvo Gediminas. Tai buvo matyt 
netik iš jo išvaizdos, bet ir iš pagarbos, ku
rią rodė jam aplink esantieji.

— Na, vyrai, kaip medžioklė sekasi? 
Negirdėjau jūsų ragų garso. Maniau jūs 
kažin kur toli nujojus.

Čia kunigaikštis pastebėjo sužeistą Jo- 
gaudį, pamatė tvirtai kelių rankų laikomą 
jaunuolį. Abu vienas į kitą šnairavo ir aiš
ku buvo, kad jeigu tik juos paleistų vyrai, 
tai pultų vienas kitą kaip vilkai. Kunigaikš
tis nebeklausinėjo. Tik sustojo ir įbedė akis 
laukdamas atsakymo. Niekas iš vyrų ne
drįso prabilti pinnas. Į priekį išėjo Juragis 
ir prisiartinęs prie kunigaikščio prabilo.

— Kunigaikšti, matai Jogaudį sužeistą. 
Žaizda nedidelė, nes ką gali jaunuolio ranka 
padaryti. Įvyko mažas nesusipratimas. Nie
kas čia nebus perdaug kaltas, šis jaunuolis 
štai su savo tėvu iš žemaičių žemės atvyko.

— Ir jau spėjo sužeisti mano karį, — 
įsiterpė Gediminas nieko gero nežadančiu 
balsu.

— Nedrįstų ginčytis su tavim kuni
gaikšti, bet Jogaudis...
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— Plačiagerkli, čia ne daina apie mei
lingas mergeles. Kas įvyko Jogaudi? Tu 
kalbėk. Ko tyli?

— Šis akiplėša mane sužeidė. Gėdą man 
padarė. Bet tikėk manim, kunigaikšti. Te
gul paleidžią tik mane ii’ aš parodysiu jam 
ko vertas mano kalavijas.

— Gana, — rūsčiai pertraukė Gedimi
nas, — šipinkite savo kalavijus į priešų 
galvas. Paimkite šį jaunuolį ir nuveskite į 
kalėjimą. Įmeskite kartu su belaisviais. Kas 
su mano kariais kaujasi, tebūnie kartu su 
belaisviais, kas jis bebūtų.

Piktai šnairavo ir lūpas kramtė Saigū- 
nas kai tvirtos karių rankos jį sugriebė ir 
bematant pančiais surišo. Senis Vismantas 
norėjo pulti prie kunigaikščio, nors nežino
jo ką ir bedaryti: ar atleidimo maldauti ar 
teisintis ar kaltinti. Bet Juragis jį nutvėrė 
už alkūnės ir pasivedė į šalį.

— Nekalbėk ir nedaryk nieko dabar. 
Matai, kad kunigaikštis įpykęs. Paskui vis
kas paaiškės. O jaunuolis nenumirs kalėji
me pasėdėjęs. Pasirūpinsime juo. O kol vis
kas aprims, būk mano svečias.

Protingi tai buvo žodžiai, ir Vismantas 
nesiginčydamas aprimo.

— Namo! — šūktelėjo kunigaikštis ir 
visi nujojo, pakelėje stumbrus ir briedžius 
rinkdami, kuriuos buvo sumedžioję. Jura
gis su Vismantu jojo viso būrio užpakalyje 
ir draugiškai kalbėjosi senus laikus minė
dami. Tik nelinksmas buvo Vismantas.

— Neimk perdaug į širdį, — kalbėję 
Plačiagerklis, — susitvarkys viskas. Prisi
meni, ne į tokias bėdas buvome įkliuvę, o 
viskas gerai baigdavosi. Aš dar ir dabar 
prisimenu, kaip Būtageidis buvo įniršęs kai 
iš būrio pražuvai. čia kryžiokų aplink gi
riose knibžda, o Vismanto nėra. Kur Vis
mantas? Namo parbėgo? Kryžiokų išsigan
do? O čia Vismantas ir parsitempia du kry
žiokus, virve, kaip ėriukus pasirišęs. Ar ne

pyko kunigaikštis, kad be jo leidimo ir ži
nios iš būrio prapuolei?

Nusišypsojo senis Vismantas jaunystę 
prisiminęs.

—Gavau barti, tai gavau, bet į duobę 
niekas manęs nesodino. Pagalvok tik. Jojau 
pas kunigaikštį su sūnum. Vedžiau jį jam 
tarnauti. Maniau, kad bus ne paskutinis 
tarp karių. O čia, še tau. Tokią nelaimę 
ant savo galvos užtraukė.

— Staigų sūnų turi, ką čia ir besakyti. 
Kad tą staigumą geru keliu pasuktų narsų 
karį turėtumėm. Aš manau, kad taip ir bus. 
Žinai, jaunas dar. Kaip tas gaidelis į skiau- 
tures kimba. Bet kai patį apipešios, aprims 
ir bus atsargesnis. Bet jėgos jaunuolis kaip 
jautis turi. Jeigu jau Jogaudį pargriovė 
tai ne juokas. Tik bėda, kad Jogaudis kuni
gaikščiui labai artimas. Ir piktas kaip ru
deninė musė. Geriausia dabar nesirodyk 
kunigaikščiui į akis. Kai viskas aprims tada 
žiūrėsime kas daryti.

Taip visas būrys jojo miškais ir kalne
liais, kloniais ir paupėmis. Prieš temstant į 
priekį buvo išsiųsti žvalgai, kurie pajoję ge
rokai pirmyn parinko vietą stovyklai ir už
kūrė laužus. Būrys tų laužų kryptimi joda
mas atrado netik puikiai parinktą plačia
šakių medžių užuovėją netoli upelio, bet 
taip pat jau sklido nuo laužų kepamos mė
sos kvapas. Po dideliu medžiu buvo pareng
ta palapinė ir kunigaikščiui. Kariai nujojo 
žirgus prie upelio pagirdyti ir patys nusi
prausti. Nujojo ir Juragis su Vismantu.

— Tai iš žemaičių žemės būsi? — už
kalbino kariai Vismantą. — Kas ten begir
dėti? Ar jau muštis su kuo nebeturite, kad 
pas mus keliaujate? t

— Pas mus nieko negirdėti, o pas jus 
kaip matau darbo nemažai. Kad ii' pančius 
vyti jaunuoliams pančioti ir tai kiek reikia, 
— piktokai dėbterėjo Vismantas.

(Bus daugiau)
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PASAKYKITE

Radote Maironio eilėraščių

Skaitėte apie Dr. J. Basanavičių

šis "Tėviškėlės" numeris yra dvyliktas iš

SAVO NUOMONE
> **

eilės, tėviškėlėje’ jūs skaitėte ir matėte daug dalykų.'

Clevelando 1. vysk. Valančiaus mokyklos mergaičių grupė šokusi baletų "Fantazijų” 1951-52 m. 
užbaigimo proga. Baletų paruošė mokyt, p. A. Alkaitienė. Foto L. BRIEDIS
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Daug kam patiko Gintaro šalies pasaka.

Visos Živilės dabar žino istoriją apie Živilę.

KAIP JUMS TAI PATIKO? 

Verskite puslapį toliau.



Pasakykite savo nuomone
Mielieji, iki šiolei "Tėviškėlė” jus lankė kartu su "Dirva”. "Dirva”, kaip gera 

mamytė, vedžiojo mažąją "Tėviškėlę” pas jus. Bet štai ji sumanė lankyti jus pati vie
na. Ar nebūtų taip gerai?

Ar noyite, kad "Tėviškėlė” būtų atskiras jūsų laikraštis su dar daugiau paveik
slėlių, su spalvotais viršeliais, spausdinama gerame popieryje? Parašykite čia savo 
nuomonę.-Prie kiekvieno klausimo parašykite ”taip” arba "ne”. Parašykite ką jūs 
manote ir atsiųskite šį lapą "Tėviškėlės” redaktoriui.

KAUSIMAI
1. Ar norite, kad "Tėviškėlė” būtų atskiras laikraštis? ......................... . ..................
2. Ar norite, kad "Tėviškėlė” turėtų daugiau paveikslėlių? .................................. ..
3. Kaip jūs manote, ar jūsų tėveliai sutiktų apmokėti "Tėviškėlei” kelionę?......... . .
4. Ar reikalingi galvosūkiai? ..................................... ....................................................
5. Ar reikalingas darbelių skyrius?.................................................................................
6. Ar jums įdomūs straipsniai apie didžiuosius lietuvius? ..........................................
7. Ar jums patinka įvairenybės? ....................................................... '....................
8. Ar jūs norėtumėte daugiau linksmų pasiskaitymų? .........................................
9. Ar norėtumėte daugiau žinių apie Lietuvą? ................................ ............................

10. Ai* norėtumėte daugiau eilėraščių? .............................................. ’............... . ..............
11. Kurie dalykai "Tėviškėlėje” jums geriausiai patiko? (parašykite pavadinimus) . .

12. Kurie nepatiko? ........ . ................................ ...............................................................

................... ................................................ t.................. .... .................................. ........................................................................................................................ ........................................................... ... •

Mano pavardė ir vardas .................................................................. '......................
Adresas................................................................. . .............................................................
Mokausi.................................................................................................................................
Amžius ...‘................................................................................................................ . ..........
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Mažasis Lombardijos karžygis
(Iš knygos "Širdis”) 

EDMOUNDO DE AMICIS
1859 metais, Lombardijos (Italijoje) iš

laisvinimo karo metu, tuojau po mūšio prie 
Solferino, kur prancūzai ir italai nugalėjo 
austrus, vieną gražų vasaros rytą raitinin
kų būrelis, atydžiai dairydamiesi, traukė 
priešo kryptimi. Visi smeigė akis j priekį, 
pasirengę kiekvieną akimirksnį išvyti tarp 
medžių baltuojančius priešo rūbus.

Taip jie prijojo iki vinkšnomis apaugu
sio namelio. Prie namų stovėjo berniukas ir 
peiliu drožė šaką. Jis norėjo pasidaryti laz
delę. Viename namo lange plevėsavo tris
palvė vėliava. Namuose nieko nebuvo. Kai
miečiai, iškabinę vėliavą, pabėgo bijodami 
austrų.

Berniukas, pastebėjęs raitelius, numetė 
lazdelę ir nusimetė kepurę. Tai buvo gra
žus vaikas, drąsiu veidu, didelėmis melsvo
mis akimis ir ilgais šviesiais plaukais. Jis 
buvo be švarkelo, o marškiniai buvo atlapi.

— Ką tu čia veiki? — paklausė kari
ninkas, sulaikydamas arklį; — Kodėl tu ne
pabėgai kartu su savo tėvais?

— Aš neturiu tėvų, — atsakė berniu
kas, — mane mažą pamestą atrado. Pali
kau čia pažiūrėti kaip vyksta karas.

— Ar austrų čia nebuvo?
— Jau trečia diena čia jų nematyti.
Karininkas nušoko nuo arklio ir pali

kęs kareivius įėjo į namą. Jis užlipo ant 
stogo. Tačiau namas buvo žemas ir nuo 
stogo netoli tesimatė.

— Teks lipti į medį, — pasakė karinin
kas ir nulipo nuo stogo.

Prie pat namų augo augšta vinkšna, 
kurios viršūnė, atrodo, dangti siekė.

Karininkas lyg svarstydamas stovėjo 
prie medžio. Žiūrėjo tai į medį tai į karei
vius, paskui staiga paklausė berniuko:

— Berneli, ar tu gerai matai?
— Aš? — atsakė berniukas — aš žvirb

lį per mylią galiu pamatyti.
— Ar tu gali įlipti į šio medžio viršūnę?
— Per pusę minutės įlipsiu.
— Ar galėtum man pasakyti ką paste

bėsi? Ai’ nėra kartais ten toli austrų ka
reivių? Ar nesimato dulkių debesio ar ži
bančių ginklų?

— Žinoma, galiu.
— O ko tu už tai norėtum?
— Ko norėčiau? — šypsodamasis tarė 

berniukas. — Nieko. Jeigu vokiečiai prašy
tų, jokiu būdu to nepadaryčiau, o jūs sa
viškiai. Juk aš lombardietis.

— Gerai vaike. Lipk j medį.
— Tuojau, tiktai nusiausiu batus.
Jisai nusievė batus, suveržė tvirčiau 

diržą, numetė į žolę kepurę ir apkabino me
džio kamieną.

— Tiktai būk atsargus... — perspėjo 
karininkas.

Berniukas kaip katė ėmė sliuogti į medį.
— Žiūrėk į priekį, — šūktelėjo karinin- . 

kas.
Valandėlei praslinkus berniukas jau bu

vo medžio viršūnėje. Jo kojos buvo lapais 
apdengtos, bet liemuo visas matėsi. Jo auk
siniuose plaukuose žaidė saulės spinduliai.

Karininkas vos galėjo jį pastebėti. Taip 
augštai būdamas berniukas atrodė visai 
mažas.

- Žiūrėk į priekį kuo tuoliausiai, — 
šūktelėjo karininkas.

Berniukas norėdamas geriau matyti 
prisidengė kaktą ranka.

—r Ką tu matai? — paklausė karinin
kas.

Berniukas pridėjo ranką prie lūpų ir 
atsakė: *

— Ant baltojo kelio aš matau du rai
telius.



— Ar jie toli? T
— Bus apie pusė mylios nuo čia.
— Ar jie joja?
— Ne, stovi vietoje.
— Dar ką matai? — paklausė karinin

kas. — Pasižiūrėk į dešinę.
Berniukas pasižiūrėjo j dešinę pusę.
— Prie kapų, tarp medžių kažin kas 

blizga. Atrodo lyg kardai.
Staiga augštai prašvilpė kulką.
— Lipk greičiau žemyn berneli, — su

riko karininkas, — Tave pastebėjo. Man 
daugiau nieko nebereikia. Lipk žemyn.

— Aš nebijau, — atsiliepė berniukas.
— Greičiau nulipk, — kartojo karinin

kas. — O ką tu matai kairėje?
— Kairėje?
— Taip kairėje?
— Berniukas išlindo daugiau į kairę. 

Ir vėl prašvilpė kulka, šiuo kartu dar ar
čiau. BerniuKas visas sudrebėjo.

— Tai velniai. Juk jie į mane šaudo.
Kulka prašvilpė dar arčiau.
—Nulipk, — įsakomai suriko karinin

kas.
— Tuojau nulipsiu. Nebijokite aš už 

medžio. Norite žinoti kas kairėje?
— Taip, kairėje, — atsakė karininkas, 

bet geriau lipk žemėn.
— Kairėje, — sušuko berniukas, dar 

labiau išlįsdamas į tą pusę, — kairėje yra 
bokštas ir man rodosi...

Trečia kulka dar arčiau prašvilpė oru. 
Staiga berniukas ėmė leistis žemyn laikyda
masis kamieno ir šakų, bet tuojau išplėsto
mis rankomis nukrito žemyn. Iš kairiosios 
krūtinės pusės sunkėsi kraujas.

Karininkas priklaupė ir atsegė marš
kinius. Kulka buvo pataikiusi kairion krū
tinės pusėn.

— Mirė, — pasakė karininkas. 
fr - — Ne, dar gyvas, — tarė seržantas.

— Vargše, drąsus vaikine, — 'sušuko 

karininkas. — Nebijok, nebijok.
Bet tuo tarpu kai jis jį ramino ir savo 

nosine šluostė žaizdą, berniukas užmerkė 
akis, jo galva nusviro, ir jis mirė. Karinin
kas paguldė jį ant žolės ir ilgai žiūrėjo į jo 
veidą. Seržentas ir kareiviai tylėdami sto
vėjo šalia.

— Vargšas, — liūdnai tarė karininkas. 
— Geras kilnus berniukas,

Tai pasakęs jis priėjo prie namo ir iš
ėmęs iš lango vėliavą apklojo berniuką pa
likdamas tik galvą nepadengtą. Seržantas 
padėjo šalia jo batelius, kepurę ir lazdelę.

Dar valandėlę stovėjo prie jo tylėdami, 
paskui karininkas tarė seržantui:

— Jis mirė kaip kareivis, tai kareiviai 
turi jį ir palaidoti.

Mažam karžygiui buvo atiduota kariš
ka pagarba.

Saulei leidžiantis tuo pačiu keliu, ku
riuo rytą jojo raitelių būrelis ėjo šaulių ba- 
talijonas, kuris dar neseniai savo krauju 
nušlakstė San Martyno augštumas. Žinia 
apie karžygišką berniuko mirtį jau buvo 
aplėkusi kareivių pulką dar jiems neiške
liavus. Vos tiktai priekiniai batalijono ka
rininkai pasiekė tą vietą, kur vėliava apklo
tas po medžiu gulėjo berniukas, jie ištraukė 
savo kardus gerbdami. Vienas karininkų 
nuskynė keletą gėlelių ir metė ant berniuko 
mažo kūno. Tada visi šauliai praeidami sky
nė gėles ir metė ant gulinčiojo. Eidami pro 
šalį kareiviai -kalbėjo:

— Garbė tau, drąsusis lombardieti.
Vienas karininkas nusisegė savo meda

lį, gautą už drąsą mūšio lauke ir padėjo 
prie berniuko. O gėlės vis birėjo ir birėjo 
ant plikų berniuko kojų, ant sukruvintos 
krūtinės, ant auksinių plaukų. O jis gulėjo 
ir miegojo nebeprižadinamas žolėje. Jo iš
balęs veidas šypsojo, lyg girdėtų tuos svei
kinimus ir džiaugtųsi atidavęs gyvybę už 
savo tėvynę Lombardiją.
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BIRUTES
KAMlitRBLIS

Birutės tėveliai nusipirko nuosavą na
mą. Jis buvo erdvus ir patogus, jį supo jau
kus sodelis su rožių krūmais, alyvomis ir 
vaismedžiais.

Mamytė linksma kalbėjo su tėveliu, kad 
savo pastogė yra maloniausia. Bet už visus 
laimingiausia buvo Birutėlė. Jai namas at
rodė kaip tikri karališki rūmai.

Čia buvo tiek daug kambarių. Net ir ji 
— Birutė gavo savo nuosavą kambarėlį. At
siminė kaip jie gyveno tremtyje viename 
mažučiame kambarėlyje, o aplink buvo sve
timi žmonės. O tėvelis paskutiniais metais 
turėjo gyventi toli, kitame mieste, kur tu
rėjo darbą. Jie pasimatydavo tik retkarčiais 
šventadieniais. Kaip buvo graudų, kada 
trumpai pavėsėjęs tėvelis ir vėl turėdavo 
išvažiuoti.

O paskui, po kelionės per okeaną, čia 
Amerikoje pradžioje irgi buvo sunkoka. Gy
veno mažutėliam butelyje, suspausti ir su
varžyti. Negalima buvo bėgioti, garsiai kal
bėti, kad netrukdytų dažnai nesveikuojan
čiai šeimininkei.

Ir štai pagaliau — savi namai. Birutė 
buvo kupina džiaugsmo. Neužilgo, po per
sikraustymo, tėveliai pradėjo tvarkytis. 
Laisvu nuo darbo laiku tėtis išdažė Birutės 
kambarėlį. Jo sienos pirmiau buvo išlipintos 
popieriais su rausvomis gėlytėmis. Dabar 
jo lubas nuodažė skaisčiai baltai, o. sienas 
švelniai rausva spalva.

”Kad tik tos gėlytės neišlystų” — nu
girdo kalbant tėtį su mama.

Ji prisiminė, kaip tremtyje lenkaitė 
Vandutė pasakojo, kad jos motina gązdina 
ją kada ji neklausanti, kad ją paims juodas 

žmogus. O tas juodas žmogus gyvenąs sie
noje, ir išlenda iš ten sutemus. Vandutė bi
jojo palikti tamsiam kambaryj.

Birutė tai papasakojo savo tėveliams. 
Bet tėveliai juokėsi iš juodo žmogaus, sakė, 
kad tai nebūtas dalykas ir nereikia tikėti 
tokiems niekams. O tėtis dar pasakė, kad 
tai labai neprotinga gązdinti vaikus pra
manytais dalykais. Birutė ir netikėjo, ji 
nebijojo tamsaus kambario, kaip ta vargšė 
Vandutė.

Dabar gi, nugirdusi apie gėlytes, ji ne
suprato pasišnekėjimo ir norėjo paklausti 
mamytės, bet tuo metu nebuvo laiko, o vė
liau užsimiršo.

Pagaliau tvarkymo darbai baigti. Bi
rutė persikėlė į naują švarutį kambarėlį. Ji 
visą dieną triūsė, tvarkė savo dalykėlius, 
savo knygeles, lėles ir kitus žaislus.

Vakare, sukalbėjus poterėlius, ji pa
dėkojo Dievuliui už savo gražų kambarėlį. 
Po to mamytė, kaip ir kasdien, ją pabučiavo 
ir apklostė. "Norėčiau, ka'd tavo visas gy
venimas būtų toks rausvas ir gražus, kaip 
ši švelni spalva” — pasakė ji. ”0 tėvynėje 
tu turėjai tokį pat rausvą kambarėlį, tik 
tada tu buvai tokio didumo, kaip lėlė Da
nutė”, — šypsodamosi pridėjo mama. Bi
rutei atrodė juokinga, kad ji buvo tokia 
maža. Mamytė užgesino šviesą ir išėjo.

Buvo malonu ir šilta širdelėje po ma
mytės pabučiavimo. Kambarėlyje buvo ra
mu. Lengva gatvės šviesa skverbėsi pro 
lango užuolaidą.

Staiga jos dėmesį atkreipė lengvas šla
mesys. Ji patraukė apklotą nuo ausies ir aiš
kiai nugirdo švelnius balselius. Dabai' jos



kambario sienos tapo vėl margos. ”Gėlės iš
lindo” — pagalvojo ji. Ji pamatė, kad visos 
sienos buvo pilnos gėlyčių. Ne, tai buvo ma
žytės mergaitės. Kiekviena turėjo savotiš
ką veidelį. čia linksmutė, čia rimta, čia už
sisvajojusi, čia lyg rūstesnė. Kiekviena ki
tokią. Jos tyliai kalbėjo ir pradžioje tai at- 
rbdė kaip lengvas šlamesys, bet vėliau bal
sai ryškėjo. "Atsargiau sesės”, — perspėjo 
gėlytė rimtu veideliu, — "jūs prikelsite 
mergaitę, o ji šiandien daug dirbo ir pavar
go”. "Kokios jos gerutės” — pagalvojo Bi
rutė. "Ak, aš taip norėčiau turėti mamytę” 
— sakė svajojanti gėlytė” — kuomet ji pa
silenkdavo pabučiuoti savo mergaitę, aš vi
suomet stengdavausi paliesti jos rūbą. "De
ja, ne visoB mamytės panašios” — atsiliepė 
kita gėlytė. "Atsimenat kitą šeimą, kuri gy
veno čia anksčiau. Jų motina niekuomet 
nemylėdavo vaikų ”0 labiausiai man kenkė
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jos cigarečių dūmai!"—sušuko gėlyte augš- 
tai prie lubų. "Bet ir vaikai buvo padykę, 
jie apliejo mane rašalu”, — atsiliepė kita. 
”Vistik man buvo labai gaila tos raudon
plaukės mergaitės”, — liūdnai atsiduso švel
nioji gėlytė, ”kai vieną vakarą mama labai 
garsiai pakalbėjusi su tėčiu, trenkė durimis 
ir išėjo. Ji daugiau negrįžo, o mergaitė taip 
graudžiai verkė tą vakarą”. "Tai teisybė, 
bet ir vaikai būna nepaklusnūs geriems tė
veliams. Atsimenat kaip užsispyrė šita mer
gaitė, nenorėjo mokytis jai užduotos pa
mokos. Kiek kantrybės turėjo mamytė per
kalbėdama ją, aš tiesiog stebėjausi”, — tarė 
gėlytė rūsčiu veideliu.

Birutėlė pajuto, kaip rausta jos veide
liai. Ji gerai atsiminė savo ”ožį”. Susigėdusi 
ji užtraukė apklotą ant veido.

”ššš, šš, sakiau, kad prižadinsite mer
gaitę. Matėt kaip ji krūptelėjo”, — draudė 
rimta gėlytė.

"Sesės užliuliuokime ją lopšine” — 
šnibždėjo gėlytės. Ir jos užtraukė dainelę, 
švelnią ir raminančią, lygiai tokią, kaip . 
dainuodavo mamytė, kai jos liūdnos sėdė
davo vakarais, jų šaltam mažam kambarė- 
lyj. Gal būt tokia pat dainele ramino ją ma
mytė, priglaudusi prie savo krūtines, kai 
jie praleisdavo naktis šaltoj drėgnoj slėptu
vėje. O lėktuvų dundesys pritardavo daine
lei.

Birutėlė atmerkė akis. Saulės spindu
lėliai veržėsi į kambarėlį. Jis buvo vėl visas 
rausvas, su švariomis ir lygiomis sienomis. 
”0 tai buvo sapnas!” — sušuko Birutė. "Ir 
koks puikus sapnas. Bėgsiu papasakot ma
mytei”. . '

Ji stengėsi prisiminti visas jo smulk
menas. Prisiminusi savo užsispyrimą ir pa
sižadėjusi būti visada paklusni, ji nubėgo , 
pas mamai , į|

Marytė Lekniūtė, Detroit, Mich.
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TEN TOLI...
PR. IMSRYS

__
• -

Ten toli prie Nemunėlio, 
Prie Dubysos, prie Neries 
Skundžias broliai artojėliai 
Apgaubti tamsios nakties.

Teka Nemunas pro Kauną, 
Skęsta Baltijoj mieloj 
Ašarėlės veidus plauna 
Tėviškėlėj Lietuvoj.

Ten svajonės mūsų skaisčios, 
Ten naujų dienų viltis.
Žemę ten krauju nulaistėm, 
Kad laisva ji būtų vis.

Ten toli prie Nemunėlio, 
Paliai Baltiją, Trakus...
Prie lopšelio motinėlė 
Mokė gimto žodžio mus.

PELIUKAI

ZIG» GAVELIS

Tamsiam rūsyje namo, 
Urve po pamatais, 
Pelių šeima gyvena 
Draugėje su kitais.

Kiti tie visko bijo... 
Ne jų gimtihė čia, 
Tai žiurkė juos išvijo 
Iš jų namų nakčia.

Čia prieglaudą jie rado 
Pas seserį mamos: 
Nuo šalčio ir nuo bado, 
Lietaus ir sutemos.

Teta svečius ramina:
— Pamirškite skriaudas, 
0 plėšrus jūs kaimynas 
Neateis čia niekada...

Peliukai klauso tylūs — 
Nenor įžeist tetos, 
Jie savą lizdą myli, 
Mylės jį nuolatos.

Gyventi čia be baimės 
Pas tetą būt nebloga, 
Bet niekur nėr tiek laimės 
Kaip po savo stogu.
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MŪSŲ MA2IAUSIEMS. Kiškiuko mainu savo mažą sūnelį išleido į mokyklą. Apvilko jį margom kelnaitėm, da- 
morką ir kiškelis linksmas išėjo į kiškių mokyklą. Bet miške paklydo ir nebežino kur eiti. Padekite kiškučiui su

rasti trumpiausią kelią j mpkyklą. Kiškučio mokytoja pelėda jo jau laukia.


