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'  K I E K ?  
^ARTYDAMAS žinelės iš Įvairių vietų 

vienas kitas gal sustos ties tokiomis, 
guriose praneša, kad ten ir ten buvęs 
tremtinių draugijos susirinkimas nutarė 
apsidėti pastoviu mokesčiu Lietuvos laisvi
nimo reikalams. 

— Štai, — sakys — kur pavyzdingi 
Įmonės! Taryba dar tik svarsto planus, 
kaip čia sutvarkyti tokio mokesčio klausi
mą, dar abejoja, ar iš viso kas nors iš to 

'gali išeiti, o žmonės štai susirinko ir nuta
rė tuo mokesčiu apsidėti, be didelių 
šymų, be ilgų įtikinėjimų! 

Kiek kitaip atrodo, kai žvilgteri, į tai, 
kiek gi nutarta tam didžiajam reikalui 
paskirti. 

Štai viename iš tokių pavyzdinių at
vejų sužinome, kad nutarta Lietuvos lais
vės kovai skirti... po 5 dolerius per metus 
8uo kiekvieno dirbančio akmens. 

Tas skaičius verčia susimastyti. Visų 
pirma verčia paklausti, — ur tokią "apskri
tą" sumą pasirenkant buvo tent klek pa
galvota apie vertybiif santykį? Ar buvo 
pastatytas klausimas — kįaįt gi verta Lie-
&ivos laisvė? 

Yra sakoma, kad už tėvynės laisvę ir 
gyvybę aukoti nėra perdaug. Daugelis ir pa
aukojo. Ir dabar aukoja ... 

Ne iš visų aplinkybės tos didžiosios 
aukos reikalauja. Ir nedali taip būti, kad 
visi turėtų gyvybes paaukoti — nes tada 
nebeliktų kas kovą laimi... Bet pasakyti, 
girdi, jei tik reikėtų* tąj ir gyvybę už tėvy
nę paaukočiau, — dažnas labai lengvai su
geba. Ar tik ne perdažnai tlio piktžodžiau-

(jama ? 
Dadartiniu metu ir esamose aplinky

bėse mūsų gyvybės auka tėvynei nėra įei-
kalinga ir todėl nėra ko tuščiai švaistytis 
tokios aukos pažadais. Bet yra kitų reika
lų, yra kitų uždavinių, kuriais būtina pa
gelbėti tėvynei. Tam reikia milžiniškos 
talkos. Kadangi mūsų nedaug, tai reikia 
ne bet kokio jėgų įtempimo. 

Ir štai, kai iškeliamas klausimas, kas 
kiek galime prisidėti prie tos talkos — ne 
kam nors rugius nupiauti, ne kam pasku
binti pastogę pasistatyti, — talkos Lietuvos 
laisvės šauksmui sustiprinti, talkos kovai 
4ėl taip trokštamos mūsų tėvynės laisvės, 
pasigirsta greitas ir ... entuziastingas, gal 
net savimi pasigėrėjimo kupinas atsaky
mas : penki doleriai per motus! 

* « 

TAI NESUSIPRATIMAS. Negalimas 
dalykas, kad mūsų pasišventimas ir pasi
aukojimas Lietuvai būtų matuojamas' tik 
penkiais doleriais per metus! 

Aišku, kiekvienas pastebės, jog ap~ 
sidėjimas mokesčiu Tautos Fondui dar nė
ra viskas. Priešingai, tai tik maža dalelė 
tų medžiaginių aukų, kurių mums, lietu
viams, tenka sudėti įvairiomis progomis ir 
įvairiems reikalams. O antra vertus — ar 
auka Tautos Fondui yra ta tikroji auka, 
kuri iš tiesų tėvynei pagelbės? Argi ne-
skaitom, — sakys, — visokių priekaištų 
ir užmetimų tiems organams, kurie mūsų 
vardu ir mūsų vietoj veikia? Ar negirdi
me kalbant, ar neskaitome parašyta, kad 
tie, kurių darbą remiame per Tautos Fon
dą, ten ir ten ką netikusiai padarė, ten ir 
ten netinkamai ir gal net Lietuvos reika
lui mažai naudingai, jei dar ne žalingai 
pasielgė? Tai kam turime persistengti? 
Nežiūrėkite į šią auką, kaip į patriotiz
mo tikrąjį mastą. Tai yra tik rizika, tik 
bandymas. Pažiūrėsim, kas dedasi. Jei pa
matysim, kad mūsų aukos neduoda naudos, 
tai ir visai sustosim, o tą, ką paaukojom, 
šiek tiek apgailėsim, bet ir nusiraminsim, 
kad bent nepersistengėm... O kai įsitikin-

Lim/ ka... mūsų parama tikrai ne veltui, 
kai parnai s.me, kad kiekvienas duotasis 
doleris iHikro reiškia Lietuvos žingsnį ar-
tjn į laisvę, — tada tai mes parodysim, ta
da vaikščiosim nudriskę, tada tęsim die
nas pusbadžiu, fcet nieko nesigailėsim, kad 
Lietuva galėtų daugiau tų žingsnių nu
žengti ir greičiau laisvę pasiekti. Tada! .. 
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Jie kelia l ietuviu dvasią 
Giruodžiti dienį į C/levelt^ 

dą atvyksta didieji mūsų žtfdžio 
menininkai: poetas Bernardas 
Brazdžionis, rašytojas Antanas 
Gustaitis ir dramos aktorius 
Henrikas Kačinskas. Lietuvių 
salėje, 5 vai. p.p. jie pasirodys 
su savo kūryba Am. Liet. Tau
tinės Sąjungos Clevelando sky
riaus rengiamame literatūros ir 
daijios vakare. * 

Tai jau kelioliktą ją kelionė 
j didesnes Amerikos lietuvių ko
lonijas. Diedeliu pasisekimu jie 

* 

ą-TRYS PASITEISINIMAI, trys .. 
žinės vingiai. Taip, sąžinės vingiai... 

Tiesa, kad šiandien yra didelė painia
va su pinigine talka visokiems lietuviš
kiems reikalams. Jos telkimas yra tikriau
sia to žodžio prasme anarchiškas. Niekas 
neturi ne tik tikrų žinių, bet ir apytikrio 
vaizdo, kiek gi ištikrųjų reikėtų, kiek gi 
kiekvienas iš mūsų, racionaliai galvojant, 
turėtumėm prisidėti, kad tos talkos našta 
nors apylygiai, nors apyteisingiai tarp mū
sų būtų paskirstyta. Nėra aiškumo, nei ko
kiomis dalimis savo paramą turėtume m 
skirstyti įvairiems atskiriems reikalcx:s. 

O neaiškumai taip dažnai būna ir ne
sąžiningumų šaltinis... Tai sudaro tokias 
patogias sąlygas nuo daugelio, jei ne nuo 
visų moralinių prievolių išsisukti... 

Ir apsidėjimas mokesčiu Tautos Fon
dui gali būti vienas iš būdų vienam kitam 
penketu dolerių atsikratyti nuo visų ki
tų prievolių. 

Todėl turime dar kartą priminti, kad 
tik toks Tautos Fondas, kuris apims visus 
svarbiuosius ir bendruosius lietuviškos veik
los reikalus., bus tikras Tautos Fondas. Ir 
tam fondui negalės užtekti penkinės jer 
metus. 

O kiek gi? 

Neatsakytumėm į tą klausimą kon
krečiu skaitmeniu. Bet palyginkime, kiek 
mes mokam tam kraštui, kuriame gyvena
me, kuris teikia mums pastogę, duoną ir 
visokią apsaugą? Tai yra mūsų darbo pa
jamų mokestis. Kiekvienas, kuris dirba ir 
uždirba bent vidutiniškai, kas savaitę moka 
po penkis ir daugiau dolerių mokesčių. li
tai nėra baisu, nėra perdaug už tai, ką šis 
kraštas mums duoda. Nejaugi po viso to 
Lietuvos reikalas jau atrodo penkias de
šimtis kartų menkesnis, jei jam norima 
paskirti tik per metus penkinė ? 

Kiekvienas pats toliau gali pagalvoti 
apie atsakymą į klausimą — kiek... 

Iš kitos pusės, žinodami, kad negalime 
gi visi urmu daryti visus žygius Lietuvos 
reikalais, turime taip pat suprasti, jog 
negalime ir angelų iš dangaus pasisamdy
ti, ktirie už mus visa tai visada tiksliai ir 
neklaidingai atliktų. O jeigu tai turi atlikti 
žmonės, tai negalima nei įsivaizduoti, kad 
jie būtų nekritikuotini, kad net ir dėl regi
mai klaidingų ar netikslių jų žingsnių jie 
būtų neliečiami. 

Kritika, priekaištai, kartais net kalti
nimai yra bandymai taisyti negeroves, ko
voti su jomis. Kritika taip pat gali klysti, 
bet tai nereiškia, kad nuo jos reikia atsi
sakyti, kaip nuo būtinos kontrolinės prie
monės, galinčios apsaugoti nuo daugelio 
klaidų veikiančiuosius. Todėl, jei atrodo, kad 
kritika yra pataikiusi į tikrą klaidą, tai 
reikalaukite ją taisyti, bet nesinaudokite ja, 
kaip priežastim nusiplauti rankas ir pasi
šalinti. 

Pagaliau, reikia gi suprasti, kad Lie
tuvos žingsniai į laisvę nėra prekės, kurios 
pardavinėjamos krautuvėj po dolerį — kiek 
dolerių, tiek žingsnių. Kas nori eiti į kovą 
dėl laisvės ne tikėjimu ir pasiryžimu remda
masis, o reikalaudamas už kiekvieną savo 
prisidėjimą tokių tikrų garantijų, kokių net 
jokia apdraudos bendrovė už jį patį ne
duoda, tai tas ne kovotojas ir ne kovos rė
mėjas. Tai tik išsisukinėto jas... 

Bernardas Brazdžionis 

yra atlikę literatūrines progra
mas New Yorke, Bostone, Wa-
terbury, Hartforde, Worceste-
ryje, Cicagoje. Ypač daug kartų 
jie yra keliavę po tremtinių sto
vyklas Vokietijoje ir lietuviškojo 
žodžio menu kėlę bei drąsinę 
nevilties valandas pergyvenan
čius. 

Visi trys yra nepriklausomos, 
kūrybingos Lietuyos vaikai, ten 
išaugę ir savo kūryboj^ su
brendę. 

Bernardas Brazdžionis 
yra parašęs ' kelias dešimtis 
knygų, kfeletą kartų premijuo
tas: Lietuvos valstybės, Tremti
nių švietimo Valdybos ir kitų 
organizacijų. Jo kūryba, ypač 
paskutiniais Lietuvos nelaimės 
metais, yra tarsi balzamo lašai, 
kurie gydo tautos žaizdas ir stip
rina laisvės viltį. Jaunimui jis 
žinomas Vytės ' Nemunėlio var

du, _ žinomas ir. kaip vienintelio 
dabartinio jaunimo laikraščio 
Eglutės redaktorius. 

Antanas Gustaitis 
savo raštais juokiasi ir skatina 
teisingiau gyventi. Jo juokas 
nėra tuščias, manieringas, bet 
gilus ir prasmingas. Jis juokia
si ne kad juoką suskeltų, bet 
kad pataikytų j mūsų gyvenimo 
vėžius, kad juoke visi pamatytų 
savąsias silpnybes ir pasistengtų 
nuo jų pabėgti. 

Henrikas Kačinskas 
didysis mūsų scenos menininkas. 
Nepriklausomos Lietuvos teatro 
scenoje jis sukūrė šimtus įdo
miausių tipų, neužmirštamų ir 
tikrų, kaip pats gyvenimas. Jo 
skaitoma Kristijono Donelaičio, 
Antano Baranausko ir kitų lie
tuvių rašytojų kūryba klausy
toją tiesiog užburia ir pavergia. 
Todėl ir klausytojai jo niekur ne
nori paleisti nuo scenos. 

Prieš dvi savaites via! trys 
šie lietuviškojo žodžio meninin
kai pasirodė Chicagoje. Apie jų 
pasirodymą lygiai katalikų Drau
gas, lygiai socialistų Naujienos 
parašė palankiausius įvertinin-
mus. 

Drauge rašoma: 
"Henrikas Kačinskas kaip ar

tistas pasirodė visoje savo pilnu
moj. A. Vaičiulaičio novelę "Ele-
nutės nudėdėmė" jis skaitė su 
tikru įsijautimu. Rodos, tos ma
žos mergaitės paprastus, bet 
vidinius ir giliai psichologiškus 
išgyvenimus publika lyg ir be 

V : 

Antanas Gustaitis 

Henrikas Kačinskas 

kvapo klausėsi..." Baranausko 
"Anykščių šilelis", Duonelaičio 
"Metai" artisto lūpose iš naujo 
atgijo, salėje lyg ir girdėjai miš
ko ūžimą, paukščių čiulbėjimą, 
Upelio čiurlenimą, lyg ir matei 
skaidrią dangaus mėlynę,, tirps
tančius pavasario sniegus, kaip 
i r  v a s a r o s  g ė l i ų  ž i e d u s  . r  

Bernardas Brazdžionis, poetas 
laureatas, publikos viltis ir lau
kimą su kaupu pateisino. Jo 
skaitytuose eilėraščiuose vyravo 
patriotiniai motyvai. Vaidilos 
Valiūno lūpose atsivėrė kenčian
čios Lietuvos skausmo bedugnė. 
Poetas neprarado pelnytai įgyto 
titulo — pranašas, kai jis pakel
tu balsu, ateitį pramatančiu 
žvilgsniu skelbė Lietuvos prisi
kėlimą, laisvės rytą ... 

Antanas Gustaitis jau pirmu 
savo pasirodymu išduoda pas
laptį, kad jis ir pro ašaras mo
ka juoktis ir kitus juokinti. Po 
meno skraiste buvo paslėpti kar
čios tiesos trupinėliai, sergan
čios viuomenės pūliuojančios 
žaizdos." 

Nauijienose apie tą litera tia
ros vakarą taip parašyta: 

"Nepaprastai laukėm šių me
tų lapkričio 26 dienos, kada tu
rėjo įvykti literatūros ir dai
nos vakaras. Laukėm ... ir su
laukėm. Salėje netilpti žmonės, 
buvo užplūdę daugumas tremti
niai. Dar neprasidėjus progra
mai salė nerimo ir plojo, kad 
ko greičiau pakiltų uždanga ir 
numalšintų žmonių troškulį. O 

#i dėlto žmonas ir Chicagoj 
troško tikrojo meniško žodžio ir 
dainos, todėl ir suplaukė iš visiį 
Chicagos kampelių šį vakarą Į 
Sokolus. 

Ir stebėjosi išplėstos vaikučių 
akytės, ir jie klykė nuoširdžiu 
juoku, nusikvatodavo ir suau
gęs, matydamas prieš akis jaut
rią Elenutę ir jos "didžiąją nuo-

I dėmę". Tą perduoti publikai ga
lėjo tik mūsų dramos žvaigždė 
— Henrikas Kačinskas. — "Me
nas galingas ir stebuklingas", 
•— įsitikinau. 

O ir Anykščių šilelį matėme 
prieš akis, girdėjome nakčia 
suokiant lakštingalą ir kvėpavo
me pušų sakų kvapu. 

Natalija Aukštuolienė 

CLEVELANDAS 
RENGIAS J DETROITĄ 

Specialus pranešimas detroitiečiams 
Ajiterikos Lietuvių Tautinės Sąjungos kviečiama Cleve
lando vaidintojų grupė vadovaujama akt. P. MAŽELIO, 
ragjgiasi vykti' j Detroitą ir tenai vaidinti 3 v. komediją 

f MOTERIMS NEIŠSIMELUOSI i* 
Clevelande sėkmingai buvo vaidinta jau du kartos. 

Tas vaidinimas įvyks 

1951 metų sausio 28 d. 4:00 vai. p. p. 
ARMĖNŲ BENDRUOMENĖS SVETAINĖJ 

1345 Oakman Blvd., ten pat, kur šį rudenį buvo A. L B. 
R^ijo Klubo koncertas. Bilietu kainos numatomps po 
$1.00 suaugusiems ir po 50c vaikams iki 12 m. amžiaus. 

Ta pačia proga pranešama, kad Detroito Tremtinių 
Draugijos atstovai lankėsi Clevelande ir susitarė 
ČIURLIONIO ANSAMBLIU dėl koncerto Detroite 
ateinanti pavasarį — kovo 4, ar kitu metu, kuris 

• bus galutinai nustatytas truputi vėliau. 

A .  Š a p o k o s  

LIETUVOS ISTORIJĄ 
ir 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
galite gauti naujai įsisteigusio] lietuvių spaudos platinimo 
įstaigoj — 

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

Rietuvių Spaudos Fondas 
^ S. Western Ave., 

Chicago 36, 111. 

Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie

monėms pagerinti aukojo šie 

skaitytojai: 

Pupalaigis B., Chicago $ 1.00 
Povilaitis J. Omaha, Neb., 1.00 
Macys St., Cleveland .. ..1.00 
Graužinis V., Brooklyn/ 1.00 
Banionis P.. Bedford, ohio 100 
Urban J., Shenandoah, Pa. 1.00 
Gečiauskas M., So. Coventry 2.00 
Dugan Jos, Cleveland, 0. 1:00 
Adomkavičius Ed. 

Briddgewater, Ct. 1.00 
Lukaševičius St. Cleveland 1.00 
Jasinskas P., N. Canaan, Ct. 1.00 
Gritėnas J., Toronto, Can. 1.50 
Lalas P., Amsterdam, N. Y. 1.00 
Ambraziūnas Ad. Waukegan 2.00 
Totoraitis J., Chicago, 111. 1.00 
Vaičiūnas V., Brockton, 1.00 
Svilas P., Flint, Mich. ^.00 
Matusevičius A., Kenosha tv|.00 
Gfiobys J., Providence, R. I. 1.00 
Vilčinskas J., Cleveland 1.00 

Aldona Stempužienč 

— Tu dar gyva, tėvyne Lie
tuva! — suvirpėjo ne vieno 
klausančio širdis. Tavo grožį 
šiandien mums menininkas Ba
ranauskas širdimi nusako. Tavo 
nuostabiai gražius "Metų" lai
kus Donelaičio lūpomis aktorius 
mūsų širdin įrašo. — Tu dar 
gyva, tėvyne Lietuva!! — šį 
vakarą mes tavo žiemos ir tavo 
pavasarių oru kvėpuojam. 

Prabyla į mus mūsų tautos 
didysis dainius Vaidilos Valiūno 
kanklėmis ir per tremtinio 
skruostą nurieda ašara. Ne vie
nas panarina galvą delnuose Vai
dilos kanklių garsą išgirdęs. Tu 
prisikelsi auksinių varpų plau
kais ir mėlynų rugiagėlių akim 
šventoji Lietuva, tu prisikelsi. 
Vaidila Valiūnas tau prisikėlimą 
išpranašavo." 

Svečių programą įvairina ntft-
sų jaunųjų clevelandiecių so
lisčių — Natalijos Aukštuolie-
nės ir Aldonos Stempužienea 
dainos. 

Visi clevelandiečiai tokios re
tos, originalios ir savo įdomu* 
mu dar niekad nebuvusios pro
gos neturėtų praleisti. 

Mūsų didieji menininkai at
vyksta savo kūryba pasidalinti 
ne su vienu ar keliom dešimtim, 
bet su visais Clevelando lietu
viais. Visi ir pasistenkime juos 
išgirsti. 

Balys Gmdžiūnas 
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