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Kas dedasi 

Daugiau kaip dvejus me-
t y l ė j ę s ,  p r a b i l o  S t a l i n a s  
per "Pravdą" pareikšdamas 
savo pažiūras j tarptautinės 
politikos klausinius. 

Pareiškimas privertė susi
mąstyti pačius didžiausius 
optimistus, dar turėjusius 
vilties, kad su Maskva gali
ma susikalbėti. 

Stalinas sako, kad vienin
telė valstybė ,kuri po karo 
tikrai paleido kariuomenę ir 
nusiginglavo yra tik... so
vietai. Jungtinių Tautų Or
ganizacija esanti imperialis
tiniams karams vesti įran
kis. Korėjoj taika gali grįžti 
tik tada, kai JTO priims Ki
nijos valdovų pareikštas są
lygas. Kitaip JTO kariuome
nės likimas ten būsiąs liūd
nas. JTO Korėjoj karą tik
rai pralaimėsianti kadangi 
kareiviai nenorį kariauti, 
nematą dėl ko jie kariauja. 
Visuotinio karo dar būtų ga
lima išvengti, jei Amerika, 
Anglija ir Prancūzija jo ne
kurstytų, siekdamos sudaryt 
daugiau uždarbių kapitalui. 
Sovietai ir toliau vesią tai-
tas politiką. 

Tokia yra, trumpai per
duodant, naujausioji Stali
no "dainelė", kuri ištikrųjų 
jau senai pažystama. -
~-«Visdelto kovo 5 dieną Pa
ryžiuje susirinks keturių di
džiųjų delegatai ir bandys 
sudaryti programą keturių 
užsienių reikalų ministerių 
dar vienam susitikimui... 

Neatrodo, kad tam susiti
kimui nuotaika būtų labai 
palanki, ypač kad ir trys di
džiosios vakarų vyriausybės 
kaip tik dabar, jau po Stali
no pareiškimų, įteikė Mask
vai notą, kurioje įrodo, jog 
visas įtempimas po karo pa
saulyje susidarė kaip tik dėl 
to, kad Maskva ginkluojasi 
ir ypač ginkluoja savo kont-
rolėn paimtus vidurinės Eu
ropos kraštus. Paskutiniu 
metu vėl dažniau spėliojama, 
kad galima susilaukti suor
ganizuoto puolimo prieš Ju
goslaviją, panašiai, kaip Ko
rėjoje. Anglijos vyriausybė 
pareiškė, kad tokiu atveju 
ji nebus abejinga. 

O Korėjoj tuo tarpu daly
kai klostosi visiškai ne taip, 
kaip Stalinas pranašauja. 

Fronto centre prieš dvi sa
vaites kinų pradėta ir Ame
rikos visuomenę spėjusi nu
gąsdinti kinu ofenzyva su
bliūško. Lygiai taip pat su
bliūško ir jų vėlesnis bandy
mas pulti rytinėje fronto da
lyje. Kinų kariuomenės žuvo 
nepaprastai daug. Ji dabar 
beveik visu frontu traukia
si, palikdama ne tik daugybę 
žuvusių, bet ir didelius ka
rinės medžiagos kiekius, taip 
sunkiu būdu iki fronto at
gabentas. 

Pareiškimas, kad tolimes
ni kinų puolimai jiems bus 
patiems labai skaudūs, pra
dėjo pasiteisinti daugiau, nei 
pirma buvo tikėtasi. 
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KAIP MINĖJOM VASARIO 16-TAJĄ 
Vasario 16-tosios minėjimai 

įvyko visose vietose, kur tik gy
venama didėlesnio lietuvių būre
lio. Jau gauta daug trumpų ir, 
dažniausiai, gana ilgų pranešimų, 
kuriuose iki smulkmenų aprašo
ma, kaip kur kas įvyko. Jokiu 
būdu neįmanoma jų visų ištisai 
paskelbti, nes, turbūt, tektų vi
są laikraštį vien tik tam ir pa
skirti. Todėl kitaip negalima, 
kaip tik pasitenkinti ištraukomis 
apie labiausiai pažymėtinus reiš
kinius žymesniose kolonijose, ir 
tai »Į kartą apsiribojant jų dali
mi. 1 ' ' 

€ H I C A G O J E 

didyste, Am. Liet. Tarybos sky
riaus rengiamas minėjimas įvy
ko visą savaitę anksčiau, kaip 
kitur — vasario 11 dieną. Į iš
kilmes, kurios vyko atitinkamai 
didelėje Ashlando salėje, susi
rinko per 4,000 žmonių. 

Be vietinių kalbėtojų, minėji
me dalyvavo senatorius Dirksen, 
kuris savo kalbos išvadoje pa
reiškė: * 

"Kol Lietuva pavergta — ne
gali būti pasaulyje taikos" 

Žinoma, tai nereiškia, kad 
Lietuvos padėtis yra vienintelė 
kliūtis pasaulio taikai, bet tai 
yra vienas iš ryškiausių simbo
lių, kad pasaulyje dar nėra tei
singumo, kad tokių neteisybių 
yra dar daug ir kol jos nebus 
visos atitaisytos, iš tikrųjų ne
galės būti pasaulyje taikos. 

Šiame susirinkime chicagiečiai 
sudėjo aukų Lietuvos laisvės ko
vai per 6,000 dolerių. Tiesą pa
sakius, toks didelis skaičius da
lyvių tokia suma perdaug nenu
stebina. Chicagiečiai, matyt, dar 
tebesirengia savo dalį vėlesnė
mis progomis sudėti, nes tuo tar
pu jie sudėjo,vos du devintada-
jius savo kvotos šiame vajuje. 
Pažymima, kad D. Kuraitis au
kojo 200 dolerių,' jr Budrikas ir 
J. Endziulis po 100. Vokuose 
įteiktų aukų tarpe rasta ir lietu
viškų litų. Viena sidabrinė 10 
litų moneta buvo parduota čia 
pat per varžytynes ir už ją gau
ta 16 dolerių. Tai, turbūt, rekor
dinis lietuviško lito kursas, nes 
juk savo laiku buvo 10 litų tik 
vienas daleris, arba paskutiniu 
laiku prieš karą — apie 1.30. 

Viename voke prie 15 dolerių 
aukos rastas Juliaus Pakalkos 
pasižadėjimas, kad kasmet, kol 
gyvens Jungtinės Valstybėse, 
pasižada aukoti po 25 dolerius: 
15 — Tautos Fondui, 5 — Bal-
fui, 5 — lietuvių gimnazijai Vo
kietijoje. 

i E T R O I T E 

minėjimas įvyko šį sekmadienį. 
Western gimnazijos salėje. Daly
vavo daugiau kaip 1,000 lietuvių 
ir kiek net ir ne lietuvių. Svečiai 
kalbėtojai buvo dr. A. Damušis 
iš Clevelando, kurio žodis — 
"Kievienas lietuvis turime spin
dėti krištoliniu tautiškumu" ypa
čiai krito klausytojams į širdį, 
ir senatorius Homer Ferguson 
kurio kalba, pasižyminti nuosta
biai puikiu Lietuvos reikalų 
žinojimu bei teisingu supratimu, 
sukėlė klausytojuose nepapras
tą entuziazmą, ši kalba buvo pla
čiai atpasakota Detroito dienraš
čiuose. Senatoriui ypatingo įs
pūdžio padarė įrašas jam ta pro
ga. padovanotoje , knygoje "Li

thuania through the Ages". Tfcs 
įrašas sako "Duok man laisf 
arba mirtį", šiuos žodžius sena
torius ir savo kalboj pakartojo. 
Tarp ko kita, senatorius pasido
mėjo, kiek minėjime yra trem
tinių, ištrūkusių iš stalininio te
roro, ir buvo kiek net nustebin
tas kai pakilo- rankos daugiau 
kaip pusės buvusiųjų salėje. 

Aukų šį kartą buvo surinkto 
per du su puse tūkstančio dole
rių (pernai 700) tai yra daugiau 
pusė Detroitui numatytos kvo
tos. žymiausia ir tikrai jaudi
nanti auka buvo Stasio ir Vale
rijos KRIAUČIŪNŲ — $500! 

Patys Kriaučiūnai minėjime 
dalyvauti negalėjo: abu serga 
ir yra gydytojo globoje. Auką 
įteikė jų sūnus dr. Algirdas 
Kriaučiūnas, atvykęs iš Delavare 
valstybės sergančių tėvų aplan
kyti. Kriaučiūnai yra išsiuntę 
šimtus siuntinių tremtiniams, 
yra atsiėmę į Ameriką per 30 
tremtinių. V. Kriaučiūnienė 
prieš kelias dienas klausta ,ko
dėl tiek daug aukoja, ar tuo ne
skriaudžia sūnaus, pareiškė: 
"Sūnus išmokslintas, užsidirbs, 
kaip mes ir bemoksliai būdami 
visdėlto užsi dirbom", o Lietuvai 
ir iškankintiems jos žmonėms 
— kas gi duos ..." 

Kita stambesne auka -r- $50 
— buvo J. Tamošiūno. Meninę 
programą atliko Br. Budriūno ve
damas radijo choras ir pianistas 
Tomas Beganska. 

N E W  Y  O  R  K  E  

minėjimas buvo Webster salėje. 
Svečiai kalbėtojai buvo kongres-
manas Vict. L Anfasas, ALT 
pirmininkas L. šimutis, Julius 
Pakalka. Iš vietinių kalbėjo V. 
Sidzikauskas, J. Tysliava. Meni
nę, programą atliko čikagiečiai 
—- St. Baranauskas ir Iz. Mote-
kaįtienė, akompanuojant Alek-
sur Mrozinskui. Nėra pranešimo, 
ką šis minėjimas davė vajaus rei
kalu. Pagarsėję šokiai buvę, bet 
labai "negarsūs", nes vos kelios 
poros tepasinaudojusios samdyto 
Orkestro patarnavimu ... 

Ir kitose New Yorko —- Brook-
lyno vietose buvo paminėta ši 
šventė. Pav., net keliose bažny
čiose buvo pasakyti atitinkami 
pamokslai, J. Ginkaus radijo vai 
landoje buvo speciali programa, 
Am. Liet. Taut. Sąjungos 1-mas 
kyrius Povilansko svetainėje su
rengė skoningą ir turiningą pa
minėjimą ir tt. Bendrai New 
Yorke Vasario 16-toji šį kartą 
buvo labiau pajusta, galbūt ypač 
dėlto, kad ir didieji laikraščiai 
tą dieną gausiai paminėjo, ka
dangi tą dieną buvo pradėtos 
lietuviškos transliacijos iš Voice 
of America radijo stočių tinklo. 

L O S  A N G E L E S  

Ir čia šventė buvo iškilminges
nė, nei anksčiau būdavo. Pirmą 
ka!rtą Los Angeles miesto galva 
išleido specialią proklamaciją, 
skelbiančią Vasario 16-tąją lie
tuviu • diena, atsiuntė savo ats
tovą i minėjimą, taip pat ir Cali-
fornijos gubernatorius atsiuntė 
savo nuoširdų sveikinimą. Tik 
vieno didelio lietuvių draugo šį 
kartą minėjime pasigesta — tai 
buvusio JAV pasiuntinio Lietu
voje dr. Noremo... Ar tai nebus 

j kai kurių vietinių "tolregių po-
•litfkų" elgesio rezultatas? 

% 

Taip atrodydavo tautos švenčių iškilmės Lietuvoje prie Vytauto Didžiojo Muziejaus. 

Iškilmes vyko Patriotic Hall, 
Sveikino latvių, gudų ir ukrainie
čių atstovai, ilgesnę kalbą pasa
kė advokatas W. Sergeant, bu
vęs Amerikos Ambasados pata
rėjas Maskvoje ir ėjęs labai at
sakingas pareigas Europoje bai
giantis karui bei kurį laiką po 
karo. 

Iš tariamų 4,000 Los Angeles 
lietuvių į minėjimą apsilankė 
tik apie 350. Jie suaukojo Tau
tos Fondui 464 dolerius, tai yra 
tik arti ketvirčio šiam miestui 
šįmet numatytos kvotos. 

*  H A R T F O R D E  

sekmadienį apie Lietuvos nepri
klausomybę per vietos radiją 
kalbą pasakė V. M. Čekanaus
kas — Chase. Minėjimas įvyko 
parapinės mokyklos salėje, šalia 
meninės programos kalbėjo prel. 
J. Ambotas, teisėjas F. Mončiū-
nas, V. Balčiūnas ir kun. Pik
turna. Aukų sudėta $507, t. y., 
ketvirtadalis Hartfordo kvotos. 

P H I  L t A  D  E L P H I J 0 J 

per 1000 lietuviu buvo susirinkę 
lietuvių Muzikinėj Svetainėj. 

Kalbėjo kongresmanas Hugh 
ScojtVjr:, kuris pareiškė dary
siąs žygių, kad Amerikos vy
riausybe pripažintų Lietuvos 
egzilinę vyriausybę ir sustiprin
tų Voice of Ameriką programą 
lietuvių bei kitų pavergtų tautų 
kalbomis. 

Didelis lietuvių bičiulis advo
katas Herbertas Hurenas po sa
vo turiningos kalbos pasiūlė re
zoliuciją, kurioje JAV vyriausy
be prašoma pripažinti Lietuvos 
egzilinę vyriasybę, kuri būtų su-

• daryta iš asmenų, priimtinu 
Lietuvos pogrindžio jėgoms. J Amerikos lietuvių grupėms ir 
senosios Lietuvos vyriausybėm 
įgaliotam ministeriui Washing-
tone. 

Tautos Fondui suaukota dau
giau kaip 2,000 dolerių, t. y«, 
apie pusę numatytos kvotos. 

N A S H U A ,  N. H .  

minėjimo organizavimas vyko 
su šiokiais tokiais nesklandu
mais. čia būdavo organizacijų 
sudaromas tam tikra komisija, 
tik tam kartui, šįmet pradėjo 
tuo rūpintis vietos Am. Liet. 
Tautinės Sąjungos skyrius. 

Netrukus iš parapijos vadovy
bės buvo pareikšta, kad parapija 
rengs minėjimą ir buvo prašyta 
šalia parapijos nieko nerengti. 
(Anksčiau parapija šia švente 
nesidomėdavo). 

Minėjimas buvo surengtas Ju
nior High auditorijoj, dalyvau
jant visų organizacijų atstovams. 
Apsilankė miesto teisėjas B. A. 
Degasis, advokatas L. G. Velič
ka, buvo tinkama programa, pri
imtos atitinkamos rezoliucijos, 
dalyvavo apie 300 žmonių. Tik 
dėl tą dieną renkamų aukų bu
vo kiek ginčų. Atrodo nuoseklu 
šią dieną aukas skirti specialiai 
tik Lietuvos laisvės kovos rei
kalams, bet klebonas pareiškė, 
kad vyskupas reikalauja iš lie
tuvių parapijos aukų katalikų 
misijoms, kad prancūzų parapija 
tam reikalui surenkanti daug 
daugiau, kaip lietuvių, todėl jis, 

įklebonas, turįs naudoti kiekvie
ną progą tų aukų kiekiui padidin
ai. Siūlė tik mažą dalį aukų lie-
I tuviškiems reikalams o svar
biausioj vietoj statyti misijas. 

Prancūzų parapija turi 20,00( 
parapiecių, o lietuvių tik 2,000. 
tai nėra pamato ir lenktyniauti 
lygintis, be to, prancūzai turtin
gesni ir jiems nereikia padėti sa
vo tėvynei. Pagaliau buvo su 
tarta, kad iš minėjimo pajamų 
penktadalis bus misijoms, o li
kusi suVna turi būti lygiomis pa
dalinta ALTarybai ir Balfui. 

R O C  H E S  T E E  Y  J  E  

minfjimą rengė vietos ALT sky
rius. Dalyvavo apie 300 žmonių. 
Svečias kalbėtojas buvo B. Gai-
džiūnas iš Clevelando. Labai Įti
kinančiai lietuvių pareigas kovo 
dėl Lietuvos laisvės išdėstė ii 
klebonas kun. Bakšys. Aukų su
rinkta $1,004, t. y. per du treč
dalius numatytos kvotos. 

B O S T O N E  

minėjimas įvyko iškilmingomis 
pamaldomis ir iškilmingu aktu 
bei programa High Shool audi
torijoje. Massachusetts guber
natorius Dever buvo išvykęs ii 
pats nedalyvavo, bet jo drąsi ii 
daug pasakanti proklamacija su
kėlė tikrai entuziastingą nuotai
ką. Kalbėjo adv. šalna ir iš kai
myninio Brocktono atvykęs P 
Viščinis. Minėjimas pasižymėjo 
turininga savo menine programa, 
kurioj (šalia Gabijos choro) 
žymiausią vietą užėmė St. Sant
vara parašytas ir Henriko Ka
činsko .su jo dramos studija ir 
J. Kačinsko vedamu choru) sce
nai parengtas specialus vaidini
mas — montažas. 

Aukų surinkta per 2,000 do
leri, t., y, per du penktadalius 
Bostono kvotos. 
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LIETUVIAI APLANKĖ 
OHIO ntmii) 

Vasario 16 dieną Columbo lie
tuvių atstovai: Povilas Masys, 
Adelė Tribul ir kun. St. Valiu-
šaitis apsilankė pas Ohio> guber
natorių Frank J. Lausche. Audi
encija truko apie 20 minučių. 

Gubernatoriui buvo įteikta 
gražiai įrišta "Genocide" knyga 
ir meniškai su tautinėmis spal
vomis paruoštas adresas. Nuste
bęs ir labai patenkintas tai priė
mė, pabrėždamas didelį susido
mėjimą lietuviais ir jam šiuo 
metu labai naudinga knyga. 

Savo rašte Lietuvos Bičiulių 
Klubas Columbe padėkojo guber
natoriui už Vasario 16 dienos pa
skelbimą Lietuvos nepriklauso
mybės diena Ohio valstybėje ir 
davė trumpą svarbesnių Lietuvos 
įvykių apžvalgą, prašydamas vi
somis galimomis progomis pa
remti Lietuvos kovas dėl laisvės. 

Gubernatorius su dideliu prie
lankumu atsiliepė apie "this 
great and glorious Nation". Pa
reiškė, kad gyvendamas Cleve-
lande ypač dažnai aplankydavęs 
lietuvių tautinį darželį, kuris jam 
labai patikęs. Gubernatorius pri
siminė kaikuriuos žymesnius Lie
tuvos istorijos momentus, bei 
žymesnius vyrus. Paminėjo Ba
sanavičių, Kudirką, Smetoną ir 
Gediminą (ištardamas visai tei
singai — Gediminas). Apie prez. 
A. Smetoną pareiškė: "Jūsų pre
zidentas Smetona jau seniai bu
vo įspėjęs Ameriką būti atsar
gia su Sovietų Rusija, bet mes 
tada tuo nelabai tikėjom ..." 

Sakydamas, kad lietuvių tau
tos reikalai jam nėra svetimi, 
griežtai pareiškė: 

"Lietuvos nepriklausom vbės 
šventę skelbiau ir visada skelb
siu, nes tikiu, kad Lietuv 
laisva!" 

« * 
Lietuvbs Nepriklausomybės 

šventės minėjimas Columbo lie
tuvių kolonijoje įvyks vasario 
24 dieną, 7:00 vai. vak*, Croatian 
Hall. 377 Reeb Ave. 

C L E V E L A N D E  

vietos Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius pirmą kartą šią 
šventę rengė sutartinai su viso
mis lietuvių visuomenės organi
zacijomis išeidamas iš vienos 
parapijos ribų. Buvo tikėtasi net 
Katedroje specialių pamaldų, 
bet galų gale pamaldos ta inten
cija buvo tik naujojoj lietuvių 
parapijoj. Minėjimas vyko mies
to centre esančio teatro salėje, 
turinčioje apie 600 vietų. Tiek 
žmonių ir susirinko, salė buvo 
pilna. Svečias kalbėtojas buvo 
prof. K. Pakštas, atitinkamą 
koncertą parengė čiurlionia An
samblis. 

Prof. Pakštas pabrėžė ypatin
gą reikalingumą lietuviams svei
kai suprasto nacionalizmo: ne 
patriotizmo, bet nacionalizmo, 
tai yra ne tik tėvynės, tam tikro 
žemės sklypo šalies, kurios gali
ma ir netekti, bet visų pirma sa
vo tautos ir jos kultūrinių ver
tybių meilės. Ypač pabrėžė sa
vos kalbos vertinimo ir saugoji
mo svarbą. Užsimindamas apie 
religijas, kalbėtojas pareiškė, 
kad ir jos tuo klausimu įvairiai 
ir ne visada teisingai pasielgia 
jr lietuviui reikia su tuo kovoti. 
Sako "Daugelis religininkų su
pranta, kad trejetą centų pavogti 
yra blogas darbas, bet jeigu jis 
pavagia nuo tavo vaiko gimimą 
kalbą ir tautinį susipratimą, tai 
jjis gali būti kunigu ir vyskupu — 
štai prieš ką reikia kovoti!" 

Aukų šiame minėjime surink
ta per 1,950 dojerių, tai yra, be
veik du trečdaliai Clevelandui 
skirtos kvotos. 

Tą pačią dieną tikrai nepa
prastas minėjimas buvo sureng
tas ir šv. Jurgio parapijos salėje. 

' Apie jį rašoma 8-me puslapyje. 



KAS ir KUR 
• Iš tremties į Waterburj at
vykusi Ona Saulaitienė dažnai 
jvairįom organizacijom anglų 
kalba daio pranešimus apie 
Lietuvą. 
• Alg. Kačanauskas, aktyviai 
reiškęsis visuomeniniame ir mu
zikos darbe Vokietijoj ef atvyko 
į JAV ir apsigyveno New Yorke. 
• Šveicarijoje gyveną lietuviai, 
susiorganizavę į Šveicarijos lie
tuvių bendruomenę, pradėjo 
leisti informac. biuletenį "Švei
carijos Lietuvių žinios". Reda: 
guoja A. Gerutis. 
• Šveicarijos lietuviai Nepri
klausomybes šventę minėjo dvie
jose vietoje — Zueriche ir Ber
ne. 
• Vokietijoje, Edmundsthalic 
džiovininkų sanatorijoje besi-
gydą 8 lietuviai Diepholzo gim
nazijai paremti paaukojo vienos 
dienos maisto davinį. Įsidėmė
tinas pavyzdys! 

• Didžioji Stuttgarto (Vokie
tijoje) radijo stotis Vasario 16 
osios proga du kartus (dieną i> 
vakare) davė specialią progra
mą. 
• Vokietijoj ef IRO ir vokiečiu 
vyriausybės iniciatyva, steigia 
mas DP bankas. IRO į tą bank? 
įneš 1,500,000 vokiečių markiu 
Paskolas galės gauti tie DP 
kurie organizuos pramonės, pre 
kybos ir kooperatines įmones. 
• Visuomenininke Birutė No-
viekienė, eilę metų serganti įsi
senėjusiu arthričiu (negali vaikš
čioti), džiaugiasi^ kad naujuoju 
"Cortison" gydęs dr. Tadas Sa 
viekas jai sumažino skausmus 
ir ji atgavo gyvenimišką pusiau 
svyrą. 
• Philadelphijoje gyveną trem 
tiniai savo geradariam^ 
ti balandžio men# rengia pade 
kos vakarą. 
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Kaip buvo nužudytas admirolas Canaris 
• Bostone organizuojasi Lietu 
vių — Latvių Vienybės skyrius. 
Laikinę valdybą sudaro: Faustas 
Kirša pirmininkas, Olgerts Lie
pinis vicepirmininkas, J. Porie-
tis ir J. Tricis sekretoriau St. 
Santvaras ir A. Augustanąs na
riai. 

Anglijos lietuviai savo nartity 
statybai sudėjo 4,966 svarus. Dar 
reikia 819 svarų, kuriuos tiki
masi neilgai trukus surinkti. Na
mai jau nupirkti ir lietuviškam 
veikimui iškilmingai atidaryti. 
Į juos jau persikėlė ir "Britani
jos Lietuvio" redakcija. 
• Lietuvoje, kaip praneša ko
munistinė spauda, atliekami pa
ruošiamieji darbai panaikinti 
smulkiesiems kolektyviniams že
mės ūkiams ir sukurti vadina
miesiems gigantams, tai yra. 
didžiuliams valstybiniams dva 
rams, kuriuose darbininkai tik
rai galėtų paversti tikrais pro
letarais, kaip ir didžiuosiuose 
fabrikuose. Kai kur jau pradėti 
griauti buvusių sodybų trobesiai. 
• Australijoj prie Mūsų Pašto 
ges prisijungė kurį laiką ėjęs 
katalikų grupės laikraštėlis — 
Užuovėja. M. Pastogės leidėja? 
Sidney'o mieste steigia komerci
nę spaustuvę, kurioje bus spaus 
dinamas ir tas laikraštis. Ade 
laidėje leidžiamas Austr. Lietu
vis jau turi savo spaustuvėlę su 
dviem darbininkais, ši spaustu 
vėlė skirta tik lietuviškiems lei 
diniams. Dabar renka P. And 
riušio "Sudiev, kvietkeli". 
• Komunistinė Laisvė ir Vilnis-
giriasi, kad lietuvių liaudies an 
samblis buvo nuvežtas dainomis 
"Stalino pagarbinti" į Rygą, Ta
liną ir Leningradą, žinoma, ii 

,!be to pasigyrimo aišku, kad bol 
Ševikų policija tą gali padaryti 
• DP komisija projektuoja iš 
Vokietijos j JAV atvežti 89,0f 
tremtinių be garantijų ir tik čis 

• Hypatija E. O. Yčaitė, dabar atvykus parūpinti jiems garan-
dilrbanti kaip bibliotekininkė tijas. Manoma, kad ta mintie 
Bostone ir aktyviai įsijungusi į kilo dėl stokos darbininkų, ypač 
lietuvių visuomeninį gyvenimą, blogiau apmokamuose darbuose, 
vietos International Institute1, Antan0 VanaĮraižio antka. 
anglų kalba.skaitė ap.e-p.g CUcagos §v Kazimiero ka. 
įe uvių a ą. _ ^ jpmėse bus atidengtas gegužės 20 
• Rašytojas J. Neverdauskas, dieną. Tą dieną įvyks ir jo kūri-
gyvenąs Kanadoje, parašė roma- nių koncertas. Antkapis stfito-
ną "Generolas Kosciuškai, Ąu- mas visuomenes sudėtomis )ė-
torius jieško leidėjo. šomis. 

1 Miuncheno prisiekusiųjų teis
me buvo sprendžiama SS-stan-
dartenfuehrerio ir Gestapo cent
rinės įstaigos kapitono Walterio 
Huppenkotheno byla, kurioje jis 
buvo kaltinamas neteisėtu būdu 
nužudęs admirolą Canarį -- bu
vusį 1944 metų liepos 20 dienos 
sąmokslo prieš Hitlerį vadą. 

Byloje liudininkais buvo iš
kviesti buvęs vokiečių generali
nio štabo viršininkas generolas 
Halderis, kuris, kaip vokiečių 
spauda rašo, buvęs pasirįžęs dar 
prieš karą nuversti Hitlerį, ir tą 
greičiausiai būtų padaręs, jei ne 
Chamberlainas su savo nuolaido
mis Miuncheno pasimatyme. Bu
vo liudininku bavarų teisingumo 
ministeris dr. J. Milleris ir eilė 
kitų. 

Iš liudininkų pareiškimą paaiš
kėjo, kad kaltinamasis 1945 m. 
balandžio 7 d. atvyko į Flossen-
biurgą su "specialiu pavedimu". 
Čia buvo laikomas suimtas buvęs 
vokiečių karinės kontržvalgybos 
vadas admirolas Canaris, genero
las Thomas, Osteris ir eilė kitų 
žymių sąmokslo dalyvių. 

Balandžio 8 dieną jiems buvo 
paskelbtas mirties sprendimas ir 
netrukus jie buvo pakarti, nore 
pagal tuomet veikusią vokiečiu 
teisę jie, kaip kariai, galėjo bū
ti nuteisti tik vadinamojo "tau
tos teismo". Canario dienoraš
čiai. kad nepatektų santarvinin
kams, Himmlerio įsakymu vėliau 
buvo sudeginti Austrijoje. 

Mums ta byla tuo įsidėmėtina 
kad ji atskleidžia, kokios sąlygo? 
tuo metu buvo Flosenbiurgo sto
vykloje, kurioje kaip tik žuvo ir 
labai daug lietuvių (apie jžį bii-
vo plačiai rašyta Dirvoje 1949 
metų vasarą). 

Ypač daug pasako danų gene
rolo Lundingo pasakojimas teis
me. Gen.. Lundingas yra buvęs 
danų karinės kontržvalgybos se-
f^s. jis, ka$p VpfttiHgaš imtinis.-
vokiečių irgi buvo; nugabentas 
į tą stovyklą. 

Lundingas pasakoja, kad jam 
tekę sėdėti kaip tik greta Ca
nario. Palaikęs su juo ryšį stuk
senimu. Balandžio 8 d. vakara' 
Canaris buvęs išvestas tardyti 
Kai grįžo, tai pastuksenus atsi
liepė. kad jį "betardvdami" su
laužė nosies kaulą ir kad su juo 
jau baigta. Prašė Lundingą, jei 
išeitų į laisvę, perduoti linkėji
mus žmonai. Jo paskutiniai žo
džiai buvę: "Aš nebuvau išdavi

kas, aš tik kaip vokietis atlikau 
savo pareigą tėvynei." 

Iš ryto prieš 5 ar 6 vai. Lun-* 
dingas išgirdęs, kad atsivėrė Ca
nario drys ir sargybinis liepė jam 
išsivilkti. "Tada pro duris pama
čiau" — sako Lundingas —"ką 
per 10 mėnesių ten būdamas ma
čiau iki 900 kartų: kaip vedami 
j egzekuciją nuogai išvilkti žmo
nės. Jokių šūvių negirdėjau. Eg
zekucija buvo įvykdyta paka

riant. Vėliau mačiau, kaip lavo
nai buvo parvilkti atgal. Tą rytą 
jų buvo 6 ar 8. Išeidamas vieną 
iš SS sargybinių paklausiau, ar 
taip priimta Vokietijoje elgtis 
su karininkais, — ir tas atsakė: 
Tai buvo ne karininkai, o tik 
krašto išdavikai. — Tai įvyko 
1945 metų balandžio 9 dieną." 

% 

Admirolas Canaris buvo žy
mus žvalgybos specialistas ir va
dovavo vyriausiajai Vokyti jos 
karo žvalgybos įstaigai. 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie vasario 16 d. laivu "Gene
ral Muir" į New Yorką atvyko 
šie lietuviai tremtiniai: 

Abromaitis Gerhardas —r Brock
ton, Mass. 

Adomaitis Vincas, Mary — Pa
na, 111. 

Asmutaitienė Magdale^i — 
Omaha, Nebr. 

Brazys Pranas — Chicago, 111. 
Cibirka Jonasf Elena, Romanas, 

Petras — Detroit, Mich. 
Franckevičius Dominiką JSle-

na — Chicago, 111. 
Gaidelis Viktoras, Aiirede — 

Chicago, 111. 
Gutauskas Vaclovas — Oak 

Park, 111, , ; 

Jankauskas - Feliksas, Galina, 
Egidijus — Detroit, Mich. 

Juknevičite Elena — Chicago, 
• m. 
Karpavičius, Aleksandras^ Bro-

nislava, Danutė, Rimand, Bi
rutė — Brooklyn, N. Y. 

Karsokas Jonas — Girardville, 
Pa. 

Kiaupa Jurgis, Marie, Hilda, 
Dbvas, Erika — Catawba, N. 
Carolina. 

Labrancas Jonas — Chicago, 111. 
Lukšas Jonas, Pranciška^ An-
. tanas Rumford, Maine. 
Majauskas JiUyit — Shenan

doah, Pa.' 
Motuzienė Jieva — 'Chicago, 111. 
Narknas Stasys, Helena — Che

vy Chase, Md. 
Palionis Tadar — Ridgewood, 

N. Y. ; * 
Paulauskas .Jfcazys^ Izabelė — 

Philadelphia, Pa. 
Prapuolenis Vytaujtas, Marga-

reta, Horstt Kazimieras — 
White Plains, N. Y. 

įPreiss Emanuel — Manchester, 
N. H. 

Puzinkevičius Kazys? Olga, Bi
rutė, Vanda — Pittsburgh,Pa. 

Riauba Vincas, Agota — Man
chester Conn. 

Rudzovičius Albinas — Chica
go, 111. 

Sandanavičiene Pelagia — S. 
Boston, Mass. 

Šimkūnas Stanislaus, -Ioreta, Rp-
bertas, Remigijus, Henrich 
Philadelphia, Pa. 

Sutkienė Petronelė, Mėta, Ele
na — Hartford, Conn. 

Šventoraitis Vytautas, Kazimie
ras, Egidijus, Saulius — Ro
chester, N. Y. 

Uginčius Bronius — Detroit, 
Mich. 

Valuckas Pranas — San Frana 

cisco, Calif. 
Varkulevičius Albertas, Ona — 

Cobleskill, N. Y. 
Voras Stasys, Ona, Stasys, Kle

in ute, Vytautas — Chicago, 
111. 
žemaitaitis Jonas, Marta, El
la, Martynas, Seimą, Edith' 
Irmgard' Augustas — New 
York' N. Y. 

Vasario 19 d. į N«w Yorko 
uostą atvyko: . . 
Bagdonavičius Ida, Juasas 

Westhcester, Pa. 
Bormanait© Gisa — Westches

ter, Pa. 
Baranauskai Stasys — Chica

go, 111. 
Dūda Kazys, Eugenija, Ireni-

jus - A., Rūtenis - A. -r— 
Westfield, Mass. . $ 

GaškaJuozas — Baltimore, Md. 
Gricevičius Stasys — Kennet 

Square, Pa. 
Juodzevičius Antanai — Chi

cago, 111. " 
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Naudokitės geresniu, greites
niu telefono patarnavimu. Sa
kykit norimą užmiesčio numerį 

Bus dvigubai greičiau! 

THE OHIO ft III TELEPHONE COMPANY 

Geresnis, greitesnis patarnavimas 

turint asmenini numeriu sąrašą ! 

Levinskas Juozas . New Bri
tain/Conn. 

Naumaiskis Henrikai Linden, 
N. Jersey. 

Rimkus Jonas, Kunigunda, Au
gustas — Waterbury., Conn " 

Rumšienė Ona, Kruopytė Mari-. 
ja — Philadelphia, Pa. 

Tampauskas Jonas, Bronislava,. 
Ralfas, Ingridas ?- Omaha, 
Nebraska. 

Vasilevičius Jonas, Stefa — 
Greene, Maine. 

Vėlius Ane, Kurtas — Chicago. 
Žukauskas Vladas, Morta, Liu

cija, Jadvyga, Birutė — Chi-
go, 111. 

Jodelis Kazimieras — Chicago.1 

Vasario 25 j New Orleans at
vyksta : 

Tumas Hermanas, Elena — 
Los Angeles, Cal. 
——^^^Įgįj ' 

ZMCG-US, 
IKUIEiS NIE/HATĖ SAYC rCAHJJC 

Balys Gražulis 

Kovų viesulas siautė jau kaž kur 
toli, už Lietuvos ribų, o jo padariniai 
vis dar tebežymėjo mieste: ten kulkų 
apskaldytas namas, ten išmušti langai, 
vienur kitur dar nenuvilktas nuo gat
vės išbėgusių raudonųjų vežimas ir dar 
nespėję nuvysti gėlės ant sukilėlių ka
pų. Liepos mėnesio vakarais gatvės 
knibždėjo tebetikinčiais iškovota laisve 
žmonėmis. Žmonėmis linksmais, gy
vais, kupinais energijos ir jėgos, to
kiais, kokie būna žmones tik ką nusi
metę vergijos jungą. 

Iramudu su gydytoju Laužiku, lė
tai vaikštinėdami gatve, gėrėme tą 
palaimintą liepos vakaro orą. Ir mūsų 
pakilios nuotaikos netrikdė nei gat
vėmis dardą vokiečių kovos vežimai, 
nei jų karių uniformos piliečių mi
nioje. Tikėjom brangiai iškovota per
gale ir šviesia ateitimi. Malonu buvo 
stebėti laime švytinčius veidus ir klau
syti jų nevaržomo, baimės neslegiamo 
klegesio. Net gi priešais mus ateinan
čio vyro, atsargiai moters po ranka 

prilaikomo, veide matėsi skaisti šyp
sena. 

Vyras žengė atsargiai, palengvė
le, kaip žengia pasivaikščioti išvesti li
goniai. Net galima buvo matytį kaip 
kiekvienas žingsnis jį vargina ir skau
dina. Bet jis šypsojosi! 

Kai vyras pastebėjo mus, ji) šypse
na išsiplėtė ir akys prašvito visomis 
žmogiškos šilimos varsomis. Šypsojosi 
ir daktaras Laužikas. 

— Ką matau! — pastodamas ke
lią ir tiesdamas ranką ligoniui sušuko 
daktaras. — Jau pakilote? Malonu, 
malonu!... 

— Pakilau. Kas gali tokį vakarą 
išgulėti, — atsakė vyras. Jo balsas, 
kaip ir galima buvo iš tokio augumo 
vyro laukti, skambėjo galingai ir aiš
kiai. 

— Susipažinkite, — tarė man dak
taras, — tai ponas Arvydas, paskuti
nių kovų didvyris. 

— Neperdėkite, daktare. Kas pati
kės į mane pažiūrėjus. Juk ir . netiesą,. 

— protestavo Arvydas* 
Daktaras nesiginčijo. 
— O kaip laikotės? — klausė jis. 
— Gerai, visai gerai, — atsakė Ar

vydas. — Bet ji dar čia tebesėdi, — pa
rodė jis pirštu į krūtinę. 

— Ką darysi, kad išimti negali
ma. Praeis, tik nesivarginkit, pagulė-
kit, nesijaudinkit ir praeis. 

—- Žinau, kad praeis, tik tm jaus
mas, kad reiks amžinai krūtinėj ne
šioti ... — nusiskundė Arvydas. 

Daktaras davė dar kelis patarimus 
ir mes atsisveikinam. Arvydas nulin
gavo šypsodamasis; lyg jo krūtinėj ne 
kulka, o meilė sėdėtų. 

— Tai štai, ką reiškia laisvė! — 
šūktelėjau jam nūėjus. — Laimės šyp
sena net ir skausmą nugali! 

— Dar vienas! — susijuokė dak
taras. Aš jo nesupratau. 
•  — N e  t a v e  v i e p ą .  š i t a .  š y p s e n a  a p 
gavo. Ne vienas dėl jos ir nukentėjo. 
Tąip, taip, net aš pats. Ąrvydas buvo 
mano viršila man karinę prievolę at
liekant. Supranti? 

— Bet aš ne visai supratau. 
— Daug kuo garsėjo viršila Arvy

das pulke. Labiausiai savo šypsena. Ji, 
kaip pastebėjai, yra susimetusi keliomis 
smulkiomis raukšlelėmis lūpų kampuo
se ir nedingsta net pykčio momentais. 
Kaip matai, net ir skausmas jps neišly
gina.- Aukštas, drūtas, rausvu jaunuo
lio veidu ir amžina šypseną, viršila 

Arvydas buvo ir gražus ir pavojingas. 
Dažnai ta šypsena apgaudavo! 

Man paliko nesmagu, kad taip nai
viai apsirikau ir nusukau kalbą kita 
linkme. 

— Nejaugi negalima kulkos išimti 
operacijos būdu? — paklausiau? 

Daktaras šyptelėjo. 
— Taigi, kad ne, nes jos ten visai 

B§ra... 
— Betgi pats kalbėjai, — nuste

bau aš. 
— Kalbėjau, nes nežinou, gal ir 

yra.. .  
— Tai daktaras! — pasijuokiau. 
— Palauk, galėsi juoktis, kai aš 

tau viską papasakosiu, čia visa mis
terija. 

Ir daktaras pradėjo pasakoti. 
— Kai kovų prieš bolševikus metu 

du jauni sukėliai atvedė į mano kabine
tą sužeistąjį, tik iš anos garsios šypse
nos atpažinau viršilą Arvydą. Jo veidas 
buvo iškreiptas skausmo, o šypsena 
vis tebešvietė. Paeiti jis negalėjo, vyru
kai jį vilkte vilko už pažastų. Aš išsi
gandau ir prišokau su klausimu. Jis 
dejavo ir rodę į krūtinę po širdimi. 
Bet kraujo dėmių ant marškinių ne
buvo. Nuvilkus marškiniu^, net tvars
čių ant krūtinės neradau. Irf jokios 
žaizdos. Netgi jokios žymeles ant krū
tinės! Klausiamai pažvelgiau jiam į 
akis. "čia negaliu, nei prisflięsti", rode 
jis. Dar kartą fip|įųrpjau. If erą! Il

ginau rodomą vietą paliesti — šaukė 
iš skausmo. "Pistoleto šūvis*,4'dejavo 
jis. Kulka galėjo į kokį kietą daiktą 
kišenėje atsitrenkti, bet kad jokios mė
lynės neliktų! Betgi veltui nesiskųs. 
Bent ne viršila Arvydas. Širdies srityje 
gali ir menkiausio sutrenkimo užtekti, 
galvojau, ir nieko nelaukdamas pa
skambinau į ligoninę greitosios pagal-
bos. Iki atvyks, išklausinėjau Arvydą 
ir jį atvedusius vyrus. • ^ 

Kovoms Šančiuose aprimus, Al
vydas "pasiprašė būrio vado leidimo ii* 
išėjo savo šeimos pažiūrėti. Kodėl jis 
nėjo gatvėmis, bet nuo Drobės fabriko 
pasuko panemuniu, jam ir pačiam ne
aišku. Ėjo jis krantu, stabčiodamas kO-; 

vų aido panemunėje pasiklausyti. Ten 
dar buvo kovojama, bet Šančių sukilė
liai negalėjo savo draugų už Nemuno' * 
paremti. Tiltas buvo susprogdintas, o 
persikelti per Nemuną nebuvo kuo. 
. . Ūmai,. per vakaro prieblandą, Ar-"' 
vydas pamatė Nemune valtelę. Du vjf-1 

rai rengėsi keltis per Nemuną. Arvydas 
iš karto užmiršo namus. Į antrą pusę, 
padėti kovojantiems! Jis šūktelėjo vy
rams, kad jo palauktų ir pasileido pęie 
jų risčia. Kai jis pribėgo, anie jau buvo 
per kokį dešimtį žingsnių nuo kranto. 
Kad tai ne draugai, o ~ priešai, jis tik 
tada pamatė, kai vienas iš jų ištiesė 
ranką su pistoletu ir sunkęs rusiškai 
"Mirt, kalės vaike!", paleido šūvį jam 
i dūris krūtw#i «jff-

» 'f, 
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SIMTANUOŽIMTINIS LIETUVIS 
J o n a s  P a k r a n t i s  A m e r i k o j e  Vyt. Alantas 

Jonas Pakrantis kalbasi su rašytoju 
Jonas Pakrantis kaip šimtą-' 

nuošimtinis lietuvis, mėgo lie-1 
tuvių literatūrą ir apskritai j 
kultūrą. "Mėgo" būtų permaža 
pasakyti: jis tiesiog sirgo lie
tuvių kultūros ir lietuvybSs iš
saugojimo problemomis. 

Lietuvių spaudą jis sekė atsi
dėjęs. Pakrantis rūpestingai per
skaitydavo pasikalbėjimus su 
rašytojais, kurie paties likimo 
ranka tapo išstumti į pirmąsias 
tautinės kultūros kūrėjų vietas 
ir kurie, Pakrančio nuomone, 
labai išmintingai kalbėdavo apie 
mūsų ~ kultūros aktualiuosius 
reikalus, labai dažnai pasigin
čydami vienas su kitu ir ypa
tingai nevengdami pamokyti 
vienas kitą kaip, kas ir kur da
rytina . •. 

Iš tų pasikalbėjimų Pakrančiui 
susidarė labai aiškus Įspūdis, 
kad mūsų rašytojai vis rašo ir 
rašo... Vienas rašytojas, — 
apie tai skaitė Pakrantis dar 
Vokietijoje bebūdamas — be
rašydamas eilėraščius kažin ku
rioje bavarų dirbtuvėlėje, Al
pių kalnų papėdėje, net tautos 
pranašu išvirto: mat, jis išpra
našavo, kad Lietuva vėl atgaus 
laisvę; kita vėl jauna rašytoja 
taip fsigilino j kūrybos pasauli, 
t. y. i rašymąt kad net sirg
dama grožinės literatūros kon
kursą laimėjo, o kitas rašyto
jas pasisakė vieno laikraščio ko
respondentui, kad jis net ir dirb
damas, t. y. sargo būdelėje bū-
dędamas^ naktimis vis rašo ir 
rašo. • • 

Toks užsispyrimas rašyti Pa-
krantj stebino ir domino. Jei 
rašytojai taip atkakliai vis ra
šo, tai kiek jie turi turėti min
čių? — klausdavo jis save, ne
galėdamas, tačiaut sulaikyti ne
šyptelėjęs kad tie rašytojų pa
sisakymai apie rašymą labai pa
našūs j tuos, kuriuos išgirstume 
iš skalbėjos lūpų, kad ji vis 
skalbianti ir skalbiantį arba iš 
diplomato, kad jis vis rašąs ir 
rašąs notas, arba iš vežėjo, kad 
jis vežąs ir vežąs ir tt. ir tt. 

Tas rašymo klausimas kvar
šino galvą Pakrančiui gan ilgą 
laiką ir pagaliau vieną naktį jis 
nusprendė pasikalbėti apie tai 
su "savo" rašytoju. "Savo" ra

šytoju jis jį vadino del tof kad 
jis dirbo su Pakrančių tame pa
čiame fabrike tik ne tame pa
čiame skyriuje. -

Vieną naktį, didžiosios per
traukos metu žurnalisti n i o 
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smalsumo gundomas, Pakrantis 
nuėjo į kitą skyrių ir rado ra
šytoją begulintį patamsyje pa
lubėje ant kažin kokių dėžių. 
Mat, jis ilsėjosi nuo "mankštos" 
prie konvejerio. Po banalių man
dagumo frazių Pakrantis stačiai 
paklausė: 

Kaip sekasi kūrybinis dar
bas? 

t— Koks kūrybinis darbas? 
— savo rėžtu, nustebęs paklau
sė rašytojas. 

— Kūrybinis darbas .,. Ži
note, rašymai^ mikčiojo Pa
krantis. ^ 

i— Ak, rašymas, — nusijuo
kė rašytojas. — Rašymas pui
kiai sekasi. 

Ką dabar rašote jei gali
ma paklausti? *• 

— Kod$J galirtia: Momedij ą 
apie literatūrinį komivojaže
rių... 

— Kaip tai? Nesuprantu ... 
Ir aš nesuprantu. • 

i— Ir tamsta nesupranti! — 
sušuko Pakrantis imdamas jau
dintis, manydamas, kad .rašyto
jas iš jo juokiasi. 

— štai, čia fabrike mes ga
miname mašinas kurios reika-

f 

lingos žmonėms ir jos perka
mos, bet kaip tamsta pavadin
tum fabrikantą, kuris gamintų 
mašinas, tačiau jų niekas iš
pirktų. 

— Nežinau ... Tokių fabri
kantų, man rodos, visai nėra. 

čia tai tamsta suklydai, 
i— nusijuokė rašytojas. — Kaip 
tik tokie fabrikantai yra mūsų 
rašytojai. Jų knygų niekas ne
spausdina ir neskaito, o jie vis-
dėlto rašo ir rašo... Jie pyks
ta, kryžiavojasi, pamoksliukus 
visuomenei sako, o ši, kaip sa
vim patenkinta ir užsispyrusi 
gražuolė nekreipia jokio dėme
sio į tų kavalierių avansus ir be 
jokių ceremonijų vis suka jiems 
nugarą. Ar tamsta žinai, ką 
reiškia savigarba? 

— žinau. 
— Gerai, kad žinai: man ne

reikės apie tai burnos aušinti, 
— atsakė rašytojas, žiūrėdamas 
į fabriko potamsę pastogę. — 
Aš laikau visiškai stoka savi
garbos tokiais atvejais, kad ta
vo prekės niekas nenori, o tu 
visdėlto užsispyręs ją siūlai 
verkšlendamas, bardamasis, o 
kartais ir kumščiu pagrūmoda
mas. Ar tai nėra literatūrinis 
"komivojažerizmas" ? 

— Nežinau... — atsakė Pa
krantis, stebėdamasis tokiais 
netikėtais rašytojo pareiškimais. 

— Užtat aš žinau. — tęsė to
liau rašytojas. — Reikia turėti 
šiek tiek išdidumo ir pagaliau 

| atsisakyti nuo ištiestos rankos 
politikos. Jei visuomenei litera
tūrinis žodis nereikalingas, jei 

i jai labiau patinka "kamikai", 
kaubojinės filmos ir "pajai", 

[Dieve padėk! Per prievartą ne-
. įsiteiksi ir niekam išminties į 
j galvą neįbruksi. Sako, kad Lie
tuvą atkūrė plunksna. Gali būti, 
bet kas iš to? Kirvis pastato 
namą, bet tai dar nereiškia, kad 
kirvis sustabdytų jo puvimą. 

— Bet tamsta minėjai rašąs 
komediją... 

— Nieko aš nerašau ir nieko 
apie rašymą nenoriu girdėti. 
Protesto ženklan išnarsčiau sa
vo mašinėlės klavišus, kaip is
torikas Narbutas savo plunksną 
ant Liublino unijos slenksčio. 
Jei visuomenei nereikia rašyto
jo, tai kam rašytojui turėtų bū
ti reikalinga visuomenė? Juk 
kai nėra salėje žiūrovių artistai 
nevaidina. Mūsų liaudis kadaise 
sukūrė tokį išminties perlą: Kas 
skaito rašo, duonos neprašo. 
Dabar pasirodė, kad ta išmintis 
visai prašovė pro šikšnelę. Ra
šymo aš nelaikau jokiu herojiz-
mu. Vieni rašo, kiti indus plau
na, treti valstybes vairuoja. 
Bet dabar indų plovėjai "reika
lingesni" už rašto žmones, štai 
ir viskas. Tad plaukime indus ir 
būkime patenkinti, kad rašyto
jas, tarškindamas nešvariomis 
lėkštėmis, nemiršta badu. Mat, 
jei numirtų, tai gal vis vadina
mai visuomenei dilgtelėtų šioks 
toks sąžinės priekaištėlis, o gal 
ir to nebūtų. Velniop Parnasas, 
o mūzos tegul šluoja bildingus, 
saugo fabrikus ir plauna kojines 

KOKS JŲ LIKIMAS? 
Visi žino, kad Lietuvos Nepri

klausomybės paskelbimo aktas 
buvo pasirašytas Vilniuje, 1918 
metais, vasario 16 dieną, bet 
nebe visi žino, kas jį pasirašė, 
ir jau tikrai daugelis nežino, 
koks likimas tų žmonių, kurių 
anuomet atliktą istorinės reikš
mės veiksmą su pagarba mini 
visa lietuvių tauta. 

O tas likimas labai įvairus, 
augumai jų skaudžiai atžymėtas 

didžiosios Lietuvos nelaimės 
antspaudu, šiandien galėtum sa
kyti, kad laimingiausi iš jų gal 
buvo tie, kurie anksčiausiai ap
leido šf pasaulį... 

Penki mirė Nepriklausomybės 
laikais — J. Basanavičius, J. 
šernas, A. Petrulis, S, Naruta
vičius ir S. Banaitis) 

J. Basanavičius mirė tuo me
tu lenkų okupuotame Vilniuje. 
1927 m. vasario 16 dieną, tai yra 
kaip tik nepriklausomybės pa
skelbimo metinių dieną. Pažymė
tina kad J. Basanavičiaus gimi
mo diena sutampa su Lietuvos 
kariuomenės gimimo diena — 
lapkričio 23. 

šeši bolševikų kankiniai — 
ištremti į Sibirą ar kalinami: 
Pr. Dovydaitis, P. Klimas, A. 
Stulginskis, K. Bizauskas, V. Mi-
jronas, D. Malinauskas. Apie vie
kus jų yra žinių, kad jau mirę. 
nors tų žinių negalima patikrin
ti, apie kitus nieko nežinoma. 

Į Trys mirė Lietuvai esant vo
kiečių okupuotai — J. Smilgevi
čius, J. Vileišis, vysk. J. Stau
gaitis. 

Trys mirė svetur, Lietu
voje svetimiems viešpataujant: 
A. Smetona Amerikoje, J. Vai
lokaitis Vokietijoje* dr. J. šaulys 
Šveicarijoje. 

Tik trys tebėra gyvi 
M. Biržiška Amerikoje, prel. K. 
šaulys Šveicarijoje, S. Kairys 
Vokietijoje. 

U. Shituta fUiAbUtiqauja... 

ŽVIRBLI N t LIGA 

milionierių žmonoms! Juk tai 
yra daug "naudingesnis" dar 
bas už tą, kurį jos atlieka kuk-
ždėdamos į rašytojų ausis auk
sines pasakas apie smaragdo 
jūrą, tėvynės nemarų ilgesį ir 
amžinąjį žmogaus sielos neri
mą. O dabar sudie, nes prieš si
renos kaukimą, šaukiantį prie 
konvejerio, aš dar noriu trupu
tį suteikti poilsio savo pavar
gusiems kaulams ir raumenims. 

Pakrantis po to pasikalbėji
mo grįžo į savo skyrių giliai 
susimąstęs. 

Kartą klube su daktaru 
geriame alų. Visi su juo pa
žįstami, visi, kaip su dakta
ru, sveikinasi ir jį kalbina. 

Prieina malonios išvaiz
dos pilietis, rudais ūsais. 

— Alio, daktare! — Alio, 
Čarli! 

— Tai kaip, daktare, ten 
buvo su tuo dypuku, ką aš 
tau atsiunčiau? Ar išgydei? 

— Taip, taip, rodosi, Čar
li. Dėkui, kad atsiuntei. 

— Tik du mėnesiai, kai 
iš krajaus, tai mislinu, ką 
kitam siųsiu, tai geriau tavo 
adresą daviau. Jis po pavar
de Žvirblis. Skundėsi, kad 
jam užpakalinį kaulą skau
da, sako, vokietis per karą 
įspyrė, dar Jūropoj gydėsi, 
o dabar vistiek, sako, taip 
skauda, kad negali overtajų 
dirbti. Tai kaip, ar jau ten 
labai kas bloga buvo? Ly
giai prieš du mėnesius siun
čiau, po Pavarde Žvirblis, ne
seniai iš krajaus. Ar davei 
kokių pilsų? 

— Tai... kad turbūt nie
ko baisaus neradau, Čarli. 
Turbūt viskas O. K., nes jau 
senokai, daug žmonių... ne
visai atsimenu... 

— Žvirblis. Taip ir ma
niau, kad tą užpakalinį kau
lą jam bus gesai prispaudę, 
tai ir skauda. Overtajų ne
valioja dirbti. Jau geriau į 
pilvą gauti šaltį, negu tie ge
sai. Tiek žmonių į kapus nu
varo. Ana Petrylai gesai 
prispaudė širdį ir mirė žmo
gus ant vietos. Šaipokui, 
augštai prisirinkę, prispau
dė plaučius ir kaip bema
tant užčiokino... Skudučiui 
gesai taip nuspaudė gyslas, 
kad tapo partrenktas ant 
floro , ošpitaly nespėjo nei 
apereišeno padaryti. Gi pa
žinojai, daktare, juos visus! 

Tai sakai, gesai Žvirbliui bu
vo... 

— Aš nieko, Čarli, nesa
kau, ba neatsimenu. Tiek 
žmonių, Čarli, per mano ofi
są pereina, kad tikrai neat
simenu nei tos nei 
kas jam buvo... -

— Bet aš myninu, kad tą 
kaulą laiko prispaudę gesai. 
Taip ir mano bobukei laikė 
prispaudę, šimtą trisdešimt 

Tas atsisuko tiesiai j ma
ne ir sako: 

— Daktarų nedaug, laiko 
jie turi mažai, o kožnas no
ri, kad jam išaiškintum, ko
kia jo liga. Reikia išaiškinti 
ir greit, ir kad sprastų... 
Well, vienas žodis kartais 
laugiau padeda suprasti, ne
gu ilgas aiškinimas. — 

* « 
Grįžau iš klubo namo Ir 

žmona pasakoja, kad vos at-
dolenų ekspensų Padare ... Įkalbėjo mūsų mažą Laimutę. 
Dar kaimynas spėliojo, ro-i jj jau susitaupiusi tris do-
kuoja, tau, motin, gumbas, Įerįus> eisianti į krautuvę ir 
durnavoja. Ale po paskuti
nės karės kas ten tau į gum
bus tikės! Tai, sakai, žvirb
liui gesai... Aš jį netrukus 
matysiu... 

* * 

Kai kiti pažįstami rudaūsį 
nuspaudė į šalį, aš paklau
siau daktaro, kokie čia gesai 
siaučia, kad skinte skina se
nesnio amžiaus žmones. 

pirksianti tėveliui Velykoms 
dovoną "kas jam labiausiai 
reikalinga". O kadangi tė
veliui dažnai koją skauda, 
ir šeimininkė sakanti, kad 
tai "nuo gesų", tai ji būti-
nai-būtinai nupirksianti tė
veliui dujokaukę... Tik, sa
ko, turinti dar seselę mokyk
loj pasiklausti, kaip ji ang
liškai vadinasi... 

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

«—> 60 centų v iewm mėnesiui — 

TREMTIES atstovai: 

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

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

REMDAMI TREMTĮ, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UžJURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 

Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas 
32-jtj puslapių mėnesinis žurnalas. įsteigtas 1938 m. c 
Prenumeratos kaina J metui $2.00; 3 metams $5.00. A dretuok: 

LIETUVIU NAUJIENOS 
332 N. 6th St., Philadelphia 6, Pa. 

trenkė jį ant žemės, šautuvas iškrito 
iš rankų. Bet, nors jam ir buvo silpna, 
akyse temo, jis nutvėrė šautuvą ir pas
kutinėmis jėgomis pakėlė jį prie Peties. 
Susišaudymas vyko iš arti, bet rusai 
daugiau į jį nepataikė. Ar pataikė Ar
vydas, nežinia. Jis tik daugiau išgirdo, 
negu pamatė juos krintant į vandenį. 

Kai šūvius išgirdę atbėgo draugai, 
Arvydas buvo beveik be sąmonės. 
toliese, užkliuvus už sielių, plūduriavo 
valtelė, bet rusų niekur nebuvo matyti. 
Vanduo Arvydą palengva atgaivino, 
bet paeiti jis negalėjo. Mažiausias jude
sys kėlė jam skausmą krūtinėje. 

—Tai kur čia ta misterija? — nu
stebau aš. — Net daktaro nereikia, 
kad suprastum reikalo paprastumą — 
netikėtumas, išgąstis ir to pasėkoje 
širdies priepuolis. 

v— Taip galėtų būti, — sutiko dak
taras, — bet tyrimai ligoninėje nepa
rodė nei mažiausio širdies sutrikimo. 
Nieko! Sveikų sveikutėlis, o rėkia iš: 

skausmo. 
Aš norėjau jam atsakyti, bet jis 

mane nukirto: 
— Palauk, palauk, dar ne viską®. 

Misterija ne čia. Medicina žino, kaip 
šį įvykį, paaiškinti. Yra šis tas daugiau, 
kas verčia Arvydu jei ne netikėti, tai 
labai stipriai stebėtis. Ligoninėje jis 
man pasakojo, kad jam dar mažam 
esant, čigonė išbūrusi, kad jis mirsiąs 
rąmia^ mirtimi senatveje, kad jo kulka 

neimsianti ir kad jis niekad savo krau
jo tekant nematysiąs. 

— Nesąmonės ...— suniurzgėjau. 
— Tikrai. Bet jis joms tiki. Net 

aš pradedu tikėti. 
— Dakare! — sugėdinau. 
— Klausyk toliau, — atkirto jis. 

— Ir ęats Arvydas iš to juokėsi — ne 
iš tokių, kur bobų prietarams tiki. Ta
čiau, kaip jis sako, pats gyvenimas pri
vertęs jį tikėti. Jis tvirtina, kad dar 
niekada savo kraujo nematė! 

— Kas jį žino, taip jis tvirtina. 
Tvirtina, kad niekad nėra net įsidrės-
kęs, kad kulka tikrai jo neimanti. Visi 
iš jo juokiasi, visokiausių legendų dar 
pulke būdamas apie jį girdėjau, bet 
kažkas tame tikėjime yra. Jis yra vie» 
nas pirmųjų kūrėjų — savanorių, daly
vavęs visose nepriklausomybės kovose, 
už drąsą apdovanotas net keliais atsi-
žymėjimo ženklais. Kaip pasakojama, 
stačias, ėjęs prieš kulkosvaidžių ugnį ir 
niekad nevengęs pavojaus. Tai ne iš 
tų, kur už kito nugaros slepiasi. O su
žeistas nebuvo. Net ir šio sukilimo me
tu jis prieidavo ten, kur nekam nepa
vykdavo. Ir vis stačias, kulkoms atvi
ra krūtine. 

— Laimė, — atsakiau. 
— Sutinku, — pripažino dakta

ras. — Ir visdėlto... Kai pagalvoji, kad 
tai ne pirmas kartas ir kad jis tuo 
tiki, net ta nesanti kulka jo krūtinėje 
priverčia susimąstyti. 

Aš tylėjau. Ir ką gali sakyti, kai 
net gydytojas tiki antgamtiškas jėgas. 
Aš tik šypsojausi. 

— Juokiesi, — pastebėjo dakta
ras, — turi pagrindo. Bet prie progos 
mes dar pasikalbėsim apie prietarus ir 
antgamtinių jėgų veikimą. 

' Atsisveikindami juokėmės abudu. 
Netikėjau, ne, net apie tai ir ne

galvojau, bet vienas įvykis, pora metų 
vėliau, privertė mane susimąstyti. 

* 

Buvo žvarbus vėlyvo rudens ry
tas. Kiek pavėlavęs, skubėjau į tarny
bą. Ant miesto gulė tirštas, šaltas rū
kas. šaltis skverbėsi per ploną apsiaus
tą ir vertė spartinti žingsnius. Kažkur 
prieš mane pyškėjo šūviai. Nesidomė
jau jais — ne naujiena okupacijos me
tais. Tik kai įsukau į N. gatvę ir tolu
moje pamačiau ją užtvenkusią minią, 
mano smalsumas nubudo. Minia buvo 
susitelkusi kaip tik toje vietoje, kur 
mažas upeliukas betoniniu vamzdžiu 
pralenda N. gatvę ir čia pat, už jos, iš
silieja į patvinusį Nemuną. 

Pribėgęs arčiau pamačiau būrelį 
vokiečių kareivių, apstojusių abudu 
vamzdžio galu. Kareiviai tupinėjo apie 
vamzdžio angą dešinėje gatvės pusėje, 
garsiai keikė, kažką šaukė, bet arti pri
eiti prie angos nedrįso. Pasiklauso, pa
sitaria, po to vienas šoka į upelio va* 
gą, paleidžia seriją šūvių į vamzdžio 
angą^r vėl skubiai šoka ant kranto* 

Ir vėl šaukia, klausosi. Kiti stumia per
daug priartėjusią minią atgal. 

— Ką jie čia daro? —užklausiau 
greta manęs stovėjusį žmogų. . 

— Banditus gaudo, — alteakė 
jis. — Užklupo kažinkur name, vijosi, 
vieną nudėjo, o kitas suspėjo įlysti į 
vamzdį. Ir niekaip negali jo iš ten iš
krapštyti. Matai, tamsta, iš ano galo 
negali prieiti, patvinęs Nemunas ne
prileidžia, o kai tik kuris šiame gale 
pasirodo, tai anas ir kerta. Jau du 
prūsai kojas užvertė. 

Ir tikrai, metęs žvilgsnį į antrą 
upelio krantą, pamačiau sužeistuosius 
į sanitarinį automobilį bekišant. 

— Ir granatas į vidų svaidė, ir ko 
nedarė, o tas, kaip sėdėjo, taip ir tebe
sėdi. 

— Gajus velnias, — pastebėjau. 
— Upelis po gatve vingį daro, ma

tai, tamsta, — aiškino žmogus. — Tai 
jis sėdi už vingio ir juokiasi. 

Tuo metu mane kažkas timptelė
jo už rankovės ir pažįstamas bakas 
pasigirdo prie pat ausies: 

— Spektaklio žiūrime? 
Aš.paraudau k p&totei atsakiau 

daktarui Laužikui: 
— Gėda, kad tokio spektaklio rei

kia žiūrėti. Negalima gatve praeiti 
'••į— Bandykime kita gatve, aplink 

apeiti, — pasiūlė daktaras. 
Jau sukomės eiti atgal, kai dak

taras staiga nutvėrė mane už rankos. 

— Palauk! 
Jis žiūrėjo į kitoje upelio pusėje, 

gatveje stovinčią ilgą žydų darbo kolo
ną ir įtemtai klausėsi. Kas rytą šita 
gatve varydavo žydus iš geto į darbą. 
Šį rytą praėjimo nebuvo. Kolonos sar
gybiniai žydus sustabdė. Geltonomis 
žvaigždėmis pažymėtas pasmerktųjų 
būrys abejingai laukė. Prie kolonos 
.artėjo kareivių būrio vadas. Pasmerk
tieji, nieko bloga neįtardami, nekreipė 
f jį dėmesio. Net kai jis nutvėrė vieną 
iš jų už kalnieriaus ir išvilko iš rikiuo
tės, kolona nepajudėjo. Nelaimingieji 
iik išplėtė baimės pilnas akis ir suglu-
do arčiau vienas kito. Nė vieno garso, 
nei prašymo, nei veiksmo. Tik karinin
kas, vilkdamas žydą, garsiai ir piktai 
kfdbėjo. 

— Ką Jis daro? Ką jis sako? — 
Jdasiau vokiškai suprantantį daktarą. 

— O, Prakeiktieji! — , sušnypštė 
daktaras. 

Karininkas privilko žydą prie upe
lio ir stūmė jį į upelio griovį, žmogus 
pribėgo prie upelio ir krito į tirštą ižą. 
Akimirkai ižas išsilygino virš jo galvos, 
paskui ir vėl prasiskyrė. Žmogus išnė
rė. Vandens jam iki juosmens tebuvo. 
Stovėjo viduryje upelio ir paklaikusio
mis akimis žvalgėsi. Krantu lakstė ka
rininkas ir, taikydamas pistoletu į jį, 
«f|d§ vamzdžio angą. 

Minia suūžė, sujudėjo pajutau, 
( Perkelta į 4-tą pusi.J 
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COMING! 800 New Jobs... 
to help produce the STEEL America needs! 

Before anyone can work and earn, somebody must furnish 
money to buy tools and equipment to work with. Some
body must make an investment. 

Republic is now investing upwards of $75,000,000 in a 
giant expansion program in Cleveland that will add 
672,000 tons a year to Republic's steel-producing capacity. 
When completed, these improved and expanded facilities 
will provide 800 new jobs. 

It Takos Ileal Money 
It tabes real money to put people to work la Ae steel 
industry, and the cost is growing greater alJ the time. Not 
a one of the more than 70.000 jobs at Republic would 
exist today if a good many thousands of dollars hadn't 
been invested to create that job. 

Profits Pay for Expansion 
The millions of dollars needed for this and other expan
sion to meet the increasing need for steel must come largely 
from two sources. The first is—profits. 

It is only by setting money aside out of earnings and 
"plowing back" profits into new furnaces, new buildings, 

new sources of ore and hundreds of necessary improve
ments, that Republic is able to provide a great part of tilt 
funds to keep going and keep growing. 

Profits Also Attract New Investors 
The other principal source of money for expansion and 
for the creation of new jobs is — investors. 

Many of the people whose money is invested in RepublST 
are small investors, with a few hundred dollars each ia 
Republic stock. These people expect and are entitled tį| 
a fair return on their investment. This means that, if th^Įr 
are to continue to back Republic, then Republi<»must earn 
enough to pay them a fair profit. 

America's Security Depends on Profits 
We must remember that if Republic and other steel com
panies are going to keep on expanding to meet the con
tinuing greater need for more steel—steel for fighting as 
well as for better living—and if more and more well-paying 
jobs are to be made available — there must, first of all, 
be profits. The profits the steel industry makes during 
the next few years are one of the things upon which 
America's security—and yours—depends. 

P U B L I C  S T E E L  
Republic Building, Cleveland 1, Ohio 

A GOOD PLACE TO tVOBK — 
A GOOD PLACE TO STAY 

REPUBLIC 

ATEINA! 800 naujų tarnybų 
padėti gaminti PLIENĄ, kurio 

r e i k i a  A m e r i k a i  
Pirm negru bet kas galėtų dirbti ir uždirbti, 
reikia, kad kas parūpintų pinigų, nupirkti 
įrankiams ir įrengimams, kuriais dirbama. 
Kas nors turi investuoti. 
Republic dabar investuoja Iki $75,000,000 
į milžinišką išsiplėtimo programą Clevelande' 
ir padidins savo gamybos pajėgumą 672,000 
tonų plieno per metus. Užbaigus tuos pą-
gerintus ir išplėstus galimumus atsiras 830 
naujų tarnybų. 

Tam reikia gryno pinigo 
Pastatyti žmonėms prie darbo plieno pramo
nėje reikia gryno pinigo, o išlaidos nuo
lat didėja. Nei vienos iš dabar esamų 70,000 
tarnybų Republic įmonėse nebūtų, jeigu tai 
kiekvienai tarnybai sukurti nebūtų investuo
ta po gerą kiekį tūkstančių dolerių. 

Pelnas moka už išplėtimą 
Milionai dolerių, kurių reikia sukurti tam ar 
kitam, išplėtimui, kad būtų patenkinti did§-
ją plieno reikalavimai, daugiausiai ateina iš 
dviejų šaltinių. Pirmas yra — pelnas. 
Tik atidedant pinigus į šalį iš uždarbio ir 
"paskandinant atgal" pelną į naujas krosnis, 
naujus pastatus, į naujus rūdos šaltinius ir> 

šimtus būtinų patobulinimų Republic gali pa
rūpinti didelę dalį fondų, reikalingų laikytis 
ir augti. 

Pelnas traukia h* naujus indelius 
Kitas pagrindinis pinigų šaltinis išsiplėtimui 
ir naujų tarnybų sukūrimui yra — inves
tuotojai. 
Daugumas investavusių į Republic savo pi
nigus yra smulkūs investuotojai, po keletą 
šimtų dolerių vienas indėlis. Tie žmonės lau
kia, ir turi tam teisę, atitinkamų pajamų iš 
savo indėlių. Tai reiškia, jog norint, kad jie 
ir toliau remtų Republic, Republic turi pa
kankamai pelnyti, kad turėtų iš io mokiti 
jiems prideramą pelną. 

Amerikos saugumas remiasi pelnu 
Mes turime priminti, kad, jei Republic ir ki
tos plieno bendrovės stengiasi išlaikyti ir 
plėstis, tikslu patenkinti nuolat didėjantį 
plieno pareikalavimą — plieno kovai lygiai 
kaip ir geresniam gyvenimui, — ir jei vis 
sudaroma daugiau ir daugiau gerai apmoka
mų tarnybų, — tai čia turi būti visų pirma 
PELNO. Per paskutinius dvejus metus gau
tas plieno pramones pelnas yra vienas iš tų 
dalykų, kuriais remiasi Amerikos — ir JŪSŲ 
saugumas. 

R E P U B L I C  S T E E L  
Republic- Building', Cleveland 1, Ohio 

GERA VIETA DIRBTI — 
GERA VIETA PASILIKTI 

"AUDRA • • • 
Kai kas jaudinasi, kam Dir-1 prasimano (toks jau, maty% jo 

va pakėlusi audrą dėl prof. V. laisvės supratimas...) 
Krėvės straipsnio. . .  I š  tikrųjų 
ta audra kilo ne Dirvoje, o Nau-

Norint tikrai sudaryti žinovo 
įspūdį ir išdidžiai pasišvaistyti 

jienose, kur pasipylė berniškos valdybos sąrašu, "Artojui" rei-
koliosenos, — kaip tai dar,kėjo pas A. Gilvydį į Detroitą 
kažkas drįsta pasakyti, kad me- ne mane siųsti, bet pirma pačiam 
las yra melas, štai ir vėl Nau-'pas jį pasiteirauti, nes, berods, 

i jienose pasirodė tuo klausimu būtų ir arčiau negu man ... 
Pradėjęs nuo šių nereikšmingų 

"meliukų" tas "Artojas" jau 
tūlas "Artojas", drąsus smar-! iš peties toliau plėtoja prof. Krė-
kauti, iš po kaukės (bet jis klys-j vės tyčia ar netyčia paskleistąjį 
ta manydamas, kad ta jo "arto- melą, esą prezidentas Smetona 

net trys straipsniai. 
Visus juos, žinoma, sukerta 

jiška" kaukė nepermatoma). 
Štai keletas tų "artojiškų' 

fantazijų. 

ne tik liepęs areštuoti Skučą su 
Povilaičiu, bet tiesiog ėmęs ir 
pasakęs, kad "Reikia šituos du 

Jis pradeda ginčytis dšl to, paršus atiduot bolševikams su-
ar paskutinė Lietuvos vyriausy-! ėst..." Jis tą tvirtina, lyg pats 
bė buvo koalicinė. Dėl to būtų ga-1 būtų girdėjęs prezidentą taip sa
lima diskutuotu jei būtų reikalo, kantį. O tai yra melas. Gal ir 
bet ryšium su'prof. V. Krėvės gfubu tą žcTdį vartoti, bet kokį 
straipsniais šis klausimas visai kitokį čia gali pavartoti ? 
nebuvo kilęs ir aš savo atsilie-1 šis melas, ir dar sū tokiais 
pimuose apie tą dalyką nesu nei. "arto j iškaiš"' priedais, yra dve-
užsiminęs, tad nesuprantama, su jopas įžeidimas — ir asmens ir 
| kuo čia tas "Artojas" dabar Lietuvos garbės. Jei nenutyliu, 
' ginčijasi. Tik čia paminėtinas j0g tai melas, tai visų pirma dėl 
kitas dalykas: jis ta proga iš- to, kad, jeigu tai būtų teisybė, 

| skaičiuoja paskutines tautininkų tai man, kaip ir kiekvienam lie-
! valdybos narių pavardes ir siū- tuviui, 'būtų gėda, kad mūsų 
; lo man pas. juos pasiklausti, kraštas galėjo kada turėti savo 
j kaip Smetona žiūrėjo į paskuti- priešakyje žmogų, buvusį tokios 
, nę Lietuvos vyriausybę. Bet ne- žemos moralės. Kurie tą šmei-
laukdamas, kad aš pasiklaus- žiamą melą užsispyrę skleidžia, 

jčiau, jis pats pasiskubino neva matyti, kaip tik to ir nori — 
i žodis žodin atpasakoti, ką apie kad lietuviams būtų tokia pri-
Į tai kalbėjęs "paskutinės tauti- trenkianti gėda. Tuo jie nori pa-
ninkų valdybos pirmininkas kun. kelti savo partinius ar asmeni-

| V. Mironas" ... nius "popierius". Bet, laimei, ta] 
| Neveltui yra sakoma: "Pasku- melas, ir todėl tenka pergyventi 
bėsi — tik žmones prijuokinsi" ne tą didelę, o kitą, visdėlto kiek 
Taip atsitiko ir su "Artojum": mažesnę gėdą — kad lietuvių 
kun. V. Mironas nebuvo nei pas- tarpe atsiranda, kurie nesivaržy-
kutinės nei kurios ankstesnės dami tokį melą skleidžia. Ir ne 

I tautininkų valdybos pirmininku, iš dėkingumo kam nors, o iš lie-
Paskutinės valdybos pirmininku tuviškos savigarbos kyla reikalas 
buvo dr. D. Cesevičius, ankčiau prieš tokius melus protestuoti. 
—J. Tūbelis, dar anksčiau — J.| Kitas reikalas — asmens ap-
Lapėnas. Paskutinės valdybos šmeižimas. Neturintiems teisinių 
visų narių sąrašo neapsiimčiau (titulų veikti už mirusį, lieka tik 
atmintinai pakartoti, neatsime- apgailestauti tokius šmeižimo 
nu, bet "Artojas", norėdamas faktus, kaip žemos moralės apsi-
pasirodyti dideliu žinovu, tą są- reiškimus. 
rašą tikrai iš piršto bus iščiul- * * 
pęs. Pvz., tokio Baltrušaičio nie- y. Mykolaitis, kuris sakosi, 
kad neteko girdėti toje valdybo- 15 metų dirbęs Lietuvos teis-
je, o eilė kitų yra joje buvę ga-'muose, ir nesutinka su "K. Del
ną įvairiu laiku. To sąrašo tiks- mono"' (taigi ir su V. Krėvės) 
lumas nei nesvarbu — čia svar- opinija apie Lietuvos teismus, 
bu tiktai tas, kad "Artojas" ap- bando nuginčyti dr. B. Nemic-
gaudinėja skaitytojus, stengda- ko nuomonę, kuris sako kad 
masis sudaryti įspūdį, jog kalba |j. Paleckio formaliai, o V.' Krė-
apie jam gerai žinomus dalykus, |v6s faktiškai pirmininkautoji 
kuriuos iš tikrųjų pats laisvai (Perkelta i 5-tą pual.* 

( Atkelta iš 3-čio pusi.) 

kaip šalčio srovė perbėgo per mano 
nugarą. 

— Ko jis nori? — klausiau dak
tarą. 

— Jis sako žydui, kad vamzdyje 
tupi raudonasis banditas, žydų drau
gas, ir kad žydas privalo savo draugf 
iš ten išvilkti. 

Šiurpas ir vėl perbėgo per visą 
mano kūną. Stebėjau angos link bren
dantį žmogų ir šnibždėjau: 

— žmogžudžiai!.. 
Žmogus pribrido vamzdžio angą 

ir pradėjo drebančiu balsu šaukti: 
— Draugas! Draugas! Išeik! Ne

šauk! Aš tik vargšas žydelis... 
Jokio garso vamzdyje, tik vokie

čiai pragariškai juokėsi. Žmogus atsij* 
ko galvą į kiantą. Jo akyse baimė mai
šėsi su prašymu. Jis visas virpėjo. Vi
siems darėsi klaikiai graudu, tik kari
ninko šis vaizdas neveikė — jo žvilgs
nis liko kietas, o jo pistoleto vamzdis 
palengva kilo. 

Tada žmogus upelyje dar kartą 
žvilgterėjo per petį, paskui susikuprino 
ir pradėjo lįsti į angą, vis rusiškai šauk
damas vamzdyje pasislėpusį partiza
ną. Šią minulę net vokiečiai pritilo. Vi
si aplinkui sekė j mirtį lendantį žmo
gų. Ir tada vamzdyje sutrenkė. Lyg 
patrankos trenksmas, duslus šūvio gar
sas išlėkė iš vamzdžio, žmogus upe
lyje suklupo ir dingo po ižu pačioje 
angoje. 

Ir kol mes suspėjome atgauti kva^ 
pą, karininkas jau vilko antrą žyd| 
prie upelio. Karininko keiksmai buvo 
vienintelis garsas, kuris trikdė šiurpią 
tylą. 

Ir vėl tas pats. Po valandėlės vir
pąs iš šalčio ir baimės žmogus stovėjo 
prie angos ir maldavo nešauti. Mane 
dusino gerklėje įstrigęs šauksmas. Žiū
rėti negalėjau, bet nueiti nebuvo jėgų. 

Jau žmogus lenkėsi lysti į angą, 
kai stebinčioje be žado minioje galin
gas bosas sugriaudė "Halt!". Žmogus 
upelije atsisuko. Dabar visų dėmesys 
buvo nukreiptas į milžiniško stuomens 
pusamžį vyrą, prasiveržusį pro minią 
ir ramiai, tvirtai einantį prie upelio. 

— Arvydas! — sušukom su dakta-
TU vienu kartu. — Ar jis pasiuto! 

Nustebę vokiečiai žiūrėjo į Arvy
dą. Jis parodė jiems į save, į angą ir, 
atsakymo nelaukdamas, nusivilko pal
tą. Numetęs jį ant žemės, krantu pri
ėjo prie angos. Pasilenkęs, viena ran
ka nučiupo drebantį žydą už apykak
lės, truktelėjo ir, lyg šlapią šunelį, iš
traukė iš vandens į krantą. Tada suriko 
rusiškai, sukeikė, kad net aplinkui sto
vintieji sudrebėjo, ir šoko į upelį. Po 
akimirkos jis dingo vamzdžio angoje. 
Jį pasitiko šūviai — vienas, du, trys, 
lyg patrankų griausmai. Jiems atsakė 
Arvydo keiksmai. Jie skrido iš vamz
džio, lyg įerzinto lokio kriokimas. Dar 
šūvis, ir viskas nutilo. Užgniaužę kva
pą žiūrėjom į angą. Tyla buvo neapsa

koma. Ji net skaudino. 
Praėjo minutė, kita — visa amži

nybė, tada vamzdyje pasigirdo vandens 
teleškenimas, artėjo, ir po valandėlės 
iš, vamzdžio angos išlindo Arvydo gal
va. Viena ranka jis tempė raudonąjį 
partizaną, kitoje nešė šautuvą. Ištempė 
ant kranto, nutrenkė lyg maišą, padavė 
šautuvą artimiausiam vokiečiui ir ėmė 
vilktis paltą. Numestasis ant žemės ty
liai unkštė. Jo šlapias švarkas buvo pa
raudęs nuo kraujo. 

Lengvas atodūsis perbėgo per mi
nią. Mano krūtinėje lyg kas atslūgo, 
paliko lengva. 

— Velnias... Tikras velnias, tas 
Arvydas! — sušuko daktaras 

Žmonės dabar atgijo, juokavo, 
klausinėjo vienas kitą, kas toks tas 
drąsuolis. Net žydų kolonos akys švie
tė, o šlapias žydas dėkingu žvilgsniu 
sekė savo išgelbėtoją. Mudu su daktaru 
veržėmės per minią prie Arvydo. 

Ir tada atsitiko nepatikėtinas da
lykas. Vokiečių karininkas priėjo prie 
Arvydo ir piktai įsakė jam lipti į sunk
vežimį, kur jau gulėjo sužeistasis par
tizanas. Už karininko stovėjo kareiviai 
su parengtais ginklais. Arvydas pro
testavo, aiškinosi, bet buvo jėga įstum
tas į sunkvežimį. 

Pradžioje šis naujas įvykis mus 
apstulbino. Bet greitai minia atsigavo 
Ir pradėjo ūžti. Mes šaukėm, plūdom 
vokiečius visa gerkle, nebegąsdino mū
sų nei vokiečių ginklai. Bet tai buvo ir 

.viskas, ką mes galėjome padaryti prieš 
ginkluotus žmogžudžius. Bet ir to buvo 
gana. Vokiečiai skubiai sušoko į sunk
vežimį ir nuvažiavo. Jų tarpe stovėjo 
Arvydas. Lyg ąžuolas, aukštas ir pla
tus. Jis žiūrėjo į minią, mojavo, o jo 
šypsena buvo šviesi, lyg saulė. 

Dar ilgokai minia ūžė vietoje. 
— Už ką? Ką jis bloga padarė? —, 

klausė vienas kitą. 
— Užsistojo už žydą, tai reiškia 

žydų draugas, — paąįškino daktaras 
stovintiems. 

— Bet tai nežmoniška! Už žmo
gaus išgelbėjimą! Už gyvybę — mir
tis! — šaukė žmonės. 

— Į jų nagus patekti — tas pats, 
ką ir mirti, pridėjau aš. 

— Tik ne Arvydui, — mano nuste
bimui atsakė daktaras. — Užteks čia 

, jaudintis, eime, juk„mudu žinom, kad 
Arvydo galas neims. 

Daktaras šypsojosi. Aš šypsotis ne
galėjau, bet neprieštaravau. Netgi 
pats nustebau, kai pasakiau: 

— O gal ir neims... 
Kai mudu išėjom į gatvę, jau ne

daug žmonių ant kranto buvo bepalikę. 
Ir žydų darbo kolona jau buvo nuvary
ta, tik keletas jų, sargvbinio sekami, 
braidžiojo upelyje, jieškodami nušau
tojo. 

Ėjom tylėdami. Tik po kurio laiko 
daktaras paklausė: 

— Kaip dabar? Tiki? 

Aš atsakiau negreitai. 
— Kaip ten bebūtų, o tas Arvydas 

tikras velnias! 
— Gal ir pats velnias, — pritarė 

daktaras. Paskui pridūrė: — Mes dar 
pasikalbėsime, kaip tada sakiau. Iki... 
— Ir jis pasuko į skersgatvį. 

Aš ėjau palengva, o mintyse pynėsi 
aną kartą girdėta iš daktaro, dabar 
matyta, ir vertė mane galvoti. Ką da
bar buvau matęs, stebuklu nelaikiau, 
tai buvo lengvai išaiškinama: partiza
nas buvo sužeistas, sušalęs, negalėjo 
gerai taikyti, be to, veikė jį ir Arvydo 
drąsa ir keiksmai, o svarbiausia, pri
trūko šovinių. Bet kai prisiminiau, kad 
tai ne pirmą kartą, kad jis tą tiki ir 
kad tas tikėjimas padėjo atlikti šios die
nos žygį, nė nepasijutau pasakęs: 

— Ką gali žinoti... 
* # 

Išdėstyti savo samprotavimus apie 
antgamtiškų jėgų apsireiškimus dak
taras negavo progos. Nesutikau jo. Su
tikau tik Arvydą. Ir tai tik po kelerių 
metų, tremtinių stovykloje, Vokieti
joje. Atpažinau jį ne iš anos garsiosios 
šypsenos, bet iš stuomens ir pavardės. 
Vietoj anos šypsenos ir duobučių žan
duose, visame veide buvo išsikišęs 
graudus liūdesys. Ar jau matė 'jis savo 
kraują, neišdrįsau paklausti. Gal ir ne. 
Juk Gestapo rūsiuose budeliai mokėjo 
sunaikinti žmogų kraujo ir nepralieda-
mi. Viena buvo aišku: to kraujo jau 
.nedaug buvo pas Arvydą belikę.., 
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MUSŲ KALBA Redaguoja 
Pranas Skardžius 

BAR DĖL TIKRINIŲ SVETIMYBIŲ RAŠYMO 
Atsiliepdamas f 1950 m. Dir

vos Nr. 52 "Mūsų kalboje" pa
skelbtą straipsnį, vienas skai
tytojas, J. Rauktys, pareiškia 
keletą skirtingų minčių. Visų 
pirma jis pastebi, kad kaip 
mums, taip ir kitų tautų žmo
nėms nepatinka, kai jų pavar
dės bei vietų pavadinimai kei
čiami. Pvz. mes priešinamės 
prieš tokius kraipymus kaip 
Kovno, Vilno, Ragnit, Tilsit, 
Polangen ir kt. Mums nemalo
nu, kai Klaipėdos krašte Sra-
gys arba Preikšaitis suvokiet-
nama j Sragiess arba Preik-
schat. Dėl tokio iškraipymo 
kartais atsiranda ir kitokių ne
malonumų; pvz. Vokietijoje bu
vęs sulaikytas žydų žudikas 
Weiss, kuris mūsų laikraščiuose j 
buvęs pavadintas Weissas, su! 
galūne -as, iš dalies lyg ir i 

duodančia pamato manyti žudi
ką esant lietuvį. Iš kitos pusės j 

pavardqiu sulituvinimas gali į 

sudaryti ir juridinių sunkeny-i 
bių; pvz. jeigu užuot Drieschl 
bus įrašytas Drieschas, tai ir 
pats dokumentas gali įgauti vi
sai kitokią vertę. Pagaliau čia 
dar nemažą vaidmenį vaidina ir 
praktinė pusė: sulietuvintos pa
vardės gali būti sunkiau be
atpažįstamos, o tai ypač tarp
tautinėje korespondencijoje ga
li sukelti nereikalingų nesusi
pratimų ir tt. Todėl autorius 
mano, ar negeriau būtų visuo
met laikytis originalinės rašy
bos, o linksniuojant pridėti ga
lūnę su apostrofu, pvz. Truman, 
Truman'o, Truman'ui ir kt. 

Šitokia autoriaus nuomonė nė
ra kaip reikiant pagrįsta ir tiks
linga. Visų pirma mes svetimus 
vardus rašome ne kitiems, bet 
savo visuomenei, todėl pirmiau 
sia turime žiūrėti savųjų, ne 
svetimųjų reikalų. Svetimieji 
paprastai mūsų šiokiu ar kitokii1 

rašymu visai nesidomi; pvz. vo
kiečių filosofui Drieschui visai 
nesvarbu, kaip mes jo pavardę 
rašysime: Drieschas, Driesch'a? 
ar Dryšas. Mūsų svetimųjų var
dų rašymai tėra įdomūs ir svar
būs tik mums patiems. Turėda
mi kaitomąją savo kalbos sis
temą, mes tiek savuosius, tiek 
svetimuosius vardus, kur tik ga 
lime, kaitome rašydami ar tar
dami. Pvz. mūsų universitete 
buvo du užsieniečiai germanis
tai, kuriuos mes visuomet va
dindavome Eretas ir Engertas, 
ne Eret, Engert.Taip pat vokie
čių filosofą Kantą mes vadina
me Kantas, ne Kant. 

Nors vienas kitas svetimuo 
Sius tikrinius vardus yra mė
ginęs rašyti nekaitomai, bet di
desnio pasisekimo neturėjo. Ir 
tai yra visai suprantama: sve
timi nekaitomi žodžiai mūsų kal
bai yra beveik tas pat, kaip į 
ratus kišamas pagalys — jie ne
dera su kaitomąja mūsų kalbos 
sistema ir todėl labai sunkina 
kasdieninę vartoseną. 

Kad galėtume išvengti šitos 
.^llggnkenybės, visos ligšiolinės mū

sų rašybos reformos komisijos 
sutartinai buvo nutarusios lai
kytis šiokios linijos: 

1. visus svetimuosius tikriniu? 
Vardus, kurie baigiasi tariamu 
priebalsiu, rašyti su lietuviško
mis galūnėmis be apostrofo, pvz. 
Drieschas, Engertas, Eretas 
Hermannas, Kantas, Schilleris, 
Schopenhauerisf Achesonas, Tru-
manas, Eisenhoweria, Adenau 
eris, Plevenas, Chamberlainas 
Bevinas ir kt. 

2. vardiis, kurie baigiasi ne
tiriamu balsiu ar priebalsiu, 
rašyti su apostrofu, pvz.: Saus-
sure'as, Molier'as, Chateubriand' 
{U9, Shakespeare'as ir kt; 

3. tokie vardai kaip Rousseau, 
Mirabeaux, Hugo, Daudet, Tar-
dieu, Beauvais ir kt. visai ne-
fcaitomlf i 

4. slaviški vardai rašytini su 
galūnėmis, pvz.: Bielinskis, Go-
golis, Krylovas, Lermontovas, 
Puškinas, Tolstojus, Turgenevas, 
Žukovskis ir kt.; 

5. latvių pavardės rašytinos 
su atitinkamomis lietuviškomis 
galūnėmis, pvz.: Endzelynas, 
Pilsniekas, Skujeniėkas, Berzi
nis, Celminis, Kaktinis (ne: Ber-
zinšas, Celminšas, Kaktinšas), 
Celmas (ne: Celmsas), Blesė, 
švabe ir kt; 

6. Antikiniai vardai rašytini 
iš ligšiolinės įprastinės (lotyniš
kos) vartosenos, pvz.: Homeras, 
Eschilas, Edipas, Egiptas, Apo
lonas, Euripidas, Heraklitas, Ce
zaris, Ovidijus, Tacitas, Cicero
nas ir kt. 

Iš šito trumpo sąrašo matyti, 
kad svetimieji vardai yra gana 
įvairūs, ir todėl jų rašyba nega
li būti visai vienoda. Bet visdėl-
to bendras jų visų rašymo palin
kimas yra gana aiškus — kc 
daugiausia juos visus šiokiu ar 
kitokiu būdu priderinti prie mū
sų kalbos kaitomosios sistemos. 
Ši praktika mūsų nepriklauso
mybės laikų spaudoje buvo jau 
beveik įsigalėjusi ir daugelį lie
tuvių skaitytojų ko geriausiai 
patenkino. Prieš šią sistemą 
mėgino šiauštis gal tik vienat-
kitas, kuriam lietuvių kalbos 
reikalas iš viso neperdaugiau-
sia rūpėjo. Bet supratingi sve
timtaučiai, kurie bent kiek tu
rėjo reikalo su mūsų kalba, dėl 
to neprotestavo ir negalėjo pro* 
testuoti, nes tikrinių svetimybių 
rašymas buvo ir yra tik vidinis 
mūsų pačių, ne kieno nors kito 
reikalas. 

Tos aplinkybės, kurias mini 
laiško autorius, nėra sprendžia
mos dabartinei mūsų svetimy
bių rašybai. Kad mūsų kaimy
nai kaikuriuos mūsų vietovar
džius savaip vadina, nėra kc 
daug stebėtis: daugelis must 
tikrinių vardų buvo suvokietin
ta ar suslavinta ryšium su įvai
riomis kūrimosi stadijomis, ko
lonizacija, nutautimo vyksmu ir 
kt. Pvz. Tilžės miesto pavadini
mą mes esame išlaikę lig šir 
dienų, o vokiečiai, kolonizavę 
visą Maž. Lietuvos kraštą, š; 
miestą vokiškai pavadino nuc 
Tilžytės upės; dabar rusai t? 
miestą naujai pavadino Soviets-
ku. Arba štai vėl seną vokišk? 
Koenigsbergp miestą mes jau 
nuo seniau vadiname gudišku 
Karaliaučiumi (iš Korolevec 
plg. lenkų Krolewiec), o rusai 
dabar jį yra pakrikštiję Kali
ningradu. čia rusai, rusindami 
senus lietuviškus arba vokišku? 
vietovardžius, yra pasielgę visa' 
panašiai, kaip ir vokiečių na 
ciai, kurie .pvz. šalia senesnic 
Insterburg<j, dar senesnės Įs-
ruties vietoje prieš pat karą ii 
pasilikėlį Pilkalnį visai suvokie
tino į Schlossberg. 

Kaip vokiečiai Maž. Lietu
voj, taip lenkai Vilniaus krašte 
tautiniais ir politiniais sumeti
mais beveik visus lietuviškus 
vietovardžius buvo sulenkinę 
pvz. Švenčionys buvo vadinami 
Swięciany, Paneriai — Ponary 
ir tt. Norėdami daugiau pabrėž 
ti lenkų įtaką Lietuvoje, jie 
ir Lietuvos vietovardžius sten
gėsi ko daugiausia lenkiškai ar 
sulenkintai vartoti; pvz. Kėdai
niai buvo vadinami Kiejdąny, 
Subačius — Subocz, Kupiškis 
— Kupiszki ir kt. 

Visai panašiai, tik visai ki
tais sumetimais, elgiasi ir ne
maža mūsų išeivių. Derindamie
si prie naujų aplinkybių ir no
rėdami ko daugiau "išsišerti", 
dažniausiai patys, niekieno ne
verčiami, dirbtinai sutrumpina 
arba visai pakeičia savo pavar
des; pvz. iš Obelienio atsirado 
O'Bell, iš Diraičio — De Righ-

Uer, iš Rimavičtaus —- Raymond, 

iš Gailiušio — Gailus (ne Gai
lius!) ir tt. 

Bet visi šiokie tikrinių var
dų pakeitimai arba iškraipymai 
nieko bendra neturi su tikrinių 
svetimybių vartojimu mūsų da
bartinėje bendrinėje kalboje. 
Kiek galėdami mes pirmoje vie
toje svetimus vardus paliekame 
beveik nepakeitę, tik, kaiku-
riais atvejais pridėdami galū 
nes, prideriname juos prie mū
sų kalbos kaitomosios sistemos 
ir tuo būdu palengviname jų 
vartojimą patiem lietuviams. 
Kiek daugiau esame sulietuvi
nę tik senus vardus, pvz. Mas
kva, Varšuva, Berlynas ir kt. 

Kad kasdieninė vartosena be 
reikalo nepasunkėtų, mes nesa
me linkę perdaug kur ir apo
strofo dėlioti; pvz. Kant'as, 
Hejrmann'as, BrenderMs, Senn' 
as ir kt. numaningam žmogui 
nieko daugiau nepasako kaip 
Kantas, Hermannas, Brenderis 
ir kt., tik toks yra skirtumas, 
kad pastarosios lytys yra leng
vesnės rašyti be apostrofo. Do
kumentinėje kalboje kiekvienu 
atskiru atveju tenka pagal rei
kalą rašyti; pvz. svetimomis 
kalbomis rašomuose dokumen
tuose nekaitomai rašytini ir lie
tuviški vardai (Miss Kubilius, 
ne Kubiliūtė, Mrs. Saladžius, 
ne Saladžiuvienė ir kt.). 
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Tai kuklus, pereinamas ir, 

reikia pasakyti, potamsis kam
barys ištaiginguose Detroito 
The Women's City klubo rū
muose, miesto centre. Kambarys 
apkabinėtas Antano Melniko pa
veikslais — viso 10, o pasieniais 
išstatyti Glorijos Melnikienės 
skulptūros darbai — viso 4. 
The Women's City klubas to
kias parodas rengia kas mėnuo 
Tad mūsų tautiečio paroda u& 
truks visą vasario mėnesį. 

Tačiau meno vertę sudaro ne 
kiekybė, bet kokybė. Tad žvilg
terėkime. į A. Melniko tapybos 
pakraipą, formą, kompoziciją, 
tematiką^ jos evoliuciją ir tt. 

Tuojau reikia pasakyti, kae 
A. JVIelnikas dabartiniame save 
kūrybos laikotarpyje yra eks
presionistas par excellence. Sa 
kau, dabartiniame laikotarpyje 
nes kas iš to jauno dailininko iš
sivystys ateityje, mes šiandien 
dar negalime pasakyti. 

Nesigilinant čia plačiau į eks 
presionizmo mokyklos pasaulė 
žvalgą, visdėlto reikia pastebėti 
kad šiai meno krypčiai pagrin
dinį vaidmenį vaidina kraštuti
niai individualus požiūris į gam 
tą ir daiktus. "Aš taip matau 
arba man taip atrodo ir tode' 
aš taip išreiškiu", tai yra tos 
mokyklos šūkis. Ir reikia pa 
stebėti, kad dailininkas išreiš
kia ne savo idėjas, bet tik save 
įspūdį, kurį jam padaro, saky
sime, peizažas ar daiktas. Pati 
tikrovė ekspresionistui tik tiel 
teturi reikšmės kiek ji pa°ka-

Antano Melniko ir Glorijos Melnikienės 
meno paroda Detroite 

tt AUDRA..." 
( Atkelta iš 4-to pusi. ) 

"vyriausybė" nebuvo ir negalėjo 
būti teisėta Lietuvos vyriausybė. 

Prieš tai V. Mykolaitis prie
kaištauja man "grubumą" ir to
dėl jis su manim nei kalbėti ne
norįs, pasitenkindamas "švel
niaisiais" "Delmonų. "Artojų" ir 
kt. pasisakymais. 

Tiesa, ne pačiomis švelniausio
mis pirštinaitėmis prisiliečiau 
prie profesoriaus straipsnio, bet 
visdėlto keistoka, kodėl V. My
kolaitis, būdamas toks jautrus, 
visai nepastebi didžiausių gru
bumų paties V. Krėvės tvirtini
muose. Argi teisėjas neturi būti 
visiems lygiai teisingas? 

V. Mykolaitis įrodinėja, kad 
V. Krėvės vyriausybė buvus1' 
formaliai teisėta konstitucinė 
vyriausybė. 

Palikdamas tuo reikalu žodi 
pačiam dr. Nemickui, jei jis ras 
esant reikalinga paaiškinti savo 
teigimus (V. Mykolaičio tik iki 
rasės tepaliestus), noriu atkreip 
ti dėmesį štai į ką: 

Štai turiu Vliko memorandu
mą Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo reikalu, įteiktą per
nai JAV, Didžiosios Britanijos 
ir Prancūzijos užsienių reikalu 
sekretoriams — ministeriams. 

Jame išdėstyta, kuo mes, lie 
tuviai, motyvuojam savo teises 
į Lietuvos nepriklausomybes at 
statymą. Tarp. kitų motyvų yn 
ir toks: 

"The President of Lithuania 
Antanas Smetona, in protest 
against Soviet aggression, anc 
with the intention of carrying 
on the struggle for the restora 
tion of Lithuanian indepen 
dence left Lithuanian territory 
on June 15, 1940. Under the Li 
thuanian Constitution, the Primf 
Minister^ Antanas Merkys, had 
no power either to designate ? 
new prime minister or to charge 
anyone with the formation of s 
government. Therefore, the go 
Vv»rnment, ostensibly headed by 
the Communist quisling 
ikis ...... was illegal. 

| (Supreme Lithuanian Com
mittee of Liberation. MEMO 
BANDUM on the Restoration 

I of Lithuania's Independence. 
Published by the Lithuania!1 

Executive Council, 1950. Fil. 
7 —8). 

Memorandumo 7-me priede 
kur nagrinėjami juridiniai sovie
tų agresijos aspektai, pacituoto 
ji tezė plačiau paremiama: 

The nomination was illegal be-
ause this very act of nomination 
is a prerogative of the President 
of the Republic, and the Prime 
Minister could not make the no
mination (Const. Art. 72). Thk 
illegality of fact is reinforced 
by an illegality in essence, since 
the Prime Minister M. Merkys 
in proceeding with the nomi 
nation of the new "government", 
acted not as a supreme consti 
utional organ inwested with this 
power by the sovereign Lithua
nian nation, but as executor ol 
the will of the government oi 
a foreign State occupying the 
country by force This 
"government", may be qualified 
as an organ of administration 
establised by the occupiers." 
(Ten pat, 71 pusl) 

Taigi, kaip matome, Vlikas 
kreipiasi į didžiųjų valstybių 
pasaulinės politikos lėmėjus, įro
dinėdamas, ir pamatuotai, kad 
Paleckio — Krėvės "vyriausybė" 
buvo tik okupantų sukurtas or
ganas — tą patį teigė ir dr. B. 
Nemickas, o V. Mykolaitis Nau
jienose bando palaikyti priešingą 
tezę, kuri yra ne tik prof. Krė
vės, bet taip pat ir Maskvos 
tezė. 

V. Mykolaičio argumentai ne 
atrodo įtikiną, nes ir iš jo išti 
sai pacituotų konstitucijos teks 
tų matyti skirtumas tarp 71 ii 
72 straipsnių. Pirmame kalba 
ma apie prezidento galios veiks 
mų atlikimą už prezidentą, ki 
tame — apie visą prezidente 
galią. Norint galima interpre
tuoti, kad čia nėra įsakmaus 
skirtumo, bet iš kur dabar tu 
rėtų mums, lietuviams, kilti no 
ras netgi dirbtiniu būdu temp
ti savo konstituciją ant sovie
tams patinkamo kurpalio? Ypač, 
kad mums palankioji interpręta-

tina jį kurti. Svarbiausia gi jam 
yra tikrovės sukeltas įspūdis ir 
kaip tik duotą momentą, nes 
kitą akimirką gali pasikeisti 
daikto padėtis, šviesa ir tuo pa
čiu turės pasikeisti dailininko 
įspūdis. Savaime suprantama, 
kad ir paveikslas tuo atvęju bus 
kitoks. 

Kaip minėjau, A. Melnikas 
yra įsitikinęs ekspresionizme 
mokyklos atstovas. Svarbiausias 
jo rūpestis yra grynai tapybinių 
problemų — formų, spalvų ir 
kompozicijų — sprendimas. Dai
lininkas ypatingai bijo "litera
tūros" tapyboje. Jis savo siu
žetų paveiksluose "nepasakoja", 
kaip, sakysime, romantikai, bet 
juos bloškia žiūrovui spontaniš
kai, beatodairiškai nardydama-
sis grynosios tapybos problema
tikoje, nuotaikose ir polėkiuo
se. Savo darbuose jis "išsisako" 
pats, be jokio svyravimo nusi
gręždamas nuo tikrovės. Kaip 
geras ekspresionistas, savo mo
mentinio įspūdžio vardu, jis au 
koja tikrovės dėsnius savoje-
vaizdo naudai. 

Kaipo toks, A. Melnikas yre 
veržlus, išradingas ir subtiliai 
jautrus kompozicijai, formai ir 
spalvoms. Drąsiais teptuko bruo
žais jis tvarko erdvę, savaip 
spręsdamas formos ir perspek 
tyvos problemas, kurios jo su 
pratimu įgyja labai individuali; 
pobūdį. Savo nemažiau drąsiuo
se spalvų'" deriniuose A. Melni
kas, gal būt, yra lyriškas, bet 
nėra sentimentalus. Iš jo pa
veikslų greičiau dvelkia santū
rus intelektualizmas, susietas 
su veržliais fantazijos polėkiais 
kurie visiems jo darbams su
teikia jaunystės nerimo jieško 
jimo ir gal net blaškymosi at 
spalvį. 

Nors A. Melnikas ir stengiasi 
"išsakyti save" ant drobės, ta 
čiau jis visdėlto dar tebejieško 
savęs. Tos pastangos susirat: 
save matomos ir jo negausin 
guose paveiksluose. Aš nenoriu 
spėlioti apie dailininko ateiti 
bet man rodosi, kad A. Melni
kas galbūt nesąmoningai nerias1" 
iš jį užbūrusio ekspresionistinie 
požiūrio į tapybą, j ieškodamas 
savaimingesnių, individualesniu 
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Įdomus stačiatikių d visiški* 
pasipasakojimas. 60 puslapii 
Galima užsisakyti Dirvoje, siun 
knygelė. Kaina — 50 centi 
čiant 50c pašto ženklais, arbr 

$1.00 už dvi 

Naujas žodynas 
V. Pėteraičio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 
žodynas" 

Gabija, 370 Union Ave, Bro
oklyn 11, N. Y. 

Kaina $2.00. 

cija yra daug natūralesnė bei pa 
tikimesne. 

* * 

tą klausimą straipot Ne 
J. Antanaitis paliečia nauji, 

stygą šiose diskusijose — tiesa 
iš esmės nebe naują, nes da? 
Lietuvoj vieno kito jau ne karta 
liestą. Būtent kas kiek prisidė
jo prie komunizmo veido nepaži
nimo ar klaidinančių iliuzijų dėl 
jo. Tarp ko kita jis primena ir 
pastangas propaguoti sovietu 
tautų "kultūros" pažinimą. 

J. Antanaičio paliestoji tema 
labai plati. Ir ji neužmirština, 
nors gal dar ir nebūtina kaip tik 
dabąr ją smulkiau nagrinėti. 

V. Rastenis. 

ir, svarbiausia, realizmui arti
mesnių išsireiškimo formų. Ta 
evoliucija ypatingai ryški, žvilg
terėjus į jo Pincio parko ežerus 
(du paveikslai) ir į vėliau dary
tą "Romos tiltą". Pirmieji pa
veikslai yra žymiai "ekspresioi-
nistiškesni" už paskutinįjį, ku
ris, atrodo, lyg ir iškritęs iš 
ekspresionistinės spalvų bei 
formų fantastikos ir jau gero
kai pasistūmėjęs tikrovės link. 
Su tuo sutinka ir pats dailinin
kas. Jo žodžiais, ankstyvesni jo 
paveikslai, kurie nėra išstatyti 
parodoje, buvę žymiai "ekspre-
sionistiškesni". Tai yra, taip 
sakant ekspresionistas pakeliui 
iš ekspresionizmo ... 

A. Melniko tematika nėra la
bai įvairi. Vyrauja peizažas^ be 
to, matome vieną naturmortą 
ir paveikslą "Mezganti mergai 
tė". Lietuviškų temų dailininko 
darbuose visai nėra. 

A. Melnikas tapybos studijas 
pradėjo Kauno Meno Mokykloje. 
Pabėgęs iš Lietuvos jis apsigy
veno Romoje ir baigė ten Mene. 
Akademiją 1950 m. Italijoje jis 
buvo surengęs keletą savo pa
rodų, kurios buvo kritikų įver
tintos teigiamai. Į Ameriką jis 
atvažiavo pereitais metais. 

Baigdamas negaliu susilaiky
ti nepareiškęs vieno kito pagei
davimo, kurie, aišku, nieko ne
įpareigoja. Pirmas mano pagei
davimas jaunam dailininkui bū
tų toks: pagreitinti evoliuciją 
iš ekspresionizmo ir priartėti 
prie gamtos ir tikrovės, nes tik
rojo meno dėsniai yra amžini ir 
pastovūs, nors formos spalvos 
ir kompozicijos gali įvairuoti 
pagal gadynių dvasią ir meni
ninko individualius pomėgius, 
skonį bei sugebėjimą. Visiškas 
gamtos formų ignoravimas, bet 
kokių objektyvių spalvų harmo
nijos principų paneigimas ir 
kad ir elementariausių perspek
tyvos reikalavimų nebojimas 
yra paties meno paneigimas. 
Kur kas yra tiksliau ir yra mi-

III 

lionai kelių j ieškoti ir kurti kad 
ir "ribotame", bet logikos pa
grįstame pasaulyje, ne kaip kad 
į viską numojus ranka, be ato
dairos pulti į subjektyvinius, 
gal kartais ir labai įdomius eks
perimentus kurie, tačiau, tik ir 
lieka eksperimentai, nesurasda
mi jokio atgarsio "kasdienio" 
žmogaus širdyje. 

Taip pat pageidautina kad A. 
Melnikas susidomėtų lietuviška 
tematika. Spaudoje ir išleista
me parodos katalogėlyje pažy
mėta, kad A.' Melnikas yra lie
tuvis. Tai labai gerai, bet pa
čioje parodoje nieko lietuviška 
nėra. Reikalavimas lieituviams 
menininkams ir apskritai kul
tūrininkams būti tremtyje lie
tuvių kultūros bei dvasios am
basadoriais nėra visai tuščias 
dalykas... 

Reikia keletas žodžių tarti ir 
apie jauną skulptorę Gloriją 
Melnikienę, kuri, kaip pastebė
jau, išstatė 4 savo darbus. Ji 
baigusi tą pačią Romos Meno 
Akademiją? kaip ir jos vyras. 
Iš jos darbų ypatingai atkreipia 
žiūrovų dėmesį nedidelė skulp
tūra, pavadinta Torso. Tai yra 
moters smarkiai palinkęs į prie
kį liemuo. Nugaros linija ir ap
skritai visos figūros modelia
vimas yra rūpestingai išjieško-
tas ir skoningai atliktas. Ir iš 
kitų jos darbų žiūrovas netrun
ka susidaryti įspūdį, kad skulp
torė yra išėjusi labai gerą mo
kyklą, kuri jos įgimtiems gabu
mams suteikia gerą pradžią. 
Gal būt jai pačiai nejaučiant, 
skulptorės kūrybinėse pastan
gose atsiliepia antikinė jos gim
tojo krašto klasika: ji aiški, 
santūri ir preciziška. Bet ypač 
jos darbai pasižymi geru sko
niu ir estetiškumu. Ji taip pat 
dar tebej ieško savęs, ir kažin 
ar ji tik nebus jau arčiau pri
artėjusi prie tikslo, kaip jos vy
r a s  ? . . .  

Sveikintinas dalykas, kad po
nai Melnikai nors dar neseniai 
įsikūrę šiame krašte, stengiasi 
susirasti kelią ir į amerikietiš
ką visuomenę. 

Vyt. Alantas 
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Antanas česonis, 620 W. Cross St. 

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

Chicago, 111. 
Jonas Paplėnas, 4416 So. Hermitage Ave. YA 7-0191 

Dayton, Ohio 
J. A. Urbonas, 1302 Lamar St. 

Detroit, Mich. 
L. Bulgarauskas, 7313 Navy Ave. 

Newark, New Jersey 
A. S. Trečiokas, 314 Walnut St. 

New Yorke - Brooklyne 
Aiitanas Sodaitis, 57-56 63rd St., Maspeth, N. Y. 

Waterbury, Conn. 
Vladas Varneckas, 2157 N. Main St. 

Hamilton, Canada 
Bronius Vengrys, 227 Brant St. 

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgaila, 6882 BeMieu St. 

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Ave, 

Anglijoje 
.J. Mašanauskas, 58 Neufield Rd., Coventry, Warwick's 

Australijoje 
Povilas Lukofiūnas, Box 1665 M, G.P.O., Adelaide, S. A. 

Venecueloje 
Antanas Diržys, c/0 .Crisalerias Nationals, S. A* 

Apartado 4532, Maracay. 
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LIETUVOS KULTŪROS GOLGOTA 
pirmosios bolševikų okupacijos metais 

Dr. Kęstutis Kernuvis 

II 

MUZIEJŲ VARGAI BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS METAIS 

(Tęsinys) 

3 .  M u z i e j i n i n k ų  p e r s e k i o j i m a s  

Muziejai ir muziejininkai visame pasaulyje mažiausia te-
tllfi reikalų su politiniais Įvykiais ir jie savo darbą dirba visiškai 
neturėdami jokių ryšių su politiniais pasikeitimais. Iš pradžių 
atrodė, kad ir Lietuvos TSR muziejai pralės gyvuoti, kaip gy
vavę ir kad muziejininkų nelies čekistų ranko*. Deja, tai pasi
rodė tik tuščia iliuzija. 

Ypač skaudžią operaciją bolševikų laikais teko pakelti 
Vytauto Didžiojo Karo Muziejui. Ilgametis to muziejaus vir
šininkas gen. Nagius - Nagevičius tuoj po bolševikų įsibrovimo 
| Lietuvą buvo pašalintas. Jo vieton pereinamosios vyriausybės 
buvo paskirtas pulk. J. šarauskas. Tada Karo Muziejus gavo po
litini vadovą, kuris muziejiniuose klausimuose atstovavo bolše
vikinės vyriausybės interesus ir turėjo įgyvendinti jos pageida
vimus. Lietuvos nepriklausomybės kovose pasižymėjęs kauty
nėse su bolševikais pulk. J. šarauskas 1940 m. rudenį buvo areš
tuotas. Prasidėjus vokiečių karui prieš bolševizmą, pulk. J. Ša
rauskas kartu su daugeliu kitų Lietuvos veikėjų ir karininkų 
tragiškai žuvo Rusijos gilumoje. Jis kartu su kitais buvo pa
lydovų sušaudytas. Pulk. J. šarauskas, būdamas paskirtas Karo 
Muziejaus viršininku, tikėjosi galėsiąs rimtai tvarkyti jam pa
vestą darbą. Jis buvo numatęs surinkti nacionalizuotuose dva
ruose išlikusią karinio istorinio turinio medžiagą. Tuo reikalu yra 
išlikęs su jo parašu 1940 m. rugsėjo 24 d. raštas švietimo liaudies 
komisarui. 

Lietuvos Respublika. Vytauto Didžiojo Karo Muziejus. 1940 m. rug
sėjo mėn. 24 d. Nr. 692. Kaunas. 

Š. L. K. Kultūros Reikalų Departamento Direktoriui. 
Remiantis kultūros paminklų apsaugos įstatymu, kultūros pa-

' paminklų konservatoriaus buvo sudarytos brigados apžiūrėti LTSR 
teritorijoje esamus kultūros paminklus ir juos suregistruoti. Kadangi, 
turimomis žiniomis registravimo darbos jau baigiamas, tai prašau 
Tamstos sutikimo ir parėdymo suteikti Karo Muziejui žinias apie vi
sus suregistruotus kariškai istorinio turinio kultūros paminklus 
C ginklus, šarvus ir tt.). 

Pulkininkas J. šarauskas, Karo Muziejaus Viršininkas. Bron. 
Žekonis, Politinis Vadovas. Adm. Majo-ras šeštaktuskas, Karo 
Muziejaus Saugūnas. 

Komunistinis teroras skaudžiai palietė ne tik centrinius, 
bet Ir provincijos muziejus, muziejininkus ir jų globėjus. Bol
ševikams okupavus Lietuvą, Alytaus muziejaus vedėjas ir Dzūkų 
Kraštotyros Draugijos pirmininkas J. Miškinis turėjo iš sava 
pareigų tuojau pasitraukti. Tas pareigas pasiėmė žinomas Lietu
vos veikėjas ir visuomenininkas dr. S. Janavičius, o muziejaus 
reikalų vedėju buv paskirtas mokytojas Nadzeika. Dr. Janavi
čius bolševikų buvo areštuotas ir Alytaus muziejaus reikalai 
pakibo ore. Nadzeika iškėlus kitur mokytoju, muziejaus globėju 
buvo paskirtas pradžios mokyklų inspekcijos raštvedys Šneideris 
Vėliau Šneideris repatrijavo į Vokietiją ir muziejau vedėju buvo 
paskirtas mok. Bertlingas, kuris bolševiku buvo išvežtas į Si
birą. 

Biržų muziejus bolševikų laikais skaudžiau kad ir nenu 
kentėjo, tačiau jokios pažangos nepadarė. Senasis muziejaus 
prižiūrėtojas Stankevičius buvo pašalintas. Nauja muziejaus pri
žiūrėtoja buvo paskirta žydė, kuri, pabėgdama iš Lietuvos į Ta
rybų Sąjungą, pavogė auksinius ir sidabrinius pinigus. 

Kėdainių muziejus beveik visą bolševikų okupacijos laiką 
buvo terorizuojamas milicijos reikalavimu užleisti jai patalpas. 
Kėdainių Kraštotyros D-jos pirmininkas ir muziejaus steigėjas 
VI. Rybelis buvo suimtas ir laikomas Kauno ir Ukmergės kalė-
jomuose 11 mėnesių. Iš Ukmergės kalėjimo gr|žo su palaužta 
sveikata ir 1943 m. spalio 11 d. mirė. 

S L A  S K E L B I A  

TAUTAI STIPRINTI VAJŲ 

Kviečia visus sąmoningus lietuvius į bendrą 

darbą tautos gyvybei išlaikyti 

Susivienijimo Lietuviu Amerikoje PiMomo.ji Ta
ryba nutarė paskelbti naujų narių įrašymo į SLA 
vajų ir išrinko tokio Vajaus pravedimtii komisiją: 
prezidentą W. F. Laukaitį, vice prezidentą Povilą P. 
Dargį ir sekretorių M. J. Viniką. 

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 Nepriklausomybes atstatymą, remiant 
Jungtinių Amerikos Valstybių pastangas žmonijai 
taiką užtikrinti, demokratinėms laisvėms išlaikyti ir 
jas įgyvendinti visame pasaulyje, šių gyvybinės 
reikšmės tikslų atsiekimui, nularta visų šiame Vajuje 
prisirašiusių narių dalis mokesčio skirti tiems tiks
lams atsiekti, todėl nutarta ir šį Vajų pavadinti: 

TAUTOS STIPRINIMO SLA VAJUS 

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

Vajaus Komisija nuoširdžiai kviečia visus ge
ros valios lietuvius be atidėlio jimo 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 i SLA reikalais informacijas suteiks SLA 
kuopų organizatoriai ir kiti veikėju, arba rašykite 
SLA sekretoriui: 

Dr. M. J. Vinikas, 
307 W. 30th St. New York 1, N. Y. 

S L A  P R O B L E M O S  
N E  A T S A K Y T I  K L A U S I M A I . . .  

A N G L Ų  K A L B O S  
nejmanoma išmokti be vadovėliu ir žodyiug. 

Didžiausias šios rūšies literatūros pasirinkimas 
yra Lietuvių Spaudos Centre "Gabijoje" 

PėTERAITIS, Mažasis lietuviškai angliškas žodynas, su tar« 
timi, 418 psl., daugiau kaip 12,000 žodžių. Kaina $2.00 

V. PĖTERA1TIS, Didysis lietuviškai angliškas žodynas, daugiau 
kaip 30,000 žodžiy, 580 psl., didelio formato. Kaina $ 5.00 

A.HERLITAS, Angliškai lietuviškas žodynas, 400 ps. Kaina $ 3.00 
A. LALIS, Lietuviškai angliškas ir angliškai lietuviškas žodynas, 

2 tomai kartu Kaina $ 14.00 
3. KUKANAUZA, Anglų kalbos gramatika lietuviams, 192 psl., 

Kaina $ 2.00 
V. MINKUNAS, Anglų kalbos skaitymai, 184 psl. Kaina $1.20 

Anglų kalbos mokytojas, 174 pal Kaina $2.00 

Su užsakymu, pridedant po 15 centą smulkiais pašto 
ženklais persiuntimui, siųsti kartu ir pimgus, čekius ar 
Money Order, adresuotus: 

G A B I J A  
340 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. 

RAUDONOJI ŽVAIGŽDE 
52 autentiškos fotografijos — bolševikų 
darbų Lietuvoje 1941 birželio mėnesį liu
dininkės. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gaunama DIRVOJE. Kaina 75 e» 

Marijampolės "Sodžiaus" muziejaus vedėjas 1940 m. lie
pos m. buvo iš pareigų atstatytas, vėliau išvežtas į priverčiamų 
darbų stovyklą. 

Ilgametis ir • labai daug nusipelnęs Rokiškio muziejaus 
ugdymui, taurus ir ramus jo vedėjas, gimnazijos mokytojts Pet
ras Bliūdžius išvežtas į Rusiją. Prie jo išvežimo prisidėjusi ir ta 
aplinkybė, kad Rokiškio muziejuje buvo gausu religinio turinio 
eksponatų. 

Iš teisinio darbo pašalintas teisėjau Boleslovas Pilkaus
kas, žinomosios rašytojos Marijos Pečkauskaitės giminaitis, bi
jodamas ilgesnį laiką pasilikti be užsiėmimo ir būti išvežtas, 
pradėjo dirbti prie "Aušros" muziejaus, ypačiai kultūros pamink
lų apsaugos ir globos srityje. Bet ir tos pareigos jo neišgelbėjo 
nuo čekistų: ištremtas į Ruisiją. B. Pečkauskas ypačiai padėjo 
daug pastangų meniniam turtui nacionalizuotuose dvaruose ap
saugoti. Tas jo kilnus triūsas, matyti, kaip tik bolševikams ir 
nepatiko. 

Tai tik keletas pavyzdžių, kurie skaudžiai liudija, kad Lie
tuvos muziejininkai bolševikams nepataikė "šokti pagal jų 
muziką". 

Ko bolševikai iš muziejų norėjo, gerai pavaizduoja kad ir 
šitoks Alytaus muziejaus globėjo gautas iš švietimo Liaudies 
Komisariato 1940 m. gruodžio 19 d. raštas: 

Daugumas LTSR muziejų savo muziejinėje veikloje apsiribo
davo rinkdami savo apylinkės gamtinę, archeologinę, etnologinę ir is
torinę medžiagą. Labai retai kur buvo kreipiamas dėmesys į rinkimą 
tokios medžiagos kuri vaizduoja vietos darbo klasių kovą už socialis
tinę šalies santvarką. Muziejų vadovybės paraginamos tos rūšies 
medžiagą, kaip pvz. reakcijos laikais slaptai leistus laikraščius, atsi
šaukimus, įvairias nuotraukas ir tt., taip pat ir tradicijas ir pada
vimus, susijusius su tomis kovomis, rinkti ir fiksuoti, muziejuose gi 
įrengti revoliucijos skyrelius. Be to muziejų vadovybės įpareigojamos 
tinkamai muziejuose pasidabinti TSRS ir LTSR aeeiiilizmo kovo
tojų paveikslais. 

Rimtam muziejininkui šitokia muziejinės medžiagos rin
kimo "instrukcija" buvo nei daugiau nei mažiau kaip tyčiojima
sis iš visame pasaulyje nusistovėjusių to darbe tradicijų ir 
apskritai muziejinės idėjos išniekinimas. 

(Bos daugiau) 

Esu klausiamas, kur gi 
pradingo iš Dirvos SLA 
problemos Esą, argi jau 
nebeliko jokių problemų ši
tame reikale, ar jau viskas 
staiga paaiškėjo? Yra dar 
įtaringesnių: tiesiog klau
sia, girdi, kuriuo būdu jus 
taip gražiai nutildė? 

Iš tikrųjų problemos, su
rištos su didžiausios lietuvių 
organizacijos reikalais neiš
nyko ir nepasibaigė. Kurios 
buvo paliestos, taip ir pasi
liko tik paliestos, kadangi 
jų niekas neišsprendė ir, be
rods, ftei nebandė spręsti, 

j O yra dar visa jų eilė ir ne
paliestų ... Nutildyti Dirvos, 

: kad ji tokių klausimų nemi-
I nėtų, niekas nenutildė ir nei 
nebandė. Pertrauka buvo pa-

• daryta dėl eilės kitų priežas-
i čių, tarp kita ko, ir patiems 
skaitytojams leidžiant nuo 

i tų dalykų kiek "atsikvėpti", 
! o taip pat ir duodant progos 
kam nors pabandyti ir atsa-

ikyti į bent kai kuriuos iš-
I keltus klausimus. 

Paskutinis klausimas, įs
ikeltas pereitų metų lapkri-
jčio 16 dieną, tai yra, prieš 

j gerus tris mėnesius, buvo 
toks: 

Kuo remdamasi SLA va
dovybė savo patvarkymais 
susiaurina naujų narių tei
ses balsavimuose, renkant 
vyriausią SLA vadovybę? 

Kur yra toki SLA konsti
tucijos nuostatai ar jų pakei
timai, kuriais būtų uždraus
ta balsuoti tuose rinkimuose 
nariams, neišbuvusiems su
sivienijime šešių mėnesių? 

Ligi šiol iš niekur atsaky
mo j tą klausimą negirdėti. 
Esą, netrukus po šio klausi
mo iškėlimo Clevelande ap
silankę SLA vyr. vadovybės 
nariai, vietos SLA veikėjų 
apie tai paklausti, pasakę, 
kad "yra ne taip, kaip Dir
voj rašo", bet kaip gi iš tik
rųjų yra, — nei tada, nei 
vėliau niekas nepasakė; 

Maždaug tuo pačiu metu 
vieno SLA įstatų komisijos 
nario buvau klaustas, ar bū
tų, galima per Dirvą tą rei
kalą iš įstatų komisijos pu
sės paaiškinti. Buvo mielai 
ne tik sutikimas duotas, bet 
net įsakmiai prašyta — ne
delsdami tą padarykite, ta
čiau ir to siūlyto paaiškini
mo lig šiol nėra. 

0 atsakyta — vienaip ar 
kitaip — į tą klausimą tu
rėtų būti. Juo domisi dau
giau kaip dešimts nuišim-
čių visų susivienijimo narių, 
kadangi tiek naujų narių su
sivienijimas pereitais metais 
yra susilaukęs. 

Tiesa, tiems, pernai įsto
jusiems nariams tas dalykas 
dabar nebe taip labai svar
bus, kadangi iki ateinančių 
rinkimų jie jau bus "seni" 
ir niekas jiems balso teisių 
nebeginčys. Bet, štai, skel
biamas naujas narių vajus. 
Jei jis turės pasisekimo — 
ko nuoširdžiausiai jam lin
kiu — tai šių metų pabaigo
je, prasidėjus nominacijoms, 
susivienijime vėl bus keletas 

ar keliolika šimtų naujų na
rių, kuriems vėl neduos bal
so, ir kurie tikrai norės ži
noti, ar tai daroma teisėtai, 
ar ne. Jei susivienijimas ne
nori iš to neaiškumo susi
laukti kliūties naujų narių 
vajui, tai turi nedelsdamas 
tą klausimą išaiškinti. Jeigu 
toks naujų narių teisių apri
bojimas tikrai yra paremtas 
galiojančiais konstitucijos 
nuostatais, tai tas turi būti 
aiškiai nurodyta — kur ir 
kaip, — o jeigu tai yra tik 
"administracinis patvarky
mas", tai jis turėtų būti at
šauktas, kaip neteisėtas, ne
atsižvelgiant, kokiais tikslin
gumo samprotavimais jis bū
tų buvęs remiamas. Nes ne
pamatuotas balso teisės atė
mimas apie dešimtadaliui na
rių, ir tai tokių, kurių dau
guma rinkimuose tikrai da
lyvautų (ne taip, kaip apie 
70 nuošimčių senųjų narių, 
rinkimais visai nesidomin
čių) — yra ne mažos reikš
mės reikalas. Neatrodo, kad 
be rimto teisinio pamato tai 
daryti būtų leistina ir iš 
valstybinių įstatymų pusės. 

* * 

Dabar iškyla naujas klau
simas, kuris irgi reikalauja 
neatidėliojamo atsakymo, jei 
norima, kad naujų narių va
jus sektųsi. 

Dabartinis SLA narių va
jus, pradėtas nuo šių metų 
vasario 16 dienos, pavadin
tas skambiu vardu — tautai 
stiprinti vajus! Atsišaukime 
sakoma: "Šio vajaus laiku 
įstodami J SLA ne tik turit 
progą palengvintomis sąly
gomis apdrausti savo gyvy
bę ir sveikatą, bet kartu įsi
traukiate į tautos gelbėjimo 
ir stiprinimo veiklą ir savo 
mokesčiais paremiate tą gy
vybinės svarbos veiklą". 

Kuriuo būdu tai atsitiks? 
Vienintelis atsakymas į tą 
klausimą yra tame pačiame 
atsišaukime: "SLA Vajaus 
Komisija nutarė jungti 
su šiuo vajumi lietuvių tau
tinės sąmonės stiprinimą, 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą, remiant Jungti
nių Amerikos Valstybių pa
stangas žmonijai taiką už
tikrinti, demokratinėms lais
vėms išlaikyti ir jas įgyven
dinti visame pasaulyje. Šių 
gyvybinės reikšmės tikslų at
siekimui, nutarta visų šia
me Vajuje prisirašiusių na
rių dalis mokesčio skirti 
tiems tikslams atsiekti." 

Rusai tokiu atveju pasa
kytų — "prijatnoje s poliez-
nym" (malonu ir naudinga), 
nes tuo pačiu smūgiu ir pa
pigintai apsidrausi ir Lietu
vai pagelbėsi. Bet ar iš tik-
rųjų? 

Jei norima kaip tik šituo 
patraukti daugiau narių i 
susivienijimą, tai šito paaiš
kinimo, man regis, neužten
ka. Štai kodėl: 

1. Kokia dalis naujų narių 
mokesčio bus skiriama pa
minėtiems tikslams — pusė, 
trečdalis, penktadalis, dešim
tinė ar tik šimtinė, jei ne 

tūkstantinė? Ir ar metų, ar 
pusmečio, ar tik vieno mė
nesio mokesčio dalis? 

2. Ar SLA konstitucija ir 
apdraudos organizacijų rei
kalus tvarkantieji įstatymai 
leidžia apdraudos mokesčius 
naudoti tokiems netiesiogi
niams uždaviniams? Ligi šiol 
būdavo aiškinama (ir visai 
teisingai), kad SLA organi
zacija turtinga tai turtinga, 
bet tų savo turimų pinigų 
negali naudoti bet kam, o 
visų pirma turi žiūrėti, kad 
apdraudos fonde būtų pa
kankami rezervai pomirti
nėms bei ligos pašalpoms iš
mokėti. Visokia kitokia veik
la, ypač paskutiniu metu, 
yra sumažinta iki minimu
mo — nėr pinigų, nes narių 
įnašų negalima naudoti ki
tur, kol nėra rezervų pertek
liaus. Ar tas pasikeitė? 

3. Jeigu visdėlto teisiškai 
galima narių įnašų dalį pa
naudoti tiems kilniems ir 
labai rūpimiems reikalams, 
ir jeigu tam bus paskirta 
ne visai smulkutė įnašų da
lelė, tai kaip praktiškai SLA 
vadovybė mano ... stiprinti 
autą? Atsišaukimas per ma
žai ir, pasakyčiau, net dvi
prasmiškai apie t-ą kalba. 
Čia nieko nekalbama apie 
politinių ar kultūrinių lietu
viškų institucijų ar jų veik
los rėmimą, o žadama jung
tis prie lietuvių tautinės są
monės stiprinimo bei Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymo "remiant JAV pastan
gas žmonijai taiką užtikrin
ti ir tt."... 

Platu ir neapčiuopiama... 
Tenka prisibijoti, kad daž
nas kviečiamas šiais sumeti
mais stoti į SLA, pasakys, 
kad jis jau verčiau Lietuvos 
nepriklausomybės kovas pa
rems tiesiog į Tautos Fondą 
įmokėdamas tiek ar tiek, ne
gu tokiu ilgu aplinkiniu ke
l iu  i r  dar  nežinia  k iek. . .  

Šie klausimai turėtų su
silaukti išsamaus atsakymo, 
nes kitaip yra pavojaus, kad 
atsišaukimas vajaus reikalu 
gali būti palaikytas tuščia
žodžiavimu, jei ne piktžo
džiavimu. V. R. 

U KALBOS VADOVO 
prenumeratoriams 

Dalis Lietuvių Kalbos Vadovo 
gerb. prenumeratorių, pilnai su
mokėjusių prenumeratos mokės-
tj, 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 dėf 
įvykusių susitrukdymų dėl lei
dyklos kaltes negalėjome dides
nio kiekio knygų gauti, šiomis 
dienomis tikimės galėsią pakan
kamai knygų išsiųsti." 

Kaip Tamstos žinote, . LKV 
siuntinėja ne per manė, 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. v 

Su pagarba 
Juozas Audėnas 

General. Įgaliotinis 
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ŠEŠTADIENI 
vasario 24 d., dr. Tamošaičio 

rezidencijoje, 26001 Lake Shore 
Blvd., įvyks iškilmingas Amer. 
Liet. Taut. Sąjungos Clevelan-
do skyriaus susirinkimas, Lie
tuvos nepriklausomybes šventės 
proga. Programoje du atitinka-
ttf pranešimai ir meninė dalis. 

METINIS TREMTINIŲ D-JOS 
S U S I R I N K I M A S  

Lietuvių Tremtinių Draugijos 
Clevelande metinis susirinkimas 
del techniškų kliūčių negalė
jęs įvykti vasario 11 d., dabar 
laukiamas vasario 25 d. 11:30 v. 
Hetuviu salėje. 

šiame susirinkime tais valdy
bos ataskaitinis pranešimas, pi
niginės apyskaitos tvirtinimas, 
naujos valdybos, revizijos komi-

. atjos ir garbės teismo rinkimai. 
"Visiems nariams šiame susiri
kime dalvauti būtina. Maloniai 
kviečiame atvykti ir visus nau
jai atvykusius tremtinius. 

Draugijos Valdyba 

BALFo 68 SKYRIAUS 
NAUJA VALDYBA 

1951 v. vasario 2 d. buvo su
šauktas Balfo 68-to skyriaus vi
suotinas narių susirinkimas 
Skyriaus pirm. AI. Banys ati
darydamas susirinkimą nusi
skundė, kad dėl valdybos ne 
veiklumo per praeitus metus 
nieko nenuveikta. Nariai susi
rinkimų nelanko. Pirmininkas 
pastatė klausimą: jei niekas ne
nori dirbti, tai gal reiktų skyrių 
likviduoti ? 

————m 

Neseniai atvykusių tremtinių 
vedamame ūkyje reikalingas 

VYRESNIO AMŽIAUS 
DARBININKAS 

galįs savarankiškai atlikti zemza 

ūkio darbus. Kreiptis pas J. Me 
kešą, telefonu UT 1-8563, arbr 
asmeniškai nuo 7:00 vai. vak 

1447 East 63 St. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Saving Bid. 

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

JONAS G. 
POLTER 

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 specialybe 
** jrirtuviy, vonių, arkf ir 

spalvotų langų 

y PERTAISYMAS 

; f i - t- -
Taip pit popferhiojame arba 

. dažome kambarius * 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

Susirinkimas pasisakė priel 
skyriaus likvidavimą ir nutarė 
veikimą pagyvinti. 

Išrinkta nauja valdyba: .pir
mininkas — A. Banys, sekret. 
— Juozas Leimonas, iždininkas 
— Juozas Grilys, iždo globėjas — 
Kazys Gaižutis. 

Po susirinkimo užsirašė 8 nau
ji nariai. 

LIET. KULT. DARŽELIO 
metinis susirinkimas įvyks va
sario mėn. 28 d. Lietuvių salėj 
8:00 vai. vak. « 

LILIJA ŠTENGELE 
deklamuos clevelandieciams 
šios savaitės gale Clevelandą 

aplankys reta viešnia — garsioji 
latvių aktorė Lilija štengele, dau
gelį metų vaidinus ne vien veik 
visose latvių scenose, bet ir Ry
gos rusų dramos teatre, kuri. 
buvo pažjstamas ir Lietuvoje 

! Tremtyje ji su deklamacijo; 
vakarais lankėsi daugelyje sto
vyklų, nuo pat Alpių iki šiaurė: 
jįiros, visur lydima didelo pasi 
Šekimo. Dabar ir clevelandic 
Hams pasitaiko proga pasigėrėti 
J$s puikiu deklamavimu. 

L. štengelės lyrikos vakara.1-
įvyks šį šeštadienį, vasario 2' 
dieną, 7:30 vai. vak., čekų ' So 
kol" klubo salėje (daržo namuo
se, įėjimas per vartus), 431/ 
Clark Ave. Programoje latvi 
poetų kūriniai latvių ir anglį 
kalbomis, todėl svečiai kvieči? 
mi atsivesti ir draugų amerikie
čių. 

METROPOLITAN OPERA 

lankysis balandžio 16 — 21 
Programoje Verdi Don Carlos -r 
bal. 16, Traviata — fcal. 17 
Strausso šikšnosparnis — ba-1. 
18, Sevilijos kirpėjas — bal. 2A. 
Trubadūras — bal. 20 dieną 
Wagnerio Tristanas ir Izolda — 
bal. 20 vakare, Cavalleria Kus-
ticana ir Pajacai bal. 21 diena. 
Mozarto Don Giovanni — bal 
21 vakare. 

GĖLIŲ PARODA 
Šįmet esanti dar daugiau lanko
ma kaip pernai, kada ją aplankė 
210,022 žmonės. Ji truks dar 
iki kovo 4 dienos didžiojoj Pub
lic Auditorium salėj. 

RKO Keith's 105th 
Vasario 21 — 27 "Hall of Mon

tezuma" su Richard Widmark ir 
Jack Palance. 

f ̂  

Tarp daugelio kitų uždavinių, 
Amerikos Raudonasis Kryžius 
atlieka didelį darbą parūpinda 
mas kraujo atsargas kraujo per-
liejimartis tokiems ligonims, ku
rių be pašalinio kraujo talkos ne 
būtų galima išgelbėti. Kas mč-
nuo rajoniniai kraujo rinkir^ 
punktai surenka apie . .90.000 
stiklinių kraujo. ApskaičiuojaTir 
kad kariuomenės ir civilinių gv-
bentojų reikalams per metus rei
kia apie 3 milionus ir 700 tūks-

PRIMO CARNERA ARENOJE 
J. Gansono rengiamos imtynė

se vasario 27 dieną Arenoj sų-
itiks italų čempionas Primo Car-

nera su argentiniečių Rocca. To
liau programoje Don Eagle prieš 
Longsoną, Gene (Mr. America) 
Stanlee prieš Jim Henry, Glo
ria Barattini prieš Nell Stewart, 
Fr. Talaber prieš Lord Carletom 
Imtynių pradžia 8:15 vak. 

tančių stiklinių kraujo. Tam rei
kia ne tik kraujo aukotojų, bet 
ir didelių įrengimų bei didelio me
dicininio personalo, nes tai rei
kalauja daug specialistų darbo. 
O juk tai yra tik dalis Raudono
jo Kryžiaus darbo. Raudonajam 
Kryžiui todėl reikia 85 milionų 
dolerių. Clevelandas kivečiamas 
sudėti 1,182,240 dolerių, iš ku
rių 568,540 skiriama vietos sky
riui, likusieji centrui. Kovo mė
nesį bus R. Kryžiaus rinkliavą. 

K A U N A S  
Batų taisymo 

dirbtuve 

1463 Addison Rd. 
(prie Wade Park) 

Savininkas 

Kazys Ivanauskas 

lietuvis — naujakuris' 

S # 

TH K BANK POI ALI THS PCOPIC 

REIKALINGI' SKARDININKAI 
MECHANIKAI 

Geras valandinis atlyginimas 
Kreiptis pas Mr. F. Greuling-
1962 E, 57 St. Cląns Co. 

Decker, netoli nuo Addison 

DVIEMS PIRKĖJAMS 

2 atskiri namai ant vieno sklype-
kiekvienas po 7—5 kaiqbaclu? 

Abu už $12,500 
Ray Nausner, 11809 St. Clair Av. 
UT 1-3919 LI 1-9216 

KAMBARYS NEMOKAMAI 
vyresio amžiaus moteriai 

Kreiptis 1396 East 53, pas 
Muraškienę 

mCLLJHOMEt 
and FLOWER 

"Gražiausia šiais metais paroda'' 
S Septynios didžiulės parodos salės suskirstytos j US V 

patogumui. ^ Pagrindinėj arenoj gėlių rojus . . . rung-
tyniniai darželiai ir spalvingi ištaisai, f Treji naujo iš
radi m p namai sodyboms. Ateikite anksti ir dažnai.. 

Atidarymo diena Sešt^, vas. 24, t p.p. lid II v»k. 
P* to kasdien iki 

uždarymo dienos 11 ryto iki 11 vak. 

BILIETAI 7CC 
KASOJE /J 

(isk. feder. mok.) 
pas gėlininkus, klu-

U£dai ym» dieną, sekin., kovo 4, 11 ryto iki 8 vak. buęM Ir Burrows ilt 

SUOPIS FURNITURE 
6S21 Wade Park EX 1-0911 

Visokių rūšių baldai k elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jusų buto kambariuį. • 

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams " 
lietuviškoje krautuvėje 

REZULTATAI 
L  K N Y C  
pabandymo 

A 

su mano nauja 

ELEKTRINE VIRTUVE! 
Jums irgi patiks tas lengvas ir patogus virimas moder
nia elektrine virtuve. Net ir pradedančioms visiškai 
lengva išmokti trumpu laiku būti gera virėja. Tai yra 
ptogu, kad nelieka jokių priežasčių nepasisekimams. 

Tiksliems elektrinams laiko ir temperatūros kontro
liuotojams padant, jūsų mėgiamiausi receptai užtik-
taip patogu, kad nelieka jokių priežasčių virimo nepa
sisekimams. 

Tuoj apžiūrėki! artimiausioj krautuvėj naują, elektri
nės virtuvės modelį. Atminkit 
— modernios elektrinės virtu- y <~Z /̂ \ 
vės vartojimas per dieną kaš-
tuo ja tik apie 7 centus. W > 

A L W A Y S  A T  Y O U R  *  S E R V I C E  r 
I N  T H E  B E S T  L O C A T I O N  I N  T H E  N A T I O N  

'TEN O'CLOCK TUNES" ramiausi KURINIAI 
A*-.** v v/«vyv/i» i v/iiLiu GARSIAUSIOS ŽVAIGŽDĖS 

Perduodama penkias dienas' per savaitę 

Rytais 10-tą — WICA ir WGAR 
nuo pirmadienio iki penktadienio 

• Vakarais 10-ta — WHK 

TAI TIKRAI įMANOMA! 
Swingus pianu skambinsit po 20 pamokų 

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

Jokių mokesčių, jokių įsipareigojimu # Jūs tam nieka'd ne petimi 

S C H U L T E  M U S I C  S T U D I O  
301 Euclid Arcade MAin 1-6424 

BANK OP OHIO 
TAUPOMOJI SĄSKAITA 

užtikrina sutaupytiems pinigams saugumą 
Tūkstančių vyrų ir moterų perimas kiaušinis yra taupo
moji sąskaita "Bank of Ohio". Ji duoda saugumą ir greitą 
galimybę turėti po ranka gryno pinigo, kas kiekvienam 
taip svarbu. Pradėk jau dabar su bet kokia suma. Gerėkis 

malonumu, kurį teikia taupomos sąskaitos augimas. 

SANTAUPOS APDRAUSTOS IKI $10,000 

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP. NARYS 

THE 

B A N K  O F  O H I  
921 Huron Road ir Skyriai 

J ū s ų  p i n i g i n e s  d r a u g a s  
yra M O N C R I E F 

ŠILDYMO IR ORO VĖSINIMO SISTEMA y 

G A S AS 

ALIEJUS 

A N G L I S  

& FURNACE CO., Medina, Ohio 

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

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

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

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

<*;ia ir šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki 1 vai. p. p. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

>712 Superior Ave. HEJ.-24&8 

sa&r: 

r 
P  J  K E R S  I S  

609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland. Ohi« 
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 

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

Sutaisau paskolas oirme. mor^ečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

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

I J. S AM AS JEWELER 
Persikėlė į naują didisnę Ir gražesnę krautuvę jjj 

7007 Superior Ave, Greta Ezella Theatre | 

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- I 
rodšlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 8 

Wilkelis Funeral Home 
Vaiduos pripažinta laidotuvių dir«^^e 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

m 

JAKLBS SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

$}ella l£. Jakubs Ik \\ illiam J. Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių direktorė tr balsamuotojai 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
$621 Edna Avenue ENdicott 1-1748 
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THE FIELD 

Redakcijos Ir administracijos adresas —• DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: ENdioott 1-4486 
Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Balys GAID2IUNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406), 

E S T I J A  P R I S I M E N A N T  
^ VASARIO 24 dieną dauge
lis lietuvių, ypač Lietuvių — 
Estų Vienybės Draugijos 
nariai, minės Estijos nepri
klausomybės sukaktį. Ir aš 
norėčiau paminėti savo pa
žintį su estais dar pirmojo 
pasaulinio karo laikais — 
1916 metais. 

Man tada teko tarnaut! 
rusų karo laivyne, gydyto
jo pareigose, šarvuotyje, ku
ris operavo Rygos įlankoje, 
gindamas ją nuo vokiečių 
laivyno įsiveržimo. 

Protarpiais tekdavo išsi
kelti j Saaremaa (Eželio) 
salos krantus ir ten stebėti 
tos salos gyventojus — es
tus, jų sodybas, ūkininkavi
mą, žvejybą, pramogas, klau
syti jų dainų ir tt. 

Tai buvo žmones, dažniau
sia, augšto ūgio, gražaus 
kūno sudėjimo, švariai apsi
rengę, gražiai gyveną dai
liuose nameliuose. Bet ar
čiau susidurti su jų gyveni
mu turėjau tik vieną progą, 
apie kurią ir norėčiau čia 
prisiminti. 

Mano laivo vadas, kažkie
no paprašytas, pasiuntė ma
ne į krantą teisminio skro
dimo padaryti. Gavęs įsa
kymą, nuvykau, kur reikėjo, 
ir buvau sutiktas rusų žan
darų karininko. Nuvykome 
kartu į vieną estų namelį, 
kur prieškambaryje, asloje, 
radome gulintį lavoną, per
skeltu kiaušu; ir čia pat pa-

Į mestą, smegenimis ir krauju 
aptaškytą kirvį. Kambariuo
se buvo matomi plėšimo pėd
sakai. Mirties priežastis at
rodė visai aiški ir mudu su 
žandaru — tardytoju pasi-
tenkinom nužudytojo išvaiz
dos aprašymu, nerasdami 
reikalo tyrinėti jo vidaus or
ganus. 

Apleisdami sodybą, ilgokai 
p a s i k a l b ė j o m e .  P a s i r o d ė ,  
kad jis šioje saloje tarnauja 
jau daug metų. Kriminalinio 
pobūdžio bylų su vietiniais 
gyventojais neturėjęs, apie 
žmogžudystes estų tarpe ne
girdėjęs. Vagysčių irgi be
veik nepasitaiko. Namų du
rys nerakinamos. Savinin
kams išėjus, trobesiai nesau
gomi. Vienintelė piktadary
bė, ir tai labai retai tepasi
taikanti, — žvejų tinklų vo
gimas. Vietiniais papročiais, 

, sugautas toks vagis netrau
kiamas teisman, o baudžia-
jmas vietoje, nukertant ran-

I ką. Jei nuo kraujoplūdžio 
nežūsta, tai pasilieka kaip 
gyvas įspėjimas kitiems, ir 
jo daugiau niekas neliečia, 
nes laikomas pakankamai 
nubaustu. 

— O šį nužudymą grei
čiausiai yra įvykdęs koks 
nors "malačius" iš jūsų lai
vo, — pareiškė rusas, žanda
rų karininkas, — nes pana
šiais žygiais šiame krašte pa-
sižvmi' tik mūsiškiai 

Labai daug laiko praėjo 
nuo to mano apsilankymo 
Saaremaa saloje ir pasikal
bėjimo su rusų žandaru apie 
salos gyventojų dorumą. Li
ko visam gyvenimui neišdil
domas įspūdis • ^. 

Kaip tada, taip ir šian-
tokia dvasiškai ir fiziškai 
dien man yra aišku, kad 
stipri tauta, semianti savo 
jėgas iš Kalevalos šaltinių,, 
ištvermingai kovos dėl savo 
tėvynės. 

Tos tautos nepriklausomy
bės šventės dieną lenkiame 
galvas prieš žuvusius ir žūs
tančius dėl jos laisvės, prieš 
kenčiančius vargą įvairiose 
pasaulio šalyse. 

Gimęs 1919 m. Paryžiaus 
konferencijoje Pabaltijo vie
nybės šūkis, 1934 metais Ge-
nevoje tapo įkūnytas Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos nu
tarimuose derinti savo žy
gius ir savitarpyje tiekti dip
lomatinę bei politinę para
mą. 

Mes pasitikime estais ir 
norime su jais bei savo krau
jo broliais latviais gyventi 
drauge laisvose tėvynėse. 

E l a g u  E e s t i !  

V. Nagius - Nagevičius 

Lietuvių - Estų Vienybės 
Draugijos narys. 

Nepaprastas Vasario 16 minėjimas Clevelande 

H  i  

Nors Clevelande šįmet Vasario 
16-tą minėti iš anksto buvo. ren
giamasi vieningai ir visa organi
zuotoji susipratusių lietuvių vi
suomenė taip ir padarė, visdėlto 
prieš vasario 16 paaiškėjo, kad 
beveik tuo pačiu metu, vieną ar 
pora valandų vėliau rengiamas 
tos šventės minėjimas ir šv. Jur
gio parapijoje. Minėjimo progra
mą čia atliko tos mokyklos moki
niai ir dalyvauti kviečiami buvc 
ypač mokinių tėvai. Minėjimą or
ganizavo buvusi vietos ALT sky
riaus pirmininkė Glugodienė ir 
Urbonas, prieš kiek laiko pagar
sėjęs užpuolimu prieš mok. St. 
fearzduką. Jis pradžioje buvo ir 
programos vedėjas. 

Kalbėjo kun. V. Vilkutaitis — 
apie vyskupus Valančių ir Bara
nauską, liesdamas juos daugiau 
iš tikybinės puses. Toliau kalbė
jo kun. Rakauskas iš Pittsbur-
go italų parapijos, kuris įrodinė
jo, kad Amerikoj reikalinga tik 

anglų kalba ir lietuvių kalbos mo
kytis nereikia, o svarbiausia — 
ragino pasmerkti Lietuvių žinių 
redaktorių S. Gabaliauską, ku
ris skandalingai įsišokęs savo at
viru laišku kun. V. Vilkutaičiui. 
Kun. Rakauskas tvirtino, kad. 
Pittsburghe buvę susirinkę kuni
gai, lietuvių Kunigų Vienybės 
nariai, ir visi vienbalsiai priėmę 
rezoliuciją, reikalaujančią Gaba
liauską pasmerkti ir nušalinti 
nuo katalikiško laikraščio reda
gavime. (Mūsų žiniomis, & »ep-

I tynių ten susirinkusių kunigų, 
keturi buvę prieš tokią rezoliu

ciją, vienas susilaikęs ir tik du 
; tebuvę už ją ...) . 
| Adv. česnulis irgi dėstė dvi 
temas. Viena — kad tie "dypu-
kai" tai yra baisus šlamštas ir 
jie gadina visus reikalus. Antra 
— kad lietuvių kalba yra neiš
vystytas, netobulas mišinys, kad 
tokio dalyko, kaip lieuvių kalbiu 
gali sakyti, kaip ir nėra, tai nėra 
reikalo jos ir mokytis ... 

Į Buvo grupė, kuri tiems pa
reiškimams smarkiai plojo, o ki
ti (išviso apie 250 —300 žm.) 
klausė viso to su klaustuku vei
duose. Po tų kalbų pareikala-

įvo balso ten, buvęs teisininkas 
Stravinskas, tačiau iš karto jam 

'nenorėta balso duoti. Vėliau, 
griežtai reikalaujant, leista jam 
kalbėti, bet salėje pasidarė nera
mu, pasigirdo balsai, kad gali 
kilti muštynės, sujaudintų Stra
vinsko protesto žodžių beveik ne
buvo galima girdėti daugelis pa
kilo pasišalinti iš tos neaiškios 
padėties, įr tada kun. Vilkutai-

i tis atsisėdo prie piano ir pradėjo 
skambinti... Lietuvos Himną. 
Tuo tas nepaprastas minėjimas 
ir pasibaigė. Beje, parinkta ir 
aukų, bene apie 90 dolerių. Ku
riam tikslui tos aukos, susirinku
siems nebuvo visai aišku. 

PERSITVARKO RADIJO VALANDĖLĖ 

Vasario 20 dL Clevėlando lie
tuvių radijo valandos vedėjas 
J. P. Nasvytis sukvietė visuome
nės atstovus pasitarti dėl toli
mesnio radijo valandėlės likimo. 

I Pasitarime buvo iškelta, kad 
ši, Clevelande veikianti lietuvių 
radijo valandėlė iš eilės esanti 
ketvirtoji. Pirmosios trys neišsi
laikiusios ilgiau kaip po pusmetį. 
Ši veikianti jau pusantrų metų. 
Bet ir jos veikimas sunkėja. Jei 
nebus iš visuomenės žymesnės 
paramos, teks užsidaryti. Ligi 
šiol daugiausiai lietuvių radijo 
valandėlę rėmė lietuvių bankas ir 

i L Šamas. 

, Pasitarime, patiems radijo va
landėlės vedėjams pasiūlius, nu
barta: radijo valandėlę suvisuo
meninti (sudaryti tam tikrą klu-

į bą ar sekciją prie Kultūros Fon
do), išrinkti laikinę radijo va
landėlės valdybą ir artimiausiu 
laiku sušaukti susirinkimą, ku
riame laikinoji valdyba patieks 

.tolimesnio radijo valandėlės or
ganizacinio susitvarkymo ir vei
kimo planą. 

I Pasitarimą buvo nutarta lai
kyti steigiamuoju susirinkimu. 
Į laikinę radijo valandėlės val-
jdybą išrinkti: J. P. Nasvytis, 
IK. Šukys ir B. Auginąs. 
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SU MOTULES KRAIČIU IR NAMIE IR SVETUR 
Vincės Jonuškaites operos ir lietuviuos dainos 26 metų sukakties proga 

SALOMĖJA NARKĖLICNAITfi 

garsejus kaip dainininkei, Jo-[l§je ja! atneša didžiulį pasise-
nuškienė buvo pakviesta įdai- kim'ą, 

"Italai arba nušvilpia am
žiams arba pamilsta" — sako 
Vincė ir ji pasakoja, kaip ne
kantria širdimi laukė rytojaus 
spaudos atsiliepimų. Jie buvo 
puikūs. Po jų ji vaikščiojo ne
lyginant apsvaigusi, o profeso
rius dar nebuvo patenkintas, 

Iš motinos pieno, kaip ji pati nes jam kai kas nepatiko. Re-
sako, įgėrusi dainos meilę, ji zultate dainininkė gavo pasiūly-

nuoti dainų tautosakininkams, 
tai tenai tiek dainavo, kiek tik 
mokėjo, o sugrįžus dar gailė
josi tardama: 

«— Kad tave kur, dar šitą va 
pamiršau įdainuoti. 

Dainos kelias 

Žmogus ugningai myli žemę, 
kurioje kiekvieną dieną audžia 
sudėtingą žingsnių, gestų ir žo
džių audinį, beveik visuomet 
dingstantį pamiršimo rūke. Ta
čiau žmogus nepamirš lengvai 
kai kurių asmenų, kuriuos jam 
teko savo gyvenime sutikti, ir, 
svarbiausia, nepamirš tų asme
nybių kurios savo meniškuoju 
entuziazmu ir grožio pamėgimu 
nekartą privertė pamiršti sun
kią kasdienybę. 

Man Vincė Jonuškaitė yra vie
na tų drąsių ugnies nešėjų, ku
ri, kaip tos nekaltos mergelės, 
kurias mini Evangelija neleido 
niekuomet užgesti savo sielos 
šventai ugnelei, kurią dievybė 
uždegė. 

šitais žodžiais italų rašytojas 
Giuseppe Salvatori atsiliepia 
apie Vincę Jonuškaitę, apraši
nėdamas savo įspūdžius, ku
riuos jis patyrė per pirmąjį jos 
lietuviškosios dainos koncertą, 
įvykusį Romoje prieš 25 metus. 

Ir šiemet, po tų 25 metų, kai 
Vincei Jonuškaitei sukanka ir 
25 metai nuo jos debiuto opero
je ir tiek pat laiko, kai ji namie 
ir svetur garsina lietuviškąją 
dainą, su pasigerėjimu galimo 
tuos žodžius prisiminti ir pripa
žinti, kad jie puikiai atitinka 
tikrenybę. 

Jei mums šiuo metu būtų bu
vę lemta būti savame laisvame 
krašte, tai ši Vincės Jonuškai
tes dviguba sukaktis būtų bu
vusi paminėta gal atskiru ope
ros spektakliu ar jos dainų kon
certu. Deja, šiandien sukaktu
vininkė kokiam nors minėjimui 
neturi nei laiko nei sąlygų. vis3 savo gyvenimą skiria dai- mą koncertuoti bet jau čia rei-

Ji grįžta namo gana pavar- nai. Pradėjusi savo motinos kėjo galvoti apie susitvarkymą, 
gusi po aštuonių valandų dienos "kvartete" namuose išėjusi iš, Ir Lietuvos opera kvietė, nes jai 
darbo iš# siuvyklos, kai sutartą jų ir eidama mokslus, ji dai- reikėjo dainininkų. 
dieną ją aplankau irtos sukak- jnuoja visuose choruose ir vai-j 1926 metais, derėdamosi su 
ties proga noriu pasikalbėti. Ji j dina visuose dramos rateliuose, teatro direktoriurhi Sutkum dėl 
vikriai sukasi virtuvėje, kartu J Ir taip: Panevėžyje dainuoja algos, dar prašėsi paleidžiama 
su savo dukra Giedre ir sūnumi j Paulausko vedamame gimnazi- keliems mėnesiams atgal į Ro-
Saulium ruošdama vakarienę, j jos chore, Voroneže —. Nacevi- mą, bet jau jon daugiau nebe-
kurią, be jų pačių, dar valgau j čiaus, Andziulaičio, toliau J. sugrįžo kaip mokinė. Ji savo, 
aš ir jos vyro Leskaičio dukrelė j Tallat - Kelpšos, Vaičiūno ir kt. kaip dainininkės, pasirengime 
Danutė. choruose. Pirmajame vaidinime darbą užbaigė Lietuvoje, savo 

Kalbamės apie j<*§ sukaktis. 
Ir jaučiu, kad visdėlto tai ne 
jos vienos sukaktis. Tai liečia ir 

dalyvauja Subačiuje, klojime 
vaidinant "Genovaitę". , 

1917 m. rudenį kartu su kla-
mus visus. Ir tuos, kurie jos sės drauge įstoja į Voronežo 
dainavimo klausėsi operoje, ir Muzikos Mokyklą mokytis dai-
tuos, kurių dainas ji garsino nuoti, bet netrukus, baigusi 
toli už Lietuvos ribų. savuo- gimnaziją, grįžta Lietuvon, kur 
siuose ir svetimuose miestuose. | tuo metu, J. Naujalio ir J. Tal-
Ir man rodo, kad tai visdėlto j lat-ICelpšos patariama; stoja į 
nėra mudviejų eilinis pasikalbę-j Kaune organizuojamą muzikos 
j imas, nors kalbamės be forma-, mokyklą, o vėliau ryžtasi vykti 
lių klausimų, kokius reporteriai, Berlynan mokytis dainuoti, 
įpratę davinėti sukaktuvinin-j J. Tallat - Kelpša'tada,"kaip 
kams tokių didelių ir žymių su-; nujausdamas, sakė: "Nutrauksi 
kakčių proga. Ir taip perbėga- balsą, o Dievo dovaną turi, pa-
me visą jos dainos darbo kelią nele, tad neturi teisės nesimo-
nuo kūdikystės iki šių dienų. kyti". 

— Kada as pradėjau dai-1 Ateitininkų Susišelp. Fondo, 
nuoti? — lyg ir susimąsto Vin-jM. Yčo, Juozo ir Jono Vailokai-
cė Jonuškaitė. Jos kaktoje pa- čių (ypač) lėšomis ji studijuo-
sirodo raukšlė ir ji, ranka brūkš-; ja dainavimą Berlyno Konser-
telėjusi jau pradedančius žilti | vatorijoje, kur tuo metu dėstė 
plaukus, lyg sau kalba: žymūs vokiečių tneniifinkai, 

Tuii)ūt nuo savo vaikys- kaip pvz. F. Schmidt, garsusis 
tės. kompozitorius Fr. Schreker ir 

čia j! viėl susimąsto prisi- (kt. 
minusi savo motiną kuri buvo( Berlyne tuo metu buvo pats 
pirmoji jos dainų įkvėpėja ir muzikos centras, čia virė gyvas 
skatintoja. Vincė Januškaitė muzikinis gyvenimas, jame da-
dažnai kartodavo savo kole- lyvaujant garsiems tų laiku 
gotos, kurie jai kartais lyg ir muzikos atstovams: BatJistiniJ 
prikišdavo, kad ji bp reikalo Schezak, Nikisch, Lili Lehman, 
tiek daug dėmesio skirianti lie- Ivoguen ir kt. Bet V. Jonuškai-
tuvių liaudies dainoms: "Lie- tę traukė ir italų mokykla, apie 
tuviškas dainas gali dainuoti tik kurią ji jau buvo daug prisi-
tas, kas jas įgėrg su motinos klausiusi. Kaip ir daugelis tos 
pienu". konservatorijos mokinių, ji pra-

Kai susisodindavo savo tris dėjo privačiai mokytis pas' ita-
dukteris Jonuškienė vakarais lą mokytoją, tuo metu ten tu-
plunksnų plėšyti, vilnų kedenti rėjusį didelį vardą, Oreste Ma-
ar bulvių skusti, tai dainos ne- rini (jis vėliau dėstė Lietuvos 
sibaigdavo. "Ne dėl to dainuoju, 
kad žmonės girdėtų, turiu smūt-

Konservatorijoje). 
Netrukus ji gauna- progos ir 

nų širdį, kad nustot skaudėti" pati atsidurti Italijoje, Romoje. 
— bylojo vienos dainos žodžiai, i Mokosi prof. Feiringio, myli-
o kiti vėl guosdavo: "Tegul tie miausiojo garsaus baritono Co-
dainuoja, kurie raskažiuose, o togni mokinio, mokykloje, šiam 
aš padainuosiu būdama varguo- savo profesoriui V. Jonuškaitė 
se"h Jonuškienė žinojo begales dėkinga už balso sutvarkymą, 
dainų. Kai sykį, jau Vincei bai-; Jos debiutas 1925 m. pavasarį 
gus dainavimo mokslus ir pa-į Romos Kar. Filharmonijos^ 

badūre" ir "Carnien". Paryžiaus 
Grand operoje ir Opera Co-
mique dainavo Carmen, Verterį 
ir Samsoną, Pragoję — Car
men ir 1.1. 

25 metai lietuvių dainos 
bare 

—- Visuomet mylėjau savo 
dainą, bet kai pirmą kartą iš
girdau Kiprą Petrauską dainuo
jant (1920 m.) "Tyliai, tyliai", 
man aišku pasidarė, kad galime 
su džiaugsmu ir pasididžiavimu 
dainuoti jas svetimiesiems, nes 
man rodos, kad lygaus pasauly
je nieko nėra, — sako ji, prisi
mindama pradžią. 

Jei lenkiame galvas ir bučiuo
jame rankas toms mūsų kaimo 
motulėms kurios karta iš kartos 
perdavė mūsų liaudies dainas, 
tai su lygia pagarba prisimena
me ir tuos dainininkus, kurie, 
panaudodami savo talentą, nesi
gailėjo nei darbo nei pastangų 
tas dainas palaikyti gyvas ne 
tik mūsų pačių tarpe, bet jas 
vežti į užsienius ir ten kitatau
čius supažindinti su mūsų tau
tos kultūriiu lobiu. 

Šioje srityje Vincė Jonuškaitė 
yra pati pirmoji pradininkė ir, 
nors ją pasekė ir kiti mūsų žy
mūs operos dainininkai, bet li
gi šiolei toj srity ji dar neturi 
sau lygių. Svetimiesiems užsie
niuose ji dainavo lietuviškas 
dainas, demonstravo lietuvišką 
drabužį, ruošė lietuvių tautodai
lės parodėles. Namuose, Lietu
voje, ji koncertuose patiekdavo, 
sakyčiau, iš dulkių iškeldavo, se
nas mūsų liaudies melodijas, 
jau retai kaimo senelių peprisi-
menamas. 

Nebuvo miestelio, pradedant 
jos gimtuoju Subačiumi, kuris 
nebūtų jos dainų girdėjęs. Bet 
jos lietuviškosios dainos skam
bėjo ir didingoje Romos Filhar
monijoj, Skandinavijos miestuo
se: Stockholme, Goeteborge, Ko
penhagoje; Paryžiuj, Buenos Ai-
rese, Prahoje, Berlyne, Venoje 
ir kt. -

Dar neišdainavau visų dain| 
Bolševikinio antplūdžio iš sa

vo tėvynės, o tifo pačiu ir iš ope
ros išstumta, ji dabar, kaip ir 
daugelis jos bendro darbo kole
gų, neša tremties naštą. Jei ku
rios, nors profesijos žmonėms 
esti sunku šioje šalyje prisi
taikyti, tai menininkams sun
kiausia. Jau daugel kartų ją gir
dėjome mums dainuojančią New 
Yorke. Bet čia žmogus daina ne
gali būti sotus. Reikia dirbti ki
tą darbą, kad pelnytum pragy
venimą, o dainavimas palieka tik 
kaip malonus laisvalaikio pralei
dimas savo tautiečių tarpe. 

Vincė Jonuškaitė šitai puikiai 
"Kaukių baliuje", Laurą "Džio- supranta. Su savo daina ji tuo-
kondoje" Niklaus "Hofmano'jau atvykusi norėjo pasirodyti 

vyresniųjų draugų, ypač Kipro 
Petrausko, dirigentų ir režiso-
rių padedama ir talkininkauja
ma. 

r25 metai darbo operoje • ; 
;Per visą savo darbo laiką Liė-

tuvoš operoje Vincė Jonuškaitė 
sukūrė daug nepamirštamų cha
rakterių, kurių gal būt labiau
siai įspūdinga Carmen, čia ji 
sukaupė visą savo kūrybinę ga
lią muzikaliai ir dramatiškai 
paruošti čigonės rolę. Bet šalia 
Carmen juk Vincė Jonuškaitė 
dainavo Amnerį "Aidoje", Gro-
vienę "Pikų Damoje", Mignon 
"Mignonoj"į Azučeną "Truba
dūre", Dalilą "Samson ir Dail
ia", Mortą "Pakalnėje", Ulriką 

pasakose", piemenuką "Pikų 
damoje", Babarichą "Care Sul-
tane", šarlotą "Verteryje", Ma
riną "Borise Godunove" ir dau
gelį kitų. 

Turėdama didelį sultingą mez
zo soprano balsą, ji gavo kitą 
Dievo dovaną, tai didelius akto
riaus sugebėjimus, kurie kiek
vienam operos dainininkui yra 
būtini ir padeda labiau išryš-

New Yorke, bet susirgusi nega
lėjo dainuoti, ir koncertas neįvy
ko, dėl ko susidarė nuostolių, ku
riuos dabar ji, dirbdama fabri
ke, pamažu išmoka. -

— Bet aš dar neišdaifutvau vi
sų dainų, — sako ji. — Mano 
svajonė — dar pakeliauti po lie
tuviškas kolonijas su lituviška 
liaudies daina, kartu suruošiant 
ir lietuviškos tautodailės parodė-

kinti vaizduojamus charakte- lies. — 
rius. j čia pasidairau po kambarį ir 

Be savos operos, ji dainavo ir pasijuntu, nelyginant lietuvių 
užsienių operose. Su visu mūsų į tautodailės muziejuje. Vincė Jo-
operos ansambliu ji lankėsi Ry- .nuškaitė, pamėgusi ne tik liau-
goje, kur dainavo "Aidoje, "Tru-'dies dainas, bet ir tautodailę. 
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