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PADĖKOS 
VAKARAS 

Pereitą sekmadienį, sausio 14 
dieną, Clevelande įvyko Trem
tinių Draugijos surengtas ge
radariams padėkos vakaras, šis 
parengimas dėl savo masto išei
na iš vietinės reikšmės ribų. 
Visi pastebėjo, kad Clevelandas 
beveik nebeatsimena, kada būtu 
turėjęs tokį gausingą lietuvių 
susirinkimą — gal tiek buvę 
susirinkę bent tik 1918 metais, 
patyrus apie Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimą. Bet, nors 
čia dalyvavo tik šiame mieste 
gyveną lietuviai naujakuriai ir 
čia pat gyveną jų globėjai, su
sirinkimas atrodė lyg ir sim
bolis visų naujakuriu ir visų se
nosios lietuvių išeivijos repre
zentantų bendra sueiga ir tik
rojo jų santykio demonstracija. 

Tremtinių Draugijos pirminin
ko J. Daugėlos kalbą, nors laik
raščio skiltims ir didokos apim
ties, skelbiame beveik ištisai 
nes, mums atrodo, kad joje yra 
jautriai ir teisingai pasakytes. 
visos naujosios atfeivijos mir
tys, kurias ji nori pasakyti nuo 
seniau Amerikoje gyvenantiem? 
tautiečiams, ištiesusiems naeal-
bos ranką per vandenyną dešim
tims tūkstančių lietuvių trem
tinių. 

Ir kitose vietose rengiami toki 
padėkos vakarai. Vienur jų bu
vo, kitur dar bus, bet šis vaka
ras, kurio dalyviai vos vos su
tilpo per 1,000 vietų turinčioje 
didžiojoje Public Auditorim 
balių salėje, kur į vieną vietą 
susirinko ligi šiol dar niekur ne
matytas skaičius lygiai naujr 
sios, lygiai senosios ateiviio" 
turbūt, bus lyg ir visų, bent ligi 
šiol buvusių, o gal dar ir dauge
lio būsimų šios rūšies parengi
mų tipiškas pavyzdys ir žymiau, 
sias jų visų idėjos reiškėjas. 

Nors buvo balsų, kaip tik iš 
geradarių pusės, kad gal tokio 
parengimo nei nereikia, niekas 
čia tos padėkos ir garbės ne-
jieško, nereikalauja, gal never 
ta, esą, tam daryti išlaidų, ta
čiau tremtiniai registravosi ir 
savo geradarius registravo tie
siog'gaivališkai gausiai. Tiesa, 
daugelis nebuvo punktualūs ... 
Tas nerangumas atlikti tokius 
dalykus savo laiku yra negeras 
reiškinys. Dėl to rengėjai turėjo 
pakeisti salę, nes tik besiarti
nant vakarui paskirtam laikui 
paaiškėjo, kad į pirma numatytą 
salę svečiai nebegalės tilpti. Re
gistracija vyko iki paskutini 
valandos ir pagaliau paaiškėjo 
kad net ir bene pati didžiausia 
tokiems reikalams tinkama Cle
velande esanti salė irgi maža... 
Todėl šiaip jau gana gerai su
organizuotas parengimas neiš
vengiamai turėjo tą trūkumą, 
kad vaišes, be kokio nors ste
buklingo padauginimo, negalėjo 
būti visai patenkinamos, žino
ma, rengėjų dėl to negalima 
kaltinti, nes paskutinę dieną 
svečių skaičius paaugo geru 
trečdaliu, negu buvo numatyta 

Pobūvio programoje po Trem
tinių D-jos pirmininko J. Dau
gėlos kalbos ir sekretoriaus J. 
Rimašausko informacinio pra
nešimo trumpai kalbėjo NCWC 
atstovė Miss Roulet, geradari-
pradininkų vardu —kun. Ange
laitis ir K. S. Karpius ir vėles
niųjų geradarių vardu — inž. 
Ad. Damušis, be to, buvo pa
skaitytas gražus vieno iš gera
darių — -čempionų — P. J. žiū-
rio, kuris negalėjo pats iškilmė
se dalyvauti, laiškas. 20,000-ii 
į JAV atvykusi tremtinė Jurat/3 
Orentaite pati įteikė padėkos la
pą savo geradariams. Visiems 
geradariams, garant. davėjams 
buvo išdalinti gražūs padėkos la
pai, kuriuose vėliau, pobūvio me
tu, daugumas atkviestųjų savo 
kvietėjams įrašė asmeninius pa
dėkos žodžius. Visos iškilmės 
pateko į 6. Gaidžiūno renkamą 
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PALIAUBOS GALIMOS MIN. S. LOZORAITIS 
lankėsi 

Londone ir Paryžiuje 

Korėjos įvykiai mainingi, kaif 
pavasario vėjas.  Pusiasal io v i
duryje frontas sustojo ir pasku
tinėmis dienomis net jau amr -
kiečiai pradėjo pulti: atsiėmė 
keturis miestus, jų tarpe Su-
woną, tik 17 mylių nuo Seulo 
Kinai mieste pradžioj gynėsi, 
bet trumpai, paskui skubiai pa
bėgo Seulo link. Kitą nedideli 
miestą amerikiečiai užėmė ne
ginamą: rado jame tik vieną 
kinų kareivį, kurį ir paėmė į ne
laisvę ... Amerikiečiai po kiek 
aršesnės kovos atsiėmė strate
giškai svarbią aukštumą, kuri 
ėjo iš rankų į rankas. Ameri
kiečiams pavyko apginti kinų 
bandytą nukirsti kelią, jungian
tį Seulą su Pusanu. Tas kelias 
buvo svarbiausias atsitraukimo 
kelias. 

Ar toji pažanga vėl Seulo link 
bus toliau tęsiama, labai abe
jotina.* šie priešpuoliai greičiau
siai yra tik priemonė apsaugoti 
atsitraukimo kelius, bet ne tik
ra kontrofenzyva. 

Kinams irgi jau nebesiseka 
taip, kaip sekėsi pirmomis j u 
puolimo dienomis, kai jie tebe
buvo arti prie Mandžūrijos sie
nos. JTO karinės vadovybės pa
reiškimas, kad kinai gali JTO 
kariuomenę iš Korėjos ir išstum
ti, bet tas kaštuos jiems bran
giai, pasitvirtino. Aviacija taip 
pakerta kinų jėgas, kad jie jau, 
atrodo, nebegali taip smarkiai 
pulti. Paskutinės žinios rodo, 
kad jie jau rengriasi isitviH"ir><i 
dabartinėje linijoje, tik apie 10 
mylių į pietus nuo Seulo. 

Tuo pačiu metu diplomatinia
me fronte irgi veikiama. Nors 
kinai jau dvigubai atmetė pa
liaubų pasiūlymą, tačiau Jurg*. 
Tautų komisija nesiliovė ban-

Amerikos lietuvių gyvenimą do
kumentinę filmą. 

Po oficialiosios dalie# cleve-
landiečių atsikviestieji čiurlio-
niečiai "sava kalba" pareiškė 
padėką Clevelando lietuvių bend
ruomenei — gražiu koncertu, 
kur dalis clevelandiečių bene pir
mą kartą turėjo progos išgirs
ti, kaip jie dainuoja. Buvo gir
dėti kalbant: "Mes manėm, kad 
jie kokias nors jau naujas, ne
pažįstamas dainas dainuoja, r 
čia gi tos pačios dainos, kurias 
ir mes dar Lietuvoj dainuoda
vom"... Tai buvo ne nusivyli
mo, o greičiau malonios staig
menos sukelti žodžiai. Mat, š; 

kartą išgirdo čiurlioniečius na-
mažas skaičius ir tokių, kurie 
ligi šiol vengė "naujovių" ... 

Po koncerto nuostabiai greit 
(daugelis už tai rengėjus gy
rė) salė buvo pertvarkyta vai
šėms. Jei stalai, dėl pirma mi
nėtų priežasčių, ir nebuvo per 
gausiai apkrauti "valgiais bei 
gėrimais", bet apling juos buvo 
jaučiama šis tas svargesnis — 
buvo gausu nuoširdumo. 

Vaišės ir šokiai užtruko iki 
vidurnakčio. 

LT KORP! SAMBŪRIO 
tueiga Chicagoje 

Tautinių Korporacijų Sambū
rio Chicagoje valdyba sausio 21 
dieną 3 vai. p.p. Tremtinių Na
muose (mažojoje salėje) šaukia 
sueigą, kurios pirmoji dalis ski
riama Antano Smetonos 7 metų 
mirties sukakčiai paminėti. Ant
roje sueigos dalyje bus svarsto
mi nario mokesčio, spaudo* ir 

kiti' aktualūs klausimai. 

Bet kokia bus 
jų kaina? 

džiusi toliau siekti paliaubų. To
ji komisija parengė naują re
zoliuciją — pasiūlymą; kuris šią 
savaitę JTO buvo priimtas la
bai didele balsų dauguma. Prieš 
balsavo tik maskvinis penkei;;-
kas, Salvadoras ir čiankaišeko 
delegacija. 

Kodėl šiuo atveju čiankaiše
ko balsas sutapo su Maliko bal
su? Priežastys, žinoma, ne tes 
pačios. Tai paaiškina rezoliuci
jos turinys, kuris yra toks: 

Sustabdyti kovas ir pasirūpin
ti, kad tas sustabdymas nei vie
nos pusės nebūtų panaudotas 
tolesnio puolimo parengimui: 
palaipsniui atitraukti iš Korėjrs 
visas svetimas kariuomenes ir 
parengti visą Korėją perduoti 
valdyti vienai visos Korėjcs 
gyventojų išsirinktai valdžiai, o 
tuo tarpu įsteigti laikinę ad
ministraciją, susitarus dėl jos 
prisilaikant JTO principų; kai 
tik kovos bus sustabdytos, su
šaukti atitinkamų valstybių kon
ferenciją, kurioje dalyvautą 
Anglija, JAV, Rusija ir komu
nistinė Kinijos vyriausybė; to
je konferencijoje svarstyti v;-
sas Tolimųjų Rytų problemas, jų 
tarpe ir Formozos klausimą. 

Šią rezoliuciją parėmė ir JAV 
delegacija. Valst. Departamen
tas aiškina, kad tai nėra koks 
JAV politikos pakeitimas, nes 
tie klausimai visada buvę numa
tyti svarstyti. JAV vyriausy
bė parėmusi rezoliuciją todėl, 
kad mačiusi, jog ji turi dideles 
daugumos pritarimą. 

Malikas buvo griežtai priešin
gas rezoliucijai. Jis vadino j3 
miglota ir turinčia ultimatumo 
pobūdžio. Tik vienam dalykui 
jis nedarė jokių priekaištų, tai 
sušaukimui konferencijos, kur 
dalyvautų Maskva ir Peipingas 
ir kur būtų svarstomas Formo
zos likimas, žinoma, ir Peipingo 
vyriausybės visuotinis pripaži-
nim|Mit įsileidimą* į JTO, čian

kaišeko galutinis likvidavimas 
ir tt. 

Visiškai suprantama, kocrl 
Čiankaišeko delegacija baisa'.m 
prieš tokį pasiūlymą. 

Šis Jungtinių Tautų Organi
zacijų pasiūlymas, nors aiškiai 
ir neprižada, bet jau numato £a-
limybę patenkinti visus Kinijos 
komunistų reikalavimus, beveik 
plačiau, nei tai galėjo būti prieš 
Korėjos karą. Jeigu visa tai pa
sibaigs Formozos atidavimu ko
munistams, jų pripažinimu i ei 
įsileidimu į JTO ir Saugumo Ta
rybą, visiškai likviduojant Čian
kaišeko antikomunistines pajė
gas bei viltis kada nors suorga
nizuoti Kinijos pasipriešinimu 
prieš komunistų įsigalėjimą :— 
tai visos aukos Korėjoj bus nu
ėjusios veltui... Gal manoma 
išgelbėti Korėją nuo priversti
nio komunistų Įsiviešpatavimo? 
Taip, rezoliucija numato Korė
jos suvienijimą ir demokrati;v 
valdžios išrinkimo būdą, bet ar 
JTO komisijos sugebės Korėjoj 
kada nors būsimus rinkimus ap
saugoti nuo komunitų šanta?o ir 
rinkimų klastojimo, didelis klau
simas. Kinijos (ir dar pripažin
tos, Saugumo Taiyboj sėdir-
čios) visokeriopas„ spaudimas 
Korėjoj visada bus apeiuopk1.-
miau juntamas, ftegu kokie s 
nors JTO komisijcwi pastangos 
rinkimus įvykdyti objektyviai. 
Šią rezoliuciją galutinai i vyk
džius, greičiausiai, gali paaiškė
ti, kad komunistai suvirškino 
Formozą, čiankaišeką, atsisėdo 
Saugumo Taryboj ir ... suvirš-
gintą, Korėją ... 

Paskutinės žinios skelbia, kad 
Peipingas dėl JTO rezoliucijos 
yra "sukalbamesnis" už Mask
vą. Indijos vyriausybei jau yra 
iš Peipingo pranešta, kad jie 
ten svarsto rezoliucijos siūly
mus ir randa joje priimtinu da
lykų ... Visai suprantama, ypač 

į įsitikinus, kad amerikiečių bom-
| bonešiai visdėlto nėra žaisliu-
įkai, kuriuos galima juokais pri-
j imti... Ir kada pasiūlymas ža-
į da komunistams gana geras 
! perspektyvas. 

Ims kariuomenėn nuo 18 m. 
Kongresui yra patiektas pri

imti įstatymas, kuriuo į kari
nę tarnybą numatomi šaukti 
jaunuoliai nuo 18 metų amžiaus. 
Šiais metais to amžiaus pasiekia 
daugiau kaip milionas jaunuo
lių. Jų tarpe gali būti nemažas 
nuošimtis netinkamų dėl sveika
tos bei fizinių trūkumų. Taip 
pat numatomas atidėjimas lan
kantiems aukštesniąsias mokyk
las — iki pabaigs. Aukštąsias 
mokyklas lankantiems atidėji
mas numatytas tik iki tų moks
lo metų baigimo. Iš viso numa
toma šiais metais 18-mečių pa
šaukti apie 450,000. 

Pašauktiesiems numatyta 6 
mėnesiai pagrindinio parengimo, 
o visa kariuomenės tarnybą pra
ilginama iki 27 mėnesį 

Numatonia, kad iki 19 metu 
amžiaus kariai nebus siunčiami 
į užjūrius, bet įstatymo projek
te to nėra pasakyta: gen. Mar-
shallas pareiškė, jog jis neno
rėtų tokiu įstatymo dėsniu "su
rišti rankas karinei vadovybei". 1 

Iš viso JAV kariuomenės kie
kis iki šių metų liepos mėnesio 

numatomas pakelti iki beveik 
pusketvirto miliono (kiek anks
čiau buvo kalbama apie 3,200, 
000). 

TAFTAS 
SIOLO PASITARIMĄ 

Senatorius Taftas pareiškė, 
kad jis nieko prieš neturėtų sės
ti prie vieno stalo su preziden
tu Trumanu ar kuo kitu iš ad
ministracijos pusės ir išdisku
tuoti esamus nuomonių skirtu
mus. Vėliau jis paaiškino, kad 
jis tokias diskusijas supranta 
taip, kad ne jis vienas iš respu
blikonų pusės galėtų jose da
lyvauti. 

Achesonas pareiškė, kad ji* 
esąs pasirengęs diskutuoti už
sienių politikos klausimus su se
natorium Taftų ar kitais Kon
greso mažumos atstovais, nors 
pabrėžė, kad natūrali tų disku
sijų vieta yra Senato užsieniu 
reikalu komisija, kurioje ir Taf
tas, jei nori, galėtų būti nariu. 

Liet. Diplomatijos šefas St. 
Lozoraitis buvo nuvažiavęs į 
Londoną. Grįždamas jis buvo 
sustojęs Paryžiuje ir Zueriche. 

Londone jis turėjo eilę pasi
tarimų su min. B. K. Balučiu 
įvairiais mūsų politikos klausi
mais ir susitiko su vietos lietu
vių veikėjais, dalyvaudamas D 
Britanijos lietuvių organizacijų 
atstovų posėdyje, ir kitomis pro
gomis. 

S. Lozoraitis lankėsi pas F. -
tijos ir Latvijos pasiuntinius ir 
dalyvavo latvių tautos šventėje 
Jis užmezgė kontaktą su Angli
jos parlamento narių grupe, ku
ri pakvietė jį pusryčių. Be to, jis 
susitiko su lenkų užsienių rei
kalų mijristeriu. 

Paryžiuje min. Lozoraitis ta

rėsi su Lietuvos atstovu dr. S 
Bačkiu ir pakartotinai lankės^ 
užsienių reikalų ministerijoj 
kur buvo priimtas generalinii 
politikos reikalų direktoriaus 
Jis turėjo progos tęsti pasikal 
bėjimus, pradėtus Romoje, su 
Estijos buv. užsienių reikalų mi-
nisteriu K. R. Pusta, kuris, iš
buvęs kelis mėnesius Europoje, 
pro Paryžių grįžo į Jungtine? 
Valstybes. 

Paryžiuje Liet. Diplomatijos 
šefą dar aplankė gudų Rados 
pirmininkas M. Abramčik, ku
riam S. Lozoraitis padarė ati
tinkamų pareiškimų dėl apgai
lėtinos ir nepagrįstos laikysenc 
kurią Rada pasirinko Lietuvos 
atžvilgiu. 

Nesikteus ar kariuomene siysti 
Nors senatorius Taftas ir 

tvirtino, kad prezidentas netu
ri teisės siųsti kaViuomenfs į 
užjūrius, neatsiklausęs Kongre
so sutikimo, prezidentas pareiš
kė, kad tokią teisę jis turi ir 
leido suprasti, kad jis formaliai 
kongreso tuo reikalu nesiklaun, 
tačiau, kai kils toks reikalas,, 
bus pasitarta su Kongreso Ap-j 

saugos komisija. Kariuomenės į į 

Europą siuntimo klausimas dau
giausiai pareis nuo to, ką tuo 
reikalu pasakys generolas Ei-
senhoweris. Atrodo, kad, jeigu 
Eisenhoweris pasakys, jog ka
riuomenės siųsti reikia, tai nei 
Taftas tam labai nesipriešins. 

140 BILICNŲ 
karo pasirengimams 

Prezidentas pareiškė, kad JAV 
mobilizacijai prieš komunistų 
grėsmę per ateinančius dvejus 
metus greičiausiai teks išleisti 
iki 140 bilionų dolerių, po 70 
kasmet. Kad tos išlaidos galėtų 
būti apmokėtos, teks dar žymiai 
kelti mokesčius. 

71.5 BILIONŲ 
biudžetas 

Ateinantiems biudžeto me
tams (nuo liepos 1) prezidentas 
pasiūlė 71 su puse biliono do- j 
lerių biudžetą, kurio 69' < yra ! 
skirti kariniams pasirengimams. 
Deficitui padengti mokesčiai tu
rės būti padidinti daugiau kaip 
16 bilionų. 

KUNIGAMS 
uždraudė dalyvauti 

Rotary klubuose 

Popiežius išleidos dekretą^ Įrh-
nuo kunigams uždraudžia daly
vauti Rotary klubuose, šie klu
bai ypač yra išplitę Amerikoje, 
bet nemaža jų yra ir Europoje. 
Jų tikslas — palaikyti ryšius 

įtarp įvairių profesionalų, infor-
Jmuotis savo tarpe ir vieni ki-
I tiems padėti. Jiems prikišama, 
i kad jie turi masoniškų tenden

cijų ir kai kur juose masoniz-
mas turįs didelės įtakos. Todėl 
kunigams įsakmiai draudžiama 
juose dalyvauti, kaip grynai pa
saulietinėje organizacijoje, o pa
sauliečiai katalikai įspėjami 
kad būtų irgi atsargūs. Lietu
voje nepriklausomybės laikai? 
irgi buvo Rotary klubai (Kaune 
ir Klaipėdoje), kuriuose dalyva
vo ir eilė žymesniųjų katalikų 
veikėjų. 

MIRĘ RAŠYTOJAS . 
SINCLAIR LEWIS 

Sausio 10 dieną vienoje Ro
mos klinikoje mirė žymus Ame
rikos rašytojas romanistas Sin
clair Lewis, pagarsėjęs ypač sa
vo romanais "Main Street" ii 
"Babbit". Jis buvo pirmas Ame 
rikos rašytojas, gavęs Nobelk 
literatūros premiją 1930 metais 
Jis ilgai gyveno Europoje. 1949 
metais buvo grįžęs į Ameriką 
bet paskui vėl išvyko į Europ? 
Paskutiniu metu buvo Italijoje 
Nors ten turėjo daug draugu 
bet apie jo ligą niekas nesužino 
jo ir jam mirštant prie jo t* 
buvo viena vienuolė slaugė. 

ANGLIJA 
irgi ginkluojasi 

Gen. Eisenhoverio apsilanky
mo proga Anglijos vyriausybė 
pareiškė, kad ji jau vasario pra
džioje patieks parlamentui pla
ną išplėsti ir pagreitinti Angli 
jos apsiginklavimui. Anglijo.0 

vyriausybė taip pat nusistatė 
susilaikyti nuo kai kurių na
cionalizacijos sumanymų. Ang
lijos kariuomenė Europos že
myne būsianti padvigubinta. 

KOVOS INDOKINIJOJ 
Pereitą penktadienį apie 20 

30 tūkstančių komunistinių su
kilėlių armija pradėjo stipru 
puolimą prieš prancūzus Indoki
nijoj, tačiau tas puolimas, su 
dideliais nuostoliais puolėjams, 
buvo sustabdytas. Prancūzų ir 
vietinėms karinėms pajėgoms 
dabar ten vadovauja generolas 
de Lattre de Tassigny. 

AJA VRZANOVA, 
ČIUOŽIKĖ Iš ANAPUS 

GELEŽINĖS UŽDANGOS 

Nuo sausio 18 dienos Arenoje 
prasideda čiuožimo spektakliai, 
kuriuose dalyvauja 19 metų 
čiuožikė — pasaulio čempionė 
Aja Vrzanova. Ji garsi ne tik 
kaip garsioji šio meto čiuožikė. 
Dar daugiau ji pagarsėjo savo 
sensacingu pabėgimu iš anapus 
geležinės uždangos. Ji yra čekė. 

Pereitais metais ji Lonelone 
apgynė pasaulio čempionės var
dą, kurį prieš metus buvo įsi
gijusi Paryžiuje. Tuo metu ji 
sužinojo, jog komunistinė Čeki
jos valdžia išleido naują įstaty
mą — kad pilnamečių teisės pri-' 
pažįstamos nuo 18 metų. Jai 
kaip tik buvo tiek metų, ji pa
sijuto pilnateisė, pati atsakanti 
už savo veiksmus ir. .. atsisa
kė grįžti į komunistų valdomą 
Čekiją. Laikraščiai apie tai per
nai plačiai rašė. Rašė kiek vė
liau ir apie trijų lėktuvų iš Če
kijos nusileidimą amerikiečių 
zonoj Vokietijoj. Lėktuvų vai
ruotojai buvo priversti skristi 
pas amerikiečius, nors keleiviai 
buvo pirkę bilietus tik į kitą 
Čekijos miestą. Tuo būdu iš ko
munistų valdžios paspruko kelios 
dešimtys žmonių. Jų tarpe buvo 
ir šios čiuožikės motina. 

Sausio 24-tą, trečiadieni, nuo 
kiekvieno parduoto i spektaklį 
bilieto po 50 centų skiriama Če-
kijso išlaisvinimo komitetui. 

Bilietų kainos — 2.90, 2.50 ir 
1.90. Gaunami Arenoje kasdien 
nuo f ryto iki 5 vai. p.p. 

SUPAŽINDINKIME 
amerikiečius 

su Lietuvos istorija 
Lietuvos istorija, atskleidžian

ti didingą lietuvių tautos praei
tį ir žygius, yra neginčijamas 
Įrodymas, kad lietuvių tauta su
geba ir turi teisę savarankiškai 
tvarkyti savo v»lstybinį gyve
nimą. 

Pavergtos tėvynės išlaisvini
mui daug pasitarnautume sve
timtaučių visuomenę kiek gali
ma plačiau supažindindami su 
Lietuvos praeitimi. Lietuvos ne
priklausomybės 33 metų sukak
tis yra gera proga šitokiai pro
pagandos akcijai. 

ALT Centras savo žfttiefe tu
ri didesnį kiekį dviejų Lietuvos 
istorijos knygų anglų kalba. Tai 

History of the Lithuanian Na
tion by Constantine R, Jorgėla, 
544 psl.*, kaina $5.00 ir 

The Story of Lithuanian by 
Rev. Thomas G. Chase, 392 psl., 
kaina $3.50. 

Abi knygos gewMife popieryfc, 
gražiai įrištos, kietais viršeliais. 

Pasistenkime paskleisti šias 
knygas angliškai skaitančios vi
suomenės tarpe. 

Kreiptis: Lithuanian Ameri
can Consil, 1739 So. Halsted St.f 

Chicago 8, 111. 

Netrukus tų knygų bus gali
ma gauti ir Dirvoje, bet tiktai 
tiems, kurie patys apsilankys. 
Laiškais prašom tuo reikalu 

j kreiptis į ALT, ne į Dirvą. 
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KAS ir KUR 
• Lietuvos ministeris prie šv. Į* Bolševikai giriasi, kad jie Lie-
sosto S. Girdvainis, Naujųjų Me- tuvoje įsteigė kronikinių - doku-
tų proga, priimant diplomatinį mentinių filmų studiją. Ta stu-
korpusą, perdavė Popiežiui svei- j dija, be tiesioginio darbo, turi 
kinimus ir linkėjimus. Popiežius perdirbinėti į lietuvių kalbą šo
vei domėjosi Lietuvos reikalais Į vietinių filmų dalis, kurios nu-
ir suteikė Lietuvai apaštališką- kreiptos prieš amreikiečius ir 
jj palaiminimą. j anglus. 

• Chicago je gimęs A. Mankus ^ • Lietuviai dailininkai, įsikūrę 
paskirtas Cheyenne municipa- Australijoje, organizuojasi j dai-
liniu teisėju. i les draugiją "Aitvaras". 

• Dirvos skaitytojas Aleksand-!, SuSjo penkeri metaIj kni Vo 

ras šaluga Australijoje pradėjo Metijojewiesbadene mirS prof 

° !mnįaUtl '?[T™ot>?>e Į?*"*' Jurgis Elisonas. Ant jo kapo ar-
timieji pastatė kuklų paminklą. 

UŽ KA TREMTINIAI DĖKOJA GERADARIAMS 

Tai pirmas lietuvių bandymas 
savarankiai kurtis. 

• Algirdas Kačanauskas ir jo 
šeima, Grohno stovykloje lau
kia eilės išvykti į JAV. Grohne 
jis suorganizavo chorą ir Ka
lėdoms buvo paruošęs vaikų vai
dinimą. 

• Adelaidėje, Australijoje, Įsi
kūręs lietuvių choras pradėjo 
antruosius veiklos metus. Cho
rui vadovauja muzikas V. Šim
kus. 
• Ten pat susiorganizavo ir 
dramos teatro mėgėjai. Jau vai
dino P. Vaičiūno "Sudrumstąją 
ramybę". 
• B. Jacikeviqiaus leidykla Pa
švaistė išleido Br. Budriūno 
"Maldą" mišrių balsų chorui 
Juozo Strolio "Vai ir prijojo", 
duetą su mišrių balsų choru ir 
fortepionu ir V. K. BAnaičic 
"Oi nėra niekur" balsui ir for 
tepionui. Pirmoji kaštuoja 50 c., 
o kitos po 1 dol. Galima gauti: 
563 Helmloch St., Brooklyn 8, 
H* Y. 
• Gruodžio 27 d. N. Zelandijo
je tragiškai gyvenimą užbaigė 
Domas Banaitis, 221 •> metų am
žiaus. Jis nusišovė nepakelda
mas tėvynės ilgesio. r ••C * i* '«•/" s 
• Tik dabar gauta iš Lietuvot 
žinia, kad praėjusių metų gegu
žės mėnesį Lietuvoje yra miręs 
prof. Augustinas Janulaitis. Bol
ševikai jį buvo apšaukę kenkė
ju ir atleidę iš universiteto. 

• Sausio 27 d. Brooklyne gy
venantieji lietuviai vėl piketuos 
komunistinės "Laisvės" paren
gimą. 

• Nepriklausomos Lietuvos laik
raštis iš Kanados praneša, kad 
saugumo organai Montrealyje 
krėtė "progresyvuosius lietu
vius", dirbančius Maskvai ir ra
do daug inkriminuojančios me
džiagos. 

• Chicago je veikiančios inžinie
rių - architektų draugijos val
dybą 1951 metams sudaro: prof. 
S. Dirmantas, P. Jurėnas, J. 
Jurkūnas, V. Tamošiūnas ir A. 
Semėnas. 

• Kan. M. Vaitkus, gyvenda
mas Vokietijoje, yra parašęs 
prisiminimus iš Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo laiko
tarpio. šiuo metu ruošiasi emi
gracijai į JAV. 

• Dail. V. Vizgirda iš Vokieti
jos atvyko | JAV ir apsigyveno 
Dorchester, Mass. čia gavo dar
bo prie vitražų gamybos. 

• Rašytojas A. Tyruolis - šeš-
plaukis, gyvenąs Chicago je, šiuo 
metu lankosi Romoje, Italijoje. 

• Nuo gruodžio 9 d. iki sausio 
9 d. Paryžiuje buvo surengta 
dailininko V. Kasiulio darbų pa
roda. 

S k a i t y k  i r  į r a r ^ i i i k i ^  L i e t u v i ų  N a u j i e n o s e ,  p a v e i k s l u o t a s  

32-jų puslapių mėnesinis žurnalas. įsteigtas 1938 m. 
kaina J tnpfui  £2 00; H melams Sa.OO, Adrtfuoki 

-Gerbiamosios, gerbiamieji, 
Mielos ses^s lietuvės, mieli 

broliai lietuviai, 
Susibūrę šiandien šioje pasto

gėje ir turėdami kilnų tikslą pa
gilinti -mūsų tarpusavio drau
giškumo ir mūsų tautinio soli
darumo jausmus, mes tremtiniai 
gyvai prisimename, kaip prieš 
šešerius su viršum metus, arti
nantis prie mūsų žemės raudo
najam pavojui, nešančiam žiau
rią kankinių mirtį ar nežmoniš
ką vergiją, mes apleidom savo 
sodybų vartus ir patraukėm tė
viškės takais ir takeliais nežino
mos ateities ir baugaus likimo 
pasitikti. Ilgas kelias vedė mus 
ligi Jūsų. šiurpi ir baisi buvo ši 
mūsų kelionė. Ji vedė mus per 

j bombomis sprogstančius apka 
j sus, per pelenais ir griuvėsiais 
, virstančius miestus, per Vokie
tijos ginklų pramonės fabrikų 
sukrypusius svetimšalių darbi
ninkų barakus, per žmonių kū-

j nais liepsnojančius kacetų kre-
; matoriumus ... Tad ir nenuo-
| stabu, kad nė vienas mūsų li-
jkimo brolis nepakėlė šios šiur-

I pios kelionės ir krito pakelyje, 
nepasiekęs Jūsų. 

Juk tą šiurpų vasaros rytą. 
kai rusų-mongolų bandos savo 
purvinais batais palietė šventą
ją mūsų tėvų žemę, mūsų pa
kilo iš savo sodybų daugiau kair 
pusė miliono. O šiandien šis 
skaičius sumažėjo keleriopai, 

j Tad kurgi kiti liko? — Vieni 
; pavargę rįžosi grįžti atgal ir 
! geriau pasitikti mirtį nuo ne. 
| gailestingos priešo rankos, negu 
į bastytis pasaulio platybėse, ki
ltus užgriuvo miestų griuvėsiai, 
į kiti rado rūsčią mirti kalėjimuo
se, o dar kiti, gražiai palvdėt' 

jar net ir nepalydėti, nukeliavo 
I amžinybėn, senyvo amžiaus, li
gų ar sunkaus likimo naštos 
prislėgti. Tačiau 

ne vien mes turime ki su 
ašara akyse prisiminti, 

ne vien mūsų širdyse slypi 
skausmo žaizdos dėl artimųjų 
netekimo. Baisus karas ir jo ne
žmoniški žiaurumai, pralieję? 
marias nekalto kraujo ir upelius 
mo'inų ašarų, neaplenkė ir Jūsų, 
mieli mūsų geradariai, brangūs 
Amerikos lietuviai. Lankydami 
Europoj Amerikos armijos žu
vusiųjų karių kapus, mes matė
me ne vieną kuklų kario kryže
lį, paženklintą lietuviška pavar
de; skaitydami tūkstančius iš-

Clevel&nilb Tremtinių Draugijos pirmininko Jtmo Daugėlos kalba, jjasakytft 
tremtinių geradariams surengtame padėkos vakare 

kaltų pavardžių paiMnklinSae (ValstyMų kariuomenė keliasde- < ligos, jeigu ne vtenas 
lentose žuvusiems šios šalies , šimts kartų stipresnio priešo j įveikė ligą, jeigu ne vienas se-

I didvyriams, visada radome ne1 spaudžiama traukiasi iš tolimo-. nelis buvo šilčiau aprengtas ne-
! vieną ir ne dešimtį mums gerai jsios Korėjos pusiasalio, tūkstan-į kūrentose stovyklose, tai AčIfJ 
pažįstamų vardų. Mes skaitėme į čiai pačių jauniausių, pačių gra-iBALFui, o tuo pačiu ačiū Jums> 
juos, kaupėmės savo dvasioje į žiausių vyrų iš ten jau nebepa-Į mielieji šio krašto lietuviai, ku-
brangiam jų atminimui ir drau
ge didžiavomės jais, nes jie gi 
visi yra mūsų broliai, vienos 
tautos vaikai. O juk ir Jūsų. 
mielįeji mūsų globėjai, namuo
se kiek kartų matėme jaunų 
veidų paveikslus, apjuostus ge
dulo kaspinėliu. Taip, gyveni
mas jau pareikalavo daug ir gal
būt net perdaug žmonių aukų, 
tačiau tos kraujo aukos dar ir 
šiandien visų aukojamos. Auko
ja jas ir mūsų negausinga tau
ta. Juk ir šiuo momentu, kai 

sitrauks. Jų šventus kapus min
džios mongolų gaujos, tačiau jie 
gulės ten ištikimi savo tautos 
o tuo pačiu ir visos kultūringo
sios žmonijos idealams ir lauks, 
kol ta žemė bus vėl laisva ir pa
saulis galės deramai pagerbti jų 
kapus. O juk jų tarpe yra ne 
vienas nešiojęs trispalvę anl 
savo krūtinės ar širdyje. Ir visi 
jie yra mūsų visų tautiečiai 
mūsų kamieno broliai, o Jūsų, 
mielieji geradariai, sūnūs, vy
rai, sužadėtiniai ir kraujo bro-

narsioji Amerikos Jungtinių liai. 

Už daug kę esame skolingi 

rie sukūrėte šią organizaciją, ją 
išugdėte, labai aktyviai rėmėte 
ir dabar dar remiate. 

Bet tai dar neviskas. BALFui 
padedant, per du tūkstančius 
mūsų jaunimo, kuriam karo aud
ros buvo nutraukę mokslą, galė

jo lankyti aukštąsias mokyklas 
ir tuo pačiu ne tik įsigyti pro
fesinį paruošimą, bet ir apsišar
voti mokslo žiniomis, kurios tik
rai bus labai reikalingos atsta
tant savo nepriklausomą Lietu
vą. 

Visa BALFo veikla yra mil
žiniškas gėrybių aukomis trykš
tąs mechanizmas, kurio Įkvėps-
jai, sukėlėjai ir palaikytojai bu
vote ir esate Jūs, brangūs mūsų 
geradariai. O kur dar aukos, 
siuntinėliai ir jautrūs žodžiai, 
kuriuos gavome iš Jūsų kiek
vienas tiesiog asmeniškai. 

D  i d  ž i  o  u  s  i  a  s  ž y g i s  

Šiandien Jūs visi esate mūsų šakoti, koks pavojus gresie 
brangiausi svečiai, mieliausios mums sugrįžus į gimtąjį, bet 
viešnios ir šiandien mes norime šiuo metu okupuotą, kraštą. 
nors tiek, kiek kuklios mūsų gv- j Turime pripažinti, kad Ame-
venimo sąlygos leidžia, visi rikos lietuvių organizacijų bend-j vynės atstatymo klausimas, su 
drauge ir visuotinai pareikšti ra veikla ir labai stipri visos žiūro į šį kraštą. Tada į Jus bu 

;Jums savo širdingą padėką už lietuvių visuomenės akcija buvojvo sudėtos didžiausios viltys 
visa tai, ką esame gero iš Jūsų vienas svarbiausiųjų veiksnių, į Visi tikėjomės, jog Jūs pada 

T%čiati didžiausi ir gausiausi 
nuopelnai Jūsy, Amerikos lie
tuviai, o tuo pačiu ir Jūsų, mieli 
šio pobūvio garbės svečiai, su
sidarė sprendžiant mūsų pasto
vesnio apsigyvenimo klausimi] 

Nesuklysiu pasakydamas, kac 
veik visi mūsų tremtiniai, gal
vodami, anot tos dainelės — 
"Kur reiks nukeliauti, nakvynė
lę gauti" — ligi galutinai pa 
aiškės viso pasaulio ir mūsų tė 

patyrę, matę ir pergyvenę. O pagaliau pakeitusių JAV vy-
skclingi Jums esame tikrai la- riausvbės pažiūrą į mus ir pri-
bai daug už ką ir vargu ar man ! vertusių ją susimąstyti. Gerai 
ar kam nors kitam pakaktų ga- j prisimename tuos pergyveni-
bumų nors ir labai apgraibomis i mus, kai matėme, kaip žudėsi 
apsakyti tai, kas rodo Jūsų ge- Į ukrainiečiai, gudai, kaip sau 
riausius jausmus mums, vaiz
duoja brolišką lietuvišką meilę 

rankų arterijas piovė Vlasovo 
armijos kariai, amerikiečių prie-

savo tautiečiams ir vargo pri- varta vežami į rūsų stovyklas. 
spaustiems benamiams vaikams. 

Gyvai prisimename, kaip Eu
ropoj, nustojus šaudyti patran
koms ir šauniai Amerikos ka
riuomenei sugriovus nacinę Vo
kietiją, mes suvargę, iškankin
ti, bet dvasioje laimingi išsi-
veržėme iš karinių fabrikų ir 
koncentracijos stovyklų, kaip 
džiaugsmingai sveikinome vie
nas kitą, sulaukę naujos vilties 
prošvaisčių. Tačiau koks mūši-
buvo nustebimas, kai daugelis 
ano meto politikos vadovų ir jos 
vykdytojų nieku būdu negalėje 
suprasti, kodėl mes nenorime 
grįžti į savo namus. Tada mūsu 
akys nukrypo į Jus,Amerikon 
lietuviai, su prašymais pa veikt-
savo vyriausybę ir nušviesti jai 
mūsų tikrąją padėtį bei nupa-

O tada juk ir mes nebuvome 
tikri, ar nesulauksime panašaus 
likimo. 

Vėliau, pradėjus gyventi sto
vyklinį gyvenimą, atsirado labai 
daug materialinių trūkumų, ku
rių nepajėgė pašalinti nei UN-
RA, nei IRO, nei pagaliau ame
rikiečių okupacinė Vokieti jo? 
valdžia. Ir šiuo atžvilgiu Ameri
kos lietuviai neliko bejausmia: 

mūsų vargams ir bėdoms. BAL~ 
Fo veikla yra vienas didžiausiu 
veiksnių, išgelbėjusių daug mū
sų gyvybių ir didelę dali sveika
tos. šios organizacijos dėka mes 
galėjome padėti skubios pagal
bos reikalingiems asmenims ir 
juos laiku paremti bei išgelbėti 
Jeigu ne vienas kūdikis buvo iš
gelbėtas nuo mirties, ar sunkios 

rysite viską, kad mes galėtum 
pasiekti šią šalį ir čia bandyt 
susikurti sau šiokią tokią kas
dienybę. Visi tikėjome, kad tik 
Jūsų pagalba ir gera širdimi 
mes dar galėsime iš nužmogin
tos  s tovyklų  bui t ies  sugr įžt i  j  
kiek normalesnes gyvenimo vė
žes ir tęsti savo likiminę kelionę 
toliau. Visi svajojome, kad tik 
Jūs galite padėti mums nusi 
plauti nuo savęs tas dvi pasau
liui gėdą darančias raides — DF 
— ir vėl pradėti gyventi save 
paveldėtomis pavardėmis ir tik
riausiais krikšto vardais. 

Ir šiandien galime visi drauge 
pasidžiaugti, kad šios mūsų vil
tys tikrai pasiteisino. Ak, .kaip 
kukliai pasakiau. Ne tik pasitei
sino, bet Jūsų norai, pastangos 
veiksmai, žygiai ir darbai šim
teriopai jas prašoko ir, man
ding, savo likimo brolių vardu 
galiu pabrėžti, mus gerokai nu
stebino. 

Aure gi, kai Belgijos, Olandi
jos, Prancūzijos darbo agentai 

savo anglių kasykloms, kai Ka
nados ir Australijos atstovai 
rinko iš mūsų tarpo tik sveikus 
vyrus miško ir ūkio darbams, 
čiupinėdami mūsų raumęnis ir 
barškindami dantis, bei palik
dami senelius, moteris ir vaikus 
stovyklose, bet jau be jokios ar
timųjų globos, kai, pagaliau, ka
rališkosios Anglijos imigraciniai 
biurai ramia širdimi naudojosi 
tremtinių beviltiška padėtimi ir 
ramiai skyrė vyrus nuo žmonų, 
vaikus nuo motinų ir dar ste
bėdamiesi, kodėl mes už ši ge
raširdiškumą rodome nelinks
mus veidus, Jūs kovojote, rašė
te peticijas savo senatoriams, 
šaukėte visu balsu, reikalauda
mi priimti tokį įstatymą, kuris 
sudarytų sąlygas mums, kaip 
žmonėms, o ne kaip darbo ver
gams, atvykti į šį kraštą ir 
drauge visiems, jauniems ir se
niems, stipriems ir silpniems pa
matyti Jus ir apsistoti čia. 

Jūs laimėjote ir laimėjote 
mums palankiausia prasme. Ir 
šiandieną, kai daugelis tremti
nių vargsta Belgijos primityviš
kose kasyklose, ar kerta miš
kus tolimose Kanados miškų glu-
dumose, arba braido, palikę sa
vo šeimas, Australijos dykumo
se ir nemato per dienų dierjas 
žmogaus, mes, kaip lygūs šio 
krašto piliečiai, drauere su Ju
mis garbingai kultūringoje ap
linkumoje užsidirbame sau kas
dieninę duoną ir jaučiamės, kain 
žmonės tarp žmonių, turintieji 
teisę nuo pirmos atvykimo die
nos naudotis visomis teisėmis ir 
privilegijomis bei gerybėmis, 

jieškojo mūsų tarpe pigios arba i kurias tik turtinga šio krašto 
visai neapmokamos darbo jėgos t (Perkelta į 8-tą puslapj) 

K E N K Ė J A I  
Iš tikrų atsitikimų Lietuvoje per pirmąjį bolševikmetį 

Antanas Degutis 

II 

Beržatiličių vienkiemy gyveno Ka
zys Gaidelis. Buvo vedęs, ramus smul
kus ūkininkas. Nežinia dėl kokių prie
žasčių dar Lietuvos nepriklausomybės 
laikais susimaišė jam protas. Tiesa, 
jis ir tada netriukšmavo, niekam ne
buvo pavojingas, tačiau įsivaizdavo, 
kad jis yra karo vadas. Mūšiams, ži
noma, jis jokiems nevadovavo taikos 
metu, bet nuolat buvo susirūpinęs "pa
rengiamaisiais darbais". Labai dažnai 
kaimynai iš ryto negalėdavo išeiti iš 
namų pro duris, turėdavo lysti pro lan
gus. Mat, naktį "karo vadas" ateidavo, 
užraizgvdavo duris vielomis, kad nebū
tų galima atidaryti, ir dargi ... bulvinį 
antspaudą pridėdavo — tai turėjo reikš
ti, kad namas yra "užimtas karo reika
lams" ... 

Ypač rūpestingai Gaidelis saugo
davo gretimo miestelio vaistinę, kad kas 
vaistų neišvogtų, nes jie karo reikalams 
ypatingai svarbūs... 

Apie 26 kilometrai nuo Gaidelio 
ūkio, Gudelių kaime, gyveno kitas ne-
pilnaprotis — Petras Varnas. Kadai bu
vęs karininkas, proto neteko dar nepri
klausomybės kovų metu, kai jam, besi-
g'elbstint. nuo bolševikų bandos puoli
mo teko perplaukti ežerą. Stiprus per
šalimas ir pergyvenimas atsiliepė j ner
vus.' Bet pamišimss irgi buvo ramus. 
Gyveno sau namuose, nieku nepasitikė
jo, ir vis rankiojo visokius senus gelež
galius, rinkdamas juos į krūvą. 

Varnas buvo tolimas giminė Gaide
liui, iš žmonos pusės. Visdėlto, nors ir 
abiejų sąmoningumas buvo stipriai su
šlubavęs, senos pažinties jie nepamir
šo. Ir štai, vieną dieną, dar 1938 me
tais, atidrožia Vai m? s pas Gaidelį pės
čias. Neradęs Gaidelio grįčioj, susi-
jieškojo jį prie klojimo ir bematant 
tarp jų užsimezgi kalba. Ilgus metus 
buvęs nepaprastai tylus, Gaidelis stai
ga pagyvėjo. Pras.dėjo karštos diskusi
jos. Bematant abu, kažką karštai svars
tydami, atsidūrė lajikuose. Iš tolo buvo 

matyti, kad jie nuskubėjo ant kalniuko 
ir ten kažką nepaprasta darė, klau
pės, gulė, kėlėsi, mosikavo rankomis ... 

Vaikezai pamatę neiškentė nepa
sekę, kas čia bus. Pakrūmėse slapstyda-
miesi prisiartino prie jų, bet tiedu jau 
pametė tą kalniuką, nusikraustė ant 
kito, paskui ant trečio, ir taip toliau, 
kol pagaliau nužygiavo ant aukščiausio 
Duburių kaimo laukų kalno, kurio vir
šūnėje buvo senos kapinės. 

Apžvalgė vietą iš visų pusių ir... 
stvėrėsi "darbo". Visų pirma išvartė 
visus kapinių kryžius — medinius ir 
akmeninius. 

Gaidelis nuo kryžių nuėmė visas 
"mūkeles", sakydamas, kad — karo me
tu Dievas turi būti izoliuotas... 

Vadinasi, čia buvo jau karas... 
Kapinės ''išvalytos*7. Tuoj prasi

dėjo strateginiai planai. Gaidelis stato 
patranką dviem vamzdžiais: vienas 
vamzdis turi būti nukreiptas Maskvos 
pusėn, Stalinui sutriuškinti, o kitas — 
į Berlyną, Hitleriui sunaikinti! Gaide
lis tvirtina, kad tik abi šitas pasaulio 
pabaisas sunaikinus, pasaulis galės ra
miai gyventi. 

Varnas su tuo nesutiko. Jis aiškino, 
kad užtenka patrankos su vienu vamz
džiu — tik Hitleriui. Stalinas, sako, — 
tas jau senas, ir taip numirs, neapsi
moka dėl jo patranką statyti ir šauti... 

Čia ir kilo nesutarimas "stra

tegu". O kai Gaidelis pamatė, kad Var
no vistiek neperkalbės, tai inirtęs stvė
rė Varną ir trenkė ant išversto akme
ninio kryžiaus. Abu pusamžiai vyrai, 
gana stiprūs, raičiojosi ir kovėsi, kaip 
ispanų gaidžiai. Susikruvino, susidras
kė drabužius, o pei galės vis nebuvo ma
tyti.' Pagaliau Gaidelis, sukaupęs visas 
likusias jėgas, pagriebė akmenį ir kir
to juo Varnui tiesiai į veidą. Tas apsi
pylė kraujais. Atsikirsti nebepajėgė. 

— Kapituliuoju! —"vis dar išdi
džiai pareiškė Varnas ir nužygiavo nuo 
kalno tisiai savo name link. Sako, na
mie buvo tylus, ramus, tik su pagieža 
padėjęs ant stalo tris savo dar kruvi
nus dantis ir taręs: 

— Daug durnių gyvenime mačiau, 
bet šitokį tai dar pirmą kart sutikąų. .v. 

Gaidelis beveik tekinas parlėkė na
mo, ir vis keikė Varną, vadindamas 
jį karo išdaviku. Ties savo namais eže
re nuskandino "dievukus", grasydamas 
jiems nesikišti daugiau ne į savo rei
kalus... 

Tą pačią naktj Gaidelis atsidūrė 
miestelyje, įsilipo į varpinę ir ėmė 
skambinti varpais. Miestelyje buvo ži
noma, kad jeigu naktį skambina baž
nyčios varpai, tai yra kilęs gaisras. Su
kilo ugniagesiai, policija, visi žmonės, 
su ugniagesių mašinomis, kibirais visi 
skubėjo gaisro gesinti, bet... nematė, 
kur tas gaisras. Aišku, visi susirinkę' 

į aikštę ties bažnyčia ir ten tuoj paaiš
kėjo, kas čia skambina. "Karo vadą" 
bematant iš varpinės iškėlė. Visi buvo 
gerokai įpykę ir kaž kas šuktelėjo: 

— Gaidelis dega! Gesinkit! 
To tik ir reikėjo. Bematant pasipy

lė į vargšą Gaidelį švirkšlės vandens iš 
ugniagesių mašinų ir vargšą tol maudė, 
kol atbėgę broliai jį paėmė savo glo-
bon. 

Po tos maudynės Gaidelis jau ne
begalėjo nei paeiti —. nešte reikejo 
namo parnešti. Miegojo jis po to to dvi 
naktis ir dvi dienas, o kai išsimiegojo 
— didžiausiam visų nusistebėjimui, at
sikėlė visiškai sveikas, normalaus proto 
žmogus! 

Pradėjo dirbti. Klausiamas, ar at-
timena ką iš savo li^os laikų, atsaky
davo, kad viskas jam atrodlo lyg buvusi 
kokia migla ar sapnas... 

Apie tą Gaidelio ir Varno "karą** 
liurį laiką kalbėjo visa apylinkė, bet 
paskui greit beveik ir pamiršo. Tik, 
pasirodo, to nepamiršo vietiniai ruske-
liai bolševikėliai, kurie apie tą įvykį, 
matyt, papasakojo ir enkavedistams, 
kai jie Lietuvoj tapo visko viešpačiais. 

Vieną naktį NKVD būrys apsupo 
Gaidelių trobą, suėmė visą šeimą įr iš* 
vežė nežinion . v ^ 

Kada dar ir Lietuvoj žmonės nebu-* 
vo kaip reikiant bolševikų pažinę, ir dar 



i i  

i , 
4 

Nr. 3 * 1951 m. sausio 18 d. 

-iv- < * , * 

•> -f 

D I R V A  

1 «• 
'"'V?£ 

r • f 

ŽIMTANUOSIMTINIS LIETUVIS 

J o n a s  P a k r a n t i s  A m e r i k o j e  Vyt. Alantas 

Už ką pakėlė taurę Pakrantis 
per Naujųjų Metu sutikimą 

Pakelkim mes taurę linksmybes neturiu laiko, teisingiau sakant, Pakrantis nepakilo iš savo vie-
Ir spauskim prie lūpų karštai... būnu perdaug pavargęs jas su„ tos, nieko nesveikino ir niekam 

tvarkyti, bet jos knibžda ten, nieko nelinekjo. Birutė mėgino 
— tekštelėjo jis per kaktą savo šypsotis, bet širdyje virė. Jai 
delnu. ' buvo neišpasakytai gėda dėl sa-

— Geriau neprasidėk... įvo vyro elgesio. Tik tada, kai 
i— Tu, Birutėle, nepyk, kadivisi aPrimo' Pakrantis iš lėto 

aS truputį pakvailioju. Tu. ro- atsistojo ir keletą kartų barkste-

Taip uždainavo šimtanuošim-
tinis lietuvis Jonas Pakrantis 
per Naujų Metų sutikimą pas' 
savo kaimynus Kanapėnus. Sė„ 
dėjusi šalia jo žmona Birutė 
gnybtelėjo jam į koją, tuo aiš-
kiai duodama suprasti, kad jis'Jaus žiedeli, iškirptas iš Ciur-, 
užčiauptų savo kakarinę, tačiau 
Pakrantis pašoko ir staiga vie
šai paklausė: 

. — Ar lietuvių tauta daini
ninkų tauta, ar ne? Pra'sau man 
tučtuojau i tą klausimą atsaky
ti! * 

Birute timpetėjo vyrui uz ki
šenės ir, pasodinusi šalia savęs, 
kietai apkabino, kad-jis nebega„ 
mų vėl pašokti. , 

,— Nusiramink, Jon&i, Ul
bėjo ji pusbalsiu. Tu perdaug 
išgėrei... 

lionio vizijų ... 
— Kasdien tu nebūni toks 

galantiškas, — nusijuokė Biru-, 
tė. — O dabar būk kavalierius 
ir pakviesk mane šokti. 

Pakrantis atsistojo, elegantiš-

kalbės! — sušuko keletąs avu
čių. 

Ne, kalbos aš nesakysiu, 
aS nemoku ir nenoriu kalbėti, 
aš tik noriu jums pasakyti, ką 

REIKALINGIAUSIA KNYGA 
Pagelbėkim Amerikos lietuvių jaunimui išmokti lietuviškai! 

Netiesa, kad visas Amerikos Mūsų filologų Bėmesiui 
lietuvių jaunimas yra nutautęs, 
lietuvių tautai dingęs. Tik dalis į kreipti didesnį dėmesį į tą jau- jaunimui, kuris nori mokėti ita-
jo reikia nurašyti j išlaidas, i nimą, kuris jau į gyvenimą išė- j lų ir vokiečių kalbas, pažinti 
žymi dalis yra pusiaukelėj į nu-! jo, bet kuriam dar ne svetima j tuos kraštus daugiau kultūriš-
tautėjimą ir prie jos dar galima!visa tai, kas lietuviška, kas mie-Įkai (ne vien turistiškai). Bet 
prieiti. O prie ko galima prieiti, la ir brangu jo tėvams, prie ko j jos, be abejo, tarnauja visiems 
su tuo galima susikalbėti ir ji jo kraujas riša. Sveikintina ir j "suamerikonėjusiems ̂  italams 
paveikti. Tik reikia geros valios, palaikytina kiekviena organiza- j ir vokiečiams savo tėvų kalbas 
supratimo, takto ir priemonių, cija, kuri rodo bent kokj lie- j išmokti ir senąsias, tėvynes pa-

apie jos reikšmę kitataučiams 
geriau Lietuvą pažinti, man at
rodo, šiuo metu labiausiai pa
sigendama. Dirvos redakcija ir 
kitos mūsų kultūrinės instituci
jos gali patvirtinti, kiek yra jos 

paruošta ir vokiškoji. Abi tai-j reikalavimų. Mūsų filologai tu-
komos akademiniam Amerikos rėtų tuo ypatingai susidomėti 

ir greičiau panašią knygą pa
rengti, jei lig šiol to dar nepa
daryta. Manau, kad atsiras, kas 
ją galėtų ir žmoniškai išleisti. 

Ed. Kamėnas 

Neteko • patirti, ką panašaus 
turime mes čia Amerikoje. 
Tremtyje apsirūpinta įvairiais 
vadovėliais ir žodynais anglų ir 

kai nusilenkė prieš save žrtioną «* galvojau dabar čia sėdėdą-
ir, stipriai ją prispaudęsį pa_ mas* 
sileido šokti tango. Keletas svečių šyptelėjo, vie„ 

ti, kad čia gimęs lietuvių jauni
mas staiga pasidarytų toks, 
koks yra iš tremties atvykęs lie
tuvių 

Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai: 

1.00 

Birutei rūpėjo vyro HOitts sat nas paleido repliką apie išsigė-
kyti kalbą, ir jinai svarstė, kaip;rusį svajojantį vyrą, bet visi 
jį nuo to atkalbėti. Ne dėl to, nuostabiai greit nutilo su su-
kad ji būtų juo nepasitikėjusi sidomėjimu žiūrėjo į aukštą, ge-
— ji žinojo, kad jis moka kai- rai sudėtą Pakrančio statulą, 

- Ką? Aš perdaug išgėriau? ;bėti - bet bijojo, kad jis kuri tą akimirkąį atrodė kažin. į sav0 lėkštes. Pakrančio 
— šūktelėjo Pakrantis vėl pa- būdamas perdaug išgėręs, ne- kaip susitelkusi. Pakramo „.oti 

kildamas ir kartu iškeldamasapsijuoktų, šokant pro stalą, per visų galvas buvo įsmeigtos 
viršum stalo savo žmoną. — Aš Kanapėnas sulaikė Pakrantienę kažin kur į tolumas. 
beveik dar burnos nesuvilgiau, už alkūnės ir pasiūlė išgerti. — Aš stengiausi dabar at-
o jei porą stikliukų ir nurijau, j — Mielai! — sutiko Pakran-' spėti, ką šiuo momentu galvo
tai as gi galiu leisti sau ners tis, bet Birute pagriebė jo iš- ja lietuviai, išbarstyti Sibiro 
tiek atsigriebti už sausuosius ; tiėstą ranką, uždėjo ją sau ant taigose, ką galvoja lietuviai 1 

Vokietijos metus..* ' liemens ir vėl ištempė jį šokti, susispietę Manchesteryje, Sidny- * Mivoianip ^ iaučiame iv 
— Gerai, gerai, sėsk. Tu mani — Užteks! pasakė ji ramiai je, Toronte, Chicagoje ir New negaliu nrie iu nrid-ti 

vienai gali tai papasakoti kam j - Jei tu tokiu tempu gmi ,Yorke ir ypatingai - pakele ^ ̂  ^ ^ ' 
kalbėti visiems? — apkabinusi tai iki dvyliktos ano kojų mv balsą Pakrantis — as stengiau- Voii.o Kai 

Kaip senieji ateiviai negali rei- tuvišką judėjimą. Nekalbant žinti. 
kalauti iš naujųjų ateivių, kad apie kitas organizacijas, ypač 
jie tuojau pamirštų Lietuvą, Lietuvos Vyčiai yra reikalingi 
Europą ir vien meilės himnus pagyvinimof pasaulieti š k U m O 
naujai tėvynei giedotų, taip prasme. 
naujieji ateiviai negali reikalau- Dažna8 a gia gimusio lietuvilJ kitoms kalboms išmokti. Bet 

iaunimn verie-ia kalbėti lietuviŠ- į tiems angliškai kalbantiems, ku- Bartkus J. ur., Cnicago, 
jaunimo vengia Kamet iieimis išmokti lietuviškai tin- Cverka S., N. Haven, Conn. 1.00 kai, girdėdamas kaip "visai ki- ne nori įsmoKu neiuvisnai, uu * . * AA 

,taiD" kalba nauiai atvvkusieii kainu vadovėlių neturime. O juk Strzegowski I., Akron, Ohio 1.00 
ivių jaunimas. , P g. „atsilikusios,. Pensylvanijos Universitete Phi- Stanaitis F. Albany, N Y 0.50 
Sustabdę pagreitinto nutauti- « B . ladelphijoj veikia baltų ir slavų Tamošaiti S. T. Dr., Clevl. 2.00 

nimo veiksnius, privalome at-! 1 . kalhn fiiolog-iios skvrius kuri- Cesonis A., Baltimore, Md., 2.00 
. , ko is savo tevų. Supraskime j uos. kalbų lilologijos skynus, Kuri.. Manchester 

~~ -1 teisingai ir eikime jiems pa-1 kaip tik siuo laiku kreipiasi ii » 
o-nlhnn <*n lietuvišku nuoširdu- i lietuvių visuomenę, prašydamas! con-' A'uu 

kaustyto bato padarytas tautos ® . T„ I aukoti tam skyriui lietuviškų j Senikas A., Great Neck., 
knygų (atsišaukimas Nemuno 3 Į N. Y., 1.00 
4 Nr.). Jeigu to universiteto ' Cigas Petras, Cleveland, 2.00 

kūnui žaizdas, kuris grąžina 
žmogui ir tautoms teisę gyventi, 
tikėti, svajoti ir kurti. 

Pakrantis, kaip iš lėto pakilo, 
taip iš lėto ir atsisėdo. Kuri 
laiką visi tylėjo susitelkę ir įsi. 

žodžiai, visi tai jautė, visų min
tis ir jausmus grąžino į tas vė
žes, kuriomis dabar privalė 
plaukti visos tautos gyvenimas. 

— Ačiū už išmintingus žo
džius, ponas Pakranti, — atsi-

visi 

gnusi... 
Pakrantis staiga sustojo, pa. 

leido ją iš rankų ir ramiai iš
didžiai pasakė: 

— Man reikia žmonos, o n 

• i.- -i.- i v. .. . . „„i kaip kiekviena padori kalba baisi atspėti, ką sią akimirką gal- . ^ * 
. .! 7. 7. , . +x„„_= giama, būtent, pakelti stiklus voia ir jaučia lietuvis tevyne- & 

je: lietuvis ūkininkas, lietuvis f. ̂  mtenc.Ją, kuria c.a mums 
valdininkas, lietuvis proto dar- ta'p la.ku ir taip iškalbinga, pn. 
, • • i • v 4. • „nl4i,nnooi mine ponas Pakrantis. Į svei-bininkas ir lietuvis partizanas! . , , 

f i katą! 

Birutė vėl pasodino savo vyrą 
ir jam aiškino, kad jų abiejų 
kalbos neįdomios kitiems. 

— Tu taip manai? — klas
tingai nusišypsojo Pakrantis, 
paimdamas žmonos ranką. — vaikų auklės.. Rytoj aš tamstai j žinote, ką jie visi galvoja į p u fa - - t i 
Palauk, kai išmuš dvylikta, ma- atsiųsiu savo advokatą aptarti, apmetė akimis visą stalą Pa-Į a ran ien paeme po 8 a u 
no kalba pasidarys visiems įdo-| skyrybų reikalą, o šiąnakt ašikrantis. — Jie galvoja, kas juos savo vyro ran ą ir ją s įpnai 
mi. i noriu taip elgtis, kaip aš noriu! j išgelbės iš kruvinos vergijos, paspaude. ^ 

— Nedaryk kvailystės ir ng^ — jis nusilenkė jai ir vėl pri- į kas sutraiškys devyngalviui bes„j ~~~ ovano , as ne eisingai 
pradėk sakyti kalbų, — beveik į ėjo prie stalo. Birutė matė, kaipjtijai visas jo galvas? Ir žinote, f® v^au» "~7 nusisypsojo ji janr 
nusigando Birutė. — per-j jie išgėrė su Kanapėnu ir jos kokio atsakymo jie susilaukė zniredama į akis taip, Kaip tiK 
daug išgėrei... 'j vyras vėl pripylė stikliukus. savo širdyse? Karas! šventas,! žmona gali^ ziureti j akis savo 

— Ką? .. T I Prieš pat dvyliktą šeiminin-
— Ne, ne, aš nesakau, kad j kai vėl pakvietė svečius prie 

tu perdaug išgėrei, aš noriu pa-1 stalo. Pakrantis sėdėjo nuleidęs 

lius, kuris grąžina tautoms ra-

sakyti, kad tu nepasiruošęs... galvą ir atrodė nieko nebemato 
— Eik tu, Lietuvos laukų gė- ir nebegirdi kas aplink dedasi. 

lyte, tu dar manęs nepažįsti, — Birutė keletą kartų klausė, ar 
paėmė Pakrantis savo žmopai i jam nebloga, bet jis nieko ne-
už smakro. — Mano galva pil-! atsakė. Kai, išmušus dvyliktą, į mybę ir laisvę, kuris atstato 
na minčių, kaip taurė putoj an-i visi sustojo su taurėmis ranko-į teisybę ir sutriuškina^ smurtą, 
čio vyno. Man jų prisirenka j se ir linkėjo vienas kitam lai_ i kuris grąžina minčiai ir sąžinei 
fabrike dirbant prie mašinų. Aš Į mingų Naujų Metų, net ir tada' laisvę, kuris užgydo vinimis pa-

visuotinis, jungtinis tautų ka-! vyrui. — Ir gal tu man savo 
ras išgelbės mūsų tautą nuo advokato nebesiųsi... 
prūsų ir juotvingių likimo. Aš — Ir tu man dovanok, as be 

reikalo pasikarščiavau,.. — keliu savo taurę už karą, kuris 
triuškina vergijos pančius, ku- j pabučiavo jis savo žmonai rar-
ris sustabdo nekalto kraujo upe- ką ir išvedė ją šokti. 

teisingai lietuviškai kalbėti rei-
ikia skatinti ne nevykusiom pa
stabom, bet nuoširdžiu bendravi
mu, parūpinant reikalingų žo
dynų, vadovėlių. 

Viena ii žinomų tremtinių 
motinų yra augusi tarp prancū
zų kilmės amerikiečių, atokiau 
nuo lietuviškos kolonijos. Pra
dėdama rūpintis tremtiniais, ji 
silpnai temokėjo lietuviškai kal
bėti ir rašyti. Jos laiškai trem
tiniams buvo lietuvių ir anglii 
kalbos mišinys. Būdama išsila
vinusi, ji, apsišarvavusi žody
nais, skaitydama lietuvišką spau
dą, tremtinių laiškus, užsispyru
siai mokėsi. Ir šiandien su j 3 
galima visai gražiai lietuviškai 
suikalbėti ir susirašinėti. Ir net 
prakalbas lietuviškai drožia. Tai 
pavyzdys tiems lietuviams, ku
rie vien dėl tėvų kaltės lietu
vių kalbos pakankamai nemoka. 

Ant mano stalo guli dvi įdo
mios knygos: PRESENT DAY 
ITALIAN, by Joseph Louis Rus-
so, Ph. D., University of Wis
consin (D.C. Heath and Com
pany Boston), 501 puslapio, ir 
BEGINNING GERMAN, Alter
nate Edition, by Otto P. Schin-
nerer, Columbia University (The 
Macmillan Company New York). 
282 puslapių. Ypač itališkoji yra 
rūpestingai paruošta Italijai pa

baltų filologijos skyrius neturi Kirly te Marija, Cleveland, 1.00 
tinkamų vadovėlių, kaip italai, Sabalis D., Cicero, Iii., 1.00 
vokiečiai ir kitos tautos turi, — Sulskas J., Cuba, 1.00 
nežinau kuriuo būdu mūsų pro- Gečionis V., Denver, Cok>. 1.00 
fesoriai ten (Alfred Senn, Vin- Rūkas A., Chicago 1.00 
cas Krėvė-Mickevičius ir Anta- Penikas J., Brooklyn, N. Y. 1.00 
nas Salys) moko lietuvių kalbos Mockus J., Cleveland, Ohio 1.00 
studentus, kurie nemoka ar silp- Daukantas C., Cambridge, 1.00 
nai moka lietuviškai? Jie, rei- Beleckas A., Amsterdam, 1.00 
kia manyti, turi senus vadovė- SIa\inskas A, Shelton, Conn. 1.00 
lius arba naudojasi nespausdin- Salučka, J., Brockton, Mass. 1.00 
tais konspektais, kurie galėtu Žibikas K. So. Boston, Mass. 1.00 
būti pagrindu čia minimai rei- Baltrėnas J., Los Angeles, 1.00 
kalingiausiai knygai. Kinaitis Aug., Cleveland, 1.00 

Rulis I., New Britain, Conn. 1.00 
Tokios knygos, kuri turėtu bū- Undraitis J., Rochelle, 111. 1.00 

ti puikiu vadovėliu angliškai žvirblis A. J., Chicago, 111. 1.00 
kalbantiems Amerikos lietu- j Baublys J., Detroit, Mich. l.Oi 
viams išmokti lietuvių kalbą ir 
pažinti savo tėvų šalį, nekalbant 

Stipriai laikydamas savo glė
byje, jis įspraudė savo lūpas j žinti ir italų kalbos pramokti, 
jai į plaukus ir pašnabždėjo: j Knygą puošia Italijos žemėla-

— Linkiu laimingiausių Nau- į pis ir keliolika būdingiausių Ita-
jų Metų! ^ lijos krašto paveikslų. Panašiai 

LIETUVOS ISTORIJĄ 
ir 

LIETUVIU KALBOS VADOVA C C-
salite gauti naujai įsisteigusio] lietuvių spaudos platinimo 
Įstaigoj — 

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

Lietuvių Spaudos Fondas 
6755 S. Western Ave^ 

Chicago 36, 111. 

^tebegalvojo panašiai, kaip kituose kraš
tuose ir dabar dar galvoja — kad, jeigu 
žmogus nieko bloga nepadarė, nebuvo 
nei koks kapitalistas išnaudotojas, nei 
kpks nors kapitalistines santvarkos val
dininkas ar veikėjas, tai už ką gi ji galė-
lų suimti, — tai ir čia dabar žmonės 
stebėjosi: už "ką gi galėjo Gaidelius su-
ilriti ir išvežti? Juk žmonės ramūs, ne
turtingi mažažemiai ūkininkai, su nie
ku nesipyko, niekur nesikišo... 

Jonas Šimkūnas, drąsesnis už ki
tus, sutikęs kartą valsčiaus vykdomojo 
komiteto pirmininką ir klausia:' -

— Na, sakyk, Nikįt% už ką* gi jūs 
Gaidelius suėmėt? 

Nikita Nestorovas. vienas iš žino
mesniųjų apylinkės ruskelių, dabar ta
pęs valsčiaus vykdomojo komiteto pir
mininku (bolševikišku viršaičiu), aiš
kiai parodydamas, kad tas suėmimas 
tai yra neabejotinas jo nuopelnas "so
cialistinei tėvyoai", su pasididžiavimu 
atsakė: . 

' A tu, Šimkun, nežinai, kas atsi
tiko prie Smetonos, užpernai ant Du
burių kapų? A ty panimaješ, kad Gai
delis da tada norėjo šaut patį Staliną? 

? Ą kak byla by, jagu Gaidelis išprotėtų, 
ateitų man komiteto kanceliarijon Sta
lino mušt? I man būt blogai! Šitoki sa-
batažniki, kurie jau seniai ėjo prieš so* 

. vietskaja pravitelstva, reikia likvidira-
Vat bez razgavoru! 

Tada Šimkūnui ir daugeliui pasi+ 

darė aišku, kad atėjo laikai, kada ne
klausia, ar tu padarei ką bloga, užten
ka to, kad kokiam nors ruskeliui pasi
rodys, kad tu gali jam ir jo Stalinui ko
kj nemalonumą padaryti, nors ir ne
sveiko proto būdamas, tai jau tave ir 
visą tavo šeimą "likviduoją"... 

Visa tai vadinosi — kova su ken
kėjais ... 

III 

Itannsylvanijos kasyklose dirbę lie
tuviai amerikiečiai gal dar ir atsimena 
Joną Banį, kuris daugiau kaip tris de
šimtmečius tenai anglis kasė. Sijpkiai 
dirbo, bet pinigų susitaupė, parvažiavo 
jau į nepriklausomą Lietuvą, nusipirko 
gražų ūkį, dailiai įsitaisė ir dar į banką 
pinigų pasidėjo. Gražiai Lietuvoj gy
veno ir džiaugėsi sugrįžęs. 

Buvo laikas, kad toki, turėjusieji 
kiek pinigų, dar labiau turtėjo, skolin
dami kitiems pinigus už didelius nuo
šimčius. Banys irgi skolino kaimynams, 
bet už tai jis neimdavo jokio nuošimčio. 
Nelaimėje —- susirgus, ar gyvuliui kri
tus — kur bėgs kas pagalbos, kur ne, 
o pas Banį tai jau tikrai. Ir jis visada 
kuo galėdamas padėdavo. O visokioms 
organizacijoms jis vis buvo pirmas au
kotojas*^; • 
N puskapis metų kasyklose pafiko 
javo pėdsakus: Banio pirštai buvo su-
kruplėję, pats į kuprą palinkęs.i. Bet 

džiaugėsi šeima, mokė vaikus, tikėjo
si laimingai baigti gyvenimą gimtoj 
šaly. 

Bet . . .  Ne l iko  la i svos  L ie tuvos ,  
vėl sugrįžo maskoliai, kaip ir prieš jo 
išvažiavimą į Ameriką, tik dabar daug 
plctesni ir žiauresni... 

1941 metų pavasarį Banys išėmė 
^ duobės burokus. Vakare Baniene 
tvarte priruošė burokus, kaip karvėms 
šerti. Naktį viena karvė kažkaip atsiri
šo nuo ryšio, galbūt, užkabinėjo kitas, 
nes ir dar dvi nutrūko, ir, žinoma, visos 
trys pripuolė prie šviežių burokų. Per-
siedė ir kitą dieną nudvėsė.. 

Nelaimė nemaža, bet, kai pasiturin
čiam ūkininkui —• ne paskutinioji bėda. 
Bet taip tik ne bolševikų valdžioje. Čia, 
pasirodo, visai kas kita. Tuoj atsirado 
enkavedistai: kaip tai galėjo atsitikti, 
kad iš karto trys karvės persiėdė ir 
nudvėsė? Nepriežiūra, sabotažas! Tai 
yra kenkimas sovietiniam ūkiui! Toks 
buržujus amerikonas — tyčia perpenėjo 
karves, kad tik socialistinė valstybė ma
žiau pieno turėtų! 

Greit nei Banio, nei jo šeimos nebe
liko. Išvežant tik įdavė vienam mieste
lio berniukui raštelį, kuriame buvo pa-
rįfcgyta: 

"Dar nebaigiau kasti angfe Kasiau 
vienas, dabar kasim penkiese. Kaimynė
liai, pasiimkit ir išsidalinkit mano tur

tą, jeigu leis, matau, kad mums nebe
reiks. Sudie! Sudie! Lietuvos Broliai!" 

IV 

Kas gi mūsų apylinkėje nepažinojo 
senio Jono Juodkos! Apie jį sakydavo, 
kad jis jau gimė su inžinieriaus diplo
mu. Jis buvo ir šaltkalvis, ir kalvis, ir 
dailidė, ir stalius. Nors ir retai taip 
pasitaiko, bet čia ir visi trys sūnūs 
pasekė tėvą. 

•Malūnai buvo Juodkų specialybė. 
Be jokių dėdžių iš Amerikos ir be 

jokių paskolų iš bankų ar valdžios išdy
go naujasis Juodkų malūnas, dailus, 
kaip stiklinis. 

Naująjį malūną senis pavedė val
dyti vyresniajam sūnui Antanui. 

Neilgai džiaugėsi juo Antanas ir 
visa apylinkė. Užgulė visą šalį raudo
nasai debesys ... Tai kas, kad Juodkų 
malūnas tik jų gabumo ir jų darbo vai
sius: vistiek, jeigu kas ką geresnį turi, 
tas jau aegeraSp tas jau liaudies prie
šas! . 

Bet Antanas visdėlto nenuleido 
rankų. Vis taiso, gerina — ir štai ma
lūnas ne tik malūnas, bet jau ir lent-
piūvė! 

Vieną dieną Antanas išvyko pa
simatyti su žmonos tėvais, į svečius. 
Prie malūno liko tik jo padėjėjas Grins^ 
kis. Ar kas cigaretę ne vietoj numeti, 
ar kakoia kita priežastis buvo — to nie-
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kas nesužinojo — tik naktį nušvito pa
dangė ir gražusis malūnas buvo jau pa
skendęs liepsnose... 

Gesinti nebuvo kuo ir bematant 
viskas supleškėjo. Kai Juodka kitą die
ną grįžo, rada savo malūno tik mašinų 
griaučius, styrančius iš dar teberūks
tančių degesių. 

Nebuvo Juodka šykštus turto, 
bet matant, kas liko iš tiek darbo ir 
gražių svajonių, stambios ašaros nurie
dėjo jam per skruostus. 

Bet kad gi vien tik tas būtų. Ne
trukus prisistatė enkavedistai. Kaip ir 
kodėl malūnas sudegė — to jie nei ne
žiūrėjo. Pirmas klausimas — kur savi
ninkas. Jei malūnas sudegė, tai kas gi 
daugiau gali būti kaltas, jei ne savinin
kas! Jis, sabotažnikas, kenkėjas — ty
čia norėjo pakenkti socialistinei tėvy
nei! Lyg ta "tėvynė" būtų bent pirštą 
pr ik i šus i  pr ie  malūno  s ta tymo. . .  

Antanas dar rausės degesiuos, ran
kiojo dar kiek geriau išlikusius maši
nų ratukus — gal jau galvojo, kaip vėl 
sulipdys naują, nors tuo tarpu gal ir n 
ne tokį gerą malūną. Bet neilgai teko 
jam apie tai besvajoti. Enkavedistai jį 
paėmė, įsisodino į automobilį p į kalė-

Kitą dieną kaimynai sužinojo, ka® 
ir senasai Juodka, kuris gyveno už 30 
kilometrų ir dar nebuvo suspėjęs nei 
sužinoti apie gaisrą, taip pat buvo ni}» 
gabentas į tą patį kalėjimą.. # 
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II 

MUZIEJŲ VARGAI BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS METAIS 

(Tęsinys) 

Lietuvos muziejų tvarkymo reikalai iš pradžių priklausė 
Švietimo Liaudies Komisariato Meno Reikalų Valdybai, kuri. 
reikia pripažinti, senosios, vadovybes ueka, stengėsi savo darba 
rimtai atlikti. Tačiau nuo 1940 m. gruodžio 30 d. Meno Reikalų 
Valdyba prie švietimo Liaudies Komisariato buvo išskirta ir pa
daryta savarankiška įstaiga prie Liaudies Komisarų Tarybos su 
komisariato teisėmis. Tos Lietuvos meno ir kultūros reikalus 
tvarkančios bolševikinės įstaigos viršininke nuo 1941 m. balandžio 
14 d. paskirta žinoma bolševike lietuvė Mikalina Navikaitė -
Meškauskienė (Liet. Tar. Socialistinės Resp. Aukščiausios Ta
rybos žinios Nr. 6 (8), 1941 m. balandžio 30 d.), o jos pava
duotoju jau minėtas rusas bolševikas Genadijus čučkalovas. šių 
bolševikų rankose atsidūrė ir Lietuvos muziejų tvarkymo darbas. 

Tiek švietimo Liaudies Komisariatas, tiek Meno Reikalų 
Valdyba savo nuostatuose sugebėjo Įpinti gražių frazių apie 
kultūrinių reikalų tvarkymą. Pvz., švietimo Liaudies Komi
sariato nuostatuose (Liet. Tar. Soc. Resp. Vyriausybės Nutarimų 
ir Potvarkių Rinkinys Nr. 8 (11), 1941 m. balandžio 29 d.) pri
kalbėta labai gražių žodžių apie krašto švietimo ir kultūrinimo 
reikalus. Tokių pat gražių frazių yra ir Meno Reikalų Valdybos 
nuostatuose. 

Be kitų Čia buvo įvestas specialus Vaizduojamojo Meno 
Skyrius, kurio uždavinys nusakytas šitaip (Liet. Tarybų Soc. 
Respublikos Vyriausybės Natar. ir Potv. Rinkinys Nr. 9 (12), 
1941 m. gegužės 9 d.): 

Vaizduojamojo meno skyrius — betarpiškai tvarko clailčs mu
ziejus. galerijas ir kitas vaizduojamojo meno Įstaigas, organizuoja res
publikines dailės parodas ir ir jgyja vaizduojamojo meno kūrinius mu
ziejų ir galerijų fondui papildyti; svarsto ir pateikia valdybos virši
ninkui tvirtinti paminklų projektus "visoje respublikos teritorijoje, iš
skyrus Vilniaus ir Kauno miestus, ,kurių paminklų projektai patiekia
mi svarstyti Meko Reikalų Komitetui (prie TSRS Liaudies Komisarų 
Tarybos). 

Į Meno Reikalų Valdybos kompetenciją įėjo ir stambiau
sių architektūrinių statinių meninė kontrolė. Deja, tenka pa
žymėti, kad bolševikų okupacijos metais Lietuvoje ne tik nebu
vo pastatyta nė vieno stambesnio architektūrinio pastato, bet 
iš viso nė vieno dėmesio verto trobesio. Pastebėtina, kad Vil
niaus ir Kauno miestų paminklų projektai turėjo būti patiekiami 
svarstyti TSRS Liaudies Komisarų Tarybai. Laimė, kad nei 
Vilnius nei Kaunas tais metais nesusilaukė nė vieno "garbingo" 
paminklo ir nereikėjo eikvoti vėliau pastangų jiems nugriauti. 
Tiesa, Vilniuje jau buvo parioglintas Stalino "paminklas", kurį, 
bolševikus išvijus, lengvai sudorojo vaikai ir pusberniai. Tik 
bolševikinėje spaudoje buvo siūloma pristatyti provincijoje ir 
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ir skelbimų reikalais: 

Baltimore, Md. 
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J. A. Urbonas, 1302 Lamar St. 

Detroit, Mich. 
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A. S. Trečiokas, 314 Walnut St. 

New Yorke - Brooklyne 
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RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ 
62 autentiškos fotografijos —^ bolševikų 
darbų Lietuvoje 1941 birželio menesį liu
dininkes. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
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kitur "paminklus" pusiaukriminaliniams bolševikiniams veikė
jams ir žydukams a-la Greifenbergeris. Bet ir tie pasiūlymai 
pasiliko pasiūlymais. 

Visdėlto bolševikų okupacijos Lietuvoje metais to laiko 
valdovams reikėjo pasirodyti bent žodžiais, kad jų dirbami di
deli diarbai ir muziejų tvarkymo srityje, čia prisiminsime eilę 
faktų apie tuos Lietuvos muziejų "pertvarkymo" darbus, štai jie: 

Numačius jau iš ianksto likviduoti Nepriklausomosios Lietuvos 
kariuomenę, Liaudies Komisarų Taryba 1940 m. rugsėjo 13 d. nutarė 
Vytauto Didžiojo Karo Muziejų su visu jo turtu, administracija, tarnau
tojų personalu . ir likusiais tam muziejui išlaikyti kreditais perduoti 
švietimo Liaudies Komisariątųi (JLietuvos Tarybų Socialistinės Respub
likos Vyriausybės ftutarimq if Potvarkių Rinkinys, 1940 ?». 
s p a l i o  2 d . )  

Nėra čia ko plačiau aiškinti, kad Vytauto Didžiojo Karo 
Muziejus bolševikų buvo nekenčiamas kaip Lietuvos laisvės ko
vų eksponatų saugotojas ir lietuvių tautos patriotinių jausmų 
ugdytojas, švietimo Liaudies Komisariatas turėjo tą muziejr 
"susocialistinti" ir paversti j] Stalino ir raudonosios armijos 
garbintoju. 

1940 m, 8)Mtlk 8 f Liaudies Komisarų Taryba nutari Vil
niuje įsteigti Vilniaus Valstybinį Kultūros Muziejų, kurio šiandien 
jau ir vardą retas muziejininkas beprisimena (LTSR Vyr. Nut. 
ir Potv. Rink. Nr. 1(4), 1941 m. sausio 20 d.). Tokio muziejaus 
niekas nematė ir apie jo organizavimą niekas negirdėjo. 

Kiek vėliau bolševikai Vilniuje jau "įsteigė" kitą, būtent, 
Ą.domo Mickevičiaus Muziejų (LTSR Vyr. Nut. ir Potv. Rink. Nr. 
3(6), 1941 m. vasario 5 d.). Deja, ir šis muziejus tėra žinomas tik 
iš to meto bolševikinės Lietuvos vyriausybės nutarimo. 

1940 m. gruodžio 28 d. Liaudies Komisarų Taryba leido 
švietimo Liaudies Komisarui "įsteigti" nuo 1041 m. sausio 1 d 
Literatūros Muziejų (LTSR Vyr. Nut. ir Potv. Rink. Nr. 4(7) 
1941 m. vasario 15 d.). Tas muziejaus "įsteigimas" taip pat buvo 
?ryna fikcija, nes jam eksponatai ir medžiaga buvo paimta iš jau 
uvusio panašaus muziejaus. Faktinai to muziejaus pagrindą suda

lė Maironio Muziejus Kaune ir prie Kauno Universiteto Bibliotekom 
/"uvęs Vaižganto Muziejus su gana gausiais rankraščių, eksponatr 
paveikslų ir kitų muziejinių daiktų rinkiniais. Dėl to ir šių Li
teratūros Muziejų "įsteigimas" šį kartą jau Vilniuje ir Kaunr 
(LTSR Vyr. Nut. ir Potv. Rink., Nr. 11(14), 1941 m. birželio IP 
1) buvo tik tuščias bolševikinės propagandos triukas. Iš tikrųj-
bolševikų okupacijos laikais nebuvo jsteigtas nė vienas muziejui? 
Kaip vėliau pamatysime, bolševikai ir šioje srityje pasirodė ger' 
griovėjai ir ardytojai. Jie ir į muziejinius reikalus atnešė tik ne
tvarką ir prievartą, kuri kaikuriuos tada veikusius muziejus laba1' 
skaudžiai palieti. 

1941 m. sausio 16 d. Lietuvos TSR Liaudies Komisaru Ta 
rybos nutarimu Nr. 16 įsteigta LTSR Mokslo Akademija. (LTSR 
Vyr. Nut. ir Potv. Rink., Nr. 6(9), 1941 m. balandžio 9 d.), šios 
iš pirmo požiūrio gana žymios Lietuvos mokslo įstaigos minėtasis 
Įsteigimo nutarimas yra tokio turinio: 

1. Jsteigti prie LTSR Liaudies Komisarų Tarybos Lietuvos TSR 
Mokslo Akademiją. 

2. Sudaryti LTSR Mokslo Akademijos organizacinį komitetą 
•šios sudėties: pirmininkas — prof. V. Krėvė-Mickevičius; nariai — 
A. Venclo\a, p-rof. M. Biržiška, prof. A. Rimka, prof. A. Purenąs, prof. 
V. Kuzma ir prof. St. Kolupaila. , 

3. Pavesti LTSR Mokslo Akademijos organizaciniam komite
tui per dvi savaites pateikti LTSR Liaudies Komisarų Tarybai tvirtin
ti LTSR Mokslo Akademijos tikruosius narius, kurie sudarys LTSR 
Mokslo Akademijos skyrių branduolius. 

4. Panaikinti Lituanistikos Institutą, jo narius nuo LTSR Moks
lo Akademijos įsteigimo dienos atleisti, o visą Lituanistikos Instituto 
turtą, įstaigas ir sąmatą perduoti LTSR Mokslo Akademijai". 

Lietuvos TSR Mokslo Akademijos tikslas buvo numatytas 
šitoks: , 

a) telkti mokslines Respublikos jėgas moksliniam pajėgumui 
kelti ir Lietuvos TSR gyvenime kylančioms mokslinėms problemoms 
spręsti, 

b) tirti Lietuvos TSR praeitį ir dabartį, jas kultūrą, socialinę, 
ekonominę ir tautinę struktūrą, 

c) spręsti pagrindinius lietuvių bendrinės kalbos kultūros, rašy
bos, terminologijos, va.dyno ir kt. klausimus, 

d) tirti Lietuvos TSR gamtą, jos turtus ir spręsti badus tiems 
turtams sunaudoti liaudžiai, 

« e) tirti LTSR Respublikoje gyvenančių tautų tautosaką, papro
čius, kultūrą, socialines, psichines ir fizines ypatybes, 

f) derinti Lietuvos TSR mokslo ir kultūros darbą su kitų TSRS 
mokslo įstaigų veikla ir su jomis palaikyti glaudžius santykius visose 
mokslo srityse, 

g) sekti kitų kraštų pasiektus mokslinius ir kultūrinius laimė
jimus, 

h) informuoti kitų kraštų mokslo įstaigas apie Lietuvos TSR 
mokslinius ir kultūrinius pasiekimus, 

i) keistis su kitų kraštų mokslo įstaigomis mokslo leidiniais, 
j) reikšti Lietuvos TSR vyriausybei savo nuomonę jos pateiktais 

klausimais ir aptarnauti LTS vyriausybinius organus, organizuojant 
mokslinę ekseprtyzę, -

k) rūpintis mokslinių pasiekimų vykdymu socialistiniame gyve
nime ir LTSR mokslo darbuotojų kvalifikacijų kėlimu. 

Šiems tikslams atsiekti statute numatytos šios priemonės: 
a) steigia ir laiko mokslo pažangai reikalingas įstaigas, insti

tutus, bibliotekas, muziejus, archyvus ir kt. 
b) šaukia mokslo kongresus ir pasitarimus, ruošia ekspedici

jas skelbia konkursus, teikia premijas už atliktus mokslo cterbus bei 
tyrimus; skiria pašalpas pradėtiems mokslo darbams bei tyrimams 
baigti; renka bei tvarko įvairią mokslinę medžiagą, šaltinius, juog stu
dijuoja ir tt. 

c) leidžia periodinius ir neperiodinius leidinius, spausdina mokslo 
veikalus, priiiūri mokslo veikalų vertimą iš svetimųjų kalbų. 

Toliau statute numatyta Lietuvos TSR Mokslo Akademijos 
sudėtis, nariai, administracija, įstaigos, vadovybė, struktūra ir 
kiti administraciniai klausimai. (LTSR Vyr. Nut. ir Potv. Rink., 
Nr. 10(13), 1941 m. gegužės 28 d.). 

(bus daugiau) 

Svečiai atvažiuoja... i Detroitą 
•'Svečiai atvažiuoja,, — taip 

pavadintas malonus ptanešimas 
Detroito lietuvių visuomenei (4 
touslapių, gausiai iliustruotas) 
puvo paskleistas šį sekmadienį 
Detroito lietuvių tarpe. Jame 
pranešama apie clevelandiečius, 
kurie sausio 28 d. atvyksta į 
Detroitą ir čia, Armėnų salėje, 
1345 Okman Blvd., vaidins 3 
v. komediją "Moterims neišsi-
meluosi". Vaidinimo pradžia 4:00 
vai. p.p. 

Vakarą rengia ALT Sąjungos 
4-tas (Detroito) skyrius. Va
kare yra pažadėjęs dalyvauti 
ALTS pirm. A. Olis iš Chica-
gos, Dirvos redaktorius ir eilė 
kitų tolimų svečių. 

Po vaidinimo bus šokiai prie 
Kęstučio Ambrose orkestro mu
zikos. 

VASARIO M-TOSIOS 
PAGERBIMAS 

Detroito Organizacijų Cent
ras Vasario 16 paminėjimą sį 
kartą rengia met dviejose vi«-
tose. 

Vasario 4 d. Ukrainų svetai
nėje bus pobūvis su įdomia me
nine programa ir šokiais. 

Vasario 18 d. Western High 
School įvyks iškilmingas pami
nėjimas su atitinkamomis pra
kalbomis ir menine programa. 

Pasižadėjo dalyvauti žymus 
Senato užsienio politikos komi
sijos senatorius iš Michigaao 
Homer Ferguson. 

VEIKLI LIETUVIŲ MOKYTO
JŲ DRAUGIJA 

Prieš kiek laiko susiorganiza
vę Detroite gyveną tremtiniai 
pedagogai gražiai ir darniai ru-
tuliuoja veikimą. Draugijos rū
pesčiu veikia šeštadieninė pra
džios mokykla, kurią lanko dau
giau kaip 80 mokinių. Mokyklos 
vedėjas Jurgutis ir kiti moky
tojai dirba be atlyginimo. Mo-
kytojai, suprasdami sunkias 
Diepholzo lietuvių gimnazijos 
darbo sąlygas, surengė rinklia
vą jai paremti. 

Draugijai vadovauja buvęs 
nepriklausomos Lietuvos gimna
zijos direktorius J. Švoba. 

SUSIORGANIZAVO TEISININ
KAI 

Gruodžio mėn. susiorganiza
vo Lietuvių Teisininkų Užsieny
je skyrius, kurio pirmininkas 
yra Navasaitis, sekretorius — 
Karvelis, iždininkas — dr. Ba-
leliūnas. Skyrius rūpinasi pro

fesiniu išsimokslinimų, Ameri
kos teisės nuodugninių pažinimų 
ir nepriklausomos Lietuvos tei
sės nagrinėjimu bei tremtinių 
šelpimu. 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS 

Vietos skautės ir skautai, ku
riems vadovauja K. Kodatienė 
ir VI. Pauža, suruošė Nąujų 
Metų sutikimą Ukrainų salėje. 
Pobūvis praėjo nuotaikingai ir 
su dideliu pasisekimu. Atitin
kamą kalbą pasakė skautininke 
K. Kodatienė. 

35 METŲ SUKAKTUVĖS 

Lietuvos Dukterų D-ja Det
roite sausio 7 d. gražiai pa
gerbė savo veikimo 35 metų su
kaktį. Draugija, palaikydama 
ir ugdydama lietuvišką gaivu
mą, papročius ir kalbą, turi ne
maža nuopelnų. Visą laiką, su 
trumpomis pertraukomis!, pir
mininkauja Petronėlė Bandzie-
nė, kuri yra ir organizacijos 
steigeja. 

Buvo suvaidinta komedija 
"Baudžiauninkė", kur vaidino 
ne tik antros, bet ir trečios kar
tos čia gimę lietuviai. Jų gra
ži ir aiški tartis rodo, kad jie 
myli ir gerbia savo tautybę ir 
kalbą. 

Trečios kartos-čia gimę fa* 
būs vaidintojai buvo Cecilija 
Stankaitė - Hawkins ir Petras 
Medonis. Nemažiau publikai pa
tiko Elzbieta ir Jonas Valiukai, 
kurie padainavo keletą daine
lių. Heningienei vadovaujant, 
šokėjų grupė pašoko keletą tau
tinių šokių. 

METINIS SUSIRINKIMAS 

Lietuvių Tremtinių draugijos 
metinis susirinkimas įvyko sau
sio 7 d., kur pirmininkavo S. 
Šimoliūnas, sekret. V. Pauža. 

Naujon valdybon išrinkta: St. 
Šimoliūnas, dr. B. Baleniūnas, 
A. Naruševičius, Gerulaitienė ir 
šnapštys. ^Tutarė daugiau suak
tyvinti lietuvių veiklą Lietui 
laisvinime ir šalpos darbe. 

¥1. Pauža 

Naujausi naujakuriai 

I N. Zelandiją 
atvyko 

1950 m. spalio 20 d. antrame 
DP transporte nuvyko į N. Ze-
andiją 30 lietuvių: 

Baltiejus Simonas 
Bernotas Herbertas 
Bernotienė Glorija 
Janikevičius Juozas 
Janikevičienė Morta 
Janikevičiūtė Helena 
Brinius Juodis 
Brinienė Ona 
Janikavičienė Ieva 
Janikavičius Petras 
Galeikaitė Herta 
Klingerienė Brigita 
Klingeraitė Brigita 
Kontvainis Alfonsas 
Kontvainienė Vera 
Kontvainis Arvidia 
Krausa Jonas 
Kurpė Bronius 
Lesinskaitė Angelika 
Mogovskis Jonas 
Petrėnas Feliksas 
Petrėnienė Anna-Liese 
Pakalniškis Martynas 
Prūsas Elzė 
Prūsas Erna 
Prūsas Petras 
Prūsas Greta 
Prūsas Klausąs 
Sakalauskas Jonas 
Ulenikovas Maksjtfs 

Apie sausio 12 -d. laivu "Ge
neral Stewart" į New Yofką at
vyko šie lietuviai tremtiniai: 
Baksys Pranas, Ona, Ramutis, 

Birutė, Vytautas — Chicago, 
111. 

Birskytė AngeUl — Mąttapan, 
Mass. 

Budrevičienė Ona, Lina --- Wor
cester, Mass. 

Ceprinskienė Aleksandra — Cle
veland, Ohio. 

Cesnakavičius Antanina, Neru
tė, Alfonsas — Toledo, Ohio 

Gintvainis Valerija, Jonas, Bro
nius, Martynas, Antanas — 
Philadelphia, Pa. 

Sankauskas Valerija' -#*- Phila
delphia, Pa. 

Grindaitis Juozas — Cicero, 111. 
Gudauskas Kazys — Baltimore. 
Gustas Marija — Omaha, Nebr. 
Gužauskas Kęstutis, Algirdas 

Baltimore, Md. 
Hajeris Zina, Marta — Doige-

ville, N. Y: 
Herbstas Augustas, Augustine, 

Lydia — S. Boston, Mass. 
Jemantaitė Antanina — Auburg, 

Mass. 
Jocienė Cecilija, Aristidas — 

Afton, Iowa, 
Jurašūnas Justas — Darby, Pa. 
Karbočius Kazys — Fort John-

i son, N. Y. 
Kutka Jonas, Elena — Chicago, 

111. 
Lizdas Elena, Algirdas, Aloyzas 
— Omaha, Nebr. 
Lukaševičius Stasys, Ona, Vy

tautas, Virginia, Rūta — De
troit, Mich. 

Meilytė Gerda — Chicago, 111. 
Miklaševičius Pranciška — Great 

Neck, N. Y. * . 
Naujokaitis Antanas, Manefa — 

Omaha, Nebr. 
Nebijonat Natalija, Walter — 

Chicago, 111. - ' 
Paikus Bronius — Chicago; UI. 
Petkus Stanislovas — Cicero, 111. 
Petrošaitė Zofija, Irėna — Buf

falo, N. Y. 
Petrauskas Stasys, Stase — 

Chicago, 111. 
Rimbergas Stasė, Algirdas, Bi

rutė — Cicero, 111. 
Rupelkaitė Eugenija —Chica--

go, 111. 
Senkus Magdalena, Irena, Jur

gis — Chicago, 111. 
Skopas Elvira, Edvardas, Aldo

na, Zofija, Genovaitė„— Chi
cago, 111. 

Stulgaitis Pranas — Detroit, 
, Mich. 
Ūselis Jonas, Ona, Algirdas, 

Zigmuntas, Romas —S. Bos
ton, Mass. 

Vaičienė Ona — Philadelphia, 
Pa. 

Zakelis Vincas — Chicago, 111. 

Apie sausio 13 d. laivu "Ge
neral Sturgis" į New Yorką at
vyko "šie lietuviai tremtiniai: 

Ambrazevičienė Sofia — Det
roit, Mich. 

Anysas Jonas, Adeline, lls€, Re
nata — Chicago,111. 

Baltušis Stasys, Anastazija — 
Jewett City, Con®. 

Bielskienė Teklė — Philadel
phia, Pa. 

Birontas Viktoras — Cleveland, 
Ohio. 

Brantas Vladas, Anelė — New 
Britain, Conta.' 

Bruckus Boris — Locke, H. Y. 
Bundelis Jurgis — Chicago, 111. 
Burokas Mykolas — Detroit, 

Mich. 
Czernius Jurgens — O m aha, Neb. 
Danilius Morta, Birutė, Petras 

— Cicero, 111. 
Dambra Steponas — Omaha, N. 
Gudauskas Alfonsas — Omaha. 
Kavaliūnas Jonas, ̂ lzbieta, Vla

das, Jonas — Detroit, Mich. 
Kazlauskas Antanas, Elizabet, 

Viktor — Detroit, Mich. 
Klavcanas Antanas, Ella — 

Rockford, 111. 
Klumbokaitis Albinas — New 

Haven, Conn. 
Lugauskas Juozas — Chicago, 

111. 
Mironas Gabrielė, Loreta, Gab

rielius — Philadelphia, Pa. 
Natkevičius Vladas — Omaha, 

Nebr. 
Navikas Marija, Birute — Det

roit, Mich. 
Pavilionis Vytautas, Toni — 

Marshallton, Del. 
Penkauskaitė Lucija — Dayton, 

Ohio. 
Ponelis Barbora, Pranas — 

Broad Brook, Conn. 
Repšys Albertas, Andrėjs — 

Worcester, Mass. 
Šidlauskas Anelė, Antanas, Ele

na, Cemerkaitė, Asta — Ci
cero, -111. 

Silovienė Marijona — New York. 
Sirutavičius Vytautas, Sofija, 

Birutė, Sofija, Danutė — Cle
veland, Ohio. 

Šmulkštys Albinas — Waterbu-
ry, Conn. 

Sperauskas Antanas — Detroit, 
Mich. 

Svotelis Marija, Alfonsas, Ky
mantas, Audrone, Vejūnė — 
Annapolis, Md. 

Tamašauskas Henrikas Ro
chester, N. Y. 

Tarosas Vladas — Chicago, 111. 
Vaičaitis Antanas — Chicago, 

111. 
Vaitiekūna? Vytautas — Cleve

land, Ohio. , • 
Vandelis Pranas — Chicago, 111. 
Žalys Petronelė, Bronius, To

mas — Chicago, 111. 
Rupšys Stasys — Detroit, Micį. 
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JA UNOJJ KARTA DIRVOS skyrius jaunimui 
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LIETUVIU VAKARAI IR JAUNIMAS 
•Nekartą užsimename, kad mū-

ių jaunimui būtinai reikėtų 
daugiau dalyvauti savajame, lie
tuviškame visuomeniniame gy_ 
venime. Ypač dėl to, kad net ir 
tarp naujosios mūsų išeivijos 
dviejų kartų nesusidarytų dide
lių skirtingumų. 

Tie skirtingumai gali atsirasti 
liaip tiktai dėl to, kad jaunimas 
bręsta ir baigia auklėtis sveti-
fiioje aplinkoje. Naujas gyveni-
Hias jaunjmui siūlo daug di
desnių ir stipresnių įdomybių, 
6ei vyresniesiems. Bet jau yra 
patirta, kad ir tada, kai jaunie. 
Ji apsisprendžia net visą savo 
•teitį kurti svetimajame krašte, 
-t&s svetimasis gyvenimas nie
kados nepadaro jų pilnutiniais 
įmonėmis ir svetimoj aplinkoj 
niekas nepajėgia visiškai užpil
dyti jų prigimtos sielos. 

Galbūt kaip tiktai dėl to lie
tuviai išeiviai nuolat stengias1' 
bent dirbtinėmis priemonėmis 
nudaryti sau ir savo jaunimui 
nors kiek ir lietuviškos aplinkos 

Lietuviškieji vakarai, kokie 
jie bebūtų, yra viena iš tų prie
monių ir dabartinėse sąlygose 
jie yra reikalingi mums vi
siems, o ypatingai jaunimui. Bet 
tiesiog neįtikėtina, kad kaip tik 
jaunimo gana maža tematyti 
lietuvių pasilinksminimuose. Be 
abejo, jaunimas gali ir paskiruo, 
se būreliuose pasilinksminti bei 
fvairiai papramogauti, bet lietu
viškieji vakarai visdėlto yra gra-
§us mūsų tautiečių bendravime 
būdas ir gera proga jaunimui 
pasijusti, kaip saviems tarp sa
vų. O ką jau bekalbėti apie 
jvairios rūšies kultūrinius va
karus ir įvairias mūsų patrioti, 
nes bei kultūrines šventes! 

Svetimame krašte jos ^ampa 
mūsų sielos dalimi ir mūsų jaut
riau si ų pergyvenimu valando
mis ! 

Šie žodžiai kreipiami ne į tf 
jaunimą, kuris gyvai dalyvauja 
Metuviškoje visuomenėje, bei 
ypač į tą, kuris po truputėlį pra
deda pamiršti priklausąs lietu
viškosios išeivijos šeimai. 

Norėtųsi, kad šios mintys bū„ 
tų išgirstos ypač to jaunimo 
kuris lietuvišką kultūrinį gy
venimą jau dažnai išmaino į 
menkavertes pramogėles. 

Lietuviškieji vakarai) * pobū
viai, lietuviškieji mėgėjų teat
rai, parodos, koncertai mūsų 
tautos gyvenime turėjo didelės 
reikšmės ir daug dalykų jie pa
kreipė geresniu keliu. Jų buvo 
įvairių. Tačiau jie visi tuo me. 
tu, kai lietuviškai kultūrai bu
vo uždrausta klestėti net jos 
pačios žemėje, apčiuopiamai pa
dėjo išlaikyti mūsų kultūrines 
vertybes ir davė mūsų tautie
čiams daugiau entuziazmo ir 
vilties ir sustiprino jų patriotinį 
patvarumą. 

Prisiminkim klojimų teatrus 
.,ir mažus mėgėjų chorelius dar 
caro laikais, prisiminkim pirmo
jo karo tremtinius Rusijoj, ant. 
rojo karo lietuvius darbininkus 
Vokietijoje ir visą tremties gy
venimą arba ir visa kelių de
šimčių metų išeivišką lietuvių 

gyvenimą Amerikoje — kaip 
nepaprastai daug skurdesnis at
rodytų jų gyvenimas, jei būtų 
visiškai neturėta jokių lietuvis. 
kų pramogų, vadinamųjų lie. 
tuviškų vakarų l 

Ir dabar, argi ne lietuviškieji 
vakarai — susiėjimai kiekviena
me krašte ir kiekviename konti
nente gaivina lietuvių dvasią? 
Jeigu bent viename tokiame va
kare, kur kalbama ir apie būsi
mą Lietuvos dvasią ir gieda., 
mas mūsų tautos himnas, galėtų 
dalyvauti nors vienas lietuvis 
iš pavergtos Lietuvos — jis tai 
brangintų ir įvertintų ne taip, 
kaip dažnas iš mūsų ... 

Miela esti ir jaunimui pabuvo
ti savoj, lietuviškoj aplinkoj, ir 
juo mieliau, juo dažniau joje 
buvoja. Jūs, jaunieji, kurie jau
čiate tai, patraukite atgal į sa
vo būrį ir tuos, kurie, gal kar
tais iš lengvabūdiškumo ar atsi. 
tiktinių aplinkybių patrauktL 
pradeda atšalti nuo savos lietu
viškos šeimos. Gal jie šiandien 
dar nenujaučia, kokia tuštuma 
liks jų sielose ateityje, kai jie 
visiškai nutols nuo savųjų. Ta
da gali būti vėloka sugrįžti, vė
loka sulydyti nutrūkusius sai
tus. Verčiau yra palaikyti juos, 
kol tebėra nenutrūkę! 

Tad daugiau dėmesio lietuvis, 
kiems vakarams! Tarp ko kita 
— kuo daugiau juose bus jau
nimo, tuo įdomesni jie bus kaip 
tik pačiam jaunimui. Tie, kurie 
pilnai tebejuntate lietuviškos 
šeimos šilumą — nepaleiskite 
nuo savęs tų draugų, kuriuos 
pastebite lyg ir atvėstančius. 

Specialybė ir bendras išsilavinimas 

žmonių žinojimui didėjant, 
jau^ seniai pasidarė nebeįmano
ma viską žinoti ar nors tik šiek 
tiek orientuotis didesniame skai
čiuje mokslo šakų ar profesijų. 
''Vaikščiojančių enciklopedijų" 
laikai praėjo ir daugiau nebe. 
grįš. Todėl auklėjimo srityje vis 
labiau linkstama ruošti ko siau
resnius specialistus, apleidžiant 
platesnį bendrą išsilavinimą. 

Aišku, netrūko ir netrūksta 
platesnio išsilavinimo šalininkų. 
Šiandieną ta didelė žmonijos in
telektinė problema tebėra ne
išspręsta ... 

Abi kryptys kovoja. Toje pa
čioje tautoje šalia sričių, kur 
vyrauja siauros specializacijos 
tendencija, randame sričių, kur 
visai aiškiai siekiama platesnio 
išsilavinimo. Kurioje nors sri
tyje kartais laimi viena tenden. 
cija, kartais kita. Pvz., Vokieti-

lėtų įsikurti svetimuose kraš
tuose". 

Amerikos gyvenimas duoda 
šiame klausime daug naujo pa
tyrimo. čia mes randame labai 
daug žmonių, kurie tiksliai žino 
savo darbo ar siauros profesijos 
srytį, yra savo darbe produktin-
gi, bet jaučiasi labai silpni kiele 
vienoje kitoje srityje ar bend
ruose visuomeniniuose bei poli
tiniuose reikaluose. 

Objektyviai šiuo klausimu, 
turbūt, nei negalima pasisakyti. 
Reikia prieš tai nusistatyti, ko 
asmuo ar visuomenė siekia, ar
ba turi siekti, o po to beveik 
savaime išsisprendžia ir speciali
zacijos ar bendresnio išsilavi
nimo klausimas. 

Jei kas laiko savo gyvenimo 
tikslu — kuo mažesniu vargu 
pasiekti pakenčiamesnio ekono_ 
minio gyvenimo lygio, neturi 

joje aukštojo technikos mokslo : platesnių siekimų, neturi idealis-
įstaigose nuo pirmojo pasaulinio i tinių visuomeninių nuotaikų ir 
karo iki 1936-37 »metų aiškiai neturi žinojimo alkio, tai tuo 
vyravo specializacijos tendenci-! atveju tiesiausias kelias tokiam 
ja, o paskutiniu laiku linkstama 
vėl prie platesnio išsilavinimo in
žinierių ruošime. 

Nesvetima ši problema ir 
mums. Daug kas jau nepriklau-

asmeniui yra siaura specialybė. 
Jei asmuo gyvai reaguoja j 

gyvenimo reiškinius, daug kuo 
interesuojasi, tai jis Įgyja ir pla
tesnių žinių, tampa inteligentiš-

somo j e Lietuvoje reikalavo pro. j kesnis. Iš viso, turbūt, niekae 
fesinės specializacijos. "Mažiau j neginčys žmogaus inteligentiš-
gimnazųų, daugiau amatų mo
kyklų! Ką veiksime su inteli-

kumo reikšmės kovojant už bū
vį ir jieškant pasisekimo gyve. 

gentų perteklium!" — buvo daž- jnime. Taip pat' neginčyjamai 
nai girdima mintis. Ypatingai j aišku, kad didelę inteligentišku-
smarkus specializacijos reikala-jmo dalį, šalia igimtų dvasini! 
vimas buvo tremties metu. Bu- ypatybių, sudaro ir įgytas pla-
vo smarki opozicija prieš mūsų tus bendras išsilavinimas, 
gausias tremties gimnazijas, ku. 

Jaunimas savo tarpe čia dau- |ri reikalavo jaunimą ruošti ama-
giausiai gali! 'tininkais, "kad jie lengviau ga-

Šis bei tas apie literątūrę 
Dažnai galvojama, kad rašy- tas". Jame yra vaizduojami 1914 

tojai savo kūriniuose privalo 
vaizduoti tik nepaprastus žmo. 
nes Taip, didžiuosiuose litera
tūros kūriniuose yra duota di
delių idėjų ir sukurta nepapras
tų asmenybių. Tačiau modernio
ji literatūra krypsta į paprastes
nį, realesnį kasdienybės vaizda 

Ta proga reikia pastebėti, kad 
siaura specialybę ir bendras iš 
silavinimas yra .dalykai, viena 
kitam visai nepriešingi atskiro 
asmens^gyvenime. Kaip tik dau
giau pasiekia tas, kas yra ir ge
ras kurios srities specialistas 

metai Bretanėje. Bretanės kam-1 ir tuo pačiu metu yra plataus 
pelis, uolotos sienos, izoliuotas, i bendro išsilavinimo asmenybė 
yra dar beveik visiškai lauki, 
nis. Gyventojai čia labai suvar
gę, dar pusiau pagonys, savotiš
ki piratų palikonys, ypatingai 

Toks visada geriau atskiria 
svarbius dalykus nuo nesvarbiu 
ir moka geriau visas sritis siste,. 
mingai peržvelgti. 

Net gili specializacija mokslr nemėgsta naujai atvykusių iš 
jų įsivaizduoto tolimo pasaulio, j srityje neįmanoma be didesnic 

vimą. Moderniųjų rašytojų tarpe j Nuo pat karo pradžios gyveni-j kiekio bendrų žinių, nes ir la-
kaskart daugiau atsiranda to- j mas ir tame uždarytame kampe i biausiai izoliuota siaura mokslr 
kių, kuriems kaip tiktai įdomės-; pagyvėjo, pramonė išsiplėtė ir J sritis turi daug bendra su ki-
nės ne žmonijos išimtys, bet moterys, netekusios vyrų (išvy- tomis sritimis. Analogija bei ži, 
kasdieniški žmonės su visomis į kusių į karą), aktyviai dalyvavo 
savo silpnybėmis. 

Vienas iš tokių yra naujausių 

nomų kitų sričių ypatybių kom-
binavimas su savo siauros spe 

TREMTIS 
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina nuo 1950 metų 
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje 

50 centų vienam mėnesiui —• 

TREMTIES atstovai: 

Visai Amerikai, išskyrus Chicagos miestą — 
St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Oh§» 

Chicagos miestui ir Kanadai —- ^ 
W. Stuogis, 1114 Florence Aver, fcvanstwi. IH. 

REMDAMI TREMTI, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UŽ.JURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 

mo ir. 
Pagaliau ^atvyksta jaunutė 

Genevieve Bors. Jai net nebuvo 
pasakyta, kur ji siunčiama. Te
gu pabandanti ir ji savo laimę 
ir tegu, nors ir jauna, išgyvena 
didesnių sukrėtimų. 

Genevieve yra ypatingesnės 
sielos. Ji stipriai tiki vertinges. 
nės žmogiškosios asmenybės 
dvasinį spinduliavimą. Ji tiki ir 
į mokymo pergalę, kuris turėtų 
nugalėti nežinojimo tamsumą. 
Ir tas jaunas Dievo tvarinys 
labai stipriai nori pasitikėti sa-

|VO jėgomis. Bet kova žiauri, 
dažnai jai atrodo, kad ji nebe
pajėgs. Beveik visi kaimo gy-
jventojai labai greit pradeda jos 

Į nekęsti. Jai tenka būti tarp gir
tuoklių, smulkių nusikaltėlių, 
vagišių ir tt. Bet ji nesmerkia 
jų, gyvena su jais visais. Ir 
visas Genevieve veikimo būdas 
yra ne prieš juos, bet su jais. 

Bet visdėlto, Genevieve Bars 
netriumfuoja ir nesigėri perga. 
le. Jeigu ji būtų nugalėjusi, bū
tų reikėję ją paskelbti šventąja, 
kankine, nepaprastai gilia asme
nybe, nešančia kultūrą į bega
linį* tamsumą. 

Bet rašytojas kitaip išspren-

Siaura specialybė yra lyg tri
kampio aukštinė, o bendras iš. 
silavinimas —lyg trikampio pa-

pramonės darbe. 
Tuo tarpu atvyksta transpor- įCialybės problemomis yra geriau 

laikų rašytojas Henri Queffelec, 'tas su mokytojomis, čia ypatin.Įsias metodas kūrybiniuose užsi 
gimimo bretonas, jau 1944 me-'grU būdu atsiųstomis. Tačiau tik mojimuose 
tais į save atkeipęs ypatingą dė-, keletai savaičių praslinkus be-
mesį. Jis yra krikščioniškasis vei]ę visos jos išbėgioja dėl ne-
romanistas, bet jo vaizduojami paprasto vaikų nedrausmingu-
asmenys toli gražu nėra tokie, j žiauraus tėvų neprielanku-
kuriuos būtų galima pavadinti j mo jr.. # laukinės aplinkos. 
romano herojais. Jie nepasižy
mi nei ypatingu kilniuoju he. 
roizmu, jie taip pat nėra nei 
kokie ypatingi nusikaltėliai, nei 
avantiūristai. Ne. Jo personažai 
yra paprasti žmonės, kurie su
geba būti geri ir blogi, moka 
aukščiau pakilti ir žemiau nu
sileisti, savęs atsižadėti, bet ir 
savęs neužmiršti. . ' * 

Vienas pačių geriausių <}uef-
,felec kūrinių yra "Pasaulio kraš-

kad jo vaizduojamieji veikėjai 
yra ... paprasti kasdieniški žmo„ 
nės. 

Genevieve tampa nugalėta h 
nugalėta ne ją supančios aplin
kos, bet pačios savęs. Absoliuti 
vienatvė, kurioje ji turi gyventi, 
nežiūrint jos jaunos, karštos ii 
moteriškos širdies, ją priverčia 
ieškoti išeities. Savo sielos gel
mėse ji jaučiasi esanti tik la
bai silpna asmenybė, negalinti 
atsisakyti nei savo jaunystės 
nei savo moteriškumo. Meilės il
gesys priverčia ją bėgti iš šite 
laukinio kampo, nors kurį laikę 
ji ir buvo sugebėjusi save nuga. 
lėti ir teisingai valdyti lauki
nių vaikų Jt>ūrį. 

Rašytojo gražus jumoras, 
subtilus jautrumas ir didžiulis 
talentas leidžia jam labai įdo
miai vaizduoti šitą primityvų 
Bretanės kampo gyvenimą. Tuc 
pačiu metu jis sugeba nemora
lizuoti, bet būti idėjiškai labai 
stiprus. 

Bet kas svarbiausia — Quef-

grindas. Geometriškai panašiuo
se trikampiuose kuo ilgesnis pa
grindas, tuo aukštesnė aukštine. 
Taip ir su specialybe: kuo pla
tesnis bendras išsilavinimas, tuo 
aukščiau galima iškilti ir siatt* 
roje specialybėje. 

Panašiai yra ir praktiškame 
gyvenime. Juo paprastesnį dar. 
bą dirbi, juo siauresnio išsilavi
nimo tereikia. Pvz., moderniame 
fabrike iš darbininko kartais te
reikalaujama mokėti tik vieną 
paprastą judesį. Bet sudėtinges-
niam darbui to nebeužtenka. 
Juo aukščiau norėsi kilti, juo 
daugiau įvairių žinių reikės. 
Kur reikia spręsti painūs klau
simai ir spręsti greit, ten bend
ras išsilavinimas (žinoma, ša. 
lia gabumo) visada turi lemia
mos reikšmės. 

Didžiausio bendro išsilavinimo 
reikalauja visuomeninės bei po
litinės problemos. Nors ir sten
giamasi sukurti sistemingus vi
suomenės bei politikos mokslus, 
bet dar ir šiandien tos sritys te
bėra kūrybinės improvizacijos 
laipsnyje ir, atrodo, taip ir vi. 
sada pasiliks. Perdaug yra veiks
nių ir priežasčių, turinčių Įtakos 
visuomeniniame bei politiniame 
gyvenime. Tie veiksniai perdaug 
keičiasi laiko bei atsitiktinumo 
įtakoje, kad juos būtų galima 
įrėminti į aiškią sistemą. Todėl 
niekur kitur nereikia tokio pla
taus išsilavinimo, kaip šiose sri
tyse. , 

Taigi matome, kad, norint pa 
siektį gilios mokslinės specia
lybės, išsikovoti sau aukštesne 
vietą viuomeniniame gyvenime, 
norint sugebėti spręsti visuome
ninius klausimus, yra būtinas 
dalykas pasiekti kaip galima 
platesnio bendro išsilavinimo. 

Ypatingai tai svarbu išeivi
joj*. Nes čia reikia sugebėti ge
riau prisitaikyti svetimose ap_ 
linkybėse ir išsikovoti sau gy
venimą, be to, dar ir kiek gali
ma sėkmingiau pasireikšti ko
voje dėl savo tautos likime 
Tiems, kurie pasakytų, kac< 
bendrasis . išsilavinimas • nieko 
neduoda, kad be specialybės bū 
dami tegali dirbti tik pačius pa
prasčiausius darbus, galima at., 
sakyti, kad naujose sąlygose 
naujame krašte beveik visad." 
reikia persiorientuoti ir to ar 
kito iš naujo mokytis. Net ir 
turinčiam specialybę labai daž
nai nepasitaiko sąlygų ją pri
taikyti ir reikia arba j ieškot i 
naujos specialybės, arba tenkin
tis paprasčiausiu darbu lygiai 
su neturinčiais jokios specialy
bės. Bet kas turi platesnį bendrą 
išsilavinimą— šalia specialybės, 
ar be jos — vistiek lengviau 
gali įsigyti naują specialybę, 
negu vien tik siauras kurios sri
ties specialistas. 

Siaura specialybė svetimame 
krašte yra lyg loterijos bilietas 
su galimybe išlošti tik didelę 
sumą arba nieko. Kaip žinoma, 
tokiais atvejais išlošimo galimy
bės labai mažos. Tuo tarpu 
bendras išsilavinimas yra, sa
kykime, irgi loterija, bet ne vien 
tik su galimybe išlošti didžiąją 
sumą, o ir daugelį kitų vidutinių 
laimėjimų. 

Būtų dar galima sustoti ir 
ties tokiu klausimu: kas būtų 
buvę geriau visiems mūsų išei
viams, išvykusiems iš Lietuvos 
senesniai laikais — ar kad jie 
būtų čia atvykę jau mokėdami 
kokio nors amato, ar turėdami 
ko daugiau bendro išsilavinimo. 
Deja, daugumoje atvejų mūsų 
išeivija neturėjo nei viena nei 
kita. Tačiau atrodo, jeigu jie 
būtų atvykę būdami amatinin
kais, tai amatininkais būtų ir 
pasilikę, nors gal kai kurie ir 
aukščiau savo srityje iškilę. Bet 

KRIKŠTOMOČIA 
JONAS BILIŪNAS 

"Joniuk, eime J fcrfkštomočią", 
sako man motina. Aš palieku 
viduasly savo arklį, tai yra ma
žą suolelį, kurį buvau jau virve
le įsižabojęs ir apžergęs joti, ir 
lekiu prie motinos. Ji man už
mauna ant galvos kepurę, pa. 
ima už rankos ir vedas iš pir
kios. Seku paskui ją tekinas ir 
tai ką tik galiu spėti. Oras gra
žus, šiltas, eiti taip gera — ir 
dagi į krokštomočią. Nesupran
tu, kodėl ją taip vadina, bet ži
nau, kad ji gyvena kitame kieme, 
už upelio, ir kada tik ateina, 
visados man atneša ar tai cuk
raus, ar tai sūrio gabalėli, o 
tartais ir riestainį. Gera krikšto, 
močia! Lekiu tekinas ir dairaus 
į visas šalis, visa norėdamas pa
stebėti ir savaip suprasti; ma
tau tai vabalą, ropinėjantį po 
žemę, tai skraidančią kregždę. 

visa rodau motinai ir kalbu 
be perstogės. Ant tiltelio susto
jau ir pasilenkęs žiūriu, kaip 
sruvena vanduo: man rodos, kad 
vandeniu plaukia kažin kokie 
gyvi daiktai ir tarp savęs taip 
maloniai šnekasi. Norėčiau da 
pažiūrėti, kas tenai tokie ropi
nėja ant upelio dugno ir ką jie 
ten dirba, bet motina ima ma
ne už rankos ir vedasi toliau, 
Pasikeliam siauru takeliu ant 
kalnelio ir įeinam į namus. Pir
kios durys atviros. Motina nori 
mane perkelti per slenkstį, bet 
aš nesiduodu: išsitraukęs iš jos. 
pasispiriu abiem rankom ir su 
dideliu vargu persiritu per 
slenkstį; paskui greitai atsisto. 
ju ir nusitveriu motinos sijoną. 
Priešais ant suolo sėdi moteriškė 
ir žindo mažą kūdikį, žinau, kad 
tai mano krikštomočia, prieinu 
ir pabučiuoju jai ranką; paskui, 
iškėtęs akis, žiūriu, kaip mažas 
kūdikis žinda . .. Krikštomočia. 
kūdikiu nešina, veda mus so
dan, paraško obuolių ir duoda 
motinai ir man. Savuosius su
sidedu kepurėn ir nešuos, nes 
namie obuolių neturim. Paskui 
einam visi su kažin kokiuo rei
kalu į kitą kaimyną. Iš tenai 
grįžtam su motina jau kitu — 
didžiuoju keliu namo. šitai pa
kelėj stovi aukštas kryžius. Ei
damas pro šąli, prilekiu pirma 
motinos į kryžių ir bučiuoju jį. 
"Ar tai tavo, Juozapien, sūnus?" 
girdžiu užpakaly balsą. Atsigrįž
tu — važiuoja pro šalį, tur būt, 
nuo ligonio, kunigas. "Mano, 
kunigėli", — atsako motina. 
"Gerai, kad tokį sūnų turi: ir 

gražus, !r fjrotingas, — jau ma
žas tebebūdamas moka Dievą 
mylėti. Eikš, aš tau dovanų duo
siu", šaukiasi mane kunigą#, 
siekdamas ranka kišenėn. Bet 
aš nedrįstu ir, nusitvėręs motf-
nos, stoviu vietoje. Motina pri
veda mane arčiau. Gaunu gll-
bį saldumynų, pasakau ačiū I* 
traukiuos atgal. "Tik žiūrėk, vi
sados būk toks geras, kaip da
bar", sako kunigas ir važiuoja 
toliau. "Visados būsiu gerai, 
visados mylėsiu Dievulį", ma
nau sau vienas. Ir taip man ge
ra, tartum sparnai auga. Visa 
sprindžiu užaugęs ir linksmas 
einu namo... 

"Joniuk, tavo krikštomočia. 
numirė, — eime pasimelstų P* 
sako man kitą kartą liūdnu, 
jausmnigu balsu motina. Tylom 
prieinu prie jos: matau, kad ji 
nuliūdus, ir man nelinksma. 
apvelka mane baltais marški
niais, ant viršaus žiponėliu —i 
pati taip pat švariai apsitaisius 
— ir vedasi mane už rankos. 
Dabar pas krikštomočią randam 
visiškai kitaip. Įėjus vidun, mo
tina tuojau prie pačių durų atsi
klaupia, žegnojas ir meldžias. Ir 
aš tupiuos šaly jos, taip pat ban
dau žegnotis, bet akys tuojau 
pradeda lakstyti po pirkią ir nu
stebusios žiūrėti. Matau ant suo
lų, suolelių ir ant lovų pilna pri
sėdusių vyrų, moterų ir vaikų; 
visi švariai šventės rūbais apsi
taisę. Vidury stovi tarsi patai
syta aukšta lova, ant jos kažin 
kas, baltai aptaisytas, guli, o 
iš abiejų pusių žiba žvakės. Mo
tina paima mane ant rankų, pri
neša prie gulinčios ir atadengia 
nuo veido baltą skarą. "Matai, 
tavo krikštomočia", sako man 
motina, žiūriu — guli išbalusiu 
veidu, nekruta. "Miega?" klau
siu motiną. "Miega,vaikeli, bet 
jau nebeatsikels". — "Tai taip 
ir gulės?" klausiu vėl. "Taip ir 
gulės: nuneš ant kapų, pakas po 
žemėmis, — ir nebematysma 
daugiau.'' Nors nesuprantu, ką 
tai reiškia, bet man daros bau
gu. ir greitai apsikabinu motiną 
aplink kaklą. Ji eina su manim 
prie lovos, sėdasi ant jos ir ma
ne šaly savęs sodina. Už stalo 
ūmai pradeda giedoti, visi pir
kioje susirinkusieji pritaria, ir 
plaukia graudi, maloni giesmės 
gaida. Tylom sėdžiu, prisiglaudęs 
prie savo motinos, žiūriu ir 
klausau, klausau ... 

jeigu jie būtų atvykę su dides
niu bendruoju išsilavinimu, tai 
tikrai didesnis jų skaičius bū
tų išėję ir į amatininkus, ir į 
pramonininkus, pirklius ir gal 
net politikus ir jie būtų laimėję 
daugiau įtakos šiame krašte, ne. 
gu dabar yra laimėję, turėtų di
desnį svorį, o su juo, jei būtų feleco vaizduojamieji herojai 

niekados netampa menkystėmis, Į dar išlaikę tą pačią lietuvišką 
jnors ir lieka su visomis žmogiiš.; širdį, kokią jie išlaikė dabar, tai 
Jcomis silpnybėmis, nes jie pasi-jdar žymiai daugiau galėtų pa
žymi ypatingu tikėjimo stipru-j daryti gera mūsų tautos likimui 

džia problemą ir kaip tik dėl to, mu. Pagal Albert Bėguin i ir, pagaliau, patys sau. B. L. 

ŠVITRIGAILOS 
PRIESAIKA 

BALYS SRUOGA 

Karaliau Vytaute! Atleisk klajūnui, 
Kad Tavo vardą keikdamas minėjau! 
Apsvaiginai tu man akis ir klausą! 
Bet tu žinai, kad tavo vardo niekas 
Nedrįso prie manęs minėt niekingai! 
Dabar iš aukšto sosto tu žiūri. 
Už tūkstantį karalių galingesnis! 
Dangaus vardu palaimink tu mane, 
Kad aš galėčiau eit keliu tavuoju, — 

Pakelt galėčiau tavo naštą! 
Tu dėl tėvynės mūsų nemarios 
Kaip milžinas vargai, kaip viešpats koveis! 
Prisiekiu tau, — laisva tėvynė tavo 
Galinga ir didi per amžius bus! 
Te prabočių nusmeigs mane Perkūnas, 
Jei mano priesaika bus neverta! 
Kol nors viena plastės širdis lietuvio, — i 
Tu būsi amžiams Lietuvos karalius! 
Neleisk suklysti man ir nusilpnėti! 
žodžius tetikrins mano šita žeme, 
Bučiuodams ją tavęs šaukiuos, karaliau: 
Jei tavo valios pildyt neįstengsiu — 

Tegu geriau manęs ji nenešios! 

Iš Milžino Paunksmftr 

ji ' ,  ̂ Jp 4 . . * , • • • *•, f ^ ^ t  ̂ , , , tį i 
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Amerikos Lietuvių Taut. Są 
jungos 8 skyrius Trijų Karalių 
šventėje buvo suruošę Lietuvių 
svetainės salėje pobūvį, į kurį 
atsilankė nemaža žmonių. Tik 
susirinkusieji labai apgailesta
vo, kad nepasirodė "Trys kara
liai" su savo prakalbomis. O 
jais turėjo būti: Markelis — 
serž. Uznys iš Chicagos, Gaspa
ras — kap. Petraitis iš Chica

gos ir Baltazaras — kap. Kai
riūkštis iš Newark, N. J. Trys 
karaliai negalėjo dalyvauti, nes 
du iš jų buvo užimti savo kari
nėse tarnybose. Tačiau savo 
pranešime E. Armanavičienė 
pabrėžė, kad kitą kartą, kai bus 
rengiamas ALTS pobūvis, tas 
nepasikartos ir programoje nu
matyti pasirengimai bus įvyk
dyti. 

PADĖKOS VAKARAS 
Sausio 27 d. naujieji ateiviai 

Lietuvių svetainėje ruošia savo 
geradariams padėkos vakarą. 

BALTIMORĖS KREPŠININKAI 
JAU PASIRODĖ 

'Pereitų metų pabaigoje prie 
Atletų klubo įsisteigė naujųjų 
ateivių jaunių krepšinio koman
da. Jų tarpe yra ir vienas čia 
jau gimęs jaunuolis. Klubo va
dovybė aprūpino komandą uni
formomis ir kitomis reikalin

gomis sporto reikmenimis it lei
džia naudotis ir sale. 

Š. m. sausio 5 d. komanda 
turėjo pirmą susitikimą su vie
tine South Western Police Club 
komanda ir po įtemptos bei sun
kios kovos lietuviai rungtynes 
laimėjo santykiu 31:30 (23:16). 

Komandą sudaro šie jaunuo
liai: R. A. česonis (k-dos kapi
tonas), Vaitkevičius I, Vaitke
vičius II, V. Dūlys, T. Rossman, 
A. Meidūnas, A.. Bačanskas, J. 
Gražys ir A. Veliuona. 

A. <5. 

"Visokių yr - visokių reik" 

Štai KODĖL ir KAIP turėtumėt 
TAUPYTI NATŪRALŲ GASĄ 

kiek tik įmanoma! 
Nepaprasta krašto padėtis — toli už vietinės 
kontrolės ribų — plius šalčiausi iš daugelio 
metų lapkritis ir gruodis aštriai paliete 
East Ohio pajėgumą aprūpinti gasu visus 
pareikalavimus. 

Nežiūrint mūsų toli siekiančių planų ir 
įtemptų pastangų sudaryti pakankamas tie
kimo sąlygas, mes dabar susiduriame su 
galimybe daug didesnių pramoninių trūku
mų, negu pirmiau buvo numatyta. Visos 
didžiosios natūralaus gaso bendrovės Appa-
lachijos ir Didžiųjų Ežerų srityje yra tokioj 
pačioj padėty. 

Per pastaruosius 10 metų mes išleidome 
$74,500,000 — visa tai vien tik Ohio — sumą, 
didesnę, negu buvome išleidę per visus pir
muosius 40 savo veikimo metų. Mes pirkome 
plieno vamzdžius, kur tik galėjom; pernai 
East Ohio pirko vamzdžius net Anglijoj 
savo reikalams Amerikos Ruhre — kita va
riacija ''anglies siuntimo Į Newcastle". Mes 
taip pat skolinomės vamzdžius, kuriuos rei
kės vėliau pakeisti. 

Beveik du trečdaliai netūralaus gaso šiai 
sričiai dabar pareina iš Texaso, Kansaso, 
Oklahamos ir Luisianos. Šios žiemos snie
go nedaug tesutirpo Ohio, kai milžiniškos 
kompresinės stotys pradėjo pumpuoti bilio-

nus pėdų gaso iš pietvakarių i neapmatomus 
požeminius laukus Ohio, West Virginijoj ir 
Pennsylvanijoj. 

Kiekviena natūralaus gaso pėda, kurią 
tik buvo galima pirkti ir persiųsti, buvo su
kaupta šiuose milžiniškuose kontroliuoja
muose "sandėliuose", tūkstančiai pėdų po 
žeme. Mes nenuilstamai naudojame pinigus 
ir pastangas, kur tik jos galėjo užtikrinti 
daugiau gaso mūsų klijentams. 

Bet tų nepaprąstų pastangų nebūva gana. 

Visam krašte pietvakarinio gaso pareika
lavimas dabar didesnis, negu kada nors. Ne
paprasta krašto padėtis reikalauja visos 
galimos pagalbos pramonei. Tuo pačiu metu 
nuo mūsų nepareiną veiksniai kliudo mums 
gauti gaso tiek, kiek reikia patenkinti mūsų 
klijentams. 

Todėl, kad būtų užtikrintas vienodas ga
so teikimas apsaugos pasirengimams ir kad 
būtų aprūpinti mūsų vartotojai per likusią 
žiemos dali, mes turime kviesti visus nfSsų 
klijentus namų ir komercinėje srityje tuqjau 
sumažinti gaso vartojimą. 

Jūs galite sutaupyti gaso ir visdėlto iš
laikyti savo butus bei biznio vietas pakan-. 
kamame patogumo laipsnyje. 

ŠTAI KAIP JŪS GALITE ČIA PADĖTI: 
APSIRŪPINKIT izoliacija, langų užkamšo mis, durų apmušalais. Namuose, aprūpin
tuose tomis šilumos taupymo priemonėmis, jūs galite sutaupyti apie trečdalį suvarto
jamo gaso. • 

UŽDARYKIT nenaudojamus kambarius — ypaž antrojo aukšto miegamuosius. Suvy
niotas kilimas ar paklodė gali apsaugoti n uo šalto oro skverbimosi pro durų apačią. 
NEPERKŪRENKIT savo namų. Atminkit, kad galit sutaupyti apie 3'v  jūsų  kuro 
sąskaitose nuo kiekvieno laipsnio, kuriuo stunažiusii temperatūrą normalaus šildymo 
ribose. • • 

NEVARTOKIT virtuvės pečiaus butui šildyti... nevartokit gasinių kambarinių šil
dytuvų šalia pagrindinio pečiaus. 
XEEIKVOKIT karšto vandens... pataisvkft tašančiu* kranus. 
KITI ŠILUMOS TAUPYMO BŪDAI: apkalkite izoliuojančiu popierium rūsio lan
gus... nuleiskite langų užuolaidas vakarais iki apačios... apkalkite izoliuojančiomis 
popierio juostelėmis liuosus langus ir ply šius prie grindų ... padėkit kelis sluoksnius 
laikraštinio popierio po kilimais... niekad nedžiovinkite šlapių drabužių ant radia
torių ... jei turit prijungtą garažą, laiky kite jo duris visada uždaras. 

w 

ATMINKIT — rimtas gaso trūkumas šią žiemą gali daugelį palikti be darbo, su
kliudyti apsigynimo pasirengimus, pakenkti bizniui* pakenkti kaimynams, pa
kenkti jums. Jūsų bendradarbiavimas šiose gaso taupymo priemonese itin svarbus. 

™ lilXT OHIO as ™p«v 

Kitame puslapyje yra praneša
ma, kad paskutiniu laiku Dirvos 
skaitytojų šeima padidėja 242 
naujais nariais (pridėjus šios 
savaitės prieuglį, bus jau per 
250). Bet, kaip kiekvienoj šei
moj, yra ne tik gimstančių, bet 
ir mirštančių. Per tą patį laiką 
esame gavę jau arti 20 praneši
mų, kuriuose sakoma, kad dau. 
giau nebereikia tuo adresu siun
tinėti Dirvos. Priežastys vįso-
kios. Viename laiške angliškai 
rašo, kad skaitytojas jau prieš 
pusmetį mirė, kitame —* kad 
skaitytojo akys jau susilpnėjo 
(tokių bent keletas), kitame — 
kad jam jau užtenka angliškų 
laikraščių, vienas kitas pyksta, 
kad Dirva daugiau rašanti apie 
"dypukus", ne apie senuosius 
amerikiečius (vienas iš jų pride
da, kad visi laikraščiai ištvir. 
ko ir senuosius pamiršo), dar 
vienas praneša didelėmis raidė
mis, kad jis KATALIKAS, ir 
todėl jam Dirvos nereikia, ir tt. 

Vienas iš tokių atsisakančių 
tačiau mums atrodo ne visai pa
prastas, nes savo atsisakymą iš
dėstė labai plačiai. Nutarėm ir 
skaitytojams parodyt, kokio gal. 
vojimo žmonėse kartais pasitai
ko. štai tas laiškas: 

Gerbiamoji Dirva: — 

Kiek aš žinau, tai mano 
prenumerta už Dirvą nepoilgam 
pasibaigs. Su apgailestvimu tu
riu pasakyt, kad daugiau Dirvos 
neprenumeruosiu ir neskaitysiu. 
Aš įsitikinau, kad Dirva yra tik
tai ponų užgaidų patenkinimui 
lapas. Ponai su savo kvailys
tėms užpildo sieksninius straips
nius, o jei ka pakritikuoja, tai. 
daugiausia, tokias kritikas pa
dedat į gurbą. Tą padarėt ir su 
mano antruoju rašiniu "Juokis 
ir Voliokis" 

Mums, Amerikos lietu, 
viams (ne litu'viams, kaip kad 
Kauno kabaretų ponai šaukia), 
ta lietuviška spauda beveik ne
reikalinga. Jeigu mes ją prenu
meruojame ir skaitome, tai tik 
dėlto, kad palaikyt lietuvišku 
spaudą. O jei kuri spauda už
pildyta tiktai ponų kvailystėms, 
tai mes neturime nė mažiausio 
noro tokią spaudą palaikyt. 

Jums, gerbiamiejai, jau 
daug skaitytojų rašė, kad me3_ 
kite iš Dirvos netikusius raštus. 
O aš irgi buvau rašęs kaipo gero 
vėlindamas laikraščiui, tai už 
tai gavau tiktai išbart; o kitiis 
rašinys — į gurbą. 

Ar "Juokis ir voliokis" 
netiesą rašė apie tą kabaretiš
kos kalbos skyrių? Ar netiesą 
rašė apie tą "lietuvišką pusva
landį", kurie šitaip, tiesą pa. 
sakius, biauroja lietuviui gražią 
kalbą radio bangomis ir mums, 
lietuviams, šitokią gėdą daro?! 
Ar netiesą rašė, kad tam kalbos 
"mokytojui,, reikia daug žiemų 
paklūpot pas "ratelį" iki jis ga
lės ką nors pamokyti lietuvių 
kalbos? O Tamstos tą raštą nu
metėt į ragažę. Kodėl? Ar bijo, 
jot kritikos? Ar bijojot, kad po
nų panaberija bus pažeista? 

Ponų kvailystėms Dirvos 
puslapiai atdari, bet jei kas iš
drįsta ponus pakritikuot — tai 
jau, brolyti, ne. Kas gi nori 
skaityt (ir laiką gaišyt) tok j 
straipsnį, kaip kad tas kalbos 
skyrius, arba "kas ir kur", arba 
apie kokią tę ponų "kultūrą" ? 

Per visą vasarą "aiškino" 
apie rūsį ir kokią tę "sprausmę". 
Išeina, kad orlaivį įsprausi tarpe 
kokių kuolų, tai bus "sūraus, 
mė". Nekitaip! O dabar — vi
sas ruduo ir pusė žiemos — 
"aiškina", kad, esą lietuvių kal
bai nereikia "joto". Vadinasi, 
vietoje Jonas, turi būt "ionas", 
vietoje Juozas — "iuozas", vie. 
toje jam ar jų — "iam — ių", 
vietoje jog — "iog"j vietoje 
juodas — "iuodas" ir tt. ię tt. 
Tai tikrai stebuklingas dvide
šimto amžiaus "redaktorius". Na 

ir Šitokias durnystes mes turime 
laikraštyje skaityt! : 

('Niekad toktty "durnysčių" 
kaip šio laiško rašytojas čia pa
sakoja, Dirvoj nebuvo! Red.) 

Mat ponijai aiškus lie
tuviškas ištarimas — "sunku 
šnektų" 

žinoma, mesi, Amerikos 
lietuviai ir trys milijonai atsi
prašau — milionai, ar milioooo. 
nai, ar million ar milliooonai) 
tauta, gal ir nežinom ko kabare
tiškai kalbai reikia ar nereikia. 
Bet kad tam "redaktoriui" rei
kia didelio kaušo košės galvon, 
tai jau tą žinom virš dvidešimts 
penki metai, tai yra nuo to lai
ko, kaip jis buvo "vyriausiu" 
kalbos "žiųrėtoju" Loon Pasaulio 
Istarija, kurią Dirva leido ir Lie
tuvos spaustuvėms davė atspaus, 
din. 

Tada ta pati Dirva bai
sius — didelius juokus krėtė ir 
pyko už sugadinimą tokio svar
baus veikalo, o dabar ta pati Dir
va joj kvailystėms maitina skai
tytojus. Loon Pasaulio Istorija 
randasi ir dabar Dirvos sande, 
liuose. Pavartykite jos pusla
pius, o matysit koks' "redakto
rius" veda jūsų kalbos skyrių. 

(Van Loon "žmonijos istori
ja" ne dabar dar tik "randasi", 
bet senai Dirvos sandėlyje yra. 
Ji yra versta V. K. Račkausko, 
o surinkta Dirvos linotipu, čia 
pat CIevelande, o ne Lietuvos 
spaustuvės, ir atspausdinta 1926 
metais. Prof. Pr. Skardžius, Mū
sų Kalbos skyriaus vedėjas su 
tuo dalyku neturi nieko bendra. 
Jeigu Dirvoje kada iš tos kny„ 
gos buvo juokiamasi, tai buvo 
juokiamasi iš savęs... Red.) 

Taigi, pasibaigus prenu
meratai, daugiau Dirvos neskai. 
tysiu. 

Dėl palaikymo lietuviškos 
spaudos, užsirašiau Keleivį. 

Taipgi Dirvos antgalvis 
antgalvis baisiai netikęs. Iš ant-
galvio žiūrint atrodo, kad nėra 
laikraštis, betkoksai tę kur iš pa

kampių apgarsinimų lapelis. Kas 
gi tai do antgalvis ? Mažytis, po
ra žvaigždučių ir da ženklelis., 
I kagi tai atrodo toksai antgal
vis ? Toks antgalvis gal tiktų 
Lietuvoje buvusių laikraščių, ku
rie buvo delno didumo, bet ne pil
nos mieros laikraščiui, kaip Dir
va. Kas tokį antgalvį sugalvojo, 
tai tikrai tam žmogui biskį trūk
sta. Grįžkite prie seno antgalvio, 
kuris buvo gana papulerus ir rė
dė visą laikraštį. Svetimtaučiai 
pažiųreję į antgalvį ir sako: "ar 
tik tokie lietuvių laikraščiai"? 
Gėda." 

^Dabartinis Dirvos "antgal
vis" pradėtas vartoti priešš pen
ketą metų, tai yra tada, kai lais. 
ko rašytojo nemėgiamieji "po
nai" buvo visi dar anapus van
denyno. Tarp ko kita, jeigu jau 
kalbama apie jo didumą, tai jis 
yra žymiai didesnis už antgal. 
vius tokiy "pakampinįu lapelių", 
kaip Cleveland Plain Dealer, Cle
veland Press, Cleveland News, 
New York Times ir kt. Red.) 

Tuo tas laiškas ir pasibaigia. 
Viskas būtų gerai, tik vienas 
daiktas negerai, kad toks narsus' 
kritikas, kuris reikalauja, kad 
kiekvienas jo "kritikos" žodis 
būtų atspausdintas x laikraštyje, 
ligi šiol neišmoko parašyti po sa
vo laiškais nei pavardės, nei ad. 
reso. Tokiais atvejais redakcija 
turi visišką teisę tokius laiškus 
mesti į krepšį nei neskaičius. Bet 
čia žmogus rašo, kad reikia su
stabdyti laikraštį, tik nepasako, 
kam sustabdyti. Tad dabar šf 
laišką skelbiam, kaip kokį pa
mestą daiktą — kviečiam savi
ninką atsiliepti, tada išvaduosim 
jį nuo Dirvos skaitymo kan
čių ... Ta proga sveikiname 
Keleivį, susilaukusį naujo skai-
tytojo, kuris neapkenčia kultū-
yos, o jam pačiam, tam skaityto
jui ,jei jis nori visiškos kalbines 
ir "kultūrinės" ramybės, linkim 
verčiau susirasti kur nors palg-
pėj "Bromą Ing Wiecznastį" ir 
su ja ištikimai pasilikti ir taip 
... palaikyti 'tikrą lietuvišką, po
niškų užgaidų dar nesugadintą 
spaudą... 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie sausio 19 d. laivu "Gene

ral Ballou" į New Yorką atvyks
ta šie lietuviai tremtiniai: 
Augaitis Elena, BirutČ — Det

roit, Mich. 
Bakaitis Ona, Vytautas — Bro

ckton, Mass. 
Buškevičius Pranas — Hartford, 

Conn. 
Ceberauskas Adolfas — Phila

delphia, Pa. 
čenkus Ona, Gražina, Rimvy

das — Bronx, N. Y. 
Dėdinas Jonas, Vaclava, Anta

nas, Rimvydas, Sabifln — 
Worcestery, Mass. 

Didžbalis Konstancija, Juozas, 
Ramutis, Algimantas, Vytau
tas, Danute — Chazy, N. Y. 

Duoba Juozas — Detroit, Mich. 
Fricas Gerardas, Ellen, Irena, 

Milda, Victor — Midletown, 
Ind. 

Garbiūnas Petras — Elizabeth, 
N. J. 

Gleveckas Alfonsas — Brook
lyn, N. Y. 

Gruzdąs Edvardas — Wilkes 
Barre, Pa. 

Kačanauskas Algirdas, Aldona, 
Audronė — Brooklyn, N. Y. 

Kalasauskas Mečys Torring-
ton, Conn. 

Kazragis Stasys — Detroit,Mich 
Kesminaitė Marcelė — Jamai

ka, N. Y. 
Kesys Antanas — Norwood, 

Mass. 
Kielaitė 'Aniceta — Bronx, N.Y. 
Klimas Leonas — Brooklyn,NY 
Literskis Ona, Ilona, Algirdas 

Worcester, Mass. , 
Mansas Otonas, Meta, Haroldas 

— Detroit, Mich. 
Micuta Albinas — Detroit, Mich 
Palaitis Jurgis — Paterson, N.J. 

Petniūnas Ignas, Birutė, Rai
mundas — Hartford, Conn. 

Podleckis Leonardas, Birute — 
Linden, N. J. 

Račys Eduardas — Detroit,Mich 
Reikenis Evaldas, Adolfina — 

Philadelphia, Pa. 
Rupšys Stasys — Detroit, Mich. 
Stankus Povilas — Eascton, P». 
Tamulaitis Vytautas, Stanisl$» 

va, Gytis, Daina — Philadel
phia, Pa. 

Zakark* Bronius — Detroit, 
Mich. 

Trautrimas Jokūbas Pine Ci
ty, Minn. 

Vaškelis Antanina — Water-
town, Conn. v -

Vieraitytė Terei§ Weston^. 
Mass. 

Zubrickas Juozas — Cleveland. 

Seniausia* ir gražiausiai ilius

truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
Įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 

. Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai. 

6755 So. Western Ave. 

Chicago 36, HI. 
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NKESE 
RCTOS TEATRAS RUOŠIASI 

PREMJERAI 

Pereitą sekmadienį 6. Gai-
džiūno bute būrelis "Rūtos" jau
nimo teatro entuziastų skaitė 
numatomą inscenizuoti Mykolo 
Venclausko parašytą pasaką vai
kams "BURTININKO PINKLĖ
SE". 

Veikalas penkių paveikslų su 
epilogu, tekstas eiliuotas, leng
vas išmokti atmintinaį. Kaip 
Čiurlionienės "Dvylika brolių 
juodvarniais laksčiusių", taip ir 
M. Venclausko "Burtininko pink
lėse yra įdomus ne tik vaikams 
bet ir suaugusiems. 

Veikalo skaityme dalyvavo 
"Rūtos" teatro vadovas Petras 
Maželis ir pats autorius drama
turgas Mykolas Venclauskas. Ta 
proga svečius šeimininkai pa
vaišino. šeimininkas palinkėjo 
"Rūtos" teatrui ištvermės ir 
geriausio pasisekimo. 

Ruošdamasis pastatyti tokia 
premjerą, "Rūtos" teatras turės 
nugalėti didelius techninius sun
kumus, nes tokiai pasakai insce
nizuoti reikalinga nepaprastų 
dekoracijų ir kostiumų. Visa lai
mė, kad pats vadovas P. Ma
želis yra ne vien vadovas — re-
žisorius, bet ir dekoratorius, ne
kalbant jau apie jo didelę ener
giją ir nebojimą sunkių kliūčių. 

» 

K A U N A S  
Batų taisymo 

dirbtuve 
1463 Addison Rd. 

(prie Wade Park) 

Savininkas 
Kazys Ivanauskas 

lietiivis — naujakuris 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arb? 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
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 

ST. BARANAUSKAS 18 
IZ. MOTIEKAITIENĖ* 

GIEDOS BAŽNYČIOJE# 

I Ateitininkų ruošiamo koncer
to solistai Stasys Baranauskas 
ir Izabelė Motiekaitienė sausio 
21 d. 10 vai. įvykstančiose iš
kilmingose pamaldosfe giedos 
bažnytines giesmes. 5:00 vai. p. 
p., kaip jau pranešta, bus jų 
koncertas Lietuvių salėje. 

i 
Ateitininkų sukaktuviniame 

akte kalbės iš Pittsburgho at
vykęs prof. K. Pakštas. 

Ateitininkai prašo pranešti, 
kad Clevelando organizacijos, 
norinčios juos sveikinti 40 metų 
sukakties proga, kreiptųsi į P. 
Balčiūną telefonu EX 1-2482. 

LETUVIŲ VETERANŲ 
KLUBAS 

Clevelande neseniai Įsisteigė 
Lietuvių Veteranų Klubas. Jo 
vadovybėje yra: Wm. Latos-
ki —- komandorius, Ad. Zlat-
kauskas — vicekomandorius, Fr. 
Orpse-Urbšaitis — iždininkas. 
Al. Skovy — budėtojas, Bern. 
Buknis — adjutantas. 

Klubo tikslas — rūpintis ve-
Į teranų asmenine ir visuomeni
ne gerove. Klubas vertina daly
vavimą jame ir ne veteranų ir 
numato jiems atitinkama vieta 
organizacijoje. Tikraisiais na
riais gali būti visi JAV kariuo
menės veteranai. Jie nustatys 
klubo veiklos programą. Kiti as
menys, kurie, patys nebūdami 
veteranai, pritaria ir remia ve
teranų judėjimo tikslus, kvie
čiami prisijungti prie klubo. Jie 
galės būti nariais - rėmėjais, 
be sprendžiamo balso. 

SPORTININKŲ VAKARAS 
Clevelando lietuvių sporto- klu

bas "žaibas" šeštadieni, sausio 
20 d., 7:00 vai. vak. lietuvių sa
lėje rengia linksmą vakarą. Pro
gramoje vyrų oktetas, solistės ir 
šokiai su įvairiais pamargini-
mais. Įėjimas 75 c. Moksleiviams 
50 centu. 

LIAUDIES MUZIJ&Q& 
FESTIVALIS 

Cleveland Press dienraštis ir 
Clevelando Liaudies Meno Drau
gija, vadovaujant redaktoriui 
Theodorui Andrikai, teisėjui 
Louis Petrashui ir p-lei Marga
ret Ferguson, rengia liaudies 
meno festivalį, kuris įvyks Pub. 
lie Music Hall sausio 27 ir 28 
dienomis. 

Bus iš viso keturi spektakliai, 
kartojant maždaug tą pači^ 
programą kiekvieną kartą. Nu
matoma net 28 tautybių pasi
rodymas. 

Bilietai po 1 dolerį arba po 
50 centų iš anksto gaunami Cle
veland Press administracijoje, 
4-tame aukšte, kampas East 9-
tos gatvės ir Rockwell Ave. 
(pirmas kampas nuo Superior 
link St. Clair), taip pat Inter
national Institute — 1620 Pros
pect Ave., arba Burrows krau
tuvėj, 419 Euclid Ave. 

šeštadienį popiet vaikams bi
lietų kainos papigintos pusiau, 
jeigu bilietai imami per organi
zacijas ar mokyklas. 

ŽIŪRĖKITE, KADA BAIGIAS! 
JŪSŲ VAIRAVIMO LEIDIMAS 

Jūsų vairuotojo leidimo ga
liojimas baigiasi pirmąją jūsų 
gimimo dieną po 1950 metų 
rugsėjo 30 dienos. Atnaujinimo 
laikas — 30 dienų prieš tą gi
mimo dieną. Per tą laiką leidi
mo neatnaujinę, jūs vairuojate 
su nebegalio j ančių leidimu. Po
licija primena, kad jūsų vaira
vimo leidimas baigiasi jūsų gi
mimo dieną! 

P A D Ė K Ą  
Didžiai gerbiamiems; Alfon

sui Mikulskiui, jo vadovauja-
I mam čiurlioniečių vyrų chorui 
ir solistei Nat. Aukštuolienei, 
giedojusiems sausio.7 dieną per 
mišias už Liet. Respublikos Pre
zidento Antano Smetonos vėlę 
Clevelando Naujosios lietuvių 
parapijos bažnyčioje, nuoširdžiai 
dėkoja 

Sofija Smetonienė ir Šeima 

SPECIALYBIŲ MOKYKLA 
# 

Įvairių specialybių (šaltkalvio, 
auksakalio amato, automobilių 
taisymo, mašinų valdymo, brai
žinių skaitymo, keramikos, dra
bužių valymo, baldų taisymo, 
fotografijos, radijo taisymo iš
kabų dažymo, dekoravimo, ly
dymo ir kt.) galima išmokti 
Thomas A. Edison yakarinėje 
mokykloje, 7101 Hough Ave., 
Cleveland. 3, Ohio. Tel. HE 1-
6858. Mokslas prasideda sausio 
29 d. Mokestis $6.00 nuo as
mens ir praktikos darbams var
tojamos medžiagos išlaidos. Re
gistracija vyksta pirmadienį, 
sausio 22 d. ir trečiadienį, sau
sio 24 d., nuo 6:30 iki 9:30 vai. 
vak. Vėliau įsiregistruoti gali
ma tik tuo atveju, jei bus likę 
vietų. 

PASKAITOS ŠVENTRAŠČIO 
TEMOMIS VOKIEČIŲ KALBA 

Pereitame Dirvos numeryje 
buvo įdėtas skelbimas apie sek
madienį, sausio 14 dieną rengtą 
paskaitą tema "HARMAGE-
DON". Tos paskaitos rengiamos 
Sekmosios dienos adventistų 
bažnyčioje, 2161 West 14th St., 
antras blokas į pietus nuo Clark. 
Paskaitos esti du kartu per sa
vaitę: sekmadieniais 3:00 vai. 
ir antradieniais 7:30 vai. vak. 
Kalbėtojas J. D. Neufield, skai
toma vokiečių kalba. 

Ta proga pažymėtina, kad mi
nėtame skelbime per klaidą bu
vo išspausdinta "Kada tas mū
šis į^ko, kokios valstybės ja
me kovės ir kas galų gale lai

mėjo?" Iš tikrųjų turėjo būti: 
"Kada tas mušis įvyks? Kokios 
valstybės jame kauais? Ir kas 
galų gale laimes?" 

RKO Keith's 105tk 
Sausio 17-20 "American Gue

rilla in the Phillipines" su Ty
rone Power. 

Sausio 21-23 "Never a Dull 
Moment" su Irene Dunn. 

LIETUVIŲ SALfi 
išnuomojama 

koncertams, šokiams, vestu
vėms ir kitokiems parengi 
mams. Iš anksto kreipkitės pa.*-
Pr. Urbšaiti. Lietuviu Klube 
6835 Superior Ave. 

Ip; 

s  
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Vaistas sergančiam pasauliui—Jėzaus atėjimas 
Ar Jėzus greit ateis? Kaip Jis 
ateis, ar mes Jį matysim? Ko
kiu tikslu Jis ateis? Ir kas tada? 

Ir Jūs esate nuoširdžiausiai 
kviečiami išgirsti tos paskaitos 

vokiečių kalba 
SEKMAD., SAUSIO 21 D. 

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

bažnyčioj 
3161 West 14th St. 

antras blokas nuo Clark 
Kas savaitė d i paskaitos — sekmadieniais 3-00 vai. p.p. 
ir antradieniais 7:30 vai. vak. — šventraščio temomis. 
Kalbėtojas J. D. Neufeld. Vokiečių kalba. 

PALAIKYKIME TUOS 
kurie skelbiasi DIRVOJE! 

IŠNUOMOJAMAS 
geras kambarys vienam vyrui. 

Kreiptis: telef. CE 1-6983 
arba tiesiai: 1847 E 86th St. 

RADIATORIAUS LAŠĖJIMĄ KAIP 
BURTININKAS SUSTABDO! 

LUSCO 

plastinė užkatnša; 
PARDUODAMA VISOSE MILES AUTO KRAUTUVĖSE 
•  P A S T O V U S  
• VALO • UŽKEMŠA 
• TINKA SU KIEK

VIENU SKYSČIU 

13014 Miles Avenue * 536S Broadway 
6  6  9  E a s t  1 8  5  t h  S t r e e t  
1 4  4 4  M a y f i c l d  R o a d  
689 Broadway * 5900 Euclid Avenue 

PAGAMINTA LUSCO, INC. CLEVELAND 3, OHIO 

C  1  e  v e  l a n d f  O h i o  

P A V A S A R I S  A R T S N A S I !  
Neilgai trukus prasidės naujų sumanymų vykdymo darbai. 
D a u g  k ą  g a l i m a  a t l i k t i  L i e t u v i ų  b a n k e !  

Čia santaupos (depozitai) yra apsaugotos JAV val
džios per Federal Insurance Corporation, kiekviena at
skira taupymo saskaita iki 

$10.000 
Statydamies ar pirk dam i namus, čia gaunate paskolą 
iš rankų, tuose reikaluose turinčiu daugelio metų patyrimą. 
Rengdamies kelionėn čia galite gauti kelioninių čekių (Tra
velers checks). Per šį banką galit persiūsti pinigus, galit 
užsimokėti telefono, elektros, gaso sąskaitas ir kt. Visokiais 
reikalais kreipkitės į šią bankinę įstaigą, o rasite tikrai 
gerą patarnavimą. 

čia ir šeštadieniais (sukatomis) atidaryta iki 1 va!, p. p. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. C-",  »  HE 1-2498 

NEPAPRASTI MONCRIEFrrTl 
1951 m* feildymo ir vėdinimo įtaisai 
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THE MAY CO.'S BASEMENT 
Mes duodame ir iškeičiame Eagle Stamps 

JONAS G. 
P O L T E R 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

Mūsų specialybė 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE.1-8794 

Išpardavimas! 

Papades remiančiu batuku 

Sutaupykit 2.46 iki 6.46 
ant kiekvienos perkamos 

poros 
Dydžiai nuo 4 iki 10 
Plotis AAA iki EE 

Oksfordai! 

Raistiniai! 

l&istajamii 

Vaizduokitės santaupas nua 2.46 iki 6.46 ant kiekvienos 
tų papadėms patogių batukų poros! — Išsirinkite iš 
oksfordinių, raistinių ar įsistajamų, juodų, rudų ar mė
lynų. Visi yra po visą kraštą garsinamos rūšies — var
dai, kuriuos pažinsit iš pirmo žvilgsnio! Nėra bet kokio 
dydžio ir bet kokio stiliaus, todėl pasiskubinkit pirkti, 
kad rastumėt geresnį pasirinkimą! 

Basement Shoe Department 

P J KERSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland. Ohio 

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arbu priemiesčiuose, kreip
kite?-! mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose ap^-audos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas p imu. mortfečio. Patarnavimas ir iSpildyma.* 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEB5S PAINT!NG CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue • Cleveland 3, Ohio 

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

7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 
| Dabar jau turime didesni rinkin; Deimantų, Žiedų, Laik- įį 
| rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. | 

^•v"3-' 

Wi!k@iis F&neraS Kom 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktoif 

Aldona Wilkelis - Wirby 
Pilnas laidotuvių patarnavimas 

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

i 

6202 SUPERIOR AVE. IIEnderson 1-9292 
rv .̂ini I^ĮMI  ̂i. |ųią 

'miM 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vlsinamas oras Jūsų patogumui 

Delia E. Jakubs & William J. Jakutis 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai aimpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763 

' * i 
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THE FIELD 
Už ka tremtiniai dėkoja geradariams 

Redakcijos lr administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3,' Ohio* — 'Telefonas: ENdicott I- # 

Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah I-6747) Redaktorius Balys GAID2IUNAS (buto telefonas: CArfield 1-7404). 

Negausus, det kalbus buvo seimas 
Pereitame numeryje trum* ! Prisidėjl© lt' Juozas Gintus, sa- tremtinių gyvenimo. Ji kai kil
pai tepranešėme apie Balfo kydamas: yriuos delegatus, jų tarpe ir sėi-
seimą. Dabar dedame pla- j — Federalinė valdžia remia mo pirmininkę, net sugraudino, 
tesnį jo aprašymą. IRO, per ją remia ir lietuvius. 

,Tai, Tu, Pirmininke, neturi tei-
šįmetis Balfo seimas,... jv.:k; sės jų skųsti federalinei vai-

New Yorke, tesutraukė vos. 4"y,džiai. 
delegatų iš visų lietuviškųjų vie
tovių ir gal kiek da'j; iau svečiu. 
Nors nebuvo toks, kaip pernai 
Philadelphijoje, vistiek sukėlę 
nemaža susidomėjimo. Kaip per
nykščiame seime "karščiausias" 

Visi kalbėtojai pasisakė už pr. 
siūlytą rezoliuciją, kurioje Liet. 
Raudonasis Kryžius ir toliau lai
komas vyriausiu Balfo dovanų 
skirstytoju Europoje. Pirminin
kas irgi, pagaliau, su ta re-

klausimas buvo "kavinio" nesu- zoliucija sutiko, tik pasiūlė pa-
sipratimo aiškinimas, taip šįmet , taisą — „bendradarbiaujant su 
seimą kiek įkaitino "kryžinė" , Balfo įgaliotiniais", kuri irgi sei-
problema,tai yra klausimas, ar mo buvo priimta. 
Balfo pirmininkas gerai padarė I Seime gana gyvai reiškėsi da-
nutraukdamas susitarimą su Lie- |lyvavę atstovai naujakuriai) pa-
tuvos Raudonuoju Kryžium dėl geidaudami ne vien tik stebėtoji; 
pašalpų paskirstymo vykdymo.1 roIės. Kun. Juška iš Chicagos 

T»««, į^io"i -i • • siūlė, kad prie Balfo direktorių ras klausimas įskilo jau sei , ' , , , , . 
• -• r,. . tarybos butų sudarytas bent at-mo darbams įpusėjus. Visiems , . , " . .. A 

kurie Vokietijoje leido tremties «k'™s patanmas.s komitetas i:< 
dienas, pradžio.ie atrodė visiškai "^akunų tarpo, jeiguj pat, d.-
neaišku, kodėl, būtent, tarp tr ,rektor,lat« tegah leltl tlk Amen" 
dviejg organizacijų, taip l-esirr- , os 1)1 ieclal-
pinančių tremtinių reikalais ivy- ^ Stamford, Conn.f atstovas 
ko toks netikėtas konfliktas. 
Ypač, kad dažnam buvo žinomi 
geri LRK pirmininko dr. D. Ja
saičio ir Balfo pirmininko k^~*. 
dr. J. B. Končiaus santykiai 'To" 
iš nepriklausomos Lietuvos lni-
kų. 

Kan dr. J. B. Končius savo nu
nešime buvo gana įžeidus LĘĮ< 
atžvilgiu. Jis vėl tvirtino tp naV Pranešimuose iš paskirų vieto-

ą ir pere1 ą vasani. kad TjH yjų paaj^ėjo^ ka(j ne visur esa 
8 u-sjcamas amen ie. i" ma gyvos veiklos. Tie pranešima-
tremtiniams, nepakankamai ž^n. j ir buvo nuobodžiausia seimo da_ 

I lis. Užtat Balfo pagrindinių pa-
i reigūnų pranešimai — Įdomesni 
ir tuo svarbūs, kad suglaustai 

J. Rutkauskas pareiške. 
— Jei sakoma, kad tik JAV 

piliečiai teisiškai tegali būti Bai-
fui vadovauti, tai tegul ir vado
vauja, liet Balfas, lietuvišku po
žiūriu imant, neturėtų tremtiniu 
nustumti visai šalin. Jie nenori 
vadovavimo, bet taip pat nenori 
likti vien tik švininiais karei
vėliais. 

teikiama pašalpa. Dėl to nirmi 
ninkas ir radęs reikalinga šal^F 
skirstymą nukreipti per paties 
Balfo įgaliotinius. 

Dr. D. Jasaitis, kantriai iš
klausęs Balfo pirmininko kalti
nimų Lie*. Randnnaiarn Krv. 
žiui, prabilo da+^mis. rn*v>Hvda-

peržvelgė tą visą darbą, kuris 
atliekamas mūsų tautiečiams iš 
vargo gelbėti. Apmeąfi ir atei
ties planai. 

Poseiminio banketo nebuvo 

uždegdama tolimesnei tremtiniu 
šalpos veiklai. 

Užsiminus apie pirmininkę, E. 
Paurazienę iš Detroito, negalima 
nepaminėti, kad visi buvo la\;ai 
patenkinti jos gabiu ir taktingu 
pirmininkavimu, kurio dėka sei
mas vyko darbingoj nuotaikoj ir 
visiems turint pakankamai pro
gos nuoširdžiai išsikalbėti rūpi
maisiais Balfo veiklos klausi
mais. 

Nominacijų komisijos, kurioje 
buvo kun. Bakšys, E. Devenienė. 
J. Ginkus ir dr. P. Grigaitis, pa
siūlytieji ir seimo priimti direk
toriai Balfo pirmininku ir toliau 
išrinko kan. dr. J. B. Končių. Jis. 
sako, posėdyje buvęs labai švel
nus, nusakęs sunkią tarptautinu 
padėtį ir dėl to blogėjančius lie
tuvių tremtinių reikalus, pareiš
kęs, kad sutiktų ir toliau jų gel
bėjimui vadovauti, jei būt i P 
rinktas pirmininku. 

žinant kan. dr. J. B. Končiaus 
ambicingumą ir ryžtingumą lie
tuviškoje veikloje, nekyla nie
kam abejojimų, kad, kaip ten be
būtų, vargiai ar galima būtų ras
ti dabar kitą asmenį, kuris, šalia 
pasitaikančių klaidų, tiek dalis 
ir gera tokioje srityje pasiektų, 
kiek yra pasiekta žymia dalimi 
Balfo pirmininko energijos dėka. 
Klaidos? Apie jas gi sakoma, kad 
nesuklysta tik tas, kas nieko ne
veikia ... 

Turėdama progos stebėti »ši i 
metų Balfo seimą, lyginau ji su 
pernykščiu. Ir štai kokį pastebiu 
skirtumą: pradeda pūsti nauji —-
europiniai vėjai... Atsirado bal
sų, kurie reikalavo prasiveržti iš 
partinių rėmų šalpos darbo ba
ruose. Tie vadinamieji direkto
riai dabar juk partijų nuskina
mi. Buvo norima, kad čia būtu 
atstovaujami ir tie, kurie jo
kioms partijoms nepriklauso, 
norint laisviau ir nepriklauso-

imiau reikštis. Įdomu, kaip tie 

( Atkelta iš 2k> pusi.) 
žeme ir garbinga demokratinė 
šalies santvarka kiekvienam šios 
žemės gyventojui patiekia. Tr 
tai yra viskas Jūsų ir Jūsų rink
tos vyriausybės pastangų išda
va. Už tai priklauso Jums di
džiausia pagarba ir mūsų visų 
tokia padėka, kokią tik gali pa
reikšti taurus lietuvis iš savo 
lietuviškos, širdies. Už šį žmo
nišką mūsų likimo išsprendimą 
pirmoje eilėje Jums, o taip pat 
ir Jūsų rinktai vyriausybei di
delis dėkingumas liepsnos visų 
mūsų širdyse, neperdėdamas pa
sakysiu, iki pat mūsų grabo len
tos. 

O prasidėjus emigracijai i 
Ameriką, kiek daug geros Sir-j 
dies patyrėme. Juk, jeigu darbo 
ir buto garantijas būtų sudari-
nėję tik giminės ir paristam), 
tai tik maža mūsy dalelė tebū
tu galėjusi pasiekti šią šalj. 

Tačiau Jūs rašėte garantijas ne 
tik visai nematytiems, bet ir vi
sai nežinomiems tremtiniams. 
Daugelis tremtinių, kurie jau 
buvo praradę viltį patekti į šią 
šalį, buvo pradžiuginti staiga 
vieną dieną gavę iš visai nežino
mo ir nepažįstamo žmogaus ga
limybę važiuoti į JAV. Šituc 
buvo parodytas didžiausias mū
sų tarpusavis susiklauymas, so
lidarumas ir didžiausias tautinis 
ryšis. Juk užteko pasakyti, kad 
tas ar anas yra lietuvis ir tuo
jau susirasdavo geraširdis žmo
gus, kuris sutikdavo garantuoti 
jo apgyvendinimą ir įkurdinim? 
šioje šalyje, šiuo savo darbu ir 
pasiryžimu Jūs, brangūs bro
liai, įgyvendinote ne tik gra
žiuosius krikščioniškos iiieilėr 
savo artimui jausmus, bet tai1 

pat pademonstravote ir lietuvi' 
tautos artimumą bei meilę di 
džiosioms šmoniškumo idėjoms 

N E  D  Ė  L G A R  B  t  S  

lew Yorkas rengias Vasario Ki lai 

L'liicapj IidnIIIO 
Lietuvos nepriklausomy b ė s 

paskelbimo 33 m. sukaktis Chi-
cagoje bus minima Vasario 11 
dieną Ascland bulvaro auditori
joje. Programoje numatytas iš
kilmingas posėdis ir koncertas. 
Posėdyje kviečiami pasakyti 
kalbas keli svečiai — politikos 
veikėjai. Koncerto programon 
stengiamasi sutraukti geriausias 
lietuvių menines pajėgas. Mi
nėjimo programoje dalyvauti 
pakviesti Dariaus ir Girėno ir 
Don Varno postai. 

Iškilmėms numatytoje salėje 
telpa 3,000 žmonių. Praėjusių 

neralinis konsulas New Yorke metų salėje, skirtoje 2,000 da-
čia įsikišo Draugo red. L. Si-' J. Budrys ir paskaitą skaitys V. lyvių, buvo per ankšta, o šiais 

mutis, kuris pareiškė, kad jei Sidzikauskas. Meninėje minėjimo metais, tarptautinei situacijai 
jau šitokiais keliais būtų eina-1 dalyje klaipėdiškių lietuvių dai- kintant ir tremtiniams Chicago-
jfca, tai būtų pakenkta visam lie- nas dainuos V. Jonuškaite, be to je vis gausėjant, tikimasi dar 
rj^uviškam reikalui, j&lyvaus dainininkai Bronė Ja-'didesnio dalyvių skaičiaus. 
jį":.' 

cikevičienė, Alekas Vasiliauskas 
ir dramos aktoriai Toska Dauba-
raitė-Skobeikienė, K. Vasiliaus
kas, Vyt. Kidolis bei talkininkas 
R. Kontrimas. 

nors buvo ketinta surengti. Ne
inąs, kada kas buvo dalinama j gavus pageidautų kalbėtojų ir 
Jis taip pat pabrėžė, kad auk'i (motyvuojant rimta krašto padė-
gavėjai puikiai žinoio. kieno tos j timi, pagaliau nuo jo atsisaky-
aukos yra. Jis atrėmė ir kitus ta. 
pirmininko kaltinimus, o kai j Vietoj banketo, seimo pabai- vėjai papūs ateinančiais metais, 
pirmininkas prikišo, kad net nei goje buvo parodyta filmą iš S. Narkėliūnaitė " 
Balfo iškabos nebuvę LRK bfm-l - į 
tinėje. tai dr. Jasaitis nurodė iri \ 
vietą, kurioje Balfo ir Raudonojo 
Kryžiaus iškabos kabėjo viena 
šalia kitos ... 

Toliau dr. Jasaitis irod^ V"'' 
Liet. Raudonasis Krvčius visg 
laika artimai su Ralfu b°">dro. 
darbiavo. o vai^dino-umo dpliai 
dar papasakojo ir tai, kad 
metų n radžio i Ralfo nirminin-
kas, atvykęs i Vokieti ios pran
cūzų zoną, kur buvo LRK cen
tras, iš pradžių nenorėjes jokiu 
reikalų su LRK turėti, o tik tada 
J jo centrą pasirodęs, kai iam ne
pasisekę susikalbėti su vietiniais 
Unros nareieūnais . .. 

Dr. Jasaičio aiškinimas pirmi
ninkui nelabai patiko ir ite «^a*-
nai net balso neprašęs ir dėl to 
seimo pirmininkės net sudrau
džiamas, ši bei tn nuo saves gar
siai pridėdavo. Bene linksmiau
sia vieta buvo ta, kai kan. J. B. 
Končius pagrasė atsisakvti nuo 
pirmininko pareigų ir net fe
deralinei valdžiai apsisknsti, jei 
Balfo direktoriai nesutiktu su 
jo padarytu patvarkymu. (Val
dyba jau anksčiau buvo nu
tarusi palikti santykius su Liet. 
Raudonuoju Kryžium tokius pa-

•,5ius, kaip anksčiau buvo buve). 

Būtų bergždžias laiko gaišini
mas nupasakoti tą dideli vaišin
gumą ir širdingą priėmimą, ku
rį daugumas mūsų tremtinių pa
tyrė išlipę ant šios žemės kran
tų. Pakaks tik pasakyti, kad šia
me krašte dar nė vienam at
vykėliui nėra tekę nei dienos 
kęsti badą, nė vienai tremtiniui 
nėra tekę nei valandos būti be 
pastogės ir visiems pavyko, ge
riau ar blogiau, įsikurti. Juk vi
sa tai pasiekta Jums širdingai 
pagelbstint. Aš pats esu paty
ręs, kaip* tūlas iš Jūsų lakstė, 
bėgiojo, negailėdamas savo bran
gaus laiko, kad pagelbėtų ne vie
nam naujam atvykėliui susiras
ti geresnį darbą, geresnes dar
bo sąlygas, čia glūdi Jūsų g«ra 
širdis, Jūsų tautinė meilė. 

Brangūs geradariai, mes flo
rai žinome, jog ne tam visM** 
buvo daryta, kad čia visi susi
rinkę Jus girtume ne tam var-
gote ir rodėte gerą širdi. 
mes vėliau padėkos vakarus 
rengtume ir Ju« viešai liaupsin
tume. Ne, brangieji, mes geni 

suprantame, kad tai darėte n 
tuščios garbės vedini ar pagyr 
jieškodami. Gerai žinome, ka' 
tradicinis lieutvio kuklumas nr 
ra svetimas ir Jums. Tačiau ds 
rome tai, norėdami parodyti s* 

i vo jautrumą ir derama Jūs 
pastangų įvertinimą. Norim 
parodyti Jums, jog mes ger? 

, suprantame, kad Jūs neužmik 
išote savo įgimtų pareigų, kar 
į lietuviai, kaip garbingos Lieti 
vos garbingi sūnūs. 

Taip pat labai gerai žinome 
kad jokiais žodžiais nenupasa 
kosi viso to, kas mums gera vs 
daryta, ir nei storiausiose knv 
gose neaprašysi visų mūsų bend 

, rų vargų ir vienas antro gelb" 
,jimo pilno vaizdo. Norėtum^ 
, tik pabrėžti, kad tremtiniu gel 
bėjimo akcija, jų didžiausiu 
laimių dienose ir juodose nevil 
ties valandose, tikrai Dateks 
lietuviu tautos istoriją ir N" 
atžymėta, kaip vienas iš gra
žiausių tautinio solidarumo i** 
tarpusavio susiklausymo pavvz? 
džiu. 

jog mes nebesame tie patys 
broleliai - šienpiovėliai, seselės -
grėbėjėlės, tėveliai - artojėliai, 
ar močiutės - baltų drobių au
dėjėlės, o esame gyvenimo pa
laužti, žiaurių pergyvenimų* su
žaloti ir daug ką praradę trem
tiniai ... Tad kartais ir kasdie
nybėje užsimirštame ir pasiel
giame taip, kaip nedera norma
liam žmogui elgtis, tačiau mes 
viena labai gerai žinome, kad 
mes Jus mylime, mylime tikra 
lietuviška širdlimi ir tikru tau
tišku jautrumu. Mylime, kaip 
gali mylėti brolis brolį, tėvas 
sūnų, ir einame i Jus su ge
riausiais norais ir širdingiau
siais linkėjimais! 

Naujieji gelbėto jai 
Būčiau didžiai neapdairus ir 

nusikalsčiau teisybei, jeigu, ta
ręs širdingą žodį mūsų pirmie
siems geradariams, bendro dar-

įbo pradininkams, tylomis praei
čiau pro mūsų naujuosius ge
radarius, t. y., pro mūsų pačių 

.likimo draugus, kurie, patekę 
šion šalin, neapsvaigo gero ame-

| rikoniško gyvenimo svaigulyje 
i ir neužmiršo to, kas jiems pa-
, tiems teko neseniai išgyventi, 
bet tuojau pradėjo-galvoti, kaip 
pagelbėti tiems, kurie dar likę 

jnykiose DP stovyklose, nedrau-
jgingoje ir kaskart vis blogėjan
čioje aplinkumoje, šių mūsų 
I tautiečių nuopelnai irgi nemaži 
j tremtinių gelbėjimo akcijoje, 
j Kaikurie mūsų naujieji ateiviai 
j tuo atžvilgiu parodė tikrai ne
paprastai didelį aktingumą. IŠ 

' pat pradžios atsisakė savo as-
I meniškų interesu, kad tik ga-
j lėtų ištiesti pagalbos ranką ana-
i pus vandenyno likusiems lietu-
,viams. Jų tinkamas įvertinimas 
ir derama pagarba jiems turi 
rasti vietos šiame mūsų pobū
vyje, o svarbiausia, visų mūsų 
širdyse. 

PALASKYKIM TA GRANDINĘ! 

NUSIKALSTAME KARTAIS... 

Vasario 16-tosioą d. iškilmės, 
New Yorke rengiamos, kaip ir 
pernai, Webster Hall, vasario 
18 dieną, sekmadienį. Kalbės V. 
Sidzikauskas, L. šimutis, J. Tys-
liava ir kt. Meninėje programoje 
dalyvaus solistai St. Baranaus
kas ir Iz. Motiekaitienė, akom
panuojant A. Mrozinskui. 

* * 
Pačią Vasario 16-tą, penkta

dienį uždarą minėjimą rengia 
Am. Liet. Tautinės Sąjungos 1 
skyrius. Prelegentais pakviesti 
V. Sidzikauskas ir P. Ulčnas. 

* # 
Pereitą savaitę New Yorko 

Dantų Klinikoje pradėjo dirbti 
lietuvaitė tremtinė dantų gydy
toja Vanda Košienė. 

* * 

Sausio 28 dieną Brooklyne ren
giamas Klaipėdos sukilimo pa
minėjimas, kur po J. Ginkaus ati
daromosios kalbos kalbės to su
kilimo vadas, dabar Liet. Ge-

Bfsangūs geradariai, mes gerai 
žinome, kad ir mes ne viKaiia 
ir ne visi buvome tokie, kokie 
norėtumėm būti ir ne visada sa
vo elgesiu tinkamai [vertinome 
Jūsy gerus norus ir atvirą širdi. 
Gal kartais mums vienam kitam 
Ir netikęs žodis išsprūdo pro 
dantų užtvarą. Gal kartais ir 
visuomeniniame gyvenime mes 
kai kada kito nesuprantame ar
ba klaidingai suprantame. Ta
čiau Jūs, gerieji, turite suprasti 
kad mes augome skirtingose są
lygose ir visai kitokioje aplin
koje,© skirtinga aplinka ir skir
tingos sąlygos išugdo ir kitokius 
žmonių charakterius, kuriuos, 
nors esmėje ir rištų bendras 
tautinių tradicijų ir tautos bū
do paveldėjimas, visdėlto daž
nai išskiria kasdienybės verti

nimas ir gyvenimo klausim 
sprendimas. • 

O, be to, Jūs visada atsimin
kite, kad, kaip jau pradžioje 
esu minėjęs, už mūsų tysi ilgas 
kelias, varginga kelionė, kurio.' 
metu ne viena mūsų motin? 
gimdė kūdikį vežime, šiurpau1 

, vėjo prieglobstyje, ir ne vienaf 

, tėvas Drezdene, Vienoje ar Ber 
lyne pridengė vaikus savo kū 
nu nuo krintančių bombų; n 

I vienas mūsų brolis buvo liūdi 
ninkas, kaip šimtus jo likim 
draugų prarijo Aschvitzo, Stu' 
hofo ar Buchenvaldo kremato
riumai, ir ne viena sesė palūže 
ant vartų, ašarotomis akimir 
palydėdama savo artimuosius 
enkavedistų išvežamus užkaltur 
se vagonuose į mirtingą pražū 
tį. Tad, man rodos, suprasite 

Aplamai, visas tremtinių gel
bėjimo darbas, jautriai ir gra-
iai pradėtas mūsų senosios išei
vijos, įsijungus į iį ir naujai at
vykusiems tautiečiams, sudar? 
spūding) ir nepalaužiama pa-
ralbos grandinę kuri, būdama 
nukibusi visais savo "sanariais. 
sudaro gyvą gyvybių gelbojimo 
*atą, už kurio jau užsikabino 
laugelis skęstančių mūsų tau
tiečių ir daug dar šiuo metu ka
binasi ir geibstisi, lyg tie jūrei

viai, netekę savo laivo rūsčiose 
okeano bangose. 

Į Dėkodami už visas ligšiolines 
pastangas, mes labai maloniai 
prašome Jūsų visų dar nenu
traukti šios grandinės, nes dar 
nemaža lietuvių vargsta vargą 
ir šaukiasi mūsų pagalbos, ir 
negreit dar ateis tas laikas, ka
da galėsime pasakyti, kad jau 
visi tremtiniai yra aprūpinti Jt 
pastoviai sutvarkyti. 

ČIA VISAD BUVO LIETUVIO ATRAMA 

Šios savaitės talka 
PEREITĄ SAVAITE pranešėme, kad Dirvos 

talka įėjo i paskutinį mėnesį ir kvietėme talkininkus 
stipriau pajudėti. Ir tikrai, ši savaitė mums davė 51 
naują skaitytoją. Jie visi sudaro 42 pilnas metm@$ 
prenumeratas. 

Daugiausiai pasidarbavę šios savaitės talki
ninkai yra šie: 

Lukošiūnas Pov., Australija — 7 
Paplėnas J. Chicago — 5H 
Saladžius Pr., Rochester, N. Y. — 5 
Bačiulis A., Brockton, Mass. — 2'/* 
Janulaitis A., Chicago — 2 

Iki talkos pabaigos liko dar pustrečios savaitės. 
Laukiame ne mažesnio derliaus, kaip ir šią savaitę! 

Baigdamas norėčiau dar pri
minti, kad Lietuvos gyvenime 
Amerikos lietuvių bendruomeni 
tisais laikais yra suvaidinusi di-
iidžiulį vaidmenį. Susikūrusi i,u 
žmonių, kurių dauguma net ne
matė laisvos Lietuvos laimėji
mų, nei jos gražiausio laisvo gy
venimo žydėjimo, metų bėgyje 
n u o l a t  p a p i l d o m a  ž m o n ė m i s ,  k u 
rie važiavo iš Lietuvos ne ko
kiais idealistiniais sumetimais, 
bet jieškoti materialinio gyveni
mo pagrindo ir sotaus duonos 
kąsnio, labai mažai remiama ir 
globojama Lietuvos vyriausybės 
Amerikoje ji visdėlto liko tvirtu 
lietuvišku branduoliu, kuris ne 
tik neprarado savo tautinio cha
rakterio, bet jį nuolat puoselėjo 
ir ugdė. šis branduolys savo idė-. 
jine ir visuomenine veikla nie
kad neatitrūko nuo savo tėvy
nės, o priešingai, nuolatos rū
pinosi jos reikalais. Tą liudija 
pastangos po pirmojo pasaulinio 
karo išreikalauti Amerikos vy
riausybės Lietuvos nepriklau
somybės pripažinimą, vėliau 
bendros pastangos padėti nau-1 

jai ant karo griuvėsių sukurtai 
valstybei ir griežtas visuotinis 
protestas prieš neteisėtą laisvo j 
erašto pavergimą, šio protesto i 
pasekoje JA Valstybės priklau
so prie to gana kuklaus pasau
lio valstybių skaičiaus, kurios 
nepripažino anekcijos teisėtumo. 

Tas rodo, kad lietuvių tauta 
nepraranda savo kovingumo ir 
nenustoja grumtis už teisybę, už 
šventuosius tautos idealus bei 
valstybinio gyvenimo progresą. 
Šiandien šis kovingumas yra rei
kalingas daugiau negu bet kada 
ir mes visi ryžtamės užsikrėsti 
šiuo praeities gyvenimo pavyz
džiu. ryžtamės nenugrimzti kas-
dieninėn materialinėn aplinkon, 

o jungtis | bendrą darbą ir eiti 
petys petin bendru keliu — Litf-
tuvos keliu. , 

Ir Jūs, garbingieji šio pobū
vio svečiai, esate dalyviai viso 
šio gyvenimo ir šios kovos. Esa
te daug savo asmeninėmis pas
tangomis prisidėję prie didžiųjų 
mūsų tautos uždavinių įgyven
dinimo. 

šiandien, dėkodami už mums 
asmeniškai suteiktą pagalbą, 
r e i š k i a m e  g i l i a u s i ą  p a g a r b ą  
Jums ir už bendrųjų mūsų tau
tinių interesų saugojimą. Lin
kėdami Jums ir toliau nenustoti 
jėgų tęsti tą darbą ir kovas, mes 
visai lietuviškai anktesnei išei
vijai, o tuo pačiu ir Jums šios 
išeivijos atstovams čia lenkiame 
galvas. 

T e b ū n i e  

TĖVYNĖS LABUI! 
Jeigu šis pobūvis mus labiau 

suartins, jeigu čia dar daugiau 
sustiprinsime savo solidarumą ir 
pagilinsime draugiškumo jaus
mus bei užlipdysime atskirų ne
susipratimų plyšius, tai rengė
jai skaitys, kad jų viltys yra pa
teisintos ir visi rengimo rūpes
čiai, kurie visu svoriu šiomis 
dienomis buvo juos užgulę, bus 
pilnai išpirkti. 

To aš Jums Lietuvių Tremti
nių Draugijos v#fdu iš viso? šir
dies ir linkiu! 

• PAKELTU! f M!RT| — 

B. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergvvenimus vo
kiečiu kalėjimuose. 231 
p u s i .  K a i n a  . . . . . . .  $ l . C f >  
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