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KAS IR KUR 
• Rusai pakėlė į užsienius siun
čiamų laiškų tarifą. Dabar už 
paprastą laišką iš Rusijos (taip 
pat ir iš Lietuvos) reikia mo
kėti 40 kapeikų, už atviruką — 
25 kapeikos. Laiško registravi
mas — 70 kapeikų. Iš Amerikos 
j užsienius paprastas laiškas ap
mokamas 5 centais. Rusai ofici
aliai sako, kad doleris yra keturi 
rubliai, bet iš laiškų kainos išei
na, kad doleris yra net 8 rubliai. 

• Paskutiniuoju laiku j Austra
liją iš Vokietijos emigruojančius 
tremtinius veža lėktuvais. Ke
lionė trnka penkias dienas. Ve
ža britų kelionių biuro lėktuvais. 

• šachmatininkas Povilas Vai
tonis, gyvenąs Hamiltone, Kana
doj, šachmatų pirmenybėse lai
mėjo Ontario šachmatų meiste
rio vardą. Jo laimėjimą plačiai 
aprašė Kanados spauda. 

• Prasidėjus mokslo metams, 
daugumoje lietuvių kalonijų at
gaivinamos arba steigiamos šeš
tadieninės lietuviškos mokyklos, 
kuriose mokoma lietuvių kalbos, 
Lietuvos istorijos, geografijos, 
kai kur ir literatūros. 

• Į Amerikos imigracijos įstai-
gą Montrealyje, Kanadoje, nu
keltas imigracijos inspektoriau^ 
pareigoms lietuvis visuomeninin
kas Vytautas Sirvydas. 

• IRO susitarė su JAV katali
kų, protestantų ir žydų religinė
mis organizacijomis pervežti į 
JAV 100 tremtinių invalidų ir 
lt šeimų. 
• Girdėti, kad IRO savo veiklą 
pratęs iki 1951 metų rugsėjo 
mėnesio. Esamu nutarimu, jos 
veikla turi baigtis 1951 metų 
kovo mėnesį. 

• Teisininkas Martynas Kavolis 
tebegyvena Vokietijoje ir dirba 
IRO įstaigoje Ebingene. 
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• Laikraštininkas V. Alseika, 
gyvenęs Bostone, persikėlė gy
venti į Clevelandą. 

• Kun. Kazys Mažutis, dabar 
gyvenąs Bostone, išleido knyge 
lę, pavadintą Didžiosios Grumty
nės. Knygelę galima gauti Dar
bininko redakcijoje, 366 W. Bro
adway, So. Boston, Mass. Kny
gelė spausdinta Vokietijoj. 

MONCRIEF ŠILDYMAS 
Clevelando namų savininkų pasirinkimas per 
daugiau kaip 50 metų. GAS — OIL — CQAL 

THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio 

• Toronto universitete 
nį darbą dirba chemikai inžinie
riai A. Zubrys ir Jonas Mauru
kas. 

• Tarptautinėje futbolo olimpi
adoje Rio de Janeiro plevėsavo ir 
Lietuvos vėliava. Nors Lietuva 
savo komandos ir neturėjo, bet 
ją sumaniai atstovavo sporti
ninkas ir radijo pranešėjas Ed. 
Girčys. 

• Šachmatininkas Škėma Nau
josios Anglijos pirmenybėse Pro
vidence, R. I., laimėjo antrą vie
tą. Jis surinko tik 1Ą taško ma
žiau, kaip pirmą vietą laimėjęs. 

Mes duodame ir iškeičiame Eagle Stamps 

THE MAY CO.'S BASEMENT 

's > * Vaikams 
aprangos reikmenys 

"BeHWM Crib paklodės, 36x50 dydžio. Dirbti 
iilko ir satino. Jacquard. Rausvos ir melsvos^ 
"Baby Mae" medvilnės marškinukai. Puikios 

minkštos baltos medvilnės. 
"Baby Mae" megztos suknelės iš minkitos 
geros rūšies medvilnes. Puikaus darbo. 
"Pepperell" priėmimo skepetos, kurios to
kios malonios Baltos su rausvu ar melsvu^ 
Dviem budais užtraukiamos kelnaitės. Tikrai 
praktiškos kūdikiams. Dydžiai 2 iki 6. 
Vilnonių batukų komplektas. Puikios ruiles 
trijų dalių minkštos vilnos komplektas. 
Vilnoniai megztiniai paltukai, idealus kūdi

kiams drėgnam orui esant. 
Dideli šalikai iš gryniausios vilnos. Gražiai 

padaryti ir tikrai patogus 
"Koroseal" kudidkių kelnaitės. Geros rūšies ne

pers la m pamos kelnaitės. Ilgai dėvisi. 
Flanelinės suknelės ir kimono. Truputi ydin» 
dingi, minkštos flanelės. Šilti. -k 
Persiūti padėklai populiraus 17x18 colių 
dy-iiio, kiek ydingi, gero darbo, jlf?a' laiko. 
Persiūti padėklai populiąrraus 17x18 colių 

dūkas — su atsk. emal. indėkltl. H i gi- -JL 
eniška ir labai patogu. „ 

Jėgai lavinti keduti, gerai padaryta, /"V 
tvirtai stovi. «'• 

Geros rūšies baltos Phillipine suknelės 
labai dailu mažoms mergytėms. 

1.99 
2"S>1 
1.00 
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39c 
1,99 
1.99 
3.99 
50c 

4 "%1 
UŽ 

1.99 
Paukščio akies spalvos 

pakl.odel.es 
27x27 colių dydžio, minkštos, 2." 
sugeriančios. Gera rūšis. tūz. 

Basement Infant's And Kiddies' Department 
T
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BERNIUKAMS "Hop.-*-long Cassidy" 

KOJINĖS ELASTIŠKAIS RIEŠAIS 
Truputį ydingos, 39 c'entų rūšies 

Berniukai, štai kojinės, tokios pačios, kaip jūsų 
mėgiamiausių herojų. Pasirinkimas visokiausių 
pageidaujamų spalvų. Dydžiai nuo 7 iki ĮO1^. 

29c 
V k.1i 

S L A  P R O B L E M O S  
Žodį turi brolis A. M. Augūnas iš Bay Shore, N. Y. 

SLA reikalų svarstymas ir lei
dimas SLA nariams pareikšti 
nuomones yra labai pagirtinas 
Dirvos žingsnis. Taip Dirvai pa
sitvarkius, ir aš, ilgametis SLA 
narys, prašausi balso. 

Ar tas svarstymas pėr Bfrvą 
duos SLA,organizacijai greit ir 
matomos nandos ir ar patenkins 
paskirų narių (spėju — didžiu
mos) norą padaryti labai reika
lingų pakeitimų Tėvynėj, tą tik 
ateitis parodys. Bet bėrai ir tas, 
kad Dirva pasidrąsino atidaryti 
savo skiltis diskusijoms apie 
SLA reikalus. Nes, mat, tiems 
reikalams leidžiamas SLA orga
nas Tėvynė apsitvėrė geležine 
siena (per seimų nutarimus) ir 
leidžia pareikšti mintį tik tiems, 
kurie sugeba-jas pareikšti taip, 
kaip "konstitucija leidžia". O 
ja tik tie asmenys, kurie nori 
tik tie asmenys, kurie nori ar 
ar nenori kurį rašinį į Tėvynę 
idėti, tai kitiems SLA nariams 
ir nelieka galimybės laisvai ir 
nevaržomai pasirodyti Tėvynėje 
su savo nuomonėmis. 

SLA vadovybės rinkimo metu 
gal ir pateisinama uždaryti Tė
vynės duris rinkiminei propagan
dai. Bet visiems kitiems SLA 
reikalams Tėvynė turėtų būti at
daru, kad būtų galima pakalbėti 
ir padiskutuoti apie visus be iš
imties SLA reikalus. Aišku, kad 
SLA narys, kuriam rūpi orga
nizacijos gerovė ir garbė, nera
šys siekdamas organizacijai pa
kenkti, o pasisakys mintį, kaip 
būtų galima ką pagerinti. Na
riai, tas mintis bei sumanymus 
skaitydami, turėtų progos geriau 
su reikalais susipažinti ir kuopų 
susirinkimuose tą aptarti ir pri

rengti delegatus, kad padarytų 
reikalingus nutarimus. Argi toks 
konstruktyvus darbas gali būti 
priešingas organizacijos gero
vei? O vienok prie dabartinės 
"konstitucijos" tas skaitoma ne
naudingu ar net kenksmingu. 

Šiuo laiku SLA ofgano Tėvy
nės klausimas yra labai svarbus 
ir jį reikia nuodugniai apsvarsty
ti, kad būtų galima padaryti rei
kalingus pakeitimus. Jeigu to 
bus atsiekta (žinoma, ne anks
čiau, kaip ateinančiame seime), 
tai būtų didelė nauda organiza
cijai, jos nariams ir visai Ameri
kos lietuvių išeivijai, o Dirvai už 
tai būtų didelis dėkui. 

Dirva 35-me numeryje smulk
meniškai skaičiuoja Tėvynės pa
jamas ir išlaidas. Aš tuo tarpu į 
skaičius nesigilinsiu. Tai ne taip 
svarbu. Svarbu yra štai kas: 

Ar Tėvynė, tokia, kokia ji da
bar yra, atneša naudą ir garbę 
organizacijai, ar ji patenkina di
džiumą SLA narių ir ar ji yra 
naudinga bei reikalinga seniems 
ir naujiems Amerikos lietu
viams ? 

Nesuklysiu pasakydasrtaš, kad 
į tą klausimą didelė didžiuma 
narių ir nenarių trumpai atsa
kys: negera, nenaudinga ir ne
reikalinga. 

Jeigu taip, tai kodėl SLA va
dovybė ir seimai to nematė ir 
nepakeitė? Atsakant į tą klausi
mą tenka pasakyti, jog, matyti, 
kas nors, kur nors viršūnėse to
kios Tėvynės nori ir todėl ji to
kia yra. Kokiais išskaičiavimais 
to norima, nespėliosiu, tai ne
svarbu. Svarbu prirengti narius 
taip, kad jie tuos norus galėtų 
nustumti į šalį, o Tėvynę vėl pa-

T R E M T I S  
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina nve 1959 metų 
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje 

— 69 centf vienam mėnesiui — 

TREMTIES atstovai: 
Visai Amerikai, išskyras Chicagos miestą — 

St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio 

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

EMDAMI TREMTĮ, REMIAME VOKIETIJOJ® 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UžJURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 

daryti tokią, kokia ji kadaise 
buvo: prakilni, garbinga ir vi
siems naudinga.. 

Tokia mintis, kad dabartinė 
Tėvynė yra reikalinga, gali būti 
tik centro raštinėje. Jeigu raš
tinė taip manytų ar mano, tai 
ji turi žinoti ir, be abejo, žino, 
kad jei Tėvynė kam ir duoda 
naudos, tai tik niekam kitam, 
kaip kuopų organizatoriams, ku
rie "verbuoja" naujus narius. 
Bet jeigu Tėvynė pašvenčiama 
tik organizatoriams, naujus na
rius padėti prirašyti, tai kuriems 
galams jos spausdina dešimtį 
tūkstančių, kada užtektų tik apie 
vieną tūkstantį ir tai tik kartą 
per mėnesį vietoj kiekvienos sa
vaitės? Juk ne paslaptis, kad ir 
patys organizatoriai visko kas 
savaitę neskaito, o tik pasijuo
kia ir dar pasipiktina, kad jų in
telektas įžeidžiamas. Todėl ne-
band-ykime savęs apgaudinėti, 
manydami, kad per Tėvynę lavi
name ir skatiname organizato
rius ir tik jos dėka gaunam daug 
"priverbuotų" narių. Tą lygiai 
gerai pasieksim siųsdami orga
nizatoriams Tėvynę ir tik kartą 
oer mėnesį. 

, Spausdindami Tėvynę kartą 
per mėnesį ir siuntinėdami tik 
organizatoriams, sutaupysime lė
šų fondui tūkstančius dolerių. Jei 
manome, kad apyskaitos ir pro
tokolai svarbu pranešti ir na
riams, tai pasiųskime jiems tai 
porą kartų per metus, nes ir da
bar jie nieko daugiau negauna, 
kaip tik tiek. 

Leidžiant Tėvynę kartą per 
mėnesį ir tik vieną tūkstantį, o 
visiems nariams tik du kartus 
rjer metus, nereikės tiek tonų po-
pierio, nereikės tiek paštui mo
kėti, qereiks tiek išlaidų ekspe
dicijai, p ir^S-dolerinio redakto
riaus nereikės, nes ta darbą su
tvarkys raštinėje dirbanti mer
gaitė ar spaustuvės darbininkas, 
cašvęsdamas tam per mėnesį 
ketvertą dienų. 

,, Jeigu norima ir manoma Tė
vynę laikyt tokią, kokia ji yra, 
tai šis planas būtų sveikas ir 
pelningas. Bet jeigu norime Tė
vynės, kaip laikraščio, didžiau
sios Amerikos lietuviu organiza
cijos organo, kuris neštų visiems 
naudą ir garbę, kultūrą ir ap-
švietą. tai čia jau kitas klausi
mas. Tuo klausimu gal teks pa
kalbėti vėliau. 

E L  D O R A D O  
J. švaistas 

Galų gale suskambo visuose sky
riuose Įspėjamieji skambalai, sustaugė 
sirena ir laivas pajudėjo. Po keturių 
valandų tvarkymosi, rikiavimo ir ilgo, 
nekantraus laukimo, laive prasidėjo 
naujas kelionės etapas. Visur DyPy 
gyvenime tas pats kantrybės ir nervų 
tampymas. 

Laivas didžiulis, baltas ir žvilgąs, 
tarytum svajonė. Kaip milžiniškas ke
lių aukštų pastatas plūduriavo jis Bre-
merhaven'o uoste, pačiam šiauriniam 
Vokietijos pakraštyje. Stambios auksi
nės raidės USAT GENERAL M. B. 
STEWART iš tolo garsino ano vyro 
vardą. 

Uosto vandenyse laivas judėjo pa
mažu, pasisukinėdamas. Panašu buvo 
į žmogų, kuris ilgesnėn kelionėn išvyk
damas, lyg apsigalvoja, apsižvalgo, kol 
nutolsta nuo namų. Tik tada paspar
tina žingsnį. 

Krantinė buvo nuošali, prekinė, už
krauta ir nedžiuginanti akies. Nei paly
dovų, nei įprasto klegesio atsisveiki

nant bei išleidžiant nebuvo. Tikras 
tremtinių transportas, kurie seniai jau 
vieniši, nuo visko atskirti ir etapų eta
pais varinėjami. 

Šitokia nuotaika rySkėjo daugelio 
išplaukiančiųjų veiduose. Keista, sun
kiai išaiškinama nuotaika, kada atlieka
mas veiksmas savo ir ne savo valia, ka
da priverstinai pasirenkama viena iš 
mažiau blogų išeičių. Rodos, vėl 
iš naujo ir gal paskutinį kartą atsisvei
kinama ne su svetima šalim, bet su 
savo tėvyne. Dabar jau žymiai tolėjo 
tėvynė. Skaudesnis beviltiškumas siau
bė sielą ir klaikia baime draskė širdį, 
tarytum laukinio paukščio, sugniaužto 
saujoje. 

Vytautas Raudenis su savo žmona 
Kristina stovėjo denyje B atsirėmę ap
tvaros. Keista atrodė: abudu žiūrėjo ne 
į priekį, laivo kryptimi, bet atgal, į 
krantinę. Krantinėje tebestoviniavo 
bent dešimtis Konsuliarinės DP Patik
rinimo Komisijos pareigūnų ir keliolika 
vietinių vokiečių smalsuolių. 

Kristina suprato savo vyro būseną, 
bet ji nekantri ir nepakentė tylėjimo. 

— Ko toks susimąstęs ir nieko ne
kalbi? Juk, rodos, viskas dabar baigta 
ir, .galima sakyti, laimingai. Sudieu, 
Europa ir visas mūsų pragaras. 

Vytautas staiga krustelėjo. Jo akys 
nervingai žybčiojo ir blaškėsi. 

— Baigta tai baigta. Bet tasai nuo
latinis tampymas, kvotos, įtarinėjimai 
taip jau paveikė nervus, jog negaliu at
sigauti. Kai pagalvoju, atrodo kvaila, 
bet šit savaime, prieš savo valią,dairaus 
į krantą ir tarytum su laukine baime 
žiūriu, ar neatsiveja dar kas nors ir ne
moja, kad sustabdytų laivą. Gal vėl koks 
pasalūniškas skundas ir vėl begalinis 
tampymas. Ak, tie judošiški skundai, 
o paskum tokia neaiški, kankinanti būk
lė ... Svarbiausia, kad nieko nežinai, 
kas, dėl ko. Niekas nepasako. Aiškiai 
jauti, kad yra priešas, bet kur ir kas? 
Nei kaip gintis, nei kur pagalbos šauk
tis... Tikrai, kaip piktosios dvasios ap
sėstas, kuri jau nebijo nei švento kry
žiaus, nei maldos. Matai gi: Juozaičiai, 
Karklėnai, Degėsiai turėjo būti mūsų 
transporte, šiame laive, bet neplaukia 

v kartu. Vadinasi, sulaikyti ir pačiu pas
kutiniu momentu. Visas komisijas, ro
dos, švariai, tvarkingai praėjo, o čia, 
paskutinėj stovykloj, įkliuvo tp * tiek. 

•m 
As esu tikras, kad laimingai baigsis, 
bet kiek žmonėms vargeT ir nervų 
kaštuos... 

— Kiti tiek pergyvena, kad rimtai 
suserga. 

— Na, kaip gi nesusirgs! Daugelis 
mūsų serga persekiojimo ir baimės li
ga. Ir visai ne dėl savo kaltės. Bet ten, 
aš manau, pagysim. Amerika laisvas ir 
platus kraštas, šitą juodoji ranka gal 
ten nebepasieks. 

— Tu manai, bolševikai? 
— Na, žinoma! Kas gi kitas! Jie 

veikė ir tbeveikia per visas globojamą
sias įstaigas. Tiek pirmiau UNRRA, 
tiek dabar IRO jų netrūksta. Dažnai 
nebežinodavai, ar tos įstaigos užtaria, 
globoja tave, ar skandina. Juk atsimeni 
pačius pirmuosius skryningus. Esminis, 
klausimas būdavo: kodėl pasitraukei 
nuo bolševikų? Kodėl atsiradai Vokie
tijoje, o ne kur kitur? Ir kaip atsiradai? 
Vadinasi, kaip perėjai Vokietijos sie
ną: traukiniu, arkliais, automobiliu, ar 
pėsčias? Jei arkliais ar automobiliu, tai 
kur juos paskum padėjai? Kam parda
vei, už kiek? Jei pasakei gerą kainą, 
tai tu vokiečių draugas, atsieit, nacis, 

. fašistas! O jei toksai, tai bolševikų prie
šas, tuo pat ir sąjungininkų, nes anie 
draugai. Tokį tik į Niurnbergą, į teis
ią, arba repatrijuoti, vadinasi, tiems 

patiems bolševikams į nasrus... 
Vytautas susimąstė. Apmaudingas, 

neramus nusisuko į šalį Po valandėlės 
vėl blykčiojo jo akys. 

— Visaip kamantinėjo, kraipė tą 
DyPy... 

Kristina priekaištingai, smarka*-
^u balsu prabilo: • 

— Bet, matai, kurie buvo apsuk
rūs, greit susiorientavo. Tik tu ir keli 
toki veršiai įkliuvo taip, kad tuoj po 
skryningo įsakė per dvi valandas išsi
kraustyti iš stovyklos. Dėl tavęs ir aš 
turėjau tiek iškentėti... Pamanyk tik, 
išmetė ir žinokis: arba mirk badu, būk 
vokiečių stumdomas po visus pašalius, 
arba pasiduok bolševikams, kurie to tik 
ir laukia, nagus išskėtę! 

—. Kodėl tu, Kristina, tokia netei
singa? Sakai keli. Argi tik viena tokia 
stovykla buvo? Juk met%j§vi^ 7* 4#* 
šimtimis ir šimtais... • -1 -

—- Vistiek labai kvaila buvo iš ta
vo pusės. Ir atsakyk tu man taip nevy
kusiai! O juk aš tave buvau įspėjusi 
ir mokiau, )iaip atsakyti į klausimą, ko
dėl pasitraukei iš Lietuvos: "Gelbėda
mas savo gyvybę ir laisvę!" Aš buvau 
slaptai nugirduš iŠ pat Central Office. 
Ten sėdėjo estai ir pašnibždom patari
nėjo saviesiems. Kodėl tu tada nepa-


