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M O K Y T O J U  
SUVAŽIAVIMO 

NUTARIMAI 
v 

„ Pereitą savaitę trumpai buvo 
pranešta apie rytinio JAV pa
kraščio lietuvių mokytojų suva
žiavimą. Papildomai pranešame 
ftrarbesniuosius jo nutarimus: 

1. Jungti esamus mokytojų 
susibūrimus j bendrą JAV lie-
ttlvių mokytojų sąjungą. 

2. Steigti JAV Lietuvių Ben
druomenės ribose Lituanistinio 
Švietimo Tarybą. 

3. Pavesti švietimo Taryba! 
parengti lituanistinio, švietimo 
programą šeštadieninėms mo
kykloms ir atskirą programą 
parapinėms lietuvių mokyk
loms. 

4. Rūpintis reikiamų vadovė
lių išleidimu. 

Toliau dar visa eilė padėkų 
prisidėjusiems prie lituanistinio 
švietimo geresnio išsprendimo 
ir eilė pageidavimų, kas dar 
reiktų toje srityje padaryti. 

Pažymėtinas skatinimas plės
ti "Jaunųjų Lietuvių Pagalbos 
Sąjūdį", kuris Brooklyno šešta
dieninėj mokykloj jau prakti
kuojamas. Tai yra lietuvių mo
kinių skatinimas kas mėnuo mo
kėti nedidelį (5, daugiausia — 
10 c.) solidarumo mokestį, ski
riamą pagalbos reikalingiems 
lietuvių t jaunuoliams sušelpti. 
Tai geras ^pratinimas prie soli
darumo mokesčio, kuris čia ga-
fea sunkiai duodasi prigydomas. 

Rytinių, kolonijų mokytojų 
vadovybėn išrinkti : B. Kulys, 
A. Bendorius, V. čižiūnas, K. 
Mockus ir P. Naujokaitis. Su
prantama, kad jų uždavinys bus 
susižinoti su Chicagos lietuvių 
mokytojų draugija bei kitais vie
netais, jeigu jų yra organizuotų, 
ir rūpintis įvykdyti pirma $®i-
nėtus nutarimus. 

DRAMOS VEIKALO 
KONKURSAS 

Lietuvių Kultūros Fondo lai-
įė JAV Apygardos Valdyba, 

gerai suprasdama dabartinį 
sceninių veikalų trūkumą ir no
rėdama paskatinti dramaturgi
nę kūrybą, skelbia konkursą dra
mos veikalui parašyti šiomis są
lygomis : 

1. Dramos veikalo temą ir rft-
šį pasirenka pats autorius. 

2. Veikalas turi būti literatū
riškas ir sceningas. 
. Pastaba: Pageidaujama, kad 
m veikalas, atsižvelgiant į šių 
laikų aplinkybes, būtų lengvai 
įmanomas pastatyti ir jo vai
dinimas truktų ne ilgiau kaip 
tris valandas. 

3. Konkursinis veikalas įtei
kiamas Lietuvių Kultūros Fon
do Valdybai ligi 1952 metų gruo-
dlio m. 31 dienos. 

Pastaba: šiame konkurse 
kviečiami dalyvauti viso pasau
lio lietuviai. 
• 4. LKF valdybai turi būti at-
ilųsti du rankraščio egzemplio
riai, ranka ar mašinėle rašyti ir 
slapyvarde pasirašyti; autoriaus 
pavardė pranešama atskirame 
voke. 

5. Už pripažintus veikalus ski
riamos dvi premijos: I — 500 
JAV dolerių, II — 300 JAV do
lerių. 

6. Konkursiniam veikalui įver
tinti LKF Valdyba sudaro ko
misiją iš LKF Valdybos pirmi
ninko arba jo įgalioto asmens, 
dviejų Rašytojų Draugijos Val
dybos skirtų narių ir dviejų pro
fesionalų aktorių. 

7. Komisija savo nutarimus 
4fcro paprasta balsų dauguma. 
Balsams pasidalinus lygiai, nu
sveria pirmininko balsas. į 

8. Konkursui pasibaigus, rank-
Jfcščiai gražinami autoriams; 
jiems- paliekamos ir visos veika
lo panaudojimo bei leidimo tei-
tŠ8. 

9. Konkursiniai veikalai siun
čiami ir visais kitais konkurso 
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nutarti tik neigiamai 
Sprendžiant Reutlingeno susi

tarimo klausimą, Vlike išryškė
jo tikrai kritiška padėtis: klau
simus Vlikas gali išspręsti tik 
neigiamai. Tą liudija pagarsė
jusio susitarimo nepatvirtinimo 
eiga. 

Savo laiku katalikų sroves at
stovai Vlike iš karto pasireiškė 
neigiamai nusiteikę Vliko dele
gacijos pasirašytojo susitarimo 
atžvilgiu. Dr. J. Grinius, šiuo 
metu esąs Vlike Darbo Federa
cijos atstovo titulu, net protes
tą reiškė, siūlydamas delegaciją 
apkaltinti, kaip neva peržengu
sią jai duotus įgaliojimus. Tik 
dr. P. Karvelis (kadai buvęs Lie
tuvos finansų ministeris, dabar 
Vlike esąs ūkininkų Sąjungos 
atstovo titulu) bandė gelbėti pa
dėtį, pasiūlydamas tam tikrą 
priedą prie susitarimo. Tas prie
das buvo suredaguotas, kaip Vli
ko pasiaiškinimas, kodėl Vlikas 
susitarimą tvirtina. Tas pasiaiš-
knimas buvo surašytas taip, kad 
jis atrodė ne tokių ar tokių re
zervų pareiškimas, kaip tai kar
tais sutartis tvirtinant esti da
roma, bet greičiau kaltinamasis 
aktas kitos susitariančios pusės 
atstovui — Lietuvos Dipl. šefui 
S. Lozoraičiui. Tad pačiame Vli
ko posėdyje kitų Vliko narių 
buvo pastebėta, jog prie susita
rimo tvirtinimo prijungiant tokį 
"pasiaiškinimą" nebelieka pras
mės nei tvirtinti, kadangi "pa
siaiškinimas" faktiškai susita
rimą ne tvirtina, bet jį sunieki
na, kaip netiijkamą, arba jo 
prasmę aiškina visiškai kitaip, 
negu pačiame susitarime numa
tyta. 

Tada tvirtinimo klausimas bu-
Vo atidėtas ir nutarta palaukti, 
ką gi pasakys Lietuvos pasiun
tiniai, ypatingai tie, kurie for
maliai tebeeina savo pareigas. 
Pasiuntiniams buvo išsiuntinė
tas ir tas siūlomasis Vliko "pa
siaiškinimas". Ir tuojau spaudo
je ("Drauge") pasirodė užuomi
nos, kad pasiuntiniai gal ir ki
taip galvoja, nei jų vardu pasi
tarimuose dalyvavęs min. S. Lo
zoraitis. Sklido gandeliai, kad 
pasiuntiniai nepripažįsta jokio 
Dipl. šefo. Ir, atrodo, buvo tiki
masi, jog pasiuntiniai susvyruos 
ir, galbūt, net pasisakys prieš 
susitarimo tvirtinimą, arba bent 
jau pritars Vliko rezervams, ku
riuose iškeliamos visos didžio
sios Vliko pretenzijos būti Lie
tuvos suvereninės galios reiškė
ju. "Darbininkas" net iš anksto 
gąsdino diplomatus, kad, girdi, 
jeigu jie pasisakytų ne taip, 
kaip jo — "Darbininko" partija 
reikalauja, tai ir pasiuntiniai pa
sirodytų esą "totalistai" ir t.t. 

Bet pasiuntinių atsakymas už
liejo labai daug šalto vandens 
toms viltims. Kaip praneša 
"Tremtis", pasiuntinių atsaky
mai buvo toki: 

1. Min. P. žadeikis pasisakė 

reikalais susirašinėjama šiuo 
adresu: 

Jonas F. Daugėla 
1863 West 47 St. 
Clevelan 2, Ohio 

10. šis konkursas nutartas 
skelbti ir jo taisyklės priimtos 
LKFondo laikinės JAV apygar
dos valdybos posėdyje 1951 m. 
lapkričio mėn. 4 d., dalyvaujant 
valdybos pirmininkei A. Augus-
tinavičienei ir nariams prof. dr. 
Pr. Skardžiui, Ign. Malinauskui, 
St. Barzdukui, K. Tallat-Kelpšai, 
A. Laikūnui irj. F. Daugėlai. 

už susitarimą be jokių priedų ir 
pabrėžė, kad Lietuvos Diploma
tijos šefo institucija veikia, pa
siuntiniai su ja skaitosi. 

2. Min. K. Graužinis pasisakė 
už susitarimą be priedų, nes Vli
ko siūlomi priedai reikštų pa
neigimą Lietuvos Diplomatijos 
Šefo institucijos, kurią pripažįs
ta svetimos vyriausybės. 

3. Min. B. K. Balutis pasisakė 
už susitarimo tvirtinimą be prie
dų, pabrėždamas, kad Vliko 
nenoras pripažinti Lietuvos Dip
lomatijos šefo titulo, kurį pri
pažįsta svetimos valstybės, yra 
lygu sienos griovimui. 

4. Min. V. Girdvainis (atsto
vas Vatikane) pasisakė už su
sitarimo tvirtinimą be priedo, 
kuris savo raide ir dvasia susi
tarimą tik griauna. 

5. Dr. S. Bačkis, einąs atst. 
par. Prancūzijoje, įrodinėjo, kad 
susitarimą reikia tvirtinti, ta
čiau laiško pabaigoje paminėjęs, 
jog turėjęs privatų pokalbį, ku
riame buvę pritarta ir Vliko pa
siaiškinimams. 

Pagaliau, yra pranešama, jog 
Diplomatijos šefas savo keliu 
dėl to susitarimo tvirtinimo at
siklausė ne tik formaliai parei
gas einančius ministerius, bet 
ir visus pasiuntinybių bei kon
sulatų pareigūnus, iki konsulari-
nių attache imtinai. Ir visi jie 
pareiškę savo pritarimą susita
rimui, kaip jis buvo pasirašytas.. 

ČIA NE SROVINIS 
REIKALAS 

Yra gerai žinoma, kad Lietu
vos Diplomatijos pareigūnai to
li gražu nėra vienos kurios po
litinės šrovės žmonės. Tačiau jų 
nuomonė yra visiškai vieninga, 
matyti, remiama visų pirma Lie
tuvos valstybės reikalais, o ne 
partinės politikos sumetimais. 

KAS TADA ATSITIKO 
VLIKE? 

Kai paaiškėjo, koks yra Dip
lomatinės Tarnybos nusistaty
mas tuo reikalu, tada Vliko pir
mininkas pareiškęs, kad "Diplo
matų nuomonė Vlikui nėra pri
valoma". Tas, žinoma, tiesa. Bet 
anksčiau, kada buvo tikėtasi ki
tokios ar bent ne tokios vienin
gos diplomatų nuomonės, tada 
apie tą nuomonę buvo kiek ki
taip kalbama... 

Šiaip ar taip, išklausius diplo
matų aiškią nuomonę, ir pusei 
Vliko narių (socialdemokratų, 
liaudininkų, tautininkų, ūkininkų 
partijos ir laisvės kovotojų 
atst.) su diplomatų nuomone su
tinkant, Vliko pirmininkas pa
reiškęs, kad tvirtinimo klausi
mas ... atkrinta. 

Kitiems pasiūlius balsuoti, pir
mininkas pasiūlė klausimą dar 
atidėti, šis pasiūlymas gavo 5 
balsus už ir 5 prieš. Laikomas 
atmestas. Tada dr. P. Karvelis 
siūlo susitarimą tvirtinti su jo 
surašytais priedais. Vėl 5 už ir 
5 prieš. Atmesta. Pagaliau J. 
Norkaitis ("ūk. Part, atst.) siūlo 
susitarimą tvirtinti tokį, koks 
pasirašytas, be priedų. Irgi 5 
už, 5 prieš. Atmesta ... 

VtIKO PIRMININKAS 
NlBGAVO YPATINGŲ 

ĮGALIOJIMŲ *: 

Atsirado Vlike pasiūlymas, 
pagal kurį Vliko pirmininkui tu

rėtų bit! pripažinti^ sppatingi 
įgaliojimai naudoti lėšas tais at
vejais, kai "laisvinimo veiks
niams reikia darbininko". Kon
krečiai kalbant, reikalas toks. 
Tam ar kitam Vliko nariui sto
ja prieš akis klausimas: ar emi
gruoti, ar^asilikti Europoj. Jei 
pasiliksi, iš ko pragyvensi? Ar 
dėl Vliko reikalų pasiliekant Eu 
ropoj bus užtikrintas pragyve
nimas? Buvo norėta, kad Vliko 
pirmininkas tokiais atvejais ga
lėtų pasiliekančiam Vliko nariui 
užtikrinti pragyvenimo lėšas iš 
Vliko iždo, kitaip sakant, iš Tau
tos Fondo Vlikui skiriamų lėšų 

Kaip tik šiuo metu tas klausi
mas buvo aktualus J. Brazaičiui, 
Lietuvių Fronto (katalikų akty
vistų) atstovui. Bet buvo suabe
jota, ar tikslinga tokius įgalio
jimus duoti vienam Vliko pirmi
ninkui. Siūlyta tokius įgalioji
mus duoti visai Vykdomajai 
Tarybai. Galų gale ir vienas ir 
kitas pasiūlymas irgi nesurinko 
balsų daugumos ir tuo būdu li
ko išspręsti neigiamai... 

Po to, sako, J. Brazaitis išvy
ko skubiai tvarkyti emigracinių 
dokumentų. Jis, tarp ko kita, 
yra žinomas, kaip vyriausias ko
vos prieš Reutlingeno susitari
mą staategas. 

AR DAR GALIMA 
NUTARTI? 

Buvo pasirodęs posėdžio die
notvarkėje dar vienas "svarbus 
Lietuvos vadavimo klausimas" 
— tai... interpeliacija prieš vie
ną Vykd. Tarybos narį, bet ji 
vėliau išimta. Juk vistiek, esa
moje padėtyje, nepasitikėjimo 
pasiūlymas greičiausiai būtų iš
spręstas neigiamai, kaip ir visi 
kiti klausimai. Kelti tokius klau
simus, kaip, pvz., Mažosios Lie
tuvos Tarybos atstovo įtrauki
mas į Vliką, būtų irgi beviltiš
kas, nes aišku, kad sprendimas 
irgi būtų neigiamas. (Taryboj 
tokio aiškaus pusiau susiskirs
tymo dar nėra, bet ir tai, pasi
rodė, kad užtenka vieno "veto" 
ir baigta...). 

Tad lieka vienas klausimas — 
ar Vlikas iš viso dar gali ką nors 
teigiamai nutartil 

jb&taod. talka 

Dirvos skelbiamoji talka iki 
lapkričio mėn. 28 dienos davė 
302 naujus skaitytojus. Tie 302 
nauji skaitytojai sudaro 99b 
taškus. / 

Atskiri talkininkai šiuo metu 
turi taškų: 

Taškai 
Paplėnas J., Chicago 191 
Astrauskas St., Wocester 172 
Pauža VI., Detroit 68 
Sodaitis A., Brooklyn 60 
Švarcas P., Collinsviffe 44 
Česonis A., Baltimore 32 
Paršeliūnas J., Toronto 80 
Smigelskis A., Cleveland 24 
Diržys A., Venezuela 20 
Saladžius Pr., Rochester 20 

Kiti talkininkai turi po ma
žesnį skaičių taikų. 

Talkai beliko vienas mėnuo. 
Mes tikime, kad per tą laiką pa-
sispaus visi: ir į talką įsijungę 
ir dar talkininkauti nepradėję. 

Taikos viltys Korėjoje ir 
Sovietu vingiai 

AR KALĖD0S ATNEŠ *AIKĄ 
KORĖJOJE? 

Pereitos savaitės penktadie
nį, smarkiai lyjant, Panmunjo-
mo palapinėje susirinkę kovo
jančių šalių vyrai nustatė 30 
dienų terminą sudaryti paliau
boms, prieš tai sutarę dėl pa
liaubų linijos, šios savaitės pir
madienį jau tiksliai nubrėžta ir 
toji 145 mylių ilgio linija ir jei 
paliaubos bus pasirašytos per 30 
dienų, tai šioje linijoje turės bū
ti sustabdyti karo veiksmai. An
tradienį jau ir parašais patvir
tinta toji paliaubų linija. Taigi 
išeitų, kad trečiąją Kalėdų die
ną, gruodžio m. 27 d., baigtųsi 
karas Korėjoje. Sakoma, kad tai 
būtų pažymėtinas Jungt. Tautų 
laimėjimas, nes tai būtų pirma
sis atsitikimas istorijoje, kai 
tarptautinė organizacija bus pri
vertusi agresorių atsisakyti nuo 
karo. Ta pačia proga ir pastebi
ma, kad paliaubos, šalia savo ge
rųjų pusių tuo pačiu metu ir su
kels pavojų vakarams ir Ameri
kai. Vis daugiau atsiranda Įspė
jimų, kad paliaubos neturėtų 
paveikti Atlanto S-gos siekiamų 
tikslų — stiprinti savo pajėgas., 

NAUJI SUNKUMAI IE 
KLIŪTYS 

Derybininkų susitarime Korė
joje pasakyta, kad jei per 30 
dienų nebūtų prieita prie susi
tarimo visais kitais klausimais, 
tai tuo atveju turėtų būti nu
statyta nauja paliaubų linija. 
Tie kiti klausimai nelengvi, štai, 
pirmoje eilėje, klausiama, ar pa
vyks susitarti dėl paliaubų vyk
dymo priežiūros? JT nenorėtų, 
kad, paliaubomis pasinaudodami, 
komunistai prisirengtų naujam 
puolimui. Kiek žinoma, komunis
tai ligšiol dar nėra sutikę su 
priežiūros sistema. 

Dar opesnis karo belaisvių pa
sikeitimo klausimas. JT pajėgos 
sakosi turinčios per 168 tūkst. 
korėjiečių ir kinų karo belais
vių, o priešingoji pusė turinti- jų 
apie 10.000 amerikiečių ii* ke» 
liasdešimts tūkst. korėjiečių. Pa
gal prieš kelias dienas padarytą 
gen. Ridgway pareiškimą, esa
ma žinių, kad amerikiečių karo 
belaisvių esą nužudyta 8000. JT 
reikalaus visų karo belaisvių 
grąžinimo. O jei komunistai pa
reikalaus grąžinti visus belais
vius — tai ar jie visi sutiks bū
ti grąžinami? Ar jie tuo atveju 
turėtų būti grąžinti jėga? Ir 
kaip patikrinti, komunistai 
visus grąžina? ' 

Kelia abejojimų ir komunistų 
reikalavimas atšaukti visus sve
timus dalinius iš Korėjos. JT 
pabrėžia, kad tai daugiau poli
tinis klausimas ir visai nenori 
jo kelti. O jei komunistai spaus
tų, tektų reikalą perkelti į diplo
matiją. čia paliaubų klausimas 
vėl gali įklimpti. 

SKUBĖKIT GINKLUOTIS, 
DUOKIT DOLERIŲ! 

Romoje — Atlanto valstybių 
politiniai vadai diskutuoja Eu
ropos gynybos klausimus. Iš Pa
ryžiaus atvyko gen. Eisenhowe-
ris. Jis iškėlė reikalavimą ligi 
kity metų pabaigos sudaryti 
bent 40 divizijų, o ligi 1954 m. 

pabaigus — 70 fir 80. Jis sukėlė 
ir daug dėmesio, pažadėdamas 
Europos karinėms gynybos pa
jėgoms ir amerikiečių pradėtus 
bandyti vad. slaptuosius atomi
nius ginklus. Tie ginklai tačiau 
neturėtų sumažinti sausumos 
kariuomenės svarbos — tik stip
rūs daliniai galėsią sulaikyti 
agresorių. Galimas dalykas, ge
nerolas susilauks ir priekaištų iš 
įyairių Europos politikų pusės, 
bus skundžiamasi lėtu ginklų 
pristatymu iš JAV ir kt., tačiau 
jau pats reikalavimas skubinti 
divizijų sudarymą reikia vertin
ti kaip būdingą dalyką. Netenka 
abejoti, kad Atlanto politikai 
suvažiavę į NATO posėdžius 
Romon dar turės išspręsti daug 
galvosūkių — ūkiniai Europos 
sunkumai čia užims vieną svar
biųjų vietų. Duokit mums dau
giau dolerių, gelbėkit mūsų ūkį 
nuo katastrofos, — štai šūkiai, 
kurių nuolat turės klausytis 
Amerikos delegatai su jų eko
nominių reikalų "išminčium" 
Harrimanu priešaky, klausytis 
ir — susimąstyti. 

PRIVATŪS PASITARIMAI 
DAR MADOJE 

j 
Paryžiaus konferencijoje vis 

dar neišbrendama iš žodinės pro
pagandos klampynės. Nusigink
lavimo klausimais po Achesono 
jau du kartus kalbėjo ir Vi
šinskis ir tiėk pat kartų buvo 
kovojama propagandos ginklais. 
Aišku, sovietai "neatmeta" va
karų plano, tačiau siūlo 12 "rim
tų" papildymų. Pastarosiomis 
dienomis į šias diskusijas įsi
maišė Azijos — arabų kraštai, 
pasiūlydami keturioms didžio
sioms valstybėms susirinkti pri
vačiai ir susirinkimo ligšioliniam 
pirm. meksikiečiui Nervo vado
vaujant, toliau bandyti lukšten
ti abiejų pusių pasiūlytus nusi
ginklavimo planus. Amerikiečiai 
jau sutiko eiti į tuos pasitari
mus. Sovietų atsakymo vis dar 
laukiama. 

100 MILIONŲ ERZINA 
SOVIETUS 

Naujas, sovietų Paryžiuje iš
keltas didelio nepasitenkinimo 
objektas — tai amerikiečių pa
skirti 100 milionų dol. remti 
vad. "parinktiems asmenims". 
Pastebėtina, kad Amerikos vad. 
Mutual Security 1951 m. akiu, 
priimtu kongreso ir įsigalioju
sio spalio m., prezidentui leidžia
ma išleisti ligi 100 mil. dol. iš 
karinių fondų pinigų "tokiems 
parinktiems asmenims, kurie čia 
gyvena ar yra pabėgę iš Rusi
jos ir jos satelitinių kraštų, sie
kiant juos įjungti į karines pajė
gas, kurios galėtų remtų Atlan
to Sutarties organizaciją arba 
ir kitiems tikslams ..Tie "ki
ti tikslai" šio akto autorių nuo
mone, reiškia paramą — pogrin
džio. pajėgoms kraštuose už ge
ležinės uždangos. Kad šis ame
rikiečių aktas negalėjo patikti 
sovietams, liudyja jų protestas 
amerikiečiams Maskvoje ir rei
kalavimas reikalą svarstyti Pa
ryžiuje. Esą, tuo aktu siekiama 
finansuoti asmenų ir ginkluotų, 
grupių subversyvinius veiksmus, 
finansuoti išdavikus ir karo nu
sikaltėlius pabėgusius iš savo 

V£L SUSIDOMĖJO 
K A T Y N O  
ŽUDYNĖMIS 

Kai vokiečiai įsiveržė gana gi
liai į Rusiją, vienu metu po visą 
pasaulį nuskambėjo žinia, kad 
Katyno miškuose yra atrastos 
masinės kapinės, kuriose esą 
užkasti bolševikų nužudyti lenkų 
karininkai — apie 12.000. 

Tada Amerikoj ir kitur tas 
vokiečių tvirtinimas buvo pri
imtas su nepasitikėjimu. O kai 
bolševikai atsikirto, kad tai ne 
jų, bet pačių vokiečių darbas, 
tai tuo buvo labai mielai patikė
ta. Bolševikai teisinosi taip: 
mes tuos lenkus besitraukdami 
palikome, vokiėčiai juos suėmė, 
nužudė ir dabar nori mums tik 
kaltę suversti už savo darbą. 

Vokiečiai anuo metu sukvietė 
visą eilę ekspertų ir liudininkų 
iš lenkų, kitų užimtų kraštų ir 
net iš neutralių kraštų ir jiems 
dalyvaujant tyrinėjo kapines. 

Vos karui pasibaigus, 1945, 
metais, amerikiečiai surado vie
ną lenką, kuris buvo irgi buvęs 
liudininku — ekspertu tuose ty
rinėjimuose. Jis buvo apklausi
nėtas. Apklausinėtojams jo pa
reiškimai atrodė labai reikšmin
gi, tad jo apklausinėjimo proto? 
kolas buvęs išsiųstas Valst. De
partamentui. Bet iš čia apie tą 
dalyką vėliau niekas nieko ne
begirdėjo. 

Buvo pareikalauta pafodyii tą 
ano lenko apklausinėjimo proto
kolą. Bet iš Valst. Departamen
to gautas atsakymas, kad tokio 
protokolo nėra... Anais Jai-
kais, matyt, buvo kas pasirūpi
na, kad tas protokolas "išnyk
tų ..." 

Tačiau vėl buvo surastas tas 
pats lenkas, kuris savo pareiš
kimą atnaujibo. O to. pareiškimo 
esmė tokia. 

Visa eilė žymių, į kurias ta
da buvę nurodyta, jo, to lenko, 
neįtikinę. Bet vienas dalykas jį 
galų gale įtikinęs ir jis savo 
nuomonę pakeitęs — tai ant la
vonų kojų atrasti batai. 

Liudininkas gerai atpažino 
lenkų kariuomenės batus, kurie 
buvo išduoti mobilizuotiems ka
rininkams 1939 metais, prasi
dėjus karui. 

Tie batai ir ant lavonų tebe
buvo labai mažai tenešioti. Iš to 
jis turėjęs pripažinti, kad žudy
nės turėjo įvykti daug anksčiau, 
negu tie karininkai galėjo pa
tekti į vokiečių rankas. Jei žudf 
būtų vokiečiai, tai iki to laik® 
batai turėjo būti gerokai sudė
vėti. 

Antras dalykas — daug lavo
nų buvo šiltai aprengti, net su 
kailiniais. Vadinasi žudynės ga
lėjo įvykti tik vėlų rudenį ar 
žiemą. Tuo tarpu vokiečiai Ru
sijon įsiveržė vasarą ir negali
ma patikėti, kad lenkų karinin
kai — belaisviai tuo metu būtų 
į vokiečių rankas patekę su kai
liniais ... 

kraštų. Washingtone sovietų 
notos ir protestai laikomi netu
rinčiais pagrindo, šis amerikie
čių žygis, t. y. parama "pabėgė
liams" įeina į Atlanto pakto rė
mus, o tas paktas turįs grynai 
gynybos pobūdį. 

KAD BALKANAI NEVIRSTŲ 
ANTRA KORĖJA 

Vakarų spauda sveikina Pary
žiuje priimtą nutarimą sudaryti 
Balkanams stebėti grupę. Tai 
yra praplėtimas jau anksčiau 
Balkanuose veikusios JT spe<8* 
komisijos. Jos uždavinys buvfc 
prižiūrėti, kad Graikijoje nepa* 
sikartotų nauji komunistų bari* 
dymai užgrobti kraštą. Dabai* 
šios komisijos veikla apims j# 
Jugoslaviją. Sovietų blokas, ži» 
noma, šiam nutarimui priešino# 
si, Uč&u jis buvo vienas. 

i V. Rimvydas 
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KAS ir KUR 
• Laikinį Organizacinis JAV 
Bendruomenės komitetas taip 
pasiskirstęs pareigomis: prel. J. 
Balkūnas — pirmininkas, K. 
lalkauskas — I vicepirmininkas, 
f\ Vileišis — II vicepirmininkas, 
A. Saulaitis — sekretorius ir V. 
Chase — iždininkas. 

Vokietijoje, ant mirusio ra-

resas įsidėmėtinas visiems lei
dėjams, o vietos knygų mėgė
jams duodame ir telefono nr.: 
3-5041. Užsakytos knygos bus 

Pro mano šakinius V. ALSEIKA 

Laiškai skrenda per Atlantą 
— Ar tikrai toji Amerika toks 

keistenybių kraštas ? 
— Ar tiesa, kad maisto pas 

jus kaip šieno? 
— Nejaugi, per porą metų vis 

dar nepriprantat prie naujo 
krašto sąlygų? * 

Nebus apsirikta pasakius, kad 
panašių klausimų, likusių Eu
ropoje laiškuose, randa ne vie
nas naujasis "amerikietis". 

Jei j pirmuosius du klausimus 
dažniausia bus atsakyta'"taip", 
tai j pastarąjį atsakymas, žiū
rint laiško gavėjo, galės būti ir 
teigiamas ir, atrodytų, dažniau 
vis dėlto — neigiamas. 

Laiškai oro ir vandens keliu 
vis tebekeliauja į Vokietiją ir 
Ameriką ir abiejų kontinentų 

pristatomos ir į namus. Vv. 

• Rašytojas L. Neveravičius, lietuviai daugiau ar mažiau jau 
gyvenąs Anglijoje, Londone, ga- pažįsta savo tautiečių gyvenimą 

vo mokykloje dėstyti rusų kalbą, anapus "didžiosios balos". Skir-
• Australijoje, kur gyvena apie tik taf- kad iei Vokietijos 

šytojo Juozo Krumino kapo, pa-1 500q iįetuvių eina du laikraščiai. gyvenimo vaizdai tremtinių kuo 
statytas paminklas. Paminklo Abu turi nemažu sunkumų. "Mū-toliau' tu0 labiau piešiami niu-
pastatymas ir 5-iems metams gu pastogė" vėl pakeitė redak- resnėmis spalvomis, tai amen-
priežiūra kaštavo 630 DM. Pini- toriu. Dabar redaguos Al. Mau-kictiikasis gyvenimas «a atsi-

t ? ± -r. -_l . ^— ragis dūrusiu dažnai vaizduojamas ar
ba perdaug pesimistiškai arba 

• Lietuviu Rymo katalikų susi-,abai Šviesiai. Būdinga, kad daž-
' vienijimui Amerikoje suėjo 65niausia tie "amerikiečių"^ laiš-
metai: šis susivienijimas s ą v o k a i  vis labiau trumpėja ir vis 
veiklos pradžią skaito 1886 metųre5iau išskrenda į senutę Euro-
lapkričio 22 dieną. P?" Vis dslto' laiškai ir t.0'1".11 

tebeskrenda ir tebeplaukia 11* 

• Amerikiečių Aukštojo Komi-ne§a didelį malonumą, dažnai 
saro įstaiga Vokietijoje yra" nu- suteikdami džiaugsmo bei pa
tarusi vėl leisti Rusijos karinin-kuj-gtyciami viltis tų, kurie dar 
kams lankyti stovyklas ir ragin-^etjevargSta ir tebesigrumia su 
ti pabaltiečius grįžti namo. Pa- egzistavimo galimybėmis sto-
baltieČių tremtinių atstovai įžiū- vykiose. 
rėję jų teisių pažeidimą įteikė ' Pasekime-tnriniu,vieno tokio 

gus rinko Liet. Rašytojų Drau
gija. Paminklo statymui vadova-
vo Aleksandras Gešventas. 

• Tremtis praneša, kad arti
miausiu laiku į JAV išemigruo
ja Vliko ir Vykdomosios Tary
bos narys J. Brazaitis. 

• Ką tik knygų rinkoje pasirodė 
Vyt. Augustino TĖVYNĖ LIE
TUVA — "OUR COUNTRY LI
THUANIA", kuriame telpa virš 
100 įvairių meniškų foto nuo
traukų, pavaizduojančių istorinę 
ir nepriklausomąją Lietuvą. 

Mus informuoja, jog šio vei-' at.£™kamus protestus. Isame- nukeliavl|si0 Europos že-
J nkiecių įstaigų gautas praneši- mvno 

mas, kad į protestą bus atsi- , v. . 
v , , . * . . Mielas drauge, žinai, man jau žvelgta ir nutarimas persvarsty- ... f . .. ,  .  -  j  . . . . . .  n u s i b o d o  p a s a k o t i  a p i e  A m e r i k ą .  tas. Stebetina, Kad amerikiečiaiT . . v . 7 . . _ . , . , Juk ir įusu Tremtv dažnai pasi-vis dar nera nieko pasimokė. . ,J . ., rodo straipsniai is Amerikos ir 

kalo kaina 5 doleriai. Suintere
suotieji kreipiasi į knygų leidyk
lą VAGA šiuo adresu: P. ALI
ŠAUSKAS, 107-17 118 .ffjtręet, 
Richmond Hill, N, Y..r. 

• Londone įvykstančioje pa
vergtų tautų konferencijoje lie
tuvius atstovaus: ministeris B. 
K. Balutis, Dr. S. Bačkis ir M. 
Brakas. 

Tremtinys Antanas Paliulis, 
gyvenąs 159 Washington Ave., 
Waterbury organizuoja vietoje 
knygų prekybą. Jis žada ne tik 
išsirašyti knygų platinti, bet ir 
tarpininkauti užsakytojams bei 
parūpinti retesnių knygų. Jo ad-

• Gen. V. Nagius —7 Nagevičius gal jie sudarys šiokį tokį vaiz-
vėl turėjo širdies* priepujj ir igy- dą. Tik gal jie per juodai piešia 
dosi ligoninėje. 

KUR SIŲSTI AlJKAS-
INVALIDAMS 

gyvenimą? Visai jau nėra taip 
blogai, kaip rašo tie korespon
dentai. Gal net radome čia ge
resnį gyvenimą kaip tikėjomės 
gyvendami Vokietijos "kempė
se". ^ Gen. VI. Nagius ragina ir pra

šo aukotojus, norinčius aukoti, Tieka, dirbti tenka iŠ pat pra 
aukas siųsti tiesiai Invalidų šą- džių ir gana sunkiai, štai abu 
jungos pirmininko Br. Tvarkūno su žmona (ji dirba siuvykloje) 
vardu (454 Marshall St., Phi- užkalame per savaitę apie 110 
ladelphia 23, Pa.). dol. grynais. Nemažas pinigas, 

ar ne? Na, aišku, užtat pavalgo
me sočiai krautuvėse gauni 
yiską, daržoves ir . vaisius gali 
įsigyti per ištisus metus. Pinigo 
pakanka ne tik pavalgyti, bet šį 
tą padedam ir į banką. Nesiste
bėk, kad turime jau ir gerai ap
statytą 5 kambarių butą su mo
dernia virtuve, gi už kokių metų 
su savo kaimynu tikrai įsigy
sime namus. Už 12 tūkst., sako, 
visai neblogas, žinai, prie namų 
yra tuščias garažas — už vienos 
kitos savaitės tikiuos į jį pasta
tyti grakštų chrysleriuką. Ste
biesi ? Po darbo grįžęs namo nu
einu su žmona pasižiūrėti šovo 
(taip čia vadinamas kinas), ta
čiau svarstau, ar nepraverstų 
labiau televizija. Sėdėsi sau na
mie ir nereikės tau per šaltį ir 
sniegu bristi ligi kino. 

Klausi, kaip Aldutė ir Algis. 

pasakyčiau, kad jau taip čia blo
gai — o ne, dažnam mūsų trem
tinių materialiniai gyvenimo 
patogumai tiesiog apsuko gal
vas. Dažno jų ir neapsimoka 
klausti, ar jie — sąlygoms esant 
grįžtų į tėvynę? Aiškus atsaky
mas — ne, nes, esą, ką gi jie 
rastų Lietuvoje ? Griuvėsius, 
pelenus ir maskolių palikuonis... 
Nesakyčiau, kad visi tokie, bet, 
mieloji, tas materialių gėrybių 
vaikymasis neišeis į gerą dauge
lio mūsų, pasakyčiau, patrioti
niam nugarkauliui. 

Jau rašiau, koks didelis pavo
jus gręsia jaunajai kartai nulie-
tuvėjimo linkme. Galiu ir dabar 
tą patį tvirtinti. Nežinai kodau-
giau stebėtis — mūsų jaunimo 
gabumais apvaldyti anglų kalbą 
ar vaikų .tėvų abuojumu sava
jam atžalynui vis slenkant į 

m?:-"V 

O, žinai, jie gerokai paaugo. amerikonj?mo prarają. Kas čia 
Leidžiu juos į parapijos mokyk- įvyk0? Vokietijoje per penketą 
lą — geriau išmoks angliškai. meįų ^aip gražiai ugdėme savo 
Abu — Donna ir Al (ar negeriau kultūrinį gyvenimą, švietimą, o 
skamba taip sutrumpinus?) ir norime kogreičiausiai virsti 
su mumis pasišneka angliškai. į0j{iaįs amerikonais, kuriems lie-
žinai, mums, žilstantiems, nebe •įuviškumas jau praeities daly-
taip jau lengvai apsiverčia lie- j^as, nereikalingas ir nepatogus, 
žuvis, bet jiems? Vieni juokai. Gal kalta čia pati atmosfera 
Už metų kitų bus tikri ameri- kuriame vis dėlto nema-
konukai. Ir gerai taip. čia juk -ovjnistinio nacj0naiįznro dai-
aiškiai liksime gyventi, tad ar •• „ i„; 
neverta gerai išmokti valstybi- Gal kaltl ir civilizacijos lai-
nės kalbos, neapsimoka prisitai
kinti prie krašto sąlygų, jo pa
pročių ? Be anglų kalbos mūsų 
vaikai nepadarys čia jokios kar
jeros. 

Atleisk, turiu jau baigti, žmo
na verčia vykti į miestą pasi
žiūrėti žiemos sezono 'suknelių 
ir lapės, o ir man verkiant rei
kia šiltesnio koto (taip čia vadi
na paltus)-. Ryt ruošiamės eiti 
su žmona 'fja&okti pobūvyje. Tad, 
linkiu sveikatos ir laimės ir įde
du čia dolerį išsikeisk geres
niu kursu, produktai pas jus, 
rodos, pabrango? Tavo 

Per Atlantą keliauja ir kito 
pobūdžio laiškas. Jame rašo: 

Mieloji Danute, atleisk, kad 
taip retai berašau, bet tikrai čia 
mums nėra taip lengva, kaip 
gal manytum ... Ja'u sukako 
dveji metai, kaip įkėliau koją 
į šiuos krantus ir tikėk man, vis 
dar jaučiuosi apglušęs šiame 
amerikoniškame gyvenime. Ne-

mėjimai, palyginti, lengvai pa
siekiami fiziniam darbininkui ? 
Negalėčiau, mieloji, tiksliai at
sakyti. Tikra teisybė, kad ir 
senieji lietuviai amerikiečiai 
stebisi mūsų ateivių daroma 
"pažanga" amerikonėjimo link
me. Tiesa, jie mus ir pabara, 
kad girdi, per greit darome iš
vadas apie šį kraštą, per greit 
pastebime jo tamsiąsias puses. 
Sakp, pagyvenkit ilgiau ir jūsų 
daugiau niekas nebestebins. Na, 
ir gyvename jau trečiuosius me
tus ... 

Tikėk, Danute, jau ir trečiai
siais metais vis dar negaliu pri
prasti prie čionykščių sąlygų. 
Svetima viskas ir gana. Rodos, 
ir Vokietijoje svetima mums 
dvasia ir kaip buvo ryški neapy
kanta "auslaenderiams", bet, 
prisipažįstu, — ir pati gal su
tiksi — jautėmės ten jaukiau. 
Gal dėlto, kad, anot J. Cicėno, 
lyg buvome Lietuvos pakluonė
je, gal dėlto, kad vis tikėjomės 
politinių permainų. 

Rašai, kaip jūs ten sanatori
joje gyvenate viltimis, kaip jūs 
ištroškę lietuviškos spaudos, 
kaip jūs daug tikitės iš mūsų 
tautinio atsparumo, kaip jūs 
šviesiai ir blaiviai žiūrite į Lie
tuvos atgimimą... Nebe susi
jaudinimo skaitau tas eiluttes ir 
nebe gėdos jausmo jūsų visų 
ten pažiūros turėtų paveikti 
daugelį čia atsidūrusių. Gyveni
mas mūsų tautai tikrai yra pa
statęs sunkius bandymus ir, būk 

sveikuosius ir sugadintus pra
dus. Ir ne šiais pastaraisiais 
tauta galės ateityje pasididžiuo
ti. Tavo... 

Ir pirmasis ir šis laiškas, ir 
šimtai kitų panašių jiems, ke
liauja per Atlantą ir drauge su 
jais keliauja vieno kamieno žmo
nių nuomonės, pažiūros ir vei-
das. 

KIEK AMERIKOJE 
KATALIKŲ? 

US News Report duomenimis 
iš 150 milionų Amerikos gyven
tojų, 28,5 miliono yra katalikai. 
Tai sudaro 19% visų gyv. Di
džiausią katalikų tvirtovė lai
koma Mass. valstybėje. Joje ka
talikų yra virš 40%. Pačiame 
Bostone, Mass. sostinėje, ka
talikų priskaitoma apie 44%. Iš 
didžiųjų Amerikos miestų kata
likų yra: Chicagoj 41%, Mil
waukee 30% , Detroit 28%, New 
Yorke 27%, Philadelphijoj 26%, 
Clevelande 25%, St. Louis 21%, 
Los Angeles 18% . 

Kai kuriose JAV valstybėje 
katalikų yra labai mažas pro
centas. štai Virginijoj iš 30 gy
ventojų tik vienas katalikas, 
Floridoj* vienas katalikas iš 40 
gyventojų, Mississippi ir Ala-
bamoj vienas iš 45 gyventojų, 
Arkansas 1 iš 50 gyventojų, So. 
Carolinoj vienas iš 60, Tenessee 

tikra mieloji, galima bent pasi-jir Georgioj 1 iš 100 gyvento|% 
guosti tuo, kad tremtis išskirs o North Carolinoj 1 iš 200. 
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Tarybiniu šunų laikytojų klubas 
JURGIS JANKUS 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

% — Tiesiai gale koridoriaus yra 
kambariukas, kur laikom prakuras. 
Nunešk ir įmesk. 

— Palauk dar tas, — sulaikė Balt-
ramiejūnas. 

. Jis paėmė ant stalo pasilikusią mė
lyno popieriaus skiautę ir įmetė į mai
šą. 

5. 
Vos spėjo sugrįžti Žaliokas, kai 

suskambo durų skambutis, ir visų vyrų 
akys susmigo į šunį. 

— Na, broliuk, mūsų gyvenimas 
dabar priklauso nuo tavęs. Drįstum, 
velniūkšti, jį sugadinti, tai žinok, — 
pasakė Lapkus, išeidamas įleisti šefof 

o šuo užsimerkė, lyg laukdamas spyrie 
mo tiesiai dantysna. 

Vilkomirskis įėjo kiek išdidžiai, 
nenusiėmė net kepurės ir apžvelgė sta
lą, sienas, kiek ilgiau sustojo ties spin
ta ir vėl atsisuko į vyrus, kurie buv@ 
visi aukštesnio ūgio, ir Vilkomirskis 
nejučia dar aukščiau patempė kaklą ir 
apatinę lūpą atkišęs priekin kelis kar
tus patrynė į viršutinę. 

— Tai kaip reikalai? — pagaliau 
prašneko. 

— Galima sakyti, visiškai paken

čiamai, — patrynė rankas Lapkus, — 
Va, žiūrėkite, gavau, galima sakyti, 
visiškai laukinį, o dabar kai ko jau 
pramoko. Na, Juodi. Prašau svečiam 
po papirosą. Tik greitai! 

Šuo pakėlė akis į Lapkų, abejingai 
pažiūrėjo stačiai į veidą, paskum, lyg 
ką sumetęs, greitai apsisuko, užšoko 
ant stalo, paėmė papirosų dėžutę ir ap
vaikščiojo visus svečius, pirmiausia su
stodamas prie Vilkomirskio, kurio aky
se žybtelėjo mažas nustebimas. Jis pa
ėmė cigaretę ir paplojo šunį per spran
dą. 

— O jis ir daugiau" dalykų moka, 
— nusišypsojo Lapkus. — Reikia pa
sakyti, kad dirbau, kaip velnias, kol 
tp pasiekiau. Juodi, nuauk draugui 
svečiui kojas. Greitai! 

Šuo prišoko prie Vilkomirskio ir 
greitai ėmė atrišinėti batelių raištelius. 

Vilkomirskis jau visiškai paten
kintas atkišo kojas, o šuo išvarstė raiš
telius, numovė batus, gražiai sustatė 
šalia vienas kito ir pakėlęs galvą ėmė 
žiūrėti į Lapkų, o tas į Vilkomirskį. 

— Atrodo daug padaryta, — nu
tęsė tas. 

— Nepaprastai. Jis moka viską. 
Gali iš krautuvės parnešti maisto, gali 

jiarnešti degtinės. Kariuomenei toks 
tuo nepamainomas, o, mes galėsime 
šimtus tokių išmokyti. Pavyzdžiui, ga
lime padaryti tokį bandymą. Išneškite 
ką nors ir paslėpkite. Kur norite: ko
ridoriuj, gatvėj, o jis išeis ir suras. Ga
lite slėpti kur norite: užkasti žemėj, 
įmesti į vandenį. Vistiek. 

Vilkomirskis nusišypsojo. 
— Tai tam liepėt mane nuautf. 

Ęad užuostų. 
Lapkus smarkiai papurtė galvą. 
— Nė minties neturėjau. Išmes

kite ką pro langą. Mums vistiek. Jis 
padarys, ko nepadaryčiau nei aš, nei 
va mano draugai. Sarmata prisipa
žinti, bet jis vienas gudresnis už mus 
visus keturis. , 

— Aš manau, nusišypsojo Vilko
mirskis. Na gerai. Še, — ištiesė, — 
ketvirtainiškai perlenkęs užrašų kny
gutės laiškelį. Išnešk ir padėk kur, o 
jis atneš. Tikiu, bet įdomu išmėginti. 

Baltramiejūnas išėjo, šuo vėl atsi
gulė kampe, užsimerkė ir koja priden
gė snukio galiuką. Vilkomirskis ati
darė stalčių ir ilgai žiūrėjo į popierius, 
paskum greitai pakėlė galvą vikria 
akim permetė visus tris, apsisuko su 
visa kėde vietoje ir atidarė spintą, ku
rioje buvo kelios storesnės ir plonesnės 
knygos ir pluoštas palaidų popierių. 
Lapkus skausmingai suraukė kaktą, 
bąį už durų pasigirdo žingsniai ir su
grįžo Baltramiejūnas. ,r ; 

— Mes ir per šimtą metų neras-
ttimėm, — išlyginęs veidą pasakę Lap

kus. 
— O jis? — mestelėjo per petį 

komirskis. 
— Jam netruks nė minutės. Tik 

pasakykite. Pamėginkite, drauge Vil-
komirski, pats paliepti. 

Vilkomirskis paliko spintą ir su 
visa kėde atsisuko į šunį. Valandėlę 
žiūrėjo, kaip tas snaudžia. 

— Juodi, — tyliai, tyliai paiattlf#. 
Juodis pakrūtino vieną ausį ir gud

riai pramerkė akį. 
— Juodį, atnešk mano laišką, — 

vili tyliai pasakė, stengdamasis, kad 
Wsas būtų ir švelnus ir su įtaiga. 

Šuo pakėlė galvą ir kelis kartus 
sunurksėjo. Akyse šokinėjo žiburiu^ 
kai. 

— Laišką atnešk, •— dar sykį pa
sakė, ir šuo, smagiai sulojęs, išlėkė pro 
duris. 

Visi įsitempė laukime. Net ir Vil
komirskis nebegrįžo prie spintos, bet 
ranką parėmęs smakrą žiūrėjo į duris, 
už kurių netrukus pasigirdo keistas 
čežėjimas. 

— Atidaryk, — pasakė Vilkomirs
kis Žaliokui, kuriam durys bvivo kaip 
tik po ranka. 

Tas greitai atidarė. 
Iš tamsios priemenės pasirodė šuns 

ūįdega, paskum užpakalis. Jis ata
tupstas kažin ką sunkiai įtraukė nely
giomis grindimis, is cia ir buvo tas če
žėjimas. # 

— Koks Velnias dabar jį užs&te, 
subumbėjo Pupinis, bet Vilkomirs

kis pamojo atgalia ranka, kad tylėtų, 
ir visas palinko į priekį. 

Šuo vilko maišą. Įvilko kambarįą, 
padėjo prie Vilkomirskio kojų, smagiai 
amtelėjo ir ėmė snukiu knistis, steijg-
damasis snukį įkišti vidun. 

Vilkomirskis šypsojosi visu veidtt. 
Lapkus buvo išbalęs kaip popie

rius. Valandą jis juto, kaip grindys 
linksta po kojų ir negalėjo pajudėti iš 
vietos. Tai buvo kaip sunkaus sapno 
akimirksnis, kad žinai, kad turi' bėgti, 
žinai, kad gali išsigelbėti, tik reikia 
žingsnį į šalį pažengti, bet neturi jėgų 
pajudėti iš vietos. Tik kai šuo atkrapš-
tė maišą ir ėmė snukį kišti vidun, jis 
pašoko. 

— Juodas velni, tu! Kas tau buyo 
liepta, o tu kur snukį kiši. Lauk, že
tone. 

Prišokęs pagavo maišą už kampo, 
šuo piktai suurzgė, ir Vilkomirskis pa* 
gavo ųz kito galo maišą 

, — Palauk, drauge. Šuo yra šnoi 
Leisk jam pabaigti. 

t— Ką jis čia vers visokį mėšlą. v 

,-r.Ne, ne. Tegu verčia. Tegu. 
šuo urzgė ir pyko, o Vilkomirskis 

buvo viena plati šypsena ir kalbėjo 
švelniai. 

* 

— Bet j drauge 'Vilkomirskį.".. — 
dar mėgino Lapkus. r 

— Draugas, nedaryk juokų, — 
jau kiečiau pasakė Vilkomirskis ir taip 
truktelėjo maišą, kad Lapkus net knap-
stelėjo, paleido savo kampą ii rankų ir 
atsistojo išbalęs, kaip popierius. 
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jlMTANUOSlMTlNIS LIETUVIS 

jon a s  P a k r a n t i s  A  m  e  r  i  k  o j e  Vyt. Alantai 

Ka nutarė J. Pakrančio sušaukta 
% 

konferencija 
Praėjusią savaitę mes šioje 

vietoje rašėme, kad Jonas Pa
krantis ir Petras Kanapėnas mu
šė telegramą Vlikui reikalauda
mi tvirtinti susitarimą su diplo
matais. Kaip ir buvo galima ti
kėtis, jokio atsakymo iš mūsų 
vadovaujančio veiksnio būstinės 
jie nesusilaukė ir todėl, nuodug
niai pasitarę, jie nutarė j reika
lą rankas nenumoti, o imtis to
lesnių konkrečių žygių mūsų vi
sų vadovaujančių veiksnių vie
nybei pasiekti. Kadangi jie abu 
nesijautė atstovaują visai lietu
vių visuomenei, tai pasiryžo su
šaukti platesnį pasitarimą, ku
riame dalyvautų maždaug visų 
mūsų srovių patikėtiniai. 
. Toks pasitarimas šiomis die
nomis įvyko Jono Pakrančio bu
te. Vyrą, kuris kalbėjo dešinių
jų srovių vardu, pavadinkime 
Dešiniasparniu, kairiųjų atsto
vas tebus pavadintas Kairiaspar-
niu, o didžiulei palaidai masei, 
kuri nesidomi jokiomis partijo
mis, tegul atstovauja Bepartinis. 

Klausimą referavo Kanapėnas. 
Jis labai kkrštai įrodinėjo, kad 
Vliko nusistatymas netvirtinti 
susitarimo su diplomatais esąs 
tiesiog pragaištingas Lietuvos 
vadavimo darbui, kad tremtinių 
visuomenė, nematydama vieny
bės vadavimo akcijos viršūnėse 
pati jaučiantis demoralizuota ir 
atvėstanti vadavimo darbui, kad 
Vlikas varąs labai žemažiūrišką 
partinę politiką, kad būtinai rei
kią imtis kokių nors konkrečių 
žygių toms frakcijų komedėjė-
lėms baigti ir Lietuvos vadavi
mo darbą pagrįsti visuotinesnių 
ir platesniu pagrindu, kuris stip
riau būtų atremtas į patį lietu
višką reikalą, o ne į siaurą, nie
kingą, pasenėjusį, jau seniai pa-
lėsiais atsiduodantį partinį ego-
jizmėlį. Baigdamas jis pridūrė, 
kad tremtinių platesnė visuome
nė negalinti to reikalo palikti 
Dievo valiai, kad Lietuvos vada
vimo darbas rūpįs ne tik Vlikui, 

bet turįs rūpėti ir rūpįs kiek
vienam doram lietuviui tremti
niui, kad reikią kas nors daryti, 
bet taip daryti, kad pagaliau 
augštieji mūsų vadavimo veiks
niai susiprastų ir mestų žaidę 
blogo skonio frakcinius farse-
lius, o imtųsi rimto ir konkre
taus darbo. 

Po tų Kanapėno žodžių visuo
menės atstovų konferencijoje ki
lo sąmyšis. Pirmas pašoko pro
testuoti Dešiniasparnis. 

— Ką čia pasakė ponas Ka
napėnas — nesąmonė. Vlike vis
kas tvarkoje. Aš negalėčiau pa
sakyti nei kodėl, nei kaip, nei 
kas ten to susitarimo netvirtina, 
bet jei netvirtina, turbūt, taip 
ir reikia. Jei mes lig šiol pasi
tikėjome mūsų aukščiausiu va
davimo veiksniu, tai turime pa
sitikėti ir toliau. Lig šiol jokio 
susitarimo su diplomatais ne
buvo, o Lietuvos vadavimo dar
bas vis dėlto buvo varomas sėk
mingai ir nėra jokio pagrindo 
manyti, kad jis būtų blogai va
romas ateityje. Man rodos, kad 
ponas Pakrantis visai be reikalo 
mus čia sušaukė: jis tik gaišina 
be reikalo laiką sau ir mums. 
Vlike sėdi mūsų visų atstovai, 
ir jie žino ką darą ... 

— Bet me^ nežinome, — per
traukė jį Bepartinis. 

— Bet ar mes pasitikime sa
vo atstovais, ar nepasitikime? 
— pakeltu tonu paklausė Deši
niasparnis. 

— Kaip mes galime pasitikėti 
žmonėmis, kurie toliau savo 
frakcijos kambario sifenų nieko 
nemato? — savo rėžtu paklaur 
sė Kanapėnas. 

— Iš kur tamsta žinai, kad 
jie tokie žemažiūriai? — ironiš
kai šyptelėjo Dešiniasparnis. — 
Jei jie netvirtina susitarimo su 
diplomatais, tai tas manęs dar 
neįtikina, kad jie nesuprastų 
viešų reikalų. 

— Ir aš taip pat galvoju, — 
įsikišo į pokalbį ir Kairiaspar-
nis. — Susitarimas visai nerei

kalingas ir nenaudingas. Jei mū
sų diplomatai nori, gali prisi
dėti prie Vliko, jei nenori, kaip 
sau nori: išsiversime ir be jų. 

— Keista, kad tamsta taip 
kalbi, — pastebėjo Pakrantis. — 
Yra tamstos atstovaujamoje 
srovėje žmonių, kurie kalba vi
sai priešingai. 

— Betkurioj organizacijoj at
skalūnų netrūksta, — atšovė ka
tegoriškai Kairiesparnis. 

— Taip besiginčydami mes 
prie jokių išvadų neprieisime, — 
vėl paėmė žodį Kanapėnas. — 
Eikime prie konkrečių pasiūly
mų. Aš siūlau surašyti plačią 
peticiją^ ir pasiųsti Vlikui. 

— Aš sutinku peticiją rašyti, 
bet joje turi būti įrašytas pa
sveikinimas Vlikui ir išdėstyti 
motyvai, kodėl mes pritariame 
jo nusistatymui dėl susitarimo 
su diplomatais netvirtinimoj — 
pasakė Dešiniasparnis. — Aš 
siūlau, kad peticiją suredeguoti 
būtų pavesta man ir Kairiaspar-
niui. 

Tačiau tam pasiūlymui nepri
tarė kiti konferencijos dalyviai. 
Tuomet konferencija skilo ir De
šiniasparnis su Kairiasparniu iš
ėjo namo. 

Pakrantis, Kanapėnas ir Be
partinis ilgai galvojo, kas rei
kėtų daryti. Iš pradžios jie jau 
buvo besusitarią rašyti peticiją 
bet paskum nuo tos minties at
sisakė, nes jie nė kiek neabejojo 
kad jų peticija susilauks tokio 
pat likimo, kaip ir telegrama 
Gal ją kas paskaitys, o gal ir ne 
gal ji pateks į archyvą, o gal 
tiesiausiu keliu, $tsįdurs šiukš
lių dėžėje. 

Tuomet jie nusprendė siųsti 
delegaciją į patį Vliką. Jie gal
vojo iškart nušausią du zuikius: 
paragins gyvu žodžiu Vliką pa
tvirtinti susitarimą su diploma
tais ir pasiinformuos, kas gi ten 
iš tikrųjų dedasi už tų Vliko sie
nų. Kanapėnas ypatingai pabrė
žė reikalą sužinoti ir parsivežti 
Vliko narių pavardžių sąrašėlį 

Laisvis Alėja Wehnen barakų mieste 
Vienoj didžiausių Britų zonos 

stovyklų Wehnen b/Oldenburg 
ištisam mieste barakų, išaugu
sių ant begalinių smėlynų, dar 
yra susispietę 470 lietuvių. Vie
noje stovykloje — daugiau tau
tiečių, negu- visoje prancūzų zo
noj ... 

Kai spalfb paMįttfstovyklą 
aplankė BALF pareigūnai, kolo
nijos pirmininkas p. Narbutas 
pasidalino su jais informacijo
mis: Stovykla yra perduota vo
kiečių administracijai. Už len
tinių barakų "butus" su šviesa 
tenka mokėti po 21 pfen. už 
kvadratinį metrą. Maistu, kuru 
ir drabužiais reikia apsirūpinti 
patiems. Tam tikslui vienas as
muo gauna 80-90 DM*į mėnesi; 
reiškia už 20 markių į savaitę 
reikia apsimokėti butą, kurą, 
prasimaitinti, apsirengti, apsi
skalbti, batus susilopyti... 
(Svaras sviesto šiuo metu kaš
tuoja DM 1,53,. litras pieno — 
0,38, kilogramas juodos duonos 
— 0,50). 

Džiovininkų, daugiausiai pa
leistų iš sanatorijos, bet dar nuo
lat kontroliuojamų, yra 63. 
Chroniškų ligonių — daugiau
siai reumatikų, sergančių jau 
2-3 metus, kurių niekas nebegy-
do, nes nebėra vilties pagyti, 
yra 7 šeimos. Kai kurios jų turi 
išlaikyti 3-4 vaikus. Iš įstaigų 
ligoniai negauna jokių papildo
mų pašalpų nei maistu nei pini
gais. Tik kolonijos pirmininko 
rūpesčiu ir pačių lietuvių soli
darumo dėka pasiseka suorgani
zuoti ligoniams po markę kitą, 
po mažutį maisto priedą. 

Labiausiai mes buvom sujau
dinti, sužinoję, kad Wehnene dar 

su įsakmiais paaiškinimais, kas 
kokiai frakcijai atstovauja. 

Taip pat gan ilgai biuvo kal
bėta, kas į tą delegaciją turi 
įeiti. Pagaliau nulėmė tas mo
tyvas, kad, kadangi Pakrantis 
ir Kanapėnas dabar bedarbiai, 
tai jie ir galį labai produktingai 
sunaudoti laiką vykdami viešais 
reikalais į Europą. Bepartinis ta 
proga nurodė, kad visuomenė 
jiems už tai būsianti labai dė
kinga. 

Pakrantis su Kanapėnu ilgai 
nelaukdami ėmė ruoštis kelio
nei. 

esama 4 lietuvių našlaičių. Tai 
kas, kad vieną našlaituką, kurio 
tėvai karo metu žuvo, globoja 
jo seneliai — 70 ir 76 metų. Ar 
ilgai jie tesės... Yra du pusiau 
našlaičiai — netekę motinos, 
nors tėvas dar gyvas, bet dirba 
ir gyvena atskirai. Pusantrų me
tų Pranukas T. atiduotas į vo
kiečių prieglaudą, reiškia vienas 
narelis išrautas iš lietuviškos 
bendruomenės kūno. Jo keturių 
metų seserį Stasę Danutę glo
boja toj pačioj stovykloj gyve
nanti pora (Kedaičiai). Patys 
ligoti ir neturtingi. Niekas 
jiems nepaskiria markės, niekas 
neatsiunčia maisto ar vaikiškų 
drabužių ryšulėlio už tai, kad 
grynai iš* krikščioniškos parei
gos jie pasiėmė globoti svetimą 
kūdikį. Kai žiūrėjom į moteriš
kę ir į mažąją Danutę, įrėmusią 
alkūnėles į globėjos — Elmos 
Kedaitienės kelius, mąstėm, kad 
štai čia yra tikrasis, nors ir ty
lusis herojizmas. Nors laikraš
čiai ir nelinksniuoja šių pilkųjų 
didvyrių vardų, bet mes norėtu
me viešai nulenkti prieš juos 
galvą, nes šitie žmonės nebijojo 
nei atsižadėjimo, nei pasiauko
jimo, kad tik neatiduotų lietu
viško kūdikio į vokiečių prieglau
dą, kad tik neleistų sutirpdyti jo 
vokiškai bendruomenei... 

Wehnen stovykla turi lietuviš
ką pradžios mokyklą su 90 vai

kų ir dviem mokytojais, kuriuos 
po didelių komiteto pastangų su
tiko apmokėti vokiečiai. Mokyk
lai parinkti gražiausi ir švie
siausi kambariai tiek kiek iš 
viso barakuose gali būti gražios 
patalpos ... Ilgai negalėjom nu
traukti akių nuo sienoje paka
binto spalvoto reljefo, vaizduo
jančio 5 lietuvių tautos istorijos 
periodus: pirmąjį padalinimą, 
spaudos draudimą, nepriklauso
mąjį laikotarpį, pirmąją okupa
ciją ir antrąją okupaciją. Vir
šum šios pastarosios didelė įspū
dinga kaukuolė kasdien prašne
ka čia susirenkantiems vaikams 
apie jų tautos tragediją ... 

Du kakmbariai yra paskirti 
vaikų darželiui, į kurį kas rytas 
susibėga apie 40 papurusių gal
vyčių. Tiesa, darželiui labai 
trūksta mokomųjų- priemonių 
ir žaislų, bet užtat netrūksta 
vieno: pasiaukojusių lietuviškų 
širdžių, kurios ir be priemonių 
sugeba žaisti sū vaikais savus 
žaidimus, 

O kai lynotą spalio vakarą 
mes atsisveikinam su Wehneno 
tautiečiais, ir jie lydi mus di
džiausia "barakų miesto" gat
ve, pirmininkas V. Narbutas 
šypsodamasis klausia: 

— Ar jūs žinot, kad gatvė, 
kuria mes dabar einam, vadina
si — Laisvės Alėja? ... 

BALF Informacijos Skyrius 

PRANEŠIMAS 
Anglų kalbos vadovo reikalą 

Neturėdami galimybės atski
rai atsakinėti į pasiteiravimus, 
pranešame, kad veikalo I dalis 
(Anglų kalbos pagrindai), ku
rios pirmas sąsiuvinys taip pat 
jau išėjo iš spaudos, bus dabar 
spausdinama be pertraukos po 
du sąsiuvinius kas mėnuo. II-ji 
dalis (Frazeologinis žodynas), 
kurios pirmas sąsiuvinys išėjo 
anksčiau, toliau bus spausdina
mas tik po to, kai išeis veikalo 
I-ji dalis. Antrosios dalies vie
nas sąsiuvinys buvo pirmiau iš
spausdintas tuo tikslu, kad vi
suomenė susipažintų su veikalo 
pobūdžiu, nes tokio žodyno lie
tuviškoji knygų rinka dar ne
turėjo. 

Siunčiant pinigus tik už 1 sąs. 
, prašome nurodyti, kurios dalies 
sąsiuvinį turime išsiųsti. 

WORD & PHRASE 
6660 W. 147th St. 
Tinley Park, III. 

TUOJ ĮSIGYKITE NAUJAI 
Balio Gaidžiūno 

knygą 

Šioje knygoje, prisiminimų forma, vaiz
duojami 1940 ir 1941 vergijos metai Lietu
voje. 

Knyga 182 psl. Kaina 1.50 doL Knyga 
gaunama: DIRVA, 6820 Superior Am, Cle
veland 3, Ohio. 

ĮSPĖJIMAS 
Užsakymai Anglų kalbos va

dovui dabartine kaina ir su da
bar nustatyta nuolaida bus pri
imami tik iki š. m. gruodžio 
mėn. 31 d. Kas siųs užsakymus 
vėliau, už jau išėjusius iš spau
dos sąsiuvinius turės mokėti 
pilną kainą (po 60 c. už 1 sąs.). 
Be to, kainoms kylant, tur būt 
teks ir šio leidinio kainą pakelti. 
Tačiau galimas kainos pakėli
mas nelies tų, kurie užsakymus 
atsiųs dar šiais metais, ir neat
sižvelgiant į tai, kiek bus įmo
kėję, jie užsakytą leidinį gaus 
sena kaina pagal paskelbtą nuo
laidų lentelę (5 sąs. už 2.75, 10 
—$5.00, 15 — $6.75 ir 20 — 
$8.00; šios nuolaidos duodamos 
mokant pinigus iš anksto). To
kiu būdu užsisakę veikalą šiais 
metais, gaus jį sena kaina, nors 
dalį pinigų sumokės ir vėliau. 

WORD & PHRASE 
6660 W. 147th St. 
Tinley Park, HI. 

Prisidėk 

prie VILTIES — spaudos 

ir'radio bendrovių 

rėmimo. 

Kiti irgi buvo j žemę panašūs, bet 
Vilkomirskis vėl ėmė šypsotis, šuo pa
sirausė, pasirausė po maišą, ištraukė 
vieną laišką ir padavė Vilkomirskiui, 
o pats vėLpaniro į maišą. Vilkomirs
kis skaitė ir šypsena greitai nyko iš 
veido. Po kelių akimirksnių veidas 
jam pasidarė baltas ir baisus. Akys, 
pirma slypėjusios už juoku springstan
čių vokų, išvirto į paviršių, ir kai jomis 
apmetė kambarį, visus nuo jų pagavo 
šiurpas. Bet pasakyti nieko nepasakė. 
Šuo jau buvo ištraukęs antrą laišką. 
Jis paėmė, skaitė ir skaitė, o šuo traukė 
ir mirksėjo akimis, lyg norėtų kam pa
sakyti: "tik jūs pažiūrėkite", nes ]*» 
biau balti Vilkomirskio veidas nebe
turėjo jėgos. Jis darėsi mėlynas, kaip 
pakaruoklio, ir kai šuo padavė mėlyno 
vyniojamo popieriaus skiautę, ir popie
rius, ir Vilkomirskio veidas pasidaui 
vteaiodos spalvos. 

— Kontrevoliucija! — iškošė pro 
dantis, ir atsisukęs j nei gyvus nei mi
rusius vyrus pridėjo, — Šunes, jūs! 
Jūs provokuojant visam krašte konttth-
voliuciją, o paskum norite maiše pa
slėpti! 

— Mes... mes... mes...—pradė
jo mikčioti Lapkus, bet toliau 
nieko negalėjo išspausti, ^ .• 

— Paprastas šuo gudresnis už jus. 
Partijos nariai jūs... Aš... 

/; Čia Vilkomirskio akys užkliuvo 
Ž^fioko, kuris stovėjo kambario kampe 
ir priekin palinkęs žiūrėjo įsispyręs j 
Vilkomirskį. Jam rankų pirštai, kaip 

traukomi, gniaužėsi ir vėl 

tiesėsi. Vilkomirskis pasikrapštė pa
kaušį, prisimerkė, lyg ką staigų prisi
minęs, ir paprastu, švelniu balsu ėmė" 
šnekėti. 

— Bet palaukit. Man atėjo puiM 
mintis. Jūs padarėte puikų darbą, de-
maskavot visą kontrevoliucija. Rytoj 
mes juos visus turėsim maiše. Aš 
tuoj... 

Pakilo ir išlėkė pro durk. Vyrai 
susižvalgė vienas j kitą, tik Lapkus 
niekur nepažvelgė: jis žiūrėjo įsispyręs 
į šunį, šuo žiūrėjo į jį. Tas trūko kelis 
akimirksnius, labai ilgus akimirksnius, 
paskum Lapkus šoko ir spyrė, bet šuo 
vikriai išsisuko ir palindo po stalu, Lap
kus kirto iš kairės, šuo vėl išniro ir visą 
smūgį gavo stalas, pašoko aukštyn ir 
apsivertė. Lapkus šoko per apvirtusį 
stalą prie šuns, bet tas vietoj nestovė
jo. šuo pasileido apie kambarį, Lap
kus išsitiesė jį vytis. Kiti pasitraukė 
į kampus. Kelis kartūs Lapkus jau bu
vo bečiumpąs šunį už uodegos, bet tas 
vis išnėrė. Tik staiga supyškėjo duž-
tąs stiklas ir šuo atsidūrė lange. Lap
kus vienu šuoliu prišoko, ir šuns uo
dega buvo jo rankoj. 

— Dabar tave sutvarkysiu! — su* 
Šnypštė ir kelis labai trumpus akimirks
nius susitampė su šunim, bet tas tuoj 
paleido tameią tryškynę Lapkui į vei
dą, į krūtinę ir nukrito žemyn. 

— Mat ko jis buvo toks nuliūdęs,— 
ūktSkai pastebėjo Baltramiejūnaą — 
peršėręs, buvai. > 

—=""Aš tuoj jį paimsiu! — pašoko 
Žahokas. 

Jis peržengė langą, pasiekė kašta
no šaką, su ja traškėdamas nulūžo že
myn, suklupo, bet greitai atsistojo ir 
dingo už kampo. 

Visi trys buvo prie lango. 
— Stoj! išgirdo tuoj už nugarų ir 

atsisukęs pamatė tarpdury stambų en
kavedistą. Paskui jį įėjo kitas, trečias, 
visas būrys. Lapkus mėgino šluostyti® 
veidą, bet jį paėmė už rankų du stip» 
rūs vyrai ir išvedė. Išvedė ir Baltra-
miejūną su Pupiniu, išnešė ir maišą su 
šunų pasiūlymais. Tarybiniam šunims 
laikyti klube liko tik nemalonus kva
pas. 

— Šunes, — tyliai kartojo į mašiną 
vedamas Lapkus. 

— Šunes. žinoma, kad šunes, 
kartojo vežamas. 

— Šunes, visi Suneš! — šnibždėjo 
vienas paliktas NKVD rūsio korido-
riuj. 

Visi šunes. Žinoma. Patrakę 
šunes, — tešnekėjo mušamas tardytojo 
kabinete. 

O NKVD turėjo daug darbo. Ka
dangi visi laiškai skaitant buvo išimti 
iš vokų, niekaip negalima buvo nusta
tyti iš kurios krašto vietos išsiųstas.\ 
Jeigu sutiko rašysenos, tai, nesutiko 
ant voko pažymėta išsiuntimo vieta, su 
Vieta aprašyta laiške; jeigu derino ap
rašomąją vietą su išsiuntimo, tai nesi
derino aprašomieji asmenys; jeigu ėmė 
pagrindam aprašomuosius asmenis, tai 
jiebuvo tokių vietų. Tada nutarė pa-^ 
leisti asmenis kontrevoliucijos jieško* 
& vietose, bet ir ten nieko aiškaus ne

buvo galima rasti: reikėjo imti arba 
visus, arba nė vieno. Tada parinko 
kas kur po akių pasitaikė ir išsivežė. 

Tik viena vieta buvo aiški, tai ta, 
kur gyveno Aldona Blėdienė per prie
vartą padaryta Popovienė. Nuvažiavo 
ir ten. Troboj nebuvo nieko. Pasidai
rę kieme, pamatė iš už tvartų su kastu
vu grįžtantį patį Popovą. 

— Kur Popovienė? — paklausė. 
— O ne. Aš jos neužmušiau, — 

greitai atsakė. 
— Mes žinome, bet mes norim m 

Ja pašnekėti, kur ji dabar? 
Popovas truputį pasirangė ir pa

rodė ton pusėn, iš kur buvo atėjęs. 
— Bet ji nebešnekės. 
Enkavedistai nuėjo. 
Už tvartų, šalia pusiau užslirtfcū-

sios gyvuliams girdyti kūdros buvo 
šviežiai judinta žemė, o šalia jos su
kniubusi verkė kokių dvylikos, tryli-
kos metų mergaitė. 

— Ji čia, — parodė Popovas. — 
Bet, kaip Dievą, jos neužmušiau. Inzgė, 
inzgė ir pati nusiinzgė. 

Mergaitė pakėlė galvą, bet Popo
vas sukando dantis ir pajudino, sunkų 
dar tebežemėtą kumštį kailinių pa-
skvernėj, ir mergaitė vėl nuleido galvą. 

— Tai nebe mūsų reikalas, — pa
sakė ąatovediskas, apsisukęs eiti at
gal. 

— Bet dabar man reikia pačios. 
Ta inzgė, inzgė, bet vistiek buvo boba. 
0 kaip tu čia dabar žmogus be bobos. 

T*i ar jau ek to gero nebėra? 

— šyptelėjo enkavedistas. 
— Kad nelabai, — numykė Popo-

.vas. — Visos paimtos, o dalintis boba, 
kuris čia tau norės, nors šiaip ir geras 
draugas būtų. 

*Pada enkavedistai staiga sustojo. 
— O kas ten ta? — parodė vienas 

ranka į mergaitę. — Duktė? 
— Ne, čia jos. 
— Tai pasiimk. 
Popovas pasikrapštė pakaušį. 
— Kad dar lyg būtų skysta... — 

nutęsė. 
Enkavedistai nusijuokė. 

Skysta? Ką tu išmanai apie 
bobas, jeigu tau tokia skysta. Pasi
imk ir pranešk pirmininkui, kad pasi
ūlei. Ar lauksi, kad kitas pasiimtų. 

Jie dar pajuokavo ir tiesiai per 
iMrvas nuėjo į kelią, kur stovėjo palik
tas džipas. Popovas gerą valandą žiū
rėjo į mergaitę. 

— Aida! — pašaukė. 
.Mergaitė pakėlė galvą. 
— Eik čia, — pamojo su galvą. 
Mergaitė nejudėjo. 
— Eik čia! — pakartojo garsiau. 
Mergaitė dar vis nejudėjo. 
— Girdi, ką sakau! O gal lauksi, 

kol ateisiu ir kojas pridėsiu, jei savų 
nebeturi. Greičiau! 

Su paskutiniais žodžiais žengė 
Uhgsnį į priekį ir sustojo pasinešęs 
pulti. Tadą mergaitė atsistojo ir iŠ 
lengva ėmė eiti Popovo link. 

(Pabaigą) 
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Džiovininkai ant cementiniu 
sam Huntttį&n b/0!dten-

burg kaimelyje, pušyne ant kai
lio, išsirikiavę 9 barakėliai. Džio
vininkų sanatorija, kurioje tebe-
stumia sunkias savo dienas 30 
lietuvių. Visi sunkūs ir atviri 
džiovininkai. Tiesa, daugumai 
leidžiama atsikelti iš lovos, bet 
ryšys su pasauliu jiems uždraus
tas. Trisdešimt gyvųjų tautie
čių tebeskursta ant akmeninių 
grindų menkuose barakų kam
barėliuose. Kiti trisdešimt jau 
yra atkentėję savo likimą, ir 
maži mediniai kryžiai sanatori
jos kapinėse liudija apie tai, jog 
čia ilsisi tremtiniai nuo Baltijos 
krantų... 

Ligoniai sutinka mus su ne
slepiama nuostaba: 

— 5 metai aš jau guliu toj 
pačioj lovoj ir tam pačiam kam
bary, pasakoja buvęs Lietu
vos karininkas Babonas, — ir 
niekas dar manęs nebuvo aplan
kęs. Tik kartą, kai pusiaunaktį 
netoliese sugedo tautiečių au
tomobilis, jie užsuko ir pas mus. 

— O jūsų išemigravę draugai, 
ar parašo, ar gal atsiunčia siun-
tenėlį? 

— Apie siuntinėlius jau se
niai nustojom svajoję. Kad jie 
nors savo šventus pažadus tesė
tų, kuriuos emigruodami davė 
— laiška parašyti. Ir tai užmir
šo. 

—- Kaip jūs šiaip užpildot sa
vo dienas? Ar gaunat laikraš
čių? • 

— Gaunam tik Britanijos Lie
tuvį ir Tėviškės žiburius. Iš 
"aukso šalies" Amerikos didžių
jų lietuviškų laikraščių mums 
niekas nesiunčia. Net vietinės 
Tremties negaunam. Nebent kas 
pajėgia nutraukti nuo savęs 
sviesto ketvirtuką, tai užsipre
numeruoja. 

Pietų metu pasiseka visus tau
tiečius suvest į krūvą, štai šyp
sosi ir šposus krečia K. Saka
lauskas, nors. jis dalies šonkau
lių neturi, o plaučiuose kaver
nos. 

— — SfPso-
si jis. — Juk aš buvau Lietuvos 
kariuomenėj muzikantas. Dūdas 
iš viso vieko pūčiau, tai bent 
plaučiai buvo. 

Daug tylesni fp atrodo palauž
ti Mažutis ir Makrickas. Pasta
rasis, kaip ir Sakalauskas, vie
niši kaip pirštai, nors artimieji, 
jų spėjimu, užjūriuos turėtų bū
ti neblogai įsikūrę. 

Vienintelė motelis* lietuvių 
tarpe J. čerkauskaitė — Lukšai-
tienė iš Suvalkų Kalvarijos, bu v. 
karininko žmona. Jos vyras šiuo 
metu dirba amerikiečių darbo 
kuopose. O šešių metų dukrytė 
Danutė auga pas svetimus žmo
nes. Kai atvyksta mamos aplan
kyti, šioji negali net ranka per
braukti per kūdikio plaukus, nes 
turi atvirą džiovą, beviltiškai 
neinančią nei gėryn nei blo
gyn ... Dėl penumonijos jos 
širdis net pasidavus į dešinę 
pusę. Ir šitoji moteris turėjo į 
mus tik vieną vienintelį prašy
mą, skaidrų, kaip lietuvišką sie
la: 

— Jeigu žmonės, kurie dabar 
augina mano dukrytę, emigruo
tų, pagelbėkit, padarykit, ką ga
lit, kad tik jai nereiktų eiti į vo
kišką prieglaudą, kad tik ji ne
užmirštų lietuvių kalbos, ir kad 
už vargšę mamą neimtų melstis 
vokiškai... 

Pasirodo, kad turime bendrų 
pažįstamų, kuriems tuoj prane-
šėm jos adresą. Tegul nors laiš
ką parašo, nors knygą ar laik
raštį atsiunčia; juk žmonės, ku
rie žiūri mirčiai į akis, nieko 
daugiau iš gyvenimo nenori, tik 
truputį žmogiškos šilimos ... 

Nedaug kuo šį kartą galėjom 
mūsų tautečiams būti naudingi: 
neatsivežėm jiems nei šiltų rū
bų, nei apavo nuo cementinių 
grindų drėgmės apsiginti, nega
lėjom užversti CARE paketais 
ar nors simboliškai įsprausti į 
delną po kelias markes. Mes tik 
apsiėmėm pajieškoti jų artimų
jų užjūriuose, pasižadėjom ne-

TRC/KTCTTITii ISoluTlTlTicTl Iwlofvuoj 
davėm adresus B ALF juridinių 
patarėjų, į kuriuos galėtų kreip
tis savo mažytėse bėdose. Ir 
jautėmės nejaukiai, kai už to
kias smulkmenas jie mums 
ašarom dėkojo. 

su 

O kai grįžom atgal, per smėlė
to pušynėlio kapines, tyliai gal
vojom — kieno iš jų vardu bus 
atžymėtas trisdešimt pirmas lie
tuviškas kryžius... Ir net da 
bar, kiekvieną akimirką, kai lei
džiam sau sotesnį kąsnį ar ne
būtiną pramogą, anie Huntlosen 
matyti kryžiai sunkiu šešėliu už
gula mūsų. sąžines... 

BALF Informacijos Skyrius 
(14b) Reutlingen, 
Lederstr.' 94. Germany. 

NUOMONES 
VAGIS RĖKIA — GAUDYKIT 

VAGĮ! 

Lapkričio mėn. 20 d. "Darbi
ninke", pirmam puslapyje įdėta 
tokia žinia "Vlikas apsaugotas 
nuo Vadizmo. VLIKo posėdyje 
pakartotinai buvo svarstytas 
susitarimo su St. Lozoraičiu 
projektas ir galutinai atmestas. 
Tuo būdu Lietuvos laisvinimo 
organizacijoje demokrat i n i s 
principas apsaugotas ir vadisti-
nės pretenzijos atmestas". 

Jau daugelį kartų "Darbinin
ke" ir jo brolyje "Drauge" kal
bama, kad Vlikui gresia vadisti-
nis pavojus, kad tik vieni kata
likiškųjų grupių atstovai Vlike 
esą geri demokratai. 

Šia proga norėtųsi Darbinin
ko ir Draugo paklausti: 

1. Kas sulaužė Lietuvoje su
tartą Vliko sudėties proporciją 
ir ją stengiasi, nesilaikydami jo
kių padorumo principų, išlaiky
ti, kad tik galėtų VLIKui pri
mesti vadistinį katalikų politinės 
srovės dominavimą ? 

2. Kas, prieš visų kitų grupių 
aiškų pasisakymą, atsisako į 
VLIKą įsileisti Mažosios Lietu
vos atstovą, kad tik Vlike būtų 
išlaikytas katalikų vadistinis 
dominavimas, nežiūrint net į gy
vybinius lietuvių tautos intere
sus? 

3. Kas stengėsi ir stengiasi 
Vliko pirmininko kedėje laiky
tis tik katalikiškųjų grupių bal
sais, kad tik būtų išlaikytas Vli
ke katalikiškųjų grupių vadiz-
mas? 

4. Kas į Vienybės sąjūdį pa
siuntė frontininkų vadą Leoną 
Prapuolenį, kad tik būtų išlai

kytas katalikiškų grupių vadiz-
mas Vlike? 

5. Kas tvirtinant Vliko komi
sijos susitarimą su St. Lozorai
čiu, jį pavertė niekais, kad tik 
būtų išlaikytas katalikiškųjų 
grupių vadizmas? 

Visi lietuviai žino, kad tas 
kombinacijas, neva Lietuvos va
davimo vardan Vlike atlieka vie
ni katalikiškųjų grupių atstovai. 
Jie, norėdami visuomenę klaidin
ti, pasirenka tokius metodus, 
kurie pilnai tinka pasakymui — 
"Vagis rėkia — gaudykit vagį!" 

B. V., Cleveland, Ohio 

BROOKLYNIEčIAI, 
NESISĄVINKITE AITVARŲ 

Jau praėjusiais metais, kada 
vienas "Aitvaras" buvo iš Stam
ford, Conn., nevisai tiksliai 
skambėjo kai kurių korespon
dentų informacijos, bandanžios 
"Aitvarus" pavaizduoti Brookly-
no "parapiniu" kvartetu, šiemet 
vėl (DIRVOS Nr. 45, lapkričio 
8 d., 8 psl.) pasirodė žinia apie 
"Aitvarus", kur, be teigimų apie 
"egzistuojančius tik nerepetuo
jančius" kvartetus, ne tik "sub-
ruklinami" "Aitvarai", bet ir 
bandoma brukliniečiams priskir
ti teisę tvarkyti kvarteto vidaus 
reikalus. O "Aitvarų" sąstatas 
juk yra štai kokis: du "Aitva
rai" iš Brooklyn, N. Y., du iš 
Stamford, Conn., vienas (vado
vas) iš Harrisson, N. J. Taigi 
"Aitvarai" ne Brooklyno, o mū
sų kvartetas. Bet... mes vis-
tiek kvarteto vidaus reikalų 
tvarkyti nesiruošiame ... 
J. Valiušaitis, Stamford, Conn. 

NEO-LITHUANIOS 
ŠVENTĖ SYDNEY, 

AUSTRALIJOJ 
Lapkričio 10 d., jau antrus 

metus Sydney gyvenantieji Neo-
Lithuanai, minėjo korporacijos 
metinę šventę. Tradicinė sueiga 
šį kartą buvo Domininko Kuo
džio laikomoje lietuviškoje sve
tainėje. Tautinėmis spalvomis ir 
ženklais papuoštoje patalpoje, 
skambant tradicinėms korpora
cijos dainoms, prisiminta kor
poracijos praeitis, seni draugai. 
Įdomių prisiminimų papasakojo 
filisteris dipl. inž. Daukus, kadai 
savo rankomis prisidėjęs prie 
korporacijos rūmų statybos. 

Per pastaruosius metus kor-
porantų skaičius Sydney mies
te kiek padidėjo, čia apsigyveno 
ir keletas buvusių filijų. Page
rėjo kiek ir jų materialinė būk
lė. Daugelis jau gyvena nuosa-
vuose namuose, kiti jau baigia 

NAUJIENA LITERATŪROS MĖGĖJAMS! 
JAU ATSPAUSDINTA IR PARDUODAMA POEZIJOS 

ANTOLOGIJA 

Z E M Ė 
ŽEMĖJE telpa brandžiausia kūryba: Juozo KĖKŠTO, Kazio 

BRADŪNO, Alfonso NYKOS-NILIŪNO, Vytauto MAČERNIO ir Hen
riko NAGIO. • 

Antalogiją redagavo KAZYS BRADŪNAS, o studijini įvadą 
parašė JUOZAS GIRNIUS. 

ŽEMĘ išleido "LIETUVIŲ DIENOS" — 9204 S. Broadway, 
Los Angeles 3, Calif. Knyga turi 200 pusi., iliustruota ir atspaus
dinta dviem spalvom. Kaina $4.00. Ją. galima Įsigyti pas visus 
"Lietuvių Dienų" atstovus. Clevelandiečiai gali įsigyti ir Dirvos 
redakcijoj. 

* Ar pažįsti šl kraštą? 
Jungtinių Valstybių miestai 

M ; 

statytis. Tai vis sunkaus darbo 
ir kantraus taupymo išdavos. 

Kiek gyvenimo sąlygos leidžia, 
Sydney Neo-Lithuanai dalyvau
ja visuomeninėje veikloje. 

Sueigos proga pasveikintas 
Korp! Garbės Narys ministeris 
Balutis, per Dirvą sueigos da
lyviai prašo pasveikinti Minis-
terį Lozoraitį, kaip Nepriklauso
mos Lietuvos Vyriausybes Įga
liotinį, Lietuvių Tautinės Są
jungos Amerikoje prezidiumą, 
Dirvos redakciją ir visiems kor-
porantams bei filijoms prašo 
perduoti geriausius linkėjimus. 

* 

# 
RETAS LIETUVIŠKO 

RYŽTINGUMO PAVYZDYS 

Pradžioje paminėtas D. Kuo
dis vertas mūsų visų dėmesio. 
šis žemo ūgio augštaitis, be 
mokslo, be svetimų kalbų (ir be 
IRO paramos) prieš 26 metus 
atsidūrė Australijoje ir čia ap
sigyveno. Tai vienas pirmųjų lie
tuvių šiame kontinente. Nors 
jam teko gyventi svetimųjų tar- .. , . . , . ri 

• j- * 1 * • sr 4. nkos rytu ir vakarų bei Europe, negirdint kartais po 5 metus \ * 

{tęsinys !# pereito numerio) 

Iš muziejų pažymėtini — De 
Yoting paminklinis muziejus 
Golden Gate parke su 60 gale
rijų. Muziejus turtingas savo 
rinkiniais iš visų pasaulio dalių 
nuo seniausių laikų. Daug dė
mesio skiriama muziejuje esa
miems ginklų rinkiniams ir lai-
?ų modeliams. Ginklai surinkti 
iš visų Kraštų, nuo 15 amž. tigi 
pastarųjų laikų. 1924 m. mies
tui A. B. Spreckels ir jo žmonos 
padovanoti Garbės Legiono Rū
mai yra vertingas savo rinki
niais tapybos ir skulptūros mu
ziejus. Architektūriniu požiūriu 
pastatas yra Liudviko 16-jo lai
kų stiliaus. Dar vienas muziejus, 
tai — meno su 12 galerijų, iš
laikomas privačių fondų pagal
ba. Be tapybos rinkinių iš Ame-

nė žodžio lietuviškai, visdėlto jis 
ir dabar kalba gryniausia augš-
taičių tarme. Jis yra 52 metų. 

P. A. 

^eniaftsias ir gražiausiai ilius 
ruotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
Jsteigė kompozitoriai 

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai. 

6755 So. Western Ave. 
Chicago 86, 111. 

! pos, atstovaujami ir Pietą Ame
rikos menininkai. Muziejus kas
met rengia svarbias meno pa
rodas. 

San Francisco opera per me
tus pastato apie 40 klasikinių 
operos spektaklių su pačiais žy
miaisiais Metropolitan daininin
kais ir duoda galimybės pasi
reikšti ir kylančioms meno 
žvaigždėms. 

Pittsburgh — Pennsylvanios 
Valstybės pramonės centras yra 
laikomas didžiausiu Amerikoje 
metalo pramonės centru. Gele-
lies rūdos jo pramonės įmonės 
daugiausia gauna iš Minnesotos 
valstybės, šiuo atžvilgiu su 
Pittsburghu gali konkuruoti tik 
New Yorkas ir Chicaga. Be ge-
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yO(Ay* entry blanks for the Crosley "Am«t 
ican Way Contests. Nothing to buy! You can enter today—there is over $2,000,000 for 
you and your churches or favorite recognized charities—over 6,000 prizes in cash and 
Crosley Gift Certificates for you—more than $500,000 cash donated by Crosley and Crosley 
Dealers to the churches and charities named by winners. You'll want to express yourself on 
"What the American Way of Life Means to Me"! It's easy! It's 
fun—there's nothing to buy! 

iff riOW and enter both the National and this 
store s own American Way" Contest which has its own separate 
extra prize of a $300 Crosley Gift Certificate for the winner, and 
$100 in cash to the church or charity named by winner. While 
you re here, see all the wonderful Crosley products that are avail
able as prizes to the winners of the Crosley Gift Certificates! 
*The term "church or recognized charityas used herein, means a church or charity 
which it exempt from taxation under Section 101 (6) of the Internal Revenue Code. 

SNELVADQR® 
REFRIGERATORS 

SHELVADQR& 
FREEZERS 

ELECTRIC 
RANGES 

SINKS. FOOD 
WASTE DISPOSERS 

STEEL 
KITCHEN CABINETS 

ELECTRIC 
WATER HEATERS 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park Ave EX 1-0911 

BLANKUS GALIMA UŽPILDYTI 
IR LIETUVIŠKAI — warbu tife 

pasisakyti! 

ležies plieno mieste daug gami-
nama elektros reikmenų. Be sa
vo garso, kaip žymaus metalo 
pramonės centro, Pittsburgh 
minėtinas ir keliomis mokslo 
įstaigomis. Carnegie Institutas 
po vienu stogu jungia miesto 
biblioteką, meno rinkinių skyrių 
su išimtina teise kartą per me
tus surengti pasaulinio garso 
tapybos meistrų parodą, paga
liau ir Carnegie Music Hall —• 
koncertinę salę. Minėtinas Buhl 
planetariumas, čia astronomijos 
reiškinius gali stebėti 500 žiū
rovų. Tai lyg savotiškas žvaigž
džių teatras, kur be 9000 žvaigž
džių ir planetų parodomos ir 
kometos, debesų formavimasis 
ir kiti dangaus reiškiniai. Ob
servatorija turi publikai priei
namą 10 colių teleskopą. 

Iš kitų J. Valstybių didesnių 
(pusės ir daugiau mil. gyv.) 
miestų dar pažymėtini — Mil
waukee, Wisconsin valstybėje 
turįs gerai išvystytą pramonę. 

Toliau minėtinas savo nepa
prastu išaugimu Houston mies
tas Texas v. Karo dėka mieste 
labai išaugo naftos ir cheminės 
įmonės. 58 mylių kanalas įgalino 
Houstoną virsti pirmaeiliu JAV 
uostu. Miesto srity esama 15 ži
balo valyklų. Karo metu vy
riausybė investavo per 200 mil. 
dol. į gazolino ir' sintetinės gu
mos įmones mieste ir jo srity. 
Houston yra ir žemės ūkio ga
minių centras Texase 87 % ryžių 
gaunama Houstone ir jo apylin
kėse. Statomas Texas Medicinos 
Centras — 163 akrų plote - kaš
tuosiąs per 100 mil. dol. 1934 
m. įst. Houston universitetas 
per. metais turėjo per 13 tūkat. 
studentų. 

Buffalo mieštas esąs pačiaftie 
New Yojrko valstybės pakrašty. 
Jšvystyta pramonė. Iš mokslo 
Institutų žymėtinas Buffalo 
Mokslo Muziejus su 17 salių ir 
spalvotais eksponatais, turįs 
daug geologijos, zoologijos, pri
mityvių rasių ir kt. rinkinių. 
Albright Galerija pasižymi mo
derniosios tapybos ir skulptūros 
rinkiniais, tačiau turi ir senų 
amžių bei viduramžių skulptū
ros eksponatų i§ Azijos, Euro
pos it* Egipto. 

New Orleans, vienas didžiau
sių miestų pietuose ir žymiau
sias Louisianos v. miestas turi 
seniausią universitetą Mississip
pi slėnyje (įst. 1834 m.). Mieste, 
kasmet prieš Pelenų dieną, 
įvyksta pagarsėjusi Mardi Gras 
šventė. 

Minneapolis, Minnesotos v. 
miestas yra vienas įdomesnių 
miestų Amerikos šiaurės vidurio 
valstybių tarpe. Didelę gyven
tojų dalį sudaro švedų ateiviai. 
Pramonė šiame mieste labai 
fvairi. žymią vietą užima miltų 
gamyba. Kultūros srity, be 
mokslo įstaigų, žymėtinas Meno 
Institutas ir Walkerio Meno 
Centras — auklėjamojo pobū
džio muziejus su šių dienų me
no išryškinimu. Minnesotos uni
versiteto biblioteka turi apie 
pusantro mil. tomų knygų, labai 
įaug laikraščių komplektų, pvz., 
Wiener Zeitung rinkiniai nuo 
1703 ligi 1915 m., komplektai 
daugelio Europos laikraščių, 
įskaitant ir Hitlerio ir Mussoli-, 
nio laikais leistus. Taip pat bib
lioteka turi ir daugelį Europos 
ir Amerikos viešųjų dokumentų, 
ypač iš skandinavų kraštų. 

Cincinnati — vienas didesnių 
Ohio valstybės miestų. Pramo
nės srity minėtina mėsos paka
vimo, rūbų, muilo, lošiamųjų 
kortų gamyba. Kultūros gyveni
mą iškelia Cincinnati un-tas, 
simfonijos orkestras bei Meno 
Muziejus ir Meno Akademija. 
Muziejus, be privačių šaltinių 
dovanotų meno rinkinių, turi 
£ntrą savo gausumu JAV-se 

•muzikos instrumentų kolekciją 
tr istorinius lošiamųjų feortų 
rinkinius (B. d.) 

Parengė V. Al 

r ' i  n  w • M y g t e l i  



I' 

* 
~ , *" 

i  

' r 

-vW 

: • .ii*. 

T :*W ) ^ '-

I> 1 S • A 

• I w r  ' :s • >4 t ' u - •« * •« 

Brooklyno Moterų VienybS, 
norėdama pagerbti operos so
listę Vincę Monuškaitę, mininčią 
savo dainos darbo 25 metų su
kaktį, gruodžio men. 7 d. New 
Yorko Carnegie Recital Hall ruo
šia jos koncertą. Koncerto prar 
džia 8:30 vai. vak. Dainininkei 
akompanuoja Aleksas Mrozins-
kas. 

Vince Jonuškaitė, Amerikos 
krantus pasiekusi prieš- keleris 
metus, yra dviguba sukaktuvi
ninkė. Ji mini 25 metus nuo sa
vo debiuto Lietuvos operoje fr 
tiek pat metų nuo savo pirmojo 
lietuviškų dainų koncerto. 

Lietuvos Operoje dainininkė 
#ir tą laiką sukūrė keliasdešimt 
nepamirštamų vaidmenų, ypač 
Carmen, kurios dar ir dabar 
daugelis lietuvių pasigenda, sve
timų operų scenose šią operą ma
tydami. Jonuškaitė į savo rd-
les sukaupdavo visą savo kūry
binę galią, jas išbaigdama ir 

muzikaliai ir vaidybiškai. 
Kaip menininkė, ji yra ypa-

gamtos apdovanota, šalia 
gero balso, ji turi ir vaidintojos 
talentą. Tie du dalykai operos 
srityje jai leido pasiekti tokio 
*ukšto lygio. 

Dainavimo mokslus daminin
ke pradėjo Kaune, vėliau juos 
tęsė Berlyne ir Romoje. Lietu
vos operon atėjo kaip tik pačiu 
jos kūrimosi laikotarpiu ir joje 
dainavo visą laiką, ligi karo įvy
kių ir bolševikinės invazijos už
klupta, turėjo pasitraukti į Va
karus. 

Kaip koncertinė dainininkė, 
Vincė Jonuškaitė savo karjerą 
pradėjusi 1925 m. pavasario kon
certu Romos Karališkojoje Fil
harmonijoje, lietuvių dainos gar
sinimui ji sukaupė visą savo kū
rybinį veržlumą. 

Jei lenkiama galvas prieš tas 
lietuvių kaimo motules, kurios 
karta iš kartos perdavė liaudies 
dainas, tai su tokia pagarba pri
simenami ir tie dainininkai, ku
rie, panaudodami savo talentą, 
nesigailėjo nei darbo nei pastan
gų tas dainas išlaikyti gyvas 
ir demonstruoti jas ne tik saviš
kiams, bet ir svetimtaučiams. 

Vincė Jonuškaitė šioje srity-
k je yra pati pirmoji pradininkė, 

ir, nors ją pasekė ir kiti žymūs 
lietuviai dainininkai, bet ligi šio
lei neturi sau lygių. Ji pati pir
moji jau laiko dulkių apneštas 
dainas iškeldavo į koncerto sce
ną, įdiegdama joms gyvybės ir 
kitiems parodydama jų grožį. 

Nebuvo Lietuvoje nė vieno 
miestelio, pradedant jos gimtuo
ju Subačiumi, kur ji nebūtų dai
navusi. Užsieniuose, svetimie
siems ji dainavo, rodėl lietu viii* 
ką tautinį drabužį, ruošė lietu*, 
vių tautodailės parodėles. Su sa
vo dainomis koncertuose ir ope* 
rose ji buvo Romoje, Paryžiuje, 
Pragoję, Vienoje, Berlyne, 
Stockholme, Goeteborge, Kopei!* 
hagoje, Buenos Aires ir kt.* 

Didžiojo New Yorko ir kitų 
didesnių lietuviškųjų kolonijų 
gyventojai jau turėjo progos ją 

PHILADELPHIJOJ 

Kariuomenės šventės minėjimas 
bus gruodžio 1 d. 

Minėjimas prasidės gedulin
gomis pamaldomis, kurios įvykfr 
š. m. lapkričio mėn. 30 dieną, 8 
vai. vak. šv. Aatdriejaus bažny
čioje. 

Pamaldų metu giedos solistė 
Juzė Augaitytė ir L. Kaulinio 
choras. 

Pats minėjimą# fvyks gruo* 
džio 1 d., 6 vai. vakare šv. Ka
zimiero parapijos salėje. 

Kalbės Lietuvos Kariuomenės 
savanoris — kūrėjas, Lietuvos 
skautų įkūrėjas, kapitonas Pet
ras Jurgėla. "Kario" redaktorius 
kapitonas Simas Urbonas ir ki-

v ti. Meninėje dalyje dalyvauja 
solistė Juzė Augaitytė, pianistas 
JTornezi, L. Kaulinio choras ir 
tautinių šokėjų grupe. 

;t w, 

Rudens festivalis Tarptautiniam Mite 

ne sykį išgirsti. Bet ji dalyvavo 
kartu su kitais menininkais, šis 
koncertas kaip tik yra ir skirtin
gas, kad dabar ji dainuos pati 
viena. Parinkta .prograrr\a ji 
klausytojui atvers nepamiršta
mųjų lietuviškų dainų grožį ir 
patieks pasaulinių muzikų kūri
nių • ' 

Moterų Vienybė, gerbdama 
nusipelniusią lietuviškosios dai-

nbs menininkę, šiuo savo paren
gimu jos asmenyje pagerbia ir 
lietuvių dainininkų veiklą ir jų 
pasiektuosius laimėjimus. Lietu
viškoji visuomenė kviečiama ta
me pagerbime dalyvauti. 

Bilietų koncertan jau galima 
įsigyti J. Ginkaus ir K. Strums-
kio, Gabijos krautuvėse, pas V. 
Žukauską ir pas pavienias Mo
terų Vienybės nares. 

N i e k a d  
gražiai 

n e v ė l o  
i 

Norėdamas suteikti kiekvienam galimybę savo geradarius 
atžymėti tam tikru dokumentu, o ypač tiems, kurie gyvena ma-
ibse kolonijose, kur nėra rengiami bendri padėkos vakarai, At
spausdinau meniškus * 

padėkos lakštus (diplomus) 
i Wplomus meniškai parengė grafikas J. Steponavičius, jrašą 

suredagavo rašytojas S. Santvaras. Diplomai yra labai gražūs, 
tikstas atspausdintas 6 spalvomis pergamentiniame popieriuje, 
viršelis 3 spalvų odos imitacijoj, perrištas spalvota juostele su 
pergamentiniu apvalkalu. Diplomo kaina su persiuntimu $2.—; 
perkant iš karto 3 diplomus — kaina 3-jų $5.—. 

Pageidaujantiems jrašau ir geradarių pavardes, arba yra 
paliekama vieta geradario pavardei įrašyti patiems. 

Daugelis savo geradarius jau atžymėjo tokiais diplomais. 
Iš geradarių pusės buvo didelis pasitenkinimas, kad jie turi tam 
tikrą dokumentą, kuris atžymi jo pagalbą savo tautiečiui. 

Todėl ir Tamstai siūlau savo geradariams įteikti tuos pa
žymėjimus. 

* Gavęs ausčiau nurodytą sumą pinigų bei kitus p&geiHavi-
nus, tuojau diplomą persiusiu užsalttuaian paair&ayU *r įteikti, 
kftm jis skirtas. 

Laukiu malonių užsakymų. 
Juozas Kapočius 
597 E. 7th St. 

So. Boston 27, M,ass* 

•Tradicinis CJIevelanl© Tarp
tautinis Institutu rudens festi
valis įvyko lapkričio 10 YWCA 
rūmų salėje. Apie 500 žiūrovų 
gausiais aplodismentais pasvei
kino lęšių tautų tautinių šokių 
grupes, kurios šiame festivalyje 
tikrai gražiai pasirodė. 

Jeigu prieš dvejus metus šiuo
se festivaliuose visos grupės 
daugiau išreikšdavo tautinių 
jausmų demontraciją ir, apskri
tai, norą linksmintis, pramogau
ti, tai šį kartą beveik visos še
šios dalyvavusios grupės dau
giau paskyrė dėmesio savo tau
tinių šokių gilesnėms studijoms, 
jų choreografijai bei techniška
jam atlikimui. Suprantama, kad 
šis teisingas posūkis yra įvykęs 
ne be Čiurlionio ansamblio įta
kos. 

Kai prieš dvejus metus čiur-
lioniečiai pasirodė Tarpt. Insti
tuto festivalyje, jie prilygo pro
fesinei klasei ir daugelis kitų 
tautų šokėjų pajuto, kad jie yra 
gerokai atsilikę nuo čiurlionie-
čių. šitai, tur būt, ir paskatino 
pažangėti kitas grupes. 

šįmet festivalyje dalyvavo 
vengrai, graikai, ukrainai, slo
vakai, škotai ir kroatai. Ukrai
nai, škotai ir graikai (iš tikrųjų, 
graikės) savo šokius atliko gra
žiausiai. Ukrainų grupę sudarė 
tik mokyklinis jaunimas, nuo 5 
m. iki 15 m. amžiaus. Ukrainų 
grupėje tikslumu, gera technika 
ir skoniu pasižymėjo solo šo
kėjai, bet geri buvo ir grupiniai 
šokiai, kuriuose buvo jaučiamas 
jų vadovo Arseny geras šokių 
žinojimas bei metodinė discipli
na. Sensaciją sukėlė jų 5 metų 
berniukas, pašokęs kardų šokį, 
ir kitas 8 m. berniukas — ka
zoką. šie du 'šokėjai ne tik ge
rai pašoko gana sunkius šokius, 
kurie reikalauja daug darbo, ju
desių tikslumo, bet ir puikiai 
vaidino, sukurdami patyrusių ir 
talentingų šokėjų vaizdą. "Har
vest" šokis (4 merg. ir 2 berniu
kai) priminė mūsą jį Lenciūgėlį, 
net kai kur ir muzikinė melodija 
priminė mūsiškę. Pastebėtina, 
kad ukrainų grupės pusę sudarė 
amerikoniukai ir kitą pus. trem-
tinukai. Beveik visi dalyvavę bu
vo iš tos pačios ukrainiškos mo
kyklos. 

Skotai, vadovaujami M. Cal
lander, įėjo į sceną su visa ško
tiška didybe ir margumu. Di
džiulė triūba, lyg vargonai, gro
dama įėjo pirma. Margavo puoš
nūs škotiški sijonai ir kojinės. 
Į triūbos senoviško maršo rit
mą išdidžiai įėjo 3 skotukės ir 

vi4nas berniukas. Jie pašoko du 
solinius šokius ir vieną grupinį. 
Visi 4 vaikai, atrodo, yra mo
komi geros ne tik tautinių šo
kių, bet ir baleto žinovės. "Shean 
Truibhas" šokyje visi 4 pasirodė 
meistriškai. 

Graikų grupę sudarė 5 mer
gaitės. Nors graikų šokiuose, 
kuriuos jos pošoko, nebuvo nė 
vienos grupinės figūros, visos 
judėjo pagal ritmą ratuku, ta
čiau individualiai buvo gerų šo
kėjų, kurios meniškai, skoningai 
atliko du šokiu "Sirtos" ir "Ha-
sapikos". Juodi ilgi drabužiai, 
graikų tautiniais raštais papuoš
ti, prisidėjo prie to ritmo ir 
skoningo šokių vaizdo. 

Kitos grupės buvo silpnesnės. 
Kroatai ir slovakai parodė savo
jo meno pynes, jungdami dai
nas, šokius ir žaidimus drauge. 
Silpniausi buvo vengrai, pašokę 
savąjį čardašą. Nepadarę jokios 
pažangos, stigo disciplinos, vie
nodumo drabužiuose, ir, apskri
tai, režisūrinė pusė, vadovauja
ma E. Lengyel Galganyi, buvo 
silpna. Didelės lietuvių, lenkų, 
čekų, žydų, airių tautinės gru
pės, kurios, paprastai, šiuose 
festivaliuose dalyvaudavo, ar tai 
dėl nepakankamo dėmesio šiam 
rimtam darbui, ar dėl laiko sto
kos pasiruošti, šiame festivalyje 
nedalyvavo. 

šokiams pasibaigus, įvyko 
tautinių drabužių paradas. 24 
tautų atstovės, vadovaujamos 
"Cleveland Press" madų sky
riaus redaktorės Miss E. Luft, 
praėjo pro žiūrovus, demons truo-
damos tautinius drabužius. Miss 
Luft žiūrovus supažindino su 
kiekvienos tautos atstove ir jos 
kraštu bei tautinių drabužių is
torija. šiame parade naujovė bu
vo ta, kad kiekvienos tautos 
mergaitė nešėsi simboliškus sa
vo tautos suvenirus. Pav., čekė 
nešėsi vaisių kašutę, prancūzė, 
apsigaubusi juoda skara, nešėsi 
ryšulėlį ir maldaknygę, italė su 
lėle ir tamburnu, latvaitė nešė 
rankoje ramunių puokštę, rumu
ne nešėsi gražius vyno ąsočius, 
ukrainė nešėsi pėdą baltų kvie
čių. Lietuviams šiame parade 
atstovavo Aid. Stempužienė. Ji 
vilkėjo Vilniaus krašto kostiu
mą ir rankose nešė kankles. 

šio festivalio metu T. Insti
tuto rūmų patalpose buvo su
rengta tautinio meno ir rankdar
bių paroda, čia turėjo įrengę 
savo skyrių ir latviai. Ypačiai 
gausiai parodoje pasirodė Pietų 
Amerikos kraštai su namų dar
bo audiniais, čekai krištalo dar-

bais, rumunai keramikos dar
bais, lenkai — lėlėmis. Rumunų 
tautinė grupė, kuri čia yra ne
didelė, festivalio svečiams su
rengė pietūs. 

Šis gražus tautinio meno ir 
solidarumo vakaras baigėsi vai
šėmis. Kitas didžiulis Tarpt. In
stituto festivalis įvyks 1952 va
sario viduryje Music Hall salėje. 

I. S«p» 

KARTŪS ŽODŽIAI 
(Brockton, MASS.). Sodžiai pa

siekę mano ausis buvo tarti gra
žia tyra anglų kalba. Bet tie 
žodžiai nebuvo artimi mano šir
džiai. Jie smigo lyg durklai į 
mane. Palenkęs galvą klausiau, 
netikėdamas, kad tokioje vieto
je, tokiose pareigose esąs asmuo 
galėtų tokias skaudžias išvadas 
daryti: 

— Europa lai puvėsnf puo
das ("rotten pot"). Jei Europa 
nusisuko nuo Dievo tai tegul ji 
ir merdi savyje. Jei mes galime 
džiaugtis savo laisvėmis, tai 
kam mums kišti nagus į euro
piečių reikalus. Kam mums siųs
ti jiems duoną, sviestą ir kitas 
gyvenimo prabangas ("luxu
ries") .... 

Šie beveik pažodžiui atpasa
koti sakiniai buvo tarti lietuvių 
šv. Roko Parapijos bažnyčioje, 
Brocktone, Mass. per 11:30 vai. 
mišių pamokslą, kurį anglų kai 
ba pasakė tos parapijos klebo
nas kun. Strakauskas. 

Kiek religinė pamokslo dalis 
buvo graži ir turininga, tiek 
nukrypimas į griežčiausį politi
nį izoliacionizmą paliko lietuvių 
širdyse didelį kartelį ir nuliūdi 
mą. • 

Brocktoniečius *©rėtųši pa 
klausti, kiek jiems teko padėti 
pastangų surenkant, pavyzdžiui, 
Alto Laisvės Mobilizacijos Va
jui 1552.00 dolerius iš parapijos,, 
kurioje klebonas visai kiton pu
sėn traukia?! Gal BALF'ui pa
vyktų tiksliau nusakyti kam tie 
rūbai ir piniginės aukos siun
čiamos ir kas tame "puvėsių 
puode" palikti mirčiai. Man at
rodo, kad čia rašytojo plunksnos 
neužtektų. Balfas turėtų pasiū
lyti tokiems izoliacionistams ap-
lankyti bent vieną benamių pa
bėgėlių stovyklą Europoje. Gal 
suskurdę, amžiaus, ligų ir vargo 
prislėgti senukų ir ligonių vei
dai primintų jiems vieną iš pa
čių gražiųjų Katalikų Bažnyčios 
tiesų: jausmą apie artimo mei
lę. Da. 

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY GO'S BASEMENT 

Yra ir poitj puikių 
iki 1295 fabrik" :B rankų Arch batų ^ 
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Basement 
Women's Sho* 

Department - • •*4 

Fabriko atrankos ir truputi ydingi garsieji 

„HEEL HUGGER" 

BATAI 
Reguliariai 7.95 - 9.95 (jei tvarkoj^ 

"Heel Huggers" batai veršiuko, Suedes, Kid odos įvai
rių rūšių ir spalvų ... Juodi, mėlyni, rudi... Perkant 

freit, geresnis pasirinkimas! Menki trūkumai neikiek 
ekenkia geram dėvėjimui, o šie batai siūlomi nuofjpr 

fciai žema kaina. 
Dydžiai nuo 4 iki 11, AAAA iki EEE pločio 

(Ne visi dydžiai kiekvienoj rūšy) 
V' "Gaila, neužsakomi! nei paltu nei telefonu 

Reg. Heel Hugger btttfi 
nuo 7-95 iki 9.95 

DEL NESUTARIMU 
SRINGFIELDE 

Nors šio laikraščio neimu, ta
čiau gaunu retkarčiais pasiskai* 
tyti iš kitų. "Dirvos" 45 nr., 
1951 m. lapkričio 8 d., radau 
straipsnį iš Springfieldo, I1L 
"Nesusipratimai Springfiie 1 d e, 
11." Skaitau šį straipsnį ir ne
tikiu. 

Tame Straipsnyje smarkiai 
apšmeižtas mūsų mylimas Vin
cas Abramikas. Tame straipsny
je minima, kad Vincas Abrami
kas Springfieldo visuomenėje 
nustojęs autoriteto. Aš tikrai 
nežinau, kas ten tremtinių tar
pe dedasi, bet vietiniai lietuviai 
iš visų tremtinių žino ir pažįsta 
vieną Vincą Abramiką. Mes jį 
mylime ir gerbiame todėl, kad 
jis nuo pirmos dienos čia atva
žiavęs pradėjo su mumis ben
drauti ir veikti. Jis moka elgtis 
su visais labai gražiai. Kiek jis 
mums pasakė gražių kalbų, kiek 
jis mums surengė vaidinimų, 
koncertų! Retas atsitikimas, kad 
Vincas Abramikas nebūtų pa
kviestas kalbėti mūsų draugijų 
susirinkimuose. Pereitų metų 
pabaigoje ištiko reikalas siųsti 
atstovą nuo visų lietuviškų or
ganizacijų į Chicagą. Visų or
ganizacijų pirmininkų ir atsto
vų susirinkime vieningai buvo 
išrinktas Vincas Abramikas, ku
ris ir atstovavo visoms organi
zacijoms. Tenka daug kartų su
sitikti ir su tremtiniais, kurie 
taip pat sako, kad be Vinco Ab-
ramiko čia nieko nebūtų. Todėl 
ir nustebau, kad atsirado tokių 
tremtinių, kurie kalba neigia
mai apie Vinco Abramiko auto
ritetą ne tik tremtinių ir vieti
nių lietuvių tarpe, bet ir visos 
Springfieldo visuomenės tarpe. 
Kokią teisę turi keli tremtiniai 
kalbėti už visus vietinius lietu
vius ir net visą visuomenę? Tie
sa, komunistų jis nemėgsta ir 
su jais kovoja. Taigi, komunis
tų tarpe, galbūt jis ir neturi au
toriteto, bet tik ne mūsų. Aš 
pats, o gal ir šimtai kitų vietiniu 
lietuvių, protestuoju prieš tokius 
tremtinius, kurie šmeižia mūsf 
mielą Vincą Abramiką ,nes jis 
yra mūsų tarpe lietuvybės ir 
kultūros palaikytojas, šj mano 
laišką maloniai prašau paskelbti 
tamstos laikraštyje. 

Su pagarba. 
K. M. Raczaitis, 
8061/2 E. Wash St., 
Springfield, 111. 

Redakcijos pastaba: Dirvos 
Redakcija neturi asmeninės pa
žinties su V. Abramiku, tik ži
no jį, kaip skaitytoją ir šiek tiek 
bendradarbį, parašantį vieną ki
tą straipsnį Dirvai. Kartą jis 
nusiskundė, kad Springfielde po
ra tremtinių šeimų boikotav# 
Balfo vakarą — neleido savo 
vaikų dalyvauti vaidinime. 
Springfieldo tremt. dr-jos pir
mininkas (vienas iš V. Abrami
ko nusiskundime paminėtųjų) ir 
sekretorius parašė laišką, ku
riame tvirtino, jog V. Abrami
ką laiko nustojusiu vietos visuo
menėj autoriteto, ir tuo aiškino 
vaikų neleidimą dalyvauti vai
dinime, kuriam vadovavo V. Ab
ramikas. Tas tremt. d-jos val
dybos pareiškimas neatrodė įti
kinęs ir jis buvo paskelbtas su 
atitinkamais rezervais. 

KALĖDŲ DOVANAI— 
Smith-Corona portatyvę rašomą
ją mašinėlę — liuksusinį mo
delį Silent su lietuviškais ženk
lais nesusiaurintam amerikoniš
kam 88 ženklų raidyne. Dideliu 
pasirinkimas modelių, norimaijs 
ženklais raidynų ir jų styliijj 
Specialūs radynai su lietuviškais 
ženklais profesionalams — gy
dytojams, inžinieriams ir kt. 
Igalaikis išmokėjimas. Tam tik
rais atvejais žymios kainų nuo
laidos. šioms rašomosioms pla
tinti reikalingi atstovai visos* 
lietuvių kolonijose. Klauskit i iv* 
formacijų. 

V. Bartkųf 
712 E. 92iid St., 
Cleveland 8, Ohio. ) 
Tel. LI 1-6716 (Skambinti nu* 

5:00 vai. p. p.). 
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SENIAU IR DABAR 
K. S. KARPIUS 

TĄFTAS AR EISENHOWER? 

Nors Amerikos prezidento rin
kimai dar "už kalnų" — bus 
tik 1952 metais lapkričio pirmą 
antradienį, jau dabar visuome
nės vadai, spauda ir partijos la
bai susirūpinusios tais rinki
mais, ir jau atsiranda kandida
tai. Kai gen Eisenhower buvo 
parvykęs pasitarimams pas pre
zidentą, ir jo rėmėjai ir partijos 
(ir Trumanas) rūpinosi patirti 
ar Eisenhower kandidatuotų. 

Jis nepasakė nieko, tik pareiš
kė, kad nėra nieko įgaliojęs dirb
ti už jo kandidatūros rėmimą. 

Su Eisenhoweriu ta bėda, kad 
jis net nežino, jei ir norėtų, ko
kioje partijoje kandidatuoti. 

Griežtai partijos akimis žiū
rint, jo nenorėtų nei viena nei 
kita, nes jis niekur nėra pasi
reiškęs tikroje spalvoje. 

Iš Eisenhowerio pusės žiūrint, 
jis, jausdamasis žymiu šio laiko
tarpio šalies žmogum, jei ir no
rėtų būti išrinktas prezidentu, 
pageidautų, kad jam tikrai pri
žadėtų nominacijas ir išrinkimą. 
Šiaip gi, spraustis į kandidatus 
ir paskui pralaimėti, ne jo laips
niui vertos pastangos. Panašiais 
sumetimais ir gen. MacArthur 
nesikėsina pasipiršti į preziden
tus, nors jis yra aiškus respub
likonas ir šiai partijai labai rei-

Ohio senatorius Robert A. 
Taft, iš Cincinnati, anksti pra
dėjo vajų laimėti respublikonų 
partijos nominacijas. Jis bei jo 
rėmėjai tiki, jeigu bus nominuo
tas, bus ir išrinktas. 

Dažnai pasitaiko, jog ir labai 
iškilusios kandidatūros pralaimi. 
Kitos grupės taip susiorganizuo
ja, kad ir žymiausius, pirmaei
lius asmenis, nustumia į šalį, 
nominuoja kokį vadinamą "juo
dą arklį" — (dažnai visai šlu
bą). Dėl tokiu kombinacijų Ame
rika yra turėjus visai netikusių 
prezidentų. 

Už Eisenhower pasisako ir 
du kartus buvęs kkandidatas 
(lt)44 ir 1948) respublikonas 
Dewey, New Yorko gubernato
rius. Politikos žinovai sako, De
wey nori užkirsti kelią Taftui 
nominacijas laimėti, įsiūbavus 
Eisenhowerio kandidatūrai, kon
vencija suskaldyti taip, kad pas
kui neliktu kitos iSiėties, kaip 
vėl nominuoti patį Dewey. Nors 
partijose priimta niekad dau
giau nenominuoti to paties kan
didato, kuris kartą rinkimus 
pralaimėjo, bet Dewey frakci
jai pavyko tas nuostatas sulau
žyti ir jis buvo nomonuotas du 
kartu. Savo 1948 metų padary
tomis klaidomis esąs pasimokęs 
ir norėtu laimėti prezidento rin
kimus 1952 metais. 

'•LIETUTOS KUNIGAIKŠTIS" 
DIVORSAVO AMERIKIETĘ 

Paryžiuje, tarp daugybės iš 

Rusijos pabėgusių caro laikų 
didžiūnų, gyvena priiicas Igor 
Trubeckoj, kuris save vadina 
Lietuvos kunigaikščiu. Jo var
das spaudoje jau kėlintą kartą 
pasirodo perskyrų proga su ame
rikietė milionierė, Barbara Hut-
ton, proga. Jis buvo ketvirtąs 
tos milionierės vyras. 

Rusų kunigaikščių Trubeckų 
vardas Lietuvos istorijoje netu
rėjo reikšmės, bet šis, matomai 
susipažinęs su Lietuvos istorija, 
nutarė išvesti savo kilmę iš Lie
tuvos kunigaikščių. Jam malo
niau vadintis Lietuvos kunigaik
ščiu, kadangi imperialistinės Ru
sijos kunigaikščių pilnas Pary
žius ... 

Jeigu šis Trubeckoj-galėjo ap
sivesti su Amerikos milioniere, 
be abejo jis nebuvo tų nuskuru
sių Rusijos kunigaikščių eilėje. 
Barbara Hlitton, iš savo pusės, 
turi ypatingą pamėgimą santy
kiauti su Europos tituluotais vy
rais. Dabartinis jos artimas mei
lužis, sakoma, jaunas vokietis, 
baronas. 

Amerikoje neperseniai buvo 
pagarsėjusios kelių lietuvaičių 
vedybos su Amerikos vyrais mi
lijonieriais, nors jos nėra jokios 
kunigaikštytės, tik paprastos 
"vargdienės mergaitės". ' 

Garsiausias romansas buvo 
Jievutės Paulekiūtės iš Chicagos, 
su ^ymiaiisio pasaulinio miliio-
'";",naus anūk ! Winthrop liocko 
feller. Jie, tačiau, sulaukę sū
naus, persiskyrė. 

Kitos dvi lietuvaitės, taip pat 
neseniai ištekėjusios už milijo
nierių, yra Paulina Kučionytė, 
iš Beverly, Mass., kur ją pamilo 
dirbtuvės savininko anūkas, mi
lijonierius Edward H. Winslow. 

Virginia Nickiūtė, Chicagietė, 
ištekėjo už milijonieriaus Thor-
ne Donnelly, kurio tėvas yra di
delės knygų leidyklos savininkas 
ir sūnui užrašė apie $6,000,000 
turto. 

Kituose laikraščiuose 

CHICAGIEČIAI, ĮSIDĖMĖKITE 

DR. ANTANAS 
RUDOKAS, O. D. 

» 

tikrina akis, pritaiko akinius, 

keičia stiklus 

4701 S. Damen Ave., 

Chicago 9, 111. 

(47-sios ir Damen kampas) 
Priima: 6-9 v. v.; 

šeštad. 10 t. r. — 6 v.; 

trečiad. tik susitariu. Tel. YA 7-738 

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reika* 
laukti nei metų, nes mėnesi 

pabaigos! 

Jau išėjo iš spaudos PLB VOKIETIJOS KRAŠ
TO VALDYBOS LEIDYKLOS išleista knyga — 

geriausia kalėdinė dovana — 

T Ė V Ų  P A S A K O S  
Iš lietuvių pasakų lobyno parinko ir skaityti paruošė 

A. GIEDRIUS, iliustravo dail. J. KAMINSKAS. Knyga 
kietais viršeliais, 150 pusL, didelio formato, su plačiu au
toriaus įvadu apie lietuviškas pasakas. Kaina $1,90 

Be to, leidykloje dar galima gauti: 
1. LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS, Prof. P. Skardžius ir kt. $4,50 
2. PRINCAS IR ELGETA, Mark Twain, apysaka 1,20 
3. NORMUOTOS ŠYPSĖNOS, Brazvilius, feljetonai 0,25 

, PAT^opo^: j pilp^p'č'ai 0 75 
J: .i.!:-, iluiiiy.. 5 ~ •• li., „-amta 0 

6. TĖVELIŲ PASAKOS, A. Giedrius 0,25 
7. VILKAS MEŠKERIOTOJAS, Pr. Imsrys, eil. pasaka 0,25 
C. TOLUMOS, F. Kirša, eilėraščiai 0,75 
9. DAILI SAULUTĖ, Kolba, spalvuoti piešiniai vaikams 0,50 

10. PO RŪSČIUOJU DANGUM, L. Šeštokienė, novelės 0,25 
11. Lietuviu k. gramatikos, geografijos, istorijos, gamtos m. 

ir skaičiavimo vadovėliai po 0,50 
Platintojams nuolaida. Kreiptis: Litauisches Zentralkomitte, Ve r lag 
(20a) Hannover, Hėgelstr. 7, Germany ir pas vietos platintojus. 

PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
'  .  L e i d y k l a  

ST.*J0ZORAieiO 
PAAIŠKINIMAS 

"Laisvoji Lietuva" Nr. 20 ra
šoma : 

"Laisvosios Lietuvos" spalių 
mėnesio 19 dienos numery yra 
atspausdintas p. Jono Mašioto 
straipsnis "Pasaka be galo", ku
riame, be kita ko, pasakyta štai 
kas. 

"Jei p. V. Sidzikauskas, bū
damas 'Laisvos Europos' lie
tuvių atstovu, asmeniškai ne
virškina St. Lozoraičio dėl jam 
padarytų skriaudų dar Nepri
klausomoje Lietuvoje, negra
žiu būdu, iškėlus jam menkos 
vertės, Tautą ir Valstybę že
minančią bylą ir ja pasinau
dojęs, išstūmęs jį iš mūsų 
užsienio politikos veiklos ir 
diplomatijos, yra surantama". 
Tokiu būdu p. Sidzikausko lai

kysena liečiančiais mane politi
kos klausimais rišama su mano 
tariamu elgesiu jo byloje. To
dėl manau esant naudinga pri
minti tikrąją dalykų eigą, palie
kant nuošaliai kitas bylos ypa
tybes. 

Aš nebuvau iškėlęs p. Sidzi
kauskui jokios bylos ir šiaip ne
buvau prisidėjęs prie jos iškėli
mo. Kvota, kurios pasekmėje bu
vo padarytas teismo tardymas 
ir p. Sidzikauskas patrauktas 
teismo atsakomybėn, buvo pra
dėta ir pabaigta esant užsienio 
reikalu ministeriui mano pirm-

r>r me
tu buvau patarėju pasiuntiny
bėje prie šv. Sosto. 

Lygiu būdu ne aš paleidau p. 
Sidzikauską iš užsienio reikalų 
ministerijos tarnybos. Jis buvo 
paleistas, kai jam buvo iškelta 
baudžiamoji byla. Tai įvyko taip 
pat prieš paskiriant mane už
sienio reikalų ministeriu. Aš ta
da buvau politikos departamento 
direktorium ir valdininkų atlei
dimas nebuvo mano kompeten
cijoj. 

Suprantamas dalykas, kad šis 
faktų išdėstymas nereiškia mi
nisterijos ar kitų įstaigų veiks
mų kritikos. 

P. J. Mašiotas teisingai sako 
savo straipsny, kad asmeninius 
dalykus nedera painioti su Lie
tuvos reikalais. 

St. Lozoraitis 
Roma, 1951.XI.il. 

PAIEŠKOJIMAI 
AšIPAUSKAS Antanas, iš 

Mockabūdžių ar Galioriškės k., 
Vilkaviškio apskr. 

FRESDORFAS Gustavas, iš 
Sintautų, šakių apskr. 

JABLONSKIENĖ — PRIAL-
GAUSKAITĖ Stanislava. 

KELETKAITĖ Aleksandra, iš 
Pirkšlių k., Raudondvario vl., 
Kauno apskr. 

LENSBERGAS Jonas iš Šiau
lių apskr. ® 

MATUZEVIČIUS Julius, iš 
Kuprių k., gyvenęs Vabalninke. 

NEŠKEVIČIUS Petras, iš Ki-
doliškių k., Marijampolės apskr. 

NORVAIŠA Antanas, iš Rū
daičių k., Laukuvos v., Raseinių 
apskr. 

PRIALGAUSKAITĖ — JAB
LONSKIENĖ Stanislava. 

REICHERTAS Georgas, iš 
Sintautų, šakių apskr. 

ŠPEDERIS Francas, iš Pava-
sijų k., šakių apskr. 

TRAKYMAS Ignasius. 
VAIčIULIONYTĖ, sesuo 

Pranciškos VELONIšKIENĖS, 
gyvenusi apie Mahanoy City, 
Pa., kilusi gal iš Kalvarijos, Ma
rijampolės apskr. 

VALAITIS Juozas, iŠ Kidulių 
vl., saki4 apskr. gyvenęs oac 
Paule, Brazilijoje. 

WEIDMAN Adolfas — Os
valdas, iš Bulavėnų, Raseinių ap. 

Jieškomieji ar apie juos turin
tieji bet kurių žinių prašomi at
siliepti Lietuvos Generaliniam 
Konsului šiuo adresu: 

CONSULATE GENERAL OI 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

Hęw ¥«rk 84 N. Y. 

"DARBININKO" RĖDOS 

."Darbminko,, redakcija Nr. 
59 skundžiasi: 

"Bet yra Bostone i£ nepaten
kintųjų "Darbininku". Tai ta 
grupelė žmonių, kurie jau iš pat 
pradžių dėjo visas pastangas, 
kad tėvai pranciškonai Bostone 

i neįsikurtų ir "Darbininko" čia 
neleistų. Dabar jie varo priešiš
ką "Darbininkui" akciją, viso
mis progomis žmones a t k a 1 -
b i n e j a jo neskaityti, nes 
greitu laiku bus išleistas pats 
geriausias Amerikoje vietos laik
raštis. šios akcijos centre, yra 
vienas slapyvarde prisidengęs 
asmuo, žinomas jau iš Lietuvos 
ir tremties. Kas dar jo gerai ne
pažįsta, pasitiki, bet gali skau
džiai apsivilti. žinoma, tai jų 
reikalas. Nesuprantama tik elg
sena kaikurių atsakingų prieš 
katalikišką visuomenę asmenų, 
kurie ardo katalikų pastangas 
Amerikoje turėti stiprų ir įta
kingą savaitraštį, o ne kelis 
skurstančius laikraštukus. Kam 
tai išeina į naudą, aišku. Bet 
kad tokia elgsena kertama f vei
dą patiems katalikams, įsitikins 
greit ir jie patys, jei to dar ne
mato. 

šiuo atveju dar nekeliame 
aikštėn pavardžių, kurios eina 
per žmonių lūpas, bet teks ir 
jas paminėti, jei pikti gandai 
apie "Darbininką" bus ir toliau 
skleidžiami." 

MUSŲ Redaguoji; 

Pranas Skardžiui 

BAUŽAS IR BOHUŠAS 

literatūrinėje kalboje 
dar lig šiol nėra galutinai nu
sistojęs bu v. ukmergiškio bajo
ro ir Vilniaus apygardos mokyk
lų vizitatoriaus pavadinimas: 
vieni jį vadina Bauža, Baužas 
(žr. Liet. Rašytojų kalendorius 
39 psl., Naujienos Nr. 263), kiti 
Bohušas (žr. Pr. Naujokaitis, 
Liet. Literatūra 35 psl.), treti 
dar kitaip jo pavardę kreivalio-
ja. Tad kaip iš tikrųjų jis tu
rėtų būti vadinamas? Būdamas 
Lietuvos bajoras ir lenkų kul
tūros žmogus, jis ir savo pa
vardę visų pirma yra turėjęs 
lenkišką Bogusz (gudiškai ta
riama Bohuš), kuri pažįstama ir 
kitoms slavų kalboms, pvz. rus. 
Boguš, čekų Bohuš ir kt. šios pa
vardės šaknis bog- yra plačiai 
vartojama slaviškuose varduose, 
pvz.: lenk. Bogodan, Bogumil, 
Boguslow, Boguchwai, ček. Bo-
hobud, Bohuvlast, Bohdan, Bo-
hurad, Bohuąud, serb. Bogdan, 
Bogoljub, rus. Boguslav, Bogo-
molov, toliau lenk. Bogun, Bo-
guta, Božęta, ček. Božena, Bo-
hut, Božek, BoheS ir kt. Iš šios 
šaknies slavų kalbose dar yra 
sudaryta visa eilė tolimesnių 
darinių, pvz. lenk. bogaty "tur
tingas", ček. ubohy "grynas, ne

turtingas" ir kt, Manoma, kad 
slavų bog- yra paskolintas iš 
sen. indų iranėnų, kurių protė
viai senų senovėje bus gyvenę 
dabartinėje pietinėje Rusijoje; 
pig. sen. indų bhaga- "dalis, lai
mė ; malonė; turtingas, malonin
gas viešpats, globėjas", avest. 
baga- "dalia, likimas, laimė; 
viešpats, dievas" ir kt. Baltų, jų 
tarpe ir lietuvių, kalbose šio žo
džio nėra iš senovės paveldėto; 
jį sutinkame tik vėlyvesniuose 
skoliniuose bagotas "turtingas", 
ubagas "beturtis, elgeta" ir kt. 
Kaip iš slavų Bogdan yra atsi-

i radęs mūsų Bagdonas, taip iš 
lenk.Bogusz yra kilęs Bagužas 

j (kirčiuojamas pirmame skieme
nyje; priesaga -usz cja yra pa
keistą į -užas tuo pat būdu, kaip 
ir žodyje arkužas "popieriaus 
lakštas" iš lenk. arkuSz). Dabar
tinis Baužas yra sulietuvinta iš 
Bagužas, arba gali būti atsira
dusi iš gudiškos lyties Bohuš, 
kurio priebalsis h galėjo būti 
vėliau išmestas; plg. žem. naika 
"bizūnas" iš gud. nahąika, pai-
belis iš gud. pohibel, arielka iš 
gud. harelka ir kt. Pavardė Bau
žas neturi nieko bendro su būd
vardžiu baužas "beragis, buo-
las, šmulas", kuris toliau yra 

susijęs su buožfc "burbuolė; drū« 
tesniu galu lazda; spragilas; 
bezmėnas", buožulas "burbuolė; 
varpo širdis", bužulas "bumbu
las" ir kt. ( 

Mūsų literatūrinėje kalboje 
pirmiausia vartotinas Bagužas 
(su šakniniu kirčiu), kurį jau 
nuo seniau pažįsta klaipėdiečiai 
lietuviai ir kt. Bohušas skambai 
perdaug gudiškai, o Baužas, at
rodo, tėra tik paprastas perdir
binys. 

"M. KALBOS" 
SKAITYTOJAMS 

Kas iš savo tarmės pažįsta 
žodį manta "gerybė, turtas", ma
loniai prašom pranešti "Mūsų 
kalbos" *redaktoriui Dirvos ad
resu. Iš raštų ar iš kitur pažįs
tama manta nereikalinga. Moks
liniam reikalui svarbu yra žino
ti, kur šis žodis nuo seniau bu
vo vartojamas. Už suteiktas au
tentiškas žinias rašomo straips
nio autorius bus didžiai dėkin
gas ir kuo galėdamas atsilygins. 

Ar prenumeruoji 
geriausiai informuotą 

savaitraštį 
Dirvą? 

'J 
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'afog tSio price to only 

imagine! This powerful 17-inch G-E Black-Daylitt, 
TV iei in Genuine Mahogany Veneer (not metal 
or plastic), with custom-built matching base—at a 
history-making price. You can count on a stand

out picture wherever you live—in a crowded city— 

or in a far-away area. Only a few of these bar-
Qain sets at this price—if you want on* act oawl 

S U O P I S  F U R N I T U R E  
6921 W«de Park Art. EX 1-0911 



ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 
MOKINIAMS 

šeštadienines mokyklos vyriau
sioji moksleivių grupė šį ketvir
tadienį, lapkričio 29 d. 6:30 vai. 
vakaro renkasi prie lietuvių sa
lės. Iš čia bus einama į Norwood 
biblioteką pamokai. 

Visi šeštadieninės mokyklos 
moksleiviai šeštadienį, gruodžio 
1 d., 12 vai. renkasi pamokoms 
I lietuvių salę. 

LIETUVOS UNIVERSITETO 
30 METŲ SUKAKTIE 

Lietuvių Kultūros Fondo Cle-
velando skyriaus valdyba drauge 
su Clevelando akademinių orga
nizacijų atstovais (Tautinių 
Korporacijų safnbūrio, Ateities 
Klubo, Varpininkų filisterių są
jungos, akademinio skaučių ir 
akademinio skautų sambūrio, 
Korp. Neo-Lithuania, Vytauto 
klubo ir Clevelando studentų 
draugijos) lapkričio 23 dienos 
bendrame posėdyje, nutarė ruoš
ti Lietuvos universiteto 30 me
tų sukakties iškilmingą minėji
mą. 

SKAUTŲ RINKLIAVAI 
PASIBAIGUS 

Jau ketvirtą kartą šiais ma
tais Clevelando visuomenė paro
dė savo nuoširdumą skautams, 
paremdama juos materialiai. 
Pirmą kartą buvo surinkta apie 
140 dolerių lietuvių skautų pa
siuntimui į pasaulinę jamboree 
Austrijoj. .Antrąjį ir trečiąją 
kartą clevelandiečiai dosniai 
rėmė ir tik jų parama Clevelan-
<Ję įvyko Akademinio Skautų Są
jūdžio ir L.S. Brolijos radų Su
važiavimai šį rudenį. Ketvirtą 
kartą visuomenė, o ypač skautų 

•tėvai ir bičiuliai daug prisidėjo 
prie Kalėdų siuntinėlių lietu-
vwms skautams Vokietijoj. 

-D.L.K. Vytauto draugovė, ku-

*WUMESE 
ri šią rinkliavą pravedė, surin
ko ir pasiuntė į Vokietiją 10 
maisto ir drabužių siuntinių, ku
rių svoris 210 svarų ir vertė 110 
dolerių. Viso pinigais ir kito 
mis gėrybėmis surinkta apie 17 0 
dolerių. Siuntiniai jau išsiųsti* 
o pinigai bus pasiųsti šią sa* 
vaitę. 4 

Diepholzo lietuvių skkautų 
Tuntininkas, dėkodamas cleve* 
landiečiams, rašo: "Buvom laba; 
giliai paliesti, sujaudinti ir kar^ 
tu pradžiuginti, kad mes nesa
me pamiršti. Malonu buvo suži
noti, kad ir už vandenyno plaksi 
lietuviškos širdys mums čia pa* 
silikusiems ir paliktiems". 

Visiems, savo auka prisidėju 
siems prie šio skautų gerojo dar
belio atlikimo, Clevelando ir 
Diepholzo skautų vardu reiškia
ma gilia padėka. 

D.L.K. Vytauto Draugovės 
draugininkas 

OPEREČIŲ IŠTRAUKŲ 
KONCERTAS 

i 
Lapkričio 25 d. lietuj salėj# 

įvykęs Petro Maželio koncertas 
(dalyvaujant S. Kudokienei ir 
Čiurlionio ansambliui), gana 
gausiai clevelandiečių aplanky
tas, buvo daugiausiai įdomus pa
rodytomis operetės ištraukomis, 
kurias (su dekoracijomis ir kos
tiumais) atliko -S/. Kudokienė Įr 
P. Maželis. * , 

Ypač "Grovo Ėiuksenburgo" 
ištrauka buvo įtikinanti (abu 
solistai tas pačias roles vaidino 
ir Kaune). Antra ištrauka (iš 
naujo parengta) buvo iš "Links
mosios našlės". Koncertas klau
sytojuose sužadino apetitą net... 
sHįgįlaukti Clevelando scenoje iš
tisos operetės (žinoma, pagei
davimas toli nuo rę&Jių galimy
bių). ^ . • :• V.', ' -

Kitose koncerto dalyse P. Ma
želis pasirodė, kaip ansamblio 
solistas ir net operinių arijų dai
nininkas, nors tai neatrodo esan-

^AlSriCOOPA 
gruodžio 1 d. 7 fal. vakarp 

LIETUVIŲ SALĖJE RENGIA 

DAINŲ IR ŠOKIŲ VAKARĄ 

Programoje dateuos senasis Cleveland© lietuvių 
"Dainos'* choras, vadovaujamas Prano Pesio Ir soliste 

Nora Braziulienė. Akompanuos Alg. N as vytis. 

Duetus dainuos frsenieji Clevelando dainininkai, 

kurių naujieji ateiviai dar nematė. Bus deklamacijos, įvai

ru r laimėjimu ir let* 

šokiams grieš Nėmanio orkestras. 

• įėjimas 76. centai. 

Kviečiami visi Clevelando lietuviai. 

) 

NAUJAS DRAUGININKAS 

r • • . 
D.L.K. Kęstučio jaunesniųjų 

skautų draugovės draugininkas 
vyr. skilt. Remigijus Vizgirda 
pasitraukė iš pareigų, nes pra
dėjo studijuoti. Draugovei dabar 
vadovauja Vietininkas psktn. Z. 
Dučmanas (1447 E. 65th St.). 

JULIAUS KAZĖNO 
OKTETAS, 

neseniai koncertavęs Chicagoje, 
gruodžio mėn. 1 d., 8 vai. vakaro 
koncertuoja vokiečių kultūros 
draugijos parengime (1400 E. 
55 St., Sachsenheim). 

RKO Keith'* 105th 
Lapkričio 28 — gruodžio 2 

dienos "NO HIGHWAY IN THE 
SKY" su James Stewart ir Mar-
lene Dietrich. 

ti tikroji jo sritis! Dekoracijos 
irgi buvo jo paties gamintos. 

Apskritai visas koncertas pub
likos buvo priimtas su pasiten
kinimu. , 

P R A N E Š I M  A S  
Pranešu savo gausingiems lietuviams kjiientaras, kad pakeičia į.-

darbo valandas šitaip: 
U iki 5, vakarais tik susitarus 

Trečiadieniai visai uždaryta 

DR. L. A. STARCE 
Optometristas 

Akių patikrinimas — Visoks regėjimo gydymas 
6411 St. Ct&ir 4** HE 1-1123 

ŪKAUTŲ SUEIGA 

Gruodžio mėn. 2 C1; ̂ sekma
dienį) 11:30 vai. čiurlioniečių pa
talpose įvyks D.L.K. Vytauto 
draugovės sueiga. Skautai daly
vauja uniformuoti. 

Berniukai, norintieji įstoti j 
D.L.K. Vytauto draugovę, "pra-

!. . :x ei 

I^OKTTff KILTIES 
DRAUGIJĄ 

.Clevelandiečia raginami įstoti 
nariais į įsteigtą Vilties draugi
ją, kuri rūpinsis tautinės min
ties spauda ir artimiausiu laiku 
perims tolimesnį Dirvos leidimą. 

Vilties reikalais prašome 
kreiptis į Dirvos redakciją, 682 
Superior Ave. 

is tikrųjų? 
h 

Kai jaunuolio, ar jaunuolės 
somi kreiptis pas draugininką _ „ . 

i . 1 -wr -1." - - fMo paprašoma skirti truputėli dau-psktn. Vyt* Kamentavicių, .$323 * ^ 1 

Russet Rd., telef. UT 1-4227.' '"«•*? H»P UetuvHkos bendruo 
menės gyvenimui, beveik visada 
jie atsako, kad nefali. Esą, rei
kia dirbti ar mokytis, o likus; 
laiką dar pašvęsti kitiems, tai 
nebėra kada gyveflti. O kas gi 
sakė, kad darbas Uitiems nėra 
didžiausias gyvenimu šaltinis ? . Tfc ' T? 

SKILTININKŲ KURSAI V 
• V' , • • • -f -V >> ' . . 

Clevelando ' Lietuvių ūkautų 
Vietininkija nori pravesti skil-
tininkų kursus kitų metų pra
džioje beivpradetį ruoštis numa
tytai "met^s. 
Škiltininftų kursų' programa. gau> 
plati ir ypač dėmesio kreipiama 
į tautinį auklėjimą. 

•. r • 

NAUJA KRAUTUVĖ 

žaislai KS5:. 
Sporto ir meškeriojimo reikmenys 

SUPERIOR SPORTING GOODS CO. 
6216 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

$ 

T A L I S  s t u d i o  
Fotografas —f • meisteris 

(pabaltietis) 

turėjęs studijas Rygoje ir Berlyne specialiai ki$į*; 

žvaigždėms ir portretams 

DABAR CLEVELAND! 
9400 Euclid Avenue' 

> x Telefonas — TY1-5456 

Atdara kasdi^m nuo 12 iki 8 vaL vąį v , 

Aug&Hautii kokybę — geriausias patarnavin^ia visiems 

naujiesiems amerikiečiams 

I. 

J. Gaižutis, gyvenantis Norr 
Road, Perry, Ohio, gruodžio 
mėn. 2 d. švenčia 65 metų am
žiaus sukaktį. J. Gaižutis yra 
senas Dirvos skaitytojas, į JAV 
atvyko 1913 metais. Visą laiką 
rėmė savo brolį ir tris seseris, 
likusias Lietuvoje. Iš tremties į 
JAV persikvietė brolio du sūnus 
su šeimomis ir jiems padėjo įsi
kurti. 

Jo sukakties progą Uršulė ir 
Kazys Gaižučiai siunčia geriau
sius sveikinimus ir linkėjimus. 

2S METŲ VEDYBINT 
SUKAKTIS 

Salomėja ir Martynas Nastop
kai lapkričio mėn. 25 d. atšven
tė 25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Sukaktuvininkai šiuo 
metu gyvena Solon, Ohio. 

SKAUTAI PRAŠO 
NUOTRAUKŲ 

X 
U5n4ir§li Iaetuvą gaftma labai 

greitai: Reikia tik nežinoti Lie
tuvos istorijoj neskaityti lie* 
tuviškų knysų, nesekti lietuviš
kos spaudos ij*, nedsaugauti su 
lietuviais 

V .  B  e  1  i  a  j a u t  

THE DANCE OF LIETUVA 

54 lietuvių tautiniai šokiai be? 

laidiniai 

Užsakyttttis ir pinigus siųsti 

DIRVOS redakcijai 
Kaina — $5. 

Mūsų specialybė 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

v v v -,ii jly/nvc 
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/look tnlįo the future 

w i ,i Ii. * į o ;  f  o  e  I  i  r *  g  -  o f ' . /  

s e c u r i t y  p  n  ę j b ;  n e r s  p  n  a  I ^  

'' i n (dĮ e p e»ffl e oc ęt .V 
r- ' < • . ' Jif • p 

Savers always welcome 

t 

KUIEI FEDtlil DEPOSIT WSOUNCE CttMHHOIf 

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 atvėsinimo sistema 

-

y 

G A S AS 

v LI EJ US 'A 

\NGLIS_ 

FURNACĖ CO., Medina, Ohio 

Jeigu Lietuvoje buvo galima 
ir reikalinga, jaunimui dalyvau
ti lietuviškose organizacijose, tai 
išeivijoje yra būtina ir privalo 
ma. 

Jaunos mergaitės daugiausia 
skaito "Movie Life". Bet kodėl? 
Juk filmų žvaigždėmis jos tik
rai nebus, o filmų žvaigždžių 
gyvenimas yra toks nepanašus 

X normalų gyvenimą, kad juo 
sekti tikrai nereikėtų. 

Noras tobulėti yra viena iš 
pagrindinių jaunystės žymių, 
Jos neturį negalėtų vadintis jauk 
nuoliais. 

į! 

D.L.K. Vytauto draugovės 
vedamą skautiškojo gyvenimo 
dienoraštį — albumą tvarko 
skautas Kęstutis Gaidžiūnas. Iki 
šiol dar mažai kas davė skautiš
kojo gyvenimo nuotraukų bei 
kt. medžiagos. Bičiuliai prašomi 
padėti, kad būtų 
gražesnį albumą. ; > 

REIKIA PADĖTI 

išlaikyti vienintelei lietuviškąjai 
gimnazijai laisvajame pasaulyje 
— šešioliktosios Vasario gim
nazijai Diepholze (Vokietijoje). 
Nors vieno dolerio auką šiam 
reikalui prašoma siųsti šiuo, ad
resu : S. Laniauskas, 1434 E. 95 
St., Cleveland, Ohio. (Telef. CE 
1-2173). Suaukotieji pinigai per 
BALFą tuojau pat persiunčiami 
gimnazijai. 

LIETUVIŲ SAL® 

išnuomojama 
koncertams, šokiams, . vestu* 

vėms ir kitokiems parengi

mams. Iš anksto kreipkitės pas 

Pr^ ĮJrbšaitį, lietuviu Klube 

6835 Superior Ave. 

George Waylonis 
keturių vyrų orkestras įvairiems 

parengimams. Prieinama kaina. 

Tel.: 
UL 1-2S93 

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS 

lietuvių tremtinių šeimoje. • Ga
lima susitarti dėl maitinimo. 

Kreiptis: Telef. EN 1-1377 

G Ė L E S  

pirkti lietuviams maloniausia ge

lių krautuvėj prie Lietuvių Salės 
Čia pasijusit kaip ir lietuviškoj krau

tuvėj. Čia galėsit gauti ir 

LIETUVIŠKŲ KALĖDINIŲ 
ATVIRUKŲ 

Pasirinkimas ii 7-nių rūHQ. # 

FRIENDLY FLOWER SHOPPE 

6901 Superior Ave. 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Hamų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

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

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-0911 

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenų# 
;s virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui 

&MOS KAINOS — MALONUS P AT ARN A VIMĄS 

ytlffi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
^ ~ |iet»viškoje krautuvėje 

KALĖDOS 
Daug žmonių laukia linksmų Kalėdų. Bet ne visi jau

sis linksmi. Tik būdami sveiki, turėdami savo pastogę ir 
sutaupų sulaukę Kalėdų, galės jaustis laimingi įr kūti ; 
linksmi.* * . 

Kalėdos — yra paraginimas taupyti. Taupydamas 
visada jausis laimingu. 

Lengvai prieinama taupymo vieta •• iįlETUVIŲ BAN* 
KAS. 

Taupymas yra Federal Insurance Coip. <•— JAV vai
dilos saugumo užtikrintas. 

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'HL 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 

C1# v  •  1 an  d« Ohio  

įfCf ro* ,S 

P J KERSIS 
Society for Savings Bldg.—Cleveland, OMe 

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2fi|| 

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

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
trarantuojarna. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

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

I I J SAMAS JEWELER 
| Persikėlė } saują didesnę ir gražesnę krautuvę 

I 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

| Dabar jau tarime didesnį rinkini Deimantų, žiedų, Laik-
| rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

I ifV ii*,-' .ifcra 

Walkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

4ldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

1 

6202 SUPERIOR AVE.' HEnderson 1-9292 

TP mmmmMm 
JAKUBS & SON ' 

. FUNERAL HOME 
Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Delia E. Jakuhs & William <!« Jakubs 
Lieensl^uoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotyoMi 

25 metai simpatis^so i*jęiintiB patarnaviiao 

€621 Edna Avenue < BNdicott 1-1769 
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DIRVA 
••**-

THE FIELD 

MnmtidqDt SdlliinisttScijos adresas — DfRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: ENdicott I - 44(J6 
Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Balys GA1D2IUNAS (buto telefonas: CArfield 1-7406)! 

Savęs apgaudinėjimas 
Net ir pastaruose ALT posė

džiuose ne iš vieno kalbėtojo lū
pų dar kartą buvo išleistas pasi
gyrimas bei pasididžiavimas, 
kad iš visų dėl savo nepriklau
somybės atgavimo kovojančiu 
tautų lietuvių esama geriausiai 
susiorganizavusių, čia esanti 
vieningiausia organizacinė siste
ma: Europoje — Vlikas, Ameri
koje — ALT... Jie apima vi
sas organizuotas politines sroves 
bei grupes, jie^eikia gražiai su
siklausydami, juose esančios 
grupės, nors turi ir skirtingų 
pažiūrų, tačiau pagrindiniais 
klausimais moka surasti ? i sietus 
priimtinus sprendimus. 

Tai labai gražu. Tai malonu 
patiems girdėti ir kitiems pa
sakyti. Bet ar tai tiesa? Ar tai 
nėra liūdnas ir net pavojingas 
savęs apgaudinėjimas? 

Vis labiau įsigali palinkimas 
nežiūrėti, kaip iš tikrųjų yra, 
bet tiktai tvirtinti, kad viskas 
yra labai gerai, puiku, žavinga, 
tiesiog didinga. O jei kas drįsta 
tuo paabejoti, tas apšaukiamas 
kiršintoju, vadais pasitikėjimo 
griovėju ir, žinoma ..., kenkėju 
Lietuvos laisvės kovoje. 

O vis dėlto labai jau daugelis 
jaučiame, kad taip labai žavinga 
ir didinga tose mūsų politiškai 
organizacinėse viršūnėse nėra... 
Ir didelis klausimas, ar užmerk
tomis akimis gyrimasis'vtikrai 
yra pačiam reikalui naudingas. 
Ar ne laikas visiškai atvirai pa
žiūrėti Į dalykus, juos įvertinti 
ir pagalvoti apie išvadas — ne
sibijant ir ne tokio jau skaisčia-
spalvio vaizdo, stengiantis tik 
jį pamatyti tokį, koks jis iš tik
rųjų yra. 

DIDIEJI VLIKO DARBAI 

Prisiminkime gerai —Ką per 
šiuos 1951-mus metus girdėjo
me apie Vliko darbus jo uždavi
nių yykdymo srityje? 

Paskutinis didysis jo žygis 
buvo — jo delegacijos apsilan
kymas Romoje. Apsilankymas 
pas Popiežių ir bandymai už-
męgsti ryšius su Italijoje šiuo 
metu valdančia partija. Bet tai 
buvo dar pernai. Be to, to di
džiojo žygio vaisiai neišaugo 
ypatingai dideli. Iš viso sunku 
pasakyti, kiek tų vaisių esama. 

šių metų žymesni žinomi žy
giai buvo — neoficialių atstovų 
apsilankymas Skandinavijoje ir 
Ispanijoje — Portugalijoje. Tai, 
žinoma, teigiami bandymai, tai 
lyg sėklos pabėrimas, kurios iš-
dygstant, išaugant ir vaisių at
nešant gal dar reikės ilgokai 
palaukti. 

Nuo pat vasaros pradžios 
viskas, ką apie Vliką girdime, 
tai jo derybos (ar kivirčiai) su 
Lietuvos Diplomatijos šefu. štai 
jau keli mėnesiai Vliko veiklą, 
atrodo, galima apibūdinti tokiu 
žodžių sąskambiu: "Lozoraitis, 
Lozoraičio, Lozoraičiui, prieš 
Lozoraitį, su Lozoraičiu ..." Ga
lėtum pamanyti, kad Lozoraitis 
yra Lietuvos okupantas ir Vy
riausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas visą savo energiją 
kreipia, kaip iš jo Lietuvą iš
laisvinti ... Kaip tas "didysis 
darbas" vyksta, yra .bandoma 
parodyti kitoje šio laikraščio 
vietoje, kiek tai įmanoma pada
ryti su turimais duomenimis. 

Viso to akivaizdoje auga klau
simas: ar toli nueisime, besidi
džiuodami savo tokiu "geriau
siu" politiniu susiorganizavimu ? 

O KAIP SU TARYBA? 

Amerikos Lietuvių Taryba sa
vo sudėtimi yra gražus čia gyve
nančių lietuvių politinio vienin
gumo pabrėžimas. Bet ar tai 
yra veiklos ar tik tylos vienin
gumas? 

Nei Tarybą sudarančios orga
nizacijos, hei jų į Tarybą pasiųs
ti atstovai neturi jokios progos 
dalyvauti Tarybos darbų link
mės nustatyme. Nei su tomis 
organizacijomis, nei su jų< at
stovais nesitariama nei iš anks
to, nei po visam. Vykdomasis 
Komitetas nei Tarybos suvažia
vimams, nei suvažiavimų pro
tarpiuose Tarybos nariams ne
patiekia nei savo* darbo planų 
nei tiems darbams vykdyti ski
riamų sąmatų. Viską sumano ir 
sprendžia pats vienas Vykdoma
sis Komitetas. 

Kad tai būtų bent taip! Pasi
rodo, kad visa eilė veiksmų at
liekama visų vardu, net ne visų 
Vykdomojo Komiteto narių nuo
monę išklausius. Vienas iš ryš
kiausių pavyzdžių — garsioji 
dviejų Vykd. Komiteto narių te
legrama. Niekas neginčija, kad 
telegramą gali siųsti -kas noru 
Bet kada Vykdomasis Komite
tas nutarė už tą, kaip sakoma, 
privačią (į Tarybos uždavinius 
visai neįeinančią) telegramą su
mokėti iš visuomenės sudėto Ta
rybos iždo? Be tokio nutarimo 
iždininkas negalėjo teisėtai pa
rašyti čekio (pats pirmininkas 
pareiškė nusistebėjimą, kaip jo 
ranka nesudrebėjo tai darant...) 
Iždo globėjai, tikrindami atskai
tomybę, turėjo pamatyti, jog tai 
yra neteisėtai padaryta išlaida. 
Bet jie to nematė, o jei ir matė, 

tai tylėjo. Paaiškėjus pačiame 
suvažiavime, kad padaryta ne
teisėtas veiksmas, taip pat jo
kios išvados iš to nepadaryta, 
visi tylėjo. Kodėl? Vis vardan 
tos vienybės ... Argi tai ne ty
los vienybė? 

Šis telegramos atsitikimas ne
svarbus : aštuoni doleriai tarp 
kelių dešimčių tūkstančių yra 
per menkas dalykas. Bet kas 
šiandien gali užtikrinti, kad ir 
daugelyje svarbesnių atvejų, ly
giai dėl esmės, lygiai dėl išlai
dų, nėra panašiai? 

Tarybos posėdžiuose šįmet iš
ryškėjo ir kitas reiškinys: jeigu 
viena Taryboje dalyvaujanti 
srovė, kuriuo klausimu jau turi 
savo nusistatymą, tai Taryboje 
jau nėra vietos apie tai kitokiai 
net ir nuomonei pareikšti, nes 
kitaip jau vis vien nebūsią ga
lima pasakyti... Vadinasi, nors 
ir neužmirštama pabrėžti, jog 
Taryba kovoja dėl nepriklauso
mos ir demokratinės Lietuvos, 
bet jos darbe jau vyrauja tipin
ga diktatoriška dvasia. Tik nuo
laidžių tylėjimu tokiose aplinky
bėse tegali būti išlaikyta išvir
šinė vienybė. 

Tokios yra būdingos mūsų 
"tobulojo" susiorganizavimo žy
mės ... Tuo būti patenkintiems 
ir džiaugtis tik iškabomis, nuo 
kurių turinys vis labiau tolsta, 
bene bus tik savęs apgaudinėji
mas. Apie tai reikia nedelsiant 
pagalvoti. Pagalvoti ne būtinai 
tik siekiant apgaulingas spalvas 
nudengti, o pagalvoti, kaip dar 
būtų galima padaryti, kad mūsų 
pasididžiavimas susiorganizavi
mo tobulumu būtų kiek galima 
tikresnis. 

Karinomenės šventė Brocktone 
Lietuvos kariuomenės šventSs 

minėjimas Brocktone, Mass. įvy
ko pačią šventės d. t. y. lapkri
čio 23 d. šv. Roko parapijos sa
lėje. Minėjimą suruošė tremtinių 
komitetas. 

Kalbėjo P. Viščinis, S. Sužie
dėlis ir J. Valaitis, Balf'o atsto
vas. Dainavo Valerija Barmienė, 
kuriai akomponavo muzikas Juo
zas Gaubas, abudu iš Bostono. 
Publikos daugumą sudarė trem
tiniai, bet nemažai buvo ir vie
tinių lietuvių. ' i 

Surinkta tremtiniams Vokieti
joje ir karo invalidams virš dvie
jų šimtų dol. 

Antroji minėjimo dalis įvyko 
lapkričio 25 d. Šv. Roko parapi
jos bažnyčioje, kur atlaikytos 
pamaldos už Lietuvos karius. 
Pamokslą pasakė kun. Al. Kli
mas. 

Toks minėjimas čia įvyko pir
mą kartą. Minėjimo pasisekimas 
programos ir publikos atžvilgiu 
rodo, kaip vykusiai tremtiniai 
atspėjo visuomenės nuotaikas ir 
reiškiamą pagarbą mūsų ka
riams, kuriais šioje klaikioje 
lietuvių tautos padėtyje tapo vi
si sąmoningi lietuviai. 

Minėjime P. Viščinis pareiškė, 
kad dabar lietuviai kovoja už 
Lietuvos interesus ne tik su sa
vo priešais, bet ir su tais lietu
viais, kurie tą kovą sąmoningai 
ar nesąmoningai trukdo, išeida
mi prieš ją ar neatlikdami tų 
uždavinių, kurių atlikimo iš jų 
laukia tauta. Aiškinimas, kad 

Lietuva kenčia už savo klaidas 
ar nuodėmės yra įžeidimas lie
tuvių tautos ir bolševikų smur
to pateisinimas. 

S. Sužiedėlis gražiai iškėlė lie
tuvių karžygiškumą ir atkaklų 
laisvės siekimą. Lietuvis karys 
niekuomet nebuvo laisvės gro
biku, o tik laisvės nešėju ir gy
nėju. 

Labai gyvai ir vaizdžiai rei
kalą padėti tremtiniams Vokie
tijoje ir karo invalidams iškėlė 
J. Valaitis. Jis nurodė, kad gra
žu pagerbti didvyrius, kai jie 
jau mirę, bet dar gražiau padėti 
tiems didvyriams prailginti jų 
gyvenimą. 

Pagirtina minėjimo rengėjų 
drąsa ruošti minėjimą pačią 
šventės dieną ir kalbėtojų temų 
paskirstymas, vieniems nekar
tojant to, ką kiti pasakė. 

RUSŲ EMIGRANTAI 
STEIGIA EGZILINI 

PARLAMENT Ą. 

- Po pasitarimų penkių rusų 
emigrantų draugijų atstovų 
Stuttgarde ir Wiesbadene, Alek
sandras Kerenskis pranešė, kad 
įkurtas pavergtos Rusijos iš
laisvinimui iš 60 asmenų "egzi-
linis parlamentas". 

To parlamento uždaviniuose 
numatyta visų emigrantų rusų 
sujungimas ir Rusijos išlaisvi

nimas. 

Lietuvi giedroj ir Indroj" 
m 

— tokiu vardu pavadintą lietu
vių rašytojų ir poetų kūrinių 
deklamacijų vakarą Stasys Pilka 
suruošė bręoklyniečiams lap
kričio 18 d. Alliance Hall patal
pose. 

Aktorius dideliu įsijautimu 
atliko vakaro programą, talki
ninkaujant operos solistei Feli
cijai Pupėnaitei ir pianistui 
Aleksui Mrozinskui. 

Nors buvo prisibaiminta, kad 
dėl vykstančių kitų tą dieną pa
rengimų gali nebūti gausiau 
publikos, tačiau publikos prisi
rinko daug daugiau, negu nor
maliai gali toje salėje sutilpti. 
Panašių vakarų Brooklyne dar 
ligi šiolei nebuvo buvę. 

H. KAČINSKAS A. 
DAUGUVIETYTĖ, 

du lietuviškojo teatro dramos 
aktoriai, pagrindines roles vaidi
no New Yorko rusų "Naujojo 
Teatro" antrojoje šio sezono 
premjeroje. Henrikas Kačinskas 
vaidino Kalebo Plemmerio, o Asė 
Dauguvietytė — jo dukters Ber
tos rolę inscenizuotoje 6 pa
veikslų Ch. Dickenso pasakoje 
"Svirplys užpečkyje". 

Veikalą režisavo S. H. Qr-
lovskis, rusų dramos teatro ak
torius. šis teatras yra vienas 
stipriausių rusų emigrantų teat
rų New Yorke. Mūsiškiai savo 
roles atliko pasigėrėtinai, susi
laukdami ypatingai palankių at
siliepimų iš spektaklyje atsilan
kiusių teatro meno žinovų ir 
žymių lankytojų. 

Spektaklio pamatyti, o ypač 
pasigėrėti Henriko- Kačinsko ir 
A. Dauguvietytės vaidyba, buvo 
nuvykęs nemažas ir newyorkie-
čių lietuvių būrelis. Buvo džiu
gu, kad mūsų aktoriai rado pro
gos dirbti savo profesinį darbą, 
bet kartu ėmė pavydas, kodėl 
New Yorko lietuviai tokio teat
ro negalėtų įkurti. 

Gruodžio mėn. 1 d. H. Kačins
kas vaidins Belugino "Vestuvė
se", veikale, kuris išleistas šio 
sezono pirmąja premjera ir da
bar statomas trečiakart. 

! f i 
NELĖ MAZALAITĖ, 

gyvenanti Brooklyne, priimta 
nariu į The Gallery of Living 
Catholic Authors. Ta organizaci
ja Amerikoje veikia nuo 1932 
m. apjungdama šiame krašte gy
venančius rašytojus ir rūpinda-
mosi jų raštų leidimu, šiuo me
tu rašytoja pabaigė romaną 
"Senmergė" ir pradėjo ruošti 
spaudai novelių ciklą "Miestelis, 
kuris buvo mano". 

RENATĖS JONAITYT8Š 

gydymo lėšoms sutelkti koncer
tas, kurį surengė BALF'direkto-
riato komisija, atnešė per 2C0 
dol. Kadangi tos komisijos pir
mininkas J. Ginkus dar prieš tai 
buvo 50 dol. tam tikslui gavęs, 
tai tuo būdu visa akcija davė 
250 dol. BALFas informuoja, 
kad kartu su šia suma Renatei 
gydyti fonde jau yra 500 dol. 
Taigi, dar trūksta apie 200 dol. 

Koncertą Alliance Hall atida
rė J. Ginkus. Renatės gydymo 
reikalu kalbėjo Br. Kulys ir J. 
Valakas. Dainavo Rožė Maine
lytė, akompanuojant S. Levic
kienei, ir Aleksas Vasiliauskas, 
palydimas Alekso Mrozinsko. 
Stepas Zobarskas paskaitė savo 
"Dolerį iš Pittsburgho", o Vita
lis Žukauskas — Nelės Mazalai-
tės kūrinį apie tremtinius* šeš
tadieninės Maironio vardo mo 
kyklos mokinės padeklamavo ei
lėraščių. 

N. METŲ SUTIKIMAI 

Akad. samb. "šviesa" N. Metų 
sutikimą ir šiemet rengia Knapp 
Mansion salėje. 

Savo pirmąjį viešą koncertą 
N. Metų išvakarėse ruošia Alg. 
Kačanausko vadovaujamas vy
rų balsų kvartetas. Kartu tai 

bus ir N. Metų sutiktuvės su 
platesne programa ir šokiais, šis 
parengimas įvyks naujai atre
montuotose Grand Paradise sa
lėse. 

NAUJA LIETUVIŠKA 
1IOKYKLA 

Prieš mėnesį New Yorke įsi
kūrusi lietuvių evangelikų pa
rapija, susirūpino lietuviškosios 
mokyklos reikalu, šį sekmadienį 
po pamaldų St. John parapijos 
salėje Brooklyne susirenka mo
kyklinio amžiaus vaikai pirmųjų 
pamokų. 

Mokyklos reikalais rūpinasi 
trijų asmenų komisija: B. Gau-
rienė, Anskolis ir Lisauskienė. 

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 

Amerikos Legiono Dariaus ir 
Girėno posto, Lithuanian Mem
orial Post ir Ramovėnų rūpes
čiu, Apreiškimo parapijos salėje 
pereitą sekmadienį paminėta 

Lietuvos kariuomenės tif Lietu
vos krikšto sukaktis. 

Minėjimą vedė Dariaus ir Gi
rėno posto vadas K. Jurgėla, 
kartu trumpai apžvelgdamas ka
raliaus Mindaugo karūnavimosi 
ir Lietuvos krikšto sukaktį. P. 
Jurgėla skaitė paskaitą apie Lie
tuvos kariuomenę. 

Meninę dalį atliko Operetės 
Vyrų Choras, vedamas Mykolq 
Liuberskio^ t 

ALGIRDAS BRAZIS, 

kuris jau pradėjo dirbti Metro
politan Operoje ir jau yra dai
navęs "Rigoletto" ir "Aidos" 
operose, dalyvauja ir lietuvių 
gyvenime, kas ligi šiolei buvo 
neįprasta kitiems mūsų meni
ninkams, dirbantiems aukštose 
meno įstaigose. Perfeitą sekma
dienį jis atsilankė Renatei gy
dyti suruoštajame koncerte, ku
riame pasakė keletą sveikinimo 
žodžių. Jis atsip^šė, kad negalįs 
dainuoti už Metropolitan operos 

ribų, nes jį riša sutartis su šia , 
kompanija, pabrėždamas, kad 
jam padainuoti šia proga būtų 
labai miela. Koncerto svečiai 
jam sukėlė karštų ovacijų. Buvo 
džiaugtasi, kad lietuviai, nors ir " 
aukštose vietose būdami, lietu
viškų reikalų nepamiršta. 

\ 
PIRMAS "KARIO" 

GIMTADIENIS 

4 pasaulio lfetuvių karių žurna
las "Karys", Simano Urbono re-# 

daguojamas, kariuomenės šven* 
tės sukakties proga išėjo pasi-' 
puošęs įspūdingu fragmentu iŠ 
nuotraukos, vaizduojančios Ka
rių Kapines Kaune. Turinyje 
apstu medžiagos iš prisiminimų 
apie Lietuvos kariuomenę Lap
kričio 23 proga, šiuo numeriu 
"Karys" pradeda savo antruo
sius metus Amerikoje. 

Artimiausiu laiku žada išeiti 
numerių su informacinėmis ži-

Į niomis apie atskiras lietuvių di
lesniąsias kolonijas, pirma Ame
rikoje, o paskui ir kitose šalyse. 

Mindaugo krikšto reikšme 
- Lapkr. 25 d. Clevelande Min- | 

daugo krikštas buvo paminėtas 
pamaldomis Clevelando katedro
je ir dr. A. Kučo paskaita. 

Pamaldų metu katedra buvo 
pilna lietuvių. Tačiau, nors iš 
anksto buvo skelbiama, kad toks 
ir toks monsignoras pasakys 
atitinkamą pamokslą, pamoksle 
nebuvo nei žodžio apie daiyką 
prisiminta. Mišių intencija trum
pai tepaminėta tarp vietinių baž
nytinių pranešimų. 

Dr. A. Kučas savo paskaitoje 
tikrai gražiai išryškkino Min
daugo krikšto reikšmę ir net ne 
vieną skeptiką galėjo įtikinti, 
jog1 tai buvo lietuvių tautai tik
rai reikšmingas įvykis. 

Paskaitoje buvo iškelta Min
daugo apsikrikštijimo politinė 
reikšmė, štai bendrais bruožais 
paskaitos tezės: Į 

1. Mindaugas buvo pirmutinis 
valdovas, kuris jau 13-me am
žiuje sukūrė tikrai suvienytą 
valstybę./Nei Prancūzija, nei 
Vokietija, nors turėjo karalius 
bei imperatorius, tuo metu dar 
nebuvo taip suvienytos. 4 

2. Mindaugo apsikrikštijimo 
aktas buvo priemonė gauti su
vienytai Lietuvos valstybei tarp
tautinį pripažinimą, nes pagal 
ano meto tarptautinius dėsnius 
nekrikščionių kraštas buvo lai
komas "niekieno žemė", kuri 
galėjo būti kiekvieno užkariau
tojo teisėtai pasisavinta. 

3. Mindaugas jau 13-me am
žiuje parodė ir šiems laikams 
pavyzdžiu galintį būti nepriklau
somybės supratimą. Tai liudija 
jo rūpinimasis ir diplomatiniai 
žygiai, kad apsikrikštijus Lie
tuvos vyskupija būtų nepriklau
soma nuo Rygos ar kito krašto 
vyskupų, bet turėtų ryšius tie
siog su popiežium. Ir to Mindau
gas pasiekė, nors pradžioje, prieš 
jo valią, ir buvo bandyta kitaip 
susitvarkyti. 

4. Mindaugas apie 10- metų 
buvo tarptautiškkai pripažintas, 
vienintelės anuo metu tikrai su
vienytos valstybes vainikuotas 
karalius. 

5. Krikščionybė Lietuvoje ne
buvo ypatingas perversmas re
liginiu atžvilgiu, kadangi senoji 
Lietuvių religija nuo krikščio
nybės skyrėsi daugiau sata for
momis, bet ne esme. 

Tuo būdu Mindaugo žygį ten
ka laikyti tautiškai politiniu ak
tu, laikinai pavykusiu bandymu 
iškelti Lietuvą į pirmąsias vie
tas ano meto Europoje. Jei tas 
bandymas nebūtų buvęs vėliau 
sugriautas, Lietuvos istorija gal 
būtų buvusi kitokia. 

Nelisdamas tiesiogiai klausi
mo, ar Lietuvoje krikščionybė 

yra 700 ar 500 amžiaus, prele
gentas priminė, kad niekur 
krikščionybė neįsigalėjo iš kar
to. Romos imperijoj reikėjo 300 
metų, kol ji tapo bent oficialiai 
krikščioniška. Ligi krikščiony
bės banga priėjo ligi Lietuvos, 
natūraliai praėjo dar apie 1000 
metų, nes ir kitus, artimesnius 
krašįus ji apėmė žengdama to-, 
lyn labai iš lėto. Kiekviename 
krašte praėjo šimtai metų iki 
pilnesnio krikščionybės įsigalė
jimo nuo pirmojo krikštų — val
dovų krikšto. Lietuvos "pavėla
vimas" čia nėra koks lietuvių 
"atsilikimas", o tik jos geogra
finės padėties pasėka. Juo la
biau, kad, kaip pirma minėta, 
lietuvių tauta nei kultūros, nei 
moralės atžvilgiu ir pirma ne
buvo atsilikusi, o priešingai: 
Lietuvoje nebuvo vergijos, mes 
esam laisvos tautos palikuonyse 
Jau Mindaugo suvienyta valsty
bė nebebuvo feodalinė valstybe, 
o Vytauto sukurtai valdovo ab

soliutizmas pralenkė vakarų 
kraštus bent trimis šimtmečiais. 
Baudžiava į Lietuvą atnešta tik 
rusų. 

Tad krikščionybė Lietuvoje 
buvo daugiau liauja forma, pri
siderinimas prie Europoj įsiga
linčio naujo gyvenimo būdo, nau
jo dėsnių išreiškimo, ši forma 
Lietuvoj prigijo ne lėčiau, kaip 
kitur. Tos ligos pradžia buvo 
Mindaugo laikais, o visiškas per-
siformavimas baigėsi jau net 
gerokai, po Vytauto, nors Vytau
to laikais padarytas didžiausias 
šuolis. 

Krikščionybės problema Lie
tuvoj -buvo aukštai susijusi'su 
ligi tol nuošaliai buvusios Lie
tuvos, kaip valstybės, įsijungi
mų į Europos valstybių šeimą. 

Po paskaitos buvo religinio 
turinio koncertas (J. Krikštolai-
tytė, J. Kazėnas, deki. J. SUaa-
pužis ir Ig. Gatautis). 

Išrinkime SLA iždininku 
Jl. S. Trečioką 

Kad būtų sutaupyta daug pi
nigų ir laiko SLA narių naudai, 
kad SLA reikalai būtų atlikti 
gerai ir greitai, kad SLA ap-
drauda ir pašalpa būtų stipriau
sia ir kad SLA narių visi reika
lai būtų pilnai apsaugoti, yra 
būtinai reikalinga balsuoti už A. 
S. Trečioką ir išrinkti jį į SLA 
Centro Iždininko vietą. ALBI
NAS S. TREČIOKAS dirba SLA 
narių naudai" virš 25 metų. Buvo 
SLA seimuose išrinktas į Ap-

švietos ir Finansų komisijas ir 
pavyzdingai dirbo jose 10 metų. 
Taip pat be pertraukos yra SLA 
245 kuopos ir 5-to apskričio 
valdyboje virš 25 metų. Be to, 
jis yra New Jersey ir New York 
valstybių pripažintas apdraudos 
žinovas. Todėl visi SLA nariai 
yra prašomi balsuoti už Albiną 
S. Trečioką į SLA Centro Iždir 
ninko vietą. 

SLA 245 kuopos ir SLA 5-to 
apskr. Valdybos N a r i a i 

TREMTIES leidiniai 
V. Putino — Mykolaičio ALTO&IŲ ŠEŠĖLY, 

visos 3 dalys vienoje gražiai įrištoje knygoje 4 doL, 
Igno šeiniaus KUPRELIS, įrištas drobėj 2 doL* 
Vytauto Alanto naujas romanas PRAGARO 

POŠVAISTĖS, 433 pusi., įrištas drobėje .. 3,5 dol. 
Šios knygos — gražus Jūsų buto papuošalas bei tiUkamiavdHa 

dovana. Jas galima užsisakyti per TREMTIES atstovus. 

Clevelande gyveną tautiečiai netrukus galia nurodytų knygf 
gputi DIRVOJE. 

> Chicago j e užsisakoma šiuo adresu: 

Mr. A. Siliūnas, 5125 So. La Crosse Ave. 
Chicago 38, 111. 

ir kitose TREMTY skelbiamose atstovybčtf*. 
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