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LAISVĖS 
MOBILIZACIJOS 

V A J U S  
Amerikos Lietuvių Taryba, 

vykdydama Laisvės Mobilizaci
jos Vajų, siekia: 

1) Lietuvos laisvinimo dar
bams sukelti $100,000. 

2) Įgyvendinti idėją, kad, 
pastovioms pajamoms Lietuvos 
laisvinimo akcijai patikrinti, visi 
sąmoningi tautiečiai apsidėtų 
nuolatiniais reguliariais mokes
čiais. 

3) -Dar labiau išplėsti Ame
rikos Lietuvių Tarybos veiklą 
visame krašte, organizuojant 
ALT skyrius, kur jų dar nėra, ir 
įtraukiant į darbą daugiau drau
gijų ir paskirų asmenų. 

4) Kiek galima plačiau pa 
skleisti Lietuvos laisvės idėją 
amerikiečių visuomenėje per 
spaudą, asmeniniais kontaktais 
ir kitais galimais būdais, gauti 
valdžios žmonių ir įtakingų as
menų paramą Lietuvai. 

Iš bendros Laisves Mobiliza 
cijos Vajaus sumos $100,000 
atskiroms vietovėms ir valsty
bėms numatytos tokios kvotos: 

EINA 

metai DIRVA 
•** t?-
THE FIELD 

Atsk. Nr 

8 
centai 

K I N I J A  P A S M E R K T A  
Jungtinių Tautų Organizacija neatsisakė nuo savo idėjų 

ILLINOIS 
Chicago 
Rockford 
East St. Louis 
Springfield 
Kitos vietos 

CONNECTICUT 

Waterbury 
Hartford 
New Britain 
New Haven 
Manchester 
Ansonia ^ 
Stamford 
Kitos vietos 

MASSACHUSETTS 

Boston 
Worcester 
Brockton 
Lawrence 
Norwood 
Cambridge 
Lowell 
Kitos vietos 

PENNSYLVANIA 

Pittsburgh 
Philadelphia 
Shenandoah 
Scranton 
Chester 
Wilkes Barre 
Pittston 
Kitos vietos 

NEW YORH 
New York 
Rochester 
Binghamton 
Great Neck 
Buffalo 
Amsterdam 

MICHIGAN 

Detroit 
Custer 
Grand Rapids 
Kitos vietos 

OHIO 

Cleveland 
Dayton 
Akron 
Toledo 
Kitos vietos i 

NEW JERSEY 
Kearny 
Paterson 
East Orange 
Linden 
Elizabeth 
Philipsburg 
Newark 
Cliffside 
Bayonne 
Kitos vietos 

30,000 

27,00C 
1*600 

40C 
600 
50C 

12,00C 

5,000 
2,000 
1,000 
*,#00 

500 
500 
50C 

1,500 

12,000 

5,000 
1,500 
1,500 
1,000 
1,000 

. 500 
600 

1,000 

10,000 

4,000 
3,500 

500 
200 
200 
800 
300 

1,000 

8,000 

5,000 
1,500 

S00 
300 
$00 
$00 

6,000 

4,500 
§00 

' S00 
500 

5,000 

3,000 
600 
ioo 
ioo 
500 

5,000 

1,000 
800 
500 
J00 
000 
200 
300 
300 

Po ilgų svyravimų ir pasita
rimų, Jungtinių Tautų Organi
zacija visdėlto priėmė Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybės 
pasiūlytą rezoliuciją dėl Kinijos 
elgesio. 

Tiesa, toji rezoliucija prak
tiškai tuo tarpu lyg ir nedaug 
ką pakeičia, bet ji rodo, kad 
Jungtinių Tautų Organizacijoj 
visdėlto paėmė viršų ne pirkliš
kas praktiškumas, o idėjinis tei
singumas. 

Rezoliucijoje Kinijos raudono
ji vyriausybė yra pasmerkiama, 
kaip užpuolikiškai įsikišusi į Ko
rėjos karą, paremdama kitą už
puoliką, kovajantį prieš visą 
Jungtinių Tautų Organizaciją. 

Be to, rezoliucijoje yra dar 
trys dalys. Viena — kad JTO 
toliau tęs savo pastangas su
drausti užpuolikus Korėjoje. Ki
ta — kad turi būti sudarytas 14 
valstybių komitetas apsvarstyti, 
kokiu priemonių imtis prieš Ki
nijos vyriausybę, jeigu ji nesi
liaus tęsusi savo užpuolikiskus 
veiksmus. Ketvirta — kad būtų 
sudarytas trijų valstybių atsto
vų komitetas, kurio tikslas būtu 
bandyti dar kartą rasti Y ūda 
nutraukti karinius veiksmus Ko 
rėjoje ir susitarti su Kinija. 

Už tą rezoliuciją balsavo 44 [Irano delegatas {dabar JTO pir-
valstybės. Susilaukė 9, o prieš ,mininkas)> Kanados ir Indijos 
balsavo 7: kaip paprastai, mask-, delegatai, šis pastarasis- nebe-
vinis penketukas ir prie jų, kadi*10*** sutikti dalyvauti po anksty-
ir kitais sumetimais, prisidėjo I vesnių nepasisekimų ir po da-
Indija su Burma, šių dviejų !bartinio kinW pasmerkimo. Iš 
valstybių vyriausybės prieš re-1 PeiPin£o pirmas atsiliepimas bu-
zoliuciją balsavo ne todėl, kad,™' kad tas pasmerkimas yra 
jos nenorėtu pripažinti Kinijos galutinis kelio užkirtimas susi-
valdovų užpuolikais, o tik prak- Į taikymui, o tas "trijų komite-
tiškais sumetimais, manydamos, i ^as • taikos deryboms tai esąs 
kad papeikimas gali tik labiau i ^k ak^ dūmimas. 
sunykinti užpuolikus ir bus sun I dabar darys kinai, spėlio-
kiau su jais besusikalbėti, kad J'ama ^ei0Pai: Puls Korėjoj 
liautųsi puolę. ir k*tur; 2. Palauks kurį laiką 

KAS TOLIAU? 

Jungtinių Tautų sluoksiuose 
tuo tarpu linkstama pasitenkinti 
tik moraliniu kinų pasmerkimu 
ir nenorima skubintis su kokio
mis nors jų baudimo priemonė
mis. Tiesa, 14-kos komitetas tam 
"baudimui" apsvarstyti gal ir 
bus greit sudarytas, bet tos 
priemonės, turbūt, nebus greit 
pavartotos, jei iš viso bus. Pir
mas baudimo žingsnis būtų ban
dymas nutraukti visokius pre
kybos ryšius su. Kinija. 

Visų pirma skubinamas! su
daryti trijų komitetą, kuris 
bandytų vėl atnaujinti taikos 
derybas. Jo nariais numatyti 

ir paskui leisis j kalbas dėl tai
kos; 3. Nei puls, nei taikysis, o 
laikys dabartinę padėti, kuri. 
tiesa, vargina juos pačius, bet 
vargina ir kitus. 

Kuris iš tų trijų spėjimų tei
singas, parodys tik ateitis. 

Frontas artėja prie Seulo 
JTO kariuomenės vadovybė, 

atrodo, pagaliau "surado", kur 
yra kinų pagrindinės pajėgos. 
Ir paaiškėjo, kad kinai yra užė
mę gynimosi pozicijas, kurios 
vakarinėj Korėjos daly esančios 
vos truputį į pietus nuo Seulo. 
Bet daugelyje vietų kinai pa
spausti JTO pajėgų technikinė
mis priemonėmis savo pozicijų 
neatlaikė ir turėjo pasitraukti 
prie Seulo vos apie 5, kai kur 
net 3 mylias. Centre pirmutinės 
fronto linijos vėl jau esančios 
tik apie 25 mylias nuo 38-os 
paralelės. 

Bet šiuo ittitii JTO kariuo
menė nesirengia žygiuoti toli, 
nesirengia eiti per 38-tą paralelę, 
gal neis net ir per Hahn upę, 
jei ir galėtų, nes dabartinės 
pozicijos esančios pačios geriau
sios atlaikyti — jos jau kadai 
japonų esančios išbandy tos. 

VIENYBĖ MINĖJO 65 METŲ SUKAKTĮ 
Savaitraštis Vienybe vasario mas tvirtina, kad ypač Klaipėdos 

4 d. Webster Hall patalpose su-(minėjimo proga geriau būtų tikę 
ruošė savo 65 metų sukaktiesj paimti kokią nors ištrauką iš 
minėjimą, gausiai dalyvaujant j St. Santvaro "žvejų", negu iš 
Didžiojo New Yorko ir apylin- 'visiškai nieko su tuo bendra ne 
kių Vienybės skaitytojams ir jų turinčia žydų scena iš Blaumanic 

CHICAGA RENKASI VASARIO 11-TĄ 
Chicagoj rengiamam Lietuvos lienės tautinių šokių grupė. 

Nepriklausomybės 33 metų su
kakties minėjimui, be posėdžio, 
numatyta plati meno programa. 
Ją atliks senosios ir naujosios 
pajėgos. Gausiausias programos 
dalyvis bus ''Dainos" ansamblis. 
Jis įsteigtas Vokietijoje, o Chi
cago je atgaivintas. "Dainos" 
choras turi 70 dainininkų. Vado
vauja muz. Stepas Sodeika. Tau
tinius šokius reprezentuos du 
vienetai: Vyt. Bielajaus vado
vaujama "Ateitis" ir Izoldos Ra-

2,000 

1,500 
500 

2,000 

2*000 

2,000 

2,000 

m 

WISCONSIN 3,000 

Racine 1,500 
Milwaukee §00 
Kenosha ftOO 
Sheboygan 
Kitos vietos 

INDIANA 

Gary 
Kitos vietos . 

MARYLAND 

Baltimore 

CALIFORNIA 

Los Angeles 

FLORIDA 

MiaHtf 

KITOS VALSTYBĖS 
Nebraska 
Maine 
Rhode Island > 
Iowa, Missouri ir kt. 500 

Su viltim ir ryžtingumu vie
ningai stokime į darbą, kad šis 
mūsų pajėgų ir lėšų mobilizaci
jos Vajus Lietuvos laisvei būtų 
ko sėkmingiausias. 

Amerikos Lietuvių Taryba 

Vykdomasis KomiUtaa 

1,000 

2,000 

500 
ioo 

Programoje dalyvaus Kauno 
operos solistė A. Dambrauskaitė 
ir Chicagos operos solistas A 
Brazis. Be jų, paskirai arba du
etais, pasirodys A. Augustinavi-
čienė, Kristina Bertulis, Geno
vaitė Maczis, Antanas Peškys 
Akomponuos muz. J. Byanskas. 

Buvęs Kauno dramos teatre 
aktorius Kaz. Gandrimas dekla 
muos lietuvių kūrinius. 

Scenos apšvietimą tvarkys ak 
torius K. Oželis. 

Iškilmės organizuojamos va
sario 11 dieną Ashland bulvaro 
auditorijoje, esančioje Van Bu 
ren ir Ashland bulv. kampe. Chi 
cagos Lietuvių Taryba pasirinko 
erdvią salę, kad galėtų laisvai 
tilpti visi, minėjime norį daly 
vauti, Chicagos lietuviai. Ir ne 
tik dalyvauti, bet ir atnešti auką 
laisvės kovų aukurui. Praėju
siais metais vien tremtiniai per 
savo draugiją suaukojo per $ 
3,000, o kur dar senųjų aukos! 
Šiais metais ir tremtiniai aukos 
individualiai salėje, o ne orga
nizuotai, kaip pernai, tačiau lau
kiama, kad jų entuziazmas ne
bus sumažėjęs. 

Pradžia 3:00 vai., į salę įeiti 
galima nuo 2 vai. p.p. J. P. 

SAMBŪRIS AUKOJA 

Lietuvių Tautinių Korporaci
jų Sambūris Chicagoje, be jau 
Diepholzo lietuvių gimnazijai 
Vokietijoje skirtų 25 dolerių, 
vasario 4 d. valdyboą, posėdyje 
nutarė Lietuvos laisvinimo rei
kalui iš Sambūrio kasos paau
koti 25 dol. ir auką įteikti Chi
cagos Lietuvių Tarybai Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
minėjime vasario 11 dieną. 

Vokietijoje ir Austrijoje stu
dijas baigiantiems arba del įvai
rių kliūčių ten įšalusiems na
riams paremti paskirta 150 dol. 

"Siuvėjų dienos Silmačiuose". 
Kai kurie kaltina rengėjus, c 

ypač ''Laisvė" už' tai užsipuola 
J. Ginkų, kuris ta proga per sa
vo radiją replikavo. Nuosaikes 

svečiams. Po kalbos, kurioje re
daktorius Juozas Tysliava api
būdino laikraščio nueitąjį kelią 
ir išvarytąjį barą lietuviškos 
veiklos srityje, buvo perskaity
ta LTS pirmininko adv. A; Olio jnieji visdėlto kaltina pačius ak-
ir Margučio sveikinimai. torius. 

Atskirai išminėti asmens, įkū
rę, plėtę ir rėmę laikraštį. Publi
ka jiems nepagailėjo šiltų ka
tučių. 

Koncerto programą atliko 
amerikietės dainininkės lietu-

Kiekvienas kinų puolimas jiems 
nepaprastai brangiai kaštuotų 
ir kažin ar pasiektų tikslo. 

šiuo metu karas vyksta ne tik 
šoviniais, bombomis, bet ir po 
pierium bei "balsais iš dangaus". 
Kinai šventė Naujus Metus. Ta 
proga iš lėktuvų buvo paskleis
ta šimtai tūkstančių lapelių, ku
riuose kinai kviečiami pasiduoti 
ir kuriuose yra paties gen. Mr 
Arthuro garantijos parašas, kad 
pasidavusiam nebus nieko bloga 
padaryta. Atrodo, kad kinų ka
riai yra įtikinti, jog patekę ame
rikiečiams į nelaisvę jie būtų 
tuojau nužudyti, nes paskutiniu 
laiku daugelis pagautųjų tuojau 
puola ant kelių ir maldauja do
vanoti jiems gyvybę ... 

Tų pačių Naujų Metų proga 
amerikiečių lėktuvai - skraidė 
virš kinų pozicijų ir per stiprius 
garsiakalbius kiniškai kalbėjo. 
"Ko jūs klausote, kaip kokie 
vergai, savo rusiškų ponų?" 
Drauge ir tuo būdu kinai kvie
čiami verčiau pasiduoti ir jiems 
užtikrinama, kad jie bus gerai 
aprūpinti ir galimai greičiau ga
lės laisvai grįžti namo. 

Lietuvių Spaudos Centras 
Amerikoje "Gabija" (340 Union 
Ave., Brooklyn), kuri jau baigia 
spausdinti Juozo Krumino ro
maną "Naktis viršum širdies", 

vaitės Florencija Korsakaitė ir'dar šįmet išleis Pulgio Andriu-
Joan Francis, Vilniaus operos šio knygą iš Lietuvos kaimo 
solistas Stasys Liepas, Lietuvos 
baleto artistas Alf. Liepinas ir 
amerikietė baletininkė Janina 
Frostona. Visiems okomponavo 
Aleksas Mrozinskas. Atskirai 

gyvenimo. Ją šiuo metu rašyto
jas Australijoje baigia ruošti 
spaudai. 

* * 

Pianisto A. Mrozlnftk© vado-
pasirodė savo linksmoje, koncer- vaujamas "Aitvarų" kvartetas 
tui specialiai parengtoje, progra 
moje dramas aktorius Vitalis 
Žukauskas. 

# m 

Artinantis Velykų šventėms, 
Brooklyno lietuviai vis labiau 
pradeda rūpintis Vokietijoje pa
silikusiais tremtiniais. Jau prieš 
tai keliuose privačiuose bei or
ganizacijų pobūviuose buvo iš
kelta mintis paskirti aukų trem
tiniams. Pereitą sekmadi e n į 
Tautininkų Klube įvykusių to 
Klubo šeimininkės E. Mickeliū-
nienės gimtadienio vaišių metu 
svečiai suaukojo tam tikslui 37 
dolerius. Pati solenizantė skyrė 
10 dol. auką. Pinigai įteikti bro-
oklyniečių vadinamam tremtinių 
globėjui Pranui Narvydui, ku
rio garantijomis į Ameriką yra 
atvykę didelis skaičius tremtinių. 

* * 

Pamažu pradeda plaukti pi
nigai ir tremties vienintelei lie
tuviškajai gimnazijai Diepholze. 
Tik ką iš Vokietijos atvykęs ir 
todėl tenykščias gyvenimo są
lygas puikiai pažįstąs Alg. Ka-
čanauskas Brooklyne per Klai
pėdos krašto minėjimą Diephol
zo gimnazijai sukėlė per 50 dol. 
aukų. šiuos pinigus persiųs LTS 
1-mo skyriaus valdyba, kuri tą 
minėjimą rengė. 

Beje, to minėjimo meninėje 
dalyje atliktas dramos aktorių 
vaidinimas sukėlė gyvų diskusi
ją brooklyniečių tarpe. Daugu-

neseniai brooklyniečiams suren
gęs pirmąjį savo viešą koncertą, 
iš Columbia Broadcasting Sys
tem firmos gavo kvietimą atlik
ti programą per televiziją. 

* « 

žurnalas "Nemunas", pereitg 
savo numerį išleidęs Philadel-
phijoje ir skyręs jį vietos kultū
riniam gyvenimui atžymėti, da 
bar organizuoja numerį Brook
lyne. 

* * 

Lietuvos operos solistų VI. 
Grigaitienės ir A. Kutkaus stei
giamoji Brooklyne dainavime 
studija jau susilaukė didelio su
sidomėjimo, juoba, kad šie'ilu 
dainininkai yra apie 25 metus 
dainavimą dėstę Lietuvos Kon 
servatorijoje. Dėl pamokų gali
ma susitarti skambinint EV (f 
2066 arba TA 7-2706 kiekvien? 
dieną nuo 6 iki 9 vai. vakarais. 

# * 
Operetės choras, kuris, anks

tyvesniam savo mokytojui prof. 
K. V. Banaičiui pasitraukus, il
gesnį laiką nedirbo, dabar vėl 
atgyja. Nauju mokytoju pa
kviestas Mykolas Liuberskis, 
Kaune savo metu žinomo "Per
kūno", o tremtyje "Aušrinės" 
chorų dirigentas. Kadangi Bro
oklyne gyvena nemažas skaičius 
buvusių "Aušrinės" choristų, 
tai tikimasi, jog operetės choro 
eiles parems ir ji*. ' 

MASKVOS 
ATSAKYMAS 

Maskva atsakė Jungtinių Vals
tybių, Anglijos ir Prančūzijos 
vyriausybėms į notą dėl "ke
turių didžiųjų" pasitarimų. At
sakyme vėl daugiausiai kalbama 
apie Vokietijos nuginklavimo 
būtinumą ir apie tai, kad Vokie 
tijoj buvę naciai vėl kelia gal
vas, vėl galvoja apie atsikeršyji-
mą ir nesirūpinimas Vokietijos 
nuginklavimu sudarąs didžiausį 
pavojų taikai. 

šalia to Maskva sutinka kal
bėtis ir kitais klausimais, bet 
jokių nusistatymų tais klausi
mais neatidengia lyg Vokietijos 
nuginklavimo (kada faktiškai 
kalbama apie jos apginklavi-
m ...) klausimas būtu šiuo metu 
didžiausia pasaulio taikos proble
ma. 

Iš viso ko atrodo, kad Maskva 
visai nenori sudaryti palankiu 
sąlygų tam pasitarimui ir tenka 
labai abejoti, ar jis beįvyks, nors 
Paryžiuje ir Londone dar tebe 
j ieškoma notoj šviesių taškų. 

\ 
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EISENHOWERIO 
NUOMONĖ 

Generolas Eisenhoweris, dabar 
Jungtinių Atlanto Santarvės ka
rinių pajėgų vadas, grįžęs iš 
kelionės po Europą, padarė pra 
nešimus prezidentui, Kongresui, 
ir viešą pranešimą per radiją. 

Savo pranešimuose jis visi 
pirma labai pabrėžė Europos 
svarbumą JAV saugumui ir di
delį pavojų, kuris susidarytų 
jeigu ir Vakarų Europa patektu 
į priešo rankas. 

Toliau jis pareiškė savo įsi 
tikinimą, kad Europa turi gana 
pasiryžimo gintis, nelaukia vien 
tik Amerikos pagalbos, bet drau
ge nurodė, kad toji pagalba yra 
būtinai reikalinga — visų pirma 
ginklais ir medžiagomis, bet taip 
pat ir kariuomene. 

Dėl Vokietijos dalyvavimo 
Europos gynyme gen. Eisenho
weris mano, kad tas reikalas vi
sų pirma turi būti sutvarkytas 
politinėje plotmėje. Jis sako. 
kad nenorėtų turėti savo va-

Šalčiausia žiema 
Pereitą Dirvą išleidžiant vėl 

užėjo šalčio ir sniego banga. 
Šį kartą Clevelando miesto tvar
kytojai jau nebelaukė, kol gat
vės bus užverstos sniegu, o pra
dėjo tuojau valyti, ir susisieki
mą nesutriko, turėjo sunkumų 
tik automobiliai, nors jų daugu
ma dar galėjo važinėti. Tiesa, 
šį kartą ir sniego buvo ne tiek 
daug, užtat šaltis užėjo, kokio 
vietos gyventojų daugumas sa
vo gyvenime neatsimena — iki 
8 laipsnių Far. žemiau nulio 
(apie — 22 C). Daugelis lietuvių 
susitikę kalbėjosi, kad tas šaltis 
visai primena Lietuvą. Prieš ke
lias dešimtis metų iš Lietuvos 
atvykę su ilgesiu kalbėjo: "Ak, 
kad čia dabar taip rogės! Et, 
jie čia nežino, kas tai yra ro
gės ..." 

Po kelių dienų atšilo, sniegas 
pradėjo tirpti, bet prieš pat šio 
Dirvos numerio išėjimą vėl pra
dėjo šalti ir, jei oro pranašai 
neklysta, šaltis būsiąs dar di
desnis ... čia tokia žiemą tikrai 
nepaprastas dalykas ir visi vy
resnieji tik ir kalba, kad žiema 
visai kaip "in the old country". 

GELEŽINKELIAI 
"SERGA" 

Geležinkelių j iešmininkai stai
ga ėmė "sirgti". Tai savotiškas 
streikavimo būdas. Didelė da
lis traukinių turėjo sustoti, su-
sitrukdė prekių, siuntinių ir net 
laiškų siuntimas. Tas pradeda 
trukdyti darbą ir kitoms įmo-
aėms, nes, negalėdamos išvežti 
gaminių, negali toliau dirbti ir 
fra priverstos savo darbininkus 
paleisti "atostogų", ši padėtis 
labai kenkia apsigynimo prog-
jramos vykdymui ir Apsaugos 
Mobilizacijos direktorius Charles 
E. Wilson, pritariant preziden
tui, viešai kreipėsi į geležinke
lininkus, kad jie visi grįžtų. į 
darbą, žymi dalis paklausė ir 
grižo ar grįžta, bet derybos dėl 
darbo sąlygų tuo tarpu dar ma
žai tepadarė pažangos ir gele
žinkeliai dar kur| laiką turės 
"sirgti". 

DIDINS AKCIZUS 
Iždo sekretorius Jahn W. Sny

der pasiūlė kongresui, kad 
artimiausiu laiku būtų pakelti 
akcizo mokesčiai įvairioms pra
bangos prekėms. Tie mokesčiai 
numatomi pakelti 20'V automo
biliams, 25'f televizijos apara
tams, taip pat būsią pakelti 
akcizo mokesčiai alkoholiniams 
gėrimams ir tabako gaminiams, 
namų apyvokos įrengimams (šal
dytuvams ir kt.). 

— tarnai, nenoromis dalyvaują, 
nes tokie daliniai būtų tik silp
nybės šaltinis visoj armijoj. 

Dėl Amerikos kariuomenės 
siuntimo į Europą — prezidentas 
ar kongresas turi tą nuspręsti 
— generolas Eisenhoweris vie
šame pareiškime nepasakė savo 
nuomonės, palikdamas tą spręsti 
politikams, tačiau iš jo prane
šimų kongreso komitetuose pa
tiriama, kad, jo nuomone, čia 
neturi būti nustatyta nei maksi
mumo, nei proporcijos, pagal 
kurią viena Amerikos divizija 
galėtų vykti į Europą tik tada, 
jei Europos valstybės jau bus 
suorganizavusios tiek ir tiek di
vizijų. Sakoma, kad, Eisenho-
werio nuomone, iki šių metų pa
baigos Europoj turi atsirasti 
bent 6 JAV divizijos. 

Bendrai gen. Eisenhowerio 
pareiškimas beveik ištisai pa
rėmė vyriausybės numatytąją 
programą ir gerokai aptildė pir
ma iškilusią opozicijos kritiką. 
Opozicija, sakoma, nusileidžia 
Eisenhowerio pažiūroms ne tik 
dėl jo didelio autoriteto kari
niuose klausimuose, bet ir dėl 

j to, kad į Eisenhowerį žiūrima, 
dovaujamoj kariuomenėj tokiu kaip į visai galimą kandidatą į 
dalinių, kurie būtų lyg ir kariai prezidentus 1952 metais. 
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KAS ir KUR VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

• šiais metais lietuvių rašyto
jų šventė rengiama Chicagoje 
balandžio 15 dieną. Tos šventes 
metu bus įteikta premija už 
geriausią praėjusiais metais iš
leistą knygą, šventėje dalyvaus 
tremties metais laimėję premi
jas rašytojai: Bernardas Braz 
džionis, Faustas Kirša ir Jurgi? 
Jankus. Chicagoje iškilmes ruo
šia vietinis rašytojų klubas. 
• Rašytojas Petras Babickas 
gyvenąs Brazilijoj, atidavė spau
dai naują knygą "Brazilija — 
vaizdai, žmonės, nuotykiai". 

• Jau pasirodė pirmasis šių me 
tų "Eglutės" numeris, redaguo 
j amas Pr. Naujokaičio. Numeris 
daro gerą jspūdj. 

• Vokietijoje mirė Lietuvos 
kariuomenės pulkininkas A. Us 
penskis; keliuose laikraščiuose 
daug rašęs atsiminimų iš Lie 
tuvos nepriklausomybės laikų. 
• Socialistų dienraštis Naujie 
uos nuo vasario mėn. 1 dieno? 
pakėlė prenumeratos kainą iki 
9 dolerių metams. 
• Dail. V. Raulinaitia pradėjc 
dirbti bažnytinio meno dirbtu 
vėse (Church Decorating Win 
tericht Co.) Clevelande. šiuo 
metu jis dirba altorius, kaip me
džio drožėjas. 
• Prof. Mykolas Biržiška yry 
parašęs knygą "Tremtinio gal
vojimai apie savo tautą". , 

• Prieš kelias dienas f Cleve-
landą iš Austrijos atvyko Dr. 
J. Zubrickas, Lietuvoje medici
nos praktika vertęsis Kybartų 
mieste. 

• Iš prieš Kalėdas atvykusių 
tremtinių tarpo prieš apleidžiant 
laivus dėl įskundimų buvo sulai
kyta 11 lietuvių. Jie laikomi 
"Ašarų saloje". Daromi žygiai 
jiems išlaisvinti. 

• Rašytoja K. Graudušienė -
Grigaitytė su šeima iš Wiscon
sin persikėlė į Newarką, N. J. 

• Lietuvos krikšto 700 metų» su
kakčiai paminėti mūsų dailinin
kai kuria šiuos paveikslus: Ado
mas Varnas — Mindaugo karū
nacija (mecenatas kun. A Lin
kus), Petras Kiaulėnas — Ino
centas IV pasirašo laišką Min
daugui (mecenatas prel. Urba) 
ir Kazimieras Varnelis — Baž
nytinės provincijos įsteigomas 
(mecenatas kun. Juras). 

• Venecueloj gyvenantieji lie
tuviai savo vaikų tautiniam auk
lėjimui bei švietimui yra suor
ganizavę keturias šeštadieninei 
mokyklas. Tos mokyklos veiki? 
Caracaso, Maracayo, Valencijos 
ir Barquisanto miestuose. Kiek 
vienoj mokykloj dirba po 3 — 4 
mokytojus. 

• Airijos Raudonasis Kryžiup 
pranešė, kad artimiausiu laiku 
ir šis kraštas priimsiąs nedar
bingų tremtinių iš Vokietijos. 

• Vatikano radijas šiuo metu 
lietuvišką programą perduoda 
keturis kartus per savaitę: pir
madieniais, trečiadieniais, šešta 
dieniais ir sekmadieniais. 

• Chicagoje įvykusiame Lietu
vių Prekybos Rūmų metiniame 
susirinkime į naują vadovybę iš
rinkti: J. J. Kazanauskas. inž. 
Antanas Rudis, J. P. Varkala 
J. M. Mozeris ir B. R. Pietkie-
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wicz. 

• Gydytoja Sofija Oželytė, gy-
venanti Chicagoje, neseniai su
situokė su gydytoju Wilson 
Garten. 

• Anglijoje gyveną lietuviai 
skundžiasi, kad leisti vaikus Į 
gimnazijas labai brangiai kaš

tuoja ir retas tai gali padaryti. 

Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas 
32-jų puslapių mėnesinis žurnalas. Įsteigtas 1938 m. 

Prenumeratos kaina 1 metui $2.00; 3 metams $5.00. Adresuok: 

rt^v v-, -A-rĄ 

-fri rrti'-'ir1-'-'^^ 

šią Vasario šešioliktąją šven
čiame kitaip negu anais, lais 

'vės laikais. Ją kitaip švenčiame 
jau vienuoliktąjį kartą, švenčia
me be Lietuvos nepriklausomy
bės ir tautos laisves, šią Vasa
rio šešioliktąją švenčiame ne 
savo pastogėse, vieniši, išblaš
kyti, išskirstyti, nesuprantami 
ir niekinami, prarymotomis ran
komis ir pražiūrėtomis akimis, 
sugeltomis širdimis ir su nuola
tiniu klausimu lūpose — kada 
gi, Viešpatie, kada baigsis mū
sų kančios ir kada vėl grįšime į 
savo laisvą. Lietuvėlę, j savus 
apleistuosius namelius. Dar sun 
kiau ją švenčia mūsų broliai ir 
sesės, kurie pasiliko savo gim
toj šalelėj. Jie ją švenčia savo 
tautiečių ir savo pačių kraujo ir 
ašarų klanuose; vietoj linksmom 
dainos klausosi širdį veriančiv 
skausmų, dejonių; juos slegir 
sunki priešo apgaulė, priespau 

Į da, tokia, kokios pasaulis nėr* 
matęs. Jie švenčia žiūrėdami 

j kryžiuojamąją tautą, tustinam 
j tėvynę ir lietuviškų galvų ma 
i žinimą. O tačiau ir šiose sąly 
! gose mes švenčiame Vasario še 
šioliktąją. Kodėl? O gi todėl 

| kad ji yra mūsų tautinė velyki 
! nė, kad mes tą dieną perkratonu 
S savo tautinę sąžinę ir patikrina 
j me, ar mes dar einame Lietuvon 
j keliu ar jau išsukome į sveti 
imuosius klystkelius; ar me? 
| dar kvėpuojame savu lietuvi? 
Ikuoju gyvenimu, ar jau pasiju 
j tome be lietuviškosios galios iv 
siekimų. Ar mes visa atiduoda 
me Lietuvai ir sau pasiliekam? 
tik tai, kas nuo jos atlieka, a' 
atvirkščiai — jai duodame til
tai, kas atlieka nuo mūsų. šio 
se sąlygose Vasario šešioliktoj* 
— tai pasitikrinimo, apgailėji
mo, pasiryžimo, pasitaisymo i? 
susistiprinimo .šventė. Ji muim 
ir dabar kaip buvusi nepalau 

: žiamoms jėgoms kovai už tė 
i vvnės laisvę igyti,, sunkioms 
kliūtims nugalėti, didiems var 
gams nepalū/us pakelti, bando 
moms viltims gaivinti, visuomet 
jaunai ir tyrai lietuviškai są
žinei išlaikyti ir didvyriškam 
kovingumui palaikyti ir stiprir. 
ti neišsemiamas šaltinis. Vasa 
rio šešioliktoji mums ir dabar 
tautinio apsivalymo, sustiprini 
mo ir įsirikiavimo i geriausiu 
Lietuvos vaiku kieto plieno ri-
ker* kovojančias už savo tė-

. vynės laisvę ir savo tautiečių 

garbę ir gerovę. Tad švęskime 
ją taip, kad iš to daugiausia lai
mėtų Lietuva, švęskime ir Die
vo pagalbos paprašę ir savo vi
sas jėgas ir išteklius be jokių 
rezervų ir be jokių gudragalvia
vimų tėvynei pavedę. 

Kova sunki ir žūtbūtinė. Kova 
ne tik Lietuvos su raudonuoju 
priešu, bet visos žmonijos. Jos 
visos likimas kartu bus spren 
džiamas. žmonija pasaulio rau
donąjį priešą jau pažino ir pra
deda imtis reikiamų priemonių 
su juo kovoti. Dangus niaukia 
si. Juodi debesys telkiasi ir ties 
mūsų galvomis, bet po tais de 
besimis šviesi saulutė ir gerojo 
rytojaus viltys slepiasi. Visas 
pasaulis tai didžiajai ir žūtbūti
nei kovai rikiuoja visas save 
jėgas ir joms visoms viena vadr 
paskiria. Mes turėsime kovoti 
bendrajame fronte su visa žmo 
nija, bet kovosim kaip Lietuva, 
todėl pirmiausia patys turime 
savo jėgas suburti ir išrikiuoti 
su viena vyriausiaja vadovybe 
priešaky. Ta vyriausioji vado 
vybė yra — Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas. Jis 
stojo i Lietuvos laisvinimo dar 
bą visos politiškai organizuota 
visuomenės pavedamas ir lainv 
namas. Ji tokiu pripažino vicr 

tremtiniškoji ir emigrantinė vi 
suomenė, su juo kaipo tokiu 
kad ir be oficialaus pripažinimo 
skaitosi kitų valstybių vyriau
sybės, bet kas svarbiausia — 
ji tokiu ir tai vienatiniu irs?° 
niuose, pripažino ir patvirtino 
Lietuvoje susikūręs vyriausia? 
krašto rezistenciją apjungiąs 
organas. Tad telktis anie Vv 
riausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, pasiduot jo vadovybei 
ir autoritetui — kiekvieno lie 
tuvio pareiga. Kova su VLIKu, 
jo darbų trukdymas — Lietuvos 
reikalams kenkimas. Visos lietu 
viškosios jėgos užsieniuose dar
niai išrikiuoia kovai 11/ Lietu 
vos laisvę, Vyriausioio Lietnvo? 
Išlaisvinimo Komiteto vadovy
bėje. Apsijungę ir apsivieniie 
politinėje sritvje. taip pat turi
me atlikti ir kitose sritvse. Tu
rima galvoje Pasaulio Lietuviu 
Bendruomene. Ji turės suvaidin 
ti tokį pagelbini vaidmenį Lie
tuvos laisvinimo darbe, kokio 
jokia jėga neatliks. Ir pavojuj 
atsidūrusiai užsieniuose lietu 
vvbei tik PI.T* galės teikti rei 
kiamos pagalbos ir apsaugos. 

Darbas ėina į pabaigą. Reikia 
tikėti, kad po Vasario šešiolik
tosios tautinio atsinaujinimo ir 
susistiprinimo visos kliūtys ir 
abejonės PLB reikalu, kur jų 

į yra atsiradusių, atkris ir netru 
kus galėsime džiaugtis Pasaulio 
Lietuvių Seimo susilaukę. 

Kova brangus dalykas. Vieni 
žmonės, kad ir geriausiai išri 
kiuoti nelaimės be pinigo. Mes 
šioj srity esame liūdnoj padėty, 
liūdnesnėj negu kiti mūsų liki 
mo draugai ir kaimynai. Pini 
gais apsirūpinimo bare kovai iT 
laisvę mums dar daug pasilik r 
padaryti. Mūsų broliai ir sese 
rys pasilikę Lietuvoje savo tė 
vynės laisvei aukoja savo turtą 
savo šeimos narius, savo sveika 
tą ir kraują bei gyvastis. Jienr 
nėra nieko brangenio už Lietu 
vą ir jos laisvę. Ar galima to 
lygų aukingumą konstatuoti r 
lietuvių, gyvenančių laisvėm 
kraštuose? Ne vieta ir ne laikai? 
čia kelti tuos klausimus. Puvė 
sio grybelis pradeda apsėsti dau 
gelio mūsų sąžines. Ar dau« 
yra tokių, kurie Lietuvos reika 
lams paaukotų bent savaitės u" 
darbį metams? Ar visi aukoj' 
bent dienos uždarbį? Kokį nuo 
šimtį aukoja Lietuvos reika 
lams tie, kurie pasineša į tur 
tėjim j? Tautos Fondas badau 
ja. Pajamos netikros. Be tikr? 
pajamų negalimas planingas i* 
Lietuvos laisvinimo darbas. D"T 

pinigų trūkumo negalima pada 
ryti ir to, kas galima būtų pa 
daryti. Daugelis m ūsu pačiu i' 
norime matyti išlaisvintą Lie 
tuva ir kliudome tn darba savr 
nusikalstamu "šykštumu" Lie 
tuvos reikalams. Mes esame nr 

to ar kito krašto nauiakuriai 
bet su keleivio lazda rankose ke 
liauninkai i savo tėvyne Lietu 
va. Jei kur, kad ir ilcesnia*-
laikui apsistojome, tai tik pas5 

ganyti ir pasilsėti. Niekam n<» 
valia nutrupėt nuo tos lietuvis 
kos visumos kuri turi grižti 
savo tėvų žeme. Mūsų šventa 
pareiga — parnešt savo tėvvn*»; 

gausių jai reikalingiausia lauk 
tuviu. Tarp jų turi u'imti 
svarbia vieta gvvoii lietuviSkov 
jėga. Lietuvon turime grieti n*-
tik tie -ir tokie, kurie kok??nv 

esame iš jos išvykę, bet žymia' 
vertingesni ir skaitlin^esni. Ts 
torijoi žinomi patriotai raorin^ 
savo tėvynei iš nelaimiu vaduo*J 

žmones ir vaikus ikeMi. 

LIET. INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTU 
suvažiavimas įvyks New Yorke 

Visus Jungtines® Amerikos 
Valstybėse ir kaimyninėje Ka
nadoje gyvenančius inžinierius, 
architektus ir technikus malo
niai kviečiame į Pirmąjį Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Suvažiavimą New Yor
ke 1951 m. vasario 24 ir 25 d., 
New Yorker viešbutyje, 8th Ave. 
ir 34th St. kampas, New York 
City, N. Y. 

Suvažiavimo darbų tvarka: 
Vasario 24 d. (šeštadienį) 

1 vai. po pietų 
1. Suvažiavimo atidarymas, 
2. Amerikos ir Lietuvos himnai. 
3. Garbės ir darbo prezidiumu 

sudarymas, 
4. Sveikinimai, 
5. Suvažiavimo atstovų prane

šimai, 
6. Komisijų sudarymas, 
7. Koncertas-pobūvis 8 vai. vak. 

Alliance Malį. 1§5 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y. 
Vasario 25 d. (sekmadienį) 

9 vai. rytą. 
: S 

1. Komisijų pranešimai, 
2. Inžinierių centro organų rin

kimai, 
3. Rezoliucijų ir sveikinimų pri

ėmimai, 
4. Suvažiavimo uždarymas. 

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų D-jos Valdyba 

New Yorke 

•PAKELIUI | HlRTj 
B. Gaidžiūno aprašymai 

apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.01 

bent savo palinkimus į tai, be 
ko galima gyventi, atmeskim 
vardan tos Lietuvos. Mes bent 
Lietuvai pirmą vietą užleiskim 
ne tik širdyje ir liežuviuose, bet 
ir savo išlaidų sąmatose ir pi
niginėse. šios didžiosios Vasa
rio šešioliktosios šventės proga 
patys sau pasisakykime kiek li 
gi šiol esame paaukoję Tėvynės 
laisvei ginti ir pasiklausykime, 
ką į tai pasakys mūsų lietuviš
kosios sąžinės. 

Mūsų aukos bus ne tik mūs" 
pareigos tėvynės atžvilgiu atli 
kimas ir sąžinės reikalavimo pa
tenkinimas, bet bus moralinis 
pasas |žengti i lai vają tėvų že 
melę, bus įgaliojimas ir teisė 
mindžioti tą žemelę, kuri dar 

garuos tų mūsų brolių krauju, 
kurie jį praliejo už savo tėvy
nės laisvę. Kokia teise ir kokia 
drąsa galėsi, lietuvi, ryltis gri -
ti į tėvynę, jei jos laisvės rei
kalams aukojai tik tuos trupi
nius, kurie nubirėjo nuo tavo 
stalo? 

šių metų Vasario šešiolikto 
sios šūkis — VISA LIETUVA' 
— ir pinigas ir gyvybė, jei j f 
jos pareikalaus. 

Tad Į darbą j darbią, kafo 
Dievas įsakė ir uždegę meile siu 
krūtines i kova stokim milži
nais. (Maironis) 

VYRIAUSIASIS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS 

Tremtis, 1951 m» sausio 27 d. 

A .  Š a p o k o s  

LIETUVOS ISTORIJĄ 
Ir 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
galite gauti naujai įsisteigusioj lietuviu spaudos plaiuuMO 
įstaigoj — 

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

Lietuvių Spaudos Fondas 
6755 S. Western Am, 

Chicago 36, 111. 

MMZAS 
Jurgis Savickis 

— Pasiutęs miestelis! Pasiutusi 
kaitra. Nėra žmonių! Ko tik čia aš at
važiavau ... 

Taip sakyti niekas kitas negalėjo, 
kaip tik Jonas Grauža. 

Dulkinas, alkanas, iš kelionės išal
kęs, kątik atvykęs iš didmiesčio, iš už
sienio, ir nei iš šio nei iš to petekęs į 
šį nuskurdusį Pietų Lietuvos miestelį, 
visu savo laukų nuogumu prisišliejusį 
prie tos plačiosios ir supramonintos 
Prūsijos. Savo laukų tyrumais mieste
lis taip arti buvo nuo Vokietijos, kad 
ranką per sieną ištiesus galima buvo 
su kuriuo prūsu pasisveikinti. Bet 
šiaip jau miesteliukas, suspėjęs laik
raščiuose pasireklamuoti savo didele 
pažanga. Tiesa, čia kitados veikė mūsų 
pirmieji patriotai, pramušdami sun
kius, Lietuvą tuomet užgulusius, rūkus. 

- Taigi! Juk šios šviesos dalelytė ne
* Jurgis Savickis, vienas iš žinomiausių mūsų ra
šytojų, pereitų metų gegužės 2 dieną kukliai per
žengęs 60-tąjį gimtadienį, dabar ūkininkauja - dar-
žininkauja savo gimtosios Ariogalos vardu pavadin
tame žemės sklypelyje, Prancūzijoje prie Vidurže
mio jūros ir Italijos sienos. Pereitą vasarą jau tu
rėjome puikią jo novelę "šunys". Per šias Kalėdas, 
jis, kaip pats rašo, "nuvėlė" Dirvai dar vieną. Tai 
naujausias jo kūrinys. 

abejotinai ir jam bus tekusi, kad ir 
keistais keliais į jį atėjusi. Kitaip, jei 
ne šie pirmieji Lietuvos patriotai, tie 
mūsų neužmirštini senavės grand old 
men'ai, gal ir jis būtų koks prūsas, tik
riausiai — lenkas. Ir jau neabejotinai 
tikras rusas. Gal perkrikštą, kur Ru-
sijos gilumoje sugūžęs sau, taip va
dinamą, "šiltą vietą" ir — būtinai ve
dęs kurią rusę, Olgą- Kuri, žinoma, sa
vo žirklėmis ir savo fasonu būtų jį 
iškirpusi, kaip kokį žmogeliuką iš nu
dėvėto popierio. Tuomet jis būtų ru
sas, visi jį vadintų: "Vania". 

— Juk esu doru Jono vardu krikš
tytas!— suriko garsiai, stabtelėdamas 
gatvėje, Grauža. 

— Prie to mano vardeliuko ne
išdildomu rusų įpročiu prisegtų dar, 
nieko nedėto ir sodžiuje vis pasilie
kančio, mano tėvo vardą... Taip jau 
reikia! 

— žodžiu, būčiau tikras rusas, 
gerčiau savo amžinas arbatas. Su Olga. 
Ar be jos. 

Iš tuometinio savo jaunatviško už
sispyrimo Jonas Grauža bus ėmęs ir 
išėjęs Aukštąją Miškininkystės Mo

kyklą Miunchene. Kodėl būtinai miš
kininkystes ir dar būtinai užsienyje, 
jis# negalėtų tiksliau atsakyti. Rusuose 
irgi buvo tos rūšies mokyklų, gal dar 
neblogesnių už vokiečių, bet tai buvo 
— užsienis! 

Dėl to, kas "galėjo būti", jei jis ne
atsispirtų surusinimams, jį net supur
tė. Dėl to, "kas yra" dabar, jį irgi su
purtė. Nes stačiai į jį ėjo kiaulė- Savo 
mintis, matyt, turėdama ir kaž kokia 
pusiau prijaukinta. Kai žmogus savo 
meditacijos aukščiausiame įtempime 
buvo užsimiršęs ir stabtelėjo gatvėje. 

— Oh! Irgi — "centras". Kiaulės! 
Visur apie Graužą buvo nykuma. 

Miestelis buvo tuščias- Mieste domina
vo aikštė. O aikštėje — vienatinis, su
skuręs laikraščių kioskas, šį kartą ir
gi tuščias, irgi niekeno neprilankomas. 

Pirma šviesa į Lietuvą ėjo iš šio 
miesto, dabar šviesa į žmones ėjo iš 
šio kiosko, tarytum — dominuojančio 
visą Lietuvą ir dabar įmatomo iš visų 
pusių, kur beeitum. Per didelę vidu
dienio kaitrą, visomis atlapomis du
rimis. Ir vieno, — dekoratyviškai sė
dinčio ant balto pocelianinio puodo, — 
vaiko. Vaikelis braižė kaž kokias fi
gūras smėlyje piršteliu, sėdėdamas pui
kiai ant savo sosto-

O mama — tikros madonos veidu 
— virė ant primuso makaronus, ar jf-
porūšį, "lokšenais" vadinamus, * 

Grauža, mamos Ir taikelįo gerai 

nuteiktas, kreipėsi į ponią savo ne
kantriu: 

— Traukinys į Kauną? — kaip 
paskutinio išganymo griebdamasis. 
Tai buvo malda. 

— Ryto. Iš ryto — 4,20. 
— 0 daugiau? 
— "Daugiau" nėra- Paskutinis kg 

tik bus išėjęs. 
Graužai nesisekė. 
Mamutė triūsė savo kioske, kaip 

savo kokiame name. Ji bus paėmusi į 
save būsimą Lietuvos didvyrį, tą savo 
stipruolį, tokį rudplaukiuką ir glaudė 
arčiau prie savęs. 

— Beveik kaip tikra senovės pa-
veiksų madona, — jis norėjo pasakyti 
— Rafaelio madona! — bet neištarė 
šio žodžio. Pats visai susižavėjęs šiuo 
gyvu paveikslu- Kartais ir jis lanky
davo parodas ir žinodavo meną. Kai 
mama susijuokė, dantys jos buvo to
kie balti ir skaistūs. Tas viskas jį kir
šino liktis ilgiau ties ja. 

Pažinčiai sudaryti, jis nusipirko 
keturių puslapiukų ir ar ne keturių 
dienų senumo "Pasaulio Žinias". Bet 
pr ieš  j į  buvo  v i sa  d iena.- .  

Tokia kiosko idilija gelte gėlė jo 
kiek įrūdijusią sielą. Tarytum jis pats 
tuoj ryžtųsi viską pakeisti savo gyve
nime ir sukurti nuotaikingumą, tolygų 
šiai poniai. 

• - Tai Tamstos vaikas? 
-i- 'taip, manasis. Išdykėlis, ; 

• — Tikrai nusisekęs. Vienas? 
—- Ak "vienas". Namie dar trys. 
— Tiek daug? 
— Darbuojamasi... — nusijuokė 

pietų Lietuvos madona-
— O — vyras? 
— Esam air vyro! — nenusiminė 

moteriškė. — Lentpiūvėje dirba. 
Išauklėto ir šią valandą kiek nu

siminusio žmogaus gestu Grauža atsi
sveikino su šia skaisčiaja moteriške. 
Tokia apčiuopiama ir artima, kaip 
laimė." 

Bet kas toliau? Toje miestelio 
tuštumoje Jonui Graužai taip nuobo
du darėsi, tarytum jis būtų kieno pri
statytas skaityti visas, smulkiomis rai
dėmis surašytas, smuklėse iškabintas, 
blaivumo, o po draug — ir girtuoklia
vimo — taisykles. Ar radi joje kas, ypač 
lyriniu ir artistišku tonu, skaitytų be 
galo ilgus meteriologinius pranešimus. 
Tik čia to radi jaus mygtuko jokiu bū
du negalima buvo spraktęlėti 'ir nu
traukt i .  Diena  tęsės i . . .  

Grauža dar jokiu būdu negalėjo 
atsipeikėti nuo savo ką tik atliktos 
kelionės. Automobilis, pasamdytas pa
sienyje ir trankęs jį per gerus 20 ki
lometrų, galop per staigų užsisukimą 
išmetė jį čia- Nuo vieno pasienio į kitą 
pasienį." 

Ir taip viskas šiandien! 
O anoj pusėj sienos ~ vokiečių 

tfaukinys, pažiūrėti toks ilga "sir im-

Vf-lfe; 
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SIMTANUOŽIMTINIS LIETUVIS 
Jon a s  P a k r a n t i s  A  m  e  r  i  k  o j e  Vyt. Alantas 

Amerikinio gyvenimo paslaptys 
šimtanuošimtinis lietuvis Jo

nas Pakrantis, jsikūręs Ameri
koje, iš pradžios daug ko nega
lėjo suprasti. Ir jis negalėjo su
prasti, kodėl jis daug ko negali 
suprasti... Tik po ilgesnio laiko 
jam ėmė aiškėti mintis, jog jam 
daug kas amerikinėje aplinkoje 
buvo neaišku tik dėl to, kad jis 
J viską norėjo žiūrėti lietuviško
mis ar europietiškomis akimis. 
Kai Pakrantis į amerikinę tik
rovę ilgainiui ėmė žiūrėti beša-
liškiau, nusigręždamas nuo Lie
tuvos ar Europos šablonų, Ame
rikos gyvenimas jam ėmė aiš
kėti. 

Pavyzdžiui, jam ilgą laiką 
nebuvo aišku, kadėl amerikiečiai 
taip nemėgsta rašyti laiškų. 
Pakrantis niekaip negalėjo pa
miršti, kaip vienas jo geras pa
žįstamas, galima sakyti, net 
draugas, neatsakė jam net j tris 
laiškus vienu labai svarbiu rei
kalu. Jis net pasiuntė voką su 
užrašytu adresu ir užlipintu 
pašto ženklu ir beveik maldaute 
maldavo atsakyti, o visdėlto at
sakymo nesulaukė. Tegul lais
voje Lietuvoje lietuviai irgi 
nebuvo toki dideli laiškų mėgė
jai, kaip kad anglai, kurie turi 
net tam tikras valandas pasky
rę tam tikromis savaitės die
nomis laiškams rašyti, bet vis
dėlto tokių kurjozų, kaip kad 
atsitiko su jo seniai Amerikoje 
apsigyvenusiu bičiuliu, retai te
pasitaikydavo. 

Tik pagyvenus maždaug porą 
metų Amerikoje Pakrančiui ėmė 
ryškėti ta mintis, kad, tiesą sa
kant, lietuviui amerikiečiui ir 
nėra apie ką rašyti. Amerikie
čio (lietuvio, o ir nelietuvio) gy
venimas yra nuOstabiaf papras
tas. Toks jis yra vietinių lietu
vių, toks jis yra ir dabar at
vykstančių tremtinių. Politinio 
valstybinio gyvenimo mes netu
rime, kultūrinio meninio gyve
nimo nėra, o visuomeninis gy
venimas vos juda, daugumo lie
tuvių visai nepaliesdamas. Kas 
gi belieka? Fabrikas ir namai. 
Bet ką čia laiškuose rašysi apie 
fabrikus ir namus, jei tie fabri
kai ir namai visur maždaug 
vienodi? Lieka dar pasiteiravi-

jmas apie sveikatą ir palinkėji-
t mai... Bet ir čia amerikieti 
nuo to "vargo" išvadavo biznis*, 
krautuvėse gali gauti už 5 cen
tus pasveikinimų kokiomis tik 
nori progomis ir dar su saldžiai 
pasacharinintais paveiksliukais. 
Galvoti visai nereikia ... Visas 
tokio laiško parašymo "vargas" 
prasideda ir baigiasi adreso už
rašymu, pašto ženkliuko užlipi-
nimu ir įmetimu į pašto dėžute. 
Juk didysis pramonės uždavinys 
ir yra sumažinti žmogaus vargą 
kartu ir vargą galvoti, o vargas 
galvoti, gal būt, ir yra visų var
gų vargas ... Kam tau galvoti, 
jei už 5 centus gali nusipirkti 
kito mintį ir ją priderinti savo 
reikalui? Kaip, sakysim, apda
rą, batus ar pirštines ... 

Taigi, namie amerikiečiui nė
ra ko galvoti, nėra jam reikalo 
galvoti fabrike ir juo labiau ki
ne, t. y. trečioje po namų ir 
fabriko vietoje, kurią jis dau
giausia lanko. Jei Pakrantis Lie
tuvoje ir paskui Vakarų Vokie
tijoje laikėsi tos nuomonės, kad 
žiūrovas, išėjęs iš teatro ar kino, 
turi turėti apie ką pamąstyti, 
tai ta pažiūra, pasirodo, visai 
nepritaikoma Amerikoje. Pa
krantis kiną mėgsta ir su žmona 
ir vaiku kartą per savaitę jį 
aplanko, bet juo tolyn, juo labiau 
jį ima erzinti Hollywwodo "me
nas". 

Amerikine filmą iš pradžios 
jam taip pat buvo nesupranta-

jma. Kodėl ten tiek daug talžomi 
I antausiai, šaudomasi, persekio
jama, žudomasi, klausdavo jis 

! savo žmoną ir save ir atsakymo 
j nerasdavo. Tik kai vieną vakarą 
ant ekrano jis pamatė milžiniš-

! komis raidėrriis žodelį "thril-
jling", Pakrančiui daug kas pa
aiškėjo. Kino direkcija skelbė 

'naują programą ir vieną filmą 
.pavadino "thrilling". Ką tas 
žodis reiškė, jis nežinojo ir, pa 

Įrėjęs namo, tuojau atsiskleidė 
jLalio žodyną. Ten buvo parašy
ta: thrill — drilius, grąžtas; 
I lengvas drebėjimas, virpėjimas, 
drebulys, gręžti, driliuoti; kiau
rai perimti, perverti; drebinti, 
šiurpinti. Ir staiga Pakrančiui 

'paaiškėjo visa Hollywoodo "me

no" paslaptis. Amerikinė filmą 
stengiasi tave "padriliuoti", t.y. 
suvirpinti, per tavo nugarkaulį 
kiaurai pervaryti šiurpo bangą, 
kitais žodžiais, smarkiai sudil
ginti tavo nervus, bet jai visai 
nerūpi nei tavo jausmai nei pro
tas. 

Po to Pakrančiui jau buvo ne 
besunku suprasti, kad tokiu pat 
"drebulio" pagrindu pagrįsta ir 
amerikinė spauda, radijas ir te
levizija. Visur ir visokiais bū
dais stengiamasi tave "sudre
binti", kad daugiau išbirėtų iš 
tavo kišenės dolerių. Kitaip sa
kant, Pakrančiui ėmė aiškėti 
milžiniška amerikinė dolerio me
džioklės paslaptis. Ir tada jis 
staiga prisiminė dar Vokietijoj 
jam vieno seno vokiečio pasaky
tus žodžius apie Ameriką: Make 
money, if you can honestly, but 
make money ... 

Taip, daug dalykų Pakrančiui 
ėmė rodytis kitokioje šviesoje. 
Jie jo šiandien taip nebestebina 
ir nebeužmena tokių mįslių, kaip 
kad jam išlipus į dėdės Samo 
žemės krantą. Pro "drebulin-
gas" filmas, sensacingas rekla
mas ir isteriškai klykiantį ra
diją, kuris garsina naują mote
riškų kojinių rūšį, kyšo žalias 
dolerio veidas... 

Bet jis galvoja, kad Amerikos 
jis dar nepažįsta, kad jis dar 
neįspėjo pačios didžiosios pa
slapties, būtent, kurgi dingo 
žmogus? Jis girdi per radiją ir 
skaito spaudoje, kad tokia ir 
tokia bendrovė savo naujų me
tų automobilio motorą pagerino 
48 būdais, kad atominė bomba 
prieš dabar gaminamą vandeni
lio bombą tai tas pats, kaip kū
dikis vystykluose prieš sunkiojo 
svorio boksininką, kad už metų 
kitų mes skraidysime stratosfe-
riniais lėktuvais, kurie Europą 
iš Ameriko pasieks per 6 va
landas ... Bet kodėl niekas, arba 
beveik niekas nekalba apie tai, 
kaip patobulinti žmogaus protą 
ir jausmus, kaip įkvėpti jam 
didesnį kilnumo supratimą, kaip 
įgyvendinti tą mintį, kad jam 
nepakanka, neturi pakakti tik 
duonos, bet jis turi ilgėtis dar 
ir "Dievo žodžio"? Argi "dre-

POLITINIAI SUŠAUDYMAI LIETUVOJE 
Teko skaityti "Naujienose" 

įvairių autorių straipsnius apie 
po 1926 m. gruodžio 17 d. per
versmo 4 sušaudytus komunis
tus. šių metų sausio 4 dieną 
"Naujienų" 3 nr. "Aistrų sukū-
ry" straipsny tą pačią temą pa
liečia p. P. B. Anksčiau kartais 
tiesiog buvo rašoma, kad tie ko
munistai sušaudyti, gi pastara
jame straipsny pasakyta, kad 
kariškių apystovų teismas pa
smerkė juos mirti ir kad "tai 
buvo eiliniai komunistai, politi
nių aistrų sukūrio į komunistų 
veikimą įtraukti ir nesugebėję 
ar drąsos neturėję iš jų tarpo 
pasišalinti". 

Dėl paskutinio pacituoto saki
nio tenka rimtai suabejoti, tu
rint galvoje vien paaiškėjusius 
faktus, o kiek dar nepaaiškėjo! 

Tai buvo labai patyrę, veik
lūs, daug metų tą darbą dirl ę, 
daug kartų į Sovietų Rusiją va-
žinėję ir vėl su naujais uždavi
niais slaptai grįlę į Lietuvą ko
munistai. 

Karo apystovų teisme 1926 m. 
gruodžio pabaigoj buvo teisiami 
5 komunistų vadai: Požėla, 
Giedrys, Greifenbergas, černy-
čiarny, Rafail (ne Rapolas) ir 
Abromavičius ar Aronevičius 
(tiksliai pavardės nebeatsime
nu). Abiejų paskutiniųjų tikro
sios pavardės nebuvo žinomos. 
— jie buvo žydų tautybės, lietu
viškai nekalbėjo, teisme vartojo 
rusų kalbą. Teismo posėdis vyko 
Kaune-šančiuose pusiau viešai, 
tai yra kaipo žiūrovai posėdyje 
galėjo pasiklausyti kariai-kari-

; ninkai, puskarininkai ir karci-
J viai. Dokumentais ir liudininkų 
parodymais buvo nustatyta tei
siamųjų kaltė — tėvynės išda
vimas. Požėla buvo komunistų-
bolševikų partijos generalis se
kretorius Lietuvoj — tai aukš
čiausia komunistinėje jerarchi-
joje vieta; Giedrys — MOPR'o 
viršininkas, Greifenbergas — 
komsomolo (komunistinio jau
nimo) viršininkas, černy-čiarny 
— čekos viršininkas, o Abroma-

Amerikos lietuviškoje spaudoje — ne tik maskvinėje — gana 
dažnai pasitaiko priminimų apie politinius sušaudymus Lietuvoje, 
iš kurių, ypač Lietuvoje negyvenusieji, tikrai gali vaizduotis 
"kraujo upes". Paprastai yra minimi du atvejai — keturių komu
nistų sušaudymas 1926 metų gale, tuoj po gruodžio .17 dienos per
versmo, ir paskui "Suvalkijos ūkininkų šaudymas". Apie šį ant
rąjį dalyką mes tikimės po kiek laiko turėti galimai išsamesni 
straipsni, nušviečiantį, kas gi ten iš tikrųjų toj Suvalkijoj atsitiko. 
O dėl pirmojo, tai Naujienos vasario 1 dienos numeryje yra įdė
jusios straipsnį "Bešališkai žiūrint", kur yra visiems žinotinų 
bei prisimintinų informacijų. Tad ji čia ištisai ir pakartojame. 

bulinga"' filmą, klykianti rekla
ma ir automobilio motoras su 
48 patobulinimais bus galutinai 
palaidojęs žmogų? — klausė sa
ve Pakrantis ir neranda atsaky
mo. 

vičius-Aronavičius taipgi koks 
tai žymus veikėjas. Pradžioj kai 
kurie iš teisiamųjų viską neigė, 
bet buvo suvesti į akistatą su 
liudininkais, kurie po priesaika 
parodė, kokias tie komunistai 
kalbas sakė slaptuose susirinki
muose, kaip rengė įvesti sovie
tinę tvarką Lietuvoj ir tt. Gana 
ilgoje savo kalboje Požėla ne 
tiek gynėsi, kiek puolė ir grąsi-
no sovietais. Jis ir kiti, matyti, 
tikėjosi, kad bus Sovietų Rusi
jos valdžios išgelbėti arba iš
keisti už nieko nekaltus suim
tus lietuvius Rusijoj, daugiausia 
katalikų kunigus. Dėl grąsinirmi 
Požėla buvo teismo pirmininko 
dažnai kviečiamas prie tvarkos 
Giedrys laikėsi ir kalbėjo ra 
miai, atrodė simpatiškesnis už 
kitus, nors nei vienas iš teisia
mųjų nesigailėjo savo išdavikiš
kų darbų. Įžūliausias buvo če
kistas černy-čiamy, tas tiesiog 
buvo biaurus, be keiksmų ir 
grąsinimų iš jo nieko daugiau 
neteko išgirsti. Abromavičius-
Aronevičius mažai kalbėjo, be 
grąsinimų, prieš jį buvo mažai 
tiesioginių įrodymų ir jis buvo 
nuteistas kalėjimu, o kiti — Po
žėla, Giedrys, Greifenbergas ir 
černy-čiarny mirti. Nepriklau
somoj Lietuvoj veikiantieji Įsta
tymai buvo gana griežti, už tė
vynės išdavimą buvo skiriama 
mirties bausmė ar tai atsako 
mingiems komunistams, ar tai 
parsidavėliams-šnipams — Klaš-
činskui. 

Nei vienas iš teisiamųjų ko 
munistų jokio darbo nedirbo, 
jeigu neskaityti kompartijos ir 
rusams, bet visi gerai gyveno, 
važinėjo po visą kraštą ir už
sienin, rusų-bolševikų įpareigoti 
ir apmokėti. 

Vėliau teko nugirsti, kad, stt 
žinojęs apie sūnaus Įklimpimn 
ir pasmerkimą, buvo atvažiavęs 

į Kauną Greifenbergo tėvas, ūki 
ninkas iš S. Kalvarijos. Jis lan
kėsi pas atitinkamus pareigūnus 
tikslu padėti sūnui. Bet jo pa
stangos likusios be vaisių ir jis 
pats mažai tikėjosi, kad kas 
nors išeis. Sūnus, esą, neklausus 
tėvo, bet susidėjęs, kaip su žmo
na, su žydų tautybės komunis
te, varęs toliau savo išdavikišku 
darbą, o jo sugyventinė del aki 
pristodavusi į kokius nors fabri
kus (pvz. Klaipėdos Viktorijos 
saldainių fabriką), bet užsilip
davusi tik agitacija, komunistu 
organizavimu ir atsišaukimų-
proklamacijų prieš tuometinę 
demokratinę valdžią platinimu. 
Tėvas norėjęs, kad sūnus mestų 
tokį gyvenimo būdą ir imtųsi 
kokio nors naudingesnio dar':io 
bei tarnybos. 

1926 m. Lietuvą valdė demo
kratinė koalicinė vyriausybė, 
pasiremdama Seimo dauguma, 
sudaryta iš valstiečių-liaudinin-
kų, socialdemokratų ir mažumų 
.— žydų, lenkų ir kit. žydų frak
cijos pirmininku buvo advoka
tas Robinsonas. Pikti liežuviai 
Kaune juokaudavo, kad tai esą 
Robinsono valdžia. Padori pilie
čiai turėjo visokių laisvių pa 
kankamai. Dabar, gyvenant de
mokratinėje Amerikoje, man 
suprantama, dėl ko per taip 
vadinamus "masinius mitingus" 
dūko ir rėkė visokie vadai ir 
vadės. Kaune, Tilmanso salėje, 
pasižymėjo kalbomis Liūda Pu-
rėnienė ir savo nevykusiu sugre
tinimu galutinų socialdemokra 
tų ir komunistų tikslų dauc ru-
stojo simpatijų visuomenėje ir 
gal paskatino ir pagreitino 1926 
m. gruodžio 17 d. perversmą. 
Liaudies namuose ir senamies
čio landynėse mitingavo jau 
kraštutiniai gaivalai, daugiausia 
svetimtaučiai. Ten buvo daugiau 
vartojama rusų kalba ir savo 

išdavikiškomis kalbomis pasi
reiškė černy-čiarny. 

Koalicinė vyriausybė, ką ga
lėjo, tai ir darė žmonių gerovei 
ir iš jos negalima buvo reika
lauti per trumpą laiką parodyti 
stebuklų ir iš krašto su atsili
kusia, silpna, protekcinių muitų 
dėka vos gyvuojančia pramone, 
ir po karų dar neatsigavusiu že • 
mės ūkiu padaryti žemės rojų. 
Tai kam reikalingi tie mitingai, 
riksmai, neįvykdomi reikalavi
mai — daugiausia komunistams 
pagilinti revoliuciją ir prievarta 
įvesti sovietų tvarką ir valdžią. 

Niako nepadėjo Nepriklauso
mybės laikais rėmimas Paleckio, 
Gedvilos ir panašaus gaivalo, 
jie neatsivertė ir toliau atėjū
nams talkininkauja ir naikina 
Lietuvą ir lietuvius. Nuo Snieč
kaus net jo motina ir broliai 
pabėgo į užsienį. Tai kodėl gi 
sovietų paskirtas kaipo ištiki
miausias generalinis komunistų 
partijos sekretorius Karolis Po
žėla būtų atsivertęs? Nėra ko 
Stebėtis ir rūipntis, kad bolševi
kai Lietuvoje pavadino kolūkį 
Karolio Požėlos vardu, jis gi 
rusų naudai ir Josifo garbei dir
bo. Tur būt panašiai "įamžinti" 
ir kitų nuteistųjų vardai. Gal ir 
Klesčinsko vardu pavadintas 
koks nors nususęs sovehozas. 
Muravjovui - Korikui irgi savo 
laiku buvo pastatytas pamink
las Vilniuje. 

Tuo metu, kuomet šimtai 
tūkstančių nekalčiausiu mūsų 
tėvų, brolių, seserų, vaikų vyrų 
ir žmonų negailestingai tremia
ma, kankinama ir žudoma ir 
kuomet išlikusieii partizanai 
priešinasi iš paskutinių jėgų, 
mums, dabar užsienio lietu
viams, dėl kokių tai teismo pa
smerktų bolševikų tarnų ir tė
vynės išdavikų verkšlenti vargu 
bedera. —J. Cg. 

AS LAIKIAU PAMALDAS Už 

S T A L I N Ą  
Įdomus stačiatikių dvisiškio 

pasipasakojimas. 60 puslapi§ 
Galima uvsisakyti Dirvoje, siun-
kny^elė. Kaina — 50 centi] 
čiani 50c pašto ženklais, arba 

$1.00 už dvi 

ponuojantis, atūžė ir atbildėjo ir pa
leido į lanką tik tris pasažierius. Jų 
tarpe ir Graužą. Kaip ir stuktelėjęs 
traukinys savo kakta į kokią tuštumą. 
Kur daugiau traukiniai jau nevaikšto. 
Traukinys, pasirodo, nebuvo pritaiky
tas Lietuvos geležinkelių traukai. 

Kaip liūdna grįžti tokiomis aplin
kybėmis namo. Grįžti iš linksmybių 
miesto, Berlyno, kur Grauža viešėjo 
ir bus sau pasiteikęs kiek parako, rei
kalingo dabar jo ateičiai. Iš šviesos, 
kuri taip gerai nuteikia žmogų, — į 
pilkučius kasdienio popiečius. 

Neskursiu, kaip pati melancholija, 
pasienio vežiku ir savo etikečių nukli
juota valiza, jis skubino greičiau pra
važiuoti sieną. Vežėjas tyčia ilgėliau 
sustojo. Ar išąis kas pažiūrėti? Nie
kas. Buvo kaitra. Net muitininkams 
neįdom ubuvo knaisinėtis po svetimus 
daiktus. Bet kai ratai ėmė ir sudardėjo 
stambiame grindinyje, kaip patranka 
iš visų pusių subėgo žmonės. Revi
duoti. Daug valdininkų. Ir tokie, gerai 
nutukę. 

— Respublika taip neilgai egzis
tuoja, o žmonės suspėjo jau nutukti-

— Negerai! Žmogus turi būti 
elastiškas ir, kol jaunas, turi būti jau
nąs. Paslankus ir nenuorama, koks vi
suomet buvo Grauža, jis ilgėdavosi to 
savo užsienio. Jį yisuomet traukte 
traukė tan užsienin. Niekuomet vietoje 
negalįs nusėdėti, ir jį, kaip kokį me

džiotoją, maudė į miškus. Be tų kelio
nių, jis irgi buvo tikras medžiotojas ir 
mėgdavo tas savo skaisčiasias girias. 
Grauža buvo tikras girinis-

Bet iš kitos pusės, surask tu man 
tikrą žmogų Lietuvai pirmuosius žings
nius bežengiant, kuris, be visai pama
nomos vokiečių kalbos, dar pakalbė
davo ir kitomis užsienio kalbomis ir 
be savo specialybės, nusimanė dar už
sienio gyvenime. Išvažiuodamas į už
sienį jis mėgdavo vadintis "inžinie
rium". Tas "inž." geriau skambėdavo 
ir atpalaidodavo jį nuo visokių sąvokų: 
"giria", "medžiai". Tokie intymūs da
lykai jam, o žmonės — nesuprantami. 
Inžinierius — tai akcija, tai tiltai, plak
tukai, matematiškos kalkuliacijos jau
giau priimtini žmonėms. Žodelio "de" 
prie savo pavardės užsienyje nepridė
davo, nors kaž kur dvarelyje, gilioje 
skrynioje gulėjo pergamentas, bylojąs 
tą apsireiškimą. Toks tai buvo iš visos 
pozicijos Grauža. 

Ir ne visai toks, kaip dažniausia jo 
kolegos jaunystėje kiek skurdę ir daž-

• niausia iš savo "bakužių samanotų" 
vykdavę į kurią Maskvą studijuoti, ma
mos įduotų duonos bakanų su savim 
ritini. Jie keliaudavo kartą ar du į 
metus. Tiek tos ir žinybos būta. Da
bar jie visi, kaip labai praktiški žmo
nės, susiskirstė sau visas au'kštąsiąs 
vietas. Bet į tą jiems nepažįstamą Ir 
dažniausiai keistą "užsienį" važiuoda

vo labai nenoriai, vis senu įpratimu 
savo duona vežini. Nekalbūs ir didžiai 
atsargūs. Kaip ir visomis, dar neištrū
kusiomis, sagtimis perdėm ir aklinai 
užsisagstę, kad koks prašalaiva iš jų 
kartais neištrauktų minčių ir nesuži
notų, kas jų sielose darosi. Bet Grauža 
užtai nevengdavo visomis galimomis 
ir dar daugiau negalimomis progomis 
nuvykti į tą savo artimą Berlyną, 
linksmą miestą. Kai žmogus išsiilgda
vo, ilgai provincijoje gyvendamas, Ber
lynas atrodė jam šviesiausias, turtin
giausias ir patraukliausias miestas pa
saulyje. Ir pamokinantis. Tad jis ir 
mokinos. Dar daugiau nukrypti į pie
tus: — į Vieną, Budapeštą, ar Pary
žių, jis neturėjo laiko, Lozanų jis ne
minėjo — tai senoms tetoms prieglau
dos. 

Išeidamas iš tokių savo nusistaty
mų ir Lietuvoje jis nesigraibė perdaug 
atsakomingų "vietų". Jis buvo paten
kintas savo distriktu. Daugiau esą 
laisvės. 

Tik šiandien jis bus pakliuvęs j šią 
"duobę"! Dabar šiek tiek imąs su šia 
vietove apsiprasti Grauža nutarė dar 
kartą apeiti šį "miestą" ir pažiūrėti, 
kas čia darosi 12 valandą ir kaip žmo
nės kvėpuoja oru, jei jie kvėpuoja. 

Miestelis, deja, buvo vis tas pate. 
ifilll namiukų. Daug įvairiaspalvių dė
žučių, vaikams pažaisti, vis atdaromis 
durimis. Tai buvo krautuvėlių eilė, su 

žmonėmis, remiančiais rentiniu, ir vis 
šaukiančiais: "Užeikite! Naujų pre
kių gavome... 

Viena žydaitė, darydama mani
kiūrą, savo aštriomis replemis cuk
rui skaldyti, kvietė irgi Graužą pirkti 
pas ją. 

— Valgyti... — nurodė mostu 
Grauža į savo ištuštėjusius grobus-

— Arbatos galima. 
— Kas gi geria arbatą 12 valandą! 

Ne. 
— Ne tai ne — ji patraukė pe

čiais. Ar maža keistuolių pasaulyje. 
Žydų gurguolė tempė pas gyvulių 

"piovėją" žalmargę, jauną tokią ir sim
patišką karvutę, visu Moizės įstatymu 
piauti. Būtent, aštrus peilis po gerklė, 
tik tris kartus patempiamas: vienas, 
du, trys ir visą laiką, kad peilis ne
griebtų kaulo. Paskui pati karvutė 
tenusispardo. 

Žalmargė, tokia jauna, tik kojomis 
įsistiebusi spyriasi. Grauža kaip tik ir 
reiškė jai visokiariopos užuojautos, 
nors jis žinojo, kad nieko negalima ši
toje eigoje pakeisti. Karvutė įsistie
busi kojomis stovi. Kiekvienas žingsnis 
gyvenime brangus. 

Priėjęs šventorių, — čia esama 
net kelių bažnyčių! — Grauža visu atsi
dėjimu perskaitė savo laikraštį, ku* 

. riame šiandie dominuoja arabų suki
lėlio, Abdel Krimo, išsami biografija, 
tiek reikalinga šiam miesteliui ir Grau

žai. Dar — Kulvos miestelyje vaisti
ninkas išsilaužė sau koją. Ir dar — 
viename iš penkių skelbimų, jauna pa
nelė jieško gyvenimo draugo, laikraš
tyje nenurodytu terminu ir sąlygomis. 
Skelbtis tai pažanga. Grauža be jokios 
pagarbos nusviedė laikraštį į gatvės 
dulkes. 

Užeiti gal į kunigus? Ne! Jei ir 
pavyktų susikalbėti, tai būtų amžinos 
arbatos ar, tikriau, amžinas tų arbatų 
ruošimas ir prisiruošimas ir šneku-
šneku-šnekučiavimas, ir kalbos apie vi
sus dėdžius ir dėdienes. Pažįstamus ir 
daugiau — nepažįstamus. 

Pagaliau Grauža priėjo ir atpaži
no tą vietą, kur šoferis šiandien jį iš
metė, užšokęs ant ūkininko suvalkiečio 
Vežimo. "Suvalkietis", kiek apkultu ve
žimu, nė nemanė nusileisti šoferiui. 
Jis tik tekino ir miklino savo botagą... 
Graužai pavyko pasprukti iš šių tem
peramentingų diskusijų. Nutaikęs va
landėlę, kai šoferis užsišaukė, kai jis 
jau nieko nematė ir negirdėjo, nely
gu tetervinas, susižavėjęs savo kuda
kavimu, Grauža mechaniškai ibruko f 

šoferiui atpildą, šoferis pakvitavo aki
mis priėmęs sumą. 

— O toliau? — klausia savęs 
Grauža. Vėl toji pati miestelio aikštė, 
kur, matyt, visi keliai į ją suveda. Nuo
bodžiausia ir naivus aikštės keturkam
pis, kaip kokio vaiko — nemokšos į sa
vo sąsiuvinį papieštas. Grauža prisi
minė Madoną. 

( Bus daugiau ) 
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2 .  M  u  z  i  e  j  i  n  i  ų  r i n k i n i ų  č  e  k  i  s  t  i  n  i  a  S  p  i  o  n  f t  ž  a s  

(Tęsinys) 

1949 m. spalio 26 d. Lietuvos Centrinė Valstybinė Biblio 
teka gavo šitokio turinio Marijampolės Miesto Burmistro raštą 
Nr. 9719: 

Centr. Valstybinės Bibliotekos Vedėjui, Kaunas Miškų g-vė Nr. 1, 
Prašau kiek galima greičiau perimti savo žinion buv. Marijonų 

vienuolyno knygyną, nes dabar knygyno užimamos patalpos reika 
lingos Raudonosios Armijos reikalams. 

Šis bibliotekai adresuotas raštas buvo persiųstas Kultūros 
Paminklu Apsaugos Įstaigai, kuri savo keliu dėjo visas pastangas 
tai vertingai 49 — 50 tūkstančių tomų bibliotekai apsaugoti. 
Tam reikalui buvo pasiųstas Į Marijampolę Kultūros Paminklų 
Apsaugos Įstaigos įgaliotinis Centrinės Valstybinės bibliote
kos vedėjas J. Rimantas kontakte su vietiniais atstovais su
rasti vietoje tinkamų patalpų bibliotekai perkraustyti. Deja, 
vietoje tokias patalpas rasti buvo neįmanoma. Tuo tarpu iš rau
donosios armijos vadovybės buvo reikalaujama bibliotek ko sku
biausiai iškraustyti, čia mes neminėsime Marijampolės Marijonų 
Kongregacijos Bibliotekos išmetimo bylos visų smulkmenų ir 
sunkumų, pažymėsime tik, kad raudonajai armijai spaudžiant, 
tas iškraustvmas vyko tiesiog nežmoniškai sunkiomis sąlygomis. 
Pagaliau, kai Centr. Valstybinės Bibliotekos tarnautojas J. 
Stanskis 1940 m. lapkričio 10 d. nuvyko tais reikalais į Marijam
polę, tai ten buvusio raudonosios armijos dalinio politinis vado
vas pareiškė, kad jis bibliotekos neišduosiąs. Jis pats apžiūrėjęs 
biblioteką ir radęs, kad ten yra daug religinio turinio knygų, ku
rias išdavus būtų galima pakenkti komunistinės idėjos įgyven
dinimui Tarybų Lietuvoje. Jis pakviesiąs Lenino vardo biblio 
tekos biliotekininką, kuris padarysiąs knygų atranką. Atrinkto
sios knygos būsiančios perduotos Kultūros Paminklų Apsau
gos Įstaigai, o antikomunistinio ir religinio turinio knygos bū
siančios sunaikintos. 

Nepaisant visų pastangų, tos bibliotekos pervežimas 
buvo labai sunkus. Dėl politinio vadovo užsispyrimo (neišdavimo 
jam pačiam ''reikalingo" žurnalo "Russkaja Starina" 1872-1893 
m. komplekto ir istorinio albumo "Russkaja Istorija v Karti-
nach") raudonosios armijos dalis sulaikė bibliotekos kartoteką 
ir pusę lentynų. 

Panašiai raudonosios armijos buvo traktuojama ir kita 
labai vertinga Kauno Kunigų Seminarijos Biblioteka. Ten iei-
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A. S. Trečiokas, 314 Walnut St. 

New Yorke - Brooklyne 
Antanas Sodaitis, 67-56 63rd St., Maspeth, N. ¥. 
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Hamilton, Canada 
Bronius Vengrys, 227 Brant St. 
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Tnininkavusio dalinio viršininko vyr. Įeit. Nikolajevo dėka dalis 
vertingų leidinių buvo sunaikinta. Centrinės Valstybinės Bibliote
kos tarnautoj oi, kurie dirbo minėtosios biblioetekos apsaugos ir 
perkėlimo darbą, net išeinamoje vietoje rado senų leidinių (Ma-
covskio) likučius. 

Smulkesnės bibliotekos buvo bolševikų "išvalytos" bendrai
siais naikintinų ir šalintinų knygų aplinkraščiais, o į stambesnius 
rinkinius jie atsiuntė specialiai tam paruoštus tarnautojus. Ne 
kam kitam, kaip politinio šnipinėjimo reikalui bolševikai pasisten
gė išvežti į Maskvą Lietuvos Užsienių Reikalų Ministerijos archy
vą. Į Centrinį Valstybės Archyvą bolševikų laikais buvo atko-
mandiruotas bolševikas Kopeičikas, kuris čia nuo 1940 m. gruo
džio pradžios ligi 1941 m. sausio mėn. pusės sudarinėjo išvežto
sios į Maskvą archyvinės medžiagos sąrašus. To jo darbo vai
sius buvo tas, kad apie 1941 m. sausio 15 d. iš Pažaislyje esančio 
Centrinio Valstybinio Archyvo buvo išvežta apie 50 dėžių, o iš 
Kaune, Laisvės Alėjoje Nr. 46, esančio archyvo slaptojo skyriaus 
apie 150 dėžių įvairios archyvinės medžiagos. Prie-tos pačios bol
ševikinės kategorijos elgesio priklauso ir Dotnuvos žemės Ūkid 
akademijos kai kurių knygų konfiskavimas. Konfiskuotųjų tarpe 
pažymėtinos šios: A. Smetonos, Petruičio, Maliausko, Rachmano-
vos, šultės, Šalkauskio, Jakšto, Putino ir kitų autorių raštai. 
Konfiskuotąsias knygas milicija sudegino. 

Kartais net sunku nustatyti, kur baigiasi bolševikų šnipi
nėjimas ir kur prasideda paprastas sauvaliavimas. Yra visa eile 
pavyzdžių, kurie rodo, kad ta sauvalė buvo prašokusi visas ribas. 
Kaip žinoma, prieš Lietuvos buvusių dvarų centrų nacionalizaciją 
Vytauto Didžiojo Kultūros Muziejaus ir Lietuvos paminklų kon
servatoriaus iniciatyva daugelyje tų centrų buvo surašyti kultū
rinės ir meninės vertės turį daiktai. Tai buvo padaryta remiantis 
tada veikusiais įstatymais. Praktikoj bolševikų pareigūnai į jų 
pačių valdžios įstatymus visiškai nekreipė dėmesio. Taip antai, 
Kultūros Paminklų Apsaugos Įstaigos įgaliotinio 1940 m. lapkri
čio 19 d. buvo užplombuoti Platelių dvaro, Kretingos apskr., me
niniai daiktai. 1941 m. gegužės 20 d. iš Kretingos atvykęs komu
nistų partijos sekretorius sauvališkai plombas atplėšė ir įsakė 
Platelių bibliotekos vedėjui be jo žinios niekam tų daiktų neišduoti 
Kelpšiškių dvare, Plungės valsčiuje, raudonosios armijos politinis 
komisaras "išrinko" ten buvusiame knygyne kontrrevoliucinę 
literatūrą ir išsivežė. 1940 m. lapkričio 20 d. Rūdninkų Miškų 
Urėdija pranešė, kad ten suregistruotus meninius daiktus pa
reikalavo išduoti kariuomenės reikalams Jakovas Nikolajevas, 
kas, žinoma, ir buvo padaryta. Panašių atsitikimų buvo daugybė 
NKVD, raudonosios armijos ir komunistų partijos nariai ne tik 
§mė atskirus meninius daiktus, bet vietomis darė ištisas tų daik
tų rekvizicijas, dažniausiai prisidengdami "būtinu reikalingumu". 
Tas "būtinas reikalingumas" paprastai buvo ne kas kita, kaip 
paprastas jų noras plėšikišku būdu pralobti. 

Lietuvoje gana gausiai buvo lankomas Vyta'uto Didžiojo 
Karo Muziejus, kuriame buvo išstatyta Lietuvos nepriklausomy
bės karų ir kita panaši medžiaga. Savaime suprantama, kad bol
ševikų valdymo laikais toks muziejus neišvengiamai turėjo "persi
tvarkyti". Visų pirma buvo pašalintas Lietuvo prezidento Antano 
Smetonos portretas, o jo vietoj atsirado naujo "prezidento" — 

•Justo Paleckio portretas. Medžiaga, vaizdavusi 1918 — 20 Lietuvos 
savanorių kovas su bolševikais, turėjo būti pašalinta ir jos vietą 
užėmė paprasčiausi propagandiniai plakatai bei bolševikų vadų 
portretai. Vytauto Didžiojo Karo Muziejus pamažu turėjo virsti 
komunistinės propagandos ir raudonosios armijos garbinimo 
įstaiga. 

Praėjus vos kelioms bolševiku okupacijos savaitėms, V. D. 
Muziejuje buvo įrengtas vadinamas "Vilniaus bylos" skyrius. 
Tas melagingas bolševikinės propagandos kūrinys atrodė šitaip: 

Centre po raudonais plakatais pastatytas didelis Stalino 
paveikslas, šalia jo — Lenino biustas. Iš šalių — Molotovo ir mar
šalo Timošenkos paveikslai. Tik jų šešėlyje buvo eksponuota 
Vilniaus bylos medžiaga: Lietuvos kariuomenės žygiavimas 1920 
metais pro Vilniaus katedrą, Suvalkų sutarties pasirašymas, 1939 
m. Lietuvos tankų kelionė į Vilnių, demarkacinės linijos gairių su
deginimas ir kt. čia pat buvo išstatytas ir Suvalkų sutarties ori 
ginalas, bei raudonosios armijos nuotrauka Vilniuje 1920 metais 
Visa tai turėjo simbolizuoti, kad Vilnius Lietuvai grąžintas Tarybų 
Sąjungos ir raudonosios armijos dėka. Ant sienos dar buvo iškabin
tas "Kovos" paveikslas, vaizduojąs jau sutryptą Lenkijos galybę. 

Ši pirmoji V. D. Muziejaus reforma buvo padaryta tikslu 
paraginti lietuviu būti dėkingus "draugui" Stalinui ir raudonajai 
armijai už Vilniaus "padovanojimą" (žr. "Darbo Lietuva", Nr. 84, 
1940 m. rugp. 31 d.) 

Taip "pertvarkytas" Karo Muziejus buvo gausiai lankomas 
raudonarmiečių ir jam nešykštėta net komplimentų. Antai 1940 m. 
lapkričio mėn. atsilankiusių 70 raudonosios armijos politinių komi
sarų ir politinių vadovų paliko svečių knygoje tokį įrašą: 

Muziejus gerai sutvarkytas. Mes visi labai patenkinti ir gavome 
pilną vaizdą apie kariuomenę ir apie lietuvių liaudies kovas dėl savo 
tautinės nepriklausomybės. Linkime dar didesnio pasisekimo muziejaus 
darbuose ir lietuvių liaudies kovų pavaizdavime po Stalino konstituci
jos vėliava už socialistinės Lietuvos naują šviesesnę ateit]. 

("Darbo Lietuva" Nr. 85, 1940 m. rugs. Id.) 

Kitąkart lankę muziejų raudonarmiečiai j knygą įrašė: 
Grupė Kauno įgulos aviacijos viršininkų aplankė Karo Muziejų 

su gilios pagarbos jausmu lietuvių istorinei praeičiai, Lietuvos liaudies 
revoliucinėmes kovoms prieš rusų caristinius engėjus. Mes buvome lai
mingi, gavę apžiūrėti muziejų istorinėmis Lietuvos dienomis, lietuvių 
tautos liaudžiai įsijungiant į didelę Tarybų Sąjungos tautų šeimą. 
Mus, kaip lakūnus, ypatingai sujaudino meilė ir pagarba, išreikšta 
didiesiems Lietuvos liaudies lakūnams, kapitonui St. Dariui ir St. 
Girėnui. ("Darbo Lietuva" Nr 93, 1940 m. rugs. 6 d.) 

Ne viena proga aukšti raudonosios armijos kariai pareikš 
dftvo "padėką" tuometinei Karo Muziejaus vadovybei už sumanų 
ir gerą muziejaus eksponatų sutvarkymą. Deja, jei vienas kitas 
tą darė iš nuoširdumo, tai daugumoje atvejų čia buvo nei dau
giau nei mažiau, kaip tik noras kokiu nors būdu parodyti savo 
'nusimanymą" Kaip tik tuo metu buvęs Karo Muziejaus viršinin
kas pulkininkas šarauskas kiek vėliau buvo suimtas, nuteistas ir 
ir varant į Rusiją drauge su kitais sušaudytas ,.. Tok| yra komu
nistiškas "nuoširdumas". 

Bolševikus išvijus iŠ Lietuvos, b© įvairių plakatų ir kitokių 
raudonų skarmalų, Karo Muziejuje jau buvo rasti šie paveikslai ir 
biustai: Paleckis, Caricino gynimas, Stalinas ir Vorošilovas 
Kremliuje, Leninas ir Stalinas prie tiesioginio laido, du Timošen
kos paveikslai, du Stalino paveikslai, Molotovas, Leninas Pet
rapily 1917 metis, ir Lenino, Stalino bei Vorošilovo biustai. 

Vytauto Didžiojo Kultūros Muziejus laimingu būdu išvengė 
didesnių bolševikinių operacijų ir visą pirmosios bolševikų okupa-

M A R G U M Y N A I  
K A R A S  inių karalius Hanumanas, padė

jęs indų dievui Ramai nugalėti 
SU • • . beždžionėmis demoną Ravaną. Indų pagarba 

beždžionėms privedė prie to, 
Indijos gyventojų dauguma, kad šiandien jų yra prisiveisę 

būtent indai, tiki, kad beždžionė iki 50 milionų, t. y. trims žmo-
yra jei ne šventas, tai bent nėms tenka 1 beždžionė, 
gerbtinas ir neskriaustinas gy- Indija visada sunkiai verčiasi 
vulys. Mat, savo laiku bėzdžio- su maistų. Retais metais arba 
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DAR VIENAS 
T A L K O S  M Ė N U O !  

Šis vasario mėnuo irgi dar įtrauktas į Dirvos 
plaitinimo laiką! 

Talkoje dalyvauti kviečiami visi skaitytojai 
ir kiti tautiečiai, kurie linki, kad Dirva būtų plačiau 
skaitoma ir stiprėtų savo turiniu. 

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

Penkiolika dovanų: 
Amerikoje gaunamų lietuviškų knygų, pasi

rinktų paties dovanų gavėjo, kiekvienam už $19 vartės 
(arba .$10 grynais pinigais). 

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

Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 
kaip 250 skaitytojų ir 250 platintojų taškų, tai yra, jei per tą laiką 
bus gauta ne mažiau kaip 250 naujų metinių prenumeratorių, arba 
atitinkamas skaičius dalinių prenumeratorių. 

Dvi dovanos: 
kiekviena P° ^30 
šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 

laimėjimo būdu. 
Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 

kaip po 400 abejų taškų. 

Dvi dovanos: 
kiekviena po S100pinigata-
šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams atiteks 

laimėjimo būdu.' 
Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 

kaip po 750 abejų tašk'j. 

Didžioji dovana .. $150 
Ši dovana bus paskirta daugiausiai taškų surinkusiam platin

tojui, tačiau tik tokiam, kuris bus surinkęs ne mažiau kaip 30 taškų, 
ir jei per talkos laiką bus išleista bent 1000 platintojų taškų. 

Jei du ar daugiau platintoju turėtų po iygiai taškų, tai ši dovana 
teks vienam iš jų laimėjimo kelia. 

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

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

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

Dovanos bus skirstomas 1951 m. vasario men. 
Smulkiau apie tai bus paskelbta atskirai. 

sausros arba potvyniai nesunai
kina ar bent neapnaikina der
liaus. Rūpestis dėl duonos kas
dieninės yra nuolatinis indo ir 
jo krašto vyriausybės palydo-, 
vas. Tuo tarpu masės beždžionių 
ramiausiai slankioja laukais, ne
varžomos landžioja miestuose 
ir vagia taip brangų maistą. 
Apskaičiuota, kad 50 milionų 
beždžionių per metus sunaudoja 
apie pusę miliono tonų maisto. 
To maisto, kurio trūksta žmo
nėms ir kuris turi būti impor
tuotas. * 

Su šia "Dievo rykšte" Indijos 
krašto vyriausybė pradžioje ėmė 
kovoti šitokiu būdu: miestuose 
buvo statomi spąstai beždžio
nėms, sugautos beždžionės sunk
vežimiais vežamos | džiungles 
ir ten paleidžiamos. Darbininkų 
šitai akcijai vyriausybė susi
rasdavo mahometonų tikėjimo 
indų tarpe, kuriems jų tikėjimas 
nedraudžia beždžionę skriausti. 
Tačiau šitokia kova buvo labai 
neprasminga: beždžionės arba 
sugrįždavo į miestus, arba pa
sklisdavo po laukus ir vis viena 
naikino Indijos maistą. Vadinas, 
valdžia tik be reikalo pinigus 
mėto. 

Galų gale kantrybės netekusi 
Nehru vyriausybė, besirūpinda
ma krašto gyventojų gerbūviu, 
nutarė paminti vieną oficialaus 
Indijos tikėjimo tiesą ir žudyti 
beždžiones. Viešai peskelbta, kad 
valdžia mokės po 5 rupijas (apie 
1 dolerį) už kiekvieną prista
tytą beždžionės galvą. 

Indo akimis žiūrint, tai* be 
abejonės, revoliucinis žygis. Ar 
krašto gyventojai staiga ir ur
mu ims naikinti beždžiones, ar 
tai darys nenoromis, ar iš viso 
vyriausybės žygio nenorės pa
remti — šiandieną sunku pasa
kyti. Viena aišku — auksinis 
dienos Indiios beždžionėms pa
sibaigė ir jos atsidūrė už civi
linės valdžios įstatymų ribų. 

Vv. 

njos laiką išbuvo beveik nepaliestas. Tiesa, kaikurie muziejaus lan
kytojai piktindavosi liaudies meno religiniais eksponatais, bet prie 
reformų tuo tarpu neprieita. Mat, iš Maskvos atsiųsti bolševikų 
valdininkai buvo užimti kitais "skubesniais" reikalais, kaip "liau
dies priešų" išaiškinimas ir 'likvidavimas. Iš komunistų partijos 
centro netiesioginiai buvo girdėti nepasitenkinimo balsų, kad V. D. 
Kultūros Muziejuje tebevyraujanti senoji "Smetonos dvasia", nes 
muziejaus vadovybė nepasiskubino daryti reformų. Kartą tame 
muziejuje apsilankęs faktiškasis to meto Lietuvos valdytojas, 
anksčiau buvęs Makvos pasiuntnys Lietuvoje, Pozdniakovas, 
pareiškė, kad dėl daugelio darbų prie Lietuvos muziejų "reformos" 
dar msą galima prieiti. 

(Bus daugiau) , 

Kas ko verkia ... 

Du airiai — Chansy ir Pa
trikas — atvyko į Ameriką. Iš-/ 
lipę New Yorke iš laivo, nutarė 
pirmiausia užeiti į restoraną. 

Kelneris atneša jų užsakytus 
valgius ir kartu padeda ant sta
lo indą su garsvyčiomis. 

Nei Chansy, nei Patrikas nė
ra savo gyvenime matę garsvy
čių ir nežino ką su jomis daryti. 
Galop Chansy pirmasis nutaria 
jų paragauti. Pasikabina kaupi-
ną šaukštelį ir įsideda į burną. 
Ir kaip bematant apsiašaroja. 

— Kas yra? Ko tu verki? — 
klausia nustebęs Patrikas. 

Chansy nenorėjo prisipažinti 
verkiąs nuo garsvyčių, ir sume
lavo : 

— Aš ką tik prisiminiau savo 
senelį, kuris buvo pakartas, f* 
man graudu pasidarė. 

Patrikas pareiškė draugui 
užuojautą ir nutarė taip pat pa
ragauti garsvyčių. Bematant ir 
jis apsiašarojo. Dabar Chansy 
kjausia, ko jis verkiąs. 

— Aš gailiuos, kad jis tavęs 
nepakorė kartu su tavo seneliu, 
— atsakė Patrikas. 

Seniausias £r gražiausiai ilius

truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
\ , 

ĮBteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 

. Kaina metams $2.00 

Su$ijp$žinti siunčiamus 
dovanai. 

- 6755 So. Western Av®, 

Chicago 36, 111. 
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D I R V A  

SLAPUKU BALSAI 
Gavau keletą paklausimų — 

ar skaičiau Naujienų sausio 31 
d. numeryje tūlus du straips
nius? Ar bus atsakymas? ^iti 
tiesiog ragino atsakyti... 

Hm... Atsakyti... Kam ir 
| ką? Vienas iš tų straipsnių 
"Isterijos balsas Dirvoje" pa
sirašytas K. Delmono, kitas — 
"Vadistinių ryšių dvasia" — 
Al. Grybausko. Yra pamato ma
nyti, kad ne tik pirmas, bet ir 
antras parašas yra slapyvar
džiai. Taigi, narsūs vyrai šū
kauja už kampo pasislėpę. Abu 
šūkauja del prof. V. Krėvės 
straipsnio pakedenimo. 

Na, bet, pagaliau, autorių pa 
vardės čia nesvarbu, nors kur-
nekur autoriui ir už prasimany
tos pavardės sunku pasislėp
ti... Iš esmės būtų galima kai 
bėti ir be parašų. Bet ar yra tuo
se straipsniuose kokia nors es
mė? 

Deja, išskyrus nervingą ne 
pasitenkinimą, kad štai kas nore 
drįsta klaidas pavadinti klaido
mis, prasimanymus prasimany 
mais ir melą melu — nieko dau
giau tuose straipsniuose esminic 
nėra. 

TĄIfPOS N»ARU08fM0 
Y KAUSIMAS 

Tiesa, Al. Grybausko pavarde 
pasirašytajame rašinyje, tarp 
eilės miglotų samprotavimų, 
miglotesnių net už patį straips 
nio pavadinimą, galima įžiūrėti 
vieną konkrečią mintį: lietuvii; 
tauta nebuvo tinkamai paruošti1 

sutikti ją ištikusį smūgį, ir dėl 
to neparuošimo yra moraliai at-
sakingas buvęs Lietuvos reži
mas. Apie tą dalyką galima kai 
bėti, bet juk ne apie tai bu v* 
kalba straipsniuose dėl V. Krė 
vės "atsiminimų". Tiesa, ir V. 
Krėvė lyg ir turėjo tą pačią 
mintį, bet jis ją rėmė-^eva 
faktais, kurie "ištikrų jų ne fak
tai. Tas ir buvo konkrečiai nu 
rodyta. 

šiaip jau, kalbant be šmeižia 
mo pobūdžio prasimanymo ar 
tuščių gandų, niekas rimtai nei 
neginčija, kad buvusiam Lietu 
vos režimui, pirmoj eilėj pre 
zidentui, vyriausybėms, bendra
darbiams bei rėmėjams krinta 
tam tikra moralinė atsakomybė 
dėl to, kad nelaimės atveju ne 
įvyko taip, kaip norėtųsi, kad 
būtų įvykę. 

* * 

Ak, tas "neparengimo" klau
simas ... Štai ir J. Bildušas 
skundžiasi, kodėl jam su dr. 
Pajauju per radiją vyriausybė 
iš Kauno (ar gal net ministeris 
Urbšys tiesiai iš Berlyno!) ne
pranešė, kad jau laikas... 
bėgti iš Klaipėdos. Dėl to nepa-
rengimo, mat, daug kam susi
darė nepatogumų, kiti net ir 
mušti gavę. * * 

Iš tikro, fr aš fcafcs dėl to 
paties neparengimo, Hitleriui 
įžygiavus į Klaipėdą, buvau dvi 
paras gestapo uždarytas Klai
pėdos kalėjime; kiti buvo kelias, 
kai kurie net po keliolika dienų 
Iš viso suimtų buvo apie 400. 

MARCH OF DIMES 
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Su kokia 20-čia teko būti dienoj 
kameroj. Jų tarpe buvo eilė ži
nomų klaipėdiečių veikėjų. Įdo
mus dalykas, nei vienas tada 
nekėlė to klausimo, kodėl jis 
nebuvo viešai paragintas laiku 
iš Klaipėdos pabėgti... 

' Vėliau ne kartą teko kalbėtis 
su J.J., Pagėgių šaujių būrio va
du, kuris tada bene labiausiai 
iš visų buvo sumuštas. Ir jis 
nekėlė to klausimo. Bet tie, ku
rie turėjo keblumų su rakandų 
išsigabenimu, ypač, kurie jų 
daugiau turėjo, tų tai daugelis 
triukšmavo... 

Na, žinoma, nepatogu, kai 
reikia taip staigiai kraustytis. 
Bet visdėlto labai įdomu, jei 
Urbšio vietoj Berlyne Ribben-
troppo diktatą būtų tekę priim
ti, pvz., M. Sleževičiui, ar jis 
būtų numatęs, kad bus ir areš
tų, bus ir mušimų; ar būtų 
anksčiau ir daugiau paskelbęs, 
negu buvo paskelbta? 

* * I 
Grįžkim kiek atgal. 1920 me-[ 

tais spalio 7 d. buvo pasirašyta 
Suvalkų sutartis. Vilniuje tada 
entuziastingai, kad ir ne taip 
dar patogiai, kaip vėliau Klaipė
doj, kūrėsi Lietuvos įstaigos, 
pradėjo pastovesnį gyvenimą 
planuoti šeimos... O spalio 9 
d. — krachas! Kaune buvo sei
mas, ne bet koks, o steigiama
sis, buvo vyriausybė — demo
kratiška, koalicinė — o ar buvo 
įspėjimas tautai ir ypač Vilniuje 
esantiems, kad — nepasitikėkit 
lenkų parašu, saugokitės, nes 
rytoj puls ? 

Gerai, kad tada lenkų j€gos 
buvo menkos ir buvo įmanoma 
per porą savaičių susiorganiza
vus atsiskirti. Bet Vilniaus ta 
da nebeatgavom ir Steigiamojo 
Seimo dėl to nekaltinom ... 

* * 

O vėliau? Vlikas, štai, pre
tenduoja, kad vokiečių okupa
cijos metu jis jau vadovavo tau
tai, kad jis jau nurodinėjo, kaip 
elgtis, ir kad tauta drausmingai 
jo klausė. Vlikas — ne kurios 
vienos partijos diktatūrinis, o 
sutartinai visų politinių grupių 
sukurtas organas. Kaip gi jis 
parengė tautą 1944 metais aiš
kiai ir nestaigiai artėjančiai 
antrajai bolševikų okupacijai? 
Ar nebuvo raginta niekam ne 
sitraukti, arba trauktis tik 
trumpam laikui, ar nebuvo 
skleidžiamos svajonės apie Chur-
chillio "regijonų planą", pagal 
kurį į Baltijos kraštus turėjo 
kažkokiu nuostabiu būdu ateiti 
ne bolševikai, bet Vakarų są
jungininkai? 

šiandien kai kas pusbalsia5 

ir papriekaištauja Vlikui, karr 
"neparengė tautos" naujai, ir 
šį kartą ilgai, bolševikų okupa 
cijai. Bet ar tie priekaištai pa 
matuoti? Viešpatie, ko gi ga 
Įima reikalauti iš kelių ar ke 
liolikos, tegul ir labai gerų vy
rų, atsidūrusių padėtyje, kaijr 
zuikio, kuriam skaliko danty? 
jau kulnus beveik siekia! Je? 
Churchilliai — Rooseveltai ne
išvengė klaidų, tai kaip galėjo 
išvengti "pogrindžio pelės"? 

Visi yra žmonės, kaip žmones 
tenka juos ir vertinti. Jei kai 
kada tenka papriekaištauti, tai 
dažniau todėl, kad kartais žmo 
gus užsimoja pats save perver
tinti. 

* * 

Grįžtant dabar prie atsako 
mybės dėl to, kas ir kaip atsi 
tiko pačios didžiosios nelaimė? 
metu, ima pagunda irgi paspė
lioti daugelio taip mėgiama te 
ma — "Kas būtų buvę, jei bū
tų buvę ne taip, kaip buvo" ... 

Iš tikro, jei prezidentas Sme 
tona bent kokiais 1936-37 me
tais būtų ėmęs ir pasakęs: "Na. 
vyrai, dabar užteks, eikit kas 
nors kitas prie to "lovio", apie 
kurį tiek daug kalbat" — kas 
būtų atsitikę? 

žinoma, būtų buvę daug pom
pos, turbūt, nemaža ir atsiskai 
tymų, o paskui... anksčiau ar 
vėliau būtų atėjęs lenkų uiti 
matum&s, paskui — Hitlerio ir 

pagaliau — Maskvos ultimatu
mas. 

Aš nežinau, ar išlikę (naujų 
viešpačių nesudoroti) ano reži
mo simpatikai turėtų tokią visai 
atbukusią sąžinę ir, taip jau 
akis išpūtę, kaip dabar daug 
kas, šauktų, kad — va, girdi, 
ką kiti padarė. Lietuvą prarado! 
Kai mes buvom — upės pienu 
tekėjo o dabar štai ko susilau
kėm! 

Ak, tada būtų daug atvirkščių 
aiškinimų ir, žinoma, kaltės jieš-
kojimų kur nors toliau, pra
eity ... 

Na, bet taip nebuvo, šiandien 
galima labai gudriai pakalbėti, 
jog tai buvo didelė A. Smetonos 
klaida, kad jis nesusiprato anuo 
metu perleisti atsakomybės ki
tiems. Klaida bent jau ta pras
me, kad tie, kurie save laiko 
vienirttėliais tautos galebėti pa 
šauktaisiais inteligentais, dabar 
turi tiesiog padovanotą proga 
įtikinėti, jei ne pasaulį, tai bent 
naivius žmones, kad Lietuva 
buvo juodos smalos katilas o jie 
— stebuklingas eleksyras, kurio 
net vienas šaukštelis tą srnal? 
galėjo peversti manų koše, c 
jei daugiau — būtų buvęs tik 
ras rojus ant žemės ... 

GERAS RADINYS 
K. DELMONUI 

Antrasis K. Delmonas — 
tipingai isteriškai rėkauja apie 
... isteriją Dirvoje. 

Apie faktus jis nenori nei 
užsiminti, nes, anot jo, — 
"mums demokratams" nesvar
bu ar V. Krėvė teisybę rašo, — 
jeigu tik apie tautininkus blo
gai rašo, tai ir gerai, o jei dar 
blogiau rašytų, tai būtų dar ge
riau. Ką gi į tai atsakinėti? Ir 
taip aišku, ko žmogus nori! 

Ta proga jis tipingu "tarybi
nės" spaudos pavyzdžiu atkalba 
litaniją apie algas, ordinus, pen
sijas "trigubas sargybas", Cho-
dakausko pajamas ir Rastenio 
straipsnius, neužmiršdamas ir 
"Suvalkijos ūkininkų žudymo" 
bei aklai kartojamų nesąmonių 
apie Lietuvos teismus. Su "ta
rybiniais" kūriniais ar jų pla-
gijatais nebediskutuojama ... O 
"K. Delmonui", tiek daug dė 
mesio atkreipusiam į Rastenio 
— Mariaus straipsnius (kurių 
turinį jis tiek teatsimena, kiek 
varpo skambėjimą nežinia ko 
kioj bažnyčioj) galima pasiūlyti 
susirasti nelabai seniai bolše
vikų paskleistą "Tėviškės bal 
są", ara kaip jis ten vadinasi tas 
propagandinis lapelis. Ten apie 
Rastenį yra prirašyta tokių da 
lykų, kokių nė jis pats nebuvc 
žinojęs. Puiki medžiaga "K 
Delmonui"! Pagal jo skelbiamu 
n u o m o n ę ,  t a i  g a l  n e t  i r  į . . .  
nepriklausomą - kultūros žurnal? 
tiktų... V. Rastenis 

Pavėlavę sukruskime 
Š.m. Naujienų 13 nr. kores

pondencijoj "Klaipėdos sukilimo 
minėjimas" nutylėtas beveik vi
sų kalbėtojų pabrėžtas būtinu
mas medžiagiškai remti Mažo
sios Lietuvos brolius, nes dabar
ties sąlygomis jų medžiaginė 
padėtis labai sunki. 

Minėjimo dalyviai nagrinėjo 
tos medžiaginės paramos reika
lą. Buvo laukta, kad minėjimo 
rengėjai ir vykdytojai pasiūlys 
šiuo reikalu kokį nors sumany
mą. Bet... juk tą rėmimą vyk
dant yra būtina įsteigti kokj 
nors vykdomąjį organą. Neor
ganizuotas rėmimas nepasieks 
norimo efekto ir pats rėmimas 
sunkiai įvykdytipas. ; 

Lietuviškus laikraščiu?; skai
tantiems lietuviams yra žinoma, 
kad keliose lietuvių kolonijose 
jau įsisteigė Mažosios Lietuvos 
Bičiulių draugijos - sambūriai. 
Tų bičiulių sambūrių tikslai la 
bai platūs, bet pirmoje eilėje, 
bent šiuo laiku, medžiagiškai 
remti Vokietijoje skurstančius 
mažlietuvius. Keli tokie sambū 
riai pirmoje eilėje Įsipareigojo 
išlaikyti vięną kitą klasę: vienin
teles paasulio lietuvių gimnazi 
jos Diepholze. 

Štai Kanadoje esančiose lie 
tuvių kolonijose Montrealyje. 
Toronte ir kitur, tokie bičiuliu 
sambūriai jau gana sėkmingai 
veikia. Ypač Montrealyje, brolio 
B. Katiliaus pastangų dėka, Įsi
steigė Mažosios Lietuvos Bičiu
lių draugija. Ji entuziastingai 
ėmėsi darbo. Taip, pvz., ta drau
gija su skyriais Toronte, Lon
done bei Winnipege jau baigia 
surinkti lėšas dviem gimnazijos 
klasėm Diepholze išlaikyti (vie
nos klasės išlaikymui būtina 
apie 100 dolerių mėnesiui). Be 
to, draugija, Mažosios Lietuvos 

Tarybos nurodoma, siunčia as
menines maisto bei rūbų siuntas. 

,Į Chicagą, besididžiuojančią 
pasaulio lietuvių sostinės vardu, 
krypsta vargstančių brolių ma-
žalietuvių akys. Reikia tikėtis, 
kad čia gyvenantieji lietuviai 
brolių mažalietuvių neapvils. 

Todėl iniciatorių grupė krei
piasi į visus Chicagos lietuvius, 
taip pat ir į visus lietuvius už 
Chicagos ribų, paremti iniciaty
vą įsteigti Chicagoje Mažosios 
Lietuvos Bičiulių sambūrių cent
rą. 

Jau yra patirta, kad dabar 
mūsų gyvenamomis sąlygomis 
yra nelengva susiburti vienon 
vieton ir numatytu laiku. Todėl 
minėto sambūrio steigimo ini
ciatoriai linkę, bent pradžioje, 
šiai idėjai ir iš jos išplaukian
čioms intencijoms įgyvendinti, 
susirašinėjimo būdu suburti tam 
pritariančius lietuvius, šis kvie
timas liečia visus lietuvius, gy
venančius Chicagoje ir už jos 
ribų, net kitose valstybėse (tiks
las — kviesti energingesnius bi
čiulius įgaliotiniais sambūrio 
skyrius steigti). Šiuo tikshi 
kiekvienas J. A. Valstybėse gy
venąs lietuvis kviečiamas para
šyti atvirlaiškį su vienu žodžiu 
"Pritariu", savo parašu ir adre
su. Atvirlaiškį prašoma siųsti 
iniciatorių įgaliotinio vardu: 
Jonas čėsna, 3442 So. Lituanica 
Ave., Chicago 8, 111. 

MLB sambūrio pradinio bfi-
rimosi laiku visiems šiam žy
giui pritariantiems informaci
jos apie sambūrio vystymosi ei
gą, pakvitavimai, vadov. organų 

Atsiskaitykime! 
Mūsų laikraščiai skundžiasi, j tik Lietuvių Kelio atvejis skir-

kad skaitytojai dažnai vėluoja
si su prenumeratos susitvarky
mu. šito aš ir vengiu. Nors kar
tais turiu sunkumų su pinigais, 
bet prenumeratą stengiuosi pra
tęsti laiku. 

Bet tą patį turiu pastebėti 
ir laikraščių administracijoms. 

Štai tarp gruodžio 6 d. 1950 
m. ir sausio 6 d. 1951 m. iš
siunčiau pinigus Dirvai, Vieny
bei, Tremties atstovui J. A. V., 
Laisvoji Lietuva (Kanadoje) ir 
... Lietuvių Kelias. Deja, pa
kvitavimų negavau iš niekur. 

Tuo tarpu kai iš Anglijos ar 
Argentinos pakvitavimus gavau 
per porą savaičių, iš kaimyninės 
JAV nei per mėnesį nesulaukiu. 

Dar gražiau su Lietuvių Keliu. 
Nei laikraščio, nei pinigo, nei 
kvito... 

Nepatogu buvo priminti, bet 
kad jau pradėjau nesusigaudyti 
tarp krūvos perlaidų. Nežinau, 
kam apmokėta, kam — ne. Ypač 
susidaro nepatogumų, kai siun
timas susirenka į kelias vietas, 
o Kanados paštas leidžia siųsti 
tik 10 dol. į mėnesį. 

Taigi, geriau atsiskaitykime 
laiku. 

Su pagarba 
A. Bruškevičius 

Sudbury, Canada. 

• Pakvitavimų niekam nebe-
siunčiame, išskyrus ypatingus 
atvejus, kur atrodo, kad to bū
tinai reikia. Siųsdami pinigus 
paštu, gaunate pakvitavimus iš 
pašto. Jei jau tuose sunku be-
susigaudyti, tai gavus pakvita-

rinkiminiai ir istatu .aptarimui) įvimus dar *r pačiu laikiaščių 
bus tik dar sunkiau ... Pakvi-projektai bus siuntinėjami raš

tu. Bičiuliams pageidaujant, bus 
sukviestas bičiulių susirinkimas. 

Iniciatoriai 

*• 1 t » * »<u Ą „ 

Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šit 
skaitytojai: 
Raslavičius L. Chicago, $1.00 
Mozūras Br., Canada, 1.5C 
Sketerytė M., S. Bend, Ind., 1.0( 
Grigaitis Em., S. Omaha, N: 1.0C 
Žilinskas A. Hoosick Foils, 

•N. Y. 1.0C 
Blinstrubas T., Chicago, 1.0 
Janukevičius Teof., Hart

ford, Corin. 1.0( 
Juodvalkis A., E. Chicago, 

Ind., 1.0C 
Kančienė Adelė, Cleveland, l.CC 
Domeika P. Detroit, Mich. 1»00 
Spūdis Marija, Cleveland, 
Simonaitis B., Cicero, 111. 
Valiukėnas J., Rochester, 
Stasys B., Chicago, 111. 
Archis Vincent, Lon Angeles, 

Cal. 1.00 
Kalėda D.", Pittsburgh, Pa. 1.00 
Kazėnas Julius, Cleveland, 2.00 
Banys Aiekas, Cleveland, 2.00 
Peteris J., Cleveland, 1.QP 

ASMENYBIŲ KONKURSAS? 

i.ec 
i.oc 
IM 

1.00 

Draugas skelbk naują kon
kursą — parašyti straipsniui 
apie ryškiausią lietuvių asme
nybę šio šimtmečio pirmoje pu
sėje. Skiriamos preęiijos — 50, 
30 ir 20 dolerių už geriausius 
straipsnius, o premijų nelaimė
jusius straipsnius redakcija taip 
pat pasilieka sau teisę spausdin
ti. Premijoms paskirti komisija 
sudaryta iš šių asmenų: konsu
las dr. P. Daužvardis, dr. K. 
Drangelis, red. E. Kubaitis, dr. 
O. Labanauskaitė ir prof. B. 
Vitkus. Straipsnių autoriams pa
tiems leidžiama pasirinkti as
menį, apie kurį rašys, leidžiama 
rašyti net kelis atskirus straips
nius apie atskirus asmenis, tik 
reikalaujama, kad jie būtų pa
sirašyti ta pačia slapyvarde. 
Slapyvardės reikalaujama pre
mijų paskyrimo objektyvumui 
užtikrinti. Tikroji autoriaus pa 
vardė turi būti atskirame voke, 
kuris bus atidarytas tik po pre
mijų skirstymo. 

Sumanymas gana Įdomus, tik 
visdėlto neišvengiamai lenda vie
na abejonė — dėl to objektyvu 
mo galimybės tokiame konkur
se. 

Abejonės pamatas štai koks: 
straipsnio autorius nuo komisi 
jos gali slapyvardžiu pasislėpti, 
bet tos ryškiosios asmenybės 
apie kurią rašys, juk nepaslėps 
Kyla klausimas — kas nulems: 
ar tik straipsnio gerumas (Įdo
mumo, stiliaus, žinių tikslumo, 
pamatavimo atžvilgiais), ar pa 
čios asmenybės parinkimas? 

Suprantama, kad tai nėra koks 
tikslus asmenybių populiarumo 
išmatavimas, ir jeigu kuriam 
straipsniui minėta komisija pa 
skirs premiją, tai iš to dar ne 
bus galima spręsti, kad tame 
straipsnyje aprašytas asmuc 
(miręs ar dar gyvas) jau tikra-' 
visų akyse ir yra ta neabejotina" 
ryškiausioji lietuvių asmenybė 
Tokį klausimą iš viso labai sun * 
ku, gal net neįmanoma išspręsti, 

i Tad Ar ais konkursas susidurs 

su labai "slidžiais" klausimais, 
nes bus įspdžio, kad čia premi
juojami ne tik autoriai, ar gal 
net ir visai ne autoriai, o straips
niuose aprašomi asmenys. Tad 
komisija, sutikusi būti teisėja 
tokiame konkurse, prisiimą ne 
paprastą konkursinės jury ko
misijos autoritetą ir atsakomy
b ę ,  o  ž y m i a i  d a u g i a u . . .  

B K. Naujokas 

tavimas yra pats laikraštis. Jei 
jo siuntimas nutrūksta, tada 
reikia tuojau pranešti adminis
tracijai ir bandyti išsiaiškinti 
to priežastis. Kai kurie JAV 
leidžiami lietuviški laikraščiai 
dar siunčia pakvitavimus, bet 
daugumas to nebedaro, kaip ne
bedaro ir beveik visi didieji 
anglų kalba leidžiami JAV laik
raščiai. Prieš prenumeratos pa
sibaigimą vistiek tenka siųsti 
pranešimą, kad jau baigiasi. 
Todėl skaitytojas tą rūpestį ga
li drąsiai palikti administraci
jai, ji pati primins, kada rei
kia atnaujinti. 

Iš laiške paminėtų laikraščių 

tingas, kadangi jis nuo gruodžio 
pradžios — laikinai ar visiškai 
— nebeišeina. Red. 

NEPRIIMA Į "ROJŲ 99 

Amerikiečių spauda aprašo 
liūdną vieno Amerikos komunis
to istoriją. Newyorkietis Arden 
Perin, 29 m. amžiaus, priklausė 
Amerikos komunistų partijai, 
tačiau buvo iš jos išmestas už 
tai, kad nesilaikė partijos lini
jos. Laikydamas save šimtą-
procentiniu komunistu, nutarė 
vyrukas vykti į komunistinį 
rojų" — Sovietų Sąjungą. 
Prieš du mėnesius pardavęs 

vis dar tebesąs idėjinis komu
nistas. Kuproto ir lazda neati
taisys ... 

ATITAISYTINA 
K L A I D A  

Dirvos 4 numeryje, 5 pusla
pyje, Dr. B. Nemicko straipsny
je, penktos skilties trečioje pa-
staipoje yra surinkta: "Lieta-

visą savo inventorių, .pasiėmęs į vos Respublikos Konstitucija nu-
savo žmoną Lilian ir 4 mėnesiu 
dukterį Dolores, nuvyko į Suo 
mijos sostinę Helsinki, čia jam 
nepavyko gauti leidimo perženg
ti "rojaus" sieną ir jis nusi 
dangino į Prahą, čekų saugume 
organai išlaikė jį 5 savaites areš 
te nuolat tardomą ir galop nu 
sprendė, kad jis ne tik negali 
peržengti palaiminto "rojaus' 
sienos, bet ir iš viso negali būti 
už geležinės uždangos. Nuskrai 
dirto jį į Angliją, čia jį su
laikė Anglijos saugumo organai 
nes neturėjo reikiamų vizų. Tc 
maža: pilietis beturi 28 dolerius 
o tiek pinigų neužtenka kelio 
nei į Ameriką. Iki sulauks pa 
galbos iš draugų bei Anglijos Įs 
taigų sprendimo, žmogelis vargs 
ta kaip tikras DP — dieną gy
vena aerodromo laukiamajame, 
o nakvoti eina į vietos kalėjimą. 

Laikraštininkams žmogelis pa
siskundė savo nesekme, blogu 
elgesiu Čekijoje, tačiau psūiitrė 

mato nepriklausomą ir suvere
ninę vyriausybę." Aišku, ir 
konstitucija numato, ir auto-
riu rašė, ir surinkta turėjo būtiįoklvn 11, N. Y. 
ne "vyriausybę", bet "valstybę". I Kaina $2.00. 

Viesas pasižadėjimas 

L I E T U V A I  

Atsimindamas nepapras t a i 
sunkią — kaip niekad savo isto
rijoje — mano gimtojo krašto 
Lietuvos padėtį po žiauria amži
nojo jos priešo Maskvos bude
lio letena; atsimindamas, kad 
pats esu viena mažutė tos Lie
tuvos dalelė, kuri laimingu būdu 
atsidūrė pačioje turtingiausioje 
pasaulio šalyje Amerikoje ir gali 
laisvai gyventi, dirbti bei gal
voti; atsimindamas VLIKo, pa
liktųjų pfie Z mėnesius Vokie
tijoje tremtinių ir Amerikos 
Liet. Rašytojų D-jos šauksmą 
spaudoje gelbėti Lietuvą ir lie
tuvišką kultūrą, — nutariau kas 
metą skirti iš savo darbo paja
mų 60 dolerių Lietuvos reika
lams. šiuos pinigus paskirstau 
taip: 

1) 10 dolerių kasmet moku 
Vlikui (arba tėvynės vadavi
mui iš despotų ir negirdėtų žu
dikų rankų). • ą 

2) 25 dol. kasmet moku Liet. 
Rašytojų Draugijai Amerikoje 
(remti lietuvišką knygą bei lite
ratūros meną, kaip vienintelį ir 
kultūringą ginklą prieš lietuvių 
nutautėjimą, Lietuvos vardo pa
kėlimą ir tautinės sąmonės ug
dymą) . 

3) 12 dol. — taigi po 1 dol. 
per mėnesį, kaip spaudoje buvo 
prašyta — kasmet moku Vaka
rų Vokietijoje esančiai vieninte
lei pasaulyje lietuvių gimnazijai 
(kad augintų naujus sąmonin
gus tautos vadus-inteligentus). 

4) 13 dol. kasmet moku Vaikų 
Teatrui Chicagoje (kad šisai iš
saugotų nuo ištautėjimo ir išug
dytų sveiką, dorą jauną lietu
višką kartą). 

Be to, atsižvelgdamas į rašy
tojo B. Babrausko sveiką spau
doje iškeltą patarimą, jog pirma 
Lietuva ir Lietuvos kultūros rei
kalai. o paskui naujas kostiumą® 
ir šaldytuvas, — pasižadu kas
met prenumeruoti ne mažiau 
kaip 5-6 liet. laikraščius bei žur
nalus (šiems 1951 metams užsi
prenumeravau viso 9) ir pirkti 
kasmet po 8-10 ar daugiau lie
tuviškų knygų. 

šis mano pasižadėjimas ga
lioja tol, kol gyvensiu Ameri
koje ir kol Lietuva bus okupuo
ta. (Sunkios ilgos ligos atveju, 
trūkstant pinigų, pasižadėjimas 
irgi laikinai netesimas). Pasiža
dėjimą skelbiu viešai, kad at
rasčiau šios rūšies draugų, ypa
čiai tremtinių tarpe. 

St. Tamulaitis 
4141 So. Artesian Ave. 

Chicago 32, 111. 

Naujas žodynas 
V. Pėteraičio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 
žodynas" 

Gabija, 370 Union Ave, Bro-

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

— 50 centų vienam minėsim — 1 

TREMTIES atstovai: 

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

Čikagos miestui ir Kanadai — 
V. Stuogis, 1114 Florence. Ave., Evanston, 111. 

REMDAMI TREMTI, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE Už.lURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 
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Nauji Čiurlionio ansamblio garbčs nariai 
Minėdamas savo veiklos de

šimtmeti, Čiurlionio Ansamblis 
išsirinko tris naujus garbės na
rius: kun. Feliksą (iurecką, prov. 
Steponą Nasvytį ir prof, kampoz. 
Juozą Žilevičių. 

Čiurlionio Ansamblis nėra vien 
dainininkų ir šokėjų grupė, 
čiurlioniečiai savo meninį dar
bą glaudžiai sieja su gyvybi
niais Lietuvos reikalais. Lietu
viškos dainos ir šokio galimai 
tobulesnis atlikimas nėra Čiur
lionio ansamblio galutinas tiks
las. Tai tik meninis ginklas ir 
veiklos priemonė čiurlioniečiams 
visuomenininkams ir kovotojams 
už Lietuvos ateit], už jos vardą 
ir vietą pasaulio tautų tarpe. 

Ansamblio darbas yra radęs 
didelio pritarimo mūsų visuo
menės eilėse. Asmenis; ypatingai 
nusipelniusius ansambliui ar tai 
tiesiogine pagalba, ar kurių 
darbas ir nuopelnai rišasi su 
ansamblio idėjomis bei tradici
jomis, Čiurlionio Ansamblis ren
ka savo garbės nariais. 

Vos tik Čiurlionio Ansambliui 
jsisteigus, visi mūsų didžiojo 
genijaus M. K. Čiurlionio šeimos 
nariai buvo paskelbti ansamblio 
garbės nariais. Per ansamblio 
gyvavimo dešimtmetj nemažas 
būrys šviesių, taurių lietuvių 
buvo išrinkti f garbės narius. 
Daugelis jų yra likę Lietuvoje, 
daugelio likimas nežinomas. Du 
ansamblio garbės nariai, a. a. 
kun. Alfonsas Lipniūnas ir a. a. 
majoras Stasys Puodžius yra 
nužudyti Vokietijos koncentra
cijos stovyklose už kovą del Lie
tuvos laisvės. 

Tremtyje nebuvo išrinkta nei 
vieno garbės nario. Ir tik dabar, 
minint ansamblio veiklos de
šimtmeti, ansamblio garbės šei-
mon parinkti trys nauji asme-

1 f nvs. 

Kun. Feliksas Gureckas yra( 

vienas tų asmenų, kuriam an- j 
samblis didžia dalimi gali dė- j 
koti už ansamblio veiklos atgi
jimą karui besibaigiant 1944 -
45 metais Vienoje, čia netenka 
kalbėti apie ypatingai sunkias 
to meto sąlygas, apie nuolatinius 
karo pavojus ir visišką padėties 
netikrumą. Tokia būklė labai 
trukdė atnaujinti ansamblio 
darbą. Tada pagalbon atėjo kun. 
F. Gureckas. Jo energija, nepa
laužiamas optimizmas ir santy
kiai su austrų dvasiški j a vėl 
padėjo ansambliui keliais gerais 
pavykusiais koncertais atnaujin
ti darbą, kuris ir dabar tebe-
tęsiamas. 

Ansamblio atvykimas Ameri
kon yra glaudžiai susijęs su 
prof. Stepono Nasvyčio vardu. 
1948-49 metais prasidėjusi ma
sinė tremtinių emigracija ir 
Čiurlionio Ansamblį vertė apsi
spręsti, j kurį kraštą persikelti, 
kol kelias į tėvynę bus laisvas. 
Ansamblio vadovybė manė, kad 
tiksliausia būtų vykti į JAV. 
kur jau nuo seno gy vena dideli." 
skaičius lietuvių ir vyko didžioji 
tremtinių dalis. Bandyta an 
samblį per vandenyną perkelti 
Amerikos ir lietuviškųjų organi
zacijų pagalba, bet nesisekė. 
Vokietijoje padėtis vis blogėjo, 
kai kurie ansamblio nariai, ne
begalėdami ilgiau laukti, ryžo
si emigruoti Į kitus kraštus. 

Tuo laiku provizorius Stepo
nas Nasvytis, pasitaręs ir pa
dedamas Clevelando lietuvių, 
greitu laiku suorganizavo visam 
Čiurlionio Ansambliui asmeniš
kas darbo ir buto garantijas ir 
po kurio laiko čiurlioniečiai lai
mingai pasiekė Amerikos kran
tus. 

Prof, kompozitorius Juozas 
Žilevičius jau tais laikais, kada 

KLAIPĖDOS SUKILIMO MINĖJIMAS 
H A R T F O R D E  
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jam teko būti Klaipėdos kon
servatorijos direktoriumi, ypa
tingą dėmesį kreipė lietuvių 
liaudies muzikai. Prof. J. Žilevi
čius skatino savo mokinius at
kreipti daugiau dėmesio į liau
dies muziką, nepaprastai vertino 
lietuvių liaudies dainas, kurių 
ne vieną savo meistriškomis 
harmonizacijomis pavertė tikru 
lietuvių muzikos šedevru. Kon
servatorijos studentų tarpe or
ganizavo liaudies meliodijų ir 
insrtumentų rinkimų konkursus. 
Tada buvo atrastas ir Sekminių 
ragelis, kuris Čiurlionio Ansamb
lio orkestre tapo vedamuoju 
instrumentu. 

Ir Čiurlionio Ansamblio veik
lai prof. J. Žilevičius kreipė 
nuolatinį ir ypatingą dėmesį. 
Be jo sveikinimo, be jo autori
tetingos nuomonės nepraėjo nei 
vienas ansamblio svarbesnis žy
gis. Jo moralinė parama. an
samblio darbui visados buvo la
bai vertinga ir žymi. 

Sausio 28 d. Hartfordo lietu
vių klubo salėje gražiai paminė
ta Klaipėdos atvadavimo sukak
tis. Paminėjimą surengė Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos skyrius. 
Kalbėjo teisininkas pulk. T. Se
reika ir W. M. Chase. Meninę 
programą atliko Vilniaus teatro 
aktorė Janukevičienė ir jaunų 
lietuvaičių šokėjų grupė. Tai 
pirmas Klaipėdos atvadavimo 
sukakties paminėjimas Hart
forde. 

Pulk. T. Sereika trumpai pa 
pasakojo, kaip Klaipėdos krašto 
sukilimas įvyko. O W.M. Chase 
kalbėjo apie to laikotarpio po
litinius įvykius, lenkų ir jų bi
čiulių planus apglemžti Klaipė
dą ir vėliau Lietuvą įjungti į 
Lenkijos valstybę Liublino uni
jos pagrindais. Drauge jis pa
vaizdavo mažalietuvių šimtme
čių tautinę rezistenciją bei j u 
kultūrinius ir politinius veiks
mus. Jis pasakė: Mažoji Lietuva 
visko pergyveno per 700 m., vo-

PER 20 METU PIRMAKART SUSITIKO! 

S L A  S K E L B I A  

TAUTAI STIPRINTI VAJŲ 
Kviečia visus sąmoningus lietuvius i bendrą 

> darbą tauto* gyvybei išlaikyti 

Susivienijimo Lietuviu Amerikoje Pildomoji Ta
ryba nutarė paskelbti nauju narių įrašymo i SLA 
vajų ir išrinko tokio Vajaus pravedimui komisiją: 
prezidentą W. F. Laukaitį, vice prezidentą Povili P. 
Dargi ir sekretorių M. J. \ iniką. 

SLA Vajaus Komisija, atsižvelgdama į lietuvių 
tautos bei Lietuvos Valstybės tragingą padėti, kuomet 
aziatišku žiaurumu pasilaikantis rusiškas komuniz
mas grūmoja išžudymu lietuviu kuomet tarptautinių 
santykių stovis yra pavojingai įtemptas, nutarė jung
ti su šiuo Vajumi lietuvių tautinės sąmonės stiprini 
mą. Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą, remiant 
Jungtinių Amerikos Valstybių pastangas žmonijai 
taiką užtikrinti, demokratinėms laisvėms išlaikyti ir 
jas įgyvendinti visame pasaulyje, šių gyvybinės 
reikšmės tikslų atsiekimui, nutarta visų šiame Vajuje 
prisirašiusių narių dalis mokesčio skirti tiems tiks
lams atsiekti, todėl nutarta ir šį Vajų pavadinti: 

TAUTOS STIPRINIMO SLA VAJUS 

sis reikšmingas Tautos Stiprinimo SLA Vajus 
prasideda Vasario 16 Dieną, šiais metais, šio Vajaus 
laiku įstodami į SLA ne tik turit progą palengvin
tomis s.jlygomis apdrausti savo gyvybę ir sveikatą, 
bet kartu įsitraukiate i tautos gelbėjimo ir stiprinimo 
veikli ir savo mokesčiais paremiate tą gyvybinės 
svarbos veiklą. Tok is SLA Vajus iš viso pirmas vi
soje SLA istorijoje. 

Vajaus Komisija nuoširdžiai kviečia vietas ge
ros valios lietuvius be atidėliojimo patapti SLA nariais 
ir prisidėti prie didžiųjų tautos gelbėjimo ir stiprini
mo darbų. Kartu prisidėsite įgyvendinimui visų kil
niųjų SLA fraternalinių tikslų ir užtikrinsite sau ir 
visiems SLA nariams praktiškas fraternales naudas. 
Įstojimo į SLA reikalais informacijas suteiks SLA 
kuopų organizatoriai ir kiti veikėjai, arba rašykite 
SLA sekretoriui: 

Dr. M. J. Vinikas, 
307 W. 3 0 th St. New York 1,N.Y. 

Columbo Lietuvos Bičiulių-
Klubas sausio 27 d. suruošė lie
tuvių susivienijimo šventę — 
pobūvį, kuriame dalyvavo apie 
120 dalyvių. 

Mok. P. Masys ir kun. St. Va-
liušaitis savo kalbose pareiškė 
džiaugsmą ir pasitenkinimą dėl 
tokio gausaus dalyvių skaičiaus. 
Priminė gražią columbiečių pa
ramą 1918 m., kai vien tik Co
lumbo lietuviai, atsižadėdami sa
vo papuošalų bei laikrodžių, yra 
surinkę 15 kg. aukso Lietuvai. 

! Paragino ir ateityje neišsižadėti 
! garbingo lietuvio vardo ir pa 
'gelbėti Tėvynei bei vargstan
tiems tautiečiams. Pakvietė vi-
; sus ko gausiausiai atilankyti į 
Vaario 16 minėjimą, kuris i vyk s 
Vasario 24 d. Buvo pranešta kad 
Į Vasario 16 minėjimą mielai 

I sutiko atvykti ir pasakyti kalbą 
i prof. K. Pakštas. 
i Po kalbų, užkandžių metu Mr. 
| R. Whitehead parodė savo filmą 
| su gražiais Amerikos vaizdais 
ir nufilmavo visus susirinkusius. 

Gražus būrelis svečių iš Day 
tono su kun. V. Katarskiu įnešė 
jaunuoliško gyvumo lietuviško
mis dainomis, šokiais bei akor
deonu. Buvo atsilankę ir latvių 
atstovai# 

Tiek senieji, tiek naujieji 
ateiviai turėjo progos arčiau su
sipažinti, pasišnekėti, pasivai
šinti bei pasišokti. Buvo net to
kių, kaip Domininkas Kungvs, 
kuris jau 20 metų gyvena Co-

lumbe, bet nežinojo, kad čia 
esama ne tik lietuvių, bet kad 
ir jo netolimas kaimynas, gyve 
nąs per kelis blokus, yra lie
tuvis. Daug buvo tokių, kurie 
visai nebuvo pažįstami. Seniau 
sias lietuvis pasirodo esąs Alek
sandras Polaitis, turįs apie 79 m. 
Jis per savo išgyventus Columbe 
48 metus pirmą kartą esąs to
kioj didelėj lietuvių draugijoj, 
kuri, anot P. Masio, taip stai
giai, kaip bombos sprogimas, 
įsisteigė. • 

Prie šios šventės paruošime 
daugiausiai prisidėjo: Gergaliū-
nai, Grybai, Juškos, Masiai, K. 
Pocius, Rouikai, Tribuliai ir kt. 

v * 
Daktaras "V. Karoblis, gyv. 

Columbus mieste, išlaikė reika
laujamus gydytojo egzaminus. 
Jis dirba St. Anthony's ligoni, 
nėj ir ligoninės personalo bei 
ligonių yra labai mėgiamas, kaip 
malonus žmogus ir geras dak
taras. Apie jo egzaminų išlai-

| kymą šiomis dienomis peskelbė 
j Columbo didžiausias dienraštis 
|"The Columbus Dispatch", 
j * * 

Inž. J. Sakavičius, iki šiol tu
rėjęs gana gerą darbą Columbus 
mieste, neseniai buvo pakvies
tas dirbti, kaip inžinierius Į 
Lancaster'į, netoli Columbo. Su
sirgus fabriko vyr. inžinieriui, 
dabar eina jo pareigas. 

B. S. 

kiečių valdymo laikais, bet išlai
kė savo tautinį ir kultūrinį gy-
veimą ilgai. Karaliaučius, Tilžė, 
Klaipėda ir kiti miestai 17, 18 
ir 19 amžiais buvo lietuviškesni 
už Vilnių Gardiną ir kitus di-
džialietuvių miestus; mažalie-
tuviai pirmieji davė Lietuvai 
raštą, liaudies dainas, jie supa
žindino Vakarų Europą su lietu
viška kalba, literatūra, daina ir 
lietuvių būdo savybėmis bei 
liaudies menu. 

Didžialietuviai didžiuojasi su
laukę Basanavičiaus, Kudirkos, 
Smetonos, Maironio Vaižganto, 
Valančiaus ir Daukanto, kurie 
išsaugojo ir atgaivino lietuvišką 
liaudį, paruošė ją į laisvę. Ma
žosios Lietuvos žmonės nema
žiau pasireiškė. Jie davė mūsų 
tautai Donelaitį, Brazį, dr. Vy
dūną, M. Jankų ir eilę kitų, ku
rie pasireiškė kultūros, mokslo 
ir meno bei politikos srityse ir 
išlaikė rezistenciją ligi dabarties 
laikų. Taipogi W. M. Chase pa
reiškė apgailestavimą kad Vil
kas neįsileidžia mažalietuvių ta
rybos narių. 

Baigdamas savo kalbą jis 
prašė susirinkusius Klaipėdos 
sukakties minėjimo proga pa
sveikinti mažalietuvius, išreikš 
ti jiems simpatijas ir suteikti 
moralinę ir nors kuklią me
džiaginę paramą tremtyje gy
venantiems. 

Padarius rinkliavą, gatita $ 
81.89. Pinigai bus pasiųsti skir
tam tikslui. 

Mūsų lietuviškoji bendruome
nė prelegentų pareiškimus, ra
ginančius didžialietuvius ir ma
žalietuvius prie bendradarbiavi
mo Lietuvos vadavimo reikaluo 
se, sutiko labai gausiais aplo
dismentais. 

Mūsų kolonijos lietuvių sam
protavimas sutapo su prelegen 
tų. Galima suprasti, kad jie dau
gumoje neigiamai vertina Vii 
ko užsispyrimą — neįsileisti 
Mažosios Lietuvos Tarybos ats
tovo f Vliką. MC. 

Lietuvio dailininko paveikslas 
GERIAUSIŲ DARBU PARODOJE 

Los Angeles, Cal., apsigyve-
mūsų dailininkas Povilas Pu-
zinas milžiniškais žingsniais įko
pęs j pirmaeilių Amerikos daili 
ninku eiles — puikiai reprezen 
tuoja lietuvius menininkus, daly
vaudamas įvairiose parodose 
kuriose, kaip jau anksčiau buvo 
spaudoje pastebėta, yra laimėjęs 
visą eilę pirmų premijų. Vienas 
geriausių jo darbų šiuo metu yra 
išstatytas Los Angeles miesto 
surengtoje parodoje City Hali 
kur išstatyti Los Angeles ir 
apylinkių dailininkų darbai, lai
mėję 1950 metais, įvairiose pa
rodose Amerikoje, pirmąsias 
vietas. Dienraštis Daily News 
praneša, kad "žymusis dailinin
kas P. Puzinas, prieš 3 metus 
atvykęs iš Lietuvos ir greitai 
įgijęs Amerikos pripažinimą" — 
yra pakYiestas svečiu vieno pa
ties didžiausių menininkių klubo 
pademonstruoti savo meną. Jam 
bus duota apie valanda laiko, 
svečių akivaizdoje nutapyti pa
veikslą. Kaip laikraštis rašo, 
šion dailininko meno demonstra-

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie sausio 81 d. laivu "Ge-

neral Blachford" į New Yorką 
atvyko šie lietuviai- tremtiniai: 

Andriekus Erna — Detroit,Mich 
Alėjūnas Juozas — Worcester, 

Mass. 
Balikėnas Luiza — Detroit,Mich 
Butkus Vincas, Viktorija, Povi

las — Cicero, 111. 
Butkus Česlovas — Chicago, 111.-
čižauskaitė Sofija — Spring

field, 111. 
Dabušis Viktoras — Chicago,111. 

i Gadeikis Bronius, Bronė, Regi-
! na — Philadelphia, Pa. 
įGegeckas Stasys — Williams-
į port. Pa. 
Giedraitis Vytautas — Hartford, 

j Conn. 
i Gobis Stepas — Ozone Park, 
| N.. Y. 

j Grikšis Ona — Greenfield, Mass. 
j Kalvaitis Stasys, Marija, Joana, 
Į Marija — S. Boston, Mass. 
Karp Eustach, Aleksandra, Ale-

ksander — Yonker, N, Y. 
Kimbirauskas Juozas, Vanda, 

Veronika, Ona-E., Juozas, 
Paulius Biruta, Marija — De
troit, Mich. 

Kavaliūnas Jonas. Ona, SigutS, 
Donatas — Chicago, 111. 

Kemeklis Jonas — Chicago, 111. 
Kviklys Bronius, Bronė, Rūta, 

Veronika — Chicago, 111. 

Laurinavičius Alfonsas, Eliza
beth, Alfonsas — Chicago,111. 

Make j e va Zinaida, Ida — Camb
ridge, Mass, 

Menkeliūnas Juozas, Vincenta. 
Vincas — Worcester, Mass. 

Nesukaitytė Stasė — Merion,Pa. 

Palubinskas Jurgis, Sofie, Chris-
ta — Washington, D.-C. 

Puida Juozas - -

Pūras Jonas — Georgetown, 111. 

Rašytinis Antanas — Brooklyn. 
N. Y. 

Stirbys Pranas, Ona, Raimun
das — Brockton, Mass. 

Sudnagis Martin — Worland, 
Wyo. 

Tamošaitienė Emilija, Diksas 
Algimantas ir Christina — 
Detroit, Mich. ^ 

Truškūnas Juozas, Irena, Kęs 
tutis, Jūratė — Chicago, 111. 
Valaitis Petras — Chicago, 111. 
Vilutis Juozas, Klaudija, Ri-

jiiantas, Vitalija — Detroit, 
Mich. 

PHILADELPHIJOJ 
Vasario 16 minis 

per radiju 
Salia pagrindinio minėjimo, 

kuris įvyks vasario 18 d., da
lyvaujant visų organizacijų su
telktinėms jėgoms, išvakarėse 
karių "Ramovė" rengia Nepri
klausomybės šventei pritaikintą 
radijo valandą su gyva progra
ma. Bus radijo vaidinimas, ok
tetų ir solo dainos, trumpos kal
bos. Radijo valanda įvyksta va
sario 17 d. šeštadienį, 8:05 — 
9:00 vai. vak., banga 134, kaip 
ir Antanaitienės radijo. 

Organizatoriai kviečia visus 
Piladelphijos lietuvius tą dieną 
šią radijo valandą drauge su 
savo pažįstamais išklausyti. 

L. KALBOS VADOVO 
prenumeratoriams 

Dalis Lietuvių Kalbos Vadovo 
gerb. prenumeratorių, pilnai su
mokėjusių -prenumeratos mokes
tį, dar negavo knygos. Pasku
tiniu metu ji nebuvo siuntinė
jama. šiandien gavau Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Vokieti
jos Krašto Valdybos š.m. sausio 
27 d. rašytą tuo reikalu paaiš
kinimą. Būtent: "Tuo tarpu dėl 
įvykusių susitrukdymų dėl lei
dyklos kaltės negalėjome dides
nio kiekio knygų gauti, šiomis 
dienomis tikimės galėsią pakan
kamai knygų išsiųsti." 

Kaip Tamstos žinote, LKV 
siuntinėja ne per mane, bet be
tarpiai prenumeratoriams. Aš 
tik priimu užsakymus. Labai 
prašyčiau, dar truputį kantry
bės, kurios Tamstos ir taip daug 
parodėte, o knyga visus aplan
kys. 

Su pagarba 
Juozas Audėnas 

General. įgaliotinis 

cijon pakviesta fymi$ Svečių 
meno pasaulio. 

ALTS SUSIRINKIMAS 

Vasario 4 d. įvyko ALTS Los 
Angeles skyriaus susirinKimas, 
kur apsvarstyti skyriau' veik
os reikalai. Skyriui pirmininkau
ja Gediminas. 

NAUJOS BAŽNYČIOS SKLYPO 
PAŠVENTINIMAS 

Vasario 11 d. Los Angeles 
įvyks naujos lietuvių parapijos 
bažnyčios sklypo pašventinimo 
ir prakasimo iškilmės. Naujoji 
bažnyčia kaštuosianti apie 60000 
dolerių. Dabar bažnyčios staty
bos fonde yra 17,000 dolerių. -

DAINININKŲ KLUBO CHORO 
POBŪVIS 

Praėjusį šeštadienį Los Ange
les lietuvių dainininkų klubo 
choras buvo surengęs pobūvį, 
kuriam dalyvavo choristai ir ne-

;maza svečių. V. Bs. 

PAS MIELUS AKRONIEČ1US 
Lietuvos nepriklausomybės 33 

metų sukaktį Akrono nedidelė 
lietuvių kolonija atšventė pra
ėjusį sekmadienį (vasario 4 d.). 
Pačių lietuvių prieš daugelį me
tų statytos kuklios bažnyčios 
salėn buvo susirinkęs nemažas 
būrys vietinių lietuvių, kurių 
tarpe matėsi vienintelė tremti
nių šeima. 

Minėjimą atidarė Akrono ALT 
skyriaus valdybos pirmininkas 
Adomas Gutauskas. Sugiedojus 
Amerikos himną, kteb. Barti£ 
sukalbėjo maldą. < 

Turiningai kalbėjo čiurlionie-
čius iš Clevelando atlydėjęs M. 
Drosutis, Čiurlionio Ansamblio 
pirmininkas J. Stempužis ir ak-
ronietis Dobrovolskis. Lietuvos 
laisvės kovai paremti suaukota 
apie $150. Dviem išėjimais ke
turiolikos čiurlioniečių vyrų cho
ras, diriguojant pačiam Čiurlio
nio ansamblio vadovui Alfonsui 
Mikulskiui, padainavo apie de
šimt dainų, kurios ne vieną ak 
roniečdų pravirkdė .., Minėji
mas baigtas Lietuvos himnu. 

Pirmas nedidelis čiurlioniečių 
būrelio pasirodymas Akrono lie
tuvių kolonijoj priimtas labai 
šiltai, dideliu lietuvišku nuošir
dumu. Tik už 35 mylių nuo Cle
velando esantis Akronas (didelis 
gumos pramonės miestas) ikį 
šio laiko su Clevelando lietuvių 
kolonija nepalaikė glaudesnių 
ryšių. Užtat nenuostabu, kad 
Akrono lietuvių tarpe yra ir 
"paraudonavusių". Ateityje rei
kia dažniau clevelandiečiams 
lankyti akroniečius. Juk mums 
brajagus kiekvienas lietuvis, o 
akiftniečiai dar yra nežuvę, jų 
tarpe dar daug širdžių plaka 
Lietuvai, neatbukę jos meilei ir 
laisvei. Ne vienas ir dabar iš 
buvusių "paraudonavusiųjų" ap
gaili savo klaidą ir grįžta prie 
savųjų. 

Svečiai iš Clevelando buvo 
gražiai pavaišinti. Padėkos žo
dį tarė muz. A. Mikulskis. Ak-
roniečių lietuvišku nuoširdumu 
sujaudinti čiurlioniečiai dar pa
dainavo kelias linksmas daineles, 
įtraukdami dainuoti ir visą pub
liką. Ed. K-nas 

Č I U R L I O N I O  A N S A M B L I S  
KONCERTUOS DETROITE 

šių metų kovo 4 dieną, 6 vai. 
vakare Detroito lietuvių koloni 
joje įvyksta seniai su dideliu 
susidomėjimu lauktas malonus 
įvykis — atvykta iš Clevelando 
Čiurlionio Ansamblis ir Detroito 
Simfonijos Orkestro Music Hall 
Teatre duos gražų koncertą. 
Koncertas susidės iš lietuviškų 
liaudies dainų, senovės lietuvių 
liaudies muzikos instrumentų — 
sieksninių triubų, birbynių, sku
dučių, kanklių ir kt. bei gražių 
tautinių šokių. 

Kadangi Čiurlionio Ansamblio 
koncertu susidomėjimas yra la
bai didelis ne vien tik Detroito 
miesto lietuvių kolonijoje, bet 
ir pas apylinkės miestuose gy
venančius lietuvius, tad, kad ne
būtų nepasitenkinimo iš asmenų, 
kurie norimų bilietų negavo ar 
iš viso pavėlavo bet kokį bilietą 
gauti — koncerto organizatoriai 

labai teisingai kiekvienam pata
ria: Su bilietų įsigijimu neatidė
liokite, nesivėluokite, kad iš viso 
nepasivėluotumėt bet kokį gauti". 

Štai pas ką galima bilietus 
gauti: kun. Kluonius — TA 6-
1784, Keblaitienė Basg — TY 
7-3878, Paurazienė El. — UN 
2-3298, šv. Antano bažnyčios 
spaudos kioskas sekmadieniais, 
Sims Marija — WE 3-6702, Pa-
jaujai — TA 6-3256, dr. Baraus
kienė — VI 3-3237, Kodatiene 
Kunig. — TO 6-8129, Pauža VI. 
— WE 3-6702, Nako Jono pre
kyboje 1910-25 St. TA 5-2933, 
Gerulaitienė — TA 5-3639, Rad-
valis Juozas — VI 3-6656, šnapš-
tys M. VI — 2-5637, šimoliūnas 
St. TA 5-5968, Memėnas R. — 
TA 6-5386. L. Razumas 

RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ 
52 autentiškos fotografijos — bolsevilgj 
darbų Lietuvoje 1941 birželio mėnesį liu
dininkės. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gaunama DIRVOJE. Kaina 75 c. 
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VASAklO ŠEŠIOLIKTĄJĄ MINĖSIME 
Public Auditorium7 Mažajam Teatr* 

Pagaliau šiais metais jau ir 
Clevelande Vasario 16 diena 
švenčiama vieningai, 'tiesa, bus 
vienas kitas "papildomas" minė
jimas paskiruose būreliuose, ar
ba, pvz., skaučiu rengiamas mi
nėjimas specialiai jaunimui -
vaikams, bet didysis bendras mi 
nėjimas įvyks vadovaujant ALT 
skyriui ir dalyvaujant apie 20 

žymesnių Clevelando lietuvių or
ganizacijų. 

Minėjimas rengiamas daugu
mui jau pažįstamoje Public Au
ditorium. Mažojo Teatro salėje. 
Programoje dalyvaus Čiurlionio 
ansamblis ir kalbės prof. K. 
Pakštas. 

Minėjimas įvyks sekmadienį, 
vasario 18 d., 8:00 vai. p.p. 

LATVIU - LIETUVIU VIENYBĖ RENGIA 4, C 

Vas. 16 minejimę latviškai lietuvių salėj 
Lietuviu - Latvių Vienybės pa

rengimas, apie kurį jau buvo 
minėta pereitame Dirvos nume
ryje, bus pirmas toks ne tiktai 
Clevelande, bet, turbūt, ir vi
soje Amerikoje. 

Kadangi pirma priemonė LLV 
tikslams pasiekti — supažindin
ti abi tautas savo tarpe vieną su 
kitos kultūros lobiu, tai LLV 
skyriuose Vokietijoje įsigyveno 
graži tradicija: kasmet prieš Va
sario 16-tąją skyriaus latviškoji 
grupė rengė lietuvišką progr? 
mą latviškai, kad ne tiktai pev 

referatą supažindintų latviu vi 
suomenę su šios dienos reikšm° 
bet sykiu ir patiektų klausyto-

K A U N A S  
Batų taisymo 

dirbtuve 

1463 Addison Rd. 

(prie Wade Park) 

Savininkas 

Kazys Ivanauskas 

lietuvis —; naujakuris 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arb«r 

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 252! 

JONAS G. 
P O L T E E  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

Mūsų specialybė 
virtuvių, vonių, arkų ir 

> spalvotų langų 

PP^YMAS 

Taip pat popieriuojame arba 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

fui parinktos lietuviškos muzi
kos ir poezijos jam pilnai su 
prantama kalba. Buvo dekla 
muojami lietuvių poetų eilėraš
čiai latviškai, dainuojamos lie 
tuvių kompozitorių dainos lat 
viškais tekstais — jas bendra' 
klausėsi abi tautos. Į šiuos va
karus gausiai atsilankiusieji lie 
tuviškoji visuomenės dalis, kuV1' 
latvių kalbos nemokėjo, ne kar
tą buvo nustebinta, kiek ištiki 
artimos šios abi kalbos ir ka^ 
lengvai suprantami gerai žino 
mi lietuviškos poezijos arba lian 
dies dainų tekstai latviškai, i*-
pilnai įvertino latvių troškimr 
broliškai pagerbti šią lietuviam? 
taip brangią dieną. 

Lapkričio 18-tają — Latviiop 
Nepriklausomybės šventės pro
ga — lietuviai atsilygindavo 
tuo pačiu, patiekdami bendrp' 
lietuvių ir latvių auditorijai l?t 
višką programa lietuviškai. ku**i 
lygiai taip pat buvo įvertinta. 
Ypač įdomu būdavo išklausyt'* 
vienos tautos choro dainas ant 
ros tautos kiek savotiškoje. bef 

vistik artimoje ir dažnai labai 
įdomioje interpretacijoje, šio i' 
tradicija, kuri daug patarnavo 
abiejų tautų susiartinimui ir 
kasdieniniame gyvenime, bus vi 
somis išgalėmis palaikoma ir 
Amerikoje. Vasario 11 d. paren
gimas — pirmas bandymas ir. 

DIDELIS 2 ŠEIMŲ NAMAS 
visiškai modernizuotas, švarioj 
aplinkoj. Po 4 kambarius kiek
vienam bute. Parketo grindys 
izoliacija, gaso šildymas, nauji 
karšto vandens tankai. Aurda-
langiai, tinklai, venerinės užuo
laidos. Pogrindyje staliaus dar 
bams įrengimai, Bendix skal
bykla. židiniai su "Custum-Cut*' 
veidrodžiais, reginių langai, vir
tuvės ir vonios išklotos plytelė
mis. Pilnas pogrindis su įrengtu 
pobūvių kambariu. SV2 garažai 
su vieta darbui varstotu ir elek
tra. Pilnas cementinis privažia
vimas. Pirkite šią išimtinai pa
trauklią nuosavybę tiesiai nuo 
savininko ir sutaupykite pinigų. 
Kaina žema, kaip skubiai par
duodant. 
6819 LAWNVIEW AVENUE 

reikia tikėtis, lietuvių visuome
nė jį tinkamai įvertins kopla-
čiausiai atsilankydama. 

Programoje, kaip jau anksčiau 
minėta, JAV sektoriaus vedėjas 
Em. Skujenieks abiem kalbom 
trumpai apibrėš LLV esmę ir 

j ligšiolinį veikimą, lietuvių ir 
latvių visuomenės atstovai svei-

įkins skyrių jo veikimo pradžios 
! proga, E. Ievinš referuos apie 
į Vasario 16 reikšmę. Meninėje 
'dalyje A. Kačanausko, St. Šim
kaus ir L. Garutos kompozicijas 

! dainuos operos dainininkas J. 
' Borgs, pianu palydint M. Borgs, 
M. K. Čiurlionio kompozicijas 
skambins jaunas latvių pianis
tas V. Cieminš; P. Orintaitės 
J. Aisčio, A. Miškinio, K. Bra-
dūno ir N. Mazalaitės kūrinius 
deklamuos bei skaitys I. Birz-
niece, I. Blušs ir J. Plostnieks. 

| Parengimas įvyks, kaip jau 
minėta, vasario men. 11 d. 6 vai. 
p. p. Lietuvių salėje. Programos 
abiem kalbom. Prie įėjimo ger 
biamieji svečiai prašomi paau
koti rengimo išlaidoms padeng 
ti. Prie atskiro staliuko, kur 
budės skyriaus valdybos atsto 
vai, bus galima užpildyti ir an 
ketas įstoti į LLV. 

| Kadangi Clevelande ne tik ap 
sigyveno gerokas būrelis LLV 
narių, veikusių jau Vokietijoie 

i bet nuolat istoja vis dar nauiu. 
j tai greitu laiku bus šaukiamas 
į visuotinis narių susirinkimas 
kur bus renkama nuolatinė vai 

J dyba ir bus išplanuotas tolimes 
Įnis veikimas. Anie ^usirinkim-
bus pranešta atskirai. 

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS ATIDĖTAS 

Tremtinių D-jos pirmininkas 
praneša, kad dėl ypatingai su
sidėjusių aplinkybių Tremtinių 
Draugijos susirinkimas, turėjęs 
įvykti šį sekmadienį, dabar ne
įvyks. Kada bus susirinkimas, 
bus jM*8|ieU>ta vėliau. 

MOKESTINIUS PAREIŠKIMUS 

(Income Tax Returns) galima 
užpildyti Dirvoje antradieniais, 
trečiadieniais ir ketvirtadieniai? 
nuo 6:30jki 8:30 vai. vakkarais 
arba šeštadieniais nuo 2:00 iki 
4:00 vai. p. p. Tie pareiškimai 
turi būti išsiųsti ne vėliau kaip 
kovo 15 dieną. 

MIRfi 
DR. PRANAS MATULAITIS 

Pereitą trečiadienį, sausio 31 
dieną Clevelande mirė dr. Pra
nas Matulaitis - Lait, buvęs prieš 
48 metus Vienybės Lietuvininku 
redaktorius, 1910 metais buvęs 
SLA daktaras kvotėjas. Mirr 
baigdamas 75-tus amžiaus me 
tus. Jo kūnas sudegintas Cleve 
lando krematoriume, sausio 31 
d. p. p. Liko žmona ir duktė. 

Į Paskutiniu laiku gyvendamas 
Clevelande, dr. P. Matulaitis jai1 

mažai tedalyvaudavo lietuvių vi 
suomeniniame gyvenime, nors 
visą laiką juo domėjosi ir j: 

sekė. Kitame Dirvos numeryje 
numatome plačiau parašyti apir 

a. a. dr. P. Matulaičio veikim-
Amerikos lietuvių tarpe. 

SVARSTĖ ŠVIETIMO REIKALUS 
Vasario 4 d. Clevelando lietu

vių salėje apie 100 asmenų, dau
giausiai mokyklinio amžiaus vai 

;kų turinčiųjų, svarstė lietuviška 
jo švietimo klausimus. Susirinki 
mą vedė St. Barzdukas ir A. Au 
gustinavičienė. 

Šv. Jurgio parapinėj mokyki n i 
po žinomų įvykių, lietuviu kai 
bos jau mokosi 85 vaikai. Moko
si per savaitę dvi valandas — 
antradieniais ir ketvirtadieniais. 
Nors pamokos neįtrauktos į nor
malių pamokų lentele, nėra ap
mokamų mokytojų, dėl to susida
ro kai kurių nepatogumu, bet 
tikimasi, kad palaipsniui ir tai 
susitvarkys. Senosios ateiviu 
kartos mokosi apie 10 vaikų. 
Norima, kad jų būtu daugiau. 

Apie mokyklų reikalus prane
šimą padarė St. Barzdukas. Jis 
iškėlė, kad siekiant ugdyti ger? 
žmogų, gerą krašto pilieti ir 
gerą lietuvį, be lietuviškajo švie
timo ir auklėjimo to nebus gali
ma atsiekti. Jei pirmuosius du 
uždavinius įgyvendina angliškoii 
mokykla, tai trečiai i turi at
likti lietuviškasis švietimas ir 
auklėjimas. Todėl-visi lietuviu 
vaikai ir turi pereiti per lietuviš
kojo auklėjimo bei švietimo mo
kyklą. Ir ne tik mokykloje turi 
tų dalykų mokytis, bet ir tėvu 
priežiūroje. 

Susirinkime mokytoiai ir tė
vai iškėlė eile nenormalumu, ku
rių dar. pasitaiko mokykliniam** 
darbe. Buvo atkreiotas tėvu do
mesys, kad vaikus įtempčiau lai-

Pirn Keith'* 105ri» 
Vasario 7 — 10 d. "Mad 

Wednesday" su Harold Lloyd. 

LOANS TO 
R E P A I R ,  M A I N T A I N *  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

GROTTO CIRKAS 

Clevelando Public Hall jau 
prasidėjo Grotto cirko vaidini
mai: vakarais 8:15 ir dienomis 
2:15 vai. Pirmadieniais ir antra
dieniais dieninių vaidinimų nė
ra. Cirko vaidininmai bus šią ir 
kitą savaitę. Tarp kitų dalyvau
ja Albert Rix su 12 dresiruotų 
lokių, Unus — žmogus, kuris sto
vi ant vieno rodomojo piršto. 
Wallendai — su nepaprastomis 
išdaigomis ant įtemptos vielos 
ir daugybė kitų aukštos klasės 
cirkinių akrobatų bei klaunų. Bi
lietų kainos ir pardavimo vieta 
nurodyta šiame puslapyje įdėta
me skelbime.' . 

kytų ir daugiau juos namuose 
mokytų. Dviejų valandų savaitė
je ir šeštadieninėje mokykloje 
trijų valandų yra permala, kad 
būtų galima išeiti sudėtinga 
lietuviško švietimo programą. 

Susirinkimas nutarė, kad tė-
ivai, leidžiantieji savo vaikus i 
.mokyklą, mokės nedideli mėnesi-
jnį mokestį. Neišgalintieji bus 
atleidžiami nuo mokesčio. Taip 
pat, kreipiantis į visas Clevelan
do lietuvių organizacijas bei ki
tomis priemonėmis bus organi
zuojamas mokyklos fondas. 

Susirinkime dalyvavęs vienas 
senosios kartos veikėjas, kuris 
prašė jo pavardės neskelbti, i 
mokyklo fondą tuoj įnešė 5 dole
rius. 

Rūpintis švietimo ir auklėjimo 
sąlygų gerinimu ir lėšų organi
zavimu, susirinkimas išrinko tė
vų komitetą iš: Damušio, Gai-
džiūno, Laikūno, Stravinsko ir 
žilionio. 

DU NAUJI LIETUVIAI 
QYDYTOJAI 

Paskutinėje egzaminų sesijoje 
du lietuviai gydytojai — M. 
Vaitėnas ir Ed. Juodėnas išlaikė 
egzaminus ir gavo teisę verstis 
medicinos praktika. 

Dabar, Clevelande bus >u ke
turi lietuviai tremtiniai gydyto
jai su praktikos teisėmis. Dar 
trylika atlieka stažą ir rengiasi 
egzaminams. 

SUSIŽEIDĖ 
DR, FfB. SKARDŽIUS 

Dr. Pr. Skardžius, Dirvos kal
bos skyriaus redaktorius, darbo 
metu Cleveland Twist Drill 
fabrike prie mašinos gerokai su
sižeidė dešinę ranką, laimei, ne
sužalotas nei kaulas nei gyslos. 
Apie savaitę laiko negalės dirb
ti ne tik fizinio, bet ir rašto 
darbo. 

DETROTIEČIAI DĖKOJA 

Puikiai nusisekus Clevelandie 
čių pasirodymui Detroite, su 
vaidinant komediją "Moterims 
neišsimeluosi", Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos 4-tojo 
skyriaus vardu noriu pareikšti 
padėką vaidintojų grupei su ji1 

režisorium Petru Maželiu už jų 
dideles pastangas iš taip toli at 
vykti ir taip gražiai suvaidinti 
Malonu taip pat buvo turėti to
kių svečių, kaip ponai Salasevi 
čiai ir Dirvos redaktorius V. 
Rastenis, kuris atstovavo ALTS 
centrui. J. Salasevičius, scenos 
technikas, atvežė savo automobi
liu keletą vaidintoju ir dekora
cijas. Didžiai patalkino ir J. Sa
kalas, J. Daugėla ir J. P. Nasvy-
tis, atvežę kitus vaidinimo daly
vius. 

Vakaro rencimo kamisiir : Ma
rija Sims, Stefanija C. Douvan, 
J. Domeikienė, Augustas Pi" v r, 
nas, Juozas Juška daug prisidė
jo savo darbu prie šio vakaro pa 
sisekimo. 

Visiems dalyviams ir talk'nin 
kams ALTS 4-to skyriaus var
du reiškiu nuoširdžiausią pad'iką. 

J. Kripas 
Skyriaus Pirmininkas. 

PALAIKYKIME TUOS 
kurie skelbiasi DIRVOJE! 

LANKYKITĖS SAVO KLUBE! 

. Lietuvių Klube, 6835 Supe* 

rior Ave., klubo nariams ir sve

čiams penktadienių vakarais esti 

bulvinių blynų ir žuvies vaka

rienė ir šokiai su gera muzika 

žemutinėje Lietuvių Salės patal

poje. 

MOW SHOWING!! 

Aleksandrą PIVORIŪNIENĘ 
prašo atsiliept Stasys šiugždinis 
65 Robsart St., Park side, Ade
laide, S. A., Australia. 

MILLER BECKER 
6411 Central Ave. 

Jieško darbininkų vidaus 
darbams. 

Geras "atlyginimas, p&stovttS 
darbas. * 

Kreiptis pas Mr. Martin Becker 
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DIDŽIAUSIAS GROTTO CIRKAS i* 
BET KUR IR BET KADA MATYTŲ! 

WALLENDAI — sensacingas 
aktas ant vielos 

GEO HANNEFORD be balno 
jojiku šeima 

!R DAIGELIS KITŲ 
JEI NORIT PASIRINKTI VIETAS. TAI 

UŽSISAKYKIT JAS TUČ TUOJAU! 

Jiwwhsih r? r 

11VH 3118/11 

H'd 00: i » 00=1 •»» u-^do sjooQ 
Sl :  8 K<1 Sl:2 -sjrj, •*A3 8B aiUBS AvpJU)BS JOJ W»'Jd 

•sex *s»"i oo'zt 'oo*z* 'oru (81 II »ių3ju xopuns axg) 
SXHOIN **»X -oui 00 Z» 9 0S IS (81 
"Zl '9 "9 *qa.4 "SAVU AHVG 

TAI TIKRAI {MANOMA! 
Swingus pianu skambinsit po 20 pamokų 

NETIKĖSIT, KOL NEPABANDYSIT 
Dėl bandomųjų painokų skambinkit MAin 1-6424 

Jokių mokesčių, jokių įsipareigojimu • Jūs tam niekad ne perseni 

S H U L T E  M U ą j C  S T U D I O  
310 Euclid Arcade į- / MAin 1-6424 

RADIATORIAUS LAŠĖJIMĄ KAIP 
B U ft f iH l N K A S SUSTABDO! 

<£L3 

LUSCO 

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

VIENU SKYSČIU 

13014 Miles Avenue * 5368 Broadway 
f ,  f .  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 e l d  R o a d  
689 Broadway * 5900 Euclid Avenue 

PAGAMINTA LUSCO, INC. CLEVELAND 3, OHIO 

C l e v e l a n d ,  O h i o  

P A  V A S A R S S  A R T !  N A S I !  
Neilgai trukus prasidės naujų sufnanymų 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 sąskaita iki 

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

čia ir šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki 1 vai. p. p. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

4712 Superior Ave. HE 1-2498 

/A- - . / 

MONCRIEF 
ŠILDYMO Hi 

ORO VĖSINIMO SISTEMA y  
THjyHtN# Y FURNAtE C©., Medm£<>hio 

G A S  
O I L  
COAL 

P  J  K K R S I S  
609-12 Society for Savings IUdg—Cleveland, Ohio 

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

Norėdami pigiai pirkti namus mipste arba priemies=ėiuoee. kreip
kitės-i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit pr.tarnavimu jva;-
ęiuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau jiaskolas oirmo morgečio. Patarnavimas ir iSpildyms 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. PEBBS PA!NT!KG CO. 
WM. DEBESIS 

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

t-^ ^ ^ ^ ^ ̂  7^7 ̂  A 

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

I 7007 Superior Ave. 
« 

g 

Greta Ezella Theatre | 
I 

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantu, žiedu, Laik- § 
rcdėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. P 

S 
:r« 

W!Ske6is FisneraS Slome 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEndersoa 1-9292 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui , 

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

m metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna "Avenue ENdicott 1-1763 

i 
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D I R V A  1951 m. vasario 8 d. * Nr. ft 

DIRVA THE FIELD 

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. — Tęlefonas: ENdicott 1-4486 
Redaktorių* Vincas RASTENIS (buto telefonas: U T ak 1-67 47 J Redaktorius Balys GAIDŽIU N AS (buto telefonas: CArfield 1-7406).* 

|po mažiau ar po daugiau aukoti. Bet rae-
PAKTFl TAM A NAsTA tuose yra 52 savaitės ir paprastai tik 

j viena kita iš jų lieka be pajamų, neskaitant 
AMERIKOS Lietuvių Taryba skelbia'nelaimingų ar šiaip nenormalių atvejų. 

planą, kaip, jos manymu, turėtų pasisikirs-
tyti pagal lietuvių čia gyvenamas vietoves 

Mozė tikybos reikalams įsakė mokėti 
dešimtinę. Daugelis žydų dar ir šiandien 

kalų rėmime. Ir katalikų katekizme dar mi
nima dešimtinė Bažnyčiai, nors praktikoje 
to reikalavimo nebeprisilaikoma. Dešimti
nė — tai dešimtoji dalis viso uždarbio, ne 
vienos tik savaitės... Nejaugi mes, švęsda
mi Vasario, lo-tą gineysimės su savim dėl 
penkiasdešimts kartų mažesnės dešimtinės 
savo tautos didžiausiam reikalui? 

užsimotojo surinkti 100.000 dolerių vajaus tos normos tebeprisilaiko savo tautinių rei-
nasta. Kaip gi ta našta praktikoje atrodo? ' 
Ar ji sunki? 

Bendras skaičius — 100,000 dolerių —-
nėra mažas. Bet paskirsčius jį dalimis — 
ne toks jau baisus. Nekalbame čia apie Chi-
cagą. Ji pati viena ima ant savo pečių dau
giau kaip ketvirtadalį visos naštos. Atrodo, 
kad ir gali. Bet pasižiūrėkim į kitas vietas. 
Pavyzdžiui, Clevelando miestui numatyta 
3,000 dolerių, šiame mieste vien najakurių 
lietuvių skaičiuojama per 1,000. Manoma, 
kad bent 600 jų dirba ir uždirba vidutiniškai 
tarp 40 — 10 dolerių per savaitę. Tegu yra 
visokių reikalų ir bėdų, skolų ir šio ir to, 
bet šiaip ar taip, kiekvienam dirbančiam 
už reguliarų atlyginimą 5 doleriai sudaro 
vidutiniškai imant apie dešimtą dalį vienos 
savaitės uždarbio. Yra daug, kuriems gal 
tai bus septinta ar tik šešta dalis savaitinio 
uždarbio, bet gana daug yra ir tokių, ku
riems penkinė yra tik penkioliktoji ar kar
tais net ir dvidešimtoji savaitinio uždarbio 
dalelė. 

* * 

BET AR tai tikras reikalas? štai klau
simas, kuris gal būt jau ne kartą yra paki
bęs tarp lūpų ar ir toliau nuo jų nusprūdęs. 

{ tą klausimą reikia labai rimtai ir iš 
visų pusių pasižiūrėti. Visų pirma turime 
nepraleisti pro savo žvilgsnį, kad tai gali 
būti ir dažnai esti "defaitistinis" klausimas 
Lietuvos laisvės priešui nepaprastai reika
lingas ir naudingas klausimas, nes juo gali
ma daug Lietuvos laisvės kovai reikalingi 
jėgų atšaldyti, kovojančius palikti be kovot 
priemonių ir be galimybių. 

Bet iš kitos pusės į tą klausimą rimta: 
turi pasižiūrėti ir visi tie, kurie bendrai su
telktas priemones naudoja. Jie turi irgi at 
minti, kad ten, kur reikalinga platesnių vi 
suomenės sluoksnių talka ir parama, ter 
reikia ir tų pačių visuomenės sluoksni 
pasitikėjimo. O daug yra klausimų, kurie 
neišaiškinti, kurie palikti be dėmesio, tą pa-
stikėjimą graužia greičiau, nei kirvarpos 
medį. 

Besirengiant didelei šventei nejudin-
sim šiandien tų visų klausimų. Ir kviečiame 

Kam tas skaičiavimas? Ogi st?\: tik 
600 dirbančių naujakurių, skil dami Vasario 
16 dienos proga vos vieną dešimtadalį tos 
savaitės uždarbio Lietuvos laisvinimo fon
dui, jau gali sudėti tokiam Clevelando mies
tui skirtą dalį! O kur'visi kiti, kurie juk ir
gi dar nenusisuko nuo Lietuvos reikalo ir 
neatsisako savo dalį pridėti! Atrodo, kad 
panašus vaizdas ir kitose vietovėse. 

Tad nusigąsti, kad ALT užsimojimas 
per augštai siekia, nėra jokio pamato. Bet... 
reikia visų aiskaus ii solidaiaus nusistaty- vjsus atidėti juos dar vieną kartą į šalį, o at-
mo, kad šią savaitę, kada yia tokia didelė. likti Lietuvai, ne kam kitam prideramą pa-
Lietuvos šventė, šiuo metu ne džiūgavimus jreig^ neatitraukdami pasitikėjimo tiems, 
kelianti, o pasiaukojimo įeikalaujanti,^ vi- kurie kviečia į talką bei pagalbą, — neati-
si solidariai skiliam Lietuvos reikalui ne traukdami jo kaip tik šiandien. 
mažiau dešimtadalio šios savaitės uždarbio. 
Uždarbio, o ne to, kas lieka nuo visų kasdie
ninių rekalų ir reikaliukų. Tegu bent jau 
šią savaitę Lietuvos reikalas turės pirmeny
bę prieš visokius kitus reikaliukus! 

Jei su tokiu nusistatymu pradėsim atei
nančią savaitę, ir jei tokį nusistatymą iki 
tos savaitės pabaigos įvykdysim, tai po sa
vaitės Tarybos užsimotasis finansinis tiks
las jau bus pasiektas su kaupu! 

Suprantama, šia auka nepasibaigs vi 

Bet prie tų klausimų, kurie daugeliui 
kelia susirūpinimo ir abejojimų, ar Lietu
vos reikalas galės būti išvestas geru keliu, 
jei bus vedamas kai kuriais abejotino tiks
lingumo būdais — prie tų klausimų reiks 
dar sustoti, ir ilgai nedelsiant. 

Tiesa, kad šiandien reikia visiems ati
daryti ir širdis ir pingines, bet kviečiantieji 
tai padaryti irgi teneužmiršta, kad tas ati-

si reikalai šiam ir antm kilniam tikslui, bū- darymas negalės būti nuolatos vienašalis-
tinam reikalui kitą, trečią ir ketvirtą kartą kas. 

GENOCIDO PARODA WATERBURY 
atidarys Genocido Konvencijos autorius 

Clevelande gyvenančio J. Ri-
mašausko rūpesčiu, kuriam tal
kininkauja specialiai sudarytas 
komitetas, baigta paruošti lietu 
vių genocido parodą. Ji daro 
didelį įspūdį. Tai bus greičiausia: 
pats įtikinamiausias ją maty
siantiems įrodymas, kokį kančių 
kelią lietuvių tauta yra išėjusi I 
ir dar tebeeina. ' 

J. Rimašauską, tokią sudėtin
gą ir kruopštaus darbo reika
lingą parodą suorganizavusį, ga
lima tik sveikinti ir drąsinti toli
mesniam darbui. Tiesa, daug 
dienų ir naktų, praleistų ją orga 
nizuojant, niekas neatlygins, bet 
kaip pats organizatorius sako, jis 
tik atliko savo, kaip patrioto pa
reigą ir bus laimingas, jei ją 

pamatys bent 2 milionai ameri
kiečių. 

Paroda susidomėjimas didėja. 
Iš įvairių lietuvių kolonijų jau 
yra atėjusių prašymų, kad paro 
da tuoj būtų pas juos perkelta. 
Dabar sudaromas planas ir bus 
stengiamasi visus patenkinti. 

Nuo vasario 10 iki 25 d. 
Genocido paroda ruošiama Wa-
terburyje, toje pačioje salėje, 
kur buvo Dailės parodai, 267 
Grand Street. Gauta žinia, kad 
lietuvių Lietuvių Genocido Pa
rodą atidaryti į Waterburj 
atvyksta pats Genocido konven
cijos autorius Yale universiteto 
profesorius Raphael Lemke. 

Į 1 Waterburj rengiasi atsilan
kyti ir daug kitų žymių asmenų, 

susipažinti su lietuvių kančiomis. 
Vasario 10 d. 2.00 vai. p. p. 

bus pokalbis su laikraštininkais, 
o po to parodos atidarymas. 
Waterburyje parodai ruošti yra 
sudarytas specialus komitetas. 
Parodą globoja Waterburio ma
joras R. Snyder. 

Iš arti stebint šį darbą ir kai 
kuriose smulkmenose talkinin
kaujant, susidaro įspūdis, kad 
mūsų didieji centrai, neišskiriant 
ir pačių viršūnių, permažai šiuo 
reikalu domisi. O turėtų ne tik 
domėtis, bet ir visokeriopai rem
ti. 

Pats J. Rimašauskas į Water
burj išvažiuoja vasario 6 dieną 
ir ten pasiliks ilgesnį laik$. 
i* „ B. G. 

KLAIPĖDOS SUKILIMAS 
1922 metų pavasari pirmą 

kartą nuvykau į Klaipėdą apsi
žvalgyti. Teko susipažinti ir su 
vienu kitu vietiniu veikėju. Nors 
lietuviai ir skundėsi, kad jų tei
sės paglemžtos vokiečių naudai, 
bet mintis apie sukilimą dar 
nebuvo kilusi. Rugpiūčio pra
džioje pasklido gandai, kad Pa
ryžiuje pagaliau ruošiamasi prie 
greito Klaipėdos krašto terito
rijos paskelbimo laisvu miestu. 
Tada tai pas vieną kitą drąsesnį 
ir kilo mintis, kad žoždžiais ir 
peticijomis nepagelbėjus. tenka 
demonstruoti gyventojų norus 
veiksmais, kad ir sukilimu. Vie
ni išsigando to išsprukusio žo
džio, kiti pradėjo rimtai svarsty
ti tokias galimybes. 

Erdmonas Simonaitis kreipėsi 
į mane, tų nepabugusiųjų vardu 
klausdamas ar aš nesutikčiau 
klaipėdiečiams padėti. Sutikau 
pasiliuosavau nuo visų kitų pa 
reigų ir persikėliau tam reikalu' 
j Klaipėdą. Nuo rugpiūčio mė 
nesio abu su Erdmonu važinėjo
me po kraštą, nuo veikėjo pas 
veikėją, kad juos pažinti, išaiš
kinti galimybes ir sulig to iš
dirbti veikimo planą. Dalykai 
nėjo nei lengvai, nei sklandžiai, 
ir teko ruoštis su didžiausiu 
atsargumu. Prancūzu prefektūra 
turėjo gerą žvalgybą, kurią vedė 
prityręs specialistas, buv. rus" 
pulkininkas Sizych, kada tai dir
bęs Lietuvoje. Vienintelis žmo 
gus, su kuriuo galėjau atvirai 
kalbėtis, buvo Erdmonas Simo
naitis, su juo mes rasdavom vie
tą, kur galėdavome nekliudomi 
kalbėtis ir pasitarti. Turėjau 
aikytis visiškai nuošaliai nuo 
visu viešų susirinkimu, nes tik 
neprityrę nepastebėdavo, kad ne 
tik didesni mitingai, bet ir ma
žesnių grupių pašnekesiai buvo 
sekami, šiaip ar taip, gruodžio 
mėn. viskas buvo paruošta, bet 
galvą laužėme dėl būsimo suki
limo vado. Sutikdamas padėti 
broliams klaipėdiečiams, aš tu
rėjau galvoj jų karštus norus 
ir bendrus mūsų tautos bei vals
tybės troškimus. Bet vadovauti 
ir veikti turėjo vietiniai žmonės. 
Lietuva jauna, vos pradėjusi gy
venti savy stoviai, turėjo savo 
sunkumų. Su daug didesne kai
mynine Lenkija, nors karo 
veiksmai ir buvo nutraukti, 
taikos irgo dar nebuvo. Ji tvkoio 
ir būtų mielai pasinaudojusi 
tinkama proga. 

Kandidatas į vadus 
Teko imtis visų priemonių, 

kad tokios progos neduotume. 
Tais sumetimais prašiau Erd-
moną Simonaitį nurodyti bent 
porą kandidatų. Jis nurodė pa
siturintį ūkininką, buvusį vir
šilą, pakeltą pirmame kare į ka-
ružas, buv. vokiečių okupacijos 
metu Prienų miestelio komen
dantą Budrų. Nuvykome pas jį 
j svečius. Prie vakarienės išsi
kalbėjome, stengiaus jį pažinti. 
Po vakarienės aš pasišalinau, o 
Erdmonas bandė atviriau pasi
kalbėti. Kalba truko porą valan
dų, bet Erdmonas atėjęs gulti 
(mes ten ir nakvojom) pasakė, 
kad sutikimo negavo. Kitą rytą 
pasikalbėjimas irgi buvo be pa
sekmių. 

Grįždami f Klaipėdą, mes BU 
Erdmonu nutarėme: pradėsime 
patys ir paskelbsim Budrų vadu. 
Už dienos kitos, kai pasiseks, 
dabar neryžtingas, jis eis su 
mumis, o aš liksiu, kaip ir suti
kau, "pagalbininku". 

Manifestas 
Per Naujus Metus Erdmonas 

Simonaitis, Jurgis Bruvelaitis ir 
ąš pasislėpę vienoje mokykloje, 
suredagavome "Manifestą" A. a. 
Šaulinskis turėjo spaustuvėlę ir 
jis su pora pasiryžėlių jaunuolių 
pas save jį surinko, žodžiu, sau
sio 5 — 6 d., 1923 metais, visi 
pasiruošimai buvo užbaigti ir 
ir turėjome pradėti. Bet ir vėl 
įvyko svyravimų, intrigų ir vis-

Sausio 28 dienį Brooklyne Amerikos Lietuvių Tautines 
Sąjungos surengtame Klaipėdos sukilimo metinių minėji
me buvęs to sukilimo vadas, dabar Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke, Jonas Budrys, skaitė paskaitą — 
atsiminimus apie tą sukilimą. Mums labai malonu turint 
progos tą reto įdomumo ir pilną dar nepaskelbtu 

paskaitą perduoti skaitytojams ištisai. 

kas kabėjo ant plauko. Pagaliau i cija nebuvo naujas dalykas, bet 
viską nugalėjome ir sausio 11 aplinkybės buvo sunkios. Kiek-
naktį paskirtose vietose pradėjo 
rinktis pasiryžėliai. 

Mano planas buvo paprastas: 

viena grupė ir paskiri asmenys 
norėjo išspausti ko daugiau. Te
ko neatstumti ir vokiečių, ypač, 

samprotavau, kad Klaipėdos kai krašto padėtis vien sukilimu 
miestas yra administracinis ir dar nebuvo legalizuota. Sukili-
prancūzų įgula; vien tik miestas mas turėjo tikslą tik suardyti 
su apskričiu apima daugiau kaip Į Freistaato planus ir atkreipti 
pusę viso krašto gyventojų; 
miestas vokiškiausias, tad čia ir 
yra svarbiausia mūsų užduotis. 
Nei Pagėgių, nei Šilutės apskri
tyse įgulų ar šiaip pasipriešin-
mo pavojaus nesimatė. Pagė-

aliantų dėmesį. 

Nubrauktas atsišaukimas 
Situacija iškėlė ir man dau

gybę nenumatyto darbo. Keli 
, šimtai savanorių (kone pusė) 

giuose tad nutariau laikyti porą prašžsi paIeidžiami nam0i turį 

S1"! ;'^ei tiek susirinks, kad ne- grįžti prie savo normalaus dar-
pri eistij pagalbos iš Tilžės, iš profesijos, šeimų. O mes ne
kokių vokiškų patriotinių orga- gaiėjome iikti be jėgu, nes vi iką, 
mzacijų. Šilutei skyriau dar kas iškovotai galėjome prarasti, 
mažiau reikšmes: gero būrio Kad pasįiiuosavus nuo kaikurilJ 

uz e o tam pačiam tikslui. pareigų, visas savanorių grupes 
m* . - sujungiau į vieną pulką, paskir-
Kaip atsirado Budrys j damas ja mvadovauti atsižymė-

' Svarbiausias kariškas epizodas jusį prefektūros paėmime sava-
— Klaipėdos miesto apgulimas norį Bajorą. 
ir paėmimas jau aprašytas ir aš j Sausio 26 , Klaipėdą atvyko 
cia Tamsų tuo nevarginsiu tai a]iantų komisija: pirmininkas 
kartodamas. Be abejo, dar būtų Clinchant'as, prancūzas, baronas 
galima įsigilinti į smulkmenas, | Aloisii italas ir Frey _ brita3 

bet bendro vaizdo tai nepageistų. • jog užduotis buvo — bent jos 
Iš viso, visam žygy e viskas dau- veiksmai tą rodg _ ištirU> kas 

giau priklausė nuo politikos: be įvyko ir "atstatyti tvarka". 
reikalo nepažeisti aliantų auto- T , • . , * , . . .  *  L i e t u v a ,  k a i p  s u i n t e r e s u o t a  
n 8 , fvykiais ir, be abejo, krašto li-

I Paėmus miestą, norėjau su-'kimu, atsiuntė savo Nepaprasta 
sisiekti su mūsų numatytu vadu Atstovą — Antaną Smetoną, ku-
Budrum, gal dabar jis sutiks ris atvyko su patarėju Antanu 
perimti tas pareigas, bet suži- Merkiu. Aliantų komisija pano-
nojau, kad jis sukilimo pradžioje j rėjo gyventojų akyse tapti au-
išvyko į Vokietiją, prasišalinti' toritetu ir, nesiskaitydama su 
nuo įtarimo. Taip man ir teko įvykiais, įteikė vietiniam vokie-
iki galo pasilikti tuo Budriu, tik čių dienraščiui atsišaukim, pra-
klaipėdietis buvo Budrus, o aš gydama gyventojus laikytis ra-
pasirinkau pavardę — Budrys. 

Lenkų laivas 
Dar mažas epizodėlis apie len

kų laivo "Marszalek Pilsudski" 
pasirodymą. Prancūzų valdžia 
gavusi pranešime apie sukilimą, 
telegrafu įsakė savo karo atta-

miai ir t. t., ignoruodama ir su
kilėlius ir Krašto Direktoriją. 
Mano pastatytas Miesto Komen
dantas Martynas Lacytis, pra
nešė apie tą jau ruošiamą pir
mam puslapiui atsišaukimą. 

Paliepiau atsišaukimo nedėti 
surinktas raides išardyti, ir kitą 

che Varšuvoje, gen. štabo pulki- rytą laikraštis išėjo baltu pirmu 
ninkui Troussonui nuvykti į Klai- puslapiu, jo apačioje liko tik trys 
pėdą, kad vietoje būtų didesnis 
ekspertas, nesurištas su politi
ka, iššaukusia sukilimą. Lenkija 
pasisiūlė pervežti jį savo laivu. 
Pulkininkas Troussonas suspėjo 
atvykti jau tik po miesto paė
mimo. Kai laivas įplaukė į uostą 
ir iš jo buvo pasiteirauta, kieno 
miestas, gavus atsakymą, kad 
sukilėlių, lenkų laivo karininkas 
nesusivaldęs čia pat tarė: "Za 
pozdno" — per vėlu. Pulkininkas 

pavardės. Įdomu, kad vokiečių 
redaktoriai neprieštaravo ir su 
šypsena stebėjo, argi sukilėliai 
išdrįs nepraleisti to atsišaukimo. 
Jie nerodė jokių jausmų ir laukė 
tolimesnio įvykių vystymosi. Po 
to net vokiečių akyse sukilėliai 
pakilo ir jie pradėjo dar daugiau 
su mumis skaitytis. 

Kitas žingsnis: komisija pano
rėjo ignoruoti ir Lietuvos dele
gaciją, neatsakė į vizitus ir bend-

Troussonas iš laivo nuvyko pas irai išsireiškė: kas čia per misi-
Petisnė (prancūzų pulkininkas, j ja, kam ji reikalinga. Bet ir tas 
aliantų skirtas komisaras Klai-! klausimas tapo sureguliuotas 
pėdos kraštui) ir tuojau panorėjo 
susipažinti su manim. Jį paklau
siau, kaip turiu žiūrėt į Len
kijos laivo pasirodymą. Jis tuo 
pareiškė: "Tai tik mano ir mano 
padėjėjo majoro Rougė susisie
kimo priemonė — jis tuoj apleis HZUokitės, grįžkit i namus, 
uostą". Visgi, patyręs jau apie|mes & vėl darysime savo. 
valdžios pasidalinimą, nepasiten-

tarp Kauno ir Paryžiaus ir komi
sija gavo parėdymą revizituoti. 

Trečias ir svarbiausias komisi
jos žingsnis buvo — ultimatu
mas išsiskirstyti sukilėlių armi
jai, aiškiau tariant — demobi-

kinau vien pulkininko Troussono 
pareiškimu, pasiunčiau Petisnė 
savo reikalavimą raštu, kad lai
vas apleistų uostą, arba mes, su
kilėliai, imsimės priemonių pa
tys. Jau išsiuntus tą raštą, atėjo 
iš uosto savanoris Kostas Jurgė-
Ja su pranešimu apie laivą ir 
klausdamas, ką daryti. Pave 
džiau ir jam perduoti tą reikala
vimą ir tiesiog laivui. Po pusės 
valandos Petisnė pats paskambi
no man telefonu, kad laivas tuoj 
išplauks, ir po dviejų valandų 
tikrai išplaukė. 

Paėmus kraštą ir miestą, var
gai dar toli gražu nepasibaigė. 
Erdmonas Simonaitis sudarė di
rektoriją iš lietuvių ir pradėjo 
kraštą valdyti. Jam administra

te ritiškas posėdis 
Sausio 27 dienos vakarą atbė

go pas mane susinervinę Vilius 
Šaulinskas, kviesdamas ateiti į 
Gelbėjimo Komiteto extra po
sėdį, nes gautas iš aliantų komi
sijos svarbus ultimatumas. 

Nuėjau drauge šu pas manė 
tada buvusiu Pranu Klimaičiu* 
Tai buvo maždaug 7=30 vai. v|k« 
karo. Radau ten Jankų, Labren-
cą, Šaulinskį, vėliau atėjo kiti.. 
Jankus man padavė laišką tylė
damas. Perskaičiau tą ultimo* 
tyvų laišką ir perdaviau Klimai-
čiui. Kol jis skaitė, pagalvojau, 
kad aliantų komisija ir vėl igno
ruoja įvykusį sukilimą ir atkak
liai siekia savo: atstatyti iki su
kilimo buvusią tvarką. Apsidai
riau. Atmosfera buvo lyg kapi
nyne. Jankus visai susitrauk^ 
visi tylėjo prislėgti. Pagaliau d*. 
Gaigalaitis pareiškė, kad jis sef~ 
ga, ir išėjo. Kitas narys staiga 
piktai užpuolė Jankų: "Tai tu 
užvirei visą košę, kuom tu rizi
kavai, nieko neturi!" ir paleido 
jo adresu epitetą, nuo kurio Jan
kus krūptelėjo, kaip botagu g&* 
vęs, ir jam pradėjo ašaros rie
dėti. Taip savo nedrąsą paslė
pęs puolikas irgi išėjo. Pastebė
jęs jį išeinant, šoko, kaip įgeltas 
nuo kėdės ir kitas ir be žodžio — 
pro duris. Man pagailo senio. 
Anksčiau jį mažai pažinojau, bet 
dabar, matydamas jį susirietusį 
sofos kampelyje iy ašarojantį, 
pajutau jam karštą simpatiją ir 
jis iš karto mano akyse išaugo 
į milžiną, nepabūgusĮ is idėjai 
pasiaukojusį iki galo. s< 

Aš paguodžiau jį ir padrąsi
nau, bet gaišti nebuvo gali
ma, atsakymą reikėjo duoti iki 
10 valandos vakaro. Tartis nebu-, 
vo su kuo, bet nebuvo ir reikalo# 
Paprašiau Praną Klimaitį sėsti 
už stalo ir pradėjau diktuoti at£ 
sakymą. Man staiga atėjo mintis 
išnaudoti Petisnė pamoką: "Pra
sidėjus karo veiksmams, aš -r— 
jau nebe aš, kreipkitės į karo vfcw 
dą". Tad ir aš atsakiau aliantų 
komisijai drąsiai ir ultimatyviai: 

"Prašau atsakyti iki 11 valan
dos vakaro, ar Jūsų reikalavimas 
reiškia 15 sausio tarp kariuo
menės vadų sudarytų paliaubą 
nutraukimą, ir pranešu, kad pa
sėkos to nutraukimo guls aolį 
Jūsų." ^ 

Kol mes rašėme, Vilius Šau
linskis, kuris irgi liko su mumil, 
telefonu surado savanorį Pel rat-
tį, po Klaipėdos paėmimo atvy
kusį pas mus ir mokantį gerą! 
prancūzų kalbą. Petraitis atvyko 
ir laišką išvertė. Jankus su šau-
linsku pasirašė. Jankus pralinks
mėjo, o šaulinskis nunešė priėS 
10 valandą atsakymą, kuris iš 
tikrųjų į jų reikalavimą nielio 
neatsakė, o davė komisijai ly
giai vieną valandą laiko atsaky
ti mums. 

Mes išsiskirstėme. Mūsų ra&-
to reikšmei sustiprinti ir parody
ti, kad mes ne tik taip sau rašom, 
bet, kaip čia sakoma, ir "myni-
nam", tuoj įsakiau savanoriams 
ruoštis. Kuopos pradėjo žygiuo
ti prieš kareivines, prefektūrą,' 
uostą ir tt. Nakties tamsumoje 
žygiuojančios ginkluotos kuopos 
padarė įspūdį. Į prefektūrą i$ 
teatro aikštės buvo nukreipti 
kulkosvaidžiai. 

Ir štai, pusę vienuoliktos jaat 
V. šaulinskis atbėgo su atsaky
mu, kurio rašalas dar nebuvo 
nudžiūvęs, kad ponai Clinchaut, 
Aloisi ir Frey patvirtina, jog pa
liaubos lieka galioje, o — kaip 
dabar dažnai sakoma, "veidui iš
saugoti" — pridėjo, kad apie at
sisakymą įvykdyti komisijos rei* 
kalavimą yra pranešta santar
vės vyriausybėms. 

Sumažinom sargybas, bet visjtf 
'palikom sustiprintus patrulius 

(Bus daugiau) 
Ml" 
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