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HALF seimaš 
Balfo seimas šį kartą, kaip ir 

buvo numatyta, buvo negausus. 
Susirinko apie keturios dešimtys 
delegatų, skaitant ir su direkto-
riatu, be to, dalyvavo daugiau 
kaip kita tiek svečių, daugiausia 
iš newyorkiečių tarpo. 

Seimui pirmininkavo E. Pau-
razienė, delegatė iš Detroito. Sei
mo dalyviai labai patenkinti jos 
pirmininkavimu, nes ji sugeba j c 
ir tvarką išlaikyti *ir duoti pro
gos visiems nuoširdžiai pasisa
kyti nuomones svarstomais rei
kalais. 

Daugiausiai laiko seimp disku
sijose užėmė Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus klausimas. Kaip žino
ma, šią vasarą Balfo pirminin-
kas, lankydamasis Europoje, nu
traukė susitarimą su Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus organizaci
ja, kuria tai organizacijai buvo 
pavestas Balfo nusiųstų gėrybių 
tremtiniams skirstymas Pirmi
ninkas aiškino, kad Liet. Raudo
nasis Kryžius tas pareigas ne
tinkamai atlikęs. Kuo netinka
mai, ligi šiol taip ir nepaaiškėjo. 
Svarbiausias priekaištas, berods, 
buvo tas, kad tremtiniai, gauda
mi pašalpas, nepakankai Įsakmiai 
buvę įspėti, jog tai iš Balfo, ir 
kai kurie iš jų atvažiavę į Ame. 
riką, prasitarę, kad, jei ką gavę, 
tai iš Raudonojo Kryžiaus, o n9 
iš Balfo ... 

Apie tai Dirvoje jau buvo ra
šyta ir buvo keltas klausimas, 
ar tikrai ta "operacija" buvo 
reikalinga. 

Vėliau tą klausimą svarftė 
Balfo direktoriai ir pirmininko 
aktui nepritarė Klausimas ats"-
dūrė seime. Kaip tik čia daly va. 
vo ir visą laiką, iki Balfo pirm'-
ninko išvykimo į Europą buvęs 
Raudonojo Kryžiaus valdybe s 
pirmininkas dr. D. Jasaitis, kuri? 
davė plačių ir nuoseklių paaiš, 
kinimų. Seimas nutarė pirminir-
ko aktą laikyti negaliojančiu 
ir palikti pirma buvusią padėt:. 
su Balfo pirmininko pasiūlyta 
pastaba, pagal kurią Raudonasis 
Kryžius bus Balfo nusiųstų gė
rybių skirstytojas, bendradar
biaujant su tea esančiais Balfo 
įgaliotiniais. 

Direktoriatas išrinktas trs 
pats, tik vieton pasitraukusif s 
Pr. Lapienės dabar įėjo J Kas., 
mauskas iš Bostono 

Buvo kilęs klausimas dėl įtrau
kimo į direktoriatą buvusi į 
tremtinių, bet buvo užtikrinta, 
kad tai neįmanoma, nes įstaty
mai to neleidžią. Nors ir dabar 
yra abejojančių, ar tikrai su tais 
įstatymais taip yra. 

Pažymėtina, kad, banketo po 
seimo nebuvo. Sutikę nepalanki » 
tam nuotaiką, rengėjai nuo to 
sumanymo atsisakė. 

Vienintelė 
*"šiuo metu visame pasaulyje 

tėra vienintelė lietuvių gimnazi
ja, kurioj be svetimų įtakų mo. 
kosi lietuvių vaikai. Ta gimna
zija veikia Diepholze, Vokieti
joje. Joje mokosi apie 120 jau
nuolių, kurių dalis matoma sir.--
me puslapyje dedamoje nutrau
ko j e. 

Apie pusė mokinių yra kilę iš 
Mažosios Lietuvos. Jie išlaikomi 
įsteigtame bendrabutyje ir Hio 
šiami Lietuvos ateičiai. 

Gimnazija be dosnios lietuviu 
paramos nepajėgs išsilaikyti. 
Pati gimnazijos vadovybė yra 
išleidusi atsišaukimą, kuriame 
prašo atsiminti sunkią gimna
zijos padėtį ir savo aukomis pa
gelbėti. 

Iš įvairių viėfcij ateina #fane-
šimų, kad tai gimnazijai prama 
pradedama organizuoti. Cleve-
lande įsisteigė ir specialus ko
mitetas (A. Nasvytis, S. La-
niauskas ir A. Juodvalkienė) 
gimnazijai padėti. Tremtiniai 
savo susirinkimo metu sumetė 
126 dolerius. Komitetas žada 
veiklą išplėsti ir prašo visų nuo
širdžioj talkos. 
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ar garbingai ? 
Prezidentas Trumanas save 

k Albo j e į Kongresą pareiškė: 
— Šitą grėsmę mes galime su

tikti beprotiškai arba išmintin
gai. Mes galim ją sutikti bailiu
kai, arba narsiai, gėdingai, arba 
garbingai. 

Toliau prezidentas, dėstyda. 
mas vyriausybės pažiūras ir ne
tiesiogiai atsiliepdamas į Hoove-
rio bet Tafto pareiškimus, dės
tė tokias mintis: 

Visos laisvosios tautos yra pa
vojuje. Vienintelis jų iššigelbė-
jimaa yra būti draugėj. Nei vie
na tauta neras apsaugos, jeigu 
savimeiliškai tik pati sau j ieš
kos užuovėjos nuo audros. 

Carų imperialzmo vieton sto
jo dar ambicingesnis, dar stip
resnis ir grėsmingesnis sovieti
nių vadų imperializmas. 

Dabartiniai sovietų valdyto
jai parodė, kad jie yra pasiren
gę pavartoti jėgą, kad sunaikin
tų laisvas tautas ir užviešpatau
tų visame pasaulyje. 

Sovietiniai imperialistai tuii 
du būdus vykdyti savo destruk
tyviam darbui. Jie vartoja sub-
versijos ir vidinės revoliucijcs 
metodą, ir jie vartoja išorinės 
agresijos metodą. Rengdami bet 
kurios rūšies tokį puolimą, jis 
kursto klasinius nesutikimus ir 
netvarką. Jie kursto sabotaž;;. 
Jie tyčia stengiasi sukliudyti 
ekonominį pagerėjimą. 

Šalia viso mūsų turimo ma
terialinio pajėgumo, laisvų tau
tų žymiausia jėga yra jų ben
druose idealuose. Laisvos tautes 
tiki žmogaus orumą ir vertingu
mą. Mes tikime kiekvienos tautr? 
nepriklausomybę. Mes tikime, 
kad * laisvos ir nepriklausome s 
tautos gali jungtis tvarkos ir 
teisės pagrindais. 

Bet laisvąsias tautas jungia 
ir kai kas daugiau, negu tik ide
alai. Jos yra reali bendruomene, 
sujungta savęs apsirūpinimo ir 
savisaugos ryšiais. Jeigu jos pa
kriktų, rezultatas būtų fatalus 
žmogaus laisvei. * 

Mūsų krašto saugumas yra 
giliai susijęs su kitų kraštų sau
gumu. Jei jiems reikia mūsų pa
ramos, tai mums reika jųjų. Mū
sų saugumas atsidurtų pavojuje, 
jei sovietams pasisektų įjungti 
į savo karo mašiną išteklius ir 
žmones iš laisvųjų tautų, esančių 
ties jų imperijos sienomis. 

Jei Vakarų Europa kristų į 
sovietų rankas, tai jie padvigu
bintų savo anglies ir patrigubin
tų plieno išteklius. Jei Azijos ir 
Afrikps laisvosios tautos patektų 
į jų rankas, tai mes netektumėm 
gyvybiškai mums reikalingų me
džiagų šaltinių, jų tarpe ir ura
tu j aus, kuris yra esminis mūsų 
atominių ginklų pajėgumui. O 
žmonių jėgos jų vadovybėje at
sidurtų tokios, su kuriomis sus:-

lyginti mums nebeliktų vhtiea. . 
Mes esame stipriausias atsi

ras narys šitoj bendruomenėj ir 
todėl ir mūsų atsakomybė y a 
speciali. Mes turime imti vadova
vimo sutinkant tą grėsmę lai
vei ir padėti apsaugoti nepriklau
somų tautų teises. 

Mūsų bendro gynimosi širu.s 
yra Atlanto bendruomenė. Eu
ropos apgynimas yra pagrindas 
viso laisvojo pasaulio apgynima 
— įskaitant ir mus pačius. Fo 
Jungtinių Valstybių Europa yra 
didžiausia pasaulyje gamykla. ,:i 
taip pat yra tėvynė didžiųjų re
liginių tikėjimų, kuriais dalinami 
ir didžiuma mūsų piliečių — t -
kėjimų, kuriems dabar tiesiogiai 
graso ateistinis komunizmas. 

Strategiškai, ekonomiškai Ir 
moraliai Europos gynimas yra 
mūsų pačių gynimasis. 

Taika mums yra brangi. B t 
dar brangesnė už taiką yra lai: -
vė ir teisingumas. Mes kovosim, 
jei reiks kovoti, kad išlaikytu, 
mėm lasvę ir apsaugot u m ėm tei
singumą nuo sunaikinimo. 

Tai yra dalykai, kurie teikia 
prasmę mūsų gyvenimui, daly
kai, kuriuos mes laikome dides
niais už mus pačius. 

štai mūsų siekimai — TAIKA. 
LASVĖ, TEISINGUMAS. 

Malonu girdėti tokias minti;;, 
reiškiamas galingiausio pasauly
je krašto prezidento, mintis, ku
rios skelbiamos, kaip to krašto 
politikos pagrindiniai dėsniai.. 

Tiesa, tose mintyse vis tsbc-
girdime kalbant tik apie laisvoje 
pasaulio, apie laisvų tautų gyni
mąsi, sunku įžvelgti, kas gi lie
ka jau pavergtoms tautoms ir 
pavergtiems žmonėms .. y Vis 
dar reikia tenkintis lyg ir atsi
tiktine užuomina, jog tiki ir vi. 
sų tautų laisve, jog šalia laisvės 
bei taikos dar turi bū$i ir tei
singumas. 

Yra pagrindo manyti, kad va
dinamieji diplomatiniai sumeti
mai šiandien vis dar neleidžia 
politikoj atsakingiems asmenims 
aiškiai pasakyti, kad vienintelė 
priemonė atispirti prieš esamą 
grėsmę — išrauti pačias jos šak
nis. To paprastai neleidžia saky
ti ta paprasta priežastis, kad dar 
nėra suorganizuotos jėgos, kuria 
būtų galima tinkamai paremti 
toliau siekiančius pareiškimus. 

Bet jei tikrai būtų kalbama 
tik apie likusių laisvų kraštii 
apgynimą, tai visi tie gražūs žo
džiai būtų tik veidmaįnybė ir 
savęs apgaudinėjamas. Kadangi 
tai jokiu būdu nepašalintų <aiei 
esamos grėsmės, nei juo labiau, 
nepadėtų įvykdyti teisingumo. 
Toks apsiribojimas, vistiek bū
tų arčiau prie bailiškumo, negu 
prie narsumo, ir arčiau prie gė
dingumo, negu prie garbingumo. 

Ar susitiks keturi didieji? 
Tarp vakarinių sąjungininkų 

sostinių ir Maskvos dabar vyks
ta pasikeitimai notomis dėl ketu
rių užienių reikalų ministerių 
konferencijos. Pereitą rudenį ru
sai pasiūlė tą konferenciją, siū
lydami svarstyti Vokietijos pro
blemas. Washingtonas iš karto 
buvo tos nuomonės, kad tai būtų 
tik laiko gaišinimas, tačiau Lon
donas ir Paryžius norėjo visdėl-
to pabandyti. Visi trys atsakė, 
kad sutinka susitikti, jei bus 
kalbama ne tik apie Vokietiją, 
bet apie^ visas pasaulio bėdas. 

Maskva dabar atsakė, ir tame 
atsakyme kalba vis daugiausiai 
apie Vokietiją. Tiesa, griebtai 
neatsisako kalbėtis ir apie kitką, 
tačiau vis sako, kad svarbiausias 
klausimas yra Vokietijos demi-
litarizacijos klausimas. Dėl pri
minimo, kad rytinėj Vokietijoj 
rusai po "milicijos" priedanga 
jau yra sukūrę vokiečių kariuo
menę, rusai notoj tvirtina, kad 
tas vokiečių apginklavimas yra 
prasimanymas nuo pradžios iki 
galo. .V 

Yi 

"Vienintelės lietuvių gimnazijos mokiniai Diepholze, Vokietijoje. 

T A U T I E Č I A I !  
Jšengėiiii f NattfucElus Metus di

džios nerimasties kamuojami ir drauge 
didžios vilties gaivinami 

Kremliaus vadovaujamas pasauli
nis komunizmas kėsinasi nužudyti va
karietiškąją civilizaciją ir pavergti vi
są žmoniją. Tolimųjų Rytų įvykiai ati
darė akis ir tiems, kurie dar svyravo 
ir abejojo, paryškino Maskvos klastą 
ir jos 1940 me«tų agresiją prieš Lietuvą 
ir kitas Baltijos valstybes. Labiau nei 
kada nors pasaulis suprmta šiandien, 
kad tautų laisvė ir demokratijos laimė
jimas sąlygoja pastovią taiką ir žmoni
jos pažangą. Laisvė. ka::p ir taika bei 
valstybių saugumas, yra nedalomi. 

Atsilankę šiandien Washingtone po 
sėkmingai praėjusio Balfo seimo, po" 
konferencijos New Yorke su estų ir 
latvių veikėjais, kurioje buvo aptartos 
bendros veiklos gairės, po pasitarimo su 
Voice of America vadovybe, iš kurios 
gautas užtiki inimas, kad Amerikos Lie
tuvių Tarybos pastangos sudaryti są
lygas prabilti iš čia lietuvių kalba ne
trukus duos praktiškus vaisius, mes 
savo Įteiktame Valstybės Sekretoriui 
rašte pareiškėme, kad Amreikos lietu
viai visomis išgalėmis remia ir rems 
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriau
sybės pastangas sulaikyti pasaulinio 
komunizmo veržimąsi ir likviduoti jo 
agresijos padarinius; kąd pakibusi virš 
Europos grėsmė yra drauge grėsmė ir 
Amerikai; kad negana sudrausti komu
nistinių agresorių Azijoj, bet kad reikia 
likviduoti ir 1940 metų agresijos pa
darinius Europoje; kad Lietuvos vals
tybės išlaisvinimas turi būti įsakmiai 
įjungtas į Amerikos taikos ir antrojo 
pasaulinio karo politinio likvidavimo 
programą; mes pertiekėme vieningą 
Amerikos lietuvių pasiryžimą veikliai 
įsijungti į Jungtinių Amerikos Valsty
bių organizuojamą pasipriešinimą pa
saulinio komunizmo užmačioms ir su
formulavome mūsų konkrečius, gyve
namo politinio momento diktuojami|s, 
pageidavimus. 

Amerikos Lietuvių Tarybos Vyk
domo jp Komiteto Jūsų vardu padary
tas žygis įpareigoja visus šiame krašte 
gyvenančius lietuvius, žodžius turi 
sekti darbai, nes tik iš mūsų darbų pa
saulis spręs, ar mūsų tauta, mūsų ir mū
sų tėvų žemė turės būti laisva ir nepri
klausoma. Todėl dar labiau suglaudin
kime gretas ir pademonstruokime šiam 

kraštui ir visam pasauliui mūsų poli-
tini subrendimą ir laisvės branginimą.. 

Artimiausia proga tai padaryti — 
tinkamai paminėti trisdešimts trečiąją 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį iv sumobilizuoti kovai dėl Lie
tuvos išlaisvinimo reikalingas lėšas. Vi
sose mūsų didelio, plataus ir galingo 
krašto vietose, kur tik esama lietuvių, 
tatai turi būti padaryta. Ten, kur vietos^ 

. Jėgos yra nepakankamos, kreipkitės f 
didesniuosius Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrius, — jie mielai Jums pa
talkins. Priimkite rezoliucijas šiame at
sišaukime paliestais klausimais ir pa-' 
siųskite jas savo valstybių senatoriams 
ir kongi esinanams. 

Kovai dėl Lietuvos išlaisvinimo lė
šų telkimas nesiriboja Lietuvos valsty
bės nepriklausomybės sukakties proga. 
Šiais kritiškais metais Amerikos Lietu
viu Tarvba vra užsibrėžusi sukelti 
100,000 dolerių sumą. Kaip jau esame 
paskelbę, mūsų tautinė garbė ir mūsų 
istorinė pareiga reikalauja, kad tas už
simojimas būtų ištesėtas. Nuo Jūsų, 
Tautiečiai, pareis Laisvės Mobilizacijos 
Vajaus pasisekimas. 

Šių metų sausio 12 dieną įsigali 
tarptautinė konvencija tautų žudymui 
sudrausti, dėl kurios sudarymo ir rati
fikavimo Amerikos Lietuvių Taryba 
yra padariusi tiek daug pastangų. Aki
vaizdoje skaudžių mūsų pavergtos tau
tos išgyvenimų yra tai svarbus įvykis. 

Gausi ir pajėgi mūsų lietuviškoji 
šeima šiame krašte padidėjo 25,000 at
vykusiųjų iš tremties. Visi jie, kietos 
tremties dalios užgrūdinti, yra bekom-
promisiniai kovotojai su sovietiškomis 
užmačiomis ir už Lietuvos išlaisvinimą. 

Atidėję į šalį visa tai, kas gali mus 
skirti, pajungę mūsų grupines ir asme
nines ambicijas ir visą mūsų valią vie-

- Ham didžiam ir istoriniam uždaviniui — 
Lietuvos valstybės išlaisvinimui ir kry
žiuojamos bei naikinamos lietuvių tau
tos išsaugojimui, vieningai spieskimės 
apie AMERIKOS LIETUVIŲ TARY-

ir su pasitikėjimu talkinkime VY
KIAUSIAJAM LIETUVOS IŠLAISVI
NIMO KOMITETUI. 

Vienybės ir tautinio susidrausmi-
nimo ženkle mes laimėsime. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
VYKDOMASIS KOMITETAS 

Washingtonas, 
1951 m. sausio 8 d. 
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Ką pasakč Taftas 
Senatoriaus Tafto kalba apie 

užsienio politiką, pasakyta dar 
prieš prezidento kalbą, nuaidėjo 
dar garsiau, negu Hooverio kal
ba, kaip naujo Amerikos izolia-
cionizmo balsas. Tiesą sakant, 
toks Tafto kalbos įvertinimas 
nėra teisingas. Joje yra nemaža 
vietų, kuriose yra nurodomi tik
rai tikslūs pataisymai esamoje 
politikoje, kuriuos vykdant gail
ina būtų tikėtis realesnių rezul, 
tatų, negu iš skambių idėjų gra
žaus kartojimo, kuriuo pasižymė
jo prezidento kalba. f 

Gal dėl tų dalykų Maskva ap
šaukė Taftą agresijos kurstyto
ju. Tačiau kai kurios Tafto kai, 
bos vietos atrodo lyg tik dar ne
seniai nuimtos nuo ... Višinskio 
lūpų. 

Jis pareiškė, prezidentas 
sulaužė konstituciją, siųsdamas 
Amerikos kariuomenę į Korėją, 
Uepasiklausęs Kongreso; Kad 
Amerika yra be reikalo įklampin
ta į Korėjos karą; kad tas karas 
pradėtas, naudojant neegzistuo
jančią Jungtinių Tautų jėgą; kad 
Jungtinės Valstybės kariauja 
Korėjoj, prisidengdamos Jungti
nių Tautų Organizacijos auto, 
ritėtu, bet kad toji organizaci
ja nutarimus tuo reikalu esanti 
padariusi kaip ir JAV vyriausy
bės priversta... 

Toliau Taftas pareiškė, kad 
| Europą kariuomenės siųsti be 
Kongreso leidimo neturi teisės, 
be to, jo nuomone, to ir nereikia 
daryti. Negerai esą ir tai, kam 
prezidentas paskyrė Amerikos 
generolą vadovauti Atlanto Są
jungos jungtinei kariuomenei. Jo 
nuomone, užtenka Amerikai tu, 
fėti stiprų laivyną ir stiprią avi
aciją, kuri reikalui esant parem
tų gynimąsi tų, kurie tikrai nuri 
gintis. Jis nemano, kad tą avia. 
ciją ar laivyną tiktų naudoti puo-

'štimo tikslams. 
Organizavimas karinių jėgų 

„Europoj, Amerikai aktyviai va
dovaujant, galįs tik paskatinti 
sovietus į puolimą (Teisingai pa
stebėta — neorganizuok karinių 
pajėgų prieš agresorių, nes jaai 
tatai gali nepatikti ...) 

Senatorius pareiškė net, kad 
jis tuo tarpu neturįs jokųj duo
menų, iš kurių būtų matyti, kad 
sovietai rengiasi pulti. Juk jau 
yra pasakyta, kad sovietų puoli
mas Europoj būtų pasaulinio ka, 
ro pradžia, jie tą žino ir negali
ma esą įsivaizduoti, kad jie taip 
neprotingai rizikuotų. 

(Vienas senatorius ta pn^pr 
priminė Idaho senatoriaus Bo, 
rah pareiškimą 1939 metų pava
sarį. Tas irgi tvirtino esąs labai 
gerai informuotas apie Europos 
padėtį ir galįs užtikrinti, kad 
ten nėra jokio karo pavojaus. O 
po kelių mėn. karas prasidėjo.) 

Bet jo kalboje yra ir teisingų 
pastabų. Jis pasmerkė slaptąją 
diplomatiją, pasmerkdamas Te„ 
herano ir Jaltos susitarimus, ati
davusius sovietų įtakon Balti
jos kraštus, Balkanus, Austriją, 
pusę Vokietijos ir kt. 

Teisingai jis pastebėjo irstai, 
|og juokinga yra kalbėti apie iš
vengimą karo su Kinija, kada 
tas karas jau vykst ir Amerikos 
kariai žūsta kovose su kinais. To
dėl, sako, reikia nieko nedelsiant 
padėti čiankaišekui, kad jis ga
lėtų su savo turima kariuomene 
pulti kinus komunistus ir tuo pa, 
lengvinti dabartinę kovą su jais. 

Jis taip pat patarė ir daugiau 
Susidomėti ir Ispanijos strategi
nių galimybių išnaudojimu. Jo 
nuomone, nereikia su bolševikais 
kovoti sausumoje, kur Amerikos 
kariuomenei nėra vilties laimėti. 
Reikia labai sustiprinti aviaciją 
h' ją taip panaudoti, kad kitų 
tautų kariuomenėms būtų jau 
Besunku, naudojantis Amerikos 
ginklais, nugalėti aviacijos pa-
krikdytus priešus. Jis patarė re
aliau pagelbėti ir pavergtų kraš
tų kovotojams, nesitenkinant tik 
Voice of America kalbomis. 

Tos mintys yra vertos kompe
tentingų asmenų studijų. Jos, 
tarp ko kita, nebe visur suderi, 
narnos su vien tik apsigynima. 
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KAS ir KUR 
• VLI Kas spausdina knygelę, i* Dail. K» žeromskis pakvies-
kurioje surinkti visi memoran- tas i Kolumbijos universitetą 
durnai, įteikti UNO genocido rei-1 dėstyti dekoratyvinį meną. 

Gyvenimas Kolumbijos mieste ir kaime 
vedžio šeima ir kur būsi priima
mas kaip retas ir malonus sve
čias. 

I Kartais tolimosios "hacien-

kalu. 
* -

• Lietuvaite Irena L. Gudeliū-
naitė, gyvenanti Argen^noje, 
sudarė sutartį vaidinti stato
mose filmose. 

• žinomas Kauno prekybinin
kas J. Karvelis, tremties metu 

Dirbu Antiokijos departamen
to Gyvulių Augintojų Sąjungo
je, kaip veterinarijos gydytojas. 
Mano įstaiga yra pačiame Me-
dellino prekybos centre, čia pat 
Medellino geležinkelio stotis ir 
turgus. Dieną-naktį judėjimas 

, T, . , _ . 1 ir klyksmas, pirkimas ir parda-
nešta, kad Karys eis kas menesi. yima;. šįmtai gatvgs pardavžjų 

Karį redaguoja: Simas Urbonas, 
St. Butkus ir Aug. Astrauskas. 

• šiomis dienomis išleistas ant
rasis Kario numeris ir jame pra 

Australijos lietuvių laikraštis 
gyvenęs Austrijoje* atvyko į:j "Australijos Lietuvis" nuo šių 
Chicagą. 

ir automobilių bei sunkvežimių, 
kurie zuja paskędami dulkių de
besyse ar purve (priklauso nuo 
to, ar saulė šviečia, ar lyja). 
Gatvės čia visur asfaltuotos, bet 

įmetu sausio mė„ pradžios pra- j  „ atsirado duo-
dedamas spausdinti savoj spaus-r T, . „ - j , n 

• Komunistinė spauda praneša, tl Si sukurtoj skaitvtoiu Da-i 3,J miesto tuvej, sukurtoj skaitytojų pa netai gunku suprasti. Gal to-
skolomis ir aukomis. Iki siol bu-1 , , . del, kad cia labai didelis jude-vo spausdinamas rotatorium., kur mažiau jud6ji. 
Paskolą sudėjo 326 skaitytojai,^ gatvgs labjau prižiurimos. 
788 svarų sumoje. 1 Kolumbijoje gyvenančiam ne vi-
• Detroite, Mich., veikiąs R&dfo sur galima rasti logiką. 
Klubas, kaip paaiškėjo metinia-Į Pats pastatas, kuriame dirbu, 
me pranešime, laikosi gerai, nes gana didelis, 3-jų aukštų, su 
turįs net 2,000 dolerių einamo- kiemu viduje ir langais, išeinan-
joj sąskaitoj. čiais į kiemą, šiame pastate yra 

nei žemų tarnautojų, vieni su 
kitais susitikę kalbasi, sėdi ir 
geria "tinto" be jokių ceremoni
jų. Jeigu, pvz., 12 metų berniu
kas, atnešąs Coca-Colą, iš 20 
centavų neturi grąžos, tai jis 
be baimės eina tiesiai į gretimas 
ministerio įgaliotinio duris ir 
kreipiasi: "don Antonio, ar ne-

nados «r Anglijos, kainavusių 
po kelis tūkstančius dolerių. Pri
žiūrimos jos dažniausiai blogai, 
nes savininkas gyvena savo vi-

Su žmonėmis. Sunku būtų pa
pasakoti apie žmonių mentali
tetą. Pirmiausia krenta į akis 
kolumbiečių "geras išauklėji-

loje tik trumpą atostogų metą, tančių hektarų. Jų pievos pada 
kitą gi laiką čia šeimininkauja į lintos vielų tvoromis į ganyklas 
basakojis su prie šono ilgu pei- Į kuriose dieną ir, naktį ištism 
liu — mačete, majorodomas, ku-! metus ganosi galvijai. Jeigu ha 
ris paprastai yra blogai apmo-' ciendoje būna veislinių karvii, 

galėtumėte iškeisti 20 centą- karnas ir dažnai tinginys. Kar- j Holstein, Jersey ar kitų, tai jo: 

dos" — stambieji dvarai būna|mas". Niekad antiokietis nepa-
labai dideli, kad net savininkas rodys savo piktumo ar nepasi-
nei majordomas nežino, kiek tu- tenkinimo, visuomet labai ma'n-
ri hektarų. Haciendos būna nuo dagus ir draugiškas. Taip pat 
tūkstančio ligi keliolikos tūks- niekur nepastebėsi vergiškos 

baimės ar nusižemininmo. Kiek-

kad Vilniaus universitete ku
riamas naujas dainų ir šokių 
ansamblis, kuriam bus pavesta 
specialūs uždaviniai, greičiausiai 
agitacija. To ansamblio dirigen
tu būsiąs Sližys, o šokių vadovu 
Lingys. 
• Iki šio laiko dar tebėra ne
atstatyta paskutiniojo karo me
tu sugriauta Virbalio geležinke
lio stotis. Tik dabar, neva, pra
dėta rūpintis jos atstatymu. 

• Gruodžio mėn. 17 d. Lieže -
Tilleur įvyko Belgijos lietuvių 
atstovų ketvirtas metinis suva
žiavimas. Į valdybą- išrinkti: 
Aranauskas, Paulauskas, Dė
dinas, Sekmokas ir Benevičius. 

• Lietuvių tremtinių tarpe Vo
kietijoje plačiai diskutuojamai 
iškeltas pasiūlymas sudaryti iš 
tremtinių keturias divizijas Eu
ropai ginti. 

• Komunistinė spauda praneša, 
kad Vilniaus universiteto rekto
riumi esąs prof. Bučas, prorek
toriumi B. Jankauskas, protor-
gu Lazutka. 

• Ir šią žiemą Vokietijoje pa
silikę tremtiniai skundžiasi nuo
latiniu stovyklų perkilnojimu. 
Perkilnojimai vyksta neplanin
gai, į neparuoštas gyvenimui 
patalpas. 

vų?" Ministeris don Antonio 
mielai sutinka iškeisti ir dar ku
rį laiką randa reikalo su ber
niuku pasišnekėti. 

Nespėja dar man berniukas 
atlikti visus patarnavimus, kai 
atsiranda ir klijentų. Paprastai 
prasideda telefoniškai. Prane
šama, kad tokioje ir tokioje 
"finkoje", t. y. ūkyje, susirgc 
brangi importuota karvė ir tei
raujamasi ar aš negalėsiąs at
važiuoti. Atsakau, kad visuomet 
esąs pasirengęs patarnauti, bet 
dar klausiu, ko tai karvei trūks
ta, ar turinti temperatūros ir 
pan. Savininkas paprastai atsa
ko, kad jis to nežinąs (jis daž-

. . .  » .  a  .  . A n t i o k i j o s  d e p a r t a m e n t o  ž e m ė s  
• Šveicarijoje gyveną lietuviai^ Ministerija> 

Ka ėdų piogd pas \rė savo au- pjrma kartą prieš 16 mė- nai yra milionierius,- be dvare 
ką vienin e ei ®.f°. ie u~ nes:ų čia atsikrauščiau, visi ma- turi daug kitokių biznių ar fab-
vių gimnazija o įe įjoję. I riimi buvo labai susidomėję ir rikų), bet gavęs žinią iš major-
• VLIKo narys Vyt.Vaitekū-! pirmas savaites be pertraukos domo — ūkvedžio, kuris jam 
nas gruodžio 18 d. iš Vokietijos aplankydavo, kad susipažinimo pranešęs apie sunkų atsitikimą 
išvyko į JAV ir žada apsigy- pro^a su "don Conrado" galėtų j Išvykose. Pirmosiomis dieno-
venti Clevelande. V. Vaitekūno ; užtikrinti, jog visi jie yra "pa- mjs tarnyboje nebuvo lengva 
vietą VLIKe užėmė J. Grinius, j siruošę man patarnauti" ir "ma- nes buvo kalbos sunkumų ir dar 

i no nuolankūs tarnai". Tokios nesiorientavau, kokiomis ligomis 
• Sausio 8 d. iš Vokietijos j ijau yra kolumbiečių mandagumo |antiokiečių karvės mėgsta sirg-
JAV išvyksta Dr. M. Kavolis.: formulės. Nereikia jas suprasti ti. Bet dabar, po 16 mėnesių. 
Vyksta į  Chicagą. pažodžiui.  Kolumbietis dažna? man galutinai paaiškėjo, kad i  

vės šiek tiek duoda pieno — 10-; būna melžiamos toje pačioje ga 
12 litrų, kurių dalį pavagia tas, nykioje, o pienas mulais trans 
pats majordomas ar melžėjai.: portuojamas į paskirtą viet; 
Todėl pieno ūkis savininkui at- prie plento, nuo kurio jau sunk 
seina labai brangiai. Bet čia jau į vežimiais vežamas į Medellinr: 

įsivyravusi tokia patriotinė tra- Pačiame ūkyje jokių kelių nėra 
dicija, kad kiekvienas turtuolis 0 tik takai, kuriais jojama. Ha 
privalo turėti savo dvarą už-1 ciendose, kuriose laikomos vie 
miestyje ir laikyti ten veislines tinės veislės karvės mėsai, jai 
karves, kad visuomenės būtų mažiau darbo. Jos kartas nų< 
laikomas gyvulių ūkio kėlėju, karto išrenkamos ir nuvaromo.' 
Yra gana daug tvartų prie Me-'į miestą pardavimui. Kartą pe 
dellino, įrengtų grynai biznio j metus jos dar būna skiepijamo; 
reikalams, kur nėra jokios pra- nuo juodligės ir kitų ligų be 
bangos, bet viskas paremta gry- j gauna vaistų prieš kirminus. Vi 
nu apskaičiavimu. Karvių lai- į sus ūkio darbus: melžimą, šeri 
kymas prie Medellino gana apši- mą (jeigu toks? būna),*taip pa 
moka dėl pieno brangumo: sa-1 ir visus žemės ūkio darbus at 
koma, kad Medelline pienas Į lieka tik vyrai. Moterys tik vir 
brangiausias pasaulyje (litras, tuvėje ir augina vaikus, Itųri 
28-35 centavai). | neturtingųjų šeimose būna ne-

Kita rūšis mano išvykų yra po keliolika 
tolimos kelionės, kurios užsitę- Haciendoje be majordomo dir 

• Melbourne, Australijoje, gy-: ™Esta saky,^ :u mano namaskiekvieną tolimesnę kelione rei-
venantieji lietuviai pradėjo rink-i Jus'-V.n®m?s ' bet tf" ,kia pasiimti ištisa vaistinę, nes 
ti lietuviškas knygas ir noi P pras

1
t\ka'p paprasta kvietim?; dažnai ten, kur nuvykstu, ar-

isteigti pirmąja biblioteką. | apsilankyti. Kolumbietis visuo-. timiausias miestelis bus už ke-
4 ' j met mandagus ir draugiskas, re- į liolikos kilometrų, gi jo vaistmė-
• Sydnėjuje, Australijoje, inž. j tai tekalbąs piktu balsu ar ne- ' je, be Glauberio druskos ar tab-
M. Bogužas įsteigė statybos fir- mandagia forma. Tačiau dažnai | iečių nuo galvas skausmo, maža 
mą "Statyba". Nuo naujų metų I kohimbiečiai nesilaiko savo žo- j ką tegausi. 
pradžios jau pradeda statybų j džio, nors ir linkę daug ką leng-1 Artimesnieji ' mano tarnybi. 
vykdymą. j vai pažadėti. Vietoje neigiamo | niai išvykimai būna 10-13 ki-
• Apie 1,250 lietuvių tremtinių i atsakymo jie vartoja mandagų lometrų į turtuolių vasarviete? 
yra įsikūrusiu Argentinoje. į žodelį "manana"— rytoj. aplink Medelliną. šios vietovė? 

_ i4 / | Mano darbas prasideda 8 vai. pasiekiamos automobiliu, kuri 
• uv-VL o narys Mečys Vą-. • Lietuvoje išleista rašj'tojo ? ryto, kaip ir kitose įstaigose, paprastai prisiunčia pats savi-
įu enas, pa *e įui į JAV, Bre-! poeto V. Mykolaičio putino 1 Ateinu, asirakinir savo kamba-, ninkas. Turtuolių vasarnamiai 

™en sach stovykloje su- eilėraščių knyga ' Veidu į žemę . r|^ atidarau plačiai langus ir labai puošnūs, dažnai su mar
iau ė trečiojo sūnaus^ii kur. Knygoje 38 eilėraščiai, parašyti: duris, nušluostau storoką dulkių muru glazuruotom plytelėm, or
ai ą ten turės pasilikti. pagal okupantų reikalavimus. sluogsnį, nusėdusi per naktį ant chidėjų sodais, baseinais, fonta-

jinano stalo, ir čia pat jau prisi- nais ir palmėmis. Kai kurie jųjdugnes, upes, kalnus ir džiung-
stato įstaigos berniukas, pasiū-: įrengti net ir su skoniu, o ne . les. Lietuvišku arkliu tais ta-
ląs savo "patamavimą". Atneša j vien tik su pinigu. Už gyvena- j kais nepajotum, nes būna sta-

j "tinto" — juodos kavos, ar Ooca mo namo būna tvartas* dažniau- jtesnių kaip 40 laipsnių nusilei-
i -Cola. Po to ateina antras su siai nepuošnus, bet yra keli jų j dimų ir taip akmenuotų bei 
laikraščiais, trečias batų nuva- taip. pat su glazūruotomis ply- j siaurų, kad vos įtelpa arklio ko-

ilyti... telėmis ir net radio muzika, j jos. Tokiais takais jojama 3-8 
I Įstaigoje, iš paviršiaus žiū- Tvartuose būna keletas ar ke-! valandas, kol pagaliau pasiekia-
! ript, gyvenimas vyksta labai liolika grynos rasės karvių, lėk- mas dvaro majordomo namelis, 
I demokratiškai. Nėra nei aukštų, tuvais atgabentų iš JAV, Ka- kuriame tave sutiks didelė ūk

sią 3-4 dienas. Joms reikia ati-^ba dar keletas ar keliolika ku 
tinkamai pasiruošti. Vienaip į j mečių šeimų, kurių kiekvien? 
šaltą, kitaip į karštą žemę. Šal- turi namuką. Jis yra gana pri 
tai žemei pasiimu šiltus balti- • mityvus. Darbininkas į diert 
nius ir "ruaną", didelę vilnonę Į gauna šiek tiek pieno ir apie di 
skarą su skyle viduryje, kuri j pezu. Maistą jis perkasi mieste 
užsimaunama per galvą ir sau- j iyjet kai nujoja sekmadieni 
go nuo šalčio. Į šiltą žemę tenka į bažnyčią. Šiaip jis visą dien-: 
pasiimti' baltas viršutines kel-1 praleidžia ant arklio su lasu ran 
nes, marškinius ir tropinį šal- koje, bejodinėdamas po haėien. 
mą. Abejose kelionėse reikalin
gos taip pat "alforjos" — odi
niai maišai, permetami per bal
ną. Kelionė vyksta automobiliu 
tol, kol eina kelias. Kai baigiasi 
važiuojamas kelias, tenka per
sėsti ant arklių ar mulų ir ke
liauti tolyn jau "camino real", 
t. y. "karališku keliu", dar va
dinamu "camino de herradura" 
— pasagų keliu — takais, kurie 
per daugelį šimtmečių indėnų 
išminti. 

Tokie keliai gali atrodyti ga
na romantiški, nes veda per be-

Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas 
32-jų puslapių mėnesinis žurnalas, (steigtas 1938 m. 
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dos platybes. Daugelyje stam 
bių ūkių būna ir pradžios mo 
kyklos, išlaikomos savininko 
Kai kur, jei miestelis labai to 
li, yra koplytėlės, į kurias kelie 
kartus per metus atjoja kunigą? 
pamaldų laikyti. 

Pieno ūkis Antiokijoje teeg1-
zistuoja apie 20 metų, kai buve 
pradėta importuoti veisliniai 
galvijai, žemės ūkis, išskyrus 
kavos ir cukrašvendrių augini
mą, Antiokijoje gana primity
vus. 

^ ~ * 

vienas elgiasi kaip lygus us ly
giu. Kai milionierius savininkas 
atvažiuoja į ūkį, jo apdriskęs 
eumetis skubinasi prakalbinti: 
"Kaip jums einasi, don Pedro? 
Kaip lakosi jūsų šeima, kaip 
sveikata?" Don Pedro atsako, 
kad jam sekasi labai gerai, ir 
kumetis pareiškia savo didelį 
pasitenkinimą. Tais pačiais klau
simais ir savininkas kreipiasi 
į savo kumetį. Ir kai šitas taip 
pat teigiamai atsako, abudu lie
ka patenkinti, kad viskas tvar
koje. Po to, kuris pirmas suspė
ja ištraukti cigaretes, pavaišina 
antrąjį. Iš šalies klausant ne-
ai.ku, kuris iš šių besikalban
čių didesnis ponas, nors vienas 
iš jų tikras milionierius, atvy
kęs paskutinės markės atuomo-
biliu, turįs tūkstančius gyvulių 
ir hektarų, o antras — apdriskęs 
basakojis, gyvenąs lūšnelėje, ku
ri taip pat ne jo nuosavybė. 

Ne tokie draugiški kolumfeie-
ciai būna, kai ima politikuoti, 
ypačiai kai išgeria keletą stik
lelių. Tada jau norintysis su
griauti kito argumentus pasi
naudoja net mačetėmis - durk
lais, kuriuos visi kaimiečiai iš
tisą dieną nešiojasi prie šono. 
Ir tada šitas įrankis, kuriuo jie 
kirto taką miške, žolę, nutašė 
kuolą ar apsigynė nuo gyvačių, 
kuris tarnavo taikingiems tiks
lams, pasigėrusio žmogaus ran
kose pavirsta t>aisiu ginklu. 

Kolumbija — grynai katalikiš
kas kraštas. Pakelėse ir prie 
daugelio namų pastatyta daug 
statulų, kurias pagerbti nesi
gėdi nei turtingas, nei vargšas 
kepurės pakėlimu, kryžiaus ženk
lu ar net priklaupimu. Emigran
tui dąro įspūdį kolumbiečių apei
gų ir procesijų pamėgimas su 
didele pompa, orkestrais, šaudy
mais ir raketomis. Mūsų akimis, 
šiam kraštui dar trūksta įgyven-

( Perkelta į 3-čią pusi. ) 

RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ 
52 autentiškos fotografijos — bolševikų 
darbų Lietuvoje 1941 birželio mėnesį liu
dininkės. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gaunama DIRVOJE. Kaina 15 c. 

K E N K Ė J A I  
Iš tikrų atsitikimų Lietuvoje per pirmą|f bolševikmetį 

Antanas Degutis 

1941 metų balandžio 6 dieną į Bai-
b'ii -pradžios mokyklą buvo suvaryti 
v'm is apylinkės ūkininkai išklausyti 
pranešimo, kaip reikia p r. siruo>ti pa
vasario sėjai. 

Ne pirmą pavasari IVetuvos ūki
ninkai grūdus sėjo ir ne pirmą kartą 
tam ruošėsi. Na, bet bolševikiškai sėjai 
ruoštis tada teko tikrai dar pirmą kar
tą. Tad ūkininkai rinkosi ir kalbėjosi — 
kokių gi čia naujų stebuklų mokys... 

Dar anksti rytą iš Degučių, valsčiaus 
atvyko net 13 ginkluotų milicininkų, 
kurie apžtūrėjo mokyklą viduj ir iš lau
ko, ar nėra kokios pragaro mašinos 
padėta ar taip kokių pinklių įtaisyta, 
o paskui užėmė sargybos vietas. 

— Kad tu surūgtum! — stebėjosi 
ūkininkai. Būdavo pats Smetona atva
žiuoja, ir tai tiek policijos nešniukš-
tinedavo iš anksto, čia jau koks ko
misaras iš pačios Maskvos atvažiuos ... 

Paskirtą valandą nuo Zarasų plen
to Zoknių pakalnėn nusileido automo
bilis. Milicininkai tuoj suvarė ūkinin

kus į mokyklą, prie durų pastatė vieti
nius muzikantus — Dairius, su armo
nika, klarnetu ir smuiku, ir kada aukš
tieji svečiai kėlė kojas iš automobilio, 
davė ženklą jiems groti. Grojo jie se
novišką revoliucinę dainą "Atsisakom 
nuo senojo svieto", nes internacionalo 
ligi to laiko jiems dar niekaip nepasi
sekė išmokti. Kenkėjai, sabotažnikai !... 

Du paskaitininkai, nešini sunkiais 
išsipūtusiais portfeliais, pro sargybos 
gretas Įsmuko į mokyklą. Sargybiniai 
tuoj užėmė vietas aplink mokyklą iš 
lauko, o svečius į vidų iškilniai lydėjo 
pats milicininkų viršininkas Kapralo
vas, 

Ūkininkai savo akimis netikėjo: 
vienas iš paskaitininkų, kurio portfe
lis buvo storesnis, kurį Kapralovas ve
dė pirmutinį ir sodino prie paskaitinin
kų stalo pirmoj vietoj, rodydamas jam 
ypatingą pagarbą, buvo ne kas kitas, 
kaip visų puikiai p ažįstamas ... Kal-
manas Gurvičius iš Antalieptės! 

— Tfu, kad tu sukeptum! Tai va, 

kas mus mokys, kaip vasarojų sėt! — 
pagalvojo dažnas ūkininkas, bet visi ty
lėjo, jDuikiai jausdami, kad mintis tai 
visų ta pati, tik garsiai jos geriau yra 
nesakyt... 

Kalmanioko pasirodymas iš pra
džių lyg ir paskleidė nusivylimo šešėlį 
ūkininkų veiduose: manė, kad čia atva
žiuos kas nors net iš Maskvos, o atva
žiavo iš Antalieptės... Bet paskui la
bai greit lyg ir kas atsileido, visi lyg 
lengviau pasijuto, nes gi — savas žmo« 
gus! Laukų dirbti jis tai nepamokyš, 
bet ir ko nors bloga iš Kalmanioko nie
kas negalėjo laukti. 

Kalmaniokas — anksčiau dabartinio 
draugo Kalmano- Gurvičiaus niekas ki
taip nevadino, kaip Kalmanioku — bu
vo visos apylinkės ūkininkų puikiai pa
žįstamas avių ir veršiukų pirklys iš 
Antalieptės miestelio. Buvo nedidelio 
ūgio, plačių pečių ir tikra retenybe 
žydų tarpe — jo plaukai buvo šviesūs, 
kaip pašukos. Akys po baltomis blaks
tienomis buvo gana tamsiai rudos i£ 
lietuviškai kalbėjo su stipriai žydišku 
akcentu. 

Jo prekyba sekėsi neblogai ir jis 
turėjo pinigų. Žmonės jį mėgo, nes jis 
neapgaudinėjo, ūkininkams, kuriemfc 
teko keltis į vienkiemius, paskolindavo 
pinigų persikėlimui, nelupo didelių pa
lūkanų, dėl skolų su nieku nesibylinė-
jo ir skolininkų neišnaudojo — žodžiu 

sakant, apie Kalmanioką blogo žodžio 
negirdėjai. Jau vien tas, kad ji žmo
nės vadino Kalmanioku, o ne Kalmanu, 
ne Gurvičium, rodė,^ kad žmonės jį 
mėgsta. . # 

Zarasų apskrities komunistų pa
žiba — Antanas Mėlyriis kadai gyveno 
Antalieptėj ir kaip tik pas Kalmanioką. 
Kalmaniokas sugyveno gerai ir su Mė
lynių, tad dabar, kai Mėlynis tapo Za
rasuose beveik visagalis, atėjo eilė ir 
Kalmaniokui iškilti aukščiau. Jis buvo 
priimtas į trijų savaičių agronominius 
kursus, juos sėkmingai baigė ir štai — 
mūsų Kalmaniokas nebe Kalmaniokas, 
bet -Zarasų Apskrities Agronomas-
Inspektorius pavasario'sėjos reikalams! 

Antrasis paskaitininkas buvo Ni
kita Gorėanovas nuo Lupenkos. Jis bu
vo supažindintas su klausytojais, kai£ 
Zarasų Apskrities Žuvų Tresto val
dytojo atstovas. Šį tolimesnio kaimo 
rusą maža kas iš ūkininkų tepažinojo. 
Bet iš jo laikysenos visiems buvo aišku, 
kad čia y*a ne tiek žuvų tresto, kiek 
NKVD atstovas. 

Susirinkimo ssili; buvo išpuošta: 
ant kiekvienos sienos po kelis įvairaus 
dydžio Stalino ir Lenino paveikslus, 
ir daugybė visokiausių plakatų, o pati 
palubė ištisai nuklota' raudonu popie-
1 ium... Plakatuose — šūkiai, kurių 
tarpe svarbiausi: Stalinas — šviesiau- ' 
šioji žvaigždė, Stalinas — mokytojų? 

mokytojas, Stalinas —- neklystanti tei
sybė, Staliną — genijus, Stalinas — ro
dyklė paklydusiems ir tt. O prieš pat su
sirinkusiųjų akis nuo lubų ant siūlų nu
leisti užrašai: Kas nedirba — tas ir ne-
Valgo, žemė tam, kas ją dirba, teisė į 
poilsį, teisė į mokslą, teise į senatvę... 
G skersai salę, ant lietuviškos drobes 
kruvinai raudonomis raidėmis išrašy-* 
ta: MIRTIS IR KALĖJIMAS LIETU
VOS REAKCIONIERIAM IR SABO-
TAŽNIKAM! 

* 

S  A 6- 0  T  A  Ž  N  I  K  A  M . . .  T a s  
Žodis buvo ypatingai ryškiai išdažytas. 
Svarbūs žodis... Bolševikmečiui užė
jus, tą prancūzų sukurtą ir rusų perim
tą žodį greit net ir piemenys išmoko, 
nors nelabai težinodami, ką jis reiškia. 
Sabotažnikas — slaptas kenkėjas, kuris 
tyčia ką nors padaro, kad pakenktų 
kokio darbo pasisekimui, rusų lūpose 
įgijo daug labiau apibendrintą reikšmę 
ir taikomas visur, absoliučiai visur: 
Sabotažą jų akyse gali atlikti ne tik 
keiksmu, ne tik žodžiu, bet ir slapčiau-
Ha mintim. Sabotažas — tai toks uni
versalus nusikaltimas NKVD akjrse, 
tad nėra nei dienos nei valandos, kurią 
negalėtum būti juo apkaltintas. Tai\ 
Itai tiems sabotažnikamS — kenkėjams 
''mirtis ir kalėjimas" ... Nedaug kas 
ir pastebėjo tą keistą propagandistų 
nenuoseklumą; pirma mirtis, paskui-
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GEORGE BERNARD SHAW 
~ Sis įdomus straipsni* 

gautas netrukus po G. E. 
Shaw mirties, bet dėl įvai-
rio ir gabumų žmogus, tu-
ti paskelbtas tuojau. Tie
są sakant, tas asmuo, bai
gęs savo dienas po Stalino 
paveikslu, negalėjo šiais 
laikais sukelti lietuviuose 
ypatingų simpatijų, tačiau, 
kaip daugiašalio charakte
rių ir gabumų žmogus, tu
rėjo ir tokių bruožų, kurie 
daug kam gali būti ne tik 
patrauklūs, bet ir pamo
komai [sidėmėtini. Tą kaip 
tik ir iškelia ši*} straipsnio 
autorius. RED. 

Be šešerių metų šimtmetį pra
gyvenęs dramaturgas Jurgis 
Bernardas Shaw mirę, lietu
viams gal ne tiek daug žinomas, 
kiek Šekspyras, su kuriuo ve
lionis save mėgo lygiagrečiomis 
statyti. Griežtu mėsos nevalgy
mu, nerūkymu ir svaigalų ne
vartojimu jis primena mūsų Vy
dūną, kuris taip pat turėjo po
linkį j dramą. ' 

Shaw įdomus savo viešai ro
dytais savotiškumais. Airiu gi
męs, jis rašė vien anglų kalba. 
Tai būtų lyg patriotingas lie
tuvis rašytų vien rusiškai. Ats1'-
sakydamas tėvynėje gyventi, jis 
tuojau išsiėmė jos pasą, kai tik 
Airija tapo nepriklausomu nuo 
Anglijos valstybe. 

Skelbėsi socialistu, bet visa
dos gana skardžiu balsu protes
tuodavo prieš vyriausybes, ku
rios imdavo iš jo pajamų mokes
čius socialistų siekiamiems vi
suomeniškiems tikslams. 

Jis rodė gilaus susirūpinimo 
visuomeninės santvarkos klau-

. simais, bet Ameriką ir Sovieti. 
! ją, kur žmonija išbando naujas 
sugyvenimo santvarkas, jis at
lankė būdamas jau senukas. « 

j Vegetaras ir blaivininkas, 
Shaw draugavo tik su "mėsa-
ėdžiais" ir "burnelių" nevengė-
jais. 

j Sakoma, jo keistoko elgesio 
| dalis buvusi tyčiomis daroma 
poza. Jis norėjęs sudominti mi
nią keistuoliu - komedijantu 
Shaw, kad jinai geriau klausy-

itų menininko - galvotojo Shaw. 
| žinantieji sako, kad jo mintys 
i nepergiliausios, tačiau jos reiš
kiamos neprilygstamo taikiau: 
ir tikslaus žodžio meistro. Tvir
tinama, kad jo žodžių dėka ang
lų tauta įvykdė pas save gilr 
revoliucinių ekonominių refor
mų be revoliucinio smurto. 

Shaw pažiūros į gyvenim; 
ypatingai sudėtos į jo dramų 
įžangas, virtusias tam tikra lite-
jratūros rūšim. Shaw save laike 
menininku - kūrėju. Jis piktai 
pašiepdavo tuos menininkus, ku-
jrie skelbėsi gyveną vien tik sa-
jvo menui. Jis pašiepė ir tuos 
kurie meną vartojo praktikoje 
liaudžiai palinksminti. 

Žmogus jam buvo — Iiešėjas 
tam tikros "gyvybines energi
jos", o žmogaus privalumas 
anot jo, esąs — tą energiją pri
imti ir perdirbti savo laisvąja 
valia, kuri esanti tiek laisva, kar 
mes to nei įsivaizduoti negalime. 

žmogus, sako jis, turi būti iš
tikimas savo nujautimams. Jis 
turi visomis pajėgomis vengti 
būti pusiau liurbis, pusiau ver
gas. Jis turi dirbti, veikti, kurti. 
Gyvenimo evangelija ("džiugus 
žodis") yra — dirbti. Tas ypa 
tingai . pablrėžta įžanginiame 

Y V E N I M A S  K O L U M B I J O J  
( Atkelta iš 2-o pusi. ) 

dinti šias krikščioniškas idėjas 
— tai realią užuojautą artimui, 
patekusiam į nelaimę, ir didesnę 
pagarbą Žmogaus gyvybei. 

Medellino apylinkėse beveik 
kasdien nužudomas vienas ar ke
li žmonės, dažniausiai, per girti; 
muštynes, kurios įvyksta, kaip 
jie sako, dėl "politikos". Ir at
rodo, kad vietiniai dėl to nela
bai jaudinasi. Nelaiko tai geru, 
bet beveik normaliu dalyku. 

Kitas nelabai teigiamas reiš-
lcfnys Medelline yra tai, kad po 
gatves ir namus slankioja daug 
elgetų, kurių daugumas, atrodo. 

yra profesionalai. Sakoma, kad 
šiltuose kraštuose pasitaiko daug 
| kontrastų. Taigi, netenka nu-
j stebti, kad ir puošnioje Medelli-
ino gatvėje, kur zuja naujutėlės 
! amerikoniškos mašinos ar vaikš-
I to elegantiški praeiviai, vėlai 
[naktį pamatai tarpvartėje ap-
! skurusią moterį su keliais i sku-
! durus įvyniotais vaikais, prašan
čią išmaldos. Ne be eto, kad čia 
nebūtų labdaringų įstaigų, ku
rioms gausiai aukojama ir ku
rios atlieka gal net didesnius 
darbus, negu kur Europoje. 

Dr. K. Karnauskas 
Iš Kolumbijos Lietuvio 

dramos "Man and Superman" 
žodyje: 

"Tikrasis gyvenimo džiaugs
mas yra justi, kad ,esi naudoja
mas tikslui, kurį pats pripa
žįsti didingu. Tegul tave iki 
paskutiniosios iščiulps pirm, ne
gu į šiukšlyną išmes — vis gi 
tu gyvensi ne kaip besikarščiuo
jąs, negalavimų bei nusiskundi
mų kupinas molio gabalėlis, bet 
kaip gamtos pajėga. Nesibarsi 
ant pasaulio, kam jis neprisi
verčia tave laimingu padaryti. 
Gyvenimas tik tada nelaimin
gas - tragingas, kada esi kitų 
savanaudiškai naudojamas tiks
lams, kuriuos žinai, kad jie yra 
žemi." 

Tikybinės Shaw pažiūros ne 
visai aiškios. Jis skelbėsi be
dieviu, bet šventąjį Raštą skai
tė aukščiau visų raštų. Jis tvir
tino, kad trokštąs pasaulyje 
įvykdyti krikščionišką brolybę 
ekonominiu socializmu ... 

Šio meto lietuviams patrauk
liausia pas Shaw, regis, bus jo 
darštumas ir raginimas nesnū
duriuoti, bet dirbti. Mūsų tautai 
gyvai išlikti ir pasiruošti atei
čiai reikia visų jos gerųjų sūnų 
bei dukterų nuolatinio bei įtemp
to darbo visais frontais. Tai 
mūsų išlikimo evangelija. Shaw 
kartą rašė: 

"Ko daugiau dirbu, tuo gi* 
liau gyvenu. Noriu būti gerai 
iščiulptas prieš mirtį. Man gy
venimas ne žvakė, bet liepsna, 
kuri valandėlei man įteikta neš
ti. Trokštu, kad rpano rankose 
ji koskaisčiausiai sušvistų, pirm 
negu įteiksiu kitoms kartoms 
nešti ją į ateitį." 

Perversmingas socialines re
formas laisvu piliečių pritarimu 
vykdanti Anglija gal taps lieps
na, rodanti žmonijai kelią pro 
Amerikos masinę komerciją ir 
Maskvos masinę vergiją. Jei 
taip, tai Shaw bus airis, kuris 
savo buvusiems tautos vergė
jams — anglams krikščioniškai 
atsilygino. Vyt. Sirvydas 

v. Shinka fWAtninatuij/z... • 
Ttbrsu DtriNeiiMC 

Aš LAIKIAU PAMALDAS U? 
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{domus stačiatikių dvisiškio 
pasipasakojimas. 69 puslapii< 
Galima užsisakyti Dirvoje, siun-
knygelė. Kaina — 50 centų 
čiant 50c pašto ženklais, arba 

$1.00 už dvi 

— Taip, draugas, tūksta 
tlėklngumo. Aš išsirašiau dy-
puką, giminaitį, tai kaip jis 
man atsidėkojo? Gėda net 
pasakoti! Tik atvažiavus aš 
gražiai jį priėmiau, pavaiši
nau, well, armabylu pavaži-
nėjau. Bet aš su motera tu
riu tik šešis rūmus, duktė 
jau ištekėjus už ortodoksų 

1 autybės vyro, ne biednas ale 
tikintis, eina į bažnyčią, tik, 
well, ortodoksas. Tai aš savo 
dypukui pasiūlinau dėl vie
tos stokos važiuoti pas mano 
pusbrolį, kuris singelys il
gai, sukau, turi daugiau 
ruimo gyventi. Tai jis tenai 
nuvažiavęs taip su manim 
negražiai pasielgė, net gėda 
pasakoti. Neparodė.jokio dė
kingumo^ kaip paskutinis 
chuliganas. , 

— Tai visgi papasakok, 
ką tas latrelis tau padare ... 

— Nuvažiavo jis pas tą 
singelį pusbrolį, o tas, pasi
rodo, serga... Tai šitas chu
liganas paslaugę jį kokias 
dvi nedėlias, o tas ėmė ir nu
mirė — ir užrašė tam chuli
ganui penkis tukstaneius, o Ekonomistai apskaiciujo, kad gamina 4,000,000 tomų geležies, 
man nieko. Kai Sltą sužino- §ian(jjen vįsų europiečių, įskai- 2,000,000 tonų špižiaus ir 2,000, 
jau — aš pasisiūliau jam pa- tant kare nedalyvavusius šve- ( 000 t. plieno, šiandien, kada plie-
dėti išgauti palikimą, ba ži- dus ir šveicarus, geriausiai gy- i no pareikalavimas yra milžiniš-
nau kaip angelskai peršne- vena liuksemburgiečiai. ,kas ir ta liejykla savo gamybą 
kėti ir kain loieri nueiti Liuksemburgas turi tik apie I plečia, liuksemburgiečių gerovė 

.. , PP. « 'į300,000 gyventojų. Tie gyven- beveik kasdieh kaip ant mielių 
O JIS ką gl zino. į {-0jai šiandien dėvi geriausios kyla. 

Kai išgavau 5 000, tai tab j angliškos medžiagos drabužius, j Bet gyventojai, kad ir dide-
thuliganas mane dar apsmei-j turi geriausius Šveicarijos laik- liame pertekliuje gyvendami, 

J j rodžius, važinėja geriausiais kaip paprastai būna, "pamurma" 
Na tai jau tikrai geras !Am~ *ikos automobiliais, foto- prieš valdžią, kad reikia išlai-

tipelis, jei Vietoj ačiū dar ap- I  f ffu0ja *eriausiais Vokietijos kyti "didelę", trijų batalijoj 
w . v' . J ; foto aparatais ir valgo geriausį kariuomenę... ir, Europai pra-
smeize. j Danijos ir Olandijos maista. Kai dedant ginkluotis, dar tą kariuo-

— Taigi, taigi. Ogi va kas juokaudami sako, kad tie menę reikia padidinti bent vienu 
man vaikščiojimas pas loje- 300,000 gyventojų gyvena kaip ar dviem batalionais 

dėlios ir well, nori iš sykio 
praturtėti. Aš prieš 40 me
tų visą nedėlią šapoj už du 
su puse dolerio dirbdavau! 

Sako, pažintį su tavim nu
traukiu! Tegu sau nutrau
kia, ale šitą tai jau turėtų 
tiek gėdos, svolačius, man 
palikt! 

— Kaip tai, palikt? Kokį 
šitą? 

— Taigi, kad dabar jau 
pasidaręs bagotyrium nusi
trenkė net i Pennsylvaniją, 
pas kitą pusbrolį, katras tu
ri bankoj 40,000, senas ir 
suparaližuotas. Sėdi ten jau 
keturios nedėlios, nešioja iš 
lovos, verda valgyt, maudo 
ir loja ant manęs, kai šuva. 
O tas durnius, vos gyvas, jį 
tik giria, o mane keikia. 

— Tai gal ii* gerai, kad 
slaugo suparaližuotą žmogų. 

— Ką čia, gėda net kal
bėt! Jei turėtų bent kiek dė

kingumo, kad išrašiau ir pri
ėmiau ir pakietą į Džerma-
niją buvau išsiuntęs, tai ne
turėjo ten trenktis, o palik
ti jį man. Galėjo ateiti ir pa
sakyti : pas šitą važiuok, dė
de, tu! 

Visgi 40,000, toks supara
ližuotas ilgai nepratrauks, o 
ką toks dvpukas veiks su 
tiek daug pinigų? Dėkingu
mo, svolačius, neturi jokio. 
Aš pradėjau už du su puse 
per savaitę. Kad jam vėl vis
ką paliks tai jau man aišku, 
bet ar manai, kad tas chuli
ganas vėl į mane kreipsis, 
kad padėti jam išrūpinti pa
likimą? 

— Kodėl, gal ir vėl kreip
sis, kaipo pas žinantį įstaty
mus ir turintį patyrimo gi
minę. 

— Oi, nesikreips tas svo
lačius, jaučiu, kad .nesi
kreips. Apšmeižė j akis. Ar 

EUROPOJ GERIAUSIAI LAIKOSI 
L I U K S E M B U R G A S  
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rį, trobelis, gseas ar nekaš
tavo? O šermenys? Tai kad 

karaliai. 
Iš kur gi Liuksemburgas gau-

Bet liuksemburgiečiai, skai
čiuodami kasdien didėjantį ku-

w . jna tiek pinigų pirktis visoms nigaikštijos ir privatinį kapita-
as is penkių tūkstančių pasi- ̂ ia pamin§toms gerybėms? J lą, neužmiršta .padėkoti ir pa
likau sau pusantro; tai ąr j Tarptautinės statistikos biu- lankiam likimui, kad paskutiny-
jam, chuliganui, negana tri- leteniuose Liuksemburgas lai- sis karas praėjo tik šiaurine 
ju ir pusės? Sako buvo komas žemės ūkio kraštu. Bet krašto dalimi ir nepalietė tos 
inšiūrvtas šermenys nekas-!taiP ngra. Jo mažy- garsiosios plieno liejyklos, kuri 

, ' , j. u v oitėje teritorijoje, savo didžiu, dabar jų ne tik pasididžiavimas, 
tavo, ale ar nebuvo trobelio? i šeštoj]. pasaulyje plieno lie . bet ir neišsemiamas turtas. 
O jis atvažiavo kaip dvi ne- j jykla. Ta liejykla per metus pa- Į -bg-

girdėjai tokį melą, aš jam, 
esą, nukniaukiau penkioliką 
šimtų! O kur mano trobe-
liai? čia viskas pinigą kai
nuoja. tai ne krajus, kur 
klumpes pasiėmei į ranką ir 
eini sau basas į bažnyčią. 
Išrašiau, pakietą pasiunčiau, 
čia vėl aisbaksą dovanojau, 
ekspensai ir ekspensai, o dė
kingumo jokio. Niekad žmo
gus nežinai, kokį svolačių iš
rašysi, nors ir giminę... Ar 
matei mano naują karą? 
Einam i strytą, parodysiu. 

Apžiūrėjome naują biuri-
ką, kuriam nereikia šiftų, 
tik spausk koja, o jis auto
matiškai viską atlieka. 

— Ar matei kokį nors 
karą kra ju j ? — patenkintas 
klausia. 

— Kur tu ten matysi! Ne
mačiau. 

— O tas svolačius Jonas 
atvažiavęs dar juokėsi iš 
mano pakieto. Klausiau jo: 
— ką dėti į pakietą? Atsa
kė: — kavos pupelių. Aš ir 
Įdėjau, kaip prašė, svarą ka
vos ir 7 svarus pupų, well, 
ką krajuj šebelbonais vadi
na. Tai atvažiavęs meluoja, 
kad šebelbonų neprašęs, o 
tik vienos kavos. Iš tokio 
melagiaus tai dėkingumo ir 
nelauk. Tai ką, ar jau spė
jai čia ir ta jų nusipirkti? 

—- Ar kaklaraišti? Ne, 
šitas dar iš Lietuvos. 

— Tai ar ir Lietuvoj žmo
nes su tajais vaikščiojo? 

— Ne, visi ten vaikščiojo 
nuogais kaklais, tik aš vie
nas buvau su tajum. 

— Na, draugas, neme
luok ir nesigirk. Klebonas, 
ana, sakė, kad tikrai yra 
dypukų, kur ir amerikanckai 
sušneka ir peiperius moka 
paskaityti. Tik atvažiavę ir 
tokie mandri. Ale tas mano 
Jonas yra tikras nedėkingas 
svolačius, gėda net pasako
ti, tai tau ir giminę išsira
šiau ... Šitą tai jau privalė
jo palikti man... Tiek tro
belio ... 

Ir įlipęs į biuriką paspau
dė koja automatą. 

kalėjimas.. . ititaip sakant, — nušaut 
ir pririšt... 

Ilgoka; pasivertęs popieriuose, pir
masis prabilo Kalmaniokas. Jo švelni, 
žydžiuojanti kalba nebuvo nei bau
gi, nei grasinanti, kaip kai kurių kitų 
ankstyvesnių agitatorių. Jis vis dar 
tebesijautė, kaip savas tarp savųjų, 
nors jo pareigos jį vertė laikytis ir kal
bėti oficialiai ir tas jį gerokai varžė. 

Nurodęs, kada sėti žirniai, miežiai, 
baigęs avižomis, pridūrė, kad Baibių 
apylinkėje reikia daugiau sodinti bul
vių, nes čia esą lengvos žemės. ' 

Po sėjos priėjo prie padargų ir pa
kinktų. Jis žinojo, kad Lietuvoje ūki
ninkai niekad neturėjo rūpesčio dėl 
egležies. ir jos atsargų nesudarinėjo. 
O dabar geležies niekur negalima gau
ti: yra užsakyta iš Rusijos, bet iš ten 
ateina tik instrukcijos*, kada arti, kada 
akėti ir kada sėti, bet geležis noragams 
ir akėtvirbaliams neateina... Ir jau 
buvo aiškiai matyti, kad iki sėjos tikrai 
neateis, čia tai ir teko Kalmaniokui 
parodyti savo išmintį, kaip paruošti 
žemę sėjai, kai nėra geležies noragams 
ir akėtvirbaliams 

V fc ' 
Ir jis nurodė išeitį, vadovaudama

sis bolševikine išmintim: iš dviejų senų 
noragų kalvis turi padaryti vieną nau
ją noragą; iš dviejų senų akėtvirbalių — 
vieną naują akėtvirbalį. Jei katras kal
vis nepanorės to padaryti, tai jis — 

sabotaznikas,— o tokiems yra numaty
ta vieta! 

Po tų svarbių pamokymų, Kalma
niokas, kap ir pridera, pagarbino iš ei
lės visu sovietiškus dievaičius, ir įsi
smaginęs užbaigė: 

— Joj sulojžem lietuviškas bur
žuazines linciugas, tei dabah tik visi su 
pečiū ir išėjsim in noija tieva Stalina 
hoju! * 

Čia Dainiai pagal įšakymą jau bū
tinai turėjo groti internacionalą ir, 
sirodo, visdėlto išėjo šis tas panašu, 
bet ne kiekvienas galėjo pažinti... 

Pakilo kalbėti Gorčanovas. 
Jis lietuviškai kalbėjo švariau, tik 

jam nuolat stigo žodžių. Jo kalba buvo 
grasinanti. Mirtis ir kalėjimas pakai
tomis kartojosi nuo pradžios iki galo. 
Jis, kaip žuvų tresto atstovas, pareik 
kė, kad dabar niekas neturi teisės nei 
su tinklais žuvauti, nei meškerioti — 
vistiek, ar buvusiuose valdžios, ar sa
vuose ežeruose. Ežerai ir žuvys pri
klauso tik žuvies trestui. Kas norės 
gauti žuvies, tas galės gauti iš Vals
čiaus vykdomojo komiteto raštelį, o su 
tuo rašteliu galės nusipirkti Zarasuose, 
pačiame žuvų treste. Tai esą labai pato
gu, nes nereikia nei sušlapti... 

Pridūrė, kad tas pats ir su uoga
vimu bei grybavimu, bet apie tai pla-' 
čiau pasakysią tos šakos inspektoriai 
kitą kartą atvažiavę. 

Po tų kalbų Kalmaniokas leido 

ti klausimus, jei kas kam nors neaišku. 
Visiems buvo aišku tik viena, kad 

išmintingiausia bus neaušinti burnos, 
bet Ignasius Trinkūnas, bežemis, buvęs 
"ustovas* (kerdžius), atsisojo ir klau
sia: 

-r- Va čia parašyta, kad žemė tan^ 
kurie ją dirba. O pasakykit man, kam 
gi bus grūdeliai, sviestelis, mėsytė ir 
kiaušinėliai? 

Kalmaniokas šyptelėjo, bet atsakė 
trumpai, kad, žinoma, irgi tam, kas 
dirba. 

— Neteisybė! Drauguži! Nugi tu 
labai gerai pažįsti Stepanioką, nugi Du
dėną! Kol bu^o kaime, turėjo 8 dešim
tines, kai išėjo vienasėdin, gavo 26, bej; 
pušelėm apžėlusių smiltynų. Dar ne
spėjo nei trobų perkelt, o valdžia už
dėjo tokias pyliavas, kad jam tenai ir 
per 10 metų tiek neužaugs! Neišpylė. 
Tai atvažiavo ir suėmė, išvežė, kaip sa-
botažniką! Tai kam gi grūdeliai? 

Arba va kad ir aš pats: savo žemės 
neturiu, trobos neturiu, bet geri žmonės 
išlaiko dvi aveles, 14 vištų. Ot, ir apdė
jo vilnų ir kiaušinių tokią duoklę, kad 
jeigu nebūčiau nuo ustovavimo laikų 
turėjęs sutaupytų vilnų, tai dabar jau 
ne čia kalbėčiau, o būčiau kalėjime, kaip 
sabotažnikasl 

Kalmaniokas numurmėjo kažinką, 
ko visai nebuvo galima suprasti, bet 
Trinkūnas, gal gelbėdamas jį iš keb
lumo, ar gal užsidegęs, pradėjo toliau 

drožti klausimus: 
— Va vėl parašyta: teisė į mokslą. 

Pirma Lietuvoj tokių dalykų nerašinė-
jo ant sienų, bet suėjo vaikui tiek metų, 
lad jau laikas mokyklon tai ir turi eit. 
O čia dabar teisė — tai ką, ar tai dabar 
taip bus, kai caro laikais, kas nori mo
kosi, kas nenori, lieka aklas, nei skai
tyt, nei rašyt? 

— Niū, dabah višakam yh laišve, 
— sumišęs, nebedrąsiu balsu atsiliepė 
Kalmaniokas. 

— O va čia pamaliavota, — tęsė 
Trinkūnas, nei neklausydamas Kalma-
Bioko atsiliepimo, — diedas su boba sė
di sau prie samavoro ir arbatą geria... 
O tu man pasakyk — samavorų ar greit 
gausim ? 

— Oje, in Tula dabah dideli užsa-
gakima, toj bus po samavoha višėm 
dėdam ir bobam, — jau su pasiryžimu 
atlaikyti atkirto Kalmaniokas. 

— Tai gerai. O dabar pakalbėkim 
iš ūkiškos šakos. Tu, Kalmanėli, kai da
bar jau agronomas, tai tu išaiškink 
man, kodėl ožkytės pienlis šaltas, o 
karvytės tai tik abi pamelžus šaltas? 

Salėj pasigirdo vos sulaikomo juo
ko prunkštelėjimai. Bet Kalmaniokas, 
nieko pikta nemanydamas, visai atvirai 
įasisakė, kad šita mokslo šaka jam dar 
nežinoma ir papraišė Trinkūną, jei jis 
žino, tai ir paaiškinti. Tas šypsodama
sis ir sako: 

— Matai, man regis, čia jau taip 

surėdyta, kad ožkytės uodegytė augštyn 
užriesta, tai pienelis aušta, o karvytės 
uodegytė žemyn, apsaugo pienelį nuo 
vėjelio... 

Juokas dar sunkiau buvo sulaiko
mas ir milicijos viršininkas nebeleido 
jaugiau kelti jokių klausimų. Susirin
kimas buvo baigtas. 

* Rytojaus dieną apylinkėje jau siau
tė NKVD agentai, jieškodami... sabo-
tąžnikų, kurie pakurstė Ignasių Trin
kūną taip kalbėti susirinkime. Kad jis 
pats — visiškas proletaras, nepasamdy-
tas, savo noru būtų taip kalbėjęs, tas 
negalėjo tilpti enkavedistų galvose 

Bet, jei yra nusikaltimas, tai turi 
•būti ir kaltininkas. Kas apylinkėj tur
tingiausias ir įtakingiausias. Bivainis? 
Na, tai jis ir kaltas! 

Ir štai ramią naktį milicija apsu
po Bivainio trobą. Kol Bivainis iš miego 
išbudintas priėjo prie durų, enkavedis
tai jas verste išvertė ir partrenkė į že-
itię Bivainį, kurį tuojau ėmė spardyti, 
sakydami — čia tau Tūlos samavoras, 
čia tau ožkytės uodegytė, tu v s a b o-
t a ž n i k e ! 

-Pora kaimynų, pajutę, kad Bivai-
nių namuose kaž kas darosi, tik slapta 
galėjo stebėti ir pamatė, kad abu Bivai-
nius išveda į vieškelį, kur laukė enka-

: vedistų mašina. Kitą dieną Bivainių 
ūkyje jau šeimininkavo tolimo kaimo 
rusai, džiaugdamies, kad vienu... ša
bo tažniku — kenkėju mažiau. 
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II 

MUZIEJŲ VARGAI BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS METAIS 

1 .  A  n  a  r  c  h  i  j  a  m u z i e j ų  t v a r k y m e  
1940 metu birželio 15 dieną bolševikams raudonosios 

armijos, tanku, NKVD būrių pagalba okupavus Lietuvą, iš kar-
tt) muzieiinis gyvenimas nejuto kurių didesnių varžtų. Atrodė, kad 
ijf bolševikai moka vertinti kultūrinį turtą bei muziejinius rin
kimus. Muziejinis darbas iš pradžių ėjo dar nepriklausomos Lie
tuvos loikais nustatytomis vėžėmis. Tuo metu, kai įvairių kita
taučių diriguojamos masės, lyg apstulbusios, dalyvavo mitin
guose ir "padėkos pareiškimo už Lietuvos išlaisvinimą" demon
stracijose, Lietuvos muziejininkai ramiai tęsė savo Įprastini darbą 
ir džiaugėsi, kad jiems nereikia reikšti entuziazmo naujųjų įvy
kių proga. Deja, tokia padėtis neilgai tetruko. Po tariamojo Lie
tuvos "prisiiungimo" prie TSRS bolševikinis režimas pradėta 
žymiau justi ir muziejuos^. Vis dažniau iš komunistinių ir bolševi
kiniu sluoksniu buvo girdėti balsu, kad Lietuvos muziejuose esąs 
susispietes prieštrvbinis elementas ir ten tebevyraujanti senoji 
"smetonine dvasia". . 

„ įsisteigus bolševikinėms profesinėms sąjungoms, muziejų 
darb".otoiu reikalai buvo pavesti specialiam švietimo skyriui, ku
rio vedėta buvo plačiai pafrarsėiusi savo čekistine veikla žydaitė 
Komodaitė. Ji tiesiog nerdamosi iš kailio pradėjo "veikti" ir mu
ziejininku tarpe, kviesdama profesinėse sąjungose atstovų susi
rinkimus. si"s^ama j muzieius daryti pranešimus, reikalaudama 
mHei'i bendrarlarKiams aiškintis Stalino konstitucija, komunis
tu partijos istoriją ir įsitraukti i politinį darbą. Prie muziejr 
įsteigtos procesinės sąjungos su valdybomis ir proforgais ėmė 
kištis i mu^ieiu tvarkymo reikalus. 

Čia negalima nepastebėti, kad vienas kitas to meto muzie
juose įsteigtu profesinių sąjungų darbuotojas dėl savo naivumo 
ii* neratvrimo perdaug pareiškė nereikalingo veiklumo ir parodė 
nenuoširdumo tiems savo gerai pažistmiems asmenims, kuriuos 
likimas tada buvo nubloškęs dirbti muziejini ar jam artimą darbą. 
Bet, laimei, toki'j asmenų buvo maža, pagaliau, ir tie patys vėliau 
pamatė, kad bolševikinė santvarka yra paremta melu, teroru, 
apgaule ir prievarta. Muziejininkų susirinkimuose ir pranešimuo
se būdavo tiesiog komišku atsitikimų, kada pranešėjas aiškindavo 
tiek priešingus tikrovei Stalino konstitucijos' dėsnius, jog beveik 
visa auditorija nesusilak.vdavo nesišypso jusi. 

Kaip visose jstaigose, taip ir muziejuose buvo įvesti rau
donieji kampeliai ir sieniniai laikraštėliai. Deja, ir vienų ir kitų 
padėtis buvo nepavydėtina. Į tuos kampelius niekas nesilanky
davo, o į sieninius laikraštėlius nieką; nenorėjo rašyti, švenčių 
metu, be abejo, buvo iš viršaus įsakyta. dekoruoti muziejines 
patalpas įvairiais socialistiniais šūkiais ir paveikslais. Taip pa
mažu ir į Lietuvos muziejus buvo Įnešama "tikrosios socialisti
nės" kultūros. 

Toji bendro j d bolševikini ir komunistine propaganda, kaip 
jau minėta, muziejuose nepadarė gilesnių pėdsakų. Kadangi di
džioji dalis Lietuvos muziejų darbuotojų buvo. padorūs lietuviai 
ir savo rūšies specialistai, kurie su politiniu gyvenimu nedaug 
ko bendro teturėjo, tai ir į šią propagandą jie žiūrėjo iš šalies 
visiškai neužsidegdami jos brukte brukamais šūkiais. Kitapus 
vertus, ir to meto Lietuvos valdytojai - bolševikai ir komunis
tai iš pradžių į muziejus nedaug tekreipė dėmesio, kadangi tu
rėjo labai daug "darbo" kitose gyvenimo srityse ir prie muziejų 
tvarkymo dar nebuvo priėję. Deja, ir čia turime konstatuoti 
gana liūdną kai kurių jaunesniųjų muziejininkų elgesio faktą, 
! ūtent, kad jų tarpe atsirado vienas kitas toks, kuris pradėjo 
daryti priekaištų muziejų vadovybėms, kad jos neprisitaikan
čios prie naujos dvasios. Konkrečiai tariant, kai kuriems dides
niųjų muziejų direktoriams buvo jų padarytas priekaištas, kam 
bolševikų okupacijos laikais muziejuose toleruotas religinis liau
dies menas, kaip įvairios statulėlės, kryžiai ir kt. žinoma, mu
ziejų vadovai Į tas pastabas nekreipė dėmesio, aiškiai suprasda
mi. ką tokios pastabos reiškia ir kokia yra jų vertė, šis, iš pa
viršiaus žiūrint, paprastas reiškinys visdėlto buvo simptomatiŠ-
kas ta prasme, kad tuo būdu muziejų tvarkymo darbe ir ad
ministravime pasirodė pirmieji anarchizmo pėdsakai. Melu, ne-
nusimanymu, dažnai žemu karjerizmu pridengtas muziejų "re
formatorių" balsas ilgainiui virto žalingu anarchistiniu darbu. 
Mat tokie muziejų "reformų" reikalavimai iš bendradarbių tarpo 
dažniausiai ateidavo netiesiogiai iš kitų nežinomų vietų. Per 

tokius reikalavimus Į Lietuvos muziejus slinko komunistinės ir 
bolševikinės bacilos, kurios vėliau buvo bepradedančios pavojin
gai griauti ir ardyti Lietuvos muziejus. 

Kaip visose gyvenimo srityse, taip ir kultūrinių- reikalu 
tvarkymo darbą bolševikai rėmė beveik išimtinai politine pro-
paganda. Jie ir čia žadėjo tiesiog kalnus nuversti. Deja, gy
venimo praktika parodė, kad jie nieko gero padaryti neistengė. 
Mes čia bendrais bruožais dar prisiminsime tuos asmenis ir 
įstaigas, kurios bolševikų okupacijos Lietuvoje metais tvarkė 
Lietuves kultūrinį, tuo pačiu ir muziejų reikalus, švietimo Liau
dies Komisariato priešakyje stovėjo visada jautęs Maskvai sim
patijų rašytojas Antanas Venclova. Jis jau ir nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo žinomas kaip nuotaikos ir gana ribotų su
sivaldymų žmogus. Jo padėjėjais buvo paskirti Liudas Gira ir 
Juozas Žiugžda (Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Vy
riausybės Nutarimų ir Potvarkių Rinkinys Nr. 1, 1940 m. spa
lio 12 d.). 

KULTŪRINĖ VEIKLA BALTI MORE J E 
Baigėme metus ir su rūpesčiu 

Veide žengiame į 1951-uosius. Ką 
jie mums atneš? 

Prisiminę pereitus metus, ma
tome, kad baltimoriečiams jie 
kultūrinėje veikloje buvo gana 
derlingi. Tačiau šie metai, at
rodo, bus liesoki, nes, be su
ruošto šokių vakaro, Tremtinių 
draugijos valdyba mano su
ruošti po Velykų tik gerada
riams padėkos vakarą ir gal 
kokį nors vėl šokių vakarėlį... 
Ir viskars. 

Aktorius Palubinskas, kurį tik 
vieną ir turime Baltimore j e, at
rodo, irgi ramiai sau dirba če
modanų fabrike ir stebi nauja
kurių ramybę ir snūduriavimą. 

Kaip miela buvo pereitų metų 

rudenį pamatyti lietuvių svetai
nės scenoje "Pirmą Skambutį" 
ir pavasarį "Uždavinį". Rimtai 
išklausėme suruoštus Dr. V. Ku
dirkos ir baltimoriečio poeto Ed
gar Allan Poe minėjimus. Gro
žėjomės Juzės Augaitytės ir Ga
linos Leonienės puikiu koncertu. 
Didžiavomės naujakurių choro 
ro koncertu, kuriam vadovave 
Br. Jonušas, ir tt. ir tt. 

Dažnai skaitome spaudoje, kad 
tai vienoje, tai kitoje kolonijoje 
buvo suruošti literatūros vaka
rai ar koncertai, tai čiurlionie-
čiai padarė didelį malonumą sa
vo atsilankymu, tai kitas koks 
ansamblis pasirodė, o pas mus 
tik... šokių vakarėlius tepa,-
jėgia suruošti. 

Kęstutis Varnagiris 

PENKIOLIKA METU DAYTONE 
Šių Naujų Metų dieną suėjo 

lygiai 15 metų, kaip Daytone 
(Ohio) lietuvių (šv. Kryžiaus) 
parapijoj klebonu yra kun. Leo
nas J. Praspalius. Jis per tą lai
ką savo daugeriopas pareigas at
liko pavyzdingai, yra parapiečių 
bei visų apylinkėje gyvenančių 
lietuvių nuoširdžiai gerbiamas. 
Visi linkime jam dar ilgus metus 
čia sėkmingai klebonauti. 

Paminėtinas ir klebono padė
jėjas kun. V. Katarskis, kur 
klebonas kun. Praspalius, kai} 
savo giminaitį, atsikvietė iš Vo
kietijos. Kun. Katarskis yra nc 
tik puikus bažnyčios pareigūnas., 
bet ir uoliausias lietuviškume 
palaikytojas bei lietuviškos veik
los žadintojas mūsų būrelyje. J< 
pastangomis, seniesiems Dayto 
no gyventojam lietuviams pade
dant, mūsų kolonija praturtėjo 
graži.u naujakurių būreliu, kurie 
labai pagyvino vietos lietuvių vi
suomeninį gyvenimą. Gaila, čir 
taip gražiai pasižymėjęs B. Pakš
to orkestras mus apleido ir iš
keliavo į "platesnius vandenis", 
į Chicagą. Iš žymesniųjų nauja
kurių čia dar turime laikraštinin
ką L. Valiuką, kuris turi suma
numo ir energijos gana dažnai 
amerikiečių laikraščiuose labai 
taikliai painformuoti šio krašto 

visuomenę apie Lietuvos padėt' 
ir kitus su tuo surištus klausi
mus. Tai ypač Daytone svarbu, 
ne daugumui tie reikalai maža 
kam čia tebuvo žinomi. J.A.U 

Šis tas iš BRCCKTONO 
Brocktono, Mass., tremtini! 

nutarė kas mėnuo surinkti p' 
$25 vienintelei lietuvių gimnazi 
jai Vokietijoje (Diepholze) pa
remti. Tam sudaryta speciali ko
misija, kuriai pirmininkauja 
Pov. Mažeika. 

Lietuvių Bakūžės Taryba ge 
nocido parodos užbaigtuvių pro 
ga surinko tremtiniams paremti 
$34 ,kurie pasiųsti Balfui. Ta 
ryboje yra 24 nariai, aštuonii 
vietos organizacijų atstovai. 

Gruodžio 10 čia buvo didelis 
koncertas, kurio programoj da 
lyvavo solisai J. Krištolaitytė i 
R. Juška (Amerikoj gmęs ir au
gęs lietuvis daininkas), akto
rius V. Žukauskas ir muz. J 
Kačinskas, taip pat ir vietos 
tautinių šokėjų grupė. Koncer
to pelnas irgi paskirtas Balfui. 

Brocktono Lietuvių Taryb? 
jau rengiail Vasario 16-tosios 

minėjimui. 

MUSŲ Redaguoja 
Pranas Skardžius 

AKTINGAS, PRECIZIŠKAS, FANTAZUS ir kt. 

Tiek Liudas Gira, tiek Juozas žiugžda Lietuvos visuome-
menėje buvo žinomi kaiporiginalai. Pirmasis buvo lankstus po
litinio kailio keitėjas, antrasis gi kaip užsispyręs "demokratas" 
lietuviškų gramatikų autorius. Negalima pasakyti apie tuos 
asmenis, kad jie būtų buvę charakterio ir stiprių įsitikinimų 
įmonės. Tačiau jie visi Lietuvos kultūrinių Reikalų tvarkyme 
turėjo lemiamą žodį. Vėliau, būtent, 1940 m. gruodžio 9 d. Liau. 
lies Komisarų Taryba patvirtino šios sudėties švietimo Liaudie? 
Komisariato kolegiją: Antanas Venclova — švietimo liaudie:-
komisaras, Liudas Gira — švietimo liaudies komisare, 
pvaduotojas, Vincas Žilionis — pradžios mokyklų val-
lybos viršininkas; Petras Mikutaitis — vidurinių mokyklų val-
lybos viršininkas, Juozas Geniušas -r- suaugusių švietimo val
dybos viršininkas, Petras Juodelis — meno reikalų valdybos vir
šininkas, Antanas Račinskas — kadrų skyriaus viršininkas ii 
Liudas Dovydėnas — priešmokyklinių įstaigų ir vaikų namų sky 
riaus viršininkas. 

Reikia pripažinti, kad didžioji šių asmenų dalis yra visa 
padorūs lietuviai ir nėra jokios abejonės, kad jiems tikrai rū 
pėjo gerai sutvarkyti Lietuvos kultūrinius reikalus. Bet jie tan 
buvo bejėgiai, nes bendrosios jų darbo direktyvos ėjo iš Mask 
ves. Kad Maskva galėjo būti nepatenkinta šio kolektyvo veiki.' 
ir greičiausia reiškė jam nepasitikėjimą, rodo ir ta aplinkybė 
kad į švietimo Liaudies Komisariato atsakingas vietas pamaži 
buvoT pradėti skirti rusai bolševikai ir žydai. Bolševikų rusų ir 
:ydų grudimą į atsakingas kultūrinio gyvenimo sritis mes ma
tome iš šių faktų: 

1940 m. spalio 14 d. Vasilijus Procenko paskirtas Vyriau 
šiosios Literatūros ir Leidyklų Valdybos viršininku ^Lietuvos 
Tarybų Socialistinės Respublikos Vyriausybės Nutarimų ir Po
tvarkių Rinkinys Nr. 1 (4), 1941 m. sausio 20 d.), 

1941 m. kovo 6 d. Genadijus čučaklovas paskirtas Mene 
Reikalų Valdybos viršininko pavaduotoju prie LTSR Liaudies 
Komisarų Tarybos (Liet. Tarybų Socialistinės Respublikos Vy
riausybės Nutarimų ir Potvarkių Rinkinys Nr. 8 (11), 1941 m. 
balandžio 29 d., 

1941 m. balandžio 1 d. Ignas Gaška paskirtas Lietuvos 
TSR Valstybinės Leidyklos direktorium (Liet. Tar. Soc. Resp. 
Vyriausybės Nutarimų ir Potvarkių Rinkinys Nr. 9 (12), 1941 m. 
gegužės 9 d.), 

• 1941 m. balandžio 10 d. Ivanas Isačenka paskirtas Lie
tuvos TSR telegramų agentūros "Elta" direktorium (Liet. Ta
rybų Soc. Resp. Vyriausybės ir Potyarkių Rinkinys Nr. 11 (14), 
1941 m. birželio 16 d.). 

Nėra jokios abejonės, kad minimi rusai bolševikai buvo į 
tokiąs atsakingas kultūrinio darbo vietas paskirti tam, kad kiek 
galint greičiau Lietuvos kultūrinį gyvenimą užtemptų ant Mask
vos propagandinio kurpalio. Jie maža tesiskaitydavo ir su savo 
lietuviškaisiais konfratrais. ' i 

(Bus daugiau) . 

1950 , ®fl. Naujienų Nr. 298 
"Kalbos dalykų" skyriuje tarp 
ko kito pastebėta, kad mes bend
rinėje kalboje užuot aktingas, 
preciziškas vartojame ir veiklus, 
tikslus. Bet iš tikrųjų nevisai 
taip yra. Visų pirma būdvardžio 
aktingas vietoje jau nepriklau
somybės laikais plačiai esame 
vartoję aktyvus šalia pasyvus, 
objektyvus, pozityvus, subjek
tyvus ir kt., nes tai yra visai 
taisyklingas, tikslingas ir leng
vai pateisinamas dalykas: 1) 
aktyvus šalia aktyvas lengvai 
gali būti paremtas mūsų kalbos 
duomenimis, plg. atsparus — 
atsparas, atspara, pagrindus — 
pagrindas, pavydus — pavydas 
sandarus — sandaras, sandatv 
ir kt., taigi ir moralus — mora 
las, negatyvus — negatyva? 
objektyvus — objektyvas šalir 
vienų būdvardžių akuratus de 
likatus, konkretus, modernui 
subtilus ir kt.; 2) čia mes br 

reikalo nevartojami priesago: 
-ingas, kuri mūsų bendrinėje 
kalboje turi ypatingą ir aiški-
reikšmę, pvz. išmintingas, pie 
ningas, protingas, žuvingas i 
rįs daug aktų, gausus aktų", 
aktingas, pasingas, objektinga? 
subjektingas ir kt., mes paga 
priesagos -ingas reikšmę ture 
tume visų pirma suprasti "tr 
rį daug aktų, gausus aktų' 
"gausus pasų", "gausus objek 
tų" ir kt.; 4) šiokiais atvejai 
vartodami lotynišką priesa^ 
-yvus, mes darybos atžvilgi 
dirbtinai neatsiejame kalbam' 
jų būdvardžių nuo atitinkam-
daiktavardžių, sutaupome prie 
sagą -ingas jos tiesioginiai' 
tikslui (plg. religingas, šimpa 
tingas, tragingas ir kt.) ir tu> 
būdu daugiau sutiksliname. br 

praturtiname mūsų bendrinė 
kalbos vartoseną. Pvz. šalia a'" 
tyvus, moralus, objektyvus i 
kt. lengvai galime susidarvf 

rūšinius būdvardžius aktyvinir 

moralinis, objektyvinis, trurr 
pesnius ypatybinius dfeiktavar 
džius (pvz. aktyvumas, aktyvv 
bė, moralumas, moralybė ir -kt. 
aktingvbė, morališkybė būtų la 
bai griozdiški dariniai), priežas 
tinius veiksmažodžius aktyvini' 
"daryti aktyvų", moralinti "da
ryti moralų, dorinti", objekty 
vinti "daryti objektyvų" (if 
aktingas, morališkas, objektin 
gas atinkami išvestiniai veiks, 
mažodžiai yra visai neįmanomi) 
ir tt. 

Visai ta pati istorija yra i 
su preciziškas: 1) priesagr 
"iškas čia nieko naujo nepasako 
Ir todėl visai lengvai galime be 
jos apsieiti; 2) kaip iš lot 
abstractus, accuratus, eoneretus 
"orrectus turime susidarę ab
straktus, akuratus, konkretus, 
korektus, taip iš lot. praecisui* 
lengvai gali būti mūsų išvestas 
precizus (plg. anglų precise, pre. 
precis, vok. praezis) šalia rūši
nio būdvardžio precizinis, daik
tavardžių precizumas, precizybė 
(preciziškybė niekas nepasakv-
sime!), veiksmažodžio precizinti 
"daryti precizų, precizuoti, tiks
linti" ir tt. Preciziškas reikiant 
galėtų būti tiesiogiai išvestas iš 
precizijos visai panašiai, kaip 

kad iš poezijos gali būt suda
rytas poeziškas "būdingas po
ezijai, atitinkąs poezijos reikala
vimus". Taigi precizus "tikslus, 
vok. genau, praezis, anglų pre
cise" gali būti skiriamas nuo 
preciziškas "vok. praezisions-
maessig" visai panašiai, kaip 
tikslus yra skirtinas nuo tiks-
liškas ' 'atitinkąs tikslą, vok. 
zweckmaessig, pre. conforme a 
la fin, final, anglų expedient, 
suitable, final" (žr. St, Šalkaus
kio "Bendroji filosofijos termi
nija", 157 psl.). 

Mūsų dabartinėje praktikoje 
dėl šių žodžių nevienodai el
giamasi. Pvz. M. Niedermanno, 
A. Senno ir F. Brenderio žo
dyne šalia aktingas lygia reikš
me duodamas ir aktyvus. V. 
Gailiaus "Vokiškai lietuviškame 
žodyne", kurio lietuvių kalbą yra 
žiūrėjęs L. Dambriūnas, vok. 
aktiv teverčiamas į aktyvus, 
veiklus. Taip pat aktingo neran
dame ir V. Pėteraičio "Lietuviš
kai angliškame žodyne". Bet 
atsiranda jau skirtumo dėl pre
cizus: V. Gailiaus žodyne vok. 
praezis verčiamas į precizinis, 
tikslus, o V. Pėteraitis būdvardį 
tikslus laiko tolygiu su preci
ziškas. čia abiem atvejais el
giamasi negerai:'pirmuoju at
veju be reikalo vartojamas rū
šinis būdvardis precizinis preci-
zaus vietoje (plg. natūralus ir 
natūralinis, pozityvus ir pozi
tyvinis ir kt.), o antruoju at
veju preciziškas neskiriamas 
nuo precizus, t. y. be jokios nau
dos, balastiškai vartojama prie
saga -iškas ten, kur be jos leng
vai galima apsieiti. 

Vartodami aktyvus, pasyvus, 
moralus, precizus ir šalia to 
kriminalus "nusikalstamas, bau
džiamas" (bet kriminalinis "su
sijęs su kriminalu, kriminalios 
rūšies", pvz.: kriminalinė teisė, 
kriminalinė policija ir kt.), na-
cionalus "tautiškas" (šalia na
cionalinis, nacionalybė "tautybė" 
ir kt.) ir tt., mes jokio komišku
mo nesudarome, kaip kad L. 
Dambriūnas gana lengvai spren
džia rašydamas apie "Lietuvių 
kalbos vadovą" 1950 m. Draugo 
Nr. 268. Ir dar daugiau: var
tojant akuratus, korektus ir kt. 
be priesagos -iškas, tiek mums, 
tiek kam kitam vargiai galėtu 
ateiti į galvą rašyti simpatus, 
taktus, fantazus, kaip kad L. 
Dambriūnas toje pat recenzijo
je yra linkęs daryti linksmas iš
vadas: viena, tokios lytys ne
gali būti išvestos nei iš antiki
nių, nei iš kurių kitų dabartinių 
Vakarų Europos kalbų; antra, 
šiokios rūšies dariniai negali 
būti pateisinti ir iš mūsų kal
bos. Pvz. šalia simpatija, fanta
zija lietuviškai gali būti suda
ryti tik būdvardžiai simpatingas, 
simpatiškas, simpatinis ir fanta
zingas, fantaziškas, fantazinis 
o šalia taktas dėl galėjimo galė
tų būti sudarytas ir būdvardis 
taktus (plg. draugas — draugus, 
kalnas — kalnus, nagas — na
gus "nagingas", ženklas — ženk
lus ir kt.), bet gyvo reikalo nė
ra tam daryti, nes dabartinei 
bendrinei kalbai yra aiškesni ir 
suprantamesni būdvardžiai tak

tingas ""turįs takto7 tactful, 
taktvoll", taktiškas "atitinkąs 
takto ar taktikos reikalavimus, 
taktmaessig" (ne taktinis, kaip 
kad V. Gailiaus žodyne klai
dingai verčiama) ir taktinis 
"susijęs su taktu arba taktika" 
(pvz. taktiniai manevrai). Tai
gi mūsų būdvardžių tikslus ir 
veiklus visai geri lotyniški ati
tikmenys bendrinėje kalboje ga
li būti tik precizus bei aktyvus, 
visai panašiai, kaip kad progre
sas, progresyvus ir regresas* 
regresyvus labai gerai atitinka 
mūsų pažanga, pažangus ir at-
žanga, atžangus, o tokie dari
niai kaip simpatus, fantazus ga
li būt sudaromi tik dirbtinėms 
išvadoms paremti, nes analogijl 
nėra ir negali būti vartojami 
savavališkai, betkur pakliuvus. 

Klaidos atitaisymas 
1950 m. Dirvos Nr. 52 "Tik

rinių svetimybių rašyboje ir 
transkripcijoje" yra parašyta: 
Berkeley gali būti... vadina
mas ... iš angliško (tarimo) 
B a r k l i s .  T u r i  b ū t i ;  g a l i  b ū t i . . .  
vadinamas Baklis. 

A .  Š a p o k o s  

LIETUVOS ISTORIJĄ 
ir 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
galite gauti naujai jsisteigusioj lietuvių spaudos platinime 
įstaigoj — 

LIETUVIŲ SPAUDOS FONDE 
Lietuvos istorijos kaina $6.00, Lietuvių kalbos vadovo $4 50 
Tenpat galima gauti ir kitokių Lietuvos nepriklausomybes 
laikais bei tremtyje išleistų knygų, kalėdinių sveikimam 
atvirukų, žurnalų ir kt. Rašykite šiuo adresu: 

Lietuvių Spaudos Fondas 
6755 S. Western Ave., 

Chicago 36, lit 
m m* 

Kalbine apžvalga 
1. M. Gudelio aimanos 

M. Gudelis, drauge dirbdamas 
su P. Joniku vienoje redakcijoj^ 
Naujienų Nr. 294 aimanuojfeį 
kad esą negalima su Pr. Skar
džiumi lietuviškai susikalbėti: 

, jį klausi viena, o jis atsako kita. 
Ir šias savo aimanas norėdamėi 

• daugiau pabrėžti, jis toliau r*» 
jšo apie daktaro santykį su Pr. 
Skardžiumi. Rašo vargšas dau
giau nepagalvodamas, kad tai, 
kuo jis remiasi, gali būti ir pa
prasta korektūros klaida. Ir dar 
daugiau: iš anksto pasmerkęs 
Vadovą, net gerai nesusipažinę^ 
su jo turiniu, ir rašydamas visai 
vienašališkai, kartais suklupda
mas ties visai aiškiais dalykais 
(pvz. dėl mechaniko rašymo ir 
kt.), jis net nepagalvoja, kad 
Pr. Skardžius lengvai gali į kai 
kuriuos jo rašymus visai ne
kreipti dėmesio arba pasisakyti 
tik dėl tų dalykų, kuriuos jis 
randa vertus atsakyti. Apskri
tai imant, M. Gudelis'gali būti 
ramus: Pr. Skardžius dėl riifii-
tai keliamų lietuvių kalbos d£U 
lykų, kiek turėdamas atspėja
mo laiko, visuomet pasisakys, 
kaip kad pvz. jau išsamiau yra 
pasisakęs dėl joto vartojimo# 
dėl priegaidžių pavadinimu Ir 
kt. 

2. Patflto... 
Draugo Nr. 273 buvo išspaus

dintas A. Salio atsakymas Pr. 
Skardžiui. Tai didžiai patiko 
Vilniai: 231 numeryje vienas 
jos korespondentas cituoja ne
mažą A. Salio atsakymo dalį, 
pabrėžia, kad vienas dipukai 
kalbininkas užpuolė kitą dipuką 
kalbininką, kad A. Salio tonas 
esąs piktokas, todėl, vadinasi, 
juodu pešasi. Tai konstatavęs, 
šis korespondentas toliau pami
ni porą A. Salio vartojamų pa
vyzdžių ir daro gudrią išvadą: 
Pr. Skardžius, rašydamas Vm, 
dovą, iškraipęs bendrinę lietu
vių kalbą: milijono vietoje rašąs 
milioną, su kuriuo nesutinką ne 
tik eiliniai žmonės, bet ir jo 
buvusieji kolegos, A. Salys ir 
P. Jonikas, kurie "taipgi skai
tosi žymiais kalbos žinovais'% 
čia būtų įdomu žinoti: jei ką 
nors panašaus būtų parašęs A. 
Salys, ir Pr. Skardžius, užsiga
vęs dėl nepakvietimo bendra
darbiauti (vokiečių okupacijos 
metu, rašant kolektyvinį darbą 
apie lietuvių kalbą, jis tikrai ir 
buvo nepakviestas), būtų pikto
kai suvaręs ožio ragan tą darbą, 
tai Vilnis, be abejonės, būtų są 
pasitenkinimu citavusi Pr. Skar
džių: juk jai svarbu, kad dipu
kai kalbininkai pešasi! 

Tąįgi, "i my pacbąji". 
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D A R ' B L O G I A U  
Pagaliau užklydo Nemunas ir 

pas mus. Tad susidarė galimybė 
susipažinti su visu prof. V. Krė
vės pasakojimu apie pirmosios 
bolševikinės vyriausybės suda
rymą Lietuvoje 1940 metais. 

Čia pasakojama daug dalykų, 
kurių niekas negali patikrinti. 
Tai pasikalbėjimai su Dekano
zovu, su St. šilingu, su J. Pa-
leckiu, su A. Merkiu. Vienin-

Dar kartą del prof. V. Krėves pasakojimo 

teliai kai kurių pasakojimo vie- įdariusią padėtį. 

pasiūlymu, »»t neloiduai apklausti 
raudonosios armijos kareivio, kurio 
esą žodžiais pasirėmus, kaii> nuo mūsų 
saugumo nukentėjusib, ji kaltino Vi
daus Reikalų Ministeriją, netgi pa
reikalavusi suimti Vidaus Reikalų Mi
nisters Skučą ir Saugumo departamen
to direktorių Povylaitj. 

Tokie gandai ėjo Kaune, o gal jie 
buvo pasiekę ir tolimus Lietuvos už
kampius, bet spaudai nebuvo leidžia
ma nei vienu žodžiu prasitarti apie šu

tų dar prieinami liudininkai ga
lėtų būti tik E. Galvanauskas ir 
V. Sidzikauskas, bet jų vaidmuo 
tuose pasikalbėjimuose ne es
minis. žinoma, galima būtų 
bent kiek stebėtis kai kuriais 
jų pranašingais pareiškimais, 
tokiais jau pranašingais, kad 
atrodo, lyg tai, būtų šiandien 
pasakyta... Net ima pagunda 
ir daljar tokius gerus pranašus 
pasiklausti apie ateitį nors ko
kiam penketui metų pirmyn ... 

Bet yra dalykų, kurie visiems 
labai gerai žinomi ir dokumen
tais patikrinami, kuriuos tačiau 
prof. V. Krėvė atpasakoja nuos
tabiai klaidingai. 

štai ryškiausias pavyzdys. 
Prof. V. Krėvė rašo: 

Greitai visi turėjo progos pastebėti 
kad "valdančiose sferose" vyksta kaž
kas neįprasto: beveik kas savaitė 
ėmė keistis Vyriausybės sudėtis. IP 
pradžių žmonės aiškino šį keistą apsi
reiškimą, tautininkų partijos susida
riusioms tradicijoms priešingą, vidi
ne jiį kova už "valstybės lovį". Bet 
greitai ėmė sklisti neramūs gandai, 
kad visų tų pakitėjimų priežastys glū
di nesusipratimuos su Maskva, kuri, 
matyti, provokuoja įvykius. Iš raudo
nųjų iffulų ėmė bėgti kariai, ir dėl 
tos priežasties Maskvos vyriausybė 
kaltina lietuvius agitacija prieš komu
nistinę santvarką Rupijoje ir reika
lauja Lietuvos Vyriausybės imtis 
griežtų priemonių kovai su šiuo rei'S-
k'niii. Ėjo gan^ų, Maskva net apkal
tinusi mūsų saugumo organus, kad 
jie esą pagrobę raudonosios įgulos da
lyvius ir kankinimais norėję iš jų 
išgauti karinių paslapčių. 

Lietuvos Vyriausybė paneigusi šiuos 
kaltininmus ir pareikalavusi sudaryti 
riiSrifi koįrr'sija šiems priekaištams 
ištirti, bet Maskva nesutikusi su šiuo 

Lyg tiems gandams patvirtinti 
laik r a š č i u o s e  b u v o  p  a  s  k  e  1  b  t a ,  
kad Lietuvos vyriausybė vėl persi
tvarkė, atsistatydino ministeris pir
mininkas gen. Černius ir pulk. Sku
čas. Vyriausybės priekyje atsistojo 
Merkys, kuris su užsienio reikalų mi
nisterių Urbšiu vyksta svarbiais rei
kalais j Maskvą. 

Tuo pat' metu tapo žinoma, kad 
pulk. Skučas ne tik atsistatydino, bet 
vyriausybės įsakymu jau suimtas ir 
padėtas į kalėjimą drauge su Povy-
laičiu. . * . 

Kitoj vietoj prof. V. Krėvė 
taip atpasakoja, ką jam neva 
kalbėjęs A. Merkys: 

Generolui Černiui pasitraukus iŠ mi-
ninisterio pirmininko pareigų, vos vie
ną savaitę pavadovavus ministerių ta
rybai, jo vietai užimti Prezidento bu
vo pakviestas jis, Merkys. Generolas 
Černius nenorėjo sutikti, kad būtų pa
tenkintas Maskvos valdovų reikalavi
mas ne tik atleisti iš pareigų vidaus 
reikalų ministerj pulk. Skučą, bet 
dargi jį suimti ir padSti į kalėjimą, 
kaip nusikaltusį leidimu, o gal net 
tiesiogiu įsakymu pagrobti raudono
sios įgulos kareivius ir tuo pasitar
nauti iš jų iškvostomis žiniomis kai
myninei valstybei. Prezidentas ir da
lis ministerių tarybos narių, nors ži-
noio, kad visi šie kaltinimai yra iš
galvoti provokacijos tikslais, visgi ma-
oj, kad, patenkinus šį, nors neteisėtą 
ir mūsų suverenitetą žeminusį reika
lavimą, bus išvengta didesnio pavo
jaus, ir susiras galimybė vėl atkurti 
nors šiek tiek pakenčiamus santykius 

su Maskva 
Tokios nuomonės buvęs ir Merkys. 

Pulkininkas Skučas buvo priverstas 
pasitraukti iš pareigų ir prezidento 
paliepimu suimtas ir padėtas į kalėji
mą drauge su Saugumo departamen
to direktorium Povylaičiu. 

Dabar Merkys tikėjosi, kad asme-
niriiu pasimatymu su SSSR užsienių 
reikalų komisaru Molotovu jam pa
siseks likviduoti nesusipratimus ir at
kurti "abišaliu pasitikėjimu paremtus 
santykius". 

Molotovas sutikęs jį priimti. Nutar

ta butro, kad ministeris pirmininkas 
vyks \ Maskvą Urbšio, užsienių reika
lų ministerio, lydimas. 

Toliau, pagal prof. V. Krėvės 
A. Merkio žodžių atpasakojimą, 
Merkiui grįžus į Kauną, buvęs 
vyriausybės posėdis iki vėlyvos 
nakties, kuriame nuomonės pa
siskirsčiusios ; 

Vieni tvirtino, kad ultimatumą ten
ka priimti su visomis pasėkomis, nes 
yra didžiausias reikalas išlošti laiko 
ir, lojaliai vykdant Maskvos reikala
vimus, stengtis išvengti konfliktų 
nors iki karas pasibaigs. Kiti manė, 
kad geriau pasipriešinti raudonie
siems daliniams, nors> dėl akių, o pas
kui pasitraukti vyriausybei su visa 
kariuomene į Vokietiją. Temato pa
saulis, kad Lietuva yra okupuota, 
o ne savo noru įsileido raudonuosius. 

Prezidentas Smetona palinko pir
mai nuomonei, ir jo balsas nusvėrė. 
Buvo nutarta pranešti Maskvai Pre
zidento vardu, kad SSSR vyriausy
bės sąlygas jis yra priverstas priimti, 
o generolas V. Vitkauskas yra įgalio

jamas sutikti mudonog}©* "armi jo* da
linius ant Lietuvos sienos ir pasira
šyti atitinkamą aktą. Be to, buvo nu
tarta kitą dieną vienuoliktą ryto vėl 
susirinkti visai Ministerių Tarybai 
prezidentūroje ir aptarti kitus klau
simus, susijusius su priimtu ultima
tumu. * ' , 

Kai kitą dieną vienuoliktą valandą 
ministerial atvyko į prezidentūrą, ten 
jau neradę nei Prezidento, nei jo šei
mos. Iš tarnautojų patyrę, kad Pre
zidento žmona dar iš vakaro išsiun
tusi daiktus j Vokietiją ir pati ten iš
važiavusi pro Tilžę su visa .šeima. Gi 
I'reizedtans išvykęs šį rytą apie aš
tuntą valandą. Su juo į automobilį 
atsisėdęs vienas adjutantu ir vidaus 
reikalų ministeris. 

Taip prof. V. Krėvė pagal sa
vo atsiminimus ir tariamus A. 
Merkio pasakojimus nupiešia 
įvykius (Visi pabraukimai ma
no. V. R.). 

Kiekvienam kas tuo metu yra 
buvęs Lietuvoje, yra aišku, kad 
tas pasakojimas yra 

posėdžio metu nuomonės pasi
dalinę: priimti, ar simboliškai 
^priešintis. Prezidentas prisidė-

tuo viską nulėmęs. Tuo pačiu 
metu prezidento šeima išvykusi 
su visu turtu, o pats preziden
tas, apgaudamas ministerius, 
paskyręs posėdžio tęsinį 11 va
landą rytą, bet tris valandas 
prieš tą posėdžio tęsinį išvy-

jęs prie pirmosios nuomonės ir i kęs... Tai yra 

S K A N D A L I N G A S  M E L A S  

iki absurdiškumo klaidinga mišraine. 

• tUžfniestiniamš telefono šauki
mams greitis neapribotas, jeigu 
šaukiat pagal numerį. Tik tarkit 
telefonininkei norimą kito miesto 
hlimerį ir jus sujungia iš karto . . . 
tai yra dvigubai greičiau! 

Prof. V, Krėvė beveik visai 
nemini datų, kada kas, jo ma
nymu, atsitiko. Bet jis sako, 
kad: 

1. A. Merkys išvyko į Maskvą 
tuojau, kaip tik sudarė savo 
vyriausybę. 

2. J. Černiaus vyriausybė prieš 
tai išsilaikė tik vieną savaitę 
ir atsistatydino, J. Černiui ne
sutinkant areštuoti vidaus rei
kalų ministerį Skučą. 

3. Reikalavimas areštuoti min. 
Skučą ir dir. Povilaitį gandų ke
liu Lietuvoje jau buvęs plačiai 
žinomas dar prieš Černiaus vy
riausybės susidarymą, tik spau
dai buvę uždrausta apie tai ra
šyti. 

4. A. Merkiui grįžus iš Mask
vos tą patį vakarą iki vėlyvos 
nakties vykęs posėdis, kuriame 
svarstytas ultimatumo klausi
mas. Nutarus jį priimti, sutarta 
kitą dieną ll val. iš ryto posė'dį 
tęsti. 

5. Rytą 11 vai. ministerial su
sirinkę posėdžio prezidento ne
beradę, nes jis išvykęs tą rytą 
8 vai., o jo šeima su turtu per 
Tilžę išvykusi jau vakare, va
dinasi, tuo metu, kai vyko vy-

dentas paskyrė laiką posėdžiui 
tęsti... 

Apie A. Merkio išvykimą į 
Maskvą ir prof. V. Krėvė kalba 
jau kaip apie tuo metu viešai 
žinomą faktą. O išvyko jis į 
Maskvą bkž#lio 6 dieną ir grįžo 
birželio 12 

Remiantis šiomis datomis, 
reiktų spręsti, kad, pagal prof. 
V. Krėvės pasakojimą, chrono
loginė įvykių eiga turėjo būti 
tokia: 

1. Skučo ir Povilaičio arešta
vimo reikalavimas — gegužės 
pradžioje. 

2. Černiaus vyriausybės su
sidarymas —7 gegužės gale, apie 
27 d. 

3. Černiaus vyriausybės atsi
statydinimas, Merkio vyriausy
bės susidarymas ir Skučo bei 
Povilaičio areštavimas — bir
želio 3-4 d. 

4. Merkio kelionė į Maskvą 
— birželio 6-12 d. * 

5. Paskutinis vyriausybės po
sėdis ir prezidento šeimos iš
vykimas -r- birželio 12 dienos 
naktį. 

6. Prezidento išvykimas — 

Tiesa, prof. V. Krėvė tą me
lą pasakoja ne savo vardu, bet 
sakosi, kad jam Merkys taip 
įvykius nupasakojęs ... Tik ar 
galima pasitikėti Merkio žodžių 
atpasakojimo nors šiokiu tokiu 
tikslumu, jeigu atpasakotojas 
pasižymi tokia bloga atmintim 
ir pasakoja tokius absurdus, 
kaip apie Černiaus vyriausybės 
susidarymą ir atsistatydinimą 
bei Skučo su Povilaičiu areštu? 

Faktai buvo toki: 
1. A. Merkiui esant Maskvoje, 

dar nebuvo reikalavimo areš
tuoti Skučą, ir Povilaitį, bet jau 
buvo pareikštas nepasitenkini
mas jais ir buvo prasitarta, kad 
jiems ne vieta savo pareigose, 
jie greičiau turėtų būti teisiami. 

Merkiui grįžus, Skučas ir Po
vilaitis, sužinoję, kad Maskva 
dėl jų priekabiauja, tuojau (bir

želio 15 dieną, tai yra, valandą 
ar porą valandų prieš rusų tan
kų pasirodymą Kauno gatvėse. 
Jo šeima išvyko tuo pačiu me
tu ir tas pasakojimas apie anks
tyvesnį išvykimą bei daiktų iš
siuntimą iš anksto yra gryniau
sias prasimanymas: apie išvy

kimą net tos pačios dienos rytą 
dar nebuvo galvota. Su prezi
dentu išvyko ir krašto apsau
gos ministeris gen. K. Mustei
kis. 

GeneroliA (ne pulkininkas* 
kaip prof. V. Krėvė rašo) Sku
čas ir direktorius Povilaitis bu
vo areštuoti tik kitą dieną po 
prezidento išvykimo, t. y. bir
želio 16 dieną, Lietuvai esant 
jau okupuotai, A. Merkio įsa
kymu, kuris tai padarė, be abe
jo, sovietų pasiuntinybės spau
džiamas ir gal grasomas, kad 
jis atsakys, jei tie pabėgs. Jis 
darė pastangų sugrąžinti ir pre
zidentą. Bet į tų dienų Merkio 
veiksmus ir pareiškimus jau ne
betenka žiūrėti, kaip į savaran
kius aktus. Be abejo, daug tu
rėjo įtakos ir dezorientacija. 

PO TOKIŲ STAMBIŲ KLAIDŲ 
kurias skelbti, kaip sąžiningą 
dalykų atpasakojimą, rimtiems 
žmonėms ir rimtoj spaudoj ne
dera, nustoja savo reikšmės 
visas prof. Krėvės pasakojimas. 
Jeigu autorius galėjo padėti sa
vo parašą po tokiais akivaiz
džiai klaidingais pareiškimaisi, 
kur faktus patikrinti taip ne
sunku, tai kaip gi begalima pa-

želio 13 d.) atsistatydino, ta-įsitikėti visais kitais pasakoji-

riausybės posėdis ir. kai prezi- birželio 13 d. 8 vai. ryta. 

NEI NEPANAŠU Į TIESĄ 
Tokios įvykių eigos atpasako- ] paskelbtas per radiją. Pasakoji-
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jimo absurdiškumas perdaug 
akivaizdus, kadangi: 

1. Černiaus vyriausybė susi
darė daugiau kaip metai anks-
iiau, negu prof. V. Krėvė pa
sakoja, ir ji išsilaikė ne viena 
Savaitę, bet daugiau kaip pus
metį, būtent, nuo 1939 metų ko
vo 28 dienos iki tų pačių metų 
lapkričio 22 dienos. 

Kai susidarė Černiaus vyriau
sybė (tuoj po Hitlerio įžygiavi-
nio j Klaipėdą), dar nei karat 
nebuvo prasidėjęs ir visai dai 
nebuvo tų problemų, apie ku
rias Y. Krėvė pasakoja. 

2. A. Merkio vyriausybe irgi 
Hbuvo sudaryta dar 1939 met t 
lapkričio 22 dieną, jau po {žy
giavimo į Vilnių, ir nuo to laik( 
iki Lietuvos okupacijos jokit 
vyriausybės kaitaliojiniųsi (ka. 
savaitę, kaip pasakoja V. Krė 
vė!) visiškai nebuvo. 

3. Jokių gandų apie Maskvon 
reikalavimus dėl Skučo ir Po
vilaičio areštavimo prieš oku
paciją visai negalėjo būti, ka
dangi tas reikalavimas Maskvon 
buvo pareikštas tik 1940 meti 
Įnrželio 14-15 dienos naktį, t. y. 
$pie 16 valandų prieš rusų įžy-
giavimą į Lietuvą. Taigi jie ii 
negalėjo būti areštuoti dar prieš 
Merkio kelionę į Maskvą, kaip 
|ai pasakoja prof. V. Krėvė. 
* šiaip jau Maskvos priekabia
vimas dėl "pagrobtų" karių 
prasidėjo gegužės 26 dieną di
plomatiniu keliu, o gegužes 29 
llieną tai buvo jau viešai žino-
fna, nes Tasso pareiškimas ir 
Eltos buvo paduotas spaudai bei 

mai, kad tuo reikalu ilgą laiką 
buvo gandai ir spaudai buvo ne
leidžiama nieko apie • tai pra
nešti, yra grynai fantazijos pa
daras. 

Iš viso apie tai negalėjo būti 
ilgai nuslepiamų žinių, kadangi 
viskas įvyko labai trumpu laiku: 

a) Butajevo nusišovimas — 
gegužės 12 d., b) Šmargoneco 
"pagrobimas" — gegužės 18-2C 
dd., Pisariovo "pagrobimas" — 
gegužės 24-27 dd. O gegužės 2\, 
d. Maskvos priekaištai jau buve 
viešai žinomi, bet ir tada dar 
nebuvo reikalavimų dėl Skuče 
bei Povilaičio areštavimo. 

Tai kaip gi prof. V. Krėvt 
dar prieš tuos įvykius jau ga
lėjo girdėti, kad Maskva rei
kalauja Skučo ir Povilaičio areš
to, kad dėl to pasitraukia iš mi
nisterio pirmininko vietos Čer
nius (kuris tuo metu buvo visa! 
ne ministerių pirmininku, o di
vizijos vadu Vilniuje) ir tt.? 

4. Merkys ne pats pasisiūlė va
žiuoti į Maskvą, bet buvo Molo
tovo pareikalautas. Jam grįžus 
buvo ne vienas vyriausybės po
sėdis. Lemiamasis ir paskutinio 
posėdis, kada buvo svarstoma, 
ką daryti su Maskvos paskuti
niuoju ultimatumu, įvyko bir
želio 15 dienos rytą, tikriau pa
sakius dar naktį, tarp 2 ir 5 va
landos, kai buvo gauta Urbšio 
telegrama apie ultimatumą (? 
valandą buvo gauta* visas ul
timatumo turinys). > 

Pagal prof. Krėvę, tas posė
dis buvo tuoj Merkiui grįžus, 
tai yra, 3 dienas anksčiau. To 

čiau Merkys Skučą tuo tarpu 
paliko pareigose, kol bus paskir
tas kitas ministeris. 

2. Lemiamajame posėdyje, 
įvykusieme birželio 15 dienos ry
tą, 2-5 valandą, buvo svarsty
tas paskutinis Maskvos ultima
tumas, kur reikalauta Skučą su 
Povilaičiu areštuoti, sudaryti 
Maskvai priimtiną vyriausybę, 
ir įsileisti neribotą sovietų ka
riuomenės kiekį. 

Nuomonės tikrai pasidalino, 
bet visai ne ta prasme, kaip 
prof. V. Krėvė, pasiremdamas 
neva Merkio žodžiais, pasakoja: 

Pradžioje nei vienas iš minis
terių, nei dalyvavęs kariuome
nės vadas gen. Vitkauskas, ne
drįso pareikšti savo nuomonę. 
Pirmas savo nuomonę pareiš
kė pats prezidentas. Ir ta jo 
nuomonė buvo tokia: preziden
tas negali sutikti atiduoti teis. 
man nieku nenusikaltusi minis
terį. jis negali keisti vyriausy
bės pagal svetimos vyriausybė? 
nurodymus, negali sutikti su di
delio svetimos kariuomenės skai
čiaus Įvedimu, nes praktiškai 
būtų okupacija. Todėl ultimatu. 
mo negalima priimti, reikia bent 
simboliškai pasipriešinti ir pas
kui visai vyriausybei pasitrauk
ti į užsienius. 

Tik po to prabilo kiti, kuriu 
nuomonė buvo "optimistiška"', 
— kad reikia sutikti, išlošti lai
ko, kad tai nebus galutinė oku
pacija, kad ir Skučo bei Povilai
čio suėmimas ne toks jau bai
sus, nes juk juos gi vistiek Lie 
tuvos teismas teis, kad apčiuo
piamai pasipriešinti prieš tokia 
jėgą nėra kuo ir tt. 

Nuomonės pasidalino ne pu 
siau. Prezidentui pritarė tik dr 
ministerial: krašto apsaugos mi 
minsteris gen. K. Musteikis ir 
švietimo ministeris 4r. K. Jo 
kantas. * 

Čia, po ilgesniu diskusijų, pre 
zidentas pasidavė daugumom 
nuomonei, nors, žinoma, galėję 
ir kitaip pasielgti, tuojau su 
darydamas vyriausybę iš tokii; 
asmenų, kurie ryžtųsi bent sim
boliškai priešintis. 

Nutarta ultimatumą priimti 
Tą patį rytą 5 valandą buvo su
darytas naujos vyriausybės są
rašas sA gen. S. Raštikiu prie
šakyje, tikintis, jog Maskva gal 
pasitenkins, kad vyriausybėje 
nėra Skučo, nėra ir paties Mer
kio, kuriam Molotovas irgi prie
kaištavo. 

Tačiau 10 valandą rytą Urb
šys pranešė iš Maskvos, kad 
Maskva nesutinka su tokia vy
riausybe ir tuo reikalu tart i K 

atvyksta Dekanozovas. Tada ir 
paaiškėjo, kad Maskva nori pa
diktuoti vyriausybės sąstatą, ir 
faktiškai okupuoti Lietuvą. Tai 
nulėmė prezidento apsisprendi
mą pasitraukti. 

Prezidentas išvyko iš Kauno 
tarp 4-5 valandos po piety bir-

mais? 
Tie pasakojimai gausiai at

miešti profesoriaus opinijomis 
apie visą eilę dalykų iš nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo. 
Jos, žinoma, nieko bendra neturi 
su pasakojimo tema ir yra įterp
tos bent tiktai vienu tikslu — 
kiek galima labiau apjuodinti 
aplinką, kad sava istorija bent 
kiek baltesnė atrodytų ... 

Jei tokia būtų buvusi profe
soriaus mintis, tai jis klydo. Lie
tuvių visuomenė ligi šiol di
džiausiu nuolaidumu vertina 
anuo metu jam atitekusį ne
lemtą vaidmenį. Dirbtinai "bal-
tintis" prof. Krėvei nėra būtino 
reikalo. Priešingai, tendencin
gai juodindamas aplinką, jis tik 
sukelia daugiau nepasitikėjimo 
jo paties tos padėties "baltini-
mu" ir pastato jį daug dvipras-
miškesnėj šviesoj ... 

Opinijos, žinoma, pasilieka 
opinijomis, bet kada profeso
rius, taip blogai besiorientuo
jąs Lietuvos gyvenimo įvykiuo
se, tvirtina, kad St. šilingo pa
rengtasis Lietuvos Teismų San
tvarkos Įstatymas pažemino 
teismų autoritetą, susiaurino jo 
savarankiškumą ir pavertė vy
riausybės įrankiu, tai negalima 

nutylėti nepareiškus, jog tai 
yra neatsakingas Lietuvos teis
mų šmeižimas, neturįs neto 
bendra su tiesa. 

Galima būtų praleisti tylomis 
profesoriaus opiniją apie spau
dos laisvės varžymą — neribo
tos spaudos laisvės Lietuvoj ne
buvo, — tačiau ir čia profeso
rius visiškai iškraipytais pa
vyzdžiais tą spaudos varžymą 
vaizduoja, o tame vaizdavime 
kyšo daugiau pykčio, negu ob
jektyvumo. šis jo pasakojimas, 
kuris visiškai netarnauja tik
rajam spaudos tikslui — skleis
ti tiesą, bet priešingai, skleidžia 
klaidas ir melus, yra ryškus pa
vyzdys, kaip spaudos laisvė 
kartais neatsakingai piktnaudo-
jama. 

Taigi, pasirodo, su prof. V. 
Krėvės papasakojimu Nemune 
yra daug blogiau, negu tai at
rodė iš Vienybėje pasirodžiusį 
ištraukų. 

Nesiimu spėlioti motyvų ir 
aplinkybių, kurios paskatino 
gerbiamą profesorių ir rašytoją 
pasirodyti su tokiu, turbūt, la
biausiai nepavykusiu kūriniu 
(tikrai, šiame rašinyje daugiau 
fikcijos, negu faktų). Bet dar 
labiau yra nesuprantami moty
vai Nemuno redakcijos, kaip 
"nepriklausomo kultūros žurna
lo" redakcijos: kokią gi kultūrą 
ji mano skleisti, skelbdama to
kiu svarbiu klausimu aiškias 
klai'das ir neteisybes, kurias ji 
pati puikiai žino esant neteisy
bėmis ? V. Rastenis 
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« D I R V A 

"Draugine" Dr. J. 
1951 m. sausio 11 * Nr. 2. 

iSio demagogija 
Jau prieš gerą mėnesį Draugo 

"šiupinyje" redaktorius "Dr. J. 
Daugailis" taip rašė: 

"Kai tūli redaktoriai Lietu
voje raikė sau valdišką pyragą, 
tada jie nežinojo apie lietuviš
kas mokyklas Amerikoje, nekė
lė balso, kad reikėtų padėti ju 
mokytojoms pažinti Lietuvą, su
daryti progos Lietuvoje dides
niam ju skaičiui pastudijuoti. 

Kai buvo tremtyje, jie kreipė
si | kongregacijas, kurios dirba 
mokyklose, kad p a 1 e n g vintu 
jiems įvažiavimą, ir pagalbos iš 
katalikų susilaukė. Dabargi at
randa sau dirvą įžeidinėti tas 
pačias įstaigas. Tą daro organas 
tos srovės, kuri nei vienos lietu
viškos mokyklos Amerikoje ne
sukūrė, nei vienos neišlaiko. 
Bet... liežuviu malti daug leng
viau, negu dirbti darbas, ir ki
tiems patarimai ir pabarimai 
žarstyti daug mažiau kaštuoja 
negu sukurti ar išlaikyti nors 
vieną mokyklėlę. 

Katalikai — vienintelė «rov£, 
kuri suorganizavo mokyklų tink
lą Amerikoje. Ne viskas Čia dar 
yra kaip norėtume, bet jau dau
gumoje mokyklų sustiprinti li
tuanistikos dalykai, palaipsniui 
bus tai padaryta ir likusiose. Ka
talikai tas mokyklas sukūrė ki
tų kliudomi, jie jas išlaiko su
aukodami tūkstančius dolerių, 
jie ir toliau tą darbą tęs ir rei
kiamas reformas darys. Gali ne
sivarginti su patarimais tie, ku
rie darbais šioj srity nieko nėra 
pasireiškę". 

Buvo perdaug užimtas laikas 
tuoj kalbėti apie tą pamfletuką, 
bet skaitau, kad tylomis pro jj 
praeiti irgi negalima, nes toks 
pasalūniškas kandinėjimas nenu
sipelno, kad jam būtų pataikau
jama nuolankiais nutylėjimais 
nes nutylėjimai tik skatina drą
siau ir dažniau spekuliuoti gali
mybėmis tą ar kitą aplinkiniais 
"nekaltais" pamoksliukais dis-

•Ippedituoti. 

K O D Ė L  N E A T V I R A I ?  

Visų pirm* — kodėl "l)r. J. 
Daugailis" neišdrįsta kalbėti tie
siai, kodėl neišdrįsta pasakyti 
tiesiai, kad jam nepatiko Dirvos 
straipsnis, kur buvo paminėta, 
jog kai kuriose net ir "lietuviš
kose" parapijų mokyklose lietu
viukus Algimantus jau "krikš
tija" Walteriais, lyg tas vokiš
kas pagoniškas vardas būtų vi& 
tiek amerikietiškesnis ir kata-
likiškesnis vien tik todėl, kad 
vokiškas, o ne lietuviškas. Ne
patiko, kam buvo paminėta, kad 
Clevelande "lietuviškos" mokyk
los mokytoja vaikams tvirtino, 
jog lietuvių tauta todėl tiek ir 
kenčia, kad pagonų vardus var
toja, nors ji ir nepagalvojo, kad 
net pats Stalinas nešioja labai 
krikščionišką vardą. Gal nepati
ko "Dr. J. Daugailiui", ir kai 
anksčiau vienas tėvas nusiskun-. 
dė, kad kitoj lietuvių parapijos 
mokykloj jo vaikas buvo sunie
kintas už tai, kad tvirtino, jog 
Vilnius yra Lietuvos sostinė, ne 
Lenkijos miestas. Nepatiko gal 
ir E. Karnėno straipsnis straips-
me buvo nusiskųsta antilietuviš
ku lietuvių vaikų auklėjimu ir 
faktu, kad yra seselių mokytojų 
ignoruojančių ar tiesiog neap
kenčiančių visko, kas lietuviška. 

Tiesa, Ed. Karnėnas to savo 
nusiskundimo neparėmė konkre
čiais pavyzdžiais, bet jų jis turi 
iš visos eilės Naujosios Anglijos 
"lietuviškų" mokyklų, nekalbant 
jau apie paskutiniu laiku vpaČ 
Draugo redaktoriams puikiai pa
žįstamo St. Gabaliausko dėka pa
garsėjusią Clevelando parapiją ir 
jos mokyklą. 

šitų apgailėtinų reiškinių pa
minėjimas buvo ir yra paminėji
mas liūdnų faktų. Toki faktai 
yra liūdni kiekvienam lietuviui, 
vistiek, kokios jis bebūtų pasau
lėžiūros. Jie liūdni visur, visai 
nepareinamai nuo to, kieno su
kurtose ir kieno išlaikomose mo
kyklose jie atsitiktų. Nutylėjimu 
ir užglostvmu vargiai ar galima 
tai pataisyti. Kai pradėjo didėti 
dei to nusiskundimai, kai pradė
jo kai kur net triukšmas kilti — 
apie kurį Draugas tyli, kaip van
dens Į burną prisisėmęs, tada 

jau susirūpinta "stiprinti litua
nistikos dalykai". 

Kur ir kiek jie sustiprinti — 
apie tai dar nei Draugas nepa
rašė. Gerai, jei tas daroma, nors 
reikalas čia daugiau liečia ne 
formalias to ar kito dalyko pa
mokas, kurių galima išsirūpinti 

bet kokioje mokykloje, o apie 
auklėjimo dvasią tose mokyklo
se, kurios, sakoma, esančios lie
tuviškos, lietuvių sukurtos ir jų 
išlaikomos. 

Galima kalbėti apie lietuviškų 
mokyklų tinklą Amerikoje, bet 
kalbant apie jį reikia į dalykus 
realiai pažiūrėti. Jeigu nors žy
mi mokyklų dalis iš to tinklo 
išauklėja jaunuolius gerais ame
rikiečiais ir drauge susipratu
siais lietuviais — tai pagarba to 
tinklo kūrėjams ir palaikyto
jams. Bet jei iš tų mokyklų 
išeina jaunimas ne tik nepramo
kytas lietuviiškos kalbos, bet ir 
lietuviškumui visiškai abejingas 
ar net išmokęs jo vengti, o kai 
kur net ir neapkęsti, — tai to
kios mokyklos negali būti įskai
tytos į lietuviškų mokyklų tink
lą ir lietuvių tarpe jomis nern 
kuo pasididžiuoti. Tai ne nuo
pelnas lietuviškumui, o tik dau
gelio nuoširdžių ir brganizato-
riais pasitikėjusių lietuvių pini
gų išeikvojimas, nepasiekus to. 
kam pinigai suaukoti. 

Tikrų lietuviškų mokyklų — 
bent tokių, kokios jos teisiškai 
Amerikoje gali būti, joks lietu
vis nedrįsta ir nesikesina nei 
įžeidinėti, nei peikti. Bet. jeigu 
sidengęs nesusipratimas ar sta-
kur yra tik lietuvišku vardu pri-
čiai apgaulė — apie tą joki "Dau
gailiai" neuždraus niekam kal
bėti. 

KAS GALI APIE TAI KALBĖTI? 

"Dr. J. Daugailis", lyg ir sek
damas savo vyresnio konfratro 
kun. Vilkutaičio pavyzdžiu, ban
do nustatyti leidimus, kas gali 
ir kas negali kalbėti lietuviškų 
mokyklų reikalais Amerikoje. 

Esą, mes — katalikų srovė — 
suorganizavom, išlaikom, tai ir 
žinom, ką reikia daryti, o kas 
neprisidėjo tam tik tylėt... 

-ra* 
Kartą buvo susikūrusi tokia 

pasitikėjimo bendrovė. Vieno iš 
bendrininkų draugas sako: 

— Žinai, brolyti, kaip aš ma
tau, tavo bendrininkai tave tik 
išnaudoja. Tu dedi lygiai pinigus 
į verslą, o jie daro ką nori ir vi
sai ne taip, kaip tau naudinga. 
Apsižiūrėk, reikalauk, kad skai-
tytųsi su tuo, kas buvo sutarta, 
kai steigėte bendrovf. 

Kai kitas bendrininkas išgirdo 

tokią kalbą, tuoj šokosi: 
— O tu ko čia kišiesi?! Ar 

pridėjai bent centą prie mūsų 
bendrovės? Nepridėjai, tai ir ne
kišk nosies ne į savo reikalą! 

Argi ne panaši ir "Daugailio" 
kalba į to antrojo 'bendrininko 
kalbą ? Lietuviai — aiškiai ir ne
aiškiai priklausantieji ar net ir 
visai nepriklausantieji prie va
dinamosios katalikų srovės pčr 
parapijas sudėjo ir deda pinigus 
lietuviškoms mokykloms. O jeigu 
jos kai kur pasirodo esančios 
visai ne tas, kas buvo numatyta 
ir ko norėta bei norima, tai, 
anot Daugailio, niekas iš šalie0, 
neturi teisės prasižioti apie tą 
liūdną tiesą. Tu čia pinigo nepri
dėjai tylėk! Tylėk, kad to ne
pastebėtų tie, kurie gal net ir la
bai daug pinigo ir nemažiau 
čių įdėjo? 

vi:-

N E N U O Š I R D U S  S K U N D A S  

"Daugailis" lyg ir skundžiasi, 
katalikų srovei vienai teko orga
nizuoti lietuvių mokyklas šia
me krašte ir viena turi tą naštą 
nešti, o kiti tik patarimus davi
nėja ir barasi... 

Visų pirma — argi jau tikrai 
tai vien tik grynai katalikiškos 
srovės nešama našta? Ar tose 
mokyklose nėra įvairių pažūrų 
tėvų vaikų, ar jie savo dalies ne-
įneša? Pagaliau, ant suaukotų ar 
kitais keliais gautų tam tikslui 
srovinis antspaudas ? Ar renkant 
lėšas lietuviškų mokyklų reika
lams skelbiama, kad aukos pri
imamos tik iš tų, kurie yr aži-
nomi tos srovės veikėjai ar bent 
rėmėjai? 

T R E M T I S  
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina nuo 1950 metu 
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje 

50 centų vienam mėnesiui — 

TREMTIES atstovai: 

Visai Amerikai, išskvrus Chicagos miestą —» 
St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio 

Chicagos miestui ir Kanadai — 
W. Stuogis, 1114 Florence Ave., Evanston. 111. 

REMDAMI TREMTJ, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE Už.IURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LI&S BE LAIKRAŠČIO! 

Antra vertus — argi kataliku 
srovės vadų nėra visų didžiausias 
noras, kad kas ne kas, o mokyk
los tai jau būtų tik jų rankose, 
ir ne kieno kito? 

Norėti ko nors, turėti tai, ko 
nori, ir paskui dėl to priekaištau
ti kitiems, kodėl taip yra — ne
nuoširdu, ar tiesiog veidmainin
ga. , ' 

Štai įvairios srovės turi sukū
rusios laikraščius. Sukurti juos 
gal lengviau, kaip mokyklas, bet 
išlaikyti — kažin ar lengviau. 

Ar nepaskandintų v a n d e n f 
šaukšte kitų lietuviškų laikraš
čių tos srovės vadai, jei tik galė
tų. Juk ir dabar ne iš vienos sa
kyklos girdime ne tik raginimus 
skaityti formaliai katalikiškus 
laikraščius, bet drauge ir drau
dimus, paremtus nežemišku au
toritetu, neimti nei į rankas ląik-

! mščio, kuris nepriklausę į palai-
• mintųjų sąrašą? 
j Ar nebūtų — ir ar nebuvo — 
! to paties ir su kieno nors kito 
bandymais steigti lietuvišką mo
kyklą ne po parapijos sparnu? 

j štai ir dabar ten, kur vedama 
kova dėl visiems lietuviams vie
nodai rūpimo reikalo — ar nemo-

; nopolizuojama ta akcija vien tik 
į tos srovės rankas? Sakoma — 

, čia katalikiška mokykla, tai tu-
;ri rūpintis tik katalikų srovės 
į veikėjai — kitaip gali reikalą 
|pagadinti: net šimtu nuošimčiu 
praktikuoją katalikai, ir turį rei
kiamų ryšių, tokioj akcijoj esą 

I nepriimtini, nes... jų politinės 

pažiūros kiek skiriasi nuo šim-
tanušimtinių srovės veikėjų ... 
Kas žino, gal paskui, jei bus šis 
tas laimėta, vėl bus sakoma, kad, 
štai mes vieni turėjome viską iš
kovoti, niekas mums nepdėjo ... 

Neatrodo, kad kitų srovių 
Amerikos lietuviai būtų tikrai 
nepajėgę sukurti nors kiek lie
tuviškų mokyklų. Ir jei jie tai 
būtų padarę, su jomis vargu ar 
būtų tekę turėti tokių problemų, 
kokių dabar turima su sukurto
siomis. Deja, tie žmonės buvo per 

i nuolaidūs prieš tą užsispyrimą 
mokyklas turėti tik parapijų glo
boj. Tas jų nuolaidumas šiek tiek 
ir suprantamas. Koks malonumas 

, būtų laikyti mokyklą, kuri iš 
į anksto pasmerkta ko - rie kas 
šventadienį iš kaimyninės baž-
jnyčios sakyklos susilaukti smer
kimų, tėvai būtų pravardžiuoja
mi religijos išdavikais, o pati mo
kykla — bedievybės lizdu? Bet 
šiandien, susiduriant su prie
kaištais, girdi, va mes tik vieni 
padarėm, kiti nieko nepajėgė pa
daryti — turbūt, ne vienam gal
ia to nuolaidumo. * 

Monopolio "Dr. J. Daugailis" 
nori ir dabar. Kaip savo laiku 
veikė šūkis "šalin rankas nuo 
mokyklų steigimo", taip datar 
reikalaupa — "šalin akis nuo 
to, kas dedasi mūsų įsteigtose 
mokyklose!" 

žinoma, galima sutikti su tuo, 
apgailėjus daugybės lietuvių sit-
dėtas lėšas, ir visai užmiršti, kad 
tai kaž kada buvo lietuvių mo
kyklos, ir dairytis, ką dabar ga-
Įima padaryti. Bet, nekalbėdami 
apie tai, kas tose mokyklose yra. 
nebegalėsime kalbėti apie jas ir 
kaip apie lietuvių mokyklas. 

Aišku, tai netaikoma visoms, 
toms Amerikoj esamoms lietuvių 
katalikų mokykloms, o tik tomš, 
kuriose lietuviškumo reikalai yra; 
tragiškoje padėtyje. Tik toms — 
kur tragiškoje padėtyje. Nelie-
čiame nei tų, kur lietuviškumo 
reikalai bent pakenčiami. Nes la
bai gerai tai, turbūt, niekur nė
r a  . . .  

štai,«man teko apsilankyti vie
noje aukštesnėje lietuviškoie mo
kykloje, kuria Draugas taip daž
nai didžiuojasi, kaip kataliku 
srovės Amerikoje sukurta liet-
viškumo tvirtove. Yra ten ir 
gražus lietuviškų tautiniu meno 
dirbinių muziejėlis, ir lietuviška 
biblioteka (tiesa, knygos turinio 
atžvilgiu griežtai "išskrvnin-
guotos), mokytojos kalba pavyz
dingai lietuviškai ir patriotiškai, 
bet mokinės kalba tik angliškai 
ir, rodos, nedaug yra tokių, ku
rios lietuviškai supranta, žino
ma, kam įoms ta lietuviška bib
lioteka ... Nedaug ką joms tesa
ko ir tautinio meno muziejėlis. 
Teko matyti tos mokyklos mo
kines, dalyvaujančias lietuviško 
parengimo programoje — tauti
nius šokius šokančias. Kažkas 
net paaiškino, kad tai patogiau
sias būdas joms pasirodyti lie
tuviškoj programoj, nes šokti ga

lima ir nemokant lietuviškai. Ir 
tai gerai. Vadinasi, daroma bent 
tai, kas pajėgiama. Nors tatai ir 
nesudaro labai jau stiprios lietu
viškumo tvirtovės įspūdžio, vis 
dėlto tai bent jau šis tas. 

Yra gal ir daugiau tokių ir dar 
žymesnių gražių reiškinių. Apie 

juos turėtų plačiau painformuoti 
visuomenę visų pirma, kurie tai 
gerai Bno. Tai bus su pasigėrė
jimu įvertinta ir nuopelnai, kam 
priklauso, bus pripažinti. Bet, 
kas balta, tas balta, o kur dėmė, 
tai dėmė. Ir apie jas ilgai paty
lima bet galų gale vistiek reikia 
į jas pirštu parodyti. O tai pa
daryti turi lygias teises visi, ne 
tik tie, kurie ^>atys leido j<wns 
atsirasti. 

N E K O R E K T I Š K O S  P R I E M O N Ė S  

Siekdamas atimt! ^tūliems re
daktoriams" balsą lietuviškų mo
kyklų reikaluose, "Dr. J. Dau
gailis" griebiasi tikrai nekorek
tiškos priemonės: pradeda nuo 
bandymo asmeniškai diskredi
tuoti 

Pradeda visų demagogų labai 
mėgiamu, todėl jau labai ir nu
valkiotu "parlu*' apie "valdišką 
pyragą". 

Gerbiamasis! Jeigu iš viso yra 
toks dalykas, kaip valdiškas py

ragas, tai Tamsta, "Dr. Daugai-
li" esi jo raikęs nei kiek ne ma
žiau, kaip ir tas redaktorius, ku
riam darai dėi to priekaištą. Visi 
laikraštininkai, kunigai ir kiti 
gaudami už savo darbą atlygi
nimą Lietuvos valstybės valiuta, 
ne importuotą, o Lietuvoje kep
tą duoną, arba kartais ir pyra
gą valgė. Redaktorius, kuriam 
prikiši "valdišką" pyragą Lie
tuvos valstybės tarnyboje yra 
buvęs vos kelioliką mėnesių per 

•PAKELIUI Į MIRTI — 
B. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
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PRAŠOM TALKON 
K E T U R I  M e N E S I A I  —  šių metų 

spalis, lapkritis, gruodis ir ateinančių metų sausis, 
skelbiami 

DIRVOS PLATINIMO TALKOS LAIKU. 
Talkoje dalyvauti kviečiami visi skaitytojai 

ir kiti tautiečiai, kurie lirtki, kad Dirva būtų plačiau 
skaitoma ir stiprėtų savo turiniu. 

Vietoj vaišių, kurios pagal lietuvių papročius 
paprastai talkininkams rengiamos, bet kurių šiuo 
atveju jokiu būdu nebūtų galima suręjigti, Dirva nu
mato eilę dovanų tiems, kurie per šituos keturis 
mėnesius pradės prenumeruoti Dirvą, ir platintojams, 
kurie per tą laiką pripirš Dirvai naujų skaitytojų. 

Penkiolika dovanų: 
Amerikoje gaunamų lietuviškų knygų, pasi

rinktų paties dovanų gavėjo, kiekvienam už $10 vertes 
(arba $10 grynais pinigais). 

Sios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 
laimėjimo būdu. 

Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 
kaip 2."0 skaitytojų ir 250 platintoju taškų, tai yra, jei per tą laiką 
bus gauta ne mažiau kaip 250 nauju metinių * prenumeratorių, arba 
atitinkamas skaičius dalinių prenumeratorių. 

Dvi dovanos: 
kiekviena po P'n^a*s> 

šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 
* laimėjimo būdu. 

Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus iSleista ne mašiatt 
kaip po 400 abejų taškų. 

Dvi dovanos: 
kiekviena po Jįj^TOO • 

Šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 
laimėjimo būdu. 

Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 
kaip po 750 abejų taškų. 

Didžioji dovana — $150 
ši dovana bus paskirta daugiausiai taškų surinkusiam platinv 

tojui, tačiau tik tokiam, kuris bus surinkęs ne mažiau kaip 30 taikų, 
ir jei per talkos laiką bus išleista bent 1G00 platintojų taškų. 

Jei du ar daugiau plai'mtojų turėtų po fygiai taškų, tai ši dovąa* 
teks vienam iš jų laimėjimo keliu. 

Kiekvienas naujas prenumeratorius, kuris už
sisakys Dirvą jos platinimo talkos metu, tai yra, nuo 
1950 metų spalių men. 1 d. iki 1951 m. sausio m. 31 d., 
gaus po DU TAŠKUS dovanoms laimėti: vieną skaity
tojo, kitą platintojo. Kiekvienas taškas bus paliudytas 
tam tikru ženklu su numeriu. 

Kas Dirvą užsisakys per platintoją, tas gaus 
tik skaitytojo tašką, o platintojo tašką gaus platin
tojas. Bet platintoju gali būti kiekvienas senas ir 
naujas skaitytojas, jeigu tik jis prikalbins ką kitą 
užsiprenumeruoti Dirvą ir atsiųs Dirvai jo prenu
meratos mokestj. NORS IR VIENĄ NAUJĄ PRE
NUMERATORIŲ GAVĘS PLATINTOJAS GALI 
LAIMĖTI $10, $50, arba ir $100 VERTES DOVANĄ! 

Kas talkos metu užsisakys Dirvą ne visiems 
metams, o tik daliai, tas gaus ir taškų tik atitinkamą 
dalį: jei mokės tik $1 (už 13 savaičių), tai gaus tik po 
ketvirtadalį skaitytojo ir platintojo taško. Jei mokės 
$2, gaus po pusę abiejų taškų, o mokėdamas $3, gaus 
po tris ketvirtadalius tašku. Jei tam taško numeriui 
teks dovana, tai ji bus padalinta tarp tų, kurie, turės 
to taško atskiras dalis. ~ 

Dovanos bus skirstomai 1951 m. vasarro men. 
Smulkiau apie tai bus paskelbta atskirai* , 

visus 22 Lietuvos nepriklauso
mybė metus... 

Apie Amerikos lietuviškas mo
kyklas Lietuvoje žinojome, deja 
beveik tik tai, ką tas pats Drau
gas apie jas rašydavo. O rašyda
vo jis apie jas, kaip puikiausias 
lietuvybės tvirtoves, kurioms nė
ra ko mokytis Lietuvoje, kur, 
irgi, anot to paties Draugo, buvo 
"antroji Meksika" katalikybės 
...persekiojimo atžvilgiu. Neži
nau, ar "Dr. Daugailis" prisidė
jo prie tokių informacijų sklei
dimo Amerikoje apie Lietuvą, ar 
tai darė tik jo srovės draugai, 
bet yra aišku, kad žymia dali
mi ir dėl jų lietuviškųjų mokyk
lų mokytojos nesistengė vykti 
pažinti Lietuvos, palengvinimų 
tam neieškojo (apsunkinimų nei 
nebuvo), o to vietoj daugelis 
išsiugdė jsitikinimą, kurio rezul
tatas — pirma minėta seselės 
nuomonė apie "pagoniškų" vardų 
įtaką Lietuvos likimui... 

Ne "pyragus raikęs" redakton 
rius, bet "Daugailio" bendrinin
kai, ar gal kartais ir jis pats, 
yra daugiausiai pasidarbavę, kad 
Amerikos lietuviškų mokyklų 
mokytojos buvo atgrasytos nuo 
objektyvaus Lietuvos pažinimo. 

Pagaliau tvirtina, kad "tūli 
redaktoriai" kreipėsi į kongrega
cijas, prašydami palengvinti Įva
žiuoti j Ameriką, ir tos pagalbos 
susilaukė, o dabar, girdi "atran
da dirvą įžeidinėti tas pačias 
įstaigas". 

Be reikalo "Dr. Daugailis" čia 
vartoja daugiskaitą, nes tam at
vejui visiškai pakanka vienaskai
tos. 

Ta pagalba, apie kurią "Dr. 
Daugailis" kalbį tikrai buvo 
parūpinta, ne asmenišku prašy
mu, o katalikų srovės žmogaus 
pastangomis, tačiau, kai tik 
srovės vadai apie tai patyrė, 
ji buvo tuč tuojau, net telegra
fo išlaidų nesigailint, atšaukta, 
o kai tas "tūlas redaktorius" vis-
dėlto atvyko Į Ameriką, tai tą 
patį vakarą prisistatė srovės de
legatai, kurių pasimatymo svar
biausias tikslas buvo — įtikinti 
tą "tūlą redaktorių", kad jis, 
Dieve gink, nepasakotų ir nera
šytų, kaip ta ... pagalba buvo 
"suteikta". Tačiau "Dr. Daugai-
gailis" neiškenčia nešaukes "vil
ko iš miško". Patartina jam pa
siteirauti pas srovės bendrus ir 
įsitikins, kad ši istorijėlė šanta
žui visiškai netinka, nes pačių 
sugadinta .... 

V. R. 

PERSPEKTYVOS 
Naujojoj Anglijoj 
Į šiaurę nuo Bostono keliose 

Naujosios Anglijos valtsybėsė 
yra pasklidusių gana daug nuo 
seniau čia gyvenančių lietuvių. 
Pas juos pastaruoju metu yra 
atvykusių tremtinių iš Vokie
tijos, kurie, kaip kas pajėgia, 
mėgina kurtis naujose sąlygose. 
Uždarbiai čia gal kiek žemesni 
kaip didmiesčiuose, bet ir iš
laidos mažesnės, nes daugumoje 
atkrinta važinėjimai į darbovie
tes, o be'to, ir butai pigesni. 
Našvėje ir Mančesteryje N. H. 
prie tekstilės ir batų fabrikuose 
vidutinis savaitės uždarbis sie
kia 45 dol. Mėsos perdirbimo 
bendrovėse, baldų fabrikuose — 
55 dol. Plytinėje prie Mančeste
rio grupė trmetinių vasaros me-, 
tu per savaitę įvarydavo iki 100 
dol., o dabar, sezonui pasibaigus 
— 65 dol. už 5 dienas. Butų 
kainos — nuo 10 iki 25 dol. per 
mėnesį. Vietos tremtiniai, su
sirašinėdami su didmiesčiuose 
gyvenančiais, pastaruoju metu 
gauna ypač daug užklausimų 
apie įsikūrimo galimybes šiau
rės rytų valstybėse. Dauguma 
didmiesčių gyventojų po pasku
tiniųjų nepalankių Korėjos įvy
kių pradeda visai rimtai svars
tyti persikėlimo klausimą, ži
noma, patarti tuose reikaluose 
yra sunku, šiame krašte kiek
vienas yra savo likimo kalvis, 
tuo tarpu galįs džiaugtis, kad 
darbo niekur netrūksta — kaip 
didmiesčiuose, taip ir mieste
liuose. K. Da. 

i 

, ' - A. V. v r * ''v/ 
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SPYUHKESE 
TREMTINIŲ GiERADARIŲ 

VAKARAS 

Sekmadieni, sausio 14 dieną 
4:00 vai . p. p. rengiamas trem
tinių geradariams padėkos vaka
ras, kuris įvyks nebe Sachsen-
heim klubo patalpose, bet Pub
lic Auditorium didžiojoj baliij 
salėj. Vieta turėjo būti pakeista, 
nes paskutiniu metu pasirodė, 
kad vakare dalyvaus daug dau
giau svečių, kaip pradžioj galėjo 
būti numatoma. 

Programoje: atidarymas (J. 
Daugėla) Clevelandan atvykę 
tremtiniai ir jų geradariai — 
trumpa apžvalaga (J. Rimašaus* 
kas), svečių kalbos, padėkos or
ganizacijoms už pagalbą, gera
dariams padėkos lapų įteikimas. 
Meninėje dalyje Čiurlionio an„ 
samblio dainos, dirguojant A. 
Mikulskiui. 

Po to vaišes 4r Šokiai iki 12 
vai. Tą pačią dieną abiejose lie
tuviškų parapijų bažnyčiose bus 
pamaldos už tremtinių gerada
rius. 

LIET. INŽINIERIŲ DR-JOS 
S U S I R I N K I M A S  

įvyks šeštadienį, sausi# 13 d., 
pas inž. P. J. žiūrį, Avon Lake 
Ohio. Išvykstama organizuotai 
— vai. p. p. nuo šv. Jurgio baž
nyčios. 

K A U N A S  
' Batų teisynu© 

dirbtuvė 
1463 Addison R<S. 

(prie Wade Park) 

Savininkas 

Kazys Ivanauskai 

iletuvis — naujakuris 

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 
609-12 Society for Saving Bid. 

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

JONAS G. 
P O L T E E  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiami, 

nemokamai. 

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

Mūsų specialybė 
virtuvių, vbnių, arkų ir 

-spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arbia 
dažome kambariu# 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8791 

TĖVŲ SUSIRINKIMAS 

Sausio 14 d., sekmadienį, 11 
vai. 30 min., lietuvių salėj šau
kiamas svarbus tėvų ir lietuviš
kam švietmui prijaučiančių su
sirinkimas. Bus renkamas nar.„ 
jas Tėvų Komitetas. Vsi kvie
čiami gausiai atsilankyti. 

ČIURLIONIEČIŲ 

bendra choro repeticija su visais 
instrumentais šį penktadieni 
8 vai. vak. Lietuvių Salėje. šo„ 
kių repeticijos nebus. Visi priva
lo dalyvauti. 

ATEITININKAI RENGIA 
KONCERTĄ 

Sausio 21 d., 5 vai. lietuvių sa
lėje 40 metų ateitininkų sukak
ties minėjimo koncerte dalyvaus 
žymūs mūsų solistai Izabelė Mo
tiekaitienė ir St. Baranauskas. 
Akompanuos muz. Aleksandras 
Kučiūnas. * 

Pradžia 5 vai. Bilietai po 1,5 
ir 1 dol. jau gaunami Spaudos 
kioske, pas "Ateities" klubo na
rius ir koncerto dieną lietvuių 
salėje. 

"Ateities" Klubirf." 

ŠEŠTADIENINĖ LIETUVIŲ 
M O K Y K L A  

darbą pradeda sausio 13 d., 9 
vai. 30 min. Visi mokiniai prašo
mi laiku atvykti į pamoką. 

" Ž A I B A S "  
Lietuyių Sporto Klubas, šešta
dienį, sausio 20 dieną, 7:00 vai. 
vak., rengia Lietuvių Salėje pa
silinksminimą, Būsianti įdomi 
programa. 

LIETUVIŲ KALEOS DR-JOS 
SUSIRINKIMAS 

šaukiamas sausio 28 d., sekma
dienį, 11:30 vai. lietuvių klube 
patalpose. Programoje Ig. Mali, 
nausko pranešimas "Lietuvių 
kalbos išlaikymas išeivijoje' ii 
kt. Kviečiami atsilankyti ne tik 
nariai, bet ir visi kalbos reika
lais besidomį. 

KARIUOMENĖN . 

šiomis dienomis išvyko čiurlio., 
nietis R. Bajoraitis, taip pat ir 
prieš kiek laiko į Chicagą iš 
Clevelando išsikėlęs Aloyzas Mu. 
liolis, eilėje lietuviškų pobūvių 
linksminęs clevelandiečius akor
deono muzika. 

NUOTAIKINGAS VAIKŲ 
P O B Ū V I S  

Trijų Karalių sekmadienį Ne
ringos skaučių tuntas lietuviu 
salėje surengė vaikų pobūvį — 
eglaitę. Programoje buvo ma
žiesiems pritaikyta pasaka, gy-' 
vasis Trijų Karalių Kristaus pa
sveikinimo paveikslas ir eglai
tės šventė miške. 

Ypač ruošiant gyvąjį paveiks
lą ir eglaitę miške su gyvais kiš
kiais, skambučiais ir žvakutė
mis ir su jų šokiais, labai dauį' 
padirbėta. Vaidino jaunieji ir, 
matyt, pataikė į jaunųjų širdis 
nes salėje, kurioje jie ir vyravo, 
buvo tylu, tarsi dalyvautų tik 
suaugusieji. 

Vaikus labai pradžiugino iš 
Vilniaus per vieną parą, ketu, 
rių kiškių vežamas, Cleveland*? 
atsiradęs Kalėdų senelis. Jis vy
kusiai vedė pokalbį šu Vaikais 
drauge pašoko, juos apdovanojo 
ir paskui nuvedė visus į skaučių 
paruoštas vaišes. 

Skautės, už vaikų nutaikingo 
pobūvio surengimą susilaukė ne
mažai padėkos ne tik iš pačių 
vaikų, bet ir iš jų tėvų. 

PIJUS KUBILIUS, 
5547 Woodland Ave., Cleveland 
atsiliepdamas į Amerikos Lietu
vių Tarybos atsišaukimą, iš
spausdintą Dirvoje prieš Naujus 
Metus, per Dirvą paaukojo Tau„ 
tos Fondui $5.00, kurie persiųsti 
Amerikbs Uetuvitj Tai*yb££ 

PAGERBĖ JUOZĄ KIEDĮ 

NEW YORK CENTRAL RR. 
Collinwood Car Machin skyriaus 
darbininkai prieš kiek laika su-' 
rengė išleistuvių vakarą į pensi
ją išeinančiam ten dirbusiam lie
tuviui Juozui Kiedžiui. 

Į pobūvį be 30 jo artimųjų ben-
draadarbių atsilankė ir vyriau.! 

į sias viršininkas. Vakarą organi-1 

! zavo jo tiesioginis viršininkas 
Į Tommy Wi ir pavaduotojas Ed. 
Rider. Po vakariėnės buvo per
skaitytas bendrovės^ generalinio 
formano Stonebrecherio pasvei
kinimas raštu — jis negalėje 
pats dalyvauti. Atsisveikinant 

'Juozui Kiedžiui įteikė ženklą su 
bendrovės įrašu ir 5 dolerius. 
Vakarienėj dalyvavo ir jo drau
gai, senieji lietuviai ir naujai at, 
vykusieji, kurie dirbo tame pa
čiame skyriuje. 

Juozas Kiedis papasakojo, ėsąife 
gimęs 1888 metais, Gulbiniškių 
kaime, anais laikais buv. Suval
kų gub. Amerikon atvykęs bū
damas 17 metų amžiaus, nenorė
damas tarnauti rusų kariuome, 
nė j. Apsistojęs Baltimore j, kur 
nesisekę surasti pastovaus dar, 
bo. Dirbinėdama siuvyklose, kiek 
apsitvarkęs ir atvykęs į Cleve-
landą, kur 5 metus dirbęs Eri? 
traukinių remonto dirbtuvėse, c 
paskui gavęs darbą NYC gele
žinkelių bendrovėj, kur ir dirbo 
33 metus, iki pensijos. Per visr 
laiką ten dirbę apie 30 lietuvių. 
Kiedys mano, kad tų sudarytas 
lietuviams geras vardas ir da
bar atvykusiems neblogai pra, 
mynęs takus Į šią bendrovę. Da
bar tefi dirba jau arti 50 lietuvių 
tremtinių. 

Lietuvių visuomenės judėjime 
Kiedys irgi dalyvavęs — šv 
Jurgio ir šv. Kazimiero draugi
jose. Dabar yra Iaietuvių Piliečių 
Klūbo narys ir dalyvauja jo pa
rengimuose. Jo du sūnūs gerai 
kalba lietuviškai. Su Lietuvoj 
likusiais giminėmis palaikęs ry
šius iki 1939 metų. Neužmiršda. 
damas brolių tremtyje rėmė juos 
pinigais, maistu, drabužiais. Iš
rūpino trims šeimoms dokumen
tus atvykti į Ameriką, iš kuriu 
Elžbieta Kilaitieitė ir dabar gy
vena jo namuose. 

Kiedis tvirtai išlaikęs lietuviš
ką būdą ir lietuvišką širdį, 47 
metai Amerikoj nepajėgė palauž, 
ti lietuvio. Apie Lietuvą jis sap
nuojąs ir dabar. Amerikoj neža
dėjęs gyventi ilgiau kaip 10 me
tų. žmona irgi lietuvė, kalba gra, 
žiai tarmiškai lietuviškai. Gyve
na savam-name, Dillibough Ave. 

Juozas Kiedis apgailestauja, 
kad lietuvių tarpe per mažai esą 
santaikos, dėl to jis dabar jau 
mažai ir bedaly vau jas lietuviu 
visuomeniniam gyvenime... 

J. Kazėnas. 

Ačiū Rėmėjams! * j 

Prenumeratos pratęsimo1 pro
ga DIRVOS sp!ausdinini6 prie
monėms pagerinti aukojo Šie 
skaitytojai: 

Palubinskas VI., Cleveland $1.00 
Liorentaite Ant., Chicago, 2.00 
Milaknis A. Dr., Chicago 1.00 
Gilvydis Alf., Detroit, Mich. 2.50 
Gramba A., Cambridge, Pa. 1.00 
Šlajus Juozas, Chicago, 111. 1.00 
Papartis Teodoras, Chicago, 1.G0 
Bačiulis Vladas, Cleveland, 1.00 
Lukas A., Cleveland, 1.00 
Velyvjs Kazys, Cleveland 1.00 
Sakalas J., Cleveland, 5.09 
White T., Brooklyn, N.Y. 1.00 
Dačinskas J., Boston, Mass. 1.00 
Čepukaitis J., Cleveland, 1J)0 

Jokūbaitis V., Cleveland, 1.00 
Zdanis A., Bledford, Ohio, 1.00 
Bertulis Eug.# Lfe Angeles, 

Cal., 1.00 
Olis A. A., Chicago, 111. 4.00 
Maurutis Vyt., Waterbury, 

Conn., 1.00 
Krukienė Eug., Grand Rapids, 

Mich., 2.00 

APLEIDŽIANT MIESTĄ 

pigiai parduodami namų reik
menys ir bagiai. Priimtinos 

kainos, skambinkit telefonu: 
WAashingtoft 1-3567 

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
su visais patogumais, vienam 
arba vedusių porai. Kreiptis> 

1029 E. 68 St. 

ŠUNŲ SAVININKAMS 
reikia pasiskubinti iki kito šeš
tadienio išsiimti šiems metams 
šunų leidimus. Vėliau imantieji 
jau turės mokėti baudas. Leidi
mų mokestis šunims $1.00, ka, 
lėms $3.00. Leidimai išduodami 
teismo rūmuose arba pagalbi
niuose biuruose, kurių čia pami-
nim tik keletą: 4138 Pearl Rd., 
15509 Lorain Ave., W 117 & De
troit Ave., 10638 St. Clair Ave., 
kampas Cedar &. Lee Rd., 14340 
Euclid Ave (City Hall), 22533 
Lake Shore Blvd. South More-
land Ų Lee Rd. (Town Hall). 

TARNYBA MOTERIAI 
pageidaujančiai gražaus buto 
atskiro kambario, atskiros love? 
sutinkančiai atlikti ruošos dar. 
bus ir skalbti. Turi mėgti vaiku? 
2 ir 4 metų amžiaus. 5'/2 dienos 
ketvirtadiens po piet ir sekma
dienis laisvi, $25 savaitei. Visi 
modernūs elektriniai įrengimai. 

EV 1-3857 

SVEIRJNIMAI IR GERIAUSI LINKĖJIMAI 

Mūsų Draugams ir Rėmėjams 

t 

THETROY LAUNDRY & CLEANING 

COMPANY 

Į S T E I G T A  1 8 7 8  

2561 — 2581 East 50th St. FT 1.2900 

RKO Keith's 105 th 
Jackpot" su James Stewart ir 

Sausio 10 — 13 "I Won the 
Barbara Hale. 

H A R M A G E D O N  

Kada .tas mūšis įvyko? 
Kokios valstybės jame kovės? 
Ir kas galų gale laimėjo? 

Ir Jūs esate nuoširdžiausiai 
kviečiami išgirsti tos paskaitos 

vokiečių kalba 
SEKMAD., SAUSIO 14 D., 

3:00 vai. p. p. 
Sekmos Dienos Adventistą: 

bažnyčioj 
3161 West 14th St. 

antras blokas nuo Clark. 

Kas savaitė dvi paskaito# -
ir antradieniais 7:30 vai. 
Kalbėtojas J. E]. Neufeld-

— sekmadieniais 3:00 vai. p. p. 
vak — šventraščio temomis. 

Vokiečiu kalba. 

JL 
RADIATORIAUS LAŠĖ JIMĄ KAIP 
BURTININKAS SUSTABDO! 

plastinė užguli  
PARDUODAMA VISOSE MILES AUTO KRAUTUVĖSE 

13014 Miles Avenue * 53S6 Broadway 
6  f i  9  E a s t  1 8 5  t h  S t r e e t  
4  4  4  4  M  a  y  f  i  e  I  d  R o a d  
689 Broadway # 5000 .Euclid Avenue 

PAGAMINTA LUSCO, INC. CLEVELAND 3, OHIO 

•  P A S T O V U S  
• VALO • UŽKEMŠA 
• TINKA SU KIEK

VIENU SKYSČIU 

- MONCRIEF ŠILDYMAS 
Cleveland© namų savininkų pasirinkimas per 
daugiau kaip 50 metų. GAS — OIL — COAL 

Sveikinimai ir Linkėjimai Mano Draugams 

MARGARET McCAFFERY 
C O U N C I L M A N  

Ž2-nd Ward 

P J KBR&L& 
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose "apdraudos-insurar.ee reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo niorgečio. Patarnavimas ir išpildynMf ' 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DESBS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

The SUPERIOR 

Savings & Loan Association 
6712 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. HE 1-2498 

S T A T E M E N T  V 
D e c e m* i e r 3 0, 1 9 5 0. 

A S S E T S  

Cash>and U. S. Government Bonds 
Stock in Federal Home Loan Bank 
First Mortgage Loans —* Including G. £ arid F. Hf. A. 
Real Estate Sold on Land Contract 
F. H. A. Remodeling Loans 
Office Building —Lees Depreciation 
Other Assets 

L  I  A  B  1  L  I f f  E  S  

Savings Deposits 
Loans in Process 
Advances from Bknk 
Advences by Borrowers for Taxes and Iri'suraiW# 
Other Liabilities 
Permanent Stock 
Reserves and Undivided Profits 

952,914.9$ 
23,000.00 

2,448,499.10 
2*556.3$ 
7,816.7* 

14,000.00 
1217.20 

$3,450,004.45 

$Ž,729,050.24 
74,651.08 

175,000.00 
38,351.6$' 

9,741.3$' 
134,622.42 

' 288,587.# 

$3,450,004# 

į I J. S AMAS - jeweler I 
$ a I Persikeis f liaują did?srię ir gražesnę kraut uty « 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella TheartW i 

| Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Lsfe 1 
« rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. įl 
r li 

Wilkefis Fimerail Hom# 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnatį laidotuvių patarna^iilMi 
—HAMMOND \VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKTJBS & SON 
FUNERAL HOME 

Nešinamas oras Jfisų patogumui 

Delia" Ė. iakubs & William S, Jakubs 
Licėnsijuoti laidotuvių direktoriai balsamųotoįy 

2& nvetrfi slmpfctįaįfo į ruato fįtarnavitiio 1 

6621 Edkia Avenue ; ^ RNdicott 1-176B 
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DSRVA THE FIELD 

iMMkcijos-' ir 
*4«tbktorius Vincas RASTENIS (buto tt-kf<>n<t 

administracijos adresu.-, — DiKv'A, iifiiu Superior 
; i .in 1 -i •i, 141 

iv^«.uc, Civy«i. ..u J. Ohio, i— Telefonas: ENdicott I 
Morui* B«iys >.'• MD22UNAS (buto telefonas: GArfield l-740oj. 

stangos -j ra paskirtos tik Lietuvai iš nelai
mės < eftėti bs jokių kitų tikslų. Mes matė
me kad ir: ra garbingas žmogus, mes jį 
re.: ėmees j j gerbiame. 

Tau šiandien kontraversijos apie jį tils-
ta As tikiu, kad ilgesniam laikui praėjus, 
istorija šalčiau vertins jo darbus, ir pr.e-

nar ti HnrarTe::], crti.ii> "5 (?-'ena. sueis i kaistai, kaip ir Lineolno priešų, bus nutilę 

DVEJOS METINES 
J^jlOMIS DIENOMIS esame tarp dvejų 

metinių. Antradienį,, sausio 9 dieną 
suėjo septvneri metai nuo pirmojo ir pasku
tinio nepriklausomas Lietuvos Respublikos 
Prezidento Antano Smetonos mirties. Atei-

dvidešimts aštuoneri metai nuo Mažosios 
Lietuvos dalies — Klaipėdoo krašto — su
kilimo ir prisijungi. . j : rie nepriklausomos 
Lietuvos. 

Septintosios ar dvidešimts aštuntosios 
metinės nėr2 pagal papročius jubiliejinės 
tad praeiname pro jas be platesnio masto 
paminėjimų, prisimindami tačiau tuos įvy
kius su tokiu pačiu jų vertinimu, kaip tai 
būtų ir didelėse jubiliejinėse iškilmės. 

* * 
MIRTIS pati savaime nėra toks įvykis, 

kuris būtų minėtinas lygiai, kaip tie įvykiai, 
kurie tautoms a t žmonijai neša žymių gy
venimo permainų. Mirties metinių proga mi
nimas ne pats žmogaus gyvenimo pabaigos 
faktas, bet tas žmogus ir tas f-yvenimas, toji 
darbų eilė ,kuiie pasibaic ė minir ąją mirties 
dieną. 

Prisimindami šiandien A rezidentą An
taną Smetoną norėtumėm pakartdti A. Olio 
pernai Cleveland:; pasakytus žodžius: 

"Jis buvo kentrrverr^i "i^ūra Jis tu
rėjo daug diaugu. Turon ir priešų. Kaip ir 
kiekvienas politikos veikėja.3 

Ir Abraomas Lineclnas Amerikoje bu
vo kontravei siali figūra. ,J:v, tarėjo daug 
draugi], bet turėjo ir Jokių aršių priešų, 
kad buvo pagaliau nužudytas. ^ 

Praėjo 1 akas. priešų pri įkaistai suny
ko, liko tik visuotinė pagarbi? tam žmogui, 
kuris išlaikė šio krašto vier.7 e. nors ir r> 
vybę dėl to jiaaukojo 

Antaną Smetciią n: o:-; no j omo k.ip 
tos susipiatima. už vieirngr bendraclarbia-
kovotoją už Lietuv's la ir/e. rJ lietuvių tau-
vimą, už tautos gerove. 

Žinojome ir jo politinių ' riešininku už
metimus bei kaltinimus. Kai i i pažinome čia, 
mūsų tarpe, mes matėme, kad visos jo pa-

o pagarba pasiliks ir iškils." 
Nėra reikalo ką nors bepridėti prie šių 

minčių, kurios atitinka kiekvieno šalčiau 
galvojančio lietuvio mintis. Gal bent tik 
tiek, kad dar ir šiandien esama reikalo va
lyti taip dar netolimos praeities vaizdą nuo 
šen bei ten pasitaikančių neatsakingų iStep-
liojimų, kurių vertė, žinoma ne didesnė, 
kaip tie Amerikos vaikų tėpiiojimai ant 
langų Visųšventės išvakarėse. 

* * 

NEDŽIAUGSMINGAS mintis atveda ir 
Mažosios Lietuvos anų metų metų laimėjimo 
prisiminimas. Ne tik todėl, kad šiandien 
visa Lietuva pergyvena dar didesnę nelaimę. 
Taip pat ir todėl, kad laisvųjų lietuvių tarpe; 

pačiose mūsų viršūnėse Mažosios Lietuvos 
žmonių noras aiškiai ir regimai būti diauge 
u visa Lietuva, susilaukia atstumiančio aki

brokšto. Mažosios Lietuvos atstovo buvimą: 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Kamiteto 
narių tarpe Lietuvos išlaisvinimo nei pa
lengvintų, nei apsunkintų — ne dėl to ta i 
klausimas yrr. iškilęs. Tai būtų tki simbol's 
kad ir Mažoji Lietuva, šimtmečius gyvenusi 
atskirą gyvenimą ir tik trumpą laiką bei iš 
dalies tepabuvusi draugėj su visa Lietuva 
dabar, didžiosios tautos nelaimes rueiu* 
Vieno veikia su visa tauta. Kam toks simbo
lis galėtų pakenkti? Nebent tik visokiv 
vokiškų "Memelbundų" ir panašiu organi
zacijų propagandinės veiklos sėkmingumu: 

Todėl užsispyrimas neleisti susikurt 
ta m vieningumo simboliui, paaiškinamas tifc 
trumpalaikės reikšmės teturinčiais vienoj 
grupės išskaičiavimais, yra lyg ir paniek:-
kinimas to pasiryžimo, kuris buvo parodo
tas prieš 28-erius metus, paniekinimas tada 
pralieto sukilėlių kraujo ir paaukotų gy
vybių. 

Audros, aitvarai ir vaiky namai Stamfcrde 
Stamfordo (Connecticut) ir Amerikos krantų, tai Stmfordo deda lietuviškai mokytis. Suau-

apylinkių lietuvių kolonijų pesi-j vaikai padarė toli siekiančias iš- gusieji irgi nepamiršti. Jiems 
mistai laukia audros ir patvynio | vadas ir pradėjo ... nacionali- nuotaikingai suburti ruošiame 
sausio 20 dieną. Mat, tada čia zuoti namus! Užėmė seno ame- koncertus — balius, kaip minė. 
numatomas Stamfordo Lietuviu , rikono Kliukinsko namas ir šei. t jome, ir numatyta dar kitų kilk 
Bendruomenės koncertas — ha- mininkauja! tūrinių pramogų 
lius, kurio programoje dalyvaus j Erdviame rusy daro skautų su- Dėl pavyzdingos veiklos Stam-
visų susidomėjimą keliąs Aitva. j eigas, minėjimus, šeštadieniais fordo lietuvių kolonija ir jos 
ru k\ srtctEs is NGW Yorko. mokytojo J. Rutkausko vcdžunc- detugisu mažiau matomi SG-

Kodėl tie pesimistai taip jffll- j6 mokykloje mokosi lituanisti- nieji ir naujieji veikėjai verti 
voja? Ogi todėl, kad vieną kartą kos dalykų, šeimininkui nieko sakytum, bet kurio laikraščio 
jau taip atsitiko su tais Aitva- kita neliko, kaip išgriauti ar nu-' atskiro numerio Ne dėl rekla 
rais... šis koncertas buvo numa- kelti kliudančias užtvaras, kad mos, bet dėl pavvzdžio kitoms 
tytas lapkričio 25 dieną. Bet Ait- "lietuviukams daugiau vietos bū- kolonijoms. Ypač didžiosioms .. 
varams pakilus skristi i Stam, tų". Ir šeimininkė su atlaidžia Rrj»*vilh.« 
fordą, kilo tokia audra ir toks po- šypsena žiūri į mūsų priaugan-
tvynis, kad net patys rengėjai čios kartos (įvairius, žinoma ...) 
nei su laiveliu negalėjo į salę pa- energijos pasireiškimus. 
kliūti. Pagaliau, salė buvo užim- j Kai prie Kliukinskų namų vie
ta nuo potvynio evakuotiems toj dviračių stovi automobiliai, 
laikinai priglausti. reiškia Balfo arba Lietuvių Ben-

Optimistai sako, kad š] kartą druomenės "mytingą laiko". 
nei audros, nei potvynio nebū-1 Stamfordas ne vien posėdžiau.. 

NEMUNAS - LIETUVOS NUGARKAULIS 
Nuostabi yra Lietuvos geono-' 

litinė raida. Vien tik žvilgsnis 
į jos žemėlapį parodo, kokie ve
jai ir skersvėjai pūtė ir pučia 
aplink ir per ją. i 

Viduramžiais išplėtusi a&Vo į 
imperijos ribas iki netoli Mask, 
vos ir Juodosios jūros, savo to-
lerantiškon globon paėmusi d i-

MAŽOSIOS LEETUVOS SUKILIMO 
28-jų metinių proga 

dalis, iš dalies teisingas. Tik sekęs sukilimas buvo tik dalinis 
Lietuva gali būti teisėta pre- Mažosios Lietuvos atvadavimas 
tendentė į šiaurinę Rytprūsių Dabartinei lietuvių tautos kar-
dalį su Karaliaučium, * Įsrute, tai artėja proga atstatyti Lis-
Gumbine ir Tilže, — į tą kraštą, tuvą su laisvais abiem Nemuno 

delius plotus slaviškos erdves, j fcurį patys vokiečiai seniau of i- krantais, o ne palikti jį toki. 
šimtmečiais negalėjo suglausti j cia]įai vadino Litauen vardu, kaip ligšiol buvo. Nemunas nuc 
vias savo etnines sritis, nega-jTai Mažosios Lietuvos sritis, senų senovės teka per etninę 
Įėjusi sutrukdyti vakaruose ir j kurj dabar priklauso tiesiog Lietuvos žemę, pro lietuviškas 
šiaurėje įsigalėti vokiečių kry- j Maskvai, čia Lietuva turės il- sodybas. Kaip ir jo didelis ba-
žiuočių - ir kalavijuočių • orde- į gesnę sieną su Lenkija, kuri vi- seinas yra pati Lietuva. Nemu
nams, pagaliau likusi pati bo-1 somis keturiomis stengsis išlai- nas yra Lietuvos upių tėvas, jos 
veik atstumta nuo Baltijos jū- j kyti jai priskirtas buvusias "vc- širdis ir nugarkaulis. Be laisvu 
ros kranto. j kiškas" sritis. Tad įr mums tm. Nemuno krantų — nėra laisvos 

"Lietuvos likimas yra tolygus ka skaitytis su atbundančios Lietuvos. Vokiečiai turi išmesti 
garbingos ir turtingos šeimos į Vokietijos galimais siekimais jo vardą iš savo himno (... Vcn 
likimui, kada, plėšikams tėvus atgauti visas "vokiškas" sriti* der Memel bis am Mosel, vor 
apiplėšus, užaugę vaikai atoa- iki Nemuno. |der Esch bis an der Bellt...">. 

dideliu 

Kaip vokiečiams reikia atsi
sakyti nuo kryžiuotiškos poli
tikos "Drang nach Osten" if 
užmiršti anų dainą "Nach Os-
ten geht unser Ritt!" £Į rytus 
eina mūsų joja!), taip lenkams 
reikia džiaugtis išlaisvintais 
abiem Vislos krantais, daugiau 
garbinti savo "Matka Boska 
Częstachowska" bet ne juokinti 
pasaulį pretenzijomis į Lietu
vos sostinę Vilnių (ir ukrainų 
Lwiw), siekiant Nemuno-žemių, 
garbinant lietuvišką Aušros 
Vartų Dievo Motiną. 

O mums aukščiausiu politikos 
siekimu ir kelrodžiu turi būti 
laisvi Nemuno krantai. Atsi-
kursiančioj nepriklausomoj Lie
tuvoj nei Nemunas, nei šešupė 'Jiems dar lieka gana . 

•n • v 00 2. • j 1 
n„j„. Rhpin Flho ir Oder fu?- ' neturi eiti valstybes sierM pa-Pnes 28 metus, sausio lo d. upių: Knein, įMoe ir uner ui<.*; ^ Karnėnas 

Klaipėdos krašto lietuvių pas? kariautų slavų kraštų upaj. ;reigų. 

užaugę 
žįsta pas kaimynus jiems pra
klausantį turtą ir daro pastan
gas jį atgauti. Ir stebisi patys 
vaikai, kokie turtingi buvo j j 
tėvai, kad jų turtais taip iškilo 
nedori kaimynai... 

Kitados Lietuvos paSonČje* tfi-
nojusi Maskva šiandien pasau
liui graso, buvusi mažesnė Len-I Prieš tris mėnesius Dirva pa- ringai imant, naujų skaitytoj ; mingai bent užsibrežtą-
kija į dideles valstybes nešasi,' gkelbė nauju skaitvtoju organ:- atžvilgiu gana toli atsiliko, ži- jį laipsnį. Ypač reikėtų atkrsip-
o lietuvišku prūsų vardu net zevimo talką. Buvo kviesti į tą noma, žymia dalimi tai parėjo ti į tai demesį toms kolonijoms, 

talką prisidėti visi, kuriems lū-'nuo talkininkų energingumo. kurios savo gausumu to i pra en 
pi, kad Dirva būtų daugiau skai- Į Talkos rezultatų gausumo at- j kia Australiją, čia, tikrai 

Kaip vyksta mūsų paskelbtoji talka 

vadovaujanti vokiečių valstybė 
vadinasi (Preussen) ... 

Galime sakyti, kad šiandien 
nėra nei Vilniaus krašto, nei 
Klaipėdos krašto, o yra tik vie
na Lietuva, prispausta kruvinu 
mėskolių batu, — žiauriausią 
priespaudą kenčianti Lietuva, 
dėl kurios gyvybės ir laisvės tu
ri būti kaupiamos mūsų jėgos 
ir pastangos. Bet mes negalime 
užmerkti akių dėl senų žaizdu. 
kurios vėl gali prasiverti^ kai 
reikes atkurti Lietuvos valsty
bę. Juk mes esame laisvi ta**ti 
viešą žodį, o ką mes darome, ka
da lenkai šaukte šaukia, kad 
Vilnius yra Lenkijos miestąc 

(jie net laikraštį Londone lei
džia vardu "Wilno i Lwow") ? 
Tylėjimas — pripažinimas. Ir 
ar galime save pateisinti silpnu 
dėmesiu Mažosios Lietuvos lie
tuviams Vokietijoj, kai iie Klai
pėdos krašto vokietininku orra-
nizuojami j mums žinomus "Mė

toma ir jos mintys plačiau pa
skleistos. 

Jau praėjo try* mSneaiai ir sa
vaime suprantama, kad talkinin
kams, taip pat ir kitiems,v yna 
bent kiek įdomu, kaip ta talka 
sekasi ir koki jos rezultatai. 

Sausio 6 dieną padėtis buvo 
tokia: užregistruota 242 nauji 
skaitytojai. Tiesa — jų dalis 
prenumeratą Užsimokėjo ne u"; 
visus metus, o tik už pusmetį, ar
ba tik už ketvirtį, žadėdami pra
tęsti prenumeratą kiek vėliau. 

žvilgiu pirmoj vietoj stovi mūsu 
atstovas Australijoj — Povilas 
Lukošiūnas. Toliau ta eilė tain 
atrodo: 

Jonas Paplėnas, Chicago, 
Antanas česonis, Baltimore, 
Antanas Sodaitis, Brooklyn, 
Pranas Saladžius, Rochester, 
Juozas Kapočius, Boston^ 
Povilas Ambroza, Australija, 
Povilas Švarcas, Collinsville, 
V. A. Karševičius, Detroit. 
Daugumas talkininkų šalia sa-

yra dar daug potencialių Dirvos 
draugų, kuriems dėl įvairių ap
linkybių neteko sueiti su ja į 
kontaktą. Čia mes kreipiamės 
ypatingai į tuos skaitytojus, ku
rie įvairiomis progomis mums 
rašo: "Kas gi būtų, jei nebūtų 
Dirvos! Tai bene vienintelis laik
raštis, kuris apie svarbuosius 
lietuvių reikalus atviriau ir drą
siau pakalba." 

Nedrįstame girtis, kad Dirva 
šiuo atžvilgiu jau tobula, bet 
stengiamės, kad ji bent siektu 
būti tokia, kaip čia. sakoma. 

Todėl ypač tuos, kurie šias 

va prenumeratos yra atsiurit 
Tie ir dovanų paskirstymo taš- dar po 2 ar 1 prenumeratą. Pa
kus gavo ne pilnus, o tik po daugėjo ir tokių, kurie atnaujin-
atitinkamą dali. Kai kurie savo dami prenumeratą skiria auky 
prenumeratos įmokėjimą jau da- Dirvos spausdinimo priemonėms Dirvos pastangas įvertina, ir 
bar papildė ir jiems išduota pa- palaikyti bei tobulinti. pripažįsta jų reikalingumą, kvie-

papildoma taškų dalis. Tuo tarru | Esame įėję į ketvirtą ir pasku- čiame irgi pasistengti, kad ir 
pilnų dovaninių taškų išdur.'a tinį talkos mėnesį. Iki paskelb-
186, kurie tačiau, kaip minėta, tųjų dovanoms gauti skaičių dar 
yra paskirstyti tarp 242 naiv v stinga mažiausiai 64 naujų pil-jgos pažinti Dirvą. Tai būtų dvi-
skaitytojų. Tiek pat išduota i- nų metinių prenumeratorių. Tad gubas patarnavimas bendram 
platintojų dovaninių taškų, kuri' lygiai ligšioliniams talkininkams,! reikalui, nes tai ne tik stiprintų 

kiti, kurie iš laikraščio maždaug 
to paties laukia, turėtų pro-

melerbundus ', kuomet Mažosios 1 dalis yra pasisikrsčiusi tarp pla- lygiai tiems, kurie rengėsi, bet; patį laikraštį, bet ir plačiau pa-
Lietuvos Taryba mūsų silpnai 
materiališkai palaikoma? 

Neišvengiamo trečio nasa^l'-
nio karo repeticija vyksta Ko
rėjoj. Bręsta žūtbūtinė kova 
tarp demokratijos ir despotiz-1 me, 
mo. Toje kovoje išsispręs ir j torių 

tinto jų, kita dalis tenka tiems ligi šiol dar neprisirengė prisi-! skleistų tas mintis, kuriomis pa-
naujiems skaitytojams, kurie u> dėti prie šios talkos, dabar pat^ j sidžiaugiate — o juk tai ir yra 
sisakė patys, be tarpininku. 

Į talką įsijungė nuolatiniai 
mūsų atstovai ir paskiri skaity
tojai. Skelbdami talką, galvojo-

kad naujų prenumera-
daugiausiai gali ateiti iš 

Lietuvos likimas. Būkime pasi- ( didžiųjų Amerikos lietuvių kolo-
ruošę tą Hikimą tinkamai SH- nijų — Chicagos, Brooklyno, D2-
tikti. Į troito ir kt. Pasirodė tačiau vi-

Kiek liečia Mažąja Lietuva, sai kas kita: gausiausias nauj'^ 
Potsdamo konferencijos nuta- skaitytojų šaltinis pasirodė to-
rimas, atskiriant nuo Vokietijos limoji Australija! Visos didžio-
Rytprūsius ir padalinant į dvi sios Amerikos kolonijos, propor-

ŠtaS kaip sutiko 

NUOMO 

NAUJUS METUS! 
Keliolika Chicagos lietuviu 

verslininkų buvo susirinkę pas 
sią ,nes anoji tai buvusi Dievo ja, bet ir dirba. Balfo skyrius ^ura^us Naujų Metų sutikti. Jų 
rykštė Stamfordui už perdidel1* nuošimčiais (tikriausia!) ir kie- ^vo ^ Lietuvos konsulas 
pasikėlimą į puikybę. Atsieit,, kiu (labai galimas dalykas) bus vauzvardis.. 
kam buvo užsimanę Aitvarus pralenkęs daugybę kitų, net i r !  Po Kuraič io  i r  dr .  Daužvardž io  
išgirsti pirma, negu Nevr Yorkas, didelių kolonijų, savo aukomis. pasakytų kalbų, kuriose buvo ne 
kur pirmas jų koncertas-bus tik | Neseniai pasibaigęs Balfo va- tik pareikšti linkėjimai, bet ir 
šį sekmadienį, sausio 14. Bet jus d<ivė 550 svarų drabužių ir pasižiūrėta, kas dedasi tuo me-
nieko nepadarysi, Stamfordas 87 dolerius pinigais. Stamfordo tu, kai žengiama į antrąją šimt-
dažnai linkęs 

Daug, ar maža? Nei $5, nei $500 (jei kas tiek 
Man atrodo, kad šovėt kiek pro ! duotų), Lietuvos neatvadues. 

šalį ir Tautos Fondo reikalą pa- įNeatyaduos ne Vlikas, nei pa
judindami, tokiu būdu, kaip ji i , siuntiniai, o#tegali atvaduoti c i-
dėstomas. Pirmiausia užsiprn- įvykiai, jei tai bus jiems 
šyti perdaug, reiškia — nug")s- Pekeliui. 
dinti žmones, kad $5.00 metine I Bet kaip Vliko veikloj, taip ir 
auka, tai ne auka, o pasityčioji- j Tautos Fondo rėmimo reika e 
mas. svarbiausias veiksnys yra mūsų 

Kažin ar taip galima prie rei-! visuomenės solidarumas. Solid-
kalo eiti. Tuo lyg užkertamas ke- darumas teisingam reikalui (ne 

laikas dar pasidarbuoti ir prisi-: svarbiausias' laikraščio ir šios 
dėti, kad ši talka pasiektų lai- talkos tiksės. 

BROOKLYNAS IR DETROITAS LAUKIA 
LINKSMU VAKARU 

Brooklyno lietuviai jau šį sek- matoma ir metinė valdybos dar-
madienį rengiasi būriais traukti; bų apyskaita, taip pat ir valdy-

AITVARŲ koncertą. Ait- §iems metams rinkimai. Tai-l-
varai, tai muziko Mrozinsko su
organizuotas kvartetas, kurio 
koncertas įvyks sausio 14 die
ną. Sau į talką jie dar pasikvie. 
tė iš Bostono Henriką Kažinsk-
ir Antaną Gustaitį, taigi užtik-

gi šis susirinkimas yra proga vi
siems tiems detroitiškiam, kurie 
yra kada pagalvoję apie įsijun^ 
gimą į ALT Sąjungą, ypač 
tiems naujakuriams, kurie anks-

lias mažesnėms aukoms, o dide 
lės aukos gali būti ir sunkio? 
Juo labiau, kai straipsny pami
nima — turite duoti, duoti daug 
bent po 250 dolerių per metu? 
kiekvienas dirbantysis, ir nesi
rūpinkit, kur ir kaip duoklė bus 

partinei machinacijai), pritari
mas, sentimentas. Jei kas aukes 
ir 50 centų, tai jau vistiek pa
rodys, kad jam Lietuva rūpi, kad 
jam tai ne vistiek, ir kad gal j c 
vaikai dar nebus žuvę Lietuvai. 

O kad auka būtų nuoširdi, tai 

rinta, kad šį sekmadienį brook- gjau yra dalyvavę organizuotame 
liniškiai turis vakarąpuiki*^lietuvi tautinžs srovės veikime 
programa. !. ; . . . 

^ , ,  i i r  cia tik del pirmųjų gyvenimo 
Detroite linksmas vakaras nu- L . . , , . „„i ... bei pragyvenimo reikalu tvarky-matomas pora savaičių vėliau—! . .. ,v ... 

sausio 28 dieną, 4 vai. Armėnu ,mo i -H ^ar 1® naujo neįsijungę, 
salėj, kur clevelandiečiai vaidins Tai kaip tik patogi diena ir va-
linksmą trijų veiksmų komedi
ją — Moterims neišsimeluosi. 

Šį sekmadienį to vakaro ren„ 
gėjai — ALT Sąjungos 4-tas 
skyrius šaukia tik paskutinį pa
sirengiamąjį susirinkimą, kuria
me bus pasiskirstyta, kas ka tu
rės atlikti, kad vakaras būtų 
sklandžiai suorganizuotas. 

Tiesa, šis susirinkimas ne vien j ir Vernor H'way, 12:30 vai die-
tam šaukiamas. Susirinkime nu^ ' ną, netrukus po pamaldų. 

landa vėl stoti į tas vis veikliau 
ir veikliau įvairiose lietuviškojo 
veikimo srityje pasireiškiančias 
eiles. 

ALT Sąjungos Detroito (4„to) 
skyriaus susirinkimas šį sekma
dienį, sausio 14 bus šv. Antano 
parapijos mokykloje, 25th St. 

naudojama. Nedavimas yra, visai ne pro šalį ir žinoti, kaip 
sisukinėjimas. tos aukos bus sunaudotos. Ne-

Taip kalbant, atrodo, ir nuo- noriu tikėti, ir nėra pagrindo ti-
seklumo trūksta ir kvepia dema- kėti, kad didžiausia Tautos Fon-
gogija — jūs, šiokie tokie, ne- do pozicija būtų skiriama kon-

didiesiems mies_ Lietuvių Bendruomenė, vos tik mečio pusę, susirinkusieji neuž-
tams nepasiduoti ir tas jam kar- susiorganizavus, griebė už ragų miršo ir varge tebeesančių tau
tais net pavyksta... ir kiek nerangius kultūrinius rei- tiečių: čia pat sumetė $126.00 

Kada Mr. Hoover ir kitokio kalus. Rezultate turime, be kit_ stovyklose dar vargstantiems j norit prisidėti prie Lietuvos va- spiracijai, tai kodėl aukotojas 
plauko ^ izoliacionistai prašnekc ko, lietuvišką mokyklą su 15 remti, ir tuos pinigus perdavė Į davimo, apseisim be jūsų, bet neturi žinoti, kuriam reikalui ji^ 
apie tai,kad reikia palaukti, kol "studentų" Yra ir tokių (iš vie- konsului Daužvardžiui nusiųsti kai atvaduosim, tai tada jums aukoja? 
bolševikai teiksis pasirodyti priekinių vaikų), kurie čia vos pra-iBalfui jo seimo praga. |parodysim... I K. Dover, Dela. 

D,I R V A, Lithuanian Weekly, published by Ohio Lithuanian Publishing 
Company, 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. Phone: ENdicott 1-4486. 
Issued in Cleveland every Thursday. Editor Vincas RASTENIS. Assistant 
Editor Balys CAIDŽIL'NAS. Entered at Second-C'.ass matter December 6th, 
1915, at <.he Cleveland Postoffice under thft act of March 3, 1879. 

SubsbscHption per year in advance: in the United Statos — $4.00. 
in Canada — $4.50 (5:00 Canadian dollars), elsewhere — $5:50. 

D I R V A  i š e i n a  k i e k v i e n ą  k e t v i r t a d i e n i  C l e v e l a n d * .  L e i d ž i a  O h i o  L i e t u v i ų  
LMdybos B-vė. Prenumeratos kaina metams, mokant ii anksto: Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse — $.4.00, Kanadoje— $4.50, (5.00 lcanadiSki doleriai), 
kitur — $5.30. Galima mokėti ir dalimis, pradedant bet kuriuo metu laiku. 

tTTTTTT 

M 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

