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Pereitą pirmadienį, birželio 5 
dieną, radijo bangomis paskli
do žinia, kad Chicagoje mirė dr. 
Kazys Grinius, buvęs trečiasis 
Lietuvos Respublikos preziden-

M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 

Dailės paroda į Chicagą 

Dailės parodu perkeliama f 
Chicagą. Ji įsikurs Chicago His
torical Society muziejuje. Chica
goje parodos atidarymas numa
tomas rugsėjo mėn. Paroda tęsis 
tris-keturias savaites. Parodos j tas. 
proga Chicagoje numatoma visa| Mirė eidamas 84-tuosius savo 
eilė kultūrinių pasirodymų. amžiaus metus. Mirtis nėra visiš

kai netikėta, nes jau buvo žino-
GABIJA plečia veiklą įjna, kad dr. K. Grinius paskuti-

"niu laiku buvo gana netvirtos 
sveikatos, nusilpusio regėjimo ir 
jau nelengva buvo gyvai sekti 
viešojo gyvenimo eigą. 

Vis dėlto jo buvimas gyvųjų 
tarpe, kaip tik šioje laisvoje pa
saulio dalyje visiems lietuviams 
buvo moraliai labai svarbus, nes 
jis buvo išlikęs vienintelis tos 
rūšies simbolis, vienintelis dar 
gyvas buvęs nepriklausomos Lie
tuvos prezidentas. Tuo titulu 
jo tartas žodis visada turėjo 
daugiau reikšmės ir greičiau at
kreipdavo dėmesį. 

Deja, daugiau nebeturėsime 
Lietuvos Prezidento titulą nešio
jusio lietuvio vėl iki tol, kol Lie
tuva galės turSti naują prezi
dentą ... 

.. • v 
Dr. ff trinius giftiį 1866 me

tų gruodžio 17 dieną, Salemos 

Mirė Kazys Grinius 
BUVĘS LIETUVOS PREZIDENTAS 

Prieš kiek laiko Brooklyne įsi
kūrė Lietuvių Spaudos Platini
mo Centras GABIJA. Kurį laiką 
prisiglaudęs prie VIENYBĖS re
dakcijos, dabar jau įsikūrė sava
rankiškai 340 Union Ave., 
Brooklyn 11, N.Y. Ne tik šiaip 
jau įsikūrė, bet įsigijo ir savo 
spaustuvę, kurioje tarp kitų da
lykų žada spausdinti ir lietuviš
kas knygas. 

Pirmasis leidinys, kurį GABI
JA išleidžia, tiesą sakant, nėra 
kokia didelė literatūrinė verty
bė. Anot pačių leidėjų betariant, 
tai "smagaus pasiskaitymo kny
ga", būtent "Barono Miunchhau-
zeno nuotykiai", versta iš vokie
čių kalbos. Matyti, leidėjai tiki
si tokios knygos daugiau par
duoti ir susidaryti pamatą "toli
mesniam bėgimui''. 

GABIJA, aišku, bus ne vienin- kaime, Sasnavos valsčiuje, neto-
telė vieta, bandanti leisti lietu- K nuo Marijampolės. Jo tėvai bu-
viškas knygas. Bet gerai, kad ji v0 vidutiniai ūkininkai, sugebe-
yra (tuo tarpu vienintelis) toks 
centras, kuriame, rodos, galima 

jo jį išleisti į mokslus. 
Baigė jis medicinos mokslus, 

gauti visas šiuo metu rinkoje buvo gydytoju, nors didesnę sa 
esamas lietuviškas knygas. Iš yo amgjaus 

GABIJOS leidžiamų katalogų ga.-1 
si0gįnįu 

Įima sužinoti, kurių lietuviškų! giau 

knygų šiuo metu galima gauti.' 
kad adresas at- priežasčių sumažinimu. 

dalį nesivertė tie-
gydymu, o dirbo dau-

tokiose srityse, kur rūpi
namasi sveikatos apsaugojimu, 

O svarbiausia, 
sako į klausimą "Kur gauti lie
tuviškų knygų?" Ne. vien ten 
jų galima gauti, bet nelengva 
yra atspėti, kur, būtent, gauna
ma tokia ar tokia knyga. GA- q šįmet sukanka 500 metų, kaip 
BIJOS pastangos sukoncentruo-.buvo įkurta Vatikano bibliote-
ti visokių lietuviškų knygų pla-į;a< §į biblioteka laikoma viena 
tinimą, todėl yra nemažas patar- turtingiausių pasaulyje. 
navimas visuomenei. ' . ! 

• švedų spauda skelbia, kad 
^ GABIJOJE būsią galima gau- Rytprūsius Sovietų Sąj-unga pa

ti ir lietuviškų laikraščių, pa- Į vertė pirmos eilės karine baze. 
veikslų, tautodailės dirbinių ir £ja sutelkti didžiuliai kariniai 

Šalia medicinos darbo, dar nuo 
moksleivio laikų K. Grinius bu
vo ir visuomenininkas - politi
kas. Jis savo laiku buvo akty
viai įsiliejęs į varpininkų veiki
mą, talkininkavo dr. V. Kudir
kai, buvo Varpininkų Komiteto 
narys ir po Kudirkos mirties re
dagavo porą VA&PO numerių. 

Nepriklausomybės laikais vi
sada buvo Valstiečių Liaudinin
kų partijos vadovybėje (nors ir 
čia, kaip ir VARPE, neužėmė 
pirmaujančios vietos), kaip tos 
pari j os atstovas buvo Lietuvos 
seimuose, buvo ministeriu pir
mininku ir 1926 metais buvo iš
rinktas Respublikos Prezidentu. 
Vos pusę metų jam teko tas' pa
reigas eiti. Kaip tik jo 60-tojo 
gimtadienio išvakarėse įvyko po
litinis perversmas, dėl kurio dr. 
K. Grinius iš Prezidento parei
gų pasitraukė. 

Beveik visą laiką vėliau jis 
buvo Kauno miesto sveikatos .. sodalistai Bostone, visos 
kyriaus viršininku, drauge daly-!Amerikos sodalistų partij0s de-

vaudamas ar net pirmininkau- ̂ ]ega^aį susirinko Detroite, čia, 
damas tokioms draugijoms, kaip ka. ir Bostone, didžiausias 
Draugija kovai su džiova, Pieno diskusijas Sukslg santykių su ki-

mybėje. Mat, jis drauge su J. 
Aleksa ir M. Krupavičiumi pasi
rašė vieną memorandumą, kuria
me tarp ko kita užstojo žydus 
nuo persekiojimų. Visi trys dėl 
to turėjo būti ištremti į Vokieti
ją. Tačiau K. Griniui, dėl seno 
jo amžiaus, ištrėmimą į Vokie
tiją pakeitė ištrėmimu iš Kaune 
į Marijampolės apskritį. Iš ter 
dr. K. Grinius su šeima pasi
traukė į Vokietiją, kai 1944 m. 
pradėjo artėti bolševikai. O pas
kui atvyko į Ameriką ir čia bai
gė savo dienas, nors nebaigė vi
sos eilės dar užsimotų darbų. 

Čiurlioniečiai Toronte 
Ilgai lauktas Čiurlionio ansam-jmiai didesnis, negu Toronte, čia 

Ijlis pirmą kartą atvyko į Kana- ir meniniai pasirodymai esti daž 
dą ir davė koncertą birželio 3 d. 
Jų atvykimas sujudino ne tik 
Toronto, bet ir apylinkių lietu
vius. Koncerte matėsi Hamilto
no, Londono ir net iš tolimų ka
syklų atvykusių lietuvių. Kon
certe matėsi kanadiečių, įvairių 
kitų tautybių ir net japonų. 
Ansamblis vertas to, kad jį iš
girstų ir pamatytų. 

Torontas, būdamas pusiauke
lėje tarp JAV ir Montrealio, pa
mažu pradeda darytis Kanados 
lietuvių centru, "nukonkuruoda
mas" Montrealį, kuriame lietu
vių skaičius nuo seno buvo žy-

Amerikos socialistų problema 
BŪTI AR NEBŪTI ... 

Porą dienų vėliau, negu lietu- ti kartojami jau nebe nuo šian
dien, o nuo pat pirmojo karo pa
baigos. 

Pasiūlyti nusiginkluoti ki-

Lašo draugija (našlaičių, kūdi
kių globos ilraugija) ir bendra
darbiaudamas medicinos žurna
luose. 

Bolševikai pirmaisiais okupa
cijos metais dr. K. Griniaus ne
lietė. Gal propagandiškai būtų 
buvę nepatogu: juk į Grinių bu
vo žiūrima, kaip į Smetonos nu
verstą prezidentą, o Smetona 
tada juk buvo didžiausias visų 
bolševikinių, prieš Lietuvą nu
kreiptų keiksmų taikinys ... 

Vokiečiai jau nepaliko jo ra-

TRUMPAI KALBANT 

tt. 

Buvo susirinkę socialde
mokratai 

Gegužės pabaigoj Bostone bu
vo susirinkę Amerikos lietuvių 
socialdemokratų veikėjai, 43 de
legatai, atstovavę septynias kuo
pas. Gausesnė delegacija buvo 
iš Brooklyno, neskaitant vieti
nių bostoniškių. Brooklyniečiai 
sudarė suvažiavimo prezidiumą, 
jie išrinkti- ir vyriausiais cen
trinio komiteto pareigūnais: J. 
Glaveskas pirmininku, V. Ger-
vickas vicepirmininku, J. Buivy
das sekretorium, V. ^arpalius 
iždininku. Kiti centro komiteto 
nariai: J. Pakalka, J. Dulkė, B. 
Spudienė, J. V. Stilsonas, S Mi-
chelsonas, P. Grigaitis, J. Ja-
nuškis. šis komitetas po suva
žiavimo dar įtraukė į savo tar
pą Kiprą Bielinį, kuris pačiame'D JAV vyriausybė sutiko leisti 
suvažiavime kažkodėl nebuvo iš-i Ameriką atvykti dr. Heinz 
rinktas, no** ir dalyvavo suva-[Krehler ir būti Federalinės Vo-
žiavime kietijos konsulu New Yorke. 

Žadama' paskelbti nutarimai • JAV yra 27,766,141, katalikai, 
apie socialdemokratų santykius Katalikų reikalus tvarko 4 kar
šu naujakuriais ir' m kitomis dinolai, 21 arkivyskupas ir 157 
srovėmis. ; " vyskupai. 

Sandėliai ir kariuomenės rezer
vai. Niekas iš Sovietų Sąjungos 
piliečių be specialaus leidimo ne
gali įvažiuoti į Rytprūsius. 

• Jau išėjo iš spaudos nauja 
Viktoro Kravčenkos knyga "I 
Chose Justice'' (Aš pasirinkau 
teisingumą). Knygoje aprašyta 
jo pagarsėjusi byla Paryžiuje, 
iškelta komunistų laikraščiui. 
• IRO praneša, kad per pasku
tinį pusmetį iš sovietų užimtų 
sričių į vakarus atbėgo 10,000 
naujų atbėgėlių. 

• Zuffenhausene, prie Stutt-
garto, sovietų repatriacinėj sto
vykloj rastas labai užmaskuotas 
100 lavonų kapas. Tai nužudy
tieji ukrainiečiai, kurie norėjo 
grįžti j Ukrainą. Tai dar vieną 
kartą pasauliui parodoma, kaip 
sovietai naikina žmones. 

• Havajų salose pradėjo veikti 
Mauna Loa ugniakalnis. Jau yra 
Sunaikintų ūkių ir žmonių aukų. 

O Anglijos užsienių reikalų mi-
nisteriui E. Bevinui padaryta 
sunki operacija. Sveikatos sto
vis geras. • 

• FBI agentai, tardę Anglijo
je nuteistą dr. Klaus Fuchs, grį
žo į JAV. 

• Vakarų Vokietijos aukštieji 
komisarai praneša, kad jau pa
ruošti planai užsienio kapita
lams įsileisti į Vakarų Vokieti
jos ūkį. 

• Dėl Europos plieno ir ang
lies pramonės sujungimo tariasi 
šešios Europos valstybės - trys 
didelės ir trys mažos: Prancūzi
ja, Italija ir Vokietija, o taip 
pat Belgija, Olandija ir Luxem-
burgas. Anglija tuo tarpu pasi-

tomis srovėmis kla\*etma». 
Ligšiolinis partijos pirminin

kas Thomas siūlė, kad socialis
tams reikia eiti į kitas didžiąsias 
Amerikos partijas, veikti jose, 
prisitaikant prie aplinkybių, ir 
ten savo įtaka siekti socialisti
nių idealų įvykdymo. 

Thomas turėjo nemaža pamato 
tai siūlyti, kadangi bandymas 
veikti kaip atskirai partijai ligi 
šiol davė labai menkų vaisių. 
Thomas jau šešis kartus kand-
datavo į prezidento vietą ir iš 
to ne tik nieko neišėjo, bet ir 
balsų gauna kas kartą mažiau. 
Pereitą kartą buvo surinkta vos 
190,000 balsų visoj Amerikoj iš 
maždaug 50 milijonų balsavusių
jų ... Su 190,000 šalininkų Ame
rikoje, žinoma, ne ką galima nu
veikti. Jis atsisakė daugiau kan
didatuoti į prezidentus ir siūlė 
partijai pakeisti taktiką. 

Bet kiti griežtai tam pasiprie-
fiino. Buvo atmesta Thomas siū
loma programa ir buvo išrinkta 
nauja vadovybė, į kurią 9 išrink
ti kitos programos šalininkai, o 
Thomas įsileistas į vadovybę tik 
su dviem savo šalininkais. 

"Aktyvistų" programa palai
ko partijos savarankišką veiki
mą. Esą, nei viena kapitalistinė 
partija negalinti nuoširdžiai vyk
dyti socializmo tikslų. Progra
moje palaikomas stambiųjų - pa
grindinių pramonės šakų nacio
nalizavimo siūlymas, pasisakant 
prieš didelių pelnų sistemą. 

Vis dėlto būdingiausias tos 
programos punktas yra — ragi

nu nusikratyti ginklavimosi naš
tos. Bet gi kas nors turi pradėti. 
O kai vienas pradės, ar kiti da
rys tą patį? 

Socialistų konferencija ragi
no, kad Amerikos vyriausybė 
kitiems siūlytų nusiginkluoti ir 
pati tuojau siaurintų savo gink-
lavimos programą ... Esamose 
aplinkybėse kyla klausimas, ar 
tie socialistai yra baisiai naivūs, 
ar Maskvos samdyti taip kalbė-
t i ?  

Kadangi antrajam įtarimui 
lyg ir nėra pamato, tai tenka 
manyti, kad naivumas yra tokių 
jų kalbų priežastis. O jeigu taip, 
tai socialistų partijos vidujinis 
persitvarkymas nieko jiems ne
padės, nes naivi partija negali 
imponuoti plate^niems sluogs-
niams. 

tarimus stebi ir galutinai nepa- nimas, kad Amerikos vyriausy-
sako, ar ji prisidės' prie susita- b® dar kartą kreiptųsi į viso pa
rimo, ar ne. šaulio vyriausybei siūlyldama 

_. .. . . , nusiginklavimo programą. Sočia-
• Japonijoje komunistams su-^ kaiauoja> kiek daug ge-
varžytos teises rengti demon 
stracijas, kadangi gegužės 30 
dieną jie jau tiek įsidrąąsino, 
jog apmėtė akmenimis penkis 
amerikiečių kareivius. 

• Vokietijoje dabartinio kanc
lerio Adenauerio vadovaujama 
krikščionių demokratų pa*rtija 
iškėlė reikalavimą plačios politi
nės amnestijoj visiem# buvu
siems naciams. ...: , 

nesni. Čia jau klausėmės Jonuš-
kaitės, Nauragio, Baranausko ir 
kitų mums žinomų solistų kon
certų. čia neseniai koncertavo ir 
gerą įspūdį paliko Anna Kaskas. 
Čia ir čiurlioniečiai mus pirmiau
sia aplankė ir savo pasirodymu 
priminė, kas kiekvienam lietu
viui taip miela ir brangu. 

Koncertą organizavo KLB To
ronto Apylinkės Laik. Organi
zacinis Komitetas. Koncertas 
įvyko puikioje Eaton Audito
rium. Tai, palyginti, didelė salė, 
kuri retai esti pilna klausytojų, 
bet šiuo metu ji buvo labai ma
ža ... Papildomos kėdės buvo 

ŠIOJE ŠALYJE 
ACHESONAS, grįžęs iš Londono 
po konferencijos, susikvietė abe
jus Kongreso rūmus į vieną vie
tą ir padarė pranešimą apie tai, 
kas buvo padaryta Londone. Tas 
pranešimas buvo perduodamas ir 
per radiją. Jame nebuvo girdėti 
nieko tokio, ko laikraščiai jau 
anksčiau nebūtų pranešę^ Po 
pranešimo buvo keletas paklau
simų, bet klausėjais buvo kaip 
tik tokie atstovai bei senatoriai, 
kurie paprastai su užsienių poli
tika maža ką bendra 11 turi. Ir 
paklausimai daugiausia buvo at
sitiktiniai, kaip, pavyzdžiui, ''Ar 
Trygve Lie tikrai komunistas?" 
Tie, kurie užsienio politikos rei
kaluose turi svorio, nekėlė nei 
vieno klausimo. Manoma, kad 
daug svarbesni ir įdomesni pasi-

pristatytos, bet ir to neužteko. įkalbėjimai su Achesonu buvo 
O keturių liftų patarnautojos 
daug turėjo darbo, kol visus su
kėlė į septintą aukštą. Gi lau
kiamoje salėje buvo daug liūd
nų pokalbių, kaip tai: "Na, eini 
į koncertą?'* "Kur tu eisi, kad 
bilietų jau negalima gauti. Tai 
buvau kvailas, kad nenusipir
kau anksčiau." 

Didelis skaičius į koncertą ne
pakliuvo dėl vietų stokos 

tiems — labai lengva. Kie vie- sskan£i^ dieną prie bažnyčios pa
nas kraštas ir pats mie ai nore- g^do gandas, kad bus dar vie

nas koncertas kitoje salėje, be
turėję progos pakliūti į pirmą 
koncertą, nudžiugo, bet neilgam, 
nes čiurlioniečiai jau buvo iš
vykę ... 

Pats koncertas praėjo labai 
gražiai. Ar tai buvo dainuojama, 
ar šokama, ar kankliuojama, — 
visur buvo juntama, kad viskas 
pasiruošta ir atlikta, įdedant la
bai daug darbo ir dar daugiau 
tam darbui meilės. Eilinis klau-

uz-
daruose politikos komisijų posė
džiuose. 

JAV DIPLOMATAS 
rengia 

LIETUVIŲ DIENĄ 

SOVIETŲ ŠNIPŲ tinklas gali 
būti gana plačiai išaiškintas. 
FBI tikisi netrukus suimti dar 
bent 10 šnipų grandinės dalyvių 
ir, gal būt, prieis prie pačios to 
tinklo viršūnės. Anglijoje suim
tas Fuchs papasakojo, kaip jis 

O perdavinėdavo slaptas žinias. Pa
vardės to asmens, kuriam jis 
perdavinėdavo, nepasakė: neži
nojo ar nenorėjo pasakyti. Bet 
jis pasakė, kaip tas žmogus at
rodė. Pagal tuos apsakymus FBI 
iš pradžiį turėjo apie 5,200 įta
riamų, bet logiškai tyrinėdami, 
tikrindami, kas kur kada yra 
buvęs ir kuris galėjo susitikinė
ti su Fuchsu, apsistojo tik ties 
keletu įtariamų, iš kurių paga
liau paaiškėjo vienas tikras — 
Harry Gold. Pamatęs, kad savo 
paaiškinimuose jis susipainiojo, 
pats prisipažino, kad priiminėjo 

sytojas gali išreikšti tik dideli tas žinias iš Fuchso ir toliau per-
pasigėrėjimą, o įvertinimą gali davinėjo. Jis, "vargšelis", manęs, 
duoti tikras muzikas. Ir kada di- kad tuo būdu darąs gerą darbą] 
dingai suskambo "Namo, broliu
kai", visus nuteikė susirūnini-
mas ir tėviškės laukų prisimi
nimas. 

Kažkaip nesinorėjo keltis iš 
vietų, nes atrodė, kad viskas per 
greitai baigėsi, kad tos pora va
landų buvo labai trumpos ... 

Po koncerto tarė žodį LOK 
pirmininkas Kalendra, ansamblio 
dirigentas Mikulskis ir Toronto 

Lietuviškai visuomenei gerai viceburmistras John Innis, kuris 
pažįstamas dr. Norem, buvęs pareiškė, kad ansamblį turi pa-
Amerikos Pasiuntinys Lietuvoje, matyti ir išgirsti visas Torontas, 

birželio 18 d. savo namuo-;Ir tai turi įvykti pačioje dodžiau-
sioje Toronto Maple Leaf Gar
dens salėje, kurioje telpa dau
giau kaip 10,000 žmonių. Ir jei
gu ansamblio nepakvies lietuviai, 
tai jis pats pakvies. 

J. Paršeliūnas 

patarnaująs 
ninkui . . .  

Amerikos sąjungi* 

ra būtų galima padaryti, jei 
ginklavimosi biudžetai būtų pa
naudoti civiliniam žmonių gyve 
nimui pagerinti. Visa nelaimė, 
kad tas apskaičiavimas primena 
mergaitės šu pieno puodyne sva
jones. 

Visuotinto nusiginklavimo gė
rybe jau seniai apskaičiuota, nes 
ne vieni socialistai moka tą skai
čiuoti. Ir siūlymai nusiginkluo-

s. m. 
se rengia lietuvių dieną. Tai bus 
bene pirmas atsitikimas, kad 
buvęs šio krašto diplomatas savo 
simpatijas pavergtai Lietuvai iš
reikštų tokiu viešu mostu, kokiu 
žada būti minėtoji lietuvių die
na. Kiek turima adresų — lietu
viai būsią pakviesti raštiškais 
kvietimais, o taip pat per orga
nizacijas ir žodžiu. 

Teko girdėti, kad lietuvių die
noje dalyvaus ir dr.1 Norem 
kviestų svečių iš amerikiečių, ne 
lietuvių, tarpo. Todėl mūsų visų 
lietuvių garbės pareiga yra ši
tame parengime dalyvauti, ati
dedant į šalį visokius kitokius 
parengimus. 

Parengimo programoje numa
tyta vietinių lietuviškojo meno 
iėgų pasirodymas. 

SEPTYNI RESPUBLIKONAI 
senatoriai paskelbė tam tikrą pa
reiškimą, kurį jie patys pavadi
no "Sąžinės Deklaracija", pa
smerkdami tame pareiškime sa
vo kolegos senatoriaus McCar
thy veikimo būdą, kuriuo jis 
kovoja "prieš komunistų įsiga
lėjimą Valstybės Departamen
te". Tie senatoriai (iš vadinamos 
pažangiųjų respublikonų grupes) 
sako: ''Mes irgi esam respubli
konai, bet visų pirma esam ame
rikiečiai. Mes norim savo parti
jos laimėjimo, bet nenorim, kad 
mūsų partija į tą laimėjimą jotų 
tais keturiais šmeižto raitinin
kais, kaip gąsdinimas, nežinoji
mas, pataikavimas ir juodini
mas." McCarthy tačiau f šitą ko
legų pareiškimą nekreipia dėme
sio ir sakosi vesiąs kovą ffrieš 
komunistus ^Neatsižvelgdamas, 
kas ir ką apie tai kalbėtų. Tuo 
tarpu Achesoną jis viešai pra
dėjo vadinti Amerikos "Raudo* 
nuoju Dekanu". 

INDEPENDENCE, naujas 2$ 

Japonijoje uždraus 
komunistų partiją? 

Japonijos komunistai pasku
tiniu metu ėmė elgtis akiplėšiš-
kiau ir ypač išsišokinėti prieš 
amerikiečių okupacines pajėgas. 
Tačiau šis padidintas jų piktu-
mas, pasirodo, nėra jų sustip- j tūkstančių tonų Amerikos lai-
rėjimo ženklas. Paskutiniai rin- ^ , 

— Sovietų zonoje, Vokietiioje, 
birželio 5 d. išsorogdintas kari
nis traukinys, žuvo 12 kareivių. 

kimai parodė, kad Japonijoje ko
munistai priėjo katastrofišką pa
dėtį. 

Valdančiai liberalini partijai 
stipriai laimėjus rinkimus, kal
bama, kad komunistų partija bū
sianti uždrausta. 

vas, šiomis dienomis nuleistas į 
vandenį. Jis būsiąs greičiausias 
pasaulyje keleivinis laivas. 

, • • 
ELEONORA ROOSEVELT if-
vyko į Norvegiją. Oslo mieste ji 
atidengs paminklą Franklin D. 
Rooseveltui. 
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BOSTON, MASS. 
VIENAS ŽINGSNIS NUO KOMUNIZMO 

Paskutinis ALT Bostono sky- mą į Bostono ir apylinkių lie-
riaus valdybos posėdis buvo la- tuvius, kuriame raginai 
bai karštas. Tarp kitu klausimu „ „.v,. ., . 
buvo svarstytas tautinas srovės , į: Blrzel'° ,14"15 d'.f; ,susl!a!-
atstovų raštas, kuriuo pareikšta kytl nu0 Pasilmksmin.-

imj; 

2. Birželio 14 d. susilaikyti nuo 
valgymo ir tos dienos uždarbj 
aukoti Tautos Fondui; 

3. Birželio 18 d. organizuotai 
dalyvauti pamaldose už nukan
kintus lietuvius ir dalyvauti ren
giamuose susirinkimuose. 

A. Narsutis 

CHICAGO, ILXr. 
CHICAGOS TAUTININKAI MINĖJO METINES 

pasipiktinimas socialdemokratų 
atstovo redaktoriaus Januškio 
kalba, minint Nepriklausomybės 
sukakti. Dėl to padaryta žygių, 
kad ateityje panašių nesusipra
timų iš prelegentų pusės iškil
minguose minėjimuose nebūtų, j 

Vienas iš dalyvių pareiškė,! 
kad diskusijos jam sudariusios | 
įspūdį, jog kai kurie socialistai 
yra tik vienas žingsnis nuo ko
munistų. 

NAUJAS ALT BOSTONO SK. 
PIRMININKAS 

Tame pat posėdyje, atsisakius 
adv. J. Grigaliui, naujuoju ALT 
skyriaus pirmininku išrinktas 
inž. Jonas Kasmauskas, kuris 
yra senesnės kartos atstovas, 
bet taip pat, kaip ir adv. Griga
lius, didelio takto populiarus vi
suomenininkas. 

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS 

Genocido sukaktį Bostono lie
tuvių kolonija mini birželio 18 
d. Tuo reikalu ALT bendradar
biauja su tremtinių ratelio val
dyba. Numatoma, kad tą sek
madienį šią lietuvių koloniją ap
lankys Bostono arkivyskupas R. 
Cushing. Mitinge - koncerte da
lyvauti pakviesti latviai ir estai. 
Speciali delegacija aplankys žy
mesniuosius didžiosios amerikie
čių spaudos redaktorius. Ta sa-

; vaitė paskelbta liūdesio savaite. 
ALT skyrius išleido ątsišauki-

Lygiai prieš metus, 1949 m. 
birželio 4 d. Chicago je įsteigtas 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Chi-
cagos skyrius. 

Metinių proga skyriaus val
dyba sukvietė visuotinį susirin
kimą nuveiktiems darbams ap
svarstyti ir tolimesnės veiklos 
gairėms apmesti. 

Valdybos pirmininkas Linkus, 

DETROIT, MICH. 
SVARBUS SUSIRINKIMAS 

rikos Lietuvių Susivienijimą, jo 
reikšmę lietuvybei palaikyti. 
Taip pat buvo įdomu iš Biežio 
išgirsti skaičius, kuriuos Susi
vienijimas yra parėmęs nepri
klausomos Lietuvos organizaci
jas bei pavienius asmenis. 

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkas adv. A. Olis, kuris 
taip pat yra Chicagos skyriaus 

darydamas nuveiktų darbų ba-, narys, savo žodyje pasidžiaugė 
lansą, drauge nurodė metmenis, skyriaus nuveiktais darbais ir 
kas numatoma daryti. Iš prane
šimo paaiškėjo, kad valdyba nu
mato didelį planą kultūrinėje 
srityje, ypač ryšium su būsimos 
Dailės Parodos atkėlimu į Chi-
cagą. 

Adv. Lapinskas padar§ išsa
mų pranešimą apie buvusį De
troito apygardos atstovų suva
žiavimą. Iš adv. Lapinsko prane-Sekmadienį, birželio 11 d., 10 

vai. ryto, šaukiamas Tėvynės Išimo paaiškėjo, kad visur jau-
My lėto jų Draugijos 68 kuopos (čiama Amerikos Lietuvių Tary-
susirinkimas Armano svetainė-bos veiklos stoka, kad Tarybos 
j e, 2386 24th St. šiame susirin
kime bus renkami delegatai į 
Seimą, be to, Seimui pateikiami 
sumanymai ir rezoliucijos. 

Prieš metus čia buvo sumany
ta steigti Kultūros Fondo sky
rių, bet tas reikalas pasiliko ka
bančiu ore. Dabar dalis Fondq 
skyriaus steigimo iniciatorių yra 
pakeitę savo nuomonę: jie siūto 
visą darbą, kurį apimtų Kultū
ros Fondas, jungti su TMD or
ganizacija. 

Todėl, kurte stoja už tų dvie
jų draugijų sujungimą ir kurie 
mano priešingai, — visi kviečia
mi atvykti į šį susirinkimą, kad 
galėtume gerai apsvarstyti. 

TMD 68 kp. Pirm-kas 
F. Motuzas 

Vykdomasis Komitetas lyg ir 
įpuolęs į apsnūdimą, o gal būt, 
pavargęs, išsisėmęs. Visur lau
kiama veiklos pagyvinimo. 

Dr. Biežis kalbėjo apie Ame-

palinkėjo, kad valdyba ir toliau 
tęstų tautinį darbą, tuo pačiu 
prisidedant prie Lietuvos išlais
vinimo. 

Baigus susirinkimą, sekė me
ninė dalis su vaišėmis, kurias 
suruošė mūsų skyriaus narės -
moterys. 

Meninėje dalyje buvo gražiai 
atvaizduota vienerių metų veik
la. šia proga skyriaus valdybos 
vicepirmininkas A. Kalvaitis sa
vo gražiame žodyje apibūdino 
Sąjungos pirmininko adv. A. 
Olio veiklą. # 

Meninę dalį1 atliko VI. Vijei-
kis ir Macy%, sukeldami daug 
juoko. Jūrelė 

WATERBURY CONN 
PAVYKUSI LIETUVIŲ DIEMA 

BALTIMORE MD. 
PRIE LIETUVOS ĄŽUOLO 

Mary lando sostinėje — Ana-
polio miestelyje, 27 mylios nuo 
Baltimorės, ant pačių įlankos 
krantų, 1936 metų gegužės 17 
dieną buvo pasodintas !# Lietu
vos atvežtas ąžuolas. 

Šito sumanymo autorius ir 
įvykdytojas yra dabartinis SLA 
pirmininkas adv. dr. W. F. Lau
kaitis. 

Ąžuolas yra pasodintas Guber-
natūros sode. čia pat ir Guber
natoriaus rūmai, šie rūmai sta
tyti dar okupacinės anglų val
džios. Gegužės 28 d., 11 vai., 
rūmų didžiojoje posėdžių salėje 
įvyko keturioliktoji metinė ąžuo
lo aplankymo šventė, kurioj da
lyvavo Gubernatorius Lan, Mi-
nisteris žadeikis, prof. JStanka 
ir daug baltimoriečių. 

Po eilės kalbų (Gubernato
riaus Lan, Ministerio P. žadei-
kio, adv. N. Rastenio, Leg. kom. 
A. Dranginio, kun. P. Damb
rausko, dr. Virkučio ir Tr. Dr-jos 
pirm. Brazausko), priimta rezo
liucija senatoriui, prašanti grei
čiau patvirtinti Genocido kon
venciją. Po to Br. Jonušo veda
mas choras padainavo Pabuskim 
iš miego — Žilevičiaus, Ant tė
velio dvaro — Šimkaus, Einu 
per kiemą — liaudies daina, Ker Lietuvių Socialdemokratų Są- Pietų 
lėliu ėjau — Adomavičiaus ir Jun&os, Los Angeles kuopa, ge

gužės 27 d. surengė Steigiamojo 

IIARTl'OJil), C'ONN. 
KONCERTAVO S. GRIšKAIT® IR V. MARIJOŠIUS 

Mūsų kolonijos neturtingų tė
vų dukrelė Suzana Griškaitė, 
prieš išvykdama į Europą kon
certuoti ir mokytis, apsilankė 
Hartforde pas tėvelius ir Hart
fordo lietuviams surengė įspū
dingą koncertą. 

Koncertas įvyko gegužės 29 
d. klubo auditorijoje. Repertua
ras buvo įvairus, keturiomis kal
bomis: lietuvių, anglų, prancū
zų ir vokiečių. 

Pianu solistę palydėjo Vytau
tas Marijošius.. Besigėrėdami so
listės dainavimu,- nemažiau gė
rėjomės ir V. Marijošiaus gabu
mu, nes retai matome jam lygių 
pianistų. 

MŪSŲ kolonija davė tris lietu
vaites lietuvių ir Amerikos sce
nai: Anna Kaskas. Metropolitan 
artistę, Birutę Ramoškaitę ir 
Suzaną Griškaitę. šios dvi seka 
Anna Kaskas pėdomis ir tai]) 
pat siekia operos karjeros. S. 

Pirmasis Waterburio ir jo 
apylinkių susibūrimas po atvi
ru dangumi praėjusį sekmadienį 
buvo įspūdingas. Susirinko per 
600 asmenų praleisti dieną, pa
silinksminti ir dalyvauti šventė
je. Tos dienos rengėjai — Lietu
vių Radijo Valanda ir ALTS 
3-čias skyrius — viską padarė, 
kad suvažiavusių nuotaika būtų 
gera. 

Atvykstančius prie vartų svei
kino didžiulis meniškas plakatas: 
Tegul meilė Lietuvos dega mū
sų širdyse, ęventės aikštėje, iš
puošto jė įvairiaspalviais ženk-

Griškaite, teko patirti, vyksta į lais, plevėsavo Lietuvos ir Ame-
Europą koncertuoti ir Miunche-Jrikos vėliavos. Ten pat buvo su-
ne mokytis muzikos bei vokiečių organizuotas įdomus bazaras: 
kalbos. 
• Kapit. Vacl. Nenortas po **-

Š T A I  V A S A R V I E T Ė ,  
kurioj atostogaudami lietuviai gali pasijusti 

vasaroją .. Palangoj! 

Stony Brook Lodge Tel.: Stony Brook 586 

čia priimami ir didesni pobūviai . Ideali vieta gegužinėms. 
Rezervuodami kambarius atostogoms arba norėdami dau
giau informacijų, rašykite: 

Pr. Lapiene, POB 526, Stony Brook, N. Y. 

LOS ANGELES; CALIFORNIA 
STEIGIAMOJO SEIMO SUKAKTIES MINĖJIMAS 

Valio, dalgele — Strolios. 

jie sugebėjo sutraukti tiek žmo
nių ir taip naudingai bei kultū
ringai juos užimti. Informuo
jama, kad toji diena davė per 
$1,300 pajamų. Dabar belieka 
laukti sekančio panašaus lietuvių 
suvažiavimo, kuris įvyks rugsė- LAWRENCE, MASS. 

Ąžuolo aplankymo šventę ren- Seimo sukakties minėjimą. Po 
gė Baltimorės Amerikos Lietu-J jcu°P°s pirm-ko inž. Draugelio 
vių Taryba, šventei vadovavo  j lyjamojo žodžio, prof. M. Bir-
ALT skyriaus pirmininkas J. j žiška. ilgesnėje savo kalboje nu-
Miceika. A. Steigiamojo Seimo atliktų 

darbų reikšmę tolimesnei Lietu-

metu padaryta rinkliava 
davė apie 250 dolerių, kurie 
įteikti prof. M. Biržiškai, jo ma
terialinei būklei pagerinti. Tai 
puikus Los Angeles lietuvių mos
tas, ne žodžiais ir iškilmingomis 
kalbomis, bet darbais paremti 
mūsų senuosius tautos veikėjus. 

GRĮŽO Iš JAPONIJOS 

jo 3 (L Linden Parke. V. Vitas 

BIRŽELIO 14-OS REIKALU 

Paskutiniame Tremtinių D-jos 
susirinkime, be kita ko, svarsty
ta birželio 14-os reikalai. Nu
tarta tą dieną, gedulo ir protes
to ženklan, badauti ir nešioti ge
dulo šydu pridengtą tautinį žen
klą. Ypatingą kitataučių dėmesį 
turės atkreipti lietuvių tremti-

lietuvių ir anglų kalbomis kny-sus^a'kymas nuo maisto dar
bovietėse. Norint prisidėti prie gos apie Lietuvą, dailiosios li

ną sunkios operacijos viduriuo-Įteraturos knygos ir tautodailės 
se stiprėja ir tikisi po poros sa- dirbiniai, šventėje ypatingu rū 
vaičių grįžti sveikas. 

• Lietuvių parapija -minėjo 50 
metų įsikūrimo sukaktį sekma
dienį, birželio 4 d. Buvo iškilmin
gos pamaldos bažnyčioje ir vaka
re bankietas mokyklos salėje. 

Ypatingai pagerbtas klebonas! 
prelatas J. Ambotas, šios para-j 
pijos kūrėjas. 

• Atvyko nauja tremtinių šei
ma į Hartfordą — dr. Rėklys su 
žmona pas Sekius. 
• Jolita Gražulytė išvyko į Mon-

pestihgumu buvo platinami pro
pagandiniai parodos ženklai, 
vaizduoją pavergtas Pabaltijo 
tautas. 

Ten pat ir Waterburio lietuvių 
parapija turėjo savo liuksusinį 
automobilį, prie kurio kun. Če-
batoris platino laimėjimo bilie
tus ir tuo prisidėjo prie šventės 
nuotaikų paįvairinimo. Tokia jo 
kolaboracija yra tikrai maloni 
ir sveikintina. 

Iš Bostono numatytas šventės 
dalyvis rašytojas A. Gustaitis 

treal, Kanada, paviešėti. Tikisi neatvyko. Bet užtat iš New Yor-
nupirkti tautinius rūbtis vietos 
tautiniu šokių grupei. 

"D." Koresp MC 

Taupyti galiniu laišk;n 

mm 

l'nišykit informacijų paštu! 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
B LOAN ASS'N. 

PIGIOS PASKOLOS NAMAMS 
TAUPYK SAUGIAI ... mes per 11 metus visiems išmokėjome 

pareikalavimus 
Turtas per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2'4 milijono 

U. S. Government Securities ir jjrvnais pinigais per 12 milijonu 
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA CHICAGOJE 

Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys 

TITSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR. 
4192 Archer Avenue Chieasro 32, Illinois 

# TELEFONAS: Virginia 7 - 1141 
ISARBO VALANDOS: 

Trečiadieniais nuo 9 iki 12 dieną. 
Kasdien min 9 iki 4. 

Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vak. 

ko atvyko konsulato atatovas 
A. Simutis. Jis pasakė įspūdin
gą kalbą. Visą programą vedė 
dr. M. J. Colney drauge su ALTS 
skyriaus pirmininke J. Stulgins-
kaite. 

Los Angeles lietuvių visuome
nėje žinomų veikėjų Račkų sū
nus Klaudijus neseniai grįžo iš 

vos valstybinio gyvenimo raidai 
j ir atmetė kai kieno daromus 
jSteigiamajam Seimui priekaiš-

RAUDONŲJŲ LIZDAS Itus, kurie didžiausia dalimi ne-
Atvykus į JAV naujiems lie-tu^ rimto pagrindo. |JaponijoS; išbuvęs ten puspenk-

tuviams, kurie yra gyvi komu-! žurnalistas Trumpa minsimo t„ metll KI(11,Hiilla vra 

nistų skelbiamo tikrojo "rojaus"(dalyvius supažindino su dviejų 
liudininkai, tie rusiškojo "ro- socialistų, jau nukeliavusių į am-
jaus apaštalai" pasijuto blogai, žinybę, asmenybėmis: anglų dar-
Nei Bostone, nei Worcesteryje.bieciu Laski ir pranctMm socia-
nei New Britaine jie negali skel- listu Leonu Blumu. 

Inž. Draugelis skaitė ilgesnę 

Reikia sveikinti rengėjus, kad jį nukankino 

Lietuvos išlaisvinimo kovos, nu
tarta aukoti ta proga vienos die
nos uždarbį. 

Be to, nusistatyta masiškai 
dalyvauti minėjimo iškilmėse, 
kurias ALT rengia birželio 17 
d., 8 vai. v., parapijos svetainė
je. V. 

DAYTON, OHIO 
MIRE J. SAKALAUSKAS 

Gegužės 31 d. mirė Juozas Sa
kalauskas, 61 metų. Palaidotas 
Kalvarijos kapinėse. Amerikoje 
yra išgyvenęs per 40 metų. Ki
lęs iš Sintautų par., šakių apsk. 
Liko žmona Franciška, duktė 
Ruth, dvi seserys — F. Žilins
kienė ir M. Drulienė. 

Velionis yra buvęs tvirtas, 
ąžuolinis vyras, bet vėžio liga 

J. A. U. 

Minėjime-susirtnkime, be kuo
pos narių, dalyvavo ir nemažas 

ti savo melagysčių, negali su 
naujai atvykusiais ginčytis, nes paskaitą tema "Socializmas 
visa, ką jie sako ir žada, yra tik1 j0 kritika" 
grynas melas, kuris sudūžta su
sidūręs su tiesa. Prieš teisybę 
veikti raudonieji nepajėgūs. , . ... . . . .  . J ,  .  T ! svečių skaičius. Visai kita vieta prie Lawren-i ^ 
ce - Methuen. čia komunistai įsi-
virtinę stipriai. Turi savo Map
le Park su svetaine, čia susikon
centravo visos N, Anglijos ko
munistų veikimas. 

Dauguma į Lawrence atvyku 

ir 

ftROCKTON, MASSACHUSETTS 
GRAŽUS ARTIMO MEILĖS PAVYZDYS 

PIETUS PROP. M. BIRŽIŠKAI 
PAGERBTI 

Gegužės 28 d. Los Angeles lie
tuviškosios organizacijos suren
gė prof. M. Biržiškai pagerti ir 

sių lietuvių yra patekę į ''nelais-įsu juo susipažinti pietus, kuriuo-
vę". Dauguma jų yra neorgani- se dalyvavo per šimtą žmonių. 
zuoti ir todėl negali išplėsti jo-| -
kios veiklos, o dėl to raudonieji 
ir galėjo čia susisukti lizdą savo 
judošiškiems darbams. 

Arlingtonas 

tų metų. Klaudijus Račkus yra 
Amerikos jūrų laivyno karinin
kas. Baigęs tarnybą laivyne, jis 
buvo Amerikos karinių pajėgų 
vadovybės Japonijoje pakvies
tas pasilikti ir toliau Japonijoje, 
kur jam buvo pavestos atsakin
gos pareigos. Iš Japonijos Klau
dijus Račkus parsagabeno retų 
suvenyrų, tarp kurių ir vieną ja
ponų karinį šalmą trijų šimtų 
metu senumo. V Bakūnas 

Išvykdamas atostogų su 
šeima, pranešk DIRVAI 
savo adresą — gausi laik
raštį ir atostogaudamas. 

Senas ateivis Adomas Jezuke-
vičius toliau gražiai rūpinasi sa
vo atsikviesta našle Račkauskie
ne su trimis mažais vaikais, 
šios šeimos išlaikymui garan
tuoti kvietėjas turėjo užstatyti 
1,000 dol. ir padengti su tuo 
daug susijusių išlaidų. Bet tai 
neišgąsdino geros širdies dzūko. 
Priešingai, kai nelaimingoji šei
ma atvyko, jis ėmė rūpintis jos 

j Įkurdinimu. Suradęs butą, jis 
j tuoj pradėjo galvoti apie būti-
I niausiu dalykų nupirkimą. Šiuo 
[tikslu balandžio 30 d. Sandaros 

j salėje suruoštas nelaimingosios 
tremtinės naudai pobūvis. Jame 
sudaryta našlei su mažais vai
kais apie porą šimtų dolerių. Po
būvyje dalyvavo arti 100 asme
nų, daugiausia senųjų ateivių. 
Tremtinių ir čia gimusių lietu
viu tebuvo tik keli. 

Pobūvyje Balionis savo kal
yje Ad. Jezukevičių pavadino 

auksaširdžiu, skubančiu pagal 
bon tiems, kurie jos reikalingi. 
Baigdamas kalbą, jis paklojo 
ant stalo nelaimingos šeimos 
reikalams penkinę ir kvietė ki
tus tai padaryti. Jo pavyzdžiu 
pasekė Zenkevičius ir kiti. Trem
tinys P. Viščinis savo kalboje 
pažymėjo, kad lengviau yra duo
ti, negu imti. Jis dėkojo visiems 
lietuviams, padėjusiems ir tebe-
padedantiems vargšams tremti
niams Europoje .ir Amerikoje. 

Tiek Račkauskienės atsikvie-
timu, tiek ir pobūviu jos nau
dai pirmoje eilėje rūpinosi Ad. 
Jezukevičius, Briedienė, Jurge-
liūnai, kurie atsitiktinio susira
šinėjimo keliu sužinojo, kad 
Račkauskienės vyras yra žuvęs 
Vokietijoje prie apkasų darbų. 
Nė vienam jų Račkauskienė ne
buvo nei giminė' nei pažįstama. 
Visi jie veikė ir tebeveikia tik 
artimo meilės vedini. 

JPadėkite surasti 
Ieškau A'RMONO Miko ir jo 

vaikų — Marės, Ellos ir Miko. 
Armonas Mikas yra kilęs iš 

Jotpetrių kaimo, Tauragės apsk. 
Į JAV atvyko jis prieš 39 metus. 

žinantieji praneškite: Ana 
Margienė, Route 1, Box 18, Ali
ce, Texas. 

* * 

PRAŠO ATSILIEPTI 

Dipl. inž. Ks. KAUNAS, pra
šau rašyti: Antanui MaseviČiui,; 
c o Mrs. C. Trombley, Chazy, 
N. Y., Feb. 1150. 

# # 

USINAS, gyvenęs Vokietijoj, 
Traunsteine, prašau rašyti; An
tanui Masevičiui, c/o Mrs. C. 
Trombley, Chazy, N.Y.> F*b. 
1150. 

SAVO ADRESĄ, 
rašydami DIRVAI, parašykite 
labai aiškiai pačiame laiške. 

Dėl neaiškumo ar klaidos 
Jūsų parašytame adrese Jums 
siunčiami laikraščiai sr. kny
gos grįžta atgal ir neturime j 
kaip Jums apie tai pranešti 

* J1 

DIRVOS ATSTOVAI 
| kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais: 

Amsterdam, N. Y. 
M. Židonis, 260 Locust Ave. 

So. Boston, Mass. # 

Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway. 

Chicago, 111. 
Jonas Paplėnąs, 4418 So. Hermitage Ave. 

•*» 

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

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

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

Waterbury, Conn. 
Vladas Varneckas, 2157 N. MainfBt. 

Hamilton, Canada 
Bronius Vengry s, 227 Brant St. 

Montreal, Canada 
Stepai Kęsgaila, 6882 Beaulieu St. 

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Ave. 

Anglijoje 
Jonas Palšis, 10, Warrel's Terrace, Bramley-Leeds. 

Australijoje ' , 
Povilas Lukošiūnas, 178 Wakefield St., .Adelaide, S;A. 
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KAS ir KUR 
• Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto delegacija — M. 
Krupavičius, Vcl. Sidzikauskas 
ir J. Brazaitis išvyko Italijon. 
Ten tikisi pasimatyti su Italijos 
vyriausybės žmonėmis, su Vati
kano politikos tvarkytojais ir 
pasitarti su ministeriu St. Lozo
raičiu. 

• Dail. L. Vilimas, lietuvių dai
lininkų tremtinių parodos orga
nizatorius, šiuo metu gyvena Ro
chester, N.Y. 

• Dabartinę Venecuelos lietu
vių Bendruomenės centro valdy
bą sudaro: Jurgis Bieliūnas, 
kun. A. Sabaliauskas, Vladas 
Venckus ir Juozas Kukanauza. 

• Venecuelos Lietuvių Bendruo
menė ruošiasi išleisti savo met
raštį. Metraštį redaguos Antanas 
Diržys. Jo išleidimą finansuo
ja J. Bieliūnas. 

• Bronius Daunoras Anglijoje, 
Coventry, turi suorganizavęs ne
didelę ''Nidos" spaustuvę. Toje 
spaustuvėje atspausta R. Spalio 
knyga "Trylika nelaimių". 

• Klaipėdos krašto vokiečiai* d#-
bar gyveną Vakarų Vokietijoje, 
ten leidžia laikraštį "Memeler 
Dampfbot''. Redaktoriumi pasi
rašinėja F. W. Siebert, o jo pa
vaduotoju H. A. Kurschat. Laik
raštis pasisako prieš lietuvių in
teresus ir Klaipėdą skiria Vokie
tijai. 

• Vokietijoje esančio vieninte
lio lietuvių laikraščio LIETUVIS 
redaktorius V. Meškauskas ruo
šiasi artimiausiu laiku emigruo
ti į JAV. Jo vietoje numatomas 
laikraštininkas Simas Miglinas. 

• J, Povydaitis^ gyvenąs Lie
tuvoje, išleido knygą "Voratink
liai plyšta". Knyga parašyta pa
gal visus komunistų partijos rei
kalavimus. 

• Dail. V. Rato paroda Austra
lijoje praėjo su dideliu pasiseki
mu. Vakarų Australijos oficio
zas "The West Australian" rašė: 
"V. Ratas yra su pasaulinio mas
to reputacija, didelės individua
lybės medžio raižytojas ir ilius-
tratorius." 

• Vokietijoje, Bavarijoje, gegu
žes 8 d. mirė Pranas Povylius, 
Lietuvoje buvęs aktyvus visuo
menininkas ir Kėdainių miesto 
burmistras. 

• Amerikos Lietuvių Ekonomi
nė konferencija, ketvirta iš eilės 
(pirmoji buvo 1930 m., antroji 
— 1933, trečioji — 1939), iš
rinko naują valdybą: I. P. Var-
kala — pirmininkas, A. Rudis — 
vicepirmininkas, A. Baliūnas — 
sekretorius ir J. Mozeris — iždi
ninkas. 

• Lietuvių studentų draugija 
Kanadoje liepos 2 d. ruošia Lie
tuvos Operos solisčių koncertą. 
• BALF pirmininkas kan. J. 
Končius birželio 1 d. laivu Queen 
Elizabeth išvyko į Europą. Bal-
fo pirmininką pavaduoja Juozas 
Boley. ' • 

• šį pavasarį suėjo dešimf me
tų, kaip Panemunės sanatorijo
je, Kauną mirė pulkininkas A., 
Mačiuika. , 

• Toronte, Kanadoje, gyvenan
tieji lietuviai birželio mėn. skau-
džiuosius įvykius minės drauge 
su latviais ir estais. 

• Toronto, Kanadoje, susiorga
nizavusiųjų lietuvių inžinierių 
draugijos valdybą sudaro: J. Sli
žys, J. Dragašius, A. Šalkauskas, 
L. Stankus ir St. Kryževičius. 

• Lietuvių tremtinių tarpe, Vo
kietijoje, buvo visa eilė našlai
čių. Padedant patiems tremti
niams ir JAV lietuviams, visi 
susirado globėjus, šiuo metu Vo
kietijoje dar yra 7 lietuviai naš
laičiai, kurie artimiausiu laiku 
išplaukia | JAV, 

1 • 

| • Du lietuviai — Elena Zaba-
rauskaitė ir Vincas Vaitekūnas 
— gavo stipendijas Ontario Co-
jlege of Art, Kanadoje. Jie pa
rinkti, kaip geriausiai studijuo
jantieji. 

• Viena Worcesterio, Mass., aik
štė pavadinta Jurgelionio var
du. šis jaunas vyras šio karo me
tu žuvo Pacifike, kovodamas su 
priešais. 

• Hypatia ir Violeta Yčaitės 
birželio 9 d. Columbia Universi
tete, N.Y., baigia bibliotekinin
kių mokslus. Hypatia YČaitė yra 
baigusi ir Ann Arbor, Mich., 
Universitete literatūros ir isto
rijos mokslus. Ji apie šešerius 
metus yra dirbusi Lietuvos Pa
siuntinybėje, Washingtone. Vio
leta Yčaitė taip pat yra baigus 
Columbus, Ohio, Universitete 
bendrojo išsilavinimo skyrių. 
• Martynas Yčas, studijuojąs 
California Universitete, birželio 
9 d. gauna filosofijos daktaro 
laipsnį. Jo specialybė — biologi
jos mokslai. 

• Lietuvių Kultūros Fondas 
Australijoje paskelbė knygų au
kojimo vajų. Knygos renkamos 
steigiamai bibliotekai; kuri tar
naus visiems Australijos lietu
viams. 

• Adelaidėje, Australijoje, įsi
kūręs R. Maziliauskas pradėjo 
prekiauti įvairiais biuro reikme
nimis : rašomosiomis mašinėlė
mis, rotatoriais ir kt. 
• Pasižymėjęs šachmatininkas 
ir spaustuvininkai Kazys Škėma 
iš Vokietijos atvyko į Bostoną, 
Mass. 

• Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjunga savo namams Londone 
pirkti kasoje turi jau per 3,000 
svarų. Bet ši suma dar neleidžia 
įsigyti geresnius namus. Reikia, 
mažiausia, dar 2,000 svarų. 

/ 

• Mažosios Lietuvos Tarybos 
prezidiumas, esąs Vokietijoje, iš
leido atsišaukimą į viso pasaulio 
lietuvius, prašydamas savo dar
bui materialinės paramos. 
• Jonas Pyragius, apsigyvenęs 
Pietų Australijoje, Adelaidės 
Sklandymo klubo pakviestas in
struktoriumi. 

• Daktaras Vacl. Tumasonis, 
Lietuvoje ir Vokietijoje pasižy
mėjęs sudėtingomis ir sunkiomis 
operacijomis, išlaikė reikiamus 
egzaminus ir gavo teisę verstis 
savarankia praktika. Jis gyvena 
Chicagoje, Marquette Parke. 

• Melbourne, Australijoje, su
siorganizavusį lietuvių chorą ve
da Albertas čelna. 

LIETUVIU DIENOS 
— Aš nesuprantu, kaip jūs 

Čia galvojate ir kaip skaičiuoja
te, kad net iki keturių nemokate 
uskaičiuoti! — tarė vienas skair 

tytojas, paskaitęs straipsnį apie 
NEMUNĄ. 

— Pagal Jūsų "rokundas", 
tai NEMUNAS tik antras lietu
viškas žurnalas Amerikoje, ša
lia "visų lietuvių" žurnalo, ku
ris irgi čia tik šįmet pradėjo 
eiti. O kur gi MARGUTIS, kur 
LIETUVIŲ DIENOS? 

* * 

žinoma, jei tas skaitytojas 
žurnalais vadina visus periodi
nius leidinius, išeinančius re
čiau, kaip kas savaitę, tai ir jis 
dar kiek apsirinka. Yra dar ne 
tik MARGUTIS su LIETUVIŲ 
DIENOMIS, bet ir ŠV. PRAN
CIŠKAUS VARPELIS, ir LIE
TUVIŲ NAUJIENOS,, ir LAI
VAS, ir dar, turbūt, šis tas ... 

Bet ne tik šių paskutiniųjų, 
o ir LIETUVIŲ DIENŲ bei 
MARGUČIO neskiriame į tą pa
čią kategoriją, kurioje yra AI
DAI arba NEMUNAS. 

žinoma, čia reikėtų sustoti 
prie pavadinimų prasmės, žur
nalas yra prancūziškas žodis ir 
tiesioginė jo prasmė būtų "die
ninis". Prancūzai kaip tik ir va
dina žurnalais tik dienraščius. 

Bet lietuvių kalboje, nusižiū
rėjus į kai kurių kaimynų tra
dicijas šioj srity, žurnalo var
das prigijo tik rečiau (jokiu bū
du ne dažniau kaip kartą per 
savaitę) išeinantiems, stores-
niems leidiniams, kurių svar
biausia ypatybė yra, kad jie ne
sivaiko informacijų apie nau
jausius įvykius, bet yra daugiau 
pašvęsti įvairių visuomeninių, 
politinių bei pasaulėžiūrinių, me
ninių ar mokslinių problemų gi
lesniam svarstymui, literatūros 
kūrinių skelbimui ir kultūrinio 
gyvenimo informacijai. 

Kita rūšis rečiau išeinančių 
periodinių leidinių greičiau nusi
pelno Amerikoje populiaraus ma
gazino vardo. 

Magazinas tiesiogiai reiškia — 
sandėlis... Periodiniams spau
dos leidiniams tas vardas pra
dėta taikyti, tur būt, dėl to, kad 
tie leidiniai stengiasi sudėti "vis
ko po truputį", tad ir susidaro 
"įvairių dalykų sandėlis". Kai 
kurie tokie "samdėliai", arba 
"magazinai", esti labai įdomūs 
paskaityti ar bent pavartyti, bet 
jie niekad nėra tas pats, ką mes 
esame pratę vadinti žurnalu. 

Lietuvių kalboj žurnalu įpras
ta vadinti tokį periodinį leidinį, 
kuris skaitytojui duoda medžia
gos ne tik šiaip sau pasiskaity
ti, bet ir pagalvoti, kuris atski
rais klausimais praplečia skaity
tojo akiratį, kuriame skaityto

jas randa ne tiek informacijų, 
kiek plačiau išdėstytų pažiūrų 
į dalykus. 

Tokios rūšies žurnalas pasku
tiniu laiku buvo vienas — AI
DAI, dabar pasirodė NEMU
NAS, kuris, nors pirmajame sa
vo pasirodyme ne visai pasiekė 
žurnalo aukštumą, bet, tikėki
mės, greit pasieks. 

O MARGUTIS — senas pa
žįstamas — visai nepretenduo
ja į tokio žurnalo tipą. Jis buvo 
ir nori likti magazinu. 

Magazino tipo yra ir vietoj 
KALIFORNIJOS LIETUVIO da
bar leidžiamos LIETUVIŲ DIE
NOS. 

Jų ketvirtojo numerio pasiro
dymo proga čia ir pasidaliname 
įspūdžiais apie tą leidinį. 

Įspūdingiausias dalykas yra, 
žinoma, iliustracijos. Viršelis vi
sada labai primena LIFE vir
šelį. Iš viso šiame numeryje yra 
per 40 iliustracijų. Ir dauguma 
iš jų — ne senų vaizdelių kar
tojimas, bet naujausios nuotrau
kos iš lietuvių gyvenimo įvykių: 
kelios nuotraukos iš čiurlionie-
čių koncerto Chicagoje, kelios 
nuotraukos iš Vyčių susirinki
mų įvairiose vietose, po keletą 
— iš Australijos, Anglijos, Ve
necuelos lietuvių gyvenimo. 

Nežinome, kokias iliustracijų 
gaminimo sąlygas turi LIETU
VIŲ DIENOS Kalifornijoje, bet 
jei čia, rytinėje Amerikos daly
je, pabandytum užsakyti tiek 
ir tokio dydžio klišių, tai kaš
tuotų apiė 400 ar daugiau dole
rių, o viso numerio išleidimas 
turėtų siekti iki 1,000 dolerių. 
Tiesa, LD turi kiekvieno nume
rio garbės leidėją, aukojusį 100 
dolerių, bet ką reiškia tas šim
tas ... 

Metinė prenumerata — 3 do
leriai. žada išeiti per metus 10 
numerių (kas mėnuo, išskyrus 
liepos ir rugpiūčio mėnesius) 
Tad, be 3,000 prenumeratorių 
leidėjų padėtis .nepavydėtina ... 

Tiesa, buvo paskelbta, kad at-
siunčiantieji fotografijų turi pri
dėti ir po penkis dolerius prie 
kiekvienos už klišės pagaminimą, 
šitaip realistiškiau atrodo ilius
travimas, bet... ar nėra pavo
jaus, kad iliustracijos pavirs 
kažkuo panašiu į apmokėtų skel
bimų rinkinį, kurio nei tvarkyti 
redaktorius nebegalės... Yra 5 
doleriai — dėk, nėra — į krep
šį, nors tai būtų ir vertingiausia 
nuotrauka! 

Skaitomasis turiny* — gry
nai laikraštinio informacinio po
būdžio. šiame numeryje gausu 
reportažų iš lietuvių gyvenimo 
įvairiose šalyse. Yra nemažas 
skyrius anglų kalba. 

Turinyje laikomasi srovinio 
neutralumo dvasios. Tačiau, kaip 
žinoma, neutralumas yra viso
kių atspalvių: griežtas neutra
lumas, nepalankus neutralumas, 
palankus neutralumas ... LIE
TUVIŲ DIENŲ neutralumas sro
viniu atžvilgiu yra neabejotinai 
palankus katalikų srovei. 

9 « 

LIETUVIŲ DIENOS spausdi
namos gražiame popieriuje ir 
techniškai gerai sutvarkytos, ne
skaitant lietuviškų ženklų trū
kumo kai kuriose antraštėse. 

Principas, kad "kiekvien&s no
ri matyti savo vardą laikrašty
je", LD redakcijai irgi, matyt, 
gerai žinomas ir jo stengiamasi 
gana plačiai laikytis. Todėl čia 
rasi ir apie vaišes su kalakutiena 
bei dešromis, rasi, kas susižei
dė, kas iš ligoninės grįžo, kas 
turi didžiulę mėsos prekybą ... 
Žinoma, toliau nuo minimų asme
nų gyvenančiam skaitytojui to
kios žinios yra tuščia vieta. Vi
sus skaitytojus šiuo būdu pa
tenkinti (tai yra, visada apie 
juos ar jų gerus pažįstamus ką 
nors paminėti) jokiam laikraš
čiui neįmanoma. Bet... Reikia 
būti labai stipriam, kad galėtum 
atsisakyti nuo pataikavimų ma
dos ... 

Sustoji ir susimąstai trupu
čiuką ties antrašte "Mūsų dienų 
knygnešiai" ... šiuo vardu LD 
redakcija pakrikštijo savo pla
tintojus. Tiesa, tai ne LD išra
dimas: į tą vardą pretenduoja ir 
knygų leidėjai, ir jų pardavinė
tojai ... Atidarė kas nors kioską 
knygoms pardavinėti, priėmė į 
savo krautuvėlę keletą laikraš
čių atskirais numeriais (už nuo
šimtį) pardavinėti, priėmė kas 
vieno-kito laikraščio prenume
ratą — jau ir knygnešiai... 
Taip, tie visi darbai yra puikūs, 
bet knygnešio vardas mūsų tau 
tos istorijoj yra toks reikšmin
gas, toks didelis, kad kažin ar 
gera jį nupiginti, vartojant per 
plačiai... 

OE locaoi lonoi jpj 

RAŠALO ASAROS 
oi Bronys Raila IQ 

Ilgą iešmą bedrožiant.. . 

LIETUVIŲ DIENŲ leidimas, 
taip gausiai ir įspūdingai ilius
truotų, yra gerbtinas ir palaiky
tinas užsimojimas. Vis dėlto tai 
nereiškia, kad jos gali patenkin
ti stipresnio dvasinio peno alks
tantį skaitytoją. Tokio skaity
tojo akys todėl ir krypsta į AI
DUS, į NEMUNĄ... Ar jie pa
penės alkstančius, pareis nuo 
to, kiek tų išalkusių bus. 

Savotiškas dalykas spauda: 
juo daugiau išalkusių, juo jai 
lengviau juos pasotinti... Ir 
priešingai, kai išalkusių per ma
ža, tada nei tų pačių negali pa
tenkinti ... V. R. 

Taip tiesiai ir pradėkime nuo 
tos lietuviškos patarlės: ilgą ieš
mą bedrožiant, šuo kepsnį nu
neš . . .  

Nuo žilos senovės lietuviai 
reiškėsi, kaip puikūs gyvenimo 
praktikai. Mokėjo sukurti ir ga
na ilgai išlaikyti labai didelę 
valstybę. Patys turėjo ir kitoms 
tautoms davė visą eilę geriausių 
Valstybininkų, administratorių, 
karvedžių, juristų ir poetų. To
kią Lenkiją pirmasis ant kojų 
pastatė Lietuvis Jogaila, o po 
kelių šimtų metų iš naujo atsta
tė vėl lietuviško kraujo Pilsuds
kis ... 

Savo atkurtoje nepriklausomo
je valstybėje taip pat nebuvome 
vien romantikai. Mūsų ūkio pa
žangos, administracijos, kultū
ros darbo tempas, bendras stan
darto pakėlimas nedarė gėdos, 
palyginus su kitomis tautomis. 
Lietuvis galėjo ir mokėjo būti 
praktiškas. 

Bet jei tauta sukūrė tokią pa
tarlę, matyt, vis būdavo mūsų 
tarpe elementų, kurie mėgdavo 
tik svajoti ir planuoti — ilgą 
iešmą droždavo. Beplanuodami 
ką kepti, taip persiplanuodavo, 
taip jau ilgą iešmą droždavo, 
kad šuo kepsnį nunešdavo iš pa
nosės. Tąja savybe lietuvis kar
tais, matyt, pasižymėdavo Tėvy
nėje, o ypač patekęs į svetimus 
kraštus. 

Svetur mes be galo pasinešę 
kurti visokius "milžiniškus or
ganizacinius aparatus". Retai 
mėgstame pasitenkinti mažu, va
dinasi tuo, ką dar noubejotinai 
galėtume- įvykdyti. Mums tuoj 
reikia valdžių, seimų, daugiau 
partijų, negu turėjome, reikia 
iso pasaulio lietuvių bendruome

nės organizacijų su komitetais, 
komisijomis, tarybomis, apygar
domis, skyriais, įgaliotiniais, rei
kia bent dešimties draugijų, ko
mitetų ir fondų, užsibrėžusių 
dirbti tą patį darbą ... 

Visam tam sugaištama labai 
daug laiko, sueikvojama ežerai 
energijos, užsibrėžiamas ir iš
vystomas be galo platus "veiki
mas", parašomi nuostabūs įsta
tai, kongresuose priimamos turi
ningiausios rezoliucijos. Daž
niausia viskas tuo ir pasibaigia, 
tarsi mums "garbė neleistų" 
gaišti mažiau laiko vaidinimams 
bei veikimo pramogoms, užuot 
užsibrėžus kuklius, bet realius 
tikslus, kuriuos pajėgtume ir 
norėtume įgyvendinti. 

* * 

štai kultūrinės lietuvių veik
los Amerikoje klausimas — mū
sų rasės ir dvasios išlikimo ba-

Š U R U M - B U R U M  
Ką šitie du žodžiai teškia, iš 

esmės aš nemokėčiau paaiškinti* 
bet kad dėl jų yra nemaža bė
dos, tai jau įsitikinau. 

Keturias dešimtis su viršum 
metų mūsų miestelio Jonas žiū
rėjo f vieną pusę, o Petras į 
kitą. 

Ir pirmas ir antras iš geros 
širdies link giminių ir negiminių 
— išsirašė tremtinių. Aprėdė, 
aptvarkė atvažiavusius tremti
nius* ir, kaip pridera gerų žmo
nių tarpe, užvedė kalbą apie po
litiką. 

Kožnas sponsorius neturėjo 
mažiausios abejonės, kad jo iš
plėštas iš skurdo npgų Dievo 
Paukštelis lietuvių tarpusavio 
"kniūvynėse" jau vien iš dė
kingumo stos sponsoriaus pusėj 
ir jau šiek tiek nuvargusiam 
ilgų metų kovoj dėdei Jonui, 
kaip koks liūtas, padės nugalėti 
politinj priešą Petrą. 

Bet visai nelauktai paaiškėjo, 
kad tie fiziškai išvargę tremti

niai atsivežė kaž kokį užsispy
rimą, kuris nelinksta net iš dė
kingumo savo garadariams ... 

Pirmiausia tai pastebėjo pro
gresyvus dėdė Jonas. 

— Ar teisybė, kad Lietuvos 
kariuomenė buvo apiplyšus, nu
skurus? 

— Neteisybė, btivo gerai ap
rėdyta, — atkerta tremtinys. 

— Ar teisybė, kad Lietuvos 
prezidentas nemokėjo kalbėti lie
tuviškai, o tik gudiškai? 

— Melas! 
"Na, palauk, — galvoja dėdė, 

~ tuoj pažiūrėsim, ar tu, vy
ruk, ne fašistas!" Ir klausia: 

— Kaip manai, kuri kariuo
menė geresnė: vokiečių ar rusų? 

— Kaip galima ir lyginti vo
kietį su tais driskiais? 

Po šito giminiško pasikalbėji
mo tremtinys pas dėdę neišsilai
ko, vidutiniškai imant, ilgiau 
kaip tris dienas ir, pasiėmęs sa
vo mantą ir vaikus už rankučių, 
išmaršuoja laiptais žemyn, kad 
atsimintų, jog geriausias pasau

ly turi būti ruskiai ir jo dėdė 
sponsorius. 

Nusivylė ir dėdė Petras pama
tęs, kad jo išrašytieji nepakeitė 
encėvėcė ženkliukų į parapiji
nės draugijos narių knygutes. 
Susirinkime, kaip įprasta, trem
tiniai buvo veikėjo pasveikinti, 
pavadinti mokytais ir pakviesti 
stoti į jo, nemokyto pirmininko, 
vietą: 

— Iš jūsų veidų matau, kad 
visi 'esate katalikai, užtat siūlau 
pasivadinti katalikų rateliu ir 
įsirašyti pas mane. 

Bet tarp katalikų atsirado ir 
pora liuterionų, reformatas nuo 
Biržų ir mahometonas nuo Aly
taus. Pasiūlytas gražus vardas, 
kaip nepritaikomas, atkrito. 

Nepritraukęs urmu, pirminin
kas ėmėsi kitos taktikos: lankė 
kiekvieną tremtinį namuose, dės
tė savo pažiūras ir ta pačia pro
ga taisė už tris dolerius alieji
nius pečius, kad nerūktų. 

Nežinia, ar kad pataisyti pe
čiai vistiek rūko* dėl kita 

ko, bet tremtiniai neskubėjo dė
tis į jo vienintelę gerą kovai su 
bolševikais organizaciją. Dar blo
giau — jie išsisklaidė įvairiose 
organizacijose... 

Visus apėjęs, dėdė Petras pa
skelbė, kad iš šimto atvykusių 
tik vienas yra padorus žmogus. 
Kitiems, esą, pirmoj vietoj tė
vynė, o Dievas antroj. Jie yra 
prakeikti bolševikai, tik pasiva
dinę katalikais, tautininkais, so
cialistais ir kitokiais ... 

Nuo šito momento prasidėjo 
pas mus šurum • burum. 

Pirmiausia iš sakyklos buvo 
pasiūlyta, kad tremtiniai važiuo
tų atgal, iš kur atvažiavę. 

Pastarieji užprotestavo. Sako, 
Dievo vietą tai mes žirtame, o 
dėdės ir tetos... ne visi gali 
drauge su Dievu sutilpti: kai 
kuriems tenka trylikta, o kai 
kuriems ir aštuoniolikta vieta. 

Kai tremtiniai rengė Vasario 
16-sios minėjimą, buvo ragina
ma neiti į jį o visi buvo kvie-
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čiam į tą dieną ruošiamą 25 me
tų jubiliejų su šurum - burum. 

Prieš motinos dienos minėji
mą tas pats: neikit, nedalyvau-
kit ten, visus prašom į pikniką 
su kailių paroda, loterija ir šu
rum - burum. 

Prieš birželio 15-sios minėji
mą irgi tas pat. Iškilmingas grį
žusio iš Fatimos veikėjo sutiki
mas, po kojom gėlių barstymas, 
vakarienė, šurum - burum... 

žodžiu, šurum - burum jau už
valdė visas metų šventes ir iš
kilo kur kas aukščiau už Vasa
rio 16-tąją, Birželio 15-tąją... 

Girdėjom, kad Amerikoj yra 
kažkokia baisi organizacija, ku
ri vadinasi keistu vardu — Ku-
Klux-Klan. 

Vis dėlto iki šiol dėl tos orga
nizacijos mes, lietuviai, galėjom 
ne tik ramiai miegoti, bet kar
tais šį tą ir veikti... 

O kai išplito šitas šurum - bu
rum !... Daug blogiau ... 

X. Skinka 

zė, mūsų variklis kovoje už Lie
tuvos atvadavimą, mūsų "affi
davit of support", kuris gali bū
ti pareikalautas iš norinčių su
grįžti į išlaisvintą Tėvynę... , 

Dėl to daug rašome ir planuo
jame, ir sumanymų jau nemaža 
išgirstame. Bet kiek turime vai
sių, tai jie yra tik pavienių kū
rybinių ir aktyvių asmenybių 
darbas. Kai dėl manęs, tai vis 
labiau daraus abejingas tada, 
kai kas pradeda nuo sumanymų 
bei planų, kurių šaknys ne že
mėje, o aukščiau debesų. Taip 
gražiai spindi ir akis apakina, 
kad vilties nebeišmatyti... 

Aš visuomet išsigąstu, kai su-
sipažįstu spaudoje su kokiais 
nors visuomeninės ir kultūrinės 
veiklos planais, kuriuos įvykdy
ti gana nelengvai sugebėtų tik 
mūsų laisvos valstybės švietimo 
ministerija arba žydai... Kny
gų leidimas, visokios premijos, 
žurnalai, bibliotekos, kultūros 
namai, chorų, teatrų, ansamblių, 
baletų, institutų, mokyklų iš
laikymas ir rėmimas, beveik 
pensijos tautos veteranams... 
Ir tt. ir tt. 

Tai be galo gražu ir tai visų 
mūsų svajonė. Tuo šiek tiek 
tikėčiau, jeigu būčiau kurios ge
rai organizuotos ir drausmingos 
katalikų parapijos klebonas ar
ba marijonų ordino vienuolis ir 
jei nebūčiau skaitęs SLA "trum
pojo istorijos kurso", iš kurio ga
lima susipažinti, kaip ši turtin
giausia Amerikos lietuvių orga
nizacija "statė" imigrantų na
mus arba "vežė" iš Buenos Ai
res ligoninės į Ameriką aušrinin
ką poetą Andrių Vištelį ... Arba 
ir kaip dabar steigia "Tautinį 
Fondaciją". 

* * 

Štai Tėvynės Mylėtojų Drau
gija ... Kaipo konservatorius, vi
są laiką jaučiu šiai senai Drau
gijai, Kudirkos raštų leidėjai, 
didelę simpatiją ir meilę. Jos 
pagrindai nedaug pasenę ir šian
dien, o narius būtų galima at
jauninti. 

Neperseniai skaičiau straips
nį apie TMD sumanymus, para
šytą paties jos pirmininko Mr. 
Walter M. Chase. Pagal pavar
dę tai, matyt, senas šimtapro
centinis amerikietis, greičiausia 
lietuviškos kilmės iš motinos ar 
iš senelių pusės, tačiau didelis ir 
nuoširdus mūsų patriotas, susi
rūpinęs išlaikyti lietuvybę Ame
rikoje dar bent 50 metų ... 

Būsimame TMD seime Balti
more.]'e jis pasiūlys: įkurti Kul
tūrinį Fondą, įsteigti Kultūros 
Kolegiją kultūrinei veiklai pla
nuoti, Centro Komitetą sudaryti 
iš rinktinių kultūrininkų, veik
lių žmonių... Be abejo, tai tik 
maža dalis visų pasiūlymų. Lauk
tina daug garbės vietų, titulų ir 
garbės pareigų, lauktina turinin
gų ir skambių rezoliucijų, page
rintų įstatų, lauktina ir jaiMtt* 
nančių manifestų ... 

Man iš pilkosios masės būtų 
nepatogu neparemti tokių gra
žių sumanymų. Taigi remiu ir 
paremiu ... Tik labai prašau do
vanoti, kad mano iešmas tegali 
būti visai trumpas. Kad negai
šinti laiko "akademinėms disku
sijoms", norėčiau striukai pa
siūlyti, jog, aptarus visus rei
kalus, išrinkus visus komitetus, 
komisijas, kolegijas, įkūrus Fon
dą ir priėmus rezoliucijas, svei
kinimus bei padėkas, — nubal
suoti dar vieną nutarimą, kurį 
nors ir labai labai sunkiai nuo 
ateinančio rudens, vasaros karš
čiams pasibaigus, tikiu, būtų 
galima pradėti vykdyti, būtent: 

— Išleisti per metus po dvyli
ka lietuviškų knygų ir realiai 
paremti jau einantį kultūros žur
nalą NEMUNĄ. 

Nors ir labai menkutis pasiū
lymas, bet prašyčiau leisti atei
nančią savaitę dėl jo pralieti 
dar vien§ ašarg, -
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Ž A I Z D A  

pEHEITĄ kartą užsiminėme apie kai kuriuos, mūsų 
mūsų manymu, nereikalingus keblumus, apsunkinan

čius V liko veikimą. Tuo pačiu metu mus pasiekė Mažo
sios Lietuvos Tarybos Prezidiumo atsišaukimas, kuris 
primena dar vieną atvirą žaizdą mūsų viršūnėje. 

Mažosios Lietuvos veikėjų atstovas negavo vietos 
Vlike; nors mažiausiai pusė Vliko narių buvo palankūs 
tokio atstovo įtraukimui. Iš minėto atsišaukimo patiria
me, kad yra ir labai praktiškos to nejsileidimo pasekmės. 
Jei Vliko veikla paremiama įvairiuose pasaulio kraštuo
se lietuvių suaukotais centais, tai Mažosios -Lietuvos Ta
ryba šiuo metu neturinti jokio savo uždavinių finansuo
tojo. Todėl jie ir kreipiasi su labai paprastu prašymu: 
kai aukosite Lietuvos Išlaisvinimo Fondan, tai neužmirš
kite ir Mažosios Lietuvos Išlaisvinimo Fondo... 

* # 

paugeliui kils klausimas: ar dar reikia kokio atskiro 
veikimo Mažosios Lietuvos išlaisvinimo reikalu? Juk, 

jeigu jau visa Lietuva galės būti išlaisvinta, tai ir Ma
žoji Lietuva, kaip jos dalis, nebus palikta, ypač, kad ji 
gi geografiškai arčiausia, tai jau, reikia tikėtis, galės 
būti kaip tik pati pirmoji išlaisvinta... 

Žinoma, taip dalykus įsivaizduoti būtų visiškai klai
dinga. Šiandien ne tik Mažosios Lietuvos Taryba, ne tik 
Vlikas, bet net didžioji Atlanto Sąjunga Lietuvos okupan
tų dar neapsiima išvaryti lauk. Todėl šiandien tenka dau
giau rūpintis apie palankumo palaikymą mūsų reikalui 
ir savo turimų jėgų išsaugojimą. 

Kaip tik šioje antroje uždavinio dalyje bendrai Lie
tuvos ir specialiai Mažosios Lietuvos reikalai jau skiriasi. 
Iš Mažosios Lietuvos kilę lietuviai tebėra daugiausiai 
Vokietijoje. Tie, su kuriais jiems dar nepriklausomos 
Lietuvos laikais teko daugiausiai kovoti, dabar irgi yra 
Vokietijoje ir veikia. Hitleriui Klaipėdą iškilmingai per
davęs Schreiberis sėdi Vakarų Vokietijos sostinėj Bon-
noj ir užima vieeministerio tremtinių reikalams vietą! 
Buvęs, Klaipėdos vokietininkų laikraščio "Memeler 
Panmfboot" leidėjas ir eilė buvusių jo redaktorių vėl Vo
kietijoj leidžia tą patį "Dampfbootą" ir nuosekliai, ne-
atlaidžiai kovoja už Mažosios Lietuvos išlaisvinimą iš 
bolševikų tik tam, kad ji būtų prijungta prie Vokietijos. 
Visa eilė buvusių Klaipėdos nacių vadų veikia šiuo metu 
išsjuosę, kad aplink save sutrauktų iš Mažosios Lietuvos 
kilusius žmones ir juos antspauduotų savo vokiškais 
antspaudais. Ir, savaime suprantame, viską daro, kad tie, 
kurie jaučiasi ir sakosi esą lietuviai, būtų. sumurdyti, 
prispausti iki tiek, kad jiems praeitų paskutinis noras 
prisipažinti lietuviais. 

* * 

jįjioje ypatingoje padėtyje ir priemonės turi būti specia
lios. Mažosios Lietuvos veikėjai geriau pažįsta savo 

krašto žmones, jiems pritinka rūpintis juos užtarti nuo 
senųjų persekiotojų. 

Bet jie turi turėti Šiokių tokių priemonių tam rei
kalui, jie turi turėti ir moralinio autoriteto. Jie norėjo ir 
tikėjosi to autoriteto įsigyti, būdami bendro Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto dalimi. Bet proporciniai 
išskaičiavimai užtrenkė duris. Bonnos vyriausybė neuž-
trenkė durų Schreiberiui, o Vlikas... 

Galima suprasti, kad tik labai užkietėjęs lietuvis 
tokose aplinkybėse, kad ir skaudžiai užgautas, nenusi
suka nuo lietuviškumo. Svyruojančius sunku bepalaikv-
ti, nes tiems atrodo, kad čia, pas lietuvius, jų nepagei
dauja, o vokiečiai kviečia, ir visai realiai kviečia... 

Mažosios Lietuvos veikėjai, netekę nei tos morali
nės, nei materialinės paramos iš viršūnės, kreipiasi į vi
sus, kreipiasi į visame pasaulyje išsiskirsčiusius lietu
vius, bent atskirai, be tarpininkų jiems padėti... Štai 
kur yra žaizda mūsų susiorganizavime! 

* * 

^tskirai organizuoti pagalbą Mažosios Lietuvos Tary
bai,. ypač materialinę, sunku, nepraktiška ir net ne

gerai. Jau ir tai}) visuomenė yra pavargusi ne tiek nuo 
aukų didumo, kiek nuo įvairių fondų daugumo. Kalbame 
apie tai, kad reiktų fondus jungti, o ne skaldyti. 

Bet be jokio atgarsio Mažosios Lietuvos Tarybos at
sišaukimas irgi neturi būti paliktas. Rezoliucijų ar kita 
forma, visuomenė turi teisę pasakyti, kad ji, remdama 
Lietuvos išlaisvinimo jėgų palaikymo darbus, stato bū
tiną sąlygą, kad šis — Mažosios Lietuvos klausimas būtų 
patenkinamai sutvarkytas, 

^ Kaip jis turi būti sutvarkytas — bent Amerikos Lie
tuvių visuomenė smulkmenų nenurodinės. Bet pagrindas 
aiškus: neroikia, kad būtų girdima, jog yra lyg ir sūnų ir 
posūnių. 

Po Mažosios Lietuvos atstovo | Vliką nejsileidimo 
istorijos, niekas neįtikins, kad M. L. Tarybos desperatiš
kas žygis yra visai nepamatuotas. Moralinė atsakomybė 
U/- J-ią padėtį tenka ne tiems, kurie skundžiasi, o tiems, 
kure sudarė to slpguįp pažastį. 

DAR VIENAS 
REIKALAS 

Tik neseniai skaitėme laikraš
čiuose žinutę, kad' vienai ar 
dviems lietuvių šeimoms pavy
ko pabėgti iš rytines rusų užim
tos Vokietijos j vakarų Vokieti
ją. Tikrai skaudu ir šiurpu darė
si skaitant toliau, kad vokiečių 
valdžia nemananti duoti leidimo 
toms šeimoms apsigyventi, nors 
ir laikinai, vakarų Vokietijoje 
ir prievarta tuos žmones grą
žinsianti į rusų zoną, kur, žino
ma, nelaimingieji bus sovietinių 
budelių žiauriausiai nukankinti. 

Kad vokiečiai neparodo gai
lestingumo, nėra ko stebėtis, nes 
jie yra ir patys pridarę žiaurių 
žmogžudysčių, o žmogaus gyvy
bės jie daug nevertina. Be to, 
reikia prisiminti, kad vakarų Vo
kietija yra perpildyta pačių vo
kiečių, stoka darbo, stoka butų, 
stoka drabužių ir maisto, tad 
jie nebenori jokių atbėgėlių, nes 
tie atbėgėliai, be abejonės, sun
kina jų pačių nelengvą būklę. 
Bet kad mes, lietuviai, dėl tokio 
reikalo nekeliam jokio triukšmo 
ir nesišaukiam pagalbos, tai jau 
ir negražu ir negerai. 

Pirmoje eilėje, mano many
mu, čia turėjo Amerikos Lietu
vių Taryba su Balfu, ar tai per 
Lietuvos atstovybę ar per ati
tinkamas Jungtinių Valstybių 
valdžios vietas, atitinkamoms 
Vokietijos įstaigoms pasiūlyti 
tų pabėgėlių išlaikymo išlaidas 
ir prašyti, kad jiems būtų su
teikta teisė nors laikinai apsisto
ti vakarų Vokietijoje, iki jie ga
lės kur kitur išvažiuoti. Jeigu 
tie pabėgėliai yra britų zonoje, 
tai ir mūsų Atstovybė Londone, 
turėdama Balfo įgaliojimus ir, 
svarbiausia, piniginę paramą, 
būtų galėjusi daug padėti. 

Aš nežinau šio reikalo smulk
menų ir negaliu pasakyti, kaip 
tų šeimų reikalas išsisprendė: 
ar tie žmonės buvo išgelbėti ar. 
buvo nuvaryti "smakui į žiotis". 
Tačiau turime skaitytis su gali
mumais, kad ilgainiui tokių pa
bėgėlių atsiras daugiau ir dau
giau ir todėl atsiranda dar vie
nas svarbus reikalas — gelbėti 
tokių žmonių gyvybes ir daryti 
visa, kad tokie politiniai pabė
gėliai rastų vietą kur prisiglaus
ti, kad nebūtų be jokios kaltės 

KAD ŽODIS TAPTŲ 
KŪNU 

ATGAIVINTAS EKONOMINIS 
LIETIUVIŲ CENTRAS 

Chicagos' Bismarcko viešbu
čio Walnut salė gegužės 28 d. 
buvo pasipuošusi trispalve ir 
žvaigždėta vėliavomis. Joje posė
džiavo JAV lietuvių ekonominė 
konferencija.' 

Iš eilės ketvirtoji ekonominė 
JAV lietuvių konferencija buvo 
betgi pirmoji, kuri sutelkė ne 
tik senuosius Amerikos lietuvių 
ekonominio gyvenimo veteranus, 
bet ir gausų naujųjų ekonomis
tų būrį. Ir nors vieni čia jau 
išaugę į stambius biznierius ir 
atsistoję ant labai tvirtų kojų, 
o kiti, nors teoriškai ir pasiruo
šę arba praktiškai patyrę tėvy
nėj, bet tuščiomis kišenėmis, — 
visi labai sutartinai pademon 
stravo norą — ieškoti kelių eko
nominiam šio krašto lietuvių gy
venimui pagyvinti ir susikurti 
tvirtą medžiaginį pagrindą, ku
ris ne tik galėtų pakelti šio kraii-
to lietuvių gerovę, bet ir didesnę 
duoklę pajėgtų atiduoti kultūri
niams ir politiniams tautos tiks
lams. 

Anosios dienos 
J. švaistas 

Konferencija išklausė keturių 
paskaitų: inž. A. Rudžio — Lie
tuviai JAV prekyboje ir pramo
nėje; dr. S. Biežio — Lietuviai 
profesionalai ir lietuviška visuo
menė; A. Baliūno — Naujųjų 
ateivių įsikūrimo ekonominės 
problemos ir J. P. Varkalos — 
Amerikos lietuvių ekonominio 
centro ateities veiklos gairės. 

išduodami kruviniesiems Mask 
vos fašistams. J. K. Gasis 

O kai prikelsi iš tų dulkių, 
Iš saujos beržo pelenų, 
Jau nebebus medžiotojų, nei zuikių — 
-Nei upių ašarų, nei sielvarto kalnų. 

(Tfsinys iš praėjusio DIRVOS numerio) 
Patylėjęs kiek, Ronkus pridėjo: 
— Nagi ir maisto nebeturėčiau jau: 

išdalijau. Prie kelio esam, tai, mat, kiek
vienas ir užeina' Na kaipgi žmogus neduo
si, jei nelaimėj ir alkanas dar. Kol turėjau, 
nesigailėjau, bet juk ir mano svirnas ne 
"Maisto" bendrovės sandėliai. 

— Aš dykai nenoriu, atsilyginčiau ... 
— Et, žmogau mielas, kuo gi pats da

bar beatsilyginsi. Tie pinigai nė gero popie-
riajus dabar nebeverti. 

Nagi auksu, — juokais įsiterpė Ron-
kuvienė: — Matai gi, nors Mikalojaus se
niai nebėra, tačiau jo galva vis galybę turi. 

Visi nusišaipė. 
— Ko gi jūs juokiatės? — tarytum 

rimtai sudraudė šeimininkė: — Dabar tik
tai taip. Ve, Lazdininkų Valdaikis po penk
rublinę už kepalą duonos iš pabėgėlių ima. 
Argi negirdėjot dar? 

— Eik jau eik, ką čia niekus pliurpi! — 
pasipiktino Ronkus: — Žmonės iš tikrųjų 
pamanys, kad tu rimtai. Valdaikis mums 
ne pavyzdys. Tai žvėris, o ne žmogus, kad 
nelaimėj grobtų savo artimą. Tokių išga
mų ne visur sutiksi. 

— Taigi ir aš sakau, — pasmerkdama 
pridėjo šeimininkė: — jau tikrai karštom 
žarijom padegins jį po mirties tie auksi
niai. 

Atvykėlis rengėsi toliau keliauti. 
— Dėkui, malonieji šeimininkai, už pa

iki popiečio nusitęsę gausūs iankUmą jr jautrią širdį. Dėkui ir tau, gra-
sveikinimai ir ant kulnų belipąs,žuo, ^ ga|ta gaivinant; vandenį (Petrė 
p o k o n f e r e n c i n i s  b a n k i e t a s  l a b a i i  _ .  .  w  % .  •  .  7 i .  £  ,  
apkarpė svarstymų ir diskusijų stov5° P1'.1? sullm0 Pasidėjusi porą puodu-
laiką. Ryškiausiai buvo pabre-,kų ir malšino visų troškulį). Jūs čia dau-
žiamos šios mintys: ekonominio giau nusimanot ir žinot, gal patartumėt, 
centro atgaivinimas; ekonominį kas mums toliau daryti ir kur pasukti va-
lietuviu veiklos pagyvinimas, ei- (Jžias? * 
nant j naujas, ypatingai j spe- Būvo matyti, kad Ronkus visu rimtu-
cialias sritis; lietuviškojo kapi- , , T. •*. I -  •- J., . . .  '  .  . . .  m u  n o r i  a t s a k y t i .  J i s  i s s i t r a u k e  i s  d a n t ų  talo koncentravimas; is tremties ... . 
atvykusių jėgų {jungimas i ūki- pypk§> panai mo galvą n pasikasė uz au-
ni vietos gyvenimą; tautinio po- sies: 
tencialo išlaikymo pastangų ir j __ Taigi, kad nusimanyčiau, bepiga bū-
Lietuvos išlaisvinimo akcijos re-tų, bet dabar: kaip kas išmano, taip save 

gano. Lengviau patarti, kai mažas reikalas, 
tačiau, kada visas žmogaus gyvenimas nu-

ferencijos dalyvis dr. Daužvar-1 
SVeriamas, nėra taip paprasta. Kai pats ką 

dis jo konsularinės tarnybos 25 . nd padarai tai bent neturi pas-
metų pro<ra- kum ant ko rugoti. Juk pats save negi 

Jei reikšmingi šios konferen- plaksi. Mat, kai buvo geri ar geresni lai-
cijos nutarimai taptų realybe, ̂  tada tur§jom daUg patarėjų ir viso-
tai ją drauge su konferencija' . ' i , • V» /i • i • 
atidariusiu Babeku salima bū-Įk!<i mokytojų. Beveik ant kiekvieno zings-
tų pavadinti epochine. Bet tai tave sekiojo ir vis nurodinėjo: tu taip 
priklausys nuo pačių jos dalyvių daryk, tu negerai padarei. O dabar — ką 
norų žodžius paversti darbais, gi? Dabar likome vieni patys su savo bė-
Daug čia galėtų padėti, reikia (jom įr nelaimėm. Atsidūrėm, kaip taš sa-
tikėtis, konferencijai pirminin- ko> Urp kūjo ir priekalo. Juk vokietis irgi 

dėjosi mūsų gynėju nuo bolševikų. O šit, 
kai jau bolševikas visai baigia užraukti 
maišą, ėmėm ir uždarė sieną. Tai tau ir 
gerasai kaimynas. Et! 

— Kaip, visai nebepraleidžia per sie
ną? — nustebo pabėgėliai. 

— Praleist tai praleidžia, bet kaip: eik, 
pasižadėk, kad ten nuvykęs sutinki dirbti, 
kur tave nuvarys. Tada surenka būrį po 
dvidešimt ar keturiasdešimt žmonių,.užda
ro prekiniuose vagonuose ir veža. Dykai 
gabena, su visa manta, vaikais. Mat, kaip 
gerai... -

— Iš tiesų. Tai irgi savotiškas "žmo
niškumas", kaip to Valdaikio, apie kurį kal
bėjot. Taip, taip... Na, bet leiskit paklaus
ti: ką gi jūs patys manot daryti? Argi ne
sirengiat niekur patraukti, 

Ronkus išsitiesė, sustangrėjo, atmetė 
galvą ir tvirčiau įsirėmė kojomis, lyg su
augdamas su savo žeme. Ir balsas jo skam
bėjo rūsčiai, su priekaištu, tarytum proku
roro kaltinimas. 

— Kon, ar aš? Ar man galvoj nebge-
rai? Palikti trobą, gyvulius, lauką ir bas
tytis kažnakur? Ne, niekad! Jeigu jau Die
vas baudžia, tegul nubaus čia pat, vietoj — 
Jo valia šventa. Nebeteksiu pastogės — 
gla usiuos pas kaimyną, bet svetur ne. Ne-
bėgom per pirmąjį karą, nebėgsim ir da-

mimas. 

Bankiete buvo pagerbtas kon-

> kavusio Mozerio receptas: ame
rikinę praktiką sujungti su eu
ropine teorija. J. Paplėnas 

, vvvl'vv. • • v v *** **• v *1* *1* *.•' ^ 

J. Augustaityte - Vaičūnicnė 

I L G E S Y S  

* 

Tu man esi gyvyės žodis, 
Vanduo ištroškusio delnuos, 
Tas spindulys, kurs kelią rodys, 
Kaip žarija, sušvitus pelenuos. 

Aš be Tavęs, pusiaukelėj paklydus, 
Ant kryžkelės akmens sėdėdama verkiu. 
Pakviesk mane namo, laukams sužydus, 
Paversk mane drugiu. 

Leisk išgyventi dar nors vieną dieną 
Nuo saulės užtekėjimo iki laidos. 
Už tą akimirką, už šypsnį vieną 
Ir nebuity dėkosiu visados. 

Numirsiu vakare prie rožės žiedo... 
Ir žiedas greitai tas numirs. 
Kaip lankoje nupiautas šienas, 
Margi sparnai sudžius ii^ dulkėmis pavirs. 

bar. 
— Bet jauniesiems yra pavojaus pa

silikti, jeigu užeitų bolševikai. O kad jie ne
sustos besiverždami, tai labai aiškti. 

* f 
< * 

i 

— Mano vaikai nebe maži: jie žinos, 
kas daryti. Na, Juozi, tu pats verčiau' pa
sakyk! į 

— Ką čia datig kalbėsi. Anavą giria: 
kai reikės, bus ir mums ten vietos. 

Pabėgėliai pasijuto tartum sugėdinti. 
Nejaukiai atsisveikino jie ir pasuko šoni
niais keleliais, kas važiuotas, o kąs pėsčias. 
Vieni traukė į Šilutę, o kiti — į Šilalę. Iš
siskirstė ir kaimynai. Ronkūs liko vieni.' 

* * 
Rudens popietė, neilga. Saulė pasikrai

po kiek danguje, pastovi pasilenkusi ir be
matant sukniumba. Jai užsimerkus prasi
deda ilgos sutemos. Pirmiau džiaugdavos 
žmonės gaudami progos ilgiau pavakaruo-
ti, bet dabar tos sutemos tik baime ir neri
mu siaubė. 

Vos tik sutemsta, jau ir burzgia iš ry
tų. Pirmiausia eina lengvieji žvalgomieji 
ar apsauginiai lėktuvai, paskui juos šiur
piai dusliai burbia sunkieji bombonešiai. 
Bejėgiškai jaučiama akloji neišvengiama 
mirtis. Jei neįsisuks ji čia, tai kur nors ki
tur, bet vistiek bus išmestos bombos ir dau
giausia ten, kur ilsisi &r darbuojasi visai 
nekalti ramūs žmonės. v 

Ronkų šeima, suėjusi į trobą, skubiai 
ruošėsi vakarieniauti. Svarbu buvo, kad 
suspėtų dar su dangaus šviesa. Seniai jau 
nebebuvo vakarais naudojamas žibalas. Ir 
niekur sutemus nebešviesdavo langai. Kai 
pritrenkė kelis ūkininkus, sudegino trobas, 
visi bematant pasimokė, kad tai ne juokai. 
Nereikėjo po to nei griežtų įsakymų nei 
budrios kontrolės. 

Vakarienė nebuvo dar įpusėta, o jau 
pasigirdo lėktuvų urzgimas. Šįkart jie skri
do gana žemai ir dideliu spiečium. Visai ne-
bepaisė vokiečių gynybos. Staiga labai aiš
kiai visi išgirdo šnypščiantį spiegimą. 
Žvangterėjo langai, subildėjo durys ir, ro
dos, su visa troba pašoko Ronkų šeima. 
Aišku buvo, kad sprogo bomba ir, tur bdt, 
netoliese. Visi subėgo prie lango. Pro tirš
tus juodus dūmus veržėsi gaivališka ugnis. 
Degė kaimynas Kilkius. Ronkus nusistebė
jo: "Rasi žiburį buvo užsidegę, arba su ži
bintu ėjo į tvartus." 

Vyrai paskubėjo pagalbon. Visu smar
kumu pleškėjo sausi mediniai tvatrtai. Ties 
jais ir pats šeimininkas rado mirtį. Ronkus 
įspėjo. Tikrai, jo kaimynas ėjo su žibintu 
arklio pažiūrėti, kuris vakarop atrodė ne
linksmas, lyg sergąs. 

Į tvartils, beviltiškai buvo numota. Gy
vuliai, kurie išliko dar gyvi bombai spro
gus, bliovė ne savais balsais ir degė lieps
nose. Nieko jiems nebebuvo galima padėti. 
Visi griebėsi gelbėti kitus trobesius. Kas ką 
nusitvėręs — šluotą, kibirą ar šlapią marš
ką — šoko ant nepaliestų dar stogų ir gynė 
juos nuo fontanais trykštančių ir pavėjui 
krintančių gajų kibirkščių. 

Ronkaus moterys krūpčiodamos žiūrė
jo pro langą. Visa vakarų padangė buvo 
nušviesta. Taip šviesu, kad nė kurmis, ro
dos, nepasislėptų. Lėktuvai prisagstė dau
gybę žibintų, kurie mažų parašiutų buvo 
palaikomi ore. Žibintai švietė, kaip didmies
čių lempos. Žmonės sakydavo: "Prikabino 
liktarnių, na tai pils dabar!" Iš tikrųjų, 
lėktuvai, apšvietę taikinius, pylė bombas 
kaip ūkininkai bulves rudenį į rūsius. Dun
dėjo ir staugė visa padangė, ypač kad neto
li buvo bombarduojama. 

Ronkuvienė nuolat žegnojosi ir savo 
maldas kalbėjo. Maldos žodžius dažnai nu
kirsdavo siaubo šauksmai: "Dabar tai jau 
tikrai svieto pabaiga... Sudna diena... 
Dangus su'žeme sumaišytas.. Diena rūs
ti, diena ana, kada pavirs visas svietas į 
peleną ... Iš Tilžės ir Klaipėdos nieko nebe
liks ... Kelinta naktis jau taip daužo... Ką 
tik galvoja tas mūsų tėvas užsispyręs pasi
likti .. 

Jos nervai smarkiai buvo sukrėsti. Kai 
tik grįžo vyrai, ji tuoj užpuolė Ronkų: 

— Kraunamės ryt, tėvai, ir gana! Pa-
si t raukiam į  Prūsus  kol  kas . . .  

Ronkus šaltai, abejingai numojo ranka; 
— Aš jau seniai sakiau, kad prūso ber

nu nebūsiu ir nedirbsiu jam kajp; bąul&S 
(Perkelta į 5-tą puslapį) f _ / , " •• 
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jautis. O antra vertus, dabar jau vėlu, kad 
ir kažin kaip benorėtum. 

— Aš, mama, visai palaikau tėvą ir 
jam pritariu, — patvirtino Juozis: — Kaip 
jau nusistatyta, taip ir laikykimės. Nuo sa
vo likimo niekur nepabėgsim. Kaip bus, 
taip, bent jau savoj žemėj. 

Petrė pritarė motinai: 
— O kaip kiti? Juk matei, kokia dau

gybė tų pabėgėlių pro mus praėjo ir vis į 
Šilutę traukia. 

— Taigi, kad tik į Šilutę, bet toliau 
vargu... 

— Kodėl? 
— Nagi todėl, kad toliau Nemunas. 

Tikriausiai visi tiltai sutrupinti ten. Argi 
negirdi, kaip daužo. 

— Vargšai pabėgėliai, — atsiduso mo
tina : — Tai ir jų daug čia pasiliks nepasie
kę ramesnės vietos... 

— Žinoma, kad pasiliks! — atsiliepė 
tėvas: — Ir blogiai^ia, kad nei priekin, 
nei atgal. Jei ir grįžtų kas į namus, nieko 
gera neberas. O gal nė grįžti nebeleis bol
ševikai, sutvarkys čia pat. Kodėl bėgot pas
kui vokietį, pasakys? 

— Na tai kaip gi dabar? 
— Labai paprastai: kol gyvi ir sveiki 

dar, einam gulti. O ryt į darbą. Išsikasim 
pamiškėj apkasėlį ir pasidarysim priedan
gą. Dėl visa ko. Prie kelio esam. Nežinai 
kokia nelaimė. Gal eis ir praeis mūsų nepa
lietę, o gal... 

— Vadinas, ir tu jau kitaip žiūri? 
— Dabar paaiškėjo ... 
Išsikrovę lėktuvai grįžo lengviau burb

dami. Rodos, jie skrido visai viršum Ron-
kaus namo stogo, tik jau nebebuvo tokie 
siaubingi. Pamažu vienas po kito užgęso 
kabantieji žibintai. Jų vietoje kilo naujos 
šviesos. Plačiai visu ruožu siautėjo gaisrų 
ugnys. i 

• * 

Anksti rytą, kaip buvo sumanyta, Ron
kus darbavosi prie apkaso. Atbėgo uždusęs 
Albinas Monkus. Jaunas žvalus vaikinas. 
Skubiai bėrė jis žodžius. 

— Aš tik atsisveikinti, dėdeli. Petrelę 
norėjau pamatyti dar. Kažin kaip toliau 
bus, bet dabar turiu... 

— Vadinasi, bėgi? — nenoromis at
siliepė Ronkus, piktai išmesdamas žemę lo
peta. 

— Kad reikia ... Jau paskutinė minu
tė. Ilgiau nebegalima laukti... 

Ronkuvienė gailiai ir jautriai pasižiū
rėjo, sunėrusi rankas po krūtine. Petrė ap
sipylė ašaromis. 

Kai Albinas nutilo, Ronkus rūsčiai su
draudė dukterį: 

-p- Neverk, o džiaukis, kad laiku pa
aiškėjo. Jei būtų tikrai tavasis, tai nepa
liktų dabar. Jei būsi verta, susilauksi geres
nio. Kas eina, tegu sau eina. 

* * 

Praėjo dar pora dienų, ir vokiečiai vis
ką palikę skubiai traukėsi, supami iš abie
jų pusių: nuo Jurbarko ir nuo Klaipėdos. 
Žemėj ir ore vyravo bolševikų karo jėgos. 
Jų lėktuvai pradėjo sukinėtis net ir dieną. 
Lengvieji smogikai, žemai nusileisdami, nė 
vieno judaučio taikinio nebepaleisdavo 
vieškeliais. 

Visa Ronkaus šeima matė, kai lėktuvai 
netoli nuo jų užpuolė vokiečių gurguolę. 
Du sunkvežinmiai paspruko ir įsuko į jų 
kiemą, ieškodami priedangos. Ronkuvienė 
persigandusi pribėgo ir šaukė kareiviams, 
kad varytųsi į mišką. Bet tie jokio dėme
sio nekreipė. Tik suriko "štil, matko!" ir 
nubėgo j mišką palikę sunkvežimius. 

Tuojau kaip alkani vanagai pradėjo 
skrieti trys smogikai. Nusitaiko ir palei
džia šovinių spiečių. Šaudė iš lengvųjų pa-
trankėlių. Šoviniai čaižė ne tik sunkveži
mius, bet ir trobesius. Išsproginėjo langai, 
sienos pasidarė išakytos kaip koriai. Ron 
kūs pasislėpė savo apkasėly ir protarpiais 
pažvelgdavo nusiminę. Laukė, kada visa tai 
baigsis. 

Staiga pamatė, kad liepsnojo namo ir 
svirno stogai. Lėktuvai paleido padegamą 
sias kulkas. Degė ir sunkvežimiai. Netru
kus. smarkiausias trenksmas priplojo visus 
prie žemė® net /priedangoje esančius. Spro 
go benzino bakai, ir prapliupo didžiausi ug
nies kamuoliai. Vieną akimirką abu trobe

siai paskendo liepsnoje. Laisvai nevaržomai 
siautėjo ugnis. Lėktuvai vis skriejo stebė
dami ir šaudė protarpiais. Matyti buvo, kad 
tyčia taip daro, kad niekas nedrįstų malšin • 
ti ugnies. Degė viskas. Liko tik tiek, kiek 
buvo paslėpta apkasėly. 

Smarki kaitra nuglamonėjo ir kryžių. 
Jis degė kaip iškilmių fakelas. Rausvomis 
lūpomis linksmai čiulpė liepsnos alyvą, ku
ria buvo įmirkytas ąžuolas, kad amžius 
stovėtų. Nuo kaitros pradėjo tirpti ir Kris
taus pavidalas. Stambūs, sunkūs švininio 
Jo kūno lašai bumbsėdami, kaip koks pra
keikimas, krito žemėn. Giliai jie smigo ir 
čirškėjo, viską manglindami ties savim. 

Lėktuvai, pasitenkinę savo darbu, nu
skrido. Iš krūmų išlindo kareiviai. Jie iš
ardė šautuvus ir išsvaidė dalimis. Nueida
mi atsigręžė dar, pažiūrėjo į Ronkus, be-
sistiepinčius iš apkasėlio, ir pasakė: "Ka
put, matko. Alles kaput. Abgeschlossen." 
Nuėjo pasiduoti priešui. 

Motina ir duktė tebebuvo sukritusios 
ant apkasėlio briaunos. Abiejų pečiai kon
vulsiškai trūkčiojo ir abi nenumaldomos 
raudojo. Tėvas nebeiškentė ir piktokai su
barė: 

— ^}ana jums čia žliumbti! Be to jau 
galva sunki. Nebūkit mažos. Verčiau džiau
kitės ir pasimelskite, kad tik blogiau nebū
tų. Matėt, kiek čia praėjo, vien tik lazde
lėmis pasiramsčiodami, ir tai nesidraskė ir 
nešaukė taip, kaip jūs..« 

•M •• • • • • Treji rinkimai 
KORĖJA - JAPONIJA - BELGIJA 

RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ 
52 autentiškos fotografijos — bolševikų 
darbų Lietuvoje 1941 birželio mlnesį liu
dininkės. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai 
lietuvių ir anglų kalbomis. ; 
Gaunama DIRVOJE. Kaina 75 c. 

ANTIKOMUNISTINĖS 
PROPAGANDOS ŽENKLAI 

DIRVOJE dabar galima gauti dviejų 
rūšių ženklų, pritaikytų lipinti ant laiškų, 
su šūkiais, primenančiais, kas yra pasau
liui komunizmas. 

Vienas "Comunism Exterminates Na
tions", su Lietuvos žemėlapiu ir nuo rau
donojo teroro kenčiančios Lietuvos paveiks
lu. 

Kitas ''Freedom for the Baltic States!" 
su raudonu voru ant visų trijų Baltijos val
stybių. 

Pirmųjų kaina — trys lapai (162 ženk
leliai) 1 doleris. Galima įsigyti ir po mažiau. 

Antrųjų kaina — 25 centai 1 lapas (25 
ženkleliai). 

Gervazas Maukele 

AR Aš TAU, BIMBA, NESAKIAU? 

Ar aŠ tau, Bimba, nesakiau, 
Ar tau žodelio netariau: 
Daug su dypukais bus bėdos; 
Privirs tau košės neskanios. 

Ir štai jau skelbia jie visi, 
JCad bolševikas tu esi. 
Giri tėvynės žudikus 
Ir keiki-vargšus dypukus. 

Tarnauji Maskvai taip karštai, 
Per ją jau nieko nematai. 
Valstybės pamatus knisi, 
Artėja tau diena baisi. 

Ar aš tau, Bimba, nesakiau?..'. 
Bet bus, oi, bus tau dar striukiau, 
Kada į "rojų" reiks važiuot, 
Kur tau neduos nei prasižiot. 

Vos tik,pažvelgs tau į akis, 
— Ir tu buržujus, — pasakys. 
— Tavo darbai jau užbaigti, 
Dabar jau "k čiortu ty idi". 
Pakaušin kulką įsodins, 
Ir nieks dėl to nesigriaudins, 
Kad "rojaus" valymo banęą 
Ir Bimbą nušlavė staiga. 

Ar aš tau, Bimba, nesakiau: 
Raudoną kailį keisk tuojau, 

- pabar veltui tu jį slepi —r , , 
|Visur jį pastebi DiPi, 

Pereitą savaitę vėl trijose pa
saulio šalyse žmonės nešė savo 
balsus į urnas, spręsdami svar
bius klausimui 

Bene svarbiausi rinkimai buvo 
Korėjoje, tikriau sakant, Pieti
nėje Korėjoje. 

Korėjos pusiasaly prieš pen
kerius metus, kaip ir Europoje, 
buvo irgi įsileista į tą nelemtą 
"dalybų" žaidimą. Sovietai, įsto
ję į karą prieš japonus tada, 
kai tie jau buvo beveik pasidavę, 
karo "pabaigtuvių puotoj" ir ten 
panorėjo dalyvauti ne tik kaip 
tikri kariautojai, bet net beveik 
kaip svarbiausi nugalėtojai... 

Tada sovietams buvo duodama 
beveik viskas, į ką jie ranką 
tiesė, tai jie gavo okupuoti ir 
Korėjos pusę. 

O Čia jau taisyklė be išimties: 
kur tik sovietai maišosi, kaip 
okupantai, ten susikalbėti nebe
galima. Taip yra ir Korėjoj: 
Šiaurinė Korėja atsidūrė lygiai 
taip už geležinės uždangos, kaip 
ir Rytinė Vokietija. Tuo metu, 
kai Pietinėje Korėjoje įvesta re
guliari demokratinė tvarka, šiau<» 
rinėje tvarka visai sovietiška* 
Abiejose pusėse kalbama apie 
Korėjos suvienijimą, bet iš abie
jų pusių suvienijimas supranta
mas savo mastu. 

Pietinė Korėja, Amerikos pa
dedama, paskutiniu metu ne tik 
atsigavo, bet ir padarė nemaža 
pažangos. Tarp kitų dalykų, pie
tiečiai jau sukūrė ir savo kariuo
menę ir jau tikisi, kad galėtų ne 
juokais atremti komunistus iš 
šiaurės, jeigu tie bandytų įsi
veržti. žinoma, jie nedaug galė
tų padaryti, jei šiauriečiams už 
nugaros stovėtų sovietai su stip
ria kariuomene. Bet ir čia yra 
užnugaris — Amerika. Nedaug 
trūksta, kad dviejų Korėjos da
lių tarpusavis susirėmimas virs
tų Sovietų Rusijos susirėmimu 
u Amerika... 

Pietinės Korėjos demokratinė
je santvarkoje dar nemaža yra 
japoniškų papročių. Nenuosta-

vojinga. Tai būtų aiškus stoji
mas į vieną pusę prieš kitą. Ja
ponija būtų automatiškai įtrauk
ta į karą tarp tų dviejų besirun-
giančių šalių ir Japonijai tas, 
esą, neišeitų į naudą. 

Panašios nuomonės, tik kitaip 
paremtos, laikosi ir komunistai, 
kurie paskutiniu metu pradėjo 
neramiai laikytis ir ypatingai 
griežtai pasireikšti prieš Ameri
kos okupacinę valdžią. Spėjama, 
kad Japonijos komunistų vado
vybė gavo barti iš Maskvos už 
ligšiolinį ramumą ir, galima sa
kyti, lojalumą amerikiečiams. 

Rinkimų rezultatai iki laikraš
čio išleidimo dar negauti. Bet 
pirmieji duomens rodo, kad vi
sur laimi pozicija ir nieko nelai
mi komunistai, 

» » 
* * 

Belgija per metų laiką bal
suoja jau trečią kartą. Ir vis 
dėl to karaliaus... 

Prieš keletą mėnesių dauguma 

nuo karo meto neįsileidžia ne 
tik į sostą, bet ir į kraštą. Ta 
dauguma ne visus įtikino. Mat, 
ji susidarė daugiau iš flamandiš
kai kalbančios germaniškos Bel
gijos dalies, o ne iš sostijjės 
Briuselio ir ne iš prancūziškos 
Belgijos dalies. 

Balsavimas buvo tik pataria 
mos reikšmės, galutinai turėjo 
nutarti parlamentas, kas daryti. 
Bet ir jie nieko negalėjo nutarti, 
kadangi neturėjo aiškios daugu
mos nei į vieną nei į kitą pusę. 
Nieko kita neliko, kaip tik par
lamentą paleisti ir rinkti naują. 

Naujieji rinkimai, atrodo, bus 
šiaip taip išsprendę klausimą: 
katalikų partija (karaliaus šali
ninkai) viena gavo absoliučią 
balsų daugumą. Tiesa, toji dau
guma labai "plona", vos vieno 
balso persvara, bet formaliai da
bar ši partija gali sudaryti vy
riausybę viena, be socialistų ir 
liberalų, kurie priešinasi kara
liaus grįžimui. O vieni sudarę 

belgų (apie 57%) pasisakė, jog .vyriausybę, jau kitų nebesiklaus-
nori, kad grįžtų karalius, kurio Idami gali atsikviesti ir karalių. 

Vakaro ir Rytu jėgos 
Visi domimės Vakarų ir Rytų 

santykių problema, kaip raktine 
problema pasaulinės politikos si
tuacijos: karas ar taika? Jeigu 
šaltasis karas kurią dieną įkais
tų ir taptų karštuoju karu, tai 
sovietai susidurtų su 12 valsty
bių, dalyvaujančių Atlanto Pak
te. Vakarai turėtų 335 milijonus 
žmonių prieš 270 mil. TSRS su 
jų satelitais. 335 mil. skaičių 
dar reikėtų papildyti 70 mil. Is
panijos, Graikijos, Turkijos, o 
gal ir Jugoslavijos žmonių. 

* * 
Pramonės pajėgumu Vakarai 

prašoka Rytus. Vien tik vakari
nė Europa gamina dukart dau
giau, nei Rusija, čia santykis 

bu, nes vyresnioji karta yra iš- Prie8 20 mil- Vakarii 3ūr<i 
laivynas kontroliuoja jūras. Va
karų oro laivynas turi didesnę 
smogiamąją jėgą. Vakarai po 

augusi japonų okupacijos metu. 
Policijos ir administracijos sau
valiavimas gana didelis. Dabarti
nis Korėjos prezidentas Syng-
man Rhee, senas kovotojas už 
Korėjos nepriklausomybę, nėra 
labai linkęs iki smulkmenų iš
laikyti demokratines "ceremoni
jas". Ir su rinkimais jis visai 

ginklu laiko 2 mil. karių sausu
moj, prieš 2.5 mil. sovietų armi
jos. Tačiau iš tų 2 mil. karių 
Vakarai sudaro tik 40 divizijų 
įvairios kokybės prieš 175 vie
nalytes rusų divizijas. Tos dis-

nesiskubino, tik amerikiečių pri- Proporcijos priežastis yra ta, kad 
mygtinai raginamas sutiko juos Rus"a yra viena valstybė su vie-
organizuoti. 

Rezultatai — panašūs, kaip 
Turkijoj. Dar savotiškesni. Tur
kijoj pralaimėjo valdžioj buvusi 
partija ir laimėjo stambioji opo
zicijos partija. Korėjoj nelaimė
jo rinkimų nei pozicija, nei opo
zicija. Laimėjo "tretieji" — įvai-
Vūs "nepriklausomieji". Pozici
ja vietoj turėtų 81 vietų gavo 
tik 48, opozicija vietoj 63 — 22, 
o visoki nepriklausomieji vietoj 
64 — 140. 

na armija ir viena vadovybe bei 
vienu aprūpinimo aparatu. Tuo 
tarpu Vakarai sudaro koaliciją, 
kurioj kiekviena valstybė turi 
nuosavą aparatą. 

Bet reikia nepamiršti, kad so
vietų divizijos daugiausia yra 
mažesnės, negu vakariečių. Ka
ro metu jų sudėtis krito net iki 
3,000 vyrų. Dabar sudaro nuo 
6 iki 14,000, tuo tarpu USA di
vizijų karinė galia sudarė 18.000, 
o dabar jos turi nuo 10 iki 12,000 

. .. a.1-.j.?.. 

Klausimas, kaip tai įvairių ve-
jjų supūstai daugumai pavyks su
sigiedoti savo tarpę... 

• # 
Japonijos rinkimai šį kartą 

būtų visai nesvarbūs, kadangi 
renkami parlamento aukštesnie
ji rūmai, kurie praktiškai neturi 
didesnės reikšmės. Bet svarbu
mas pasidaro iš ko kita. 

Japonijoj dabar labai aktua* 
lus taikos sutarties kliausimas. 
Kadangi vadinami sąjungininkai 
tarp savęs negali susitarti, kaip 
su Japonija taikytis (kiti suta
ria, tik sovietai negali susitar
ti), tai yra kilusi mintis, kad 
gal reikia bent tiems, kurie su
taria, taikytis su Japonija atski
rai, be sovietų. 

Dabar valdžioje esanti parti
ja pritaria tai minčiai ir vyriau
sybė oficialiai tą sumanymą pa
rėmė. 

Opozicija yra kitokios nuomo
nės. Sako, taikytis tik su vaka
rais, nedalyvaujant sovietams 
nei komunistinei Kinijai, yra pa

vyru. 
Okupuotoje Europoje sovietai 

dabar laiko 30 divizijų. 75 divi
zijos yra vakarinėje Rusijoje, 
20 — krašto viduje, 20 — pie
tuose ir 30 — Tolimuosiuose Ry
tuose. Be to, Kremlius gali sa
vo armiją papildyti 45 divizijo
mis, atseit 650,000 vyrų, iš sate
litinių armijų. 

> * * 

Vakarai Šiandien Europoj ga
li išstatyti 25 divizijas, būtent: 
USA — 2.5, Britai — 2, Pran
cūzija — 5, Italija — 8, Belgija 
ir Olandija — po 2, Norvegija — 
1.5, Danija ir Portugalija — po 
1. Amerikiečiai Europoje laiko 
85,000 karių. Britų sausumos 
pajėgos susidaro iš 367,000 vy
rų, bet iš jų 117,000 sudaro 
Tautos Sargybą. Iš 5 britų divi
zijų 3 yra Hong-Konge, Mala
juose ir š. Afrikoje, gi Vokie
tijoje stovi tik 1 pėst. div. ir 1 
šarvuočių divizija. RAF gali iš
statyti 20 mišrių oro eskadrų. 
Prancūzija ant popieriaus tari 

400,000 vyrų po ginklu, bet iš jų 
maždaug 100,000 eina garnizo-
ninę ir policinę tarnybą. Pačioj 
Prancūzijoj, Pietų Afrikoj ir 
Vakarų Vokietijoj yra tik 3 jų 
divizijos, toli gražu nevisai to
bulos. Jųjų oro laivynas šiuo me
tu bent neįeina į bendrą kalku
liaciją. 

Italų divizijų apginklavimas 
yra silpnokas, bet USA pagalba 
jis tikimasi pagerinti. 

Potencialūs Vakarų sąjungi
ninkai turi apginklavę 1,330,000 
vyrų, būtent: Ispanija - 400,000, 
Jugoslavija - 330,000, Graikija -
200,000 ir Turkija - 400,000. 

Iki 1952 metų Vakarai gali 
padvigubinti savo oro pajėgas 
ir padidinti savo sausumos armi
jas. Prancūzijos planas numato 
20-30 divizijų, italai - 15, BeNe-
Lux - 12 iki 20. Haagos konfe
rencijoje gen. Bradley pasista
tė tikslu 25 aukšč. kokybės di
vizijas Vakarų Europai. 

* * 

''Newsweek" paduoda "bedar
bių" vokiečių generolų planą, ku
rių nuomone esą galima sulaiky
ti rusų invaziją. Anot jų, būsi
mas konfliktas bus manevrinis 
karas, greitesnis ir platesnio 
masto, negu buvęs karas. 

Karo manevrų erdvė būtų di
džiosios Europos žemumos, nuo 
Reino iki Dniepro. Pergalės rak
tu būtų tiek stiprus smūgis ir 
tiek gilus įsiveržimas, kuris iš
stumtų priešą iš pusiausvyros, 
perkirstų jo susisiekimo linijas 
ir užtikrintų kontrolę visoje plot
mėje. Kad galėtų suduoti šitą 
smūgį, Vakarai privalo turėti 30 
šarvuočių divizijų, puikiai ap
ginkluotų bei apmokytų. Vieną 
dieną ši armija pasijudintų ir, 
remiama iš oro, per 3 dienas pa
siektų Berlyną, štetiną ir Var
šuvą. Tuo būdu nušluotų ir su
gniuždytų rusų ofenzyvą jos ge
male. Vertė Kamajų Juozas 

U. A. Buerger "Barono Miunchhauzeno nuoty
kiai" f keliaujant, kariaujant ir medžiojant) yra 
nepamainomo smagaus pasiskaitymo knyga. Pa
gal šią knygą Vokietijoje buvo pastatyta spalvo
ta filmą. Ji yra išversta į daugelį kalbų. Lietuviš
kame vertime šią idomią knygą dabar išleido 
"Gabija". Tai yra gausiai iliustruotas leidiny^ 
115 psl., kurio kaina $U&, Siųskite šiandien pat 
užsakymą šiuo adresu: 

,  G A B I J A  
340 UNION AVE. 

BROOKLYN 11, N.Y. 
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YLA LENDA IŠ MAIŠO 
Sovietų humoristinis žurnala# 

"Krokodil" atspaude tokį skai
tytojo laišką: 

"Gerbiamas Krokodile, dova
nok, kad mes tave savo laišką 
varginame. Geriau būtų patiem® 
ateiti jpas tave, bet tai nėra pa-
parsta. Kelių čia nėra ir iš čia 
išklampoti nėra lengva. Rašyti 
tau norime štai dėl ko: 

Mes labai norėtume žinoti, 
kas vyksta pasauly, nes mes ne
turime radijo. Jei tai tavęs per
daug neapsunkins, būki geras 
pirmiausia sužinoti, ar dar tebe
gyvuoja organizacija, vardu 
"Mosobleelektro". Minėtoji orga
nizacija jau seniai yra daug sy
kių žadėjusi mus aprūpinti elek
tra. Ji net paėmė iš mūsų po 120 
rublių nuo asmens, bet po to — 
dingo be žinios, o su ja k mūsų 
pinigai. 

Norėtume dar ką tau praneš
ti, turime, deja baigti laišką: 
jau pradėjo temti, o mes netu
rime šviesos. Mes mielai rašy
tume, žinoma, ir žibalinės lem
pos švisoje, bet, deja, neturime 
lempai stiklo. Jie iš viso čia ne
parduodami.,, Kam reikia stiklų* 
kai nėra žibalo 

Mes tikimės greit sulaukti ta
vo atsakymo,nes mes gyvename 
ne už gausių septynių kalnų, 
kaip tu gal norėtum spėti, bet 
žymiai arčiau. Būtent, 50 km 
(31 mylia) atstu nuo Maskvos. 
Taigi gali mus, taip sakant, ran
ka pasiekti. Gaila tik, kad šiuo 
tarpu, patamsyje, negali rankos 
matyti, žmonės iš Ašukinskaja.'' 

Tiek to laiško. Jis atspaustas, 
be abejonės, sovietuose priimtos 
savikritikos sumetimais. Mums 
tas laiškas įdomus, kaip sovieti
nio gyvenimo iliustracija. Jei 
taip žmonės gyvena sostinės 
Maskvos pašonėje, galima vaiz
duotis, kas dedasi atokiau nuo 
centro, laiško žodžiais tariant, 
"už septynių kalnų". 

i Ta pačia proga norisi paminėti 
kitą to paties "Krokodilo" savo 
skaitytojams patektą vaizdą. 
Tai piešinys, vaizduojąs "kapita
listinės" Amerikos gyvenimą. 
Piešiny matome nutukusį mo
kyklos vedėją, žymiai liesesnį 
mokytoją ir apskurusį mokinį, 
žemiau piešinio šitoks tekstas: 

Mokyklos vedėjas: "Pabaudai 
palikite Džianą visą savaitę be 
pusryčių/' 

Mokytoja: "šita pabauda ne
turi prasmės. Jis ir taip niekad 
negauna pusryčių.*" 

Suprask — Amerikoje "pro
letariatas" neturi ką valgyti... 

VI. Vr. 

Būtų buvę pigiau • •. 
(ANEKDOTAS) 

Kai garsusis šaliapinas lankė
si Amerikoje, vienas turtingas 
bankininkas kvietė jį dainuoti 
pokylyje. Dainininkas sutiko, bet 
pareikalavo 1,000 dolerių. Ban
kininkas norėjo nusiderėti 500 
dolerių, bet padainavęs išeisi ir 
rė pigiau nedainuosiąs. 

"Gerai, Tamsta gausi 1,000 
dolerių. Bet padainavęs išeisi ir 
mano pokytyje nebedalyvausi", 
— stačiokiškai pareiškė banki
ninkas. 

šaliapinas, nė nemirktelėjęs, 
atkirto: 

"Su ta sąlyga sutinku. Tik 
gaila, kad jos anksčiau nežino
jau. Būčiau sutikęs dainuoti ir 
už 500 dolerių .. .** V. 
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ITALĖS PATARIMAS JAUNAM 
LIETUVIUI 

kuiL. Stasys Yla 
Birželio men. pradžioje JAV 

krantus pasiekė kun. Stasys Yla. 
Kaip ir daugelis tremtinių, kun. 
Stasys Yla Į JAV atvyko ne "lai
mės ieškoti", bet dirbti ir lauk
ti grįžimo atgal. 

šis jaunas, energini** kuni
gas, rašytojas ir laikraštininkas, 
savo darbais jau yra sukėlęs pla
tesnės visuomenės $dėmesį. Jis 
žmogaus ir Dievo klausimus ban
do spręsti naujais priėjimais, to
dėl daug kas ji pagrįstai vadina 
kunigu modernistu. Ir tikrai, pa
siskaičius jo išleistą maldakny
gę tremtiniams, tokį teigimą ga
li kiekvienas ją skaitęs patvir 
tinti. Ten jau labai maža šimtus 
ir tūkstančius kartų girdėtų 
maidų, ten jau dvelkia dideliu 
naujumu. 

Kun. Stasys Yla, palyginti, 
dar jaunas. Jis gimęs 1908 me
tais Kurklių valsčiuje. Mokėsi 
Ukmergės gimnazijoje, vėliau 
Kauno kunigų seminarijoje ir 
kunigu buvo įšventintas 1932 
metais. Po to dirbo Vytauto Di
džiojo Universitete, teologijos -
filosofijos fakultete. 

Jis yra parašęs visą eilę kny
gų: Laisvės Prablema, Dabarties 
žmogus, Siauroji ir Pilnutinė 
Katalikybe ir kt. Viena paskuti
nioji jo nedidelė knygelė, išleis
ta prieš apleidžiant Vokietiją, 
autorius kelia kiekvienam trem
tiniui visą eilę aktualių klausi
mų. Tie klausimai taip pat ke 
liami nauja forma. 

Supažindindami su ta knyge
le, duodame vieną ištrauką. 

Vienas lietuvis studentas mo
kėsi Pizos universitete, Italijoj. 
Matematikos mokslai jam nesi
sekė, ir jis juos metė. Sena buvo 
jo svajonė mokytis muzikos. Bet 
kur gauti stipendiją 

Sėdęs į traukinį, jis išvyksta 
bandyti laimės Romoj. Pakelui 
susipažįsta su senyva ponia ita
le ir, išsikalbėjęs atskleidžia jai 
savo gyvenimo planus. Prieš pat 
Romą ponia jam sako: 

— Matau kad Tamsta rimtai 
žiūri į gyvenipią. Jei Romoj ne
pavyktų nieko laimėti atvažiuok, 
prašau, pas mane. Mūsų mieste 
taip pat yra konservatorija ... 
Tik negalvok, kad aš turiu ko
kius išrokavimus, kaip dažnai 
pasitaiko pas vokietes. Mano pa
galba Tamstos neįpareigos. 

Prabuvęs keletą dienų Romo
je, studentas nieko nelaimėjo: 
nei stipendijos, nei pažadų jai 
gauti. Ilgai kovojo su savimi, ta
čiau, grįždamas, nusprendė už
sukti pas ponią. 

— Gerai, kad atvažiavai, — 
kalbėjo italė. — Aš dar kartą 
siūlau Tamstai pagalbą. 

Lietuvis bandė atsisakyti. JJs 
tik užvažiavęs padėkoti jai už 
padrąsinimą. 

Ponia, ilgai nelaukdama, paro
dė jam kambarį, pasakė, kada 
bus vakarienė ir pusryčiai, ir lie
pė jaustis kaip namie. 

įBėgo mėnesiai, o globėjos nuo
taikos vis buvo lygios, prielan

kios, nuoširdžios. Studentas dir
bo daug ir buvo patenkintas. 

Namuose jis matė ponios au
gintinę, pačiame itališko brendi
mo grožyje. Ji pasimaišydavo jo 
kambaryje, kartais užkalbinda
vo, tačiau j jo širdies pasaulį ne
siveržė — taip bent jam atrodė. 
Studentas taip pat nerodė jai 
didesnio dėmesio, nors akys 
džiaugėsi ją matydamos. 

J— Kažkas netikra šiuose na 
muose, — vis galvojo lietuvis. — 
Ponia gera, taip! Bet ar vieną 

UI JAU TIRITE 
K N Y G Ą  

II PAKELIUI I MIRTI 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
§. m. gegužės 31 d. laivu "Ge

neral Black'* j New Yorką atvy
ko šie lietuviai tremtiniai: 
(Pabaiga iš praėjusio numerio) 

Holiusa Balys, Sofija — E. Chi
cago, Ind. 

Jakavičius Arturas, Salomėja, 
Ligi ja — E. Chicago, Ind. 

Jericevičius Julija, Jeronimas, 
Juozas, Teresė — Brooklyn, 
N.Y. 

Jodinskas Aleksandras, Elžbie
ta, Vitalis, Viktoras — sSo. 
Boston, Mass. 

Jonynas Viktoras, Aleksandra — 

dieną ji nepareikalaus išpirkti.] ° y^nda Algir-vairiu ra vp«ti infi «*uocys rranas, vanaa, Aigir 
das — Detroit, Mich. 

vekselio — pasiūlys vesti jos 
augintinę. Kas bus tada? 

— Stebėjau Tamstą, — pra
dėjo ji. — Mačiau, kad tam tik
ras netikrumo jausmas Tamstą 
lydi. Dabar aš noriu tęsėti savo 
žodį: jei galit,prašau nuo rytdie
nos palikti mano namus. Pats 
laikas šitai padaryti, nes mano 
augintinė Tamstą įsimylėjo. Ne
noriu, kad tai kankintų ją ir 
Tamstai drumstų jausmus, o gal 
kenktų ateities planams. Prašau 
pinigų kelionei į Romą ir keletai 
mėnesių pagyventi. Už visa tai 
Tamsta nelieki man skolingas. 

Studentas buvo priblokštas. 
Pradėtos ir pamiltos studijos tu 
rėjo baigtis. 

— Tamsta būsi laimingesnis, 
susiradęs šiaurietę, — pridėjo 
dar ponia. — O dabar linkiu 
Tamstai išlaikyti žmogišką ver
tę, kaip ligi šiol. 

Studentas išvyko j Romą. 
Kaip sapnas buvo jam tie kele
tas mėnesių. <Įis vis galvojo apie 
ponią ir augintinę. 

— Jei nerasčiau tautietės, — 
sprendė jis, — širdis verstų grįž
ti... Bet kodėl ponia taip pabrė
žė susirasti šiaurietę, atseit, tau 
tietę ? 

Jurkšaitis Jeronimas, Magdale
na — Kenosha, Wise. 

Kalvaitis Justinas, Elena, Rim
gaudas — Philadelphia, Pa. 

Kaslovas Marija — Chicago, 111. 
Kedys Leonardas - Vytautas — 

Nemark, N.J. 
Kiaulėnas Juozas, Bronė — De

troit, Mich. 
Kasiulevičiene Kotrina — E.Chi

cago, 111. 
Kirkyla Antanas, Henrika, Vik

toras — Jackson, Mich. 
Kizys Juozas — Newar, N.J. 
Krygeris Mindaugas E. — E. 

Chicago, Ind. 
Leonavičius Jonas — Detroit, 

Mich. 

Jis prisiminė vieną ponios pra 
sitarimą: ji kilusi iš šiaurės, iš 
vokiškos šeimos. Turbūt, ir ji — 
nūnai jau našlė — nesijautė lai
minga, ištekėjusi už pietiečio 
italo. Buvusi mokytoja-pedago-
gė, ji galėjo suprasti jauno žmo
gaus nepatyrimą, ir pati nukrei
pė jo kelius nuo pietų mergai 
tės, jos pačios augintinės. 

Sutvarkęs dokumentus, stu
dentas išvyko į Pietų Ameriką. 

Leonavičius Birutė — Deroit, 
Mich. 

Linkevičius Petras — Roches
ter, N.Y 

Liškūnas Juozas, Marija - Brook
lyn, N.Y. 

Liudžius Antanina — Windsor, 
Conn. 

Liugaila Stanislava — Cleveland, 
Ohio. 

Martinkus Simonas, Salomėja, 
Jonas — Chicago, 111. 

Martinšauskas Stasys, Ona, Sta
sys, Algimantai -i- Cambrid
ge, Mass. 

Milaševičius Edmundas — Chi
cago, 111. 

Momgaudas Vladas — Rock-
ford, 111. 

Naujokas Jonas, Anna,; Algirdą 
— Pittsburgh, Pa. 

Narbutas Kazimieras — Chica
go, 111. ' 

Norkevičius Jonas — Worces
ter, Mass. 

Pašukonis Antanas, Adelė — 
Antioch, 111. 

Ponelis Alfonsas - Broad Brook, 
Conn. 

Pundzienė Marcijona — Dear
born, Mich. 

Račiukaitis Pranas, Ona - Brock
ton, Mass. 

Ramanauskas Matas, Ona, Re
gina, Aldona — Joliet, 111. 

Rudzivičius Juozas, Konstanci
ja, Jūratė, Algimantas — Pitt-
ston, Pa. 

Rzevskis Stasys, Eelena — De
troit, Mich. 

Saponka Romualdas — Melrose 
Park, 111. 

Sirgedas Juozas — Brooklyn, 
N.Y. 

Stankevičius Pranas, Anelė, Ele
onora, Konstantinas — Hart
ford, Conn. 

Takulinskas Juozapas, Juz§ — 
Chicago, 111. 

Tamošauskas Juozas, Marija — 
Brooklyn, N.Y. -

Tarvainienė Kazimiera — De
troit, Mich./ ^ 
Trečiokas Jokūbas — Water-

town, Lichtfield, Conn. 
Ubartienė Bronė, Aleksandra, 

Elena — Chicago, 111. 
Urbonavičius Felicijonas — Chi

cago, 111. 
Vaitkevičius Stepas -*» New Bri

tain, Conn. 
Venclauskas Algirdas, Emilija, 

Mindaugas — Omaha, Nebr. 
Verbyla Vladas, Adelė, Regina, 

Danutė, Romualdas — Cleve
land, Ohio. 

yilimas-Užbalis Joseph — Brook
lyn, N.Y. 

Vinckus Jonas — Schnectedy, 
N.Y. 

Vizbaras Sigitas, Elena, Janina, 
Natalija, Uršulė — Worces
ter, Mass. 

Yla Stasys — Putnam, Conn. 
Žeimys Mečislovas, Sofija, Vida 

— Newark, N.J. 
Žilėnas Kajzys — Wprcester, 

Mass. 

Gegužes SI d. telvu "General 
Heintzelman" į New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai: 
Bakanavičiūtė Elena — Chester, 

Pa. 
Maurušaitis Vanda — Cleveland, 

Ohio. 

š. m. birželio 5 d. laivu "Ge
neral Haan" j New Orleaną at
vyko šie lietuviai tremtiniai: 

Albrechtienė Ona — Redlands, 
Calif. 

Baltinis Andrius — Des Moines, 
Iowa. 

Balčiūnas Jonas — Chicago, 111. 
Burba Jonas, Adolfina — Ciarks-

dale, Miss. 
čepokas Anelė, Vytautas — Ci

cero, 111. 
(Perkelta į 7-tą pusi.) 

, VIEŠIEJI NAMAI 
Hermann Goeringo vardu 

k k  

f  ? f  

Jos kaina tik 

$ 
Tai yra knyga, kurią {domu ir verta paskaityti. 

Ją galite greit gauti, jei parašysite užsakymą su 

aiškiu savo adresu ir, pridėję prie jo vieną dolerį, 

išsiusite jį šiuo adresu: 

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 8, Ohio 

Karo audra nubloškė mane į 
Watenstedto fabrikiinį miestą, 
netoli nuo Braunschweigo. Gy
venau ir dirbau didžiuliame fab
rike, turinčiame per 60,000 dar
bininkų ir priklausančiam nacių 
karo žinybai. Jame buvo gamina
mos lėktuvų bombos ir metalinės 
lėktuvų dalys. Fabrikas turėjo 
"Hermann Goering Werke" pa
vadinimą. Buvo kalbama, kad 
pats aviacijos kunigaikštis H. 
Goeringas esąs didžiausias fa
briko dalininkas. Mes gi, dar
bams atvežtieji lietuviai, juokau
dami vadindavome šias dirbtu
ves '^Hermann Goering verkia", 
ypač kada užskrisdavo anglų 
lėktuvai bombarduoti. 

Dirbau didžiulėje halėje prie 
vagonų montavimo skyriaus. 
Kaip raštingą ir pusėtinai mo
kantį vokiečių kalbą, mane pa
skyrė ''tabelninku" — prie va-

niai skamba! — nusišypsojau. 
Mane sudomino šita įstaiga. 

Iš bičiulio pasakojimų sužino
jau tik jam įdomias gašlybes, 
tačiau aš norėjau įsitikinti, kaip 
toji įstaiga administruojama — 
man, kaip žurnalistui, tai buvo 
įdomu. Būtinai pasiryžau ap
lankyti tas moteris, kad karui 
pasibaigus galėčiau laisvoj spau
doj parašyti apie nacių dar
bus darbelius. 

Pirmas mano žygis prie vadi
namo "Waldhaus" (miško name
lis) nepavyko, nes įvairaus plau
ko darbininkų eilių eilės, sto
vinčios prie to namo, atmušė 
man norą ten įeiti... Tai buvo 
šeštadienio vakaras. 

Pasirinkau šiokiadienį tikė
damasis, kad eilute bus mažesnė. 
Iš tiesų, "alkanieji" bulgarai 
čekai, rumunai, kroatai ir kitų 
tautybių "reicho savanoriai" pa-

KELIONĖ PER NACIŲ KALĖJIMUS, PASBAIGUSI IŠLAISVINIMU 

landų ir uždarbio apskaičiavimo prastomis dienomis ne taip gau 
šiai apguldavo linksmąją vietą 
Tačiau ir tą vakarą man neteko 
įlįsti | vidų. Pasiryžau pabandy
ti kada nors dienos metu, kai vi
si -būdavo darbe. Radęs proga, 
pasiprašiau savo meisterio, kad 
leistų nueiti pas dantų gydyto
ją dantis patikrinti. Meisteris 
žinojo, kad aš greit atlieku savo 
darbą, taigi mielai mane palei
do iki pietų. 

Pas ''dantistes" reikėjo eiti 
tolokai, net į pietinį fabrikų ra
joną, vadinamą Hallendorf. Link
smąjį namą slėpė nedidelio miš
kelio medžiai, tačiau žolė apie 
juos buvo visiškai nudilinta lau
kiančių eilės svečių kojų. Priar
tėjau prie namuko. Prie jo ne 
mačiau nė vieno "klijento". Už 
lipau ant plačios verandos, aki-
ims ieškodamas oficialaus šios 
įstaigos užrašo. Tačiau jo nebu
vo. 

Dvejos durys. Ant vienų at
rašyta "Nur fuer Deutsche". 
Ant kitų jokio užrašo. Tarp šių 
dvejų durų fabriko vadovybės 

darbininkams. Mano raštinė bu
vo pačiame halės viduryje, stik
linėmis sienomis būdoje, o gy
venau kartu su kitais sugautais 
lietuviais bendrame kambary, 
darbininkams skirtuose bara
kuose, "trečiame aukšte", t. y 
mano lova buvo uždėta dar ant 
kitų dviejų. 

Vakarais, pusiati su bulvėmis 
keptos duonos gabalą užsitepę 
permatomu margarino sluogs-
niu, šnekučiuodavomės ilgo sta-
o gale, o vokiečiai okupuodavo 
kitą galą, lošdami savo mėgia
mą skatą (kortų lošimas). 

Vieną vakarą sužinojau, jog 
šis fabrikas turi vieną įdomią 
įstaigą — viešuosius namus, ku
riuos lanko daugelis darbininkų, 
ypač užsieniečių, kurių buvo, 
tur būt, iš visų Europos tautų, 
pradedant skandinavais ir bai
giant turkais bei totoriais. 

— Ir tai fabriko vardu? — 
paklausiau aš. 

— Taip, — atsakė bičfulfs, 
kuris jau buvo lankęsis tenai. 

— Vadinasi, viešieji namai!^8^®8 šviečia sienoje nuro-
Hermann Goeringo vardu! Šau-jVydamos, jog pas vokiečių tau

tybės kurtizanes gali lankytis 
tik vokiečiai, o auslaenderiams 
skirtos kitos moterys (kaip bi
čiulis pasakojo, daugiausia len
kės). 

Mano mintyse praskrido vaiz
das, kurį prieš kiek laiko pasa
kojo vienas tautietis, paleistas 
iš koncentracijos stovyklos, į ku
rią buvo patekęs už kažkokį tar
nybinį apsileidimą. Mat, fabri
kas turėjo savo policiją, savo 
teisėjus ir net savo atskirą kon
centracijos lagerį. Taigi, minė
tas lietuvis pasakojo pats savo 
akimis matęs, kaip naciai pakorė 
16 metų lenką vien už tai, kad 
jisaij lankydamasis netolimame 
kaime, pažįstamai vokietaitei pa 
siūlė su juo pasivaikščioti. Vo
kietaitė, pati būdama jau iš-
tvirkus, žinojo, ką reiškia toks 
pasivaikščiojimas... Juokauda
ma pareikalavo, kad jaunuolis 
įrodytų savo vyriškumą. Lenku
tis ir vokietuke buvo sugauti 
josios tėvo. Uižteko pranešti ge-
štapui, ir po savaitės kalinimo 
bei žiauraus tardymo jaunuolis 
buvo pakartas kitų kalinių aki
vaizdoje jiems pagąsdinti. 

Prisiminiau tada dar vieną 
dalyką. Fabriko raštinėje buvau 
užtikęs kelių lapų vokišką bro 
šiūrėlę, kuri mane sudomino sa
vo turiniu. Tai buvo nacių vai 
džios paraginimai ir taisyklės 
vokiečių tautai padauginti. Ro
dos, kad jau buvo priimtas tam 
tikras įstatymas, šioje brošiūro
je buvo aiškinama, kad reichui 
reikia turėti daugiau karių, žu
vusių karių našlės, likusios vie
nos, pagal tą įstatymą turėjo 
vistiek gimdyti vaikus. Vyrai, 
norį pasitarnauti reichui, turėjo 
raštu registruotis nurodomose 
vietose. Vėliau jie turėjo būti su
vedami su atitinkama moterimi, 
norinčia kūdikio. Buvo įsakmiai 
pabrėžta, jog tokių vyrų parei
gos nebūtinai turėjo baigtis ve
dybomis po to, kai pasirinkta 
moteris praneš, jog ji jau nėš
č i a . . .  

Pagalvojau, kad jeigu valsty
be gali propaguoti takią viešą 
prostituciją, tai, iš tiesų, H. Goe
ringo vardo viešieji namai verti 
pasididžiavimo... 

i 

Susimąsčiau tada ir dėl tre
čio dalyko: į katras duris sukti 
— į "Nur fuer Deutsche" ar į 
"žemesniųjų tautybių" skyrių? 
Taisyklės skelbė, jog sugavus 
''auslaenderį" teršiant vokietai
tės kūną, jam gresia bausmė 
iki pakorimo. Ne labai malonu 
būtų mirti dėl prostitutės ... Ki
lo mintis: ar policija saugo, ar 
tikrina įeinančius? Norėjau pa
tekti kaip tik į vokišką skyrių, 
kur tikėjausi geresnių paaiški
nimų apie visą reikalą. Paga
liau, jei ir patikrintų kas, gal
voju, tai juk aš visai kitu rei
kalu einu. Pagaliau apsispren
džiau ir drąsiai įžengiau pro du
ris su užrašu "Nur fuer Deut
sche". Tačiau dar vis atsargiai 
dairiaus policijos. 

Prieškambary du vyrai atrodė 
visai ne kaip policininkai, gaš
liai glėbesčiavosi su dviem mo
terimis, apsirengusiomis trum
pomis kelnėmis ir chalatais. Sie
noje pamačiau signalinius nu
merius su parašais "Zimm." Su
pratau, jog tai moterų kamba
riukų numeriai, šviečiąs nume
ris rodė laisvą kambarį. Tuo tar
pu užsidegė kambario Nr. 6 lem
pelė, ir netrukus į prieškambarį 
išėjo juodaplaukė moteris, gal 
apie 30 metų amžiaus. 

— Bist du frei? (ar esi lais
va?) — priėjau prie jos, neno
rėdamas ilgai maišytis prieš
kambaryje. 

- Ja, komme iralt. (Taip, 
eikš drauge), — tarė, apžvelgu
si mane nuo galvos iki kojų. 

Įžengiau paskui ją į jos nedi
delį kambarėlį, gana gražiai ap
statytą, bet primenantį blogos 
rūšies viešbučių kambarius. Ge
ležinė lova gražiai užtiesta mink
šta patalyne. Pagalvė su įstum
tais kampais pačiame lovos vi
duryje. Prie kitos sienos kušetė, 
užtiesta paklode. Tai profesine 
ios vieta. Ant sienų keli pigūs 
paveiksliukai. Nedidelis stalelis 
su veidrodžiu, apkrautas mote
riškais niekniekiais, išbarstyto* 
mis cigaretėmis. 

Ji užrakinę cfaris ir apkabino 
mane per liemenį. 
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1950 m. birželio 8 d. D I R V A  

Pusmetiniai pranešimai 
DP Komisijai 

SVARBU VISIEMS, ATVYKUSIEMS PAGAL DP ĮSTATYMĄ 

, 1. šių praneSttnų blankai va
dinami "Semianual Report of 
Immigrant Displaced Persona". 

2. Blankų reikia kreiptis as
meniškai į artimiausią Immigra
tion and Naturalization Servi
ce įstaigą. Tos įstaigos yra vi
suose didesniuose mieštuose. Jų 
adresą galima sužinoti iš seniau 
gyvenančių, arba teismo, mies
to savivaldybės ar policijos įstai
gose. 

3. Jas turi užpildyti visi trem
tiniai, atvykę pagal DP Bilių. 

4. Viena anketa pildoma visai 
šeimai, kuri apima: a) šeimos 
galvą, b) vyrą arba žmoną, c) 
nevedusius, išlaikomus vaikus, 
kurie sėsdami į laivą buvo 21 m. 
amžiaus. Jeigu tremtinys atvyk
damas į JAV buvo nevedęs ar 
be vaikų, tai anketoje įrašo ži
nias tik apie save. Jeigu dalis 
šeimos narių buvo Amerikos pi
liečiai, jų įrašyti nereikia. 

5. Kiekvienas, atvykęs į Ame
riką pagal DP Imigracijos Įsta
tymą, tokias anketas turi užpil
dyti keturis kartus per dvejų 
metų laiką. Jų įteikimo terminai 
yra tokie: 

a. Atvykusiems prieš 1948 me
tę lapkričio 2 d. — 

IV. — liepos 1 d. 
.Šiems dabar tenka rašyti jau 

paskutinį tokį pranešimą. 
b.Ątvykusiems tarp 1948 mė

ty lapkričio 1 d. ir 1949 metų 
gegužės 2 dienos: 

III. — 1950 m. liepos 1, 
IV. — 1951 m. sausio 1. 

c. Atvykusiems tarp 1U4S me
tų gegužės 1 ir 1949 m. lapkri
čio 2 d.: 

II. — 1950 ni. liepos 1, 
III. — 1951 m. sausio 1, 
IV. — 1951 m. liepos 1. 

d. Atvykusiems tarp 1949 m. 
lapkričio 1 ir 1950 m. gegužės 
2 dienos: 

I. — 1950 m. liepos 1, 
II. — 1951 m. sausio 1, 
III. — 1951 m. liepos 1, 
IV. — 1952 m. sausio 1. 

t. Atvykusiems po šių. metų 
gegužės 1 dienos (gegužes 2 
ar vėliau): 

dabar dar nereikia jokio pra
nešimo rašyti. Pirmas praneši
mas turės būti paduotas 1951 
metų sausio 1 dieną. 

Pranešimas turi būti išsiųstas 
paskutinių dviejų savaičių laiko
tarpyje prieš nurodytus termi
nus, taip, kad jie nurodytu lai
ku jau būtų Washingtone. 

6. Anketą reikia užpildyti ma
šinėle arba rašalu — spausdin
tomis raidėmis. 

7. Atsakymai į klausimui:* 
a) Name of Person — įrašy

ti pirmą vardą, antrą vardą ir 
gale pavardę. 

b) Alien Registration No. — 
Iš savo svetimšalio registracijos 
kortelės nurašyti savo numerį 

c) Age at last birthday — 
čia reikia rašyti ne gimimo da 
tą, bet kiek suėjo metų paskuti-
ųę gimimo dieną. 
x d) Date of entry to the Uni-

M I R I M A I  
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Smulkesnių žinių apie šiuos mirusius Redakcija neturi 

ted States — data, kad* išlipo 
į krantą JAV. 

e) Place of Present Residence 
— viršutinėje eilutėje įrašyti 
adreso namo numerį ir gatvės 
pavadinimą, antroje eilutėje — 
miesto vardą, pašto zonos nr 
ir valstybę (state). 

f) Kind or type of jobe or 
occupation — dabartinį užsiėmi
mą. Laikinai esąs bedarbis, bet 
darbo ieškąs, rašo "unemploy
ed", nedirbąs ir darbo neieškąs 
rašo "none". Namų šeimininkė 
laikoma dirbančia ir atžymima 
"houswife". Vaikams per 12 m. 
amžiaus, lankantiems mokyklą, 
rašoma "student". Vaikams iki 
12 m. amžiaus nieko nerašoma. 

g) Name and address of Em
ployer — Darbdavio (Jmonės) 
pavadinimas ir adresas; šeimi
ninkės ir amatininkai rašo "self 
-employed"; mokiniams per 12 
m. amž. rašoma mokyklos pava
dinimas ir adresas. -

h) Did you receive prevailing 
wages? — čia yra dvi skiltys: 
"yes" ir "no". Jeigu tremtinys 
gauna už savo darbą tokį pat 
atlyginimą, kaip ir kiti, jis skil
tyje "yes" rašo "X", jeigu gau
na mažesnį atlyginimą, negu pri
klauso, po "no" rašo "X''. šei
mininkėms ir mokiniams nieko 
nežymima. 

šiame puslapyje t§ra 7 eilu
tės, t. y. 7-iems asmenims. Jei* 
gu šeima susideda iš didesnio 
skaičiaus asmenų, reikia atitin
kamai pabraižyti atskirą baltą 
lapą ir ten surašyti žinias apie 
likusius šeimos narius. 

— Ich heisse Gertrude (Mano 
•vardas Gertrūda). 

Priėjusi prie kušetės, nusime
tė chalatą. 

— Willst du einfach oder 
nirekt? (Ar nori paprastai ar 
nuogai ?) — paklausė ir tuoj 
pat pridūrė: —. Nackt ist dop-
pelt so teuer. (Nuogai yra dvi
gubai brangiau). 

Aš visai ne tuo reikalu... 
— tariau jai. —Aš noriu su ta
vim tik pasikalbėti. Aš čia pir
mą kartą. 

Ji nustebusi pažiūrėjo { mane. 
— Ar esi ne vokietis? 
— Taip, aš užsienietis .;. 
— O, tu neturi j)ijoti, — nu

sijuokė ji. — Aš nepranešiu po
licijai, kad tu pas mane buvai. 
Aš taip pat esu tik pusiau vo
kietė. Tik mano motina buvo 
vokietė, bet mano tėvas buvo 
prancūzas. Esu iš Saaro kraš
to. Aš neapkenčiu šito nacional-
socializmo, — pridūrė ji tyliau. 

Tokia pasikalbėjimo pradžia 
mane padrąsino, ir aš, pasisakęs 
esąs žurnalistas, ėmiau jos klau
sinėti. Iš mūsų pokalbio aš su
žinojau, jog H. Goering Werke 
vadovybė duoda joms kambarį, 
patalynę, maistą, šviesą ir ku
rą. Už visa tai jos turi fabrikui 
kas mėnesį mokėti po 240 mar
kių. Vadinasi, jos uždirba tiek, 
kad sumokėjusios fabrikui gali 
pagal korteles nusipirkti drabu
žių, avalynės ir kitokių nieknie
kių. Už vieną vizitą joms nusta
tyta imti ne brangiau kaip 5 
markes, bet dažniausiai svečią! 
patys moka brangiau, šeštadie
niais ir sekmadieniais jos labai 
nuvargsta, taigi sekančią dieną 
turi atsisakyti nuo darbo ma
žiausiai iki vidurdienio, kad vėl 
atgautų jėgas. Per tas dary-
mečio dienas jos turi nuo 20 iki 
30 svečių. Paprastomis dienomis 
iki 10. Tuoj sumečiau, jog per 
savaitę jos uždirba kone dvigu
bai daugiau, kaip mėnesio nuo
ma. Kas sayaitę jas apžiūri gy
dytojas, kuriam jos turi atski
rai mokėti. Joms uždrausta lan
kytis fabrike ir fabriko valdy
boje, taigi jos težino tik savo 
"Mišk# namelį", i kurį tm tik-.H ™ 

ras pareigūnas ateina atsiimti 
jų duoklės fabrikui. 

Čia ji man parodė kvitus, gau
tus iš HGW vadovybės. 

—Aš tik laukiu, kada pasi
baigs ta sutartis, ir-tuoj grįšiu 
namo, — tarė atsidusus Gertrū
da. 

— O kuriam laikui sudaryta 
sutartis ? 

— Vieneriems metams. Bet 
nedaug kas pasilieka antriesiem. 
Tai kas, kad turi daug pinigų, 
bet nieko gera už juos negali 
pirktis. Beveik viską ir pralei
džiam degtinei, konjakui, ciga
retėms ... Jokio džiaugsmo, jo
kio gyvenimo nematai... 

— Kaip gi čia patekai? 
— Užsirašiau savanore į dar

bo tarnybą. Karinis fabrikas, 
sako. Čia galėsi pasitarnauti rei
chui ... Pasirašiau sutartį dirb
ti fabrike, o "darbui" paskyrė 
štai čia... Pirmomis dienomis 
maniau, kad išeisiu iš proto ... 

— Ar turi kokį mylimą pali
kus? — paklausiau po ilgos ty
los. 

Ji atsikėlė ir užsimetė cha
latą. 

— Turėjau ... Bet po visų tų 
šlykštybių nė žiūrėt nenoriu į 
vyrus ... Visi jie gyvuliai.;. 
Prašiau jo pagalbos, kad mane 
iš čia atimtų, tai jis pagalvojo, 
kad aš pati to norėjau ... 

Gertrūda išėmė iš spintelės 
butelį konjako ir įpylus stiklinę 
ištiesė man: 

— Gerk! 
— Ne, dėkui, neg«riu. 
Ji pati vienu mauku išgėrė 

ligi pusės pripiltą stiklą. Susi
raukė ir pakratė galvą. Užsirū
kę cigaretę. 

— O ką tu" čia darai, tame fa
brike? — paklausė manęs. 

— Suėmė tėvynėj ir atvežė 
tiesiai Čia. Daug tokių kaip aš. 

Trumpai papasakojau jai savo 
istoriją. 

— Taip, tu Jcitoks. Tau rūpi 
ne tai, kas tiems gyvuliams rūpi. 
Tu geras žmogus. 

Ji apkabino mane ir pažvelgi 
man j veidą. Iį 4aB . bl«*»oa dXQ-
kė konjako.1 « 

Pakilau. - ^ r 

• .— 

— Labai ačiū už pasakojimą. 
Kada nors parašysiu apie tai. 

— Ar nepasiliksi ilgiau? — 
Jos apsiblaususios akys gašliai 
žvelgė į mane. 

— Dėkui. Turiu šeimą, — su
melavau. — Sekmadieniais ap
lankau ... 

Padaviau jai 10 markių. 
— Nereikia. 
— Laikas pinigai, — mirkte

lėjau. — O aš sugaišinau tave. 
— Taip Amerikoj sakoma, — 

atsiliepė jį. — Time is money. 
Užkišus mano paduotą dešim

tinę už biushalterio, ji užrakino 
paskui mane duris. Stabtelėjęs 
koridoriuje girdėjau, kaip ji vi
su svoriu krito ant kušetės. 

Prieškambaryje niekas į ma
ne neatkreipė dėmesio, nors aš, 
šauniai patempęs kaklaraištį, dė-
jaus patenkintu klijentu. 

Šiandien ši istorija man pa
čiam atrodo lyg košmaras ir aš 
pats abejoju, ar tai buvo sapnas 
ar tikrovė. Buvau pamiršęs tą 
epizodą, bet neseniai matytos 
filmos apie nacius priminė ir 
man pergyvenimus Hermann 
Goering Werke katorgoje. 

Naciai dėjo paskutines pastan
gas tautai padauginti, kariams 
ir darbininkams palinksminti, 
kad tik jie negalvotų apie baisią 
ateitį. Jie legalizavo ištvirkavi
mą, vertė svetimtautes tarnau
ti vokiečių geiduliams. Gaila, 
kad neteko aplankyti to namo 
svetimtaučių skyriaus, tačiau ta
da pasišlykštėjimas tuo bizniu 
manyje buvo stipresnis kaap 
laikraštininko smalsumas. 

Tokie dalykai dėjosi diktato
riaus Hitlerio fabrikuose, mies
tuose ir šeimose. Leisdamas ero
tiškai siautėti savo kariams ir 
darbininkams, Hitleris tikėjosi 
pratęsti jau tada susvyravusią 
tautos drausmę, šio karo metu 
girdėjome ir apie kito diktato
riaus karius, gyvuliškai elgian
tis su moterimis. Esu giliai įsi
tikinęs, kad raudonojo diktato^ 
riaus žemėje ne ką geriau rasi
me. Griuvus jo imperijai, atsi
dengs daug tos tironijos dar
beliu ir slapčiausių kampelių, 

i Ą* Norimas 

VYŠNIAUSKIENĖ MARCELĖ 
mirė sausio 24 d. Wilkes Bar-
re, Pa. 

MAIŽUKIENĖ MARĖ mirė sau
sio 28 d. Sugar Notch, Pa. 

POŽĖRA MOTIEJUS, mirė,sau
sio 14 d. Gary, Ind. 

BALTRUŠAITIENĖ ELENA 
mirė vasario 8 d. Luzerne, Pa. 

RIMAVIČIENĖ ONA, 56 metų, 
mirė vasario 8 d. Plymouth, 
Pa. 

BELAVIČIUS JONAS mir§ va
sario 10 d. Trucksville, Pa. 

BIKINAS ANTANAS.mirė sau
sio 17 d. Bradock, Pa. 

PLAUŠINAITIS ANTANAS mi
rė sausio 17 d. Richmond Hill, 
N.Y. 

. 8. Kitame puslapyje prie žo
džio "Statement" yra keturi ke
turkampiai. čia reikia atitinka
mame keturkampyje įdėti kry
žiuką, kad būtų galima matyti, 
kelintas čia yra to asmens pra
nešimas. Jei pirmas, tai pirma
me keturkampyje dedamas kry
žiukas, jei antras •— antrame ir 
t.t. 

Virš eilutės "Signature" šei
mos galva rašalu pasirašo. 

9. Tremtinys, sąmoningai ven
giąs teikti šias žinias, gali būti 
baudžiamas iki $500 baudos ir 
iki 6-šių mėnesių kalėjimo. 

10. Užpildytą blanką reikia 
dėti į voką ir adresuoti taip: 
Displaced Persons Commission 

Statistical Section 
immigr. and Natur. Service 

Washington 25, D.C. 

JODVIRŠIS ANTANAS, 52 me
tų, mirė vasario 20 d. Chicago, 
111. Gimęs Shenaudoah, Pa. 

STANIULIENĖ ONA, 70 metų, 
mirė vasario 20 d. Chicago, 111. 
Šakių ap., Griškabūdžio par. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

SMARDAKAS KAZIMIERAS, 
pusamžis, mirė vasario 24 d. 
Chicago, 111., Šiaulių apskr. 
Tryškių par., Balsių km. Ame
rikoje išgyveno 48 metus. 

KLEVINSKAS JONAS, pusam
žis, mirė vasario 23 d. Chica
go, 111. Seredžiaus par. Ame
rikoje išgyveno 40 metų. 

LUKOMSKIENĖ ANTANINA 
(Bildušaitė), pusamžė, mirė 
vasario 28 d. Chicago, 111. Tau 
ragės apskr., Vainikų k. Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

TAMULIONIS ALEKSANDRAS 
pusamžis, mirė vasario 26 d. 
Chicago, 111. Vabalninko par., 
Šakarnios km. Amerikoje iš
gyveno 42 metus. 

LENERTAS FELIKSAS, 67 me
tų, mirė vasario 28 d. Chica
go, 111. Raseinių aps., Tytu
vėnų par. Amerikoje išgyve
no 50 metų. 

TUčKUS PRANAS, pusamžis, 
mirė vasario 28 d. Chicago, 
UI. Raseinių apskr.. Tytuvė-
nu par., Vaitkaičiu km. Ame
rikoje išgyveno 28 metus. 

LEONAS POVILAS J. mirė ko
vo 1 d. Chicago, 111. Kruopių 
par., Gembučių km. Amerikoj 
išgyveno 40 metu. 

SANDOMIENĖ BERNICĖ, pus
amžė, mirė vasario 27 d. Chi
cago, 111. Kėdainių anskr., Ai-
riogalos pai\, Butkiškių km. 
Amerikoje išgyveno 28 metus. 

LIGUTAS KAZIMIERAS, pus
amžis, mirė kovo 4 d* Chica-
par. Jutrų km. 

BESUSPARIS JUOZAPAS, 54 
metų, mirė kovo 4 d. Chica
go, 111. Amerikoje išgyveno 
30 metų. 

ŠVOBA ANTANAS, pusamžis, 
mirė kovo 4 d. Chicago, 111. 
Amerikoje išgyveno 48 metus. 

MIKELBORTAS PRANAS, 62 
metų, mirė kovo 4 d. Chica
go, 111. Raseinių apskr., Kra
žių par. 

STRAVINSKAS ANTANAS mi
rė kovo 5 d. Chicago, 111. Ru
džių km. Amerikoje išgyveno 
50 metų. 

MATEJUNAS JONAS, pusam
žis, mirė kovo 5 d. Panevėžio 
apskr., Pasvalio par., Svirplių 
km. Amerikoje išgyveno 40 
metų. 

STEPONKUS LEONAS, fntmm-
žis, mirė kovo 8 d. Chicago, 
111. Šiaulių apskr., Luokės p., 
Kirklių km. Amerikoje išgyve
no 50 metų. 

SLAžAS STANISLOVAS, pus
amžis, mirė kovo 8 d. Chica
go, 111. Tauragės aps., Skaud
vilės par., Kalniškių k. Ame
rikoje išgvveno 40 metų. 

MILAčAUSKAS RAPOLAS mi
rė kovo 9 d. Chicago, 111. Ra
seinių apskr., Viduklės par., 
Stungurų km. Amerikoje iš
gyveno 40 metu. * 

VIRPšIENĖ MAGDALENA, 72 
metu. mirė kovo 9 d. Chicago, 
111. Vilkaviškio apskr. Pilviš
kių par. Amerikoje išgyveno 
50 metų. 

BANAITIS KLEMENSAS, pus
amžis, mirė kovo 10 d. Chi
cago. 111. šakiu apskr. Papiš
kių km. Amerkioje išgyveno 
40 metų. 

BRUOžIS ANDRIUS mirė kovo 
3 d. Chicago, 111. Vilkaviškio 
apskr., Šunskų par., Vladiškių 
km. j 

NAUJAUSI 
NAUJAKURIAI 
(Atkelta ii 6-ta pusi.) 

Dunaitis Agota, Stasys, Romu
aldas — Chicago, 111. 

Gegevičius -Juozas, Marija, Al
bertas, Vanda — Cicero, 111. 

Gudaitis Jonas, Anelė, Jonas, 
Vytautas — St. Louis, Mo. 

Irbinskas Jonas — Milford, Kan
sas. * 

Karačauskas Igoris, Ona, Ole
gas — Los Angeles, Cąlif. 

Kažemekaityte Juze — Los An
geles, Calif. 

Melnykas Vytautas — Chicago, 
111. 

Meškelevičius Juozapas — Chi
cago, UI. 

MitceviČius Vacys — Altadena, 
Calif. 

Norvaišas Vincentina, Romanas 
— Bellwood, 111. 

Pabrėža Antanas — San Diego, 
Calif. 

Petraitis Teodoras, Olga, Jonas, 
Olga — Chicago, 111. 

Pėstinikaitė Konstancija — San 
Antonio, Texas. 

Račkauskas Rūta, Rarbora — 
Detroit, Mich. 

Savickas Jonas, Albina, Regina, 
Irena — Wilsonville, 111. 

Spetyla Petras — Springfield, 
111. 

Smalstys Jonas — Chicago, 111. 
Sudžius Juozas — Cicero, 111. 
Survila Antanas — Holywood, 

Calif. 
Toliušis Juozas, Ema, Helena, 

Bronislovas, Angelė, Izidorius, 
Bronislava, Erika, Irena, Edel-
traut, Vytautas - Drew, Miss. 

Volkovickis Enrikas — Chica
go, 111. 

želvys Ona, Rimgaudas — Chi
cago, 111. 

P X D O V A k O k l T  J i t M S  

Autorius šį pasakojimą skiria 

Kremliaus "dievų" apaštalams! 

axxixzziiiiiiiiixiiuiiiiiiiiiixxzxxxxxa 

Vytautas A. Braziulis 

AŠ LAIKIAU PAMALDAS 
UŽ STALINA 

Stačiatikiu dvasininke pasakojimas 

llIIIIIirmYTriTTTITTTrTTYTITTtTTIIITTfĮ 

Dvi už 

Rą§ykit užsakymą Stuo adresu: 
t I R V A, 6820 Superior Ave., 
f  1  e  v  e  1  ą  n  d  3 ,  O h i o .  

I VI kiekvieni prie užsakymo jtri-
' dėtą dolerį po keleto dienų paštu 

gausite po DVI tas knygeles! 
Vieną pasilikit sau, kitas duokit arba siuskit tiwws, kurte#*} įdo
m u  v i s k a s ,  k a s  t i k  a p i e  S t a l i n ą .  B u s  g r a ž u  i r  l a b a i  s v e i k a !  
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yipYLINKESE 
BUV. LIETUVOS PREZIDEN
TO DR. K. GRINIAUS MIRTIES 

MINĖJIMAS 

Balusio Lietuvos Respublikos 
I*Srezidento ir Ministerio Pirmi
ninko dr. Kazio Griniaus mir
ties minėjimas įvyksta š.m. bir
želio 11 d. (sekmadienį) 11:30 
vai. Lietuviu Salėje. 

Maloniai kviečiame visus lie
tuvius šiame minėjime dalyvau
ti. 

Minėjimui rengti komitetas: 
A. Augustinavičienė, J. 
Brazauskas, A. Darnusis, 
J. Daugėla, J. Liudžius, 
I. Malinauskas ir V. 

Rastenis. 

BIRŽELIO ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
jDlevelando skyrius ruošia liūd
nųjų birželio įvykių minėjimą, 
kuris įvyks Lietuvių Tautiniame 
Darželyje (blogam orui esant 
— Lietuvių Salėje) š. rti. birželio 
17 d. 7 vai. p. p. 

Programoje bus trys paskai
tos: J Daugėla kalbės apie 1-ją 
rusų 1940-41 m. okupaciją; prof. 
J. Gravrogkas — apie 2-ją na
cių ir J. Rimašauskas — apie 
3-ją rusų okupaciją. Meninėje 
dalyje bus du chorai: Čiurlionio 
ansamblio ir dv. Jurgio parapi-

PAšTO VALANDOS 

Nuo birželio 1 dienos jau vei
kia sutrumpintos pašto veikimo 
valandos. 

Centriniame pašte langeliai at
dari nuo 8:00 ryto iki 6:00 va
karo. šeštadieniais siuntiniai ir 
laiškai priimami irgi nuo 8:00 
ki 6:00, bet pašto ženklų parda
vimo langeliai uždaromi 5:00 va
landą, o piniginių persiutimų 
priėmimo langeliai uždaromi 12: 
00 vai. dieną. 

Kituose pašto skyriuose per 
savaitę visi langeliai uždaromi 
5:30, o šeštadieniais 12:00. 

Sekmadieniais nė vienas paš
tas Clevelande neveikia. 

Išėmimas iš pašto dėžučių su
tvarkytas taip, kad visi išimti 
laiškai pasiektų paštą ne vėliau 
kaip 8:30 vakare. Taigi esan
čiais senais užrašais ant laiškų 
dėžių, kur nurodytos išėmimo 
valandos, pasitikėti nebegalima: 
vakarais laiškai dabar bus išima-
m anksčiau, todėl ir įmesti rei
kia anksčiau. 

Siuntinių, kad ir tinkamai ap
mokėtų pašto ženklais, dabar į 
pašto dėžutes jau nebegalima 
mesti, nes jų nebepaims. Siun
tinius ir kitus didesnius pašto 
siuntos ryšelius dabar jau reikia 
būtinai nešti į paštą. 

Laiškų išnešiojimas miesto di
džiojoje dalyje bus tik vieną kar-jos. 

Ar. . ...... Itą per dieną. Po du kartu įšne-Visi geros valios vietiniai ir, v7 , ± ^ . sios tik pačiame miesto centre, naujai atvykę lietuviai maloniai, ... • 
kviečimi gausiai dalyvauti ir pa
minėti mūsų Tautos tragiškus 
išgyvenimus. 

M.Drosutis, 
ALT, Pirmininkas 

SUSIRINKIMAS NEĮVYKS 

Birželio mėn. 11 d. numaty
tas Clevelando Lietuvių Tremti
nių Draugijos susirinkimas dėl 
tą pačią dieną rengiamo mirusio 
Lietuvos prezidento Kazio Gri
niaus minėjimo atidėtas vėlyves-
niam laikui. 

MIRĖ PRANAS ZUBINAS 

Birželio 3 d. palaidotas miręs 
clevelandietis Pranas Zubinas, 
gyvenęs 4211 Denison Rd. Ve
lionis visą gyvenimą gyveno 
tvarkingai, kaip jo draugai sa
ko, pagal Dešimt Dievo įsaky
mų. Nuo pat DIRVOS Įsteigimo 
buvo nuolatinis jos skaitytojas. 
Abi savą dukteris išleido į mok
slus. 

Velionis paliko žmoną Magd-
leną ir dvi dukteris: Frank Bub-
lo ir Peter Skule. Laidotuvėse 
dalyvavo giminės, artimieji ir 
draugai. 

IŠVYKO Į NEW YORKĄ 

Hypatia žiūrienė iš Avon La
ke kelioms dienoms išvyko į Co
lumbia Universitetą, N.Y., kur 
birželio 9 d. jos dvi dukterys 
b a i g i a  b i b l i o t e k i n i n k i ų  m o k s l ą .  

kur daugiausiai visokių įmonių 
bei krautuvių. 

Laiškanešiai sako, kad ši tvar
ka jiems nesudaro jokio paleng
vinimo, nes pagaliau reikia vis-
tiek viską išnešioti, o skirtumas 
tik tas, kad dabar reikia iš karto 
didesnę naštą nešti... Galimas 
dalykas, kad nauja tvarka blogai 
atsilieps laikraščiams: jiem yra 
pavojaus būti paliekamiems ki
tai dienai ir jie galės būti gauna
mi vėliau, nei ligi šiol. 

SLA 136 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Birželio 4 d. kuopa turėjo savo 
eilinį susirinkimą. Kuopa šiais 
metais yra gerokai padidėjusi. 
Pirmininkas Jonas Alekna į ją 
yra jau prirašęs 45 naujus na
rius. 

Susirinkime nutarto prašyti 
centrą, kad narių prirašymo va
jus būtų pratęstas dar viene
riems metams ir SLA laikraštis 
TĖVYNĖ būtų sustiprintas nau
jomis žurnalistinėmis pajėgomis. 

SLA seimo proga kuopa pa
skyrė 20 dolerių. 

Kuopos susirinkimai, kaip ir 
iki šiol, vyks kiekvieno mėnesio 
pirmą sekmadienį. 

6 KAMB. NAMAS 
2658 W." 7th St. Dalis su rūšim, 

naujas pečius. Telefonuokit 
Mr. Hall — BO 2 - 1983. 

ŠLIUPTARNIAI 
Pirmutinė tokia teisinga, atvira, įdomi ir stambi KNYGA 

(ISTORINIS ROMANAS) apie 
Amerikos lietuvių tautin| ir 
k u l t ū r i n į  a t g i m i m ą ,  a p i e  j ų  
sunkumus, vargus, kančias ir 
k o v a s  d ė l  g e r e s n i o  b ū v i o  i r  
šviesesnio rytojaus ... 

652 didelio formato posla
piai ; Dr. šliupo, "dėdės" šerno 
ir Kun. Dembskki atvaizdai; 
audeklo viršeliai. 

Kaina tik $5.00: mažiau kaip 
1 centas už puslapį! 

Reikalaukite šiuo adrent: 

DR. AL. MARGERIS 
3325 So. Halsted Street 

CHICAGO 8, ILL. 

PADĖKA 

Cleveland© Lietuvių Naujosios 
Parapijos ir Balfo 55 kuopos va
karas, kuris įvyko gegužės 21 
d. ir kurio pelnas yra skiriamas 
gausioms lietuvių šeimoms iš 
tremties parkviesti ir paremti, 
rengėjams davė apie 250 dol. 
pelno, šio vakaro rengimo komi
sija ir Balfo 55 kuopos valdyba 
nuoširdžiausiai dėkoja visiems 
prisidėjusiems: 

Klebonui kun. J. F. Angelai
čiui, dovanai davusiam parapi
jos salę; Čiurlionio ansamblio 
vadovui dirigentui Alf. Mikuls
kiui ir ansamblio vyrų chorui, 
muzikui Pr. Ambrazui ir solis
tams V. Jurgeliui bei K. Iva
nauskui, dovanai atlikusiems va
karo programą; Navickienei, 
Grigonienei, Laniauskienei, Ma-
karskienei, Sadauskienei, Valie-
nei, parengusioms vakaro sve
čiams vakarienę; J. Kizevičiui, 
tvarkiusiam bufietą; Lietuvių 
Radijo Valandos vedėjui' J. Na-
svyčiui, DIRVAI, DRAUGUI, 
LIETUVIŲ ŽINIOMS ir kt. laik
raščiams, dovanai skelbusiems 
apie vakarą visuomenei, ir kt. 

Rengėjai taip pat nuoširdžiau
siai dėkoja visiems vakaro me
tu aukojusiems: 

$8.25 paaukojo A. ir L. Navic
kai; 

po $5: V. Amšiejus, F. Bara
nauskas, St. Kudokas, Alf. Mi
kulskis, P. ir K. štaupai; 

po $3: P. Mikšys,; 
po $2: čėsnos, S. Laniauskas, 

K. Paulauskas, J. Rimašauskas, 
J. Šalkauskienė, P. K. Šukys, A. 
L. Telyčėnas; 

po $1: Augustinavičius, Bal-
botas, Beržinskienė, Čepienė, čy-
vas, Damušis, Jucius, Juodval
kis, Juozaitienė, Juška, Kizevi-
čius, Kanigiškis, Liudvikienė, 
Makarskas, Marcinkevičius, Ma
sionis, Milašauskienė, Muliolie-
nė, Navickaitė, Navickas, Re-
meikyitė, Rbcevičius, Salasevi-
čius, Šukienė, Valys, Wenslows-
kis, Zienius, Žukauskas (yra nar 
aukojusių ir" po mažiau) 

Taip pat nuoširdžiausiai dėko
jama aukojusiems: maisto pro
duktais — Amšiejienei, Ange-
laitienei, Blaškevičiams, Navic
kienei, štaupienei; loterijai — 
A. Baniui (už labai gražią sagą), 
K. Ivanauskui ir kt. / 

Rengėjai kartu šia proga pra
neša, kad aukos tam pačiam 
tikslui — likusiems lietuviams 
iš tremties parkviesti ir jiems 
padėti — yra renkamos ir toliau. 
Jas prašome siųsti šiais adre
sais: Viktoras Amšiejus, 17938 
Neff Rd., Cleveland 19, Ohio, 
telef. KE 1-7016; Povilas Mik
šys, 1471 E 221st St., Euclid, 
telef. IV 1-5672. 

Vakaro Rengimo Komisija 
ir BALFO 55 Kuopa 

KVIEČIA DAINININKUS 

Clevelando Lietuvių Dainos 
Choras kviečia visus lietuvius, 
mėgstančius dainą, įstoti į Cho
rą ir lankytis pamokose. Sekan
ti pamoka bus ateinantį šešta
dienį, birželio 10 d., 7 vai. v. 
Lietuvių Banko patalpose. Įėji
mas iš 68 gatvės. Valdyba 

D - „ 

AR REIKIA TIEK DAUG 

SLA KUOPŲ? 
- *- v • • 

Clevelande Ir kituose dides
niuose mieštuose yra po kelias 
SLA kuopas. Dažnai, skaityda
mas pranešimus, kad viena ar 
kita kuopa šaukia eilinius susi
rinkimus ar ruošia parengimus, 
pagalvoji, o kam gi reikia tiek 
daug kuopų, jei visų kuopų na
riai vistiek renkasi į tą pačią 
vietą ? 

Tuo reikalu teko kalbėtis ir 
su vienu ir su kitu iš senųjų, 
energingų SLA veikėjų, kurie 
žino tų kuopų atsiradimo isto
rijas ir pažįsta dabartinį jų tvar
kymąsi. Ir jie tokios pat nuomo
nės, kad viename mieste, jei nė
ra pasidalinta miesto rajonais 
(kuriai kuopai kuri miesto dalis 
priklauso), kelių kuopų nereikia. 
Visi gali sutilpti vienoje kuopo
je, susirinkimų metu visi gali 
susitikti, visi susirinkę gali gy
viau bėgamuosius reikalus nagri
nėti ir kelti naujus sumanymus. 
Taip pat, renkantis į vieną vietą, 
atpultų ir kelių susirinkimų vie
tų apmokėjimo kaštai. O tai taip 
pat svarbu — nereikia išlaidų 
daryti ten, kur jų nereikia. 

Būtų labai gera, kadangi čia 
daugiau liečia Clevelando SLA 
esamą padėtį, kad tuo reikalu 
pasisakytų ir kiti SLA nariai, 
jau ilgą laiką "dirbę ir išgyvenę 
tų kelių kuopų atsiradimą toj 
pačioj vietoj. B. V. 

MOTERIS 

ieško šeimininkės vietos prie vie
no asmens. Kreiptis IMI 
dings Rd., Kristina. > 

LANKYKITĖS SAVO KLUBE! 

Lietuvių Klube, 6835 Supe
rior Ave., klubo nariams ir sve
čiams penktadienių vakarais esti 
bulvinių blynų ir žuvies vaka
rienė ir šokiai su gera muzika 
žemutinėje Lietuvių Salės patal
poje. 

Bilietai dabar! 

P O P  K O N C E R T A I  

Rudolf Ringwall, dirigentas 

Pirmi trys koncertai - 8:30 v. v. 
Birželio 1#-- Alek Templeton, 

piano: 
Birželio I#-;— Appleton-Field, 

du pianai. 
Birželio 17 — Charles Kulman 

tenoras. 
PUBLIC HALL 

Bilietai dabar — Burrows, 
419 Euclid 

Balkonas 60 c, 90 c, $1.20 
Prie stalų $1.80, įsk. mok. 

VEDĖ VINCAS BABARSKAS 

Birželio 3 d. Vincas Babars-
kas susituokė su Josephine Bro-
zek. Vestuvėse dalyvavo artimi 
giminės. Vestuves praėjo labai 
jaukia nuotaika, 

HIPPODROME 
Nuo birželio 14 d. (trečiadie

nio) rodoma "The Congolire", 
prancūzų mokslininkų grupės 
Congo krašte pagaminta filmą. 
Joje rodoma šiurpi gorilų me
džioklė. Medžioja Ba-Binga pig
mėjai — mažaūgiai to krašto 
gyventojai. Filmą gaminta Tri
nity bendrovės. 

RKO Keitfi's lOSth 
Birželio 7 - 10 d. "The Cap

ture" su Lew Ayers ir Teresa 
Wright. 

Birželio 11 - 13 "Destination 
Toyko" su Gary Grant ir >'God 
is my Co-Pilot" su Dennis Mor
gan. 

VYRESNIO AMŽIAUS 

darbininko į ūkį ieško 
Alex Effenback, c/o Henry Eck 
997 E. 74th St., Cleveland 

MARGUTIS 
Chicago 36, 111. 

6755 So. Western Ave. 

Įsteigė kompozitorius 
A. VANAGAITIS 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos- minties žur

nalas. 

Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai. 

LIETUVIŲ KLUBE 
dabar yra įrengtas puikus tele
vizijos priimtuvas. Nariai ir jų 
svečiai kviečiami apsilankyti ir 
pasigėrėti. 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERS 

Mūsų specialybe 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Į Taip pat popieriuojame arba! 
i dažome kambarius I 

K. ŠTAUPAS 

FILATELISTŲ DĖMESIUI 
Atidaroma prekyba pašto žen

klais. Joje pigiausiomis kainomis 
parduodami Lietuvos ir kitų 
kraštų pašto ženklai, Albumai. 
Taip pat ir mainoma. 

J. Grigaliūnas 
7505 Cornelia Ave. 
Cleveland 3, Ohio. 

IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
viengungiui vyrui ar moteriai. 
Teirautis telefonu UL 1-4540. 

/A 

į 16908 Endora Kd. KE 1-8794 j 
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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. 
Rezidencija: PENINSULA 2521 

SUN SET 
Paint Contractors 

Mes, lietuviai namų dažyto 
jai, atliekam pirmos rūšies 
darbus. Greitas patarnavimas. 
Šaukit mus, kada tik Jums 

reikia! 

SW 1-0360 SiW 1-5083 
R.Zamblauskas V. Stankus 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

YOU ARE INVITED 
to visit our beautiful 

D I A M O N D  L A K E  
PICNIC GROUNDS 

Route 322, Mayfield Rd. to Chesterland, Ohio 
Chesterland 4441 Diamond Cratsas & Son 

MONCRIEF ŠILDYMAS 
Clevelando namų savininkų pasirinkimas per 

daugiau kaip 50 metų. GAS — OIL — COAL 

THE HENRY FURNACE CO., 

P J ItERSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo mprgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

lUOPiS FURNITURi 
6921 Wade Park EX 1-8709 

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui 

ŽEMOS KAINOS MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEB8S PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

PALAIKYKIME TUOS 
kurie skelbiasi DIRVOJE I 

PENKI TAUPYMO TIKSLAI 

Paprastai žmonės taupo šiems penkiems tikslams f 
1. Pradiniam Įmokejimui namą perkant, 2. Vaikams mo

kyti, 3. Kelionėms ar atostogoms, 4. Bizniui pradėti, 5. Vė
lesniems gyvenimo reikalams. Jaunimo sumanymai gali būti 
dar ir kitoki. 

Bet svarbiausias dalykas visada yra — pats taupymas! 
Lietuvių Banke taupyti yra pelninga. Be to, čia patogus 
priėjimas ir užtikrintas taupymo saugumas, nes čia kiekviena 
taupomoji sąskaita iki $5.000 yra apdrausta Federal Insu
rance Corporation. , 
čia ir šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki 1 vai. p. p. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 

Į,ttfiiiiiiiuiiiiiiiiimimmsi!mHm!Eisimimiiiimiiiii!mimsmiiHfiiiHiiiiiii!iiiiiiii>; 

j I J. SAMAS - JEWELER 
I Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

| 7007 Superior Are. Greta Ezella Theatre 

i Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, T nik. 
| rodėliu ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. _ 
"mtfmfnniinniminniiiininninuminimitnniminnnimu»»»mniiiHHnmniiM 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER SERMENI^ 

6202 SUPERIOR AVE, HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Delia E. Jakubs & W illiam J. Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojst 

26 metai simpatingo fir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763 
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