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M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 

Iš apačios... 
Antrame puslapyje mūsų ko

respondentas iš Waterburio pra
neša, kad ten įvyko Connecti
cut valstybėje gyvenančių trem
tinių atstovų suvažiavimas, ku-
Ifiame, dalyvaujant ir senosios 
atevijos veikėjams, nutarta or
ganizuoti Conecticut lietuvių 
bendruomenę PLB statuto pa-

Korėjoj priešas puola Lietuvių Diena Los Angeles 
Korėjos fronte lauktoji ofen

zyva puslankio vidury, ties Tae-
gu tuo tarpu neįvyko, bet prasi
dėjo stiprūs puolimai iš galų — 
šiauriniame gale prie rytinio 
kranto, prieš Pohangą, kurį aną 
savaitę pietiečiai atsiėmė, o taip 
pat ir pietuose, kuę irgi gynybos 
liniją laiko daugumoje pietų ko
rėjiečių kariuomenė. 

šiaurėje puolimas, bendrai 
grindais. Tam tikslui išrinktas(imant, atremiamas, nors pasku-
organizacinis komitetas, kuria- tiniu metu puolikai vėl paėmė Ki-
me matome berods tik vieną se- gye vietovę, kuri šią savaitę jau 
nosios ateivijos atstovą, kun. J. tris kartus perėjo iš rankų j 
Valantiejų. rankas. Manoma, kad toje vie-

imtas. Pagaliau, raudonųjų pla
nas buvo iki rugsėjo 1 dienos pa
imti ir patį Pusaną, bet irstąs 
planas nebus pavykęs, nes per 
šią savaitę jie tik kai kur nežy-

Ministerio Noremo vaišes vietos lietuvių kolonijai. 

Kaip spaudoje jau buvo pra
tiesta, rugpiūčio 20 dieną Los An
geles, Cal., lietuviai turėjo nepa
prastas ir malonias iškilmes. 

Buv. JAV ministeris Lietuvai 

O 

Čia mes matome du sveikinti- toje puola apie 40,000 šiaude
lius reiškinius. Vieną, kad žmo-jčyi. Pietuose yra kovojama dėl 
nes, nesulaukdami, kada viršūnių į yienos aukštumos, iš kurios ma-
komitetai apsvarstys tokį pa-j^omas pl°tąs iki 35 mylių. Tai 
grindinės reikšmės klausimą ir yfa kaip tik artimiausia fronto 
prisirengs pasakyti bent kokiąjv*eta nuo Pusano. Ta aukštuma 
nors savo nuomonę, imasi darbo Per paskutines dvi savaites irgi 
wlš apačios". Kartais toks ryžtin-įj^u

v
sePtynis -kartus buvo perėju-

gumas teigįamai paveikia viršū- s* rankų į rankas. Paskutinė-
nes ir suragina jas taip pat su
sirūpinti reikalais, kurie visuo
menei gyvai rūpi... 

Antras pažymėtinas dalykas, 
Imd prie tokio, kai kieno akyse 

mis žiniomis ją vėl užėmė raudo
nieji. 

miai priartėjo prie Pusano, bet dr 0wen j c Norcm^ kuris p(J 
yra vietų, kuriose jie tapo ir at- karo yra apsigyvenęs šiame mies-
stumti bent trejetą mylių. vjsiems, paniūrų ir religi-

Bet virš Korėjos niaukiasi ki- jų skirtumo, vietos lietuviams 
tas debesys. Tuo tarpu, kada surengė susipažinimo popietę — 
Jungtinių Tautų valstybių paža- Lithuanian Memorial Day. 
dėtoji parama dar tik pradeda' Nors kelionė buvo tolima, bet 
ateiti po kelis šimtus ar tūkstan- į pobūvį susirinko per pusantro 
tį karių (iš viso laukiama apie šimto mūsų tautiečių, džiaug-
30,000), tai girdėti, kad Kinijos damies ir didžiuodamies, kad 
komunistų dvi divizijos jau bene juos kviečia didelis lietuvių tau-
persikėlusios į Korėją, o apie 150 tos draugas, žymus asmuo, bu-
tūkstančių kiniečių kariuomenės vęs paskutinis Amerikos minis-
esą sutraukta Mandžūrijoje prie teris Lietuvai, tas pats Noremas, 
Korėjos sienos. Raudonoji Kini- kuris 1938 metų rudenį dalyvavo 
jos vyriausybė jau skelbia, esą, Vilniuje, Gedimino kalne iške-
amerikiečiai , bombardavę Man- liant Lietuvos valstybės vėliavą 
džūrijos miestus. Amerikiečiai (kai kitų valstybių pasiuntiniai 
sako, kad tai melas, bet kiniečių tada nuo tų iškilmių susilaikė....), 
toks tvirtinimas ir kariuomenės kuris vėliau parašė žinomą kny-
sutraukimas duoda pamato įtar^gą, Timeless Lithuania, pavaiz-

Bet yra pasitikėjimas, kad šijti, kad Kinijos komunistai ieško duodamas pasauliui bolševizmo 
ofenzyva bus sulaikyta, nes ir,progos stoti į talką Korėjos už-Į okupacijos pradžią Lietuvoje, pa-
dabar ji puolikams nedavė lauk-.puolikams. Prieš jų armijas vis milęs Lietuvą ir Lietuvių tautą. 

į tų laimėjimų, šiaurės fronto da- dar negausingiems Korėjos gy-, kuris kiekviena proga vėliau 
"nepopuliaraus , reikalo priside-.jyje paimti belaisviai sako, kadjnėjams atsilaikyti būtų jau sun-Jstengėsi mums padėti ir yra pa
dą Waterburio lietuvių parapijos, jiems buvo įsakyta šį antradienį ku. Be to, jei kiniečiai įsikištų, siryžęs ateityje visa savo įtaka ir 
klebonas, nors jis, tuo taiyu tame būti Pohange, arba jie būsią su-
komitete ir atrodo vienišas tarp 
naujosios atevijos. Tai ryžtingas 
jo žingsnis ir, žinoma, visai prie
šingos reikšmės, negu Los An
geles kolonijoj įvykęs apgailėti
nas reiškinys, kuris paminimas 
ten įvykusios Lietuvių Dienos 
aprašyme. . ' 

Bet pasidžiaugiant Connecti-

šaudytt. Tačiau Pohangas nepa~ 
tai karas vargu ar jau 'beissilai- Į politiko - diplomato patyrimu 

^Korėjos riboset^^ prisidėti prie Lietuvos išlaisvini-
* mo darbo. Tik be galo nedauge

lis iš buvusių svetimų valstybių 
pasiuntinių mūsų krašte šiandien 
tebeturi ir teberodo tokių inten
cijų po to, kai Kremlius laikinai 

Malikas, baigdamas savo pir- balševikų propagandinį prasima-Išdraskė mūsų Lietuvos nepri-
mininkavimo (tikriau — sabota-'nymą bei Saugumo Tarybos lai- klausomybę. 

Form klausimas S. Taryboj 
žavimo) dienas Saugumo Tary-

eut veikėjų ryžtingumu, norėtųsi į bo je, pasiūlė svarstyti naują da-
pasitikėti taip pat ir jų atsargu- lyką: raudonosios Kinijos vy-
mu sprendžiant tokį klausimą. 

Jie kalbėjo apie reikalingumą 
bendros, nepartinės, visus lietu
vių reikalus apimančios lietuvių 
organizacijos, o tokia, žinoma, 
gali būti tik visuotinė lietuvių 
bendruomenė, aiškiai ir tvirtai 

riausybės skundą prieš JAV, kad 
šios su savo laivynu įsbrovusios į 
Kinijos teritoriją. Tas "įsibrovi
mas" yra Amerikos laivyno sar-

ko užėmimą, Dr. Petras Dagys atidaroma
jame žodyje (vėliau po pertrau-. 

Ketvirtadienį po piet, rugsė-iĮ^g programą vesti perdavęs lie-

gyba prie Formozos, neleidžianti 
raudoniesiems ją lengvai užpul
ti. Kiniečiai Formozą laiko savo 

susiorganizavusi. Bet jie, turbūt, j žeme, nors jos klausimas forma-
neužmirš, kad jau yra Amerikos liai dar nesutvarkytas ne tik dėl 
Lietuvių Taryba, yra Balfas, ku-'to, kad ten sėdį čiankaišekas, betl . a boikotuoti, nors jo reikalą 
rių skriai veikia ir Connecticute.įir dėl to, kad ji buvo Japonų vai-vimas dar *r neįvykdytas. O sakė, 
šiaip ar taip, bet sudarymas nau-Įdžioje ir tos salos priklausomy-
|os organizacinės sistemos šalia bė formaliai turi būti sutvarkyta 
tg organizacijų, neįjungiant ra-j sudarant taikos sutartį su Ja-
elonaliai jų į naują sistemą, ar ponija, žinoma, jau seniai yra nu
ly atitinkamai nepakeičiant, su-Į matyta, kad Formoza bus grą-
darytų tik naujos painiavos, o žinta Kinijai, ir todėl čiankaiše-
aepatobulintų lietuvių susiorga-
iįizavimo. Tai yra persiorganiza
vimo "iš apačios" rimtas pavo-

kas faktinai ją seniai užėmė. 
Jungtinės Valstybės ne tik su

tiko, bet ir nuo savęs pasiūlė, kad 

. ,tūros atstovais, o toliau nušvies- riamai pagavo visą salę, ir ploji-
nisterio Noremo nuopelnus ir ^amas barbariškojo ir ateistinio mams nebuvo galo. 
simpatijas Lietuvai, justi dėkin-jb0iševizmo grėsmę ne tik Lietu-I Publikos nrašoma nora dainų 
gumą tokiems asmenims, kūnų L . b t . . šauliui iri u —-u•P V 'J?dai V> miiaii įaiavM1 ' visam pasauliui, ir,iabai slita ir nuoširdžia mterpre-
pnsidejimas prie musų la karštai kviesdamas lietuvius re-+acjja Dadainavo ministerio žmo 

tt j. . kovos dar yPač ateityje gah bu zistentus nenusiminti nesiliauti' • xt J, . f , ciau paremsiąs. Vadinasi, nebe- ti labai reikšmingas, o iš savo pu-;* nenusiminti, nesiliauti na> poma Norem. Taip pat la_ 
žada boikotuoti nors in reikala- ggg paro(jyti daugiau vieningumo ^ 

ir tautinio solidarumo, kad tie, 

Anglijos delegacijos pirmininkas 
Webb. Bet atrodo, kad Malikas 
ir toliau lankysis posėdžiuose, 
nes jis prasitarė, kad kai ku
riuos savo pasiūlymus dar pla-

kad negrįš į posėdžius tol, kol 
juose bus senoji Kinijos delega
cija ir kol nebus naujosios ... 

Daug kai kam buvo galvosūkio, 
kaip sugrąžinti Maliką, o psirodė 
kad geriausias vaistas prieš kap
rizus — nekreipti dėmesio... 

; l|is ir keblumas. Reikėtų, kad tie Sauguma Taryba svarstytų For-
xeblumai būtų įvertinti ir prie mozog klausimą, ir ištirtų jos pa-
didelio ryžtingumo būtų pridėta dėtį, jei reikia, tai ne paiųsda 
nemažiau ir atsargumo. 

Prasimanymas 
LIETUVIŲ KELIO redakto

rius rašo, kad tūlas A. B. per 
. Dirvą siūląs papildyti lietuvių 

tautinę vėliavą, įdedant į gelto
nąją jps dalį baltą spinduliuojan
ti kryžių. Redaktorius įrodinėja, 

.kad tai daryki netinka ir to nerei-
; kia. Visai sutinkame, kad toki ar 
kitoki lietuvių tautinės vėliavos 
pakeitimai dabar būtų visai ne 
laiku ir ne vietoj, bet jokiu būdu 
nesutinkame su tuo, kad toks 
pasiūlymas būtų buvęs Dirvoje. 
L. K. redaktoriui Dirva, matyti, 
taip "neduoda ramiai užmigti", 
kad ji jam vaidenasi kiekvienam 

Dr. Noremas po to susirinku- Iš kitų kalbėjusių ypač stiprų 
. _ . 1U įspūdį padarė trumpas prof. M. siems pasakė ilgesnę kalbą, pa-® : v.v\ „ 

.  j  .  . . . .  •  . v  B i r z i s k o s  ž o d i s ,  k u r i s  i s  s u s i j a u -margmdamas ją atsiminimais is .. . . j1 , ^ dinimo virpančiu balsu kai ką pa
barė ir pareiškė: "Dėl Lietuvos 

TRUMPAI KALBANT 
ma tam tikrą komisiją į pačią 
Formozą. Balsuojant tą klausi
mą, pirmą kartą šįmet Amerikos 
ir Rusijos delegacijų balsai bu
vo vienoj pusėj ... 
Nutarta tą klausimą svarstyti. 

Bet Saugumo Tarybos daugu 
ma atsisakė į tą svarstymą 
kviesti raudonosios kiniečių vy
riausybės atstovą, nors tai buvo 
Maliko paisiūlymo tikslas. 

Malikas dar paskelbė 39 raudo
nųjų nelaisvėn patekusių ameri
kiečių karių telegramą, kurioje 
tie "reikalauja", kad Korėjos ka
ras būtų baigtas amerikiečių ir 
kitų pasitraukimu iš Korėjos. 

žinoma, nelaisvėje esančių 
žmonių vardu telegramos tokiais 

* Ųpton, netoli nuo New Yorko, 
pradėjo veikti šešta krosnis, ku
rioje paruošiama medžiaga ato
minei bombai gaminti. 

• Amerikos karinė vadovybė iš
aiškinusi, kad Korėjos komunis
tų kariuomenei vadovauja gen. 
Kim Mu Chong. Jis esąs gabus 
strategas, per 20 metų dalyvavęs 
Kinijos karuose. 

• Vakarų Vokietijo ministeris 
pirmininkas Adenauer paprašė 
vakariečius, kad leistų suorgani 
zuoti 65,000 vyrų policiją ir ją 
gerai apginkluoti. Rusai savo zo 
no j po policijos priedanga jau su
organizavo gana stiprią vokiečių 
kariuomenę. 

• Italijos komunistų vadas Pal 
Žingsny, kur ji net nei kojos ne-!klausimais reikšmės neturi ir į 
kelia... ; I tai žiūrima tik kaip į paprastą 

• Indijoje per neseniai įvykusi 

ŠIOJE SALYJE 
GELEŽINKELIŲ STREIKAS, 
žadėtas pradėti pereitą pirmadie
nį, ir turėjęs apimti visą šalį, n®-
įvyko, nes prezidentas perėmė 
geležinkevų administrvimą ka
riuomenės žinion ir laikys juos 
taip tol, kol bus susitarta dėl at
lyginimų. Unijų reikalavimas bu
vo sumažinti stočių darbinin
kams darbo valandas h iš 48 va* 
landų į 40, bet atlyginimą padi
dinti taip, kad, algos nesumažė
tų, o garvežių mašinistams ir 
kūrikams reikalavo pakelti atly
ginimą proporcingai garvežį 
svoriui. Tas ąinčas trunka jau 
17 mėnesių. Vyriausybė buvo pa
skyrusi tyrinėjimo komisiją, ku
ri pasiūlė kompromisą. Bendro
vės sutiko su komisijos pasiūly
mu, o unijų vadai nesutiko. Nors 

fpirma jie apie streiką nekalbėjo, 
bet paskui telegrafu pranešė, kad 
nuo pirmadienio ryto įsako strei
kuoti. žinovai mano, kad šis žy
gis išėjo dėl naujų, vos prieš ke
lis mėnesius išrinktų unijų va
dų neprityrimo. Esą, aplinky
bės yra tokios, kad visu šimtu 
procentų laimėti užsimotus rei
kalavimus dabar nebuvo galima, 
ir streiką skelbti nereikėjo. Uni
jos pageidavo, kad prezidentas 
laikinai paimtų geležinkelius ka-
riupmenės žinion, manydamos, 

ikad savininkai bus sukalbamesni. 
Keleiviai jokio skirtumo tame pa-
jsikeitime negali pastebėti, nes 
visi darbinikai ir jų viršininkai 
toliau dirba savo darbą. Tik pa
čiose valdybose yra po kelis ka
rininkus, apie 50 visame krašte. 

• 
KOMUNISTŲ VADAMS teismas 
nutarė atimti užstato teisę, bet 
leido tuo reikalu kreiptis į aukš
tesnį teismą. Jei aukštesnis teis
mas nutarimo nepakeis, tai de
šimts nuteistųjų komunistų vadų 
turės jau sėsti į kalėjimą. Vie
nas jau dabar atlieka bausmę. 
Tuo tarpu dėl Kalifornijos komu
nistų "boso" Bridges aukštesnis 
teismas kitaip nutarė: sugrąži
no jam užstato teisę, nes, es§» 
jis negalėjo kuo nors apčiuopia-

, „.i „ , • T„ . - - - imai sudaryti pavojaus Amerikos 
bai įdomus '"- malonus hu™ pa-,karo pajėgoms Korėjoj. Ties*, 

šioje šalyje kalėjimų tvarka ne 
tokia, kaip Rusijoj, čia toks 

terų, vaikystės metais su tėvais Bridges ir kalėjime būdamas g*j» 
gyvenusi Kaune, dabar dailiai na patogiai vadovavo visam sav® 
nuaugusi ir jau ištekėjusi, buvo 
pasidabinusi iš Kauno atsivež
tais mūsų tautiniais drabužiais. 
Ilgą laiką daugelis net neatskyrė, 
kad tai ne lietuvaitės būta, nes 
ir mūsų choristės dėvėjo tauti
niais drabužiais. 

Dr. Oven C. J. Norem 

jo 31 dieną Malikas jau paskutiJtllvi' v73U0^engs „įmlteto pir- metfc pe-^rfly Damininke tą vakarą bu-
nį kartą pirmininkaus Saugumo ^ninku^ ^ !SrJU<^'US !S f""i™ yPac gera' nuslteikus- J°s 

Taryboe. Paskui tą vietą užims ^11^^ gmaHvertinti mi yklU S" prazyduslos lletuv"i k»l", skambus ir tyras sopranas užbu-

teisingą reikalą. Amerika ir pa-. stebėtas dar vienas faktas: šven-

stekai tikri, jog jie remia subren- Lietuva ir kiti pavertieji kraš-
dusios, tvirtos ir kultūringos tau- tei yė, su]auks sav0 laisv8s dienų. 
tos bylą. 

išlaisvinimo negalima šiandien 
kalbėti, kad mes tik tikimės, nu
matome galimybes ar kliauja-

žemės drebėjimą, žemė prarijo,m®s Palankiomis perspektyvomis 

srities komunistų veikimui... 

KARIŠKIAI, atrodo yra kiek ki-
okios nuomonės apie politiką, ne
gu profesionalai politikai. Laivy
no sekretorius pareiškė, kad ka
žin ar ne geriau būtų pradėjus 

ir mūsų dėkingumas ministeriui 
Noremui už tą susipažinimo bei 

10 kaimų su trobesiais ir žmonė- ne "~7 mes žinome, kad Lietuva j susiartinimo progą tikrai dide-

Lietuvių Diena puikiai pavyko, ,karą tam, kad laimėtumėm tai-

mis. Dideli žemės plotai visai pa
keitė savo veidą: lygumose atsi-

tikrai bus vėl laisva! 
Meninėje programoje su ke-

rado kalvos, upės pradėjo bėgti liaudies bei iškilmingomis 
' lietuvių dainomis pasirodė vie
tos Lietuvių Dainininkų Klubo 

• Švedijos kariuomenės atstovas choraS; muziko Ąžuolaičio ener-
pareiškė, kad reikalui esant šve-'jngaį vadovaujamas. Mažiau 
dija gali turėti 600,000 gerai ap-^nej prie§ metus įsisteigęs jaunas 
ginkluotų ir kariškai pamokytų choras i§augo ne tik dalyvių skai

čiumi, turi labai gražių balsų, 'bet 
ir savo meniniu lygiu yra žymiai 

kariij 
• Tarp kitų žurnalistų, sekančių 
Korėjos karo eigą, yra ir W. 
Churchillio sūnus Randolphas. 
Neseniai jis buvo sužeistas ir 
paguldytas į ligoninę. 

patobulėjęs ir jau garbingai ga
lįs atstovauti lietuvių dainos me
ną saviems ir svetimiems. 

Vietos lietuvių žymi daininin-
• Švedijos policija vėl sučiupo ,kė Florencija Korsakaitė, buv. 
keturis rusus, fotografuojančius ̂ klaipėdiškiui kompozitoriui Ber-
jūros pakraščių sutvirtinimus., tuliui akomponuojant, padaina-

lis. Neapsieita tačiau ir be 
drumzlių, kurios primena dar 
Šliupo - Burbos laikų pirmųjų 
imigrantų nuotaikas ir papro
čius. šventėje nedalyvavo tik dvi 
srovės — komunistai ir katali
kai. Pirmieji tai, žinoma, nebuvo 
ir kviesti. Bet kad šventę labai 
drausmingai boikotavo visas vie
tos Katalikų Federacijos skyrius: 

ir kad vietos parapijos klebonas 
net 'bažnyčioje ragino katalikus 
neigiamai atsakyti į Noremo 
kvietimą (teisybė, jis nėra kata
likas, o evangelikas...), — tai 
visiems kitiems lietuviams sukė
lė daugiau nei tik nusistebėjimo. 
Nejau Los Angeles nusipelnys 

ką. Tai suprantama, kad jis ma
nytų, jog reikia pradėti preven-
tyvinį karą prieš Rusiją. Valsty
bės departamentas griežtai pa
reiškė kad tai nėra vyriausybes 
nei prezidento nuomonė . Dar 
smarkiau tą mintį kritikavo am
basadorius Jessup, iškeldamas 
visus galimus karo pavojus. 

Ar laivyno sekretoriui teks 
dėl to pasitraukti iš pareigų, tuo 
tarpu neaišku. 

Kitas nesusipratimas išėjo su 
generolu MacArthur. Jis buvo pa
rengęs tam tikrą pareiškimą ve
teranų organizacijos suvažiavi
mui, kuris šį pirmadienį turėjo 
būti paskelbtas ir buvo jau iš
siuntinėtas spaudai bei radijo 
stotims. Bet staiga generolas te
legrafavo, kad jam įsakyta pa-

miro Togliatti automobilio kata-jPaaiškėjo, kad suimtieji yra rusų.vo dvi lietuviškas dainas ir ariją tamsiausios ir fanatiškiausios už- reiškimą atsiimti. Sako, kad ja-
strofoje nusilaužė nugarkaulį. |pasiuntinybės tarnautojai. •}!£ Puccini operos "Madame But-jkampio parapijos vardą? jme buvo kalbama apie Formozą. 
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S L A  P R O B L E M O S  
Ar per brangiai kaštuoja TĖVYNĖ ? 

Taip far ne... Priklauso nuo 
to, iš kurios pusės į tą klausimą 
žiūrėsi. 

Kai dr. Vinikas seime kalbėjo 
apie TĖVYNĖS vargus ir aiškino 
savo rašytą pranešimą, kitų sa-
savaitraščių redaktoriai rodė į 
apyskaitoje pažymėtą 1949 metų 
TĖVYNĖS išlaidų sumą — 
$17,588.88. Vienas sako: 

— Po šimts pypkių! Jei aš 
galėčiau sudaryti beveik 18,000 
metinį biudžetą, tai leisčiau aš
tuonis puslapius kas savaitę 
švilpaudamas! 

Kitas, kuris irgi leidžia 8,pus
lapius, priduria: 

<— Aš seniai svajoju, kaip pri
eiti to, kad laikraštis trėtų kas
dien po 50 dolerių pajamų. Tada 
jau būtų galima ramiau dirbti 
ir laikraštį padaryti visai žmo
nišką. 

Tokia redaktorių leidėjų opi
nija iš jų patyrimo. Ar iš to rei
kia daryti išvadą, kad už TĖVY
NĖS leidimą yra permokama? 
Taip atrodytų, jeigu kiti, kurie 
leidžia po 8 puslapius, padaro tai 
pigiau, negu TĖVYNEI keturi 
kaštuoja. Bet su tokia išvada ne
reikia skubėti. TĖVYNĖS yra 
spausdinama apie 10,000 egzem
pliorių. Tai padidina popierio, 
mašinos darbo ir išsiuntimo bei 
pašto išlaidas. Jei reiktų tiek 
pat aštuonių puslapių laikraš
čio išleisti už 18,000 dolerių, tai 
ir anie leidėjai gal būtų suries
ti ,j ožio ragą. Anas kalbas kal
bėdami jie, žinoma, turėjo gal
voj dabartinj savo spausdinamą 
skaičių ... 

Čia gali būti tik tas pastebėti
na, kad kiti savaitraščiai, nors 
ir mažiau išsiplatinę, kaip TĖ
VYNĖ, vis dėlto lietuvių visuo
menės gyvenime daugiau turi 
reikšmės ir įtakos. Nes jie įvai
riais klausimais plačiau ir įvai
riau pakalba, jie yra žmonių sa
vanoriškai skaitomi, daugiau 
vertinami, žmonės moka už juos 
po 3 ar 4 dolerius ir tai daro 
neverčiami. Už TĖVYNĘ SLA 
nariai privalomai moka po 84 
centus per metus ir ją gauna, 
bet kas plačiau visuomeniniais 
klausimais domisi, ja nepasiten
kina. Savanorių skaitytojų iš ša
lies TĖVYNĖ, pasirodo, betu
rinti tik... devynis! (1949 me
tų pajamos iš pašalinių prenu
meratorių tik $27, o prenumera
tos kaina ne nariams $3.) 

Vadinasi, visuomenėj susido
mėjimo tuo laikraščiu ženklų ga
na maža. Sprendžiant iš to ir apie 
laikraščio įtaką, žinoma, galima 
pripažinti, kad beveik 18,000 tam 
išleisti yra per brangu, kiti dau
giau pasiekia už pigesnę kainą... 

Bet jeigu pažvelgsim į dalyką 
iš kitos pusės, tai turėsim pripa
žinti, kad TĖVYNĖS išlaidos nei 
kiek nėra "perpūstos". Daugu
mas esame pratę beveik net di
džiuotis tuo, kad mūsų lietuviš
ki laikraščiai yra leidžiami nuo 
stabiai taupiai, kad juose dirban
tieji žmonės, žinoma gauna ne
sulyginti mažesnius atlyginimus, 
negu jie galėtų uždirbti bet kur 
kitur, kad jų darbo valandos 
yra neapribotos ir dažnai beveik 
dvigubai ilgesnės, kaip kitų, bet 
daugumui atrodo, kad taip ir rei
kia, kitaip negali ir būti. Vieni 
sako, kad laikraščiuose dirba pa
sišventėliai, kiti sako, kad tik 
kvailiai gali tiek dirbti ir negau
ti atitinkamo uždarbio, o daugu
mas visai nekvaršina sau dėl to 
galvos, arba taria: "Ką gi, pinigų 
gal ir neuždirbat, bet užtat jūs 
turit garbę, o ji kitiems didelį 
ūnigą kaštuoja!" 

Šito dalyko, žinoma, vienu ypu 
negalima pakeisti. Bet kur ne 
kur, o ekonomiškai stipriausios 
mūsų organizacijos .. laikraščio 

!darbininkai turėtų būti normaliai 
atlyginami ir turėti normalias 
darbo sąlygas. Reikia manyti, 
kad jie jas ir turi, ir dėl to visiš
kai nepritiktų prikaišioti. Redak
toriui SLA seimas yra paskyręs 
$75 savaitinio atlygininmo, jis 
dar turi šalia savęs vieną spaus
tuvės darbininką, kuris, reikia 
manyti, irgi normaliai atlygina
mas, o per savaitę jie turi pri
rengti tik keturis ir gana "ne-
išmislingus" puslapius, tai ir il
gų darbo valandų prie laikraščio 
iems neturėtų būti. Kituose laik

raščiuose tokį patį personalą ma
tome atliekantį dvigubai didesnį 
darbą, žinoma, ne per 40 valandų 
per savaitę... 

Jei paimsime Amerikoje dabar 
esamas spaudos darbų kainas, 
(turint galvoje normalius, unijų 
nustatytus atlyginimus), tai 
lengvai įsitikintumėm, kad TĖ
VYNĖS surinkimas ir 10,000 
atspausdinimas turi kaštuoti kas 
savaitę $310. New Yorke ta kai
na galėtų būti dar aukštesnė, 
'rašom įsidėmėti — tai tik surin
kimo, atspausdinimo ir popierio 
kaina, be redaktoriaus atlygini
mo, be kuro, šviesos, telefono, 
nuomos, ekspedicijos, pašto ir 
kitų išlaidų. Pridėjus prie to re
daktoriaus algą ir kitas paminė
tas išlaidas, normali TĖVYNĖS 
ledimo kaina būtų apie $480 per 
savaitę, arba apie 25,000 per me
tus, leidžiant tik 4 puslapius kas 
savaitę. O dabar ji išleidžiama 
tik už 17,500, vadinasi, dar 7,500 
pigiau, negu normaliai galėtų bū
ti. Tad, lyginant daromas išlai-
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das su unijinėmis kainomis, TĖ
VYNĖS leidimas nėra per bran 
gus. 

Štai turime dvejopą atsakymą 
j tą patį klausimą. Kuriuo gi iš 
tų atsakymų labiau tinka vado
vautis, galvojant apie šitą SLA 
problemą. 

Man atrodo, kad reikia atsi
žvelgti į abu. Nesveika būtų, 
jeigu ir čia norėtumėm turėti 
laikraštį, ir dar kiek galima ge
resnį laikraštį, bet tik taip, kad 
kas nors jį darytų iš pasišventi
mo. Bet, esamose aplinkybėse, 
kada kiti lietuviški laikraščiai 
laikosi nenormaliai sunkiose są
lygose, susivienijimo organui 
irgi nepritiktų susidarinėti per
daug skirtingas sąlygas. Jeigu 
susivienijimas tuo tarpu yra pri
verstas tenkintis tokiu organu, 
koks jis šiandien yra, tai atro
do, kad už esamą redaktoriaus at
lyginimą 4 puslapių TĖVYNĖ 
gali būti ne tik suredaguota, bet 
ir surinkta bei parengta dėti į 
spausdinamą mašiną vieno žmo
gaus, ir tai perdaug nepersidir
bant. Ypač, kad TĖVYNĖ turi 
redaktorių, kuriam to techniki
nio darbo mokytis nebereikia. 
Atskirą spaustuvės darbininką 
TĖVYNEI lakyti esamose sąly-
lygose yra nebūtinai reikalinga 
prabanga. Jei jo reikia kitiems 
susivienijimo reikalams, tai vi
sai kitas klausimas, kuris netu
rėtų būti surišta su TĖVYNĖS 
leidimo išlaidomis. 

Nesuprantamas dar štai koks 
dalykas. Redaktorius savo pra
nešime seimui ir sako, kad jis 
pats pasisiūlęs dr. Vinikui vienas 
laikraštį suredaguoti ir surinkti, 
ir jis tikrai dvejus metus vienas 
tuos du darbus dirbo, tuo sutau
pydamas susivienijimui keletą 
tūkstančių dolerių. Tą patį pa
tvirtina ir iždo globėjai. Bet se
kretoriaus ir tų pačių iždo glo
bėjų paduodamose išlaidų apy
skaitose ne kur kitur, o TĖVY
NĖS išlaidose yra įskaityta ir 
spaustuvės darbininko alga, ku
ri atrodo esanti apie $65 per sa
vaitę. Ką gi tai reiškia? Ar re
daktoriaus tvirtinimas, kad jis 
savo darbu sutaupė susivieniji
mui tuos kelis tūkstančius, yra 
neteisingas, ar neteisingai daly
ką parodo sekretorius, sakyda
mas, kad TĖVYNĖ apsunkina 
lėšų fondą, o ištikrųjų priskaity-
damas prie TĖVYNĖS išlaidų 
visus susivienijimo spaustuvinius 
darbus. Iš tikrųjų, išlaidų apys
kaitose niekur daugiau nėra atly
ginimų už susivienijimo blankų, 
knygų ir kitų dalykų spausdini
mą. Tas prieštaravimas prašosi 
paaiškininmo. 

Iš viso, apyskaita, kiek ji lie
čia TĖVYNĖS reikalus, yra pa
skendusi gana tirštoj migloj. 

Pajamos yra gana aiškios. Iš 
12,415 narių turėjo būti gauta 
po 84 centus — $10,428.60. Gauta 
$10,125.85, tai yra, tik 303 do
leriai mažiau. Tai visai pateisi
nama, nes dalis narių pasitraukė 
metams nepasibaigus, dalis įsto
jo jau metams prasidėjus. To
liau — iš skelbimų gauta $535.27 
ir iš prenumeratos $27. Iš viso 
pajamų $10, 688.12. 

Neaiškumai prasideda išlaidų 
parodyme. Bet apie tai pakalbė
sim kitu kurtą. 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
Įsteigė kompozitorius 

A, VANAGAITIS 
Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiama* 
dovanai. 

6755 So. Western Ave. 
Chicago 36, 111. 

Liepos 16 dieną 
įvykusios tremtinių gegužinės 
proga būrys tremtinių iš įvairių 
Connecticut vietų bandė svarsty
ti klausimą, kaip tremtiniai turė
tų plačiau susijungti, čia pat 

Water Dury j port), A. Giedraitis (New Bri
tain), J. Giedraitis (Hartford), 
A. Ramanauskas (New Haven), 
J. Rutkauskas (Stamford) ir J. 
Vildžius (Manchester). 

Suvažiavimo rengėjai anksčiau 
klausimas "suskilo" į du: ar su- viai dalyvavo ir eilė senų ateivių1 

daaryti atskirose vietovėse jau 
esamų tremtinių draugijų kokią 
sąjungą, ar tiesiai eiti prie Pa-
eaulio Lietuvių Bendruomenės or
ganizavimo. Buvo nutarta su>-
šaukti platesnį pasitarimą. 

Rugpiūčio 19-20 dienomis Wa-
terbury toks platesnis pasitari
mas ir įvyko. Dalyvavo 50 įgalid-
jtų atstovų nuo tremtinių drau
gijų ar grupių iš 17 vietovių ir 
apie 100 svečių. Suvažiavimas 
buvo gana gerai organizuotas^ 
įdomus ir darbingas. Nebuvo tuš
čių prakalbų ir begalinių ginčų. 

Pirmiausia išklausytas įdomus 
ir turiningas V. Sidzikausko pra
nešimas. Diskusijose užkliūta ir 

j už Vliko, už Mažosios Lietuvos 
klausimo ir kt. Toliau sekė refe 

'ratai apie tremtinių uždavinius, 
'gimtosios kalbos išlaikymą ir li 
jtuanistinį švietimą. Pagaliau, su-
Įsipažinta su PLB statuto dės
niais, išklausytas suvažiavimui 
atsiųstas platus Vliko pirminin
ko laiškas tuo reikalu ir vienin
gai nusistatyta imtis žygių su
burti visus Connecticut valsty
bėj gyvenančius lietuvius į Lie
tuvių Bendruomenę. Išrinktas ini
ciatyvinis apygardinis komitetas, 
kuris laikinai tvarkys organizaci
nius reikalus. Komitetą sudaro 
klebonas kun. J. Valantiejus, dr. 

j V. Jasaitis, P. Kuzmickas, Al. 
[Matonis, A. Saulaitis (visi iš Wa-
terburio),, H. Blazas (Bridge-

NEW YORKO LIETUVIAI RENGIASI 
DIDŽIAJAI RINKLIAVAI 

Baigiantis vasarai ir piknikų 
sezonui, lietuviškosios organiza
cijos pradėjo ruoštis rudens dar
bams. Pirmasis sukruto Balfas. 
New Yorko Balfo apskrities val
dybos iniciatyva įvyko draugijų 
atstovų ir šiaip visuomenės vei-

Suvažiavimorengėjai iš anksto . pasitarimas. Buvo apsvar 
laiškais kreipėsi į Vl.ką ir PLBjtytag vie§os rinkIiavog _ Tag] 

. , |Day — NeYorke rengimo reika 
Chicagoje. Pimasis buvo klaus-jla. Tam tjkglui sudarytas dide. 

^a~jlis komitetas. Bet komiteto didu-
mas problemos dar neišsprendžia 
Kad tokia proga būtų tikrai tin
kamai išnaudota, reikia plataus 
visuomenės bendradarbiavimo, o 

klausimą svarstantį komitetą] 
Chicagoje. Pirmasis buvo klaus
tas, kaip žiūrėtų į PLB organiza-
vimąsi "iš apačios", o antrasis 
kaip PLB klausimas dabartniu 
metu atrodo JAV. Vlikas atsilie
pė plačiu laišku, o Chicagos ko
mitetas visai nieko neatsakė ... apie jį tuo tarpu labai sunku ką 

pasakyti. Ar tai jau visiškas ne-
sidomėjimas, ar tik dar neįsisiū-
bavimas kaltas, bet pirmajame 
pasitarime- iš 100 kviestų dalyva 
vo vos apie 20. O juk reikės su 

BROCKTON, MASSACHUSETTS 

VĖL RAUDONAS PIKNIKAS 

, Pirmajam bimbininkų pik
nikui Waterbury nepavykus dėl 
pikietavimo, jie po 3 savaičių 
surengė kitą. šį kartą nebe su 4, 
o tik su dviem chorais (vietiniu 
ir iš Hartfordo). Vietos lietuviai 
šį kartą nepikietavo, o tik pa
skleidė mieste gausybę atsišau
kimų "Gėda draugauti su komu
nistais", kurie ir dabar buvo at
spausdinti lietuviškai ir angliš-|vyk0 tremtinys Vytautas Tarno 
kai. Atsišaukimai veikia ... Ir šaitis. Per tą laiką su žmona sun-
raginimas nepirkti krautuvėse, I kįaį dirbdami šiek tiek susitau-
kurios garsina komunistų paren-|pė ir dabar Montelloje, Mass., 
gimus, paveikė, nes tokių garsi-'prie Brocktono atidarė nedidelę 
nimų languose žymiai sumažėjo. maisto krautuvę. Ir senieji šios 

organizuoti daugybė rinkėjų, rei- * 
kės viską tvarkyti, tad, jei nori
ma tą galimybę gerai išnaudoti, 
tai jau laikas smarkiau sukrusti. 

AKRON, OHIO 
ŠAUNIOS VESTUVĖS 

Hugpiūčio 26 dieną akroniečiai 
turėjome tokias šaunias vestu
ves, kokių mūsų lietuvių koloni
joj nebeatsimenam (nors šitos 
buvo ir dviejų tautybių). Ištekė
jo Vanda Slivinskaitė. Tėvui juo-
kavom, kad jam tai brangiai kaš
tuos, bet jis sako — viena duk
tė, vienos vestuvės, tegul bus vi
siems linksma ir smagu. Jaunie
ji išvyko po vestu vinėn kelionėn. 
Linkim ląimingo, gyyenimo! 

J. V-R. 

TREMTINYS JSITAISf 
KRAUTUVĘ 

Lygiai prieš trejus metus į 
Brocktoną su nemaža šeima at-

VI. Vr. 

•PAKELIUI Į MIRTĮ — 

G. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Atvyko Sie lietuviai tremtiniai: 

Aksys Jonas — Girardville, Pa. 
Arendarčikas Vytautas — Bro

oklyn, N. Y. 
Augustis Kazys — Chicago, 111. 
Bagdonaitė Aldona — Green 

Spring, Ohio. 
Banys Vytautas — Chicago, 111. 
Burzdžius Ona, Petras, Nijolė, 

Bronius, Paulius, Alma — 
Omaha, Nebr. 

Dabrega Juozas, Stasė — Brock
ton, Mass. 

Daunys Stasys — Chicago, 111. 
Dieterle Ramutė, Norbert — 

Chicago, 111. 
Dirda Henrikas — Rochester, 

N. Y. 
Garbavojus Marija, Jonas, Law

rence, Mass. 
Gecevich Nikoley — Elizabeth, 

N. J. 
Giedraitytė Monika Webster, 

N. Y. 
Gopas Elena, Povilas, Aldona, 

Trampaitė Marija «— Phila
delphia, Pa. 

Grigaliūnas Mikalojus, Jadvyga, 
Aloyzas — Chicago, 111. 

Igaunis Wally — Chicago, 111. 
Ivoškus Kazys — Amsterdam, 

N. Y. 
Jablonskis.Vytautas — S. Bos

ton, Mass. 
Januškevičius Petras, Elfreida, 

Danutė — Sunderland, Mass. 
Jarašūnas Kazys — Long Branch 

N. J. 
Jasaitis Jonas — Chicago, 111. 
Jasaitis Domas, Sofija. Wa

terbury, Conn. 
Jocius Petras, Zelma, Edith, Le

na, Erika — Detroit, Mich. 
Juodvalkis Vincas, Liuda, Liud

vikas — Cleveland, Ohio. 
Kalvaitis Otto, Ane, Hedwig, Wi

lly — Mooers, N. Y, 
Karosas, Kazys, Margot — Mas-

peth, N. Yl 
Kedaitis Jon*s —- Chicago, IH. 
Kruopis Bronius — Hartford, 

Conn. 
Lazoraitis Jonas — Chicago, 111. 
Lukaševičius Stanys — Chicago, 

111. 'V 
Macijauskas' Stanislava, Jonas 

Philadelphia, Pa. 
Malinauskas Stanislovas* — An-

tigo, Wise. 

Martišius Antanas — Detroit, 
Mich. 

Morkūnienė Barbora, • Ramutė, 
Nijolė, Vytautas — Chicago, 
111. 

Plečkauskas Vladislovas, Ona, 
Audronė-V., Jur&tė-E —Bro
oklyn, N. Y. 

Pranaitis Pranas, Gabriela — 
Detroit, Mich. 

Prankus Aleksandras — Betle-
hem, Pa. 

apylinkės gyventojai lietuviai ir 
naujakuriai džiaugiasi, kad štai 
jau pirmai šioj apylinkėj nauja
kurių šeimai pasisekė, kaip sa
koma, atsistoti ant savų kojų. 
Pažymėtina, kad Tamošaičiai to 
pasiekė ir kitų neužmiršdami, 
nes per tą laiką padėjo daugeliui 
lietuvių atvykti į Ameriką, o ir 
dabar daug kam padeda. Tad ir 
mes, ypač naujakuriai, turėtu
mėm nesukti į šalį nuo jų naujos 
įmonės ir nepagailėti kartais il
gesnio kelio, kad pasinaudotu-
mėm mūsų likimo draugų naujos 
įmonės patarnavimu. , " 

DETROIT, MICH. 
TREMTINIŲ SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, rugsėjo 10 dieną, 
12:30 vai. buv. lietuvių svetainėj 
(kampas Vernor Hw. ir 25 St.) 
įvyks visuotinis Detroito lietuvių 
termtinių dr—jos narių susirin-

P A D Ė K A  
Nuoširdžiai dėkoju visiems ge

riems draugams iš šiaurinių val-
tybių ir vietiniams, už gėles, mi
šias, užuojautos telegramas, ačiū 
taip pat grabnešiams ir visiems 
kurie prisidėjo prie mano myli 
mos žmonos pagerbimo ir laido 
tuvių. Ypatingai dėkoju švoge-
riui Kaziui Zinkevičiui, Juozo 
Zinkevičiaus žmonai ir p. Melz-
bek už atvykimą į laidotuves, 
'rašau priimti mano nuoširdžiau
si ačiū! 

Jonas Verbela 
Hollywood, Fla. 

DAYTON, OHIO 
MIRĖ A. RIMKUS 

Rugpiūčio 21 d. staiga mirė 
Antanas Rimkus, 64 m. amžiaus. 
Liko žmona Kazimiera ir sūnus 
Juozas. Manoma, kad Lietuvoje 
tebegyvena sesuo. Velionis kilęs 
ig žernaitijos, dalyvavo Amerikos 
kariuomenėj pirmojo karo metu 
P!rasncūzijos fronte. Palaidotas 
rugp. 25 d. iš šv. Kryžiaus lietu
vių parapijos bažnyčios, Kalvari
jos kapinėse, Day tone. 

J. A. U. 

MIRi 
Pijus Ješkauskas, 84 m., mirė 

liepos 23 d. Pittsburghe. Ameri-
Puznikas Kostas, Petronelė, Al- kimas. Maloniai kviečiame visus koj išgyveno daugiau kaip 50 me-

gė-Birutė, Donius-K. — 
troit, Mich. 

Račiūnaitis Pranas, Elena, 
diminas-J., Birutė-(X —» Wor
cester, Mass. 

Račkauskas Antanas — E. Ham-
pston, N. Y. 

laibys Juozas — S. Easton, Mass 
Rickevičius Stefanija — Chica

go, 111. 
Rimkevičius Rozalija — Brock

ton, Mass. 
Rudys Benediktas — Chicago, 

111. 

De-( Detroito jr apylinkių lietuvius 
| tremtinius šiame susirinkime bū-

Ge" tinai dalyvauti. 
Valdyba 

BUS GEGUžINS 
Sekmadienį, rugsėjo 17 dieną, 

Detroito liet. tremtinių draugija 
rengia gegužinę — Beachnut 
Grove parke. Pradžia 1:00 valan
dą. Bus bufetas, geras orkestras, 
ir skautų bei skaučių rengiama 
programa. Kviečiame dalyvauti 

Ruplėnas Petras, Uršųl# _ Ply>|sus Detroito * įlinkių «etu-
mouth, Mich. |V1US' 

Sabaliauskas Antanas — Ro
chester, N. Y. 

Sapkienė Sofija — Rochester, 
N. y. 

Sapkaitė Jonė — Joliet, 111. 
Šikšnius Petras, Julius — Wa-

teerbury, Conn. 
Skowronek Jadvyga —• Milla-

dore, Wise. 
širvinskas Stasys — Chicago, 

111. 
Spirauskaitė Brone fltamer-

ville, N. J. 
Sprindžiukas Zofija — Naver-

hill, Mass. 
Stanevičius Algirdas — Hart

ford, Conn. 
Urbšas Ričardas^ Ona, Jonas, 

Elena — S. Boston, Mass. 
Veiveris Jonas — Baltimore, Md. 
Viedaitis Mykolas, Marija, Zita' 

— Baltimore, Md. 
Vilimavičius Viktorija — Mar-

shfield, Wise. 
Vitkauskaitė Marija — Chica

go, 111. 
Zelenka Antanas, Onp — Wa

terbury, Conn. 
žibąs Vladas, Kazimiera, Algir

das — Ozone Park, N. Y. 
Zulpa Kazys — Chicago, 111. 

tų. Buvo kilęs nuo Vilkaviškio. 

Jokūbas Bružinskas, 87 metų, 
mirė rugpiūčio 14 d., Donorą, Pa. 
Amerikoj išgyveno daugiau kaip 
60 metų. Kilęs iš Dzūkijos, Sla-
badų miestelio. 

J. K- Urbaitk. 

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

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

vasaroję .. Palangoj! 

Stony Brook Lodgp Tel.: Stony Brook 586 

Čia priimami ir didesni pobūviai. Ideali vieta gegužinėms? 
Rezervuodami kambarius atostogoms arba norėdami CUM§» 
giau informacijų, rašykite: 

Pr. Lapienė, POB 526, Stony Brook, N. Y. 
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KAS ir KUR 
KnM tutina lietuvių Kaltis Draugiu? 

• TREMTIS praneša, kad šiuo 
metu Lietuvoje yra leidžiama 18 
slaptų laikraštėlių, nukreiptų 
prieš komunistus. Du iš jų esą 
leidžiami rusų kalba ir juos sten
giamasi išplatinti rusų kareivių 
tarpe; 

• Vokiečiai belaisviai arba civi
liai gyventojai, buvę patekę ru
sams ir buvę bent kurį laiką lai
komi Lietuvoje, dabar grįžę į Va
karų Vokietiją dažnai per laik
raščius dėkoja lietuviams už iš
gelbėjimą nuo bado ir mirties. 
Tos padėkos, žinoma, prisideda 
prie Vokietijoje esančių lietuvių 
padėties pagerėjimo ( gal būt), 
bet nežinia, kaip jos gali atsiliep
ti Lietuvos gyventojams... 

• Rašytojas Petras Babickas, 
dabar gyvenąs Brazilijoje, para
šė knygą apie Brazilijos gyveni
mą. Knyga bus iliustruota auto
riaus gamintomis fotografijomis. 

• Lietuvoje rusų leidžiami laik
raščiai skundžiasi, kad artėjant 
mokslo metams, užplanuotos mo
kyklos dar nepastatytos. Esą, 
ir senosios tebestovi neremontuo
tos. 
• čiurlioniečių koncertui New 
Yorke bilietai jau baigiami par
duoti. Koncertas bus spalių mėn. 
1 dieną Carnegie Hall, 57th St. 
7th Ave. ' 
• New Yorke per spaudą yra 
pranešta gyventojams kokie bus 
įspėjamieji signalai orinio puoli
mo pavojaus atveju. Tuo tikslu 
daromi atitinkami įrengimai ir 
netrukus su signalais gyvento
jai bus supažindinti tam tikrais 
bandymais. 
• Montrealyje, Kaftttioj, tremti
niai nesniai pikietavo komunistų 
rengtą pikniką. Dabar Vilnis ai
manuoja, kad pikniko metu bu
vęs primuštas jų veikėja# Vili
mas. v* 
• Pianisto A. Mrozinsko Brook-
lyne suorganizuotame kvartete 
dainuoja Bražėnas, Malinauskas, 
Ališauskas ir Skobeika 
• Schw. Gmuend stovykloje gy
venantieji lietuviai tremtiniai nu
siskundžia, kad ten esantieji IRO 
pareigūnai visiškai nesiskaito su 
žmoniškumu. 
• Amerikos lietuvių ekskursija, 
nuvykusi į Romą, pasuko į Ober-
ammergau, Vokietjoje, pamatyti 
garsiųjų Kristaus kančios vaidi
nimų. 
• Kolumbijoj pradėtas leisti lie
tuviškas laikraštis Kolumbijos 
Lietuvis. Redaguoja kun. M. Ta
mošiūnas. 
• Antanas *Poli« — Anatolius 
Cmieliauskas, nuykęs iš Ameri 
kos į Europą ir ten pridaręs įvai
rių nusikaltimų, Švedijos teismo 
nubaustas 5 mėnesiais kalėjimo. 

Chicago j jis laikė SEND įstai
gą siuntiniams į Europą siųsti. 
Daugelis naudojosi jos patarna
vimais, bet pasigirdo skundų, kad 
užsakytų siuntinių adresatai ne 
gaudavo. Vėliau jis čia pradėjo 
steigti "laivininkystės bendrovę" 
ir ieškoti, kas duotų pinigų lai
vui pirkti. Tas ne taip lei\gvai 
jam sekėsi, bet vis dėlto prie kaž
ko prisikalbino, kad atsidūrė Eu
ropoj ir pradėjo ten kombinaci 
jas, iš kurių ir kiti, juo patikėję, 
vos išsipainiojo. į '. 

• Ligi šiol Balfo siučiamas gėry
bes lietuviams tremtiniams Vo
kietijoje skirstydavo Lietuvos 
Raudonasis Kryžius. Nuo šiol tą 
darbą perėmė ten esą Balfo įga
liotiniai. 

• Vokietijoje gyvenantieji lietu
viai deda pastangas gauti leidi
mą steigti ir išlaikyti lietuvių 
gimnaziją. Tuo reikalu kreipta
si j Bonnos vyriausybę. 

• Liubeko stovykloje, Vokieti
joje, esančioje visai arti prie ru
sų zonos, vis dar gyvena 400 lie
tuvių tremtinių . 

• Rugpiūčio 9 d, Kolumbijoje, 
Bogotos mieste, mirė inž. Vytau
tas Rimgaila. 

Vokietijoje liekantieji lietu 
viai deda pastangas pasistaty-

Pastaruoju laiku Amerikoj yra 
įsikūrusių nemaža naujų draugi
jų: Liet. Rašytojų, Liet. Inžinie
rių ir Architektų Draugija, Liet. 
Profesorių Draugija, Liet. Kultū
ros Fondo skyrius ir kt. Prie viso 
šito skaičiaus dar ruošiamasi pri
dėti ir Liet. Kalbos Draugiją Tad 
savaime kyla klausimas: ar ne-
perdaug tų naujų draugijų? Gal 
galima kaip nors išsiversti seno
siomis kultūrinėmis Amerikos 
lietuvių draugijomis bei organi
zacijomis? Gal tam tikra draugi
ja vien lietuvių kalbos gyvybei 
palaikyti ir jos kultūrai plėsti 
čia pasirodys persiaura ir Ame
rikos lietuviams iš viso neberei
kalinga? Juk nemažas senesniųjų 
ateivių skaičius lietuvybei jau 
yra visai abejingi ir iš jos nebe
mato jokios naudos, todėl pama
žu, bet nuolat tolsta nuo lietuviš
kojo darbo ir nyksta svetimųjų 
tarpe. Taip pat ir vienas kitas 

kais tarp juodvarnių būdamas, mas BU tremtiniais, matau, ir 

dinti namus savo organizaci- naujakuryS> daugiausiai susirū-
niams reikalams. Pirmiausia to- pinęg gav0 medžiagine padėtimi, 
kius namus norima pasistatyti ]tartajs perlengvai nusikrato ben-
anglų zbnoje. Ten jau gautas ir 
vokiečių valdžios leidimas to
kiems namams statyti. 
• Bern. Brazdžionis, 1K5LU-
TĖS rėdaktorius, iš Lawrence, 
Mass., persikėlė į Bostoną. 
• Tremtinys dr. A. Milaknis, 
gyvenąs Chicago j e, išslkrido į 
Miami, Fla., dalyvauti American 
Veterinary Medical Ass'n meti
niame kongrese. Ten bus svars
tomi DP veterinarijos gydytojų 
problema. 
• Sydnėjuj, Australijoj, gyveną 
lietuviai nutarė pasistatydinti 
bendruomenei reikalingus namus. 
Ten dabar gyvena apie 1250 lie
tuvių. Namų statybai vadovauja 
Australijos Lietuvių Draugijos 
pirmininkas A. Baužė, jau senas 
Australijos gyventojas. 
• Australijos Lietuvių Draugi
joje įvyko pasikeitimų. Iš valdy
bos pasitraukė Pulgis Andriušis 
ir Bogužas. Jų vietas užėmė kan
didatai : Simas Narušis ir Juo
zas Kapočius. 
• Vienybė netrukus minės 65 
metų sukaktį, žada išleisti spe
cialų numerį. 
• Balfo pirmininkas kun. Kon
čius lietuvių tremtinių reikalais 
matėsi su Ispanijos Ambasador 
'rium Paryžiuje ir po to išvyko į 
Ispaniją. 

drųjų tautos rūpesčių ir apygrei
čiai mėgina prisitaikyti prie nau
jos aplinkos — savo kalba, elge
siu, galvoseną ir kitais būdais. O 
kaikurie nauji atvykėliai norėtų 
dar daugiau pasidarbuoti mūsų 
tėvynės reikalui, bet, slinkdami 
savo amžiaus pakalnėn, dėl neį
prasto sunkaus fizinio darbo, dėl 
lėšų arba dėl kulturinio darbo 
priemonių stokos, dažniausiai vi
sai nebeįstengia arba maža ką 
begali nuveikti mūsų tautinės 
kultūros srityje. 

Ypač. didelę kliūtis tautinės 
kultūros darbui dirbti yra tos 
pačios kultūros reikšmės nesu
pratimas, didžiulis nerangumas 
ar šiaip koks nors nepagrįstas 
pasipūtimas. Pvz., vienas seno
sios kartos lietuvis, skaitydamas 
LKD įstatų projektą, rado visą 
ilętarptautinių svetimybių (au

t o r i u s ,  c e n t r a s ,  k a n d i 
d a t a s ,  k o m i s i j a ,  k u l 
t ū r a ,  l e g a l i  f o r m a l y 
bė, praktika ir kt.) ir nu
sprendė, kad "šitaip lietuvišką 
kalbą darkydami, nesulauksite 
paramos nė iš senų atėjūnų, nė 
iš čiagimių (autorius rašo: č i a-
gymiu ! ) .lietuviškai mokan
čių, o tik atgrasysite nuo lietu
viškos raštijos." Kitas vėl, kiek 
anksčiau, yra rašęs, kad atsidū
rus jankių krašte, nesą jokio rei
kalo kitaip kalbėti, kaip angliš-

sako jis, kaip -juodvarnis turi ir 
kranksėti. Trečias vėl samprotau
ja, kad lietuvių kalba jau nyks
tanti, einanti iš mados, ir todėl 
nebesą ko ją daugiau vartoti: pa
prasta, "biedna" mužikų kalba 
svetimame krašte esanti niekam 
nebereikalinga. Ir tt. 

Tačiau tenka džiaugtis, kad 
ne visi taip tamsiai galvoja apie 
didžiausią ir brangiausią mūsų 
tautos turtą — gimtąją kalbą: 
yra nemaža nuoširdžių ir sąmo
ningų lietuvių, tiek senesnių atei
vių, tiek naujų atvykėlių, kurie, 
aiškiai supranta mūsų gimtosios 
kalbos reikšmę lietuvybei ir ap
skritai visam mūsų tautos liki
mui, ir todėl jie nei kiek nedve
jodami rūpinasi ne tik neužmirš
ti savo gimtosios kalbos, bet kiek 
galėdami mėgina dar ją palaiky
ti, tobulinti, nes jiems yra aiš
ku, kad menkėj ant ir nykstant 
tai kalbai, menkėja ir nyksta 
tvirčiausias mūsų tautybės lai 
das, paskutinis ryšys, kuris mus 
dar sieja tarpusavyje ir palaiko 
mūsų bendruomeninį jausmą. To
dėl jie gana džiaugsmingai su 
tiko žinią, kad ryžtamasi organi
zuotai pradėti rūpintis mūsų ben
drinės kalbos reikalais, štai vie
nas buvęs Vytauto Didžiojo Uni
versiteto profesorius, chirurgas, 
man rašo: "Neseniai skaičiau 
laikraštty, kad patsai su savo bi
čiuliais atkuri Lietuvių Kalbos 
Draugiją. Valio! Pritariu, svei
kinu ir laiminu. Prašau ir mane 
įskaityti nariu. Padėsiu moraliai, 
nes faktiškai menka iš manęs 
nauda — esu prastas lituanistas, 
tačiau turiu gerų norų, ypač da
bar, tremtyje." Kitas lituanistas 
laikraštininkas šiaip atsiliepia: 
"Radęs Dirvoje Jūsų atsišauki
mą kalbos reikalu, prisidedu prie 
tos aktualios minties ir, kiek 
laikas leis, mano žurnalistinė 
plunksna tuo aktualiu klausimu 
pašnekės. Taip, būtina <steigti 
Lietuvių Kalbos Draugiją, net 
nedelsiant, nes jau rimtai matosi, 
kad dalis tremtinių, net ir inteli
gentų, šuoliais nutausta ir nedrįs
ta lietuviškai kalbėti, arba kalbė
dami lietuviškai, maišo svetimy
bių, kurių neteko ir Vokietijoj 
pastebėti, čia yra rimtas reika
las, vienas iš svarbiausių. Aš sa
kau, man sveikata nėra tiek 
brangi, kiek lietuvių kalbos iš
laikymas, nes kasdien susidurda-

Ačiū rėmėjams! 
šiurpas krečia .Vėl kitas, bu
vęs ilgametis mokytojas, išgir
dęs apie LKD atgaivinimą J. A. 
Valstybėse, tuojau man parašė: 
"Tai labai svarbi mintis! Jos 
laukia čionykštė lietuvių kalbos 
kultūros padėtis, laukia visi są
moningi kalbos mylėtojai, juo 
labiau buvę LKD nariai". 

Į atsišaukimą LKD atgaivini
mo reikalu yra atsiliepę ir dau
giau susidomėjusių lietuvių, kai 
kurie pasižadėjo net tuojau steig
ti LKD skyrius, apsvarstyti įsta
tų projektą ir pradėti* aktyviai 
praktiškai veikti. Kiti, negalėda 
mi to padaryti, pasižadėjo tapt 
LKD nariais ir visokiais būdais 
remti organizuotą kalbinę veik
lą. Taip pat daugumas tautinių 
laikraščių maloniai išspausdino 
LKD atsišaukimą arba tuo reika
lu pritariamai nuo savęs parašė. 
Taigi, susidomėjimas organizuo
tos mūsų bendrinės kalbos kul
tūros reikalais yra gana gyvas, 
ir todėl tenka daryti viską, kad 
nebūtų apvilti šių nuoširdžių pat
riotų lūkesčiai. 

Jausdami didelę atsakomybę, 
laikinės LKD valdybos nariai, 
kad ir turėdami labai maža at 
spėjamo laiko, kiek galėdami 
nuolat, ryžtingai siekia savo nu
žiūrėtojo tikslo — ko greičiau 
galutinai paruošti LKD įstatus, 
ko daugiau įkurti skyrių, išrink
ti naują centro valdybą, suorga
nizuoti centrinį organą, kuris 
rūpintųsi pagrindiniais mūsų 
bendrinės kalbos vartosenos da
lykais (svetimybių vartojimu, 
tinkamu naujadarų sudarymu, 
rašybos santvarkos stiprinimu, 
kalbinės stilistikos gerinimu ...) 
ir apskritai pagyvinti mūsų kal
binės kultūros darbą. Jie gerai 
supranta, kad šiuo metu, kada 
mūsų gimtajai kalbai gresia daug 
Visokių pavojų, yra būtinas rei
kalas ko daugiau ir ryžtingiau 
susirūpinti mūsų kalbos gyvybės 
blėsimu ir pradėti smarkiau ko 
voti su visomis kalbinėmis nege
rovėmis. O visa tai daug sėkmin
giau galima padaryti ne pavie
niui dirbant, bet visiems sąmo
ningiesiems lietuviams draugėn 
susibūrus, organizuotai. Todėl 
svarbu yra, kad tiek mūsų kalbi
ninkai, — tai yra jų didžiausia 
pareiga — tiek lituanistai moky
tojai, tiek mūsų rašytojai, žo
džio menininkai (vaidilos ir kt.), 

šitokia antrašte DIRVOJE ga
na dažnai galima matyti įdėtų ke
letą ar kelioliką eilučių, kuriose 
sakoma, kad toki ir toki skaityto
jai, prenumeratos atnaujinimo 
proga pridėjo DIRVOS spausdi
nimo priemonėms atnaujinti bei 
pagerinti. 

Vienam — kitam gal kartais 
įdomu, kas gi daroma su tais 
erinti paiooo -X tP 
doleriais, kas ir kaip gi ten geri
nama. Ypač, kad paėmus į ran
kas laikraštį, ypatingų, į akį 
krintančių spausdinimo techni
kos patobulinimų nei nematyti.. 
Vienas, pavyzdžiui, paklausė — 
gal rotacinę mašiną perkat, gal 
rengiatės dienraščiu pavirsti, — 
jei taip ,tai jis daugiau pridėsiąs! 

Ne, Gerbiamieji, taip toli daly
kai tuo tarpu dar nenuėjo. DIR
VA ne tik rotacinės, bet ir jokios 

tiek spaudos žmonės, tiek šven 
to lietuviško žodžio skelbėjai, 
dvasininkai, tiek visi kiti mūsų 
gimtosios kalbos mylėtojai — vi
si greičiau susiburtų krūvon ir 
drauge imtų praktiškai dirbti ne 
tik mūsų kalbos gelbėjimo, bet 
ir jos vartosenos tobulinimo dar
bą tam, kad ir į išlaisvintą Lietu
vą būtų galima grįžti ne su atsi-
likiusia, susmukusia, bet su ge
rokai dar sustiprinta ir patobu
linta mūsų bendrine kalba. 

Šito tikslo siekdami Clevelan 
do sąmoningieji ir nuoširdieji lie
tuviai patriotai, kuriems lietu
vių kalba yra ne tuščias daly
kas, bet esminis, tiesiog gyvybi
nis mūsų lemties reikalas, pir
mieji yra pasiryžę netrukus or
ganizuotai pradėti dirbti prakti
nį mūsų bendrinės kalbos darbą, 
t. y., yra nusprendę kurti pirmą-
į Lietuvių Kalbos Draugijos sky
rių. Prisitaikydami prie šio meto 
reikalavimų, šio sąjūdžio pradi 
ninkai kviečia į tą darbą ne tik 
specialistus, lietuvių kalbos ži
novus, bet ir visus kitus, kuriems 
tikrai rūpi mūsų kalbos likimas, 
būtent — visų sričių mokytojus, 
laikraštininkus, rašytojus, dvasi
ninkus, teatro žmones, radijo va
landėlių bendradarbius ir visus 
kitus, kurie šiokiu ar kitokiu bū
du turi reikalo su liettuvių kal
ba arba kurie yra gyvai susirū
pinę tolimesniu tos kalbos kles
tėjimu. Tad į darbą, vyrai, mo
terys! Pr. Skardžius. 

spausdinamos mašinos laikraš-
čiui spausdinti niekad neturėjo ir 
neturi. Kol ji eina tik kartą per 
savaitę, to jai ir nereikia, nes pi
giau išeina spausdinti pas kitus, 
negu laikyti vien tik tam reika
lui nuosavą spausdinamą mašiną. 
O dienraščio leidimas pareina toli 
gražu ne vien nuo spausdinamo
sios mašinos turėjimo. Dienraš
čiui reikia bent trijų renkamųjų 
mašinų — linotipų ir reikia tiek 
pat rinkėjų, gerai mokančių tą 
darbą. Reikia ir didesnės redak
cijos, kuri galėtų suspėti kiekvie
ną dieną pakankamai ir įdomios 
skaitymo medžiagos.)Tokiam da
lykui dabar pradėti tuoj reiktų 
kelių je ne keliolikos dešimčių 
tūkstančių dolerių pradinio kapi
talo. 

Svarbiausias DIRVOS turtftą, 
kuriuo remiasi jos išleidimas, yra 
viena reikamoji mašina. Ji tar« 
nauja DIRVAI nuo pat jos įstei
gimo — jau 35 metai — ir yra 
už pačią DIRVĄ vyresnė amžiu
mi. Dirba toji mašina kasdien, 
labai dažnai neišskiriant ir šven
tadienių, tad nenuostabu, kad 
joje jau ne vieną kartą yra pasi
reiškę senatvės ir nuovargio žy
mių. Visa laimė, kad ją daugeliu 
atvejų galima bent kiek "atjau
ninti" ir tai šį tai tą (deja, ne 
viską) net ir taip patvarkytti, 
kad ji būtų panaši į daug jaunes
nes savo seseris. 

štai šitiems "atjauninimams" 
daug ir padeda tie mūsų rėmėjai, 
kuriems savaitė iš savaitės mes 
skelbiame savo ačiū. 

Vien tik šiais, 1950 metais tai 
mašinai buvo pakeistas variklis 
(motoras), nes senasis jau nebe 
visada pasukdavo ir, be to apie 
jį reikdavo gana dažnai gaišti, 
nuolat trūkstant dirželiams, ku
rių naujam, moderniam varikliui 
visai nebereikia. To variklio kai-

$150, o jo įtaisymas, įskai-

TAUTIEČIAI, 
dar reikia 5,000 lietuviu at 

vežti ir 3,000 ligonių bei palie 
gėlių, likusių Vokietijoje, su
šelpti. Skirkite nors dalį pelno 
iš rengiamų pramogų, ekskur
sijų, gegužinių ir kitokių pobū 
vių mūsų ligoniams pagelbėti. 

Aukas idųskie: 
t 

United Lithuanian Relief Fund 

oi America, Inc. 

105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y , 

M Ū S Ų  B U V O  M I L I O N A S  
Lietuviškas piknikas. Pievoj 

išsirikiavę tūkstantis automobi
lių ir šimtas busų. , 

Tūkstančiai žmonių patenkin
tai šypsodamiesi grūdasi apie 
bufetus. Joe Pagaliuko orkes
tras, apsiliejęs prakaitu, be su 
stojimo pila iš peties polkas. 
Polkos viena už kitą linksmes
nės. šoka visi. šoka vaikai, šoka 
seneliai. Vyrų šokėjų, kaip pa
prastai, trūksta. Merginos susi
kabinę viena su antra šoka-trep-
si, net garuoja, štai keturių me
tų mergaitė šokina savo vien
marškinį tėvą. Tėvo marškiniai 
jau šlapi, nuo kaktos varva pra 
kaitas, bet jis šoka ir šoka, kad 
tik jo dukrelė neverktų, taip jai 
polka patinka. Kelios šokėjų po
ros jau virš 70 metų. žila bobu
tė, savo taukus kietai suveržus, 
netvirtai stovėdama ant aukštų 
užkulnių, trepsi, net jos netikri 
dantys barška. Ir šypsosi pa
tenkinta, kad viena, be vyrų los-
kos, gali apsieiti. 

O giminės - pažįstami tik 
sveikinasi, šūkauja vienas an
tram, arba krūvelėmis sustaję 
kalbasi. Kaip sekasi, kur dirbi 
ir kaip bosas — ar geras ar ška-
radnas? 

Sustojame su prietelium prie 
iškabos: "kilbasi and kapusti". 

Halio, Džim, kaip tau? 
— Halio, čarly, ar uošvę atsi

vežei! ' ' i <! ! t 

— No, tik su motera ir boysu. 
Uošvė pernai pasimirė. 

— Tu laimingas! Tau, Charli, 
visada sekasi! 

— Ką, šilta šiandien? 
— Well, šilta, ale, draugas, 

vis netaip, kaip buvo prieš 40 
metų. Kai atvažiavom iš kra-
jaus, tai armobylų dar nebuvo. 
Tai arkliai ir maži vaikai nuo 
karščio krisdavo ant stryto, kaip 
musės. Pamyslik tik — pėperiai 
rašydavo, kad karščio yra net 
twony seven grades below zero! 
Tai karšta ne taip, kaip dabar! 

— Ką tu prieš 40 metų galėjai 
pėperius pirkti, jei aš tave prieš 
15 metų vos išmokinau pavardę 
pakrapštyt, atsimeni, kai reikė 
jo dėl pilietybės gavimo? Me
luok, ale kai aš negirdžiu! 

— čia free contry, kožnas ga
li šnekėti, kaip jam patinka, 
well, o jei draugas iš krajaus 
įdomaujasi, tai kas čia blogo, 
jei pasakau, kaip tada buvo... 

— Halio, Birbiliene, ko neini 
šokti? 

— O ar kvietei? Reikia biskį 
atsikvėpti ir užkąsti. Aš dar no
rėjau iš namų keptą kiceną įsi-
vynioti, ale čia tiek gardžių kil-
basų ir sandvičių pridėta, kad 
tik valgyk ir norėk. 

— Tu, Birbiliene, mynipi či-
keną, o sakai kiceną, čikenas 
tai tas, katras su kojom, o kice
nąs tai ant aliejaus ar geso..» . 

— žinau, žinau, nemokyk. Ki
cenąs, čikenas, koks čia skirtu
mas, man vis tas pats. Kai man 
tie žodžiai susimaišė, tai Petras 
namie, kaip dabar tu, jau 30 me
tų kimba prie žodžio ir tlumo-
čindamas visai galvą susuko, či
kenas, kičenas — no diferens, 
bile visi supranta. Galime ir lie
tuviškai, kad tik susišneki. 

— Tai gi aš tau, Birbiliene, ir 
šneku ne nemeckai, o lietuviš
kai, kad čikenas, tai tas, katras 
kiaušinį deda, o kičenas, tai to
ji vieta... 

— Tu, Čarli, nesikarščiuok, 
ba dar pats ant tos vietos kiau 
šinį .padėsi. Jau amžiną atilsį 
uošvė ne sykį skundėsi dėl tavo 
priekbumo... Matai, žodis ne 
patiko! Aš tuose žodžiuose ne 
matau skirtumo, bile tik galima 
suprasti! 

— Well, liaukitės ginčytis. Ei-
va , Birbiliene, polką pašokti! 

Mes su prieteliumi jau ėjome 
į buaą, o Džimas su Birbiliene, 
vos gyvi iš nuovargio, dar vis 
trepseno šiušiais linksmą, sma
gią polkutę. 

Autobuse, kaip paprastai, atsi
rado vienas priklydėlis, atvažia
vęs į pikniką ne su mumis. Ir, 
kaip paprastai, jis pirmas pra
dėjo kolioti buso šeimininką dėl 
netvarkos — kodėl, jam įsėdus, 
dar nevažiuojame namo. Pusę 

ką, buso šeimininkas pagaliau 
nustatė, kad jis šitam busui ne
priklauso ir reikalavo sustabdy
ti busą ir išmesti priklydėlį ant 
plento. Moterys šoko aną užtarti, 
nes, esą, jis vistiek kur nors yra 
pirkęs tikietą. Kada riksmas ir 
barniai tiek įelektrizavo orą, kad 
net autobuse pasidarė šviesiau 
ir kiekvienu momentu galėjo 
prasidėti, kaip sakoma, tautiški 
žaidimai, —• padėtį išgelbėjo ai
ris šoferis, užgesindamas buse 
šviesas. Tas vyras buvo gerokai 
išgėręs, bet, matomai, neprarado 
piknike sveiko galvojimo. 

Tamsoje tuoj visi nurimo, nes 
kožnas iš patyrimo žinojo, kad 
netyčia galima dar savam už
duoti. 

Toje tamsoje kaimynas man 
tarė: 

— Ar tėmijai, kai bobos šoko 
ginti tą pažangų kavalierių? 

— Kad jau senas, žilas — ar 
dar jis nevedęs? 

— Kaip gi, singelys, turi ban-
koj 30 tūkstančių. Tai moterys, 
kaip musės ant medaus. Vis gina 
jį, kad kas nenuskriaustų. Ypač 
ta storoji, tėmijai, tikisi. O toji, 
kur prie. jo sėdėjo, tai nori vyrą 
išvaryti iš namų ir ženytis su 
šituo gaidžiu. O ta žila trečioji, 
jau tris numarinus, turi virš 60 
metų, yra smart motera ir turi 

valandos pasiginčinęs apie tvar-Jprie jo daugiausia čenčių... 

Nustebau, kad seni žmones 
yra tokie romantiški, o kaimy 
nas sako: 

— Nerermaind, jei vaikai jau 
ženoti, galima vėl ženytis. čia 
free country, niekam darbo. 

Tamsoje, kitam kampe vėl kilo 
ginčas. 

— Ką tu sakai keli tūkstan
čiai! Ne keli tūkstančiai buvo 
piknike, o mažiausia milionas! 

— Kad girdėjau vienas sakė, 
jog gal aštuoni tūkstančiai. 
— neužtikrinai atsiliepė balsas. 

— Durniau, kas daugiau, ar 
tūkstančiai ar milionas? Atsa 
kyk! 

— Gal aš žinau.. . Ale girdė
jau kad sakė... tūkstančiai... 

— Durniau, neatskiri tūkstan
čių nuo miliono. šitam piknike 
buVo nemažiau miliono žmonių! 
Jei neišmanai, tai nešnekėk! 
Vien tik armobilų, ar matei 
kiek? Durnas esi! 

Buso dauguma nusprendė, kad 
buvo suvažiavę milionas žmonių. 
Kai milionieriai taip sukvailino 
tą neradusį pritarimo nelaimin
gą tūkstantinį, kad jis, nesuge
bėdamas atsikirsti į jų argu-

na 
tant specialius elektros laidus — 
dar arti $60. Be to,teko pakeisti 
visą eilę susidėvėjusių ar šiaip 
įvairių keblumų sudarančių da
lelių ir dalelyčių — iš viso beveik 
už $100. Pagaliau ryžomės išsi
mokėtinai įsigyti už $280 du ma
gazinus raidėms, kurių vienas 
reikalingas turimoms smulkioms, 
itas — dažnai vartojamoms ant

raštinėms raidėms. 
Taigi vien šiems dalykams te

ko išleisti apie 600 dolerių. Tiesa, 
tie dalykai tarnaus ne vienerius 
metus, bet kitais metai# reikės 
kitų "atsijauninimų"... 

Ar skaitytojui bus matyti ko
kia regima pagerėjimo žymė? 

Turi būti, bet ne ten, kur gal 
vienam kitam iš karto atrodo, 
kad turėtų būti. Atspausdintos 
raidės nuo to nei sumažės, nei pa
didės, ne pagražės, nes jos tuo 
tarpu pasilieka visiškai tos pa
čios. šitie pagerinimai bei at
naujinimai, apie kuriuos Čia da
bar kalbame daromi tik vienu 
tikslu — kad tą patį darbą būtų 
galima padaryti bent kiek grei
čiau, kad mašinoje būtų mažiau 
užkliuvimų, kurie nenaudingai 
atima daug laiko. Pavyzdžiui, tu
rint magaziną antraštinėms rai
dėms, daug mažiau laiko reiks 
sugaišti renkant antraštes. 

O laikas, kada yra labai mažai 
darbo rankų, yra nepaprastai 
brangus. Kuo daugiau jo atliks 
nuo sugaišimo prie renkamosios 
mašinos, tuo daugiau bus laiko 
pagalvoti ir šį ar tą padaryti, 
kad laikraščio turinys būtų ge
resnis. štai yra ta vieta, kurioje 
mes norime pasiekti skirtumo, 
stengdamiesi bent kiek pagerinti 
technines savo darbo priemones. 

Kitą savaitę DIRVA jau bus 
vėl aštuonių puslapių. Mes kreip
simės į skaitytojus su tolimesniu 
planu ir kviesime juos į talką 
jų laikraščiui pagerinti. O dabar 

mentus, jau tylėjo sau tamsoje 
ir neatsiliepė net į tokius aiškiai _ 
jam taikomus ^ posakius, kaip: jdar kartą tariame ačiū rėmėjams, 
durnių yra visame pasaulyje,, kurie savanoriškai padėjo paleng-

netrūksta jų ir čia, Amerikoj", jvinti darbą mums ir gerinti laik-
mūsų busas privažiavo prie|rait| visiems skaitytojams! 

išlipimo vietos, J DIRVOS Redakcija* 
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VISI NE ANGELAI, BET... 
RIETUVIŲ INFORMACIJŲ CENTRAS iš New Yorko 
' papasakoja mums, kokius organizacinius centrus 

turi užsieniuose esančios Lietuvos kaimyninių tautų dalys. 
Palikdami nuošaliai į tą informaciją įterptus, tam 

tikra tendencija padažytus komentarus, sustosime ties 
pačiais faktais. 

Latviai beturį užsieniuose tris centrus. Vienas iš jų 
yra Latvijos Centrine Taryba, kuriai pirmininku j a 
vyskupas Jazeps Rancans. Eilė politinių latvių grupių 
jį laiko turinčiu teisę eiti Latvijos prezidento pareįgas. 
Mat, Latvijos konstitucijoj buvo numatyta, kad, prezi
dentui mirus, ar negalint eiti pareigų, jo pareigas laikinai 
perima seimo pirmininkas, o tam mirus ar pasitraukus, 
vietą užima iš eilės seimo vicepirmininkai. Latvijos pre-
,ridentas, manoma, yra miręs, seimo pirmininkas ir pirmas 
vicepirmininkas taip pat mirę, o vyskupas Rancans yra 
antrasis vicepirmininkas. Tas prezidento titulas, žinoma, 
tuo tarpu yra tik teorinis, nes vyskupas Rancans, berods, 
prezidento funkcijų neatlieka, egzilinės vyriausybės nėr 
ra sudaręs ir neturi santykių su kitų valstybių valdžios 
o r g a n a i s ,  k a i p  e i n ą s  L a t v i j o s  P r e z i d e n t o  i n  e x i l e  
pareigas. Latvijos Centrinė Taryba, kuriai jis pirminin
kauja, nėra pripažinta exiline Latvijos vyriausybe ir ji 
pati nevadina savęs vyriausybe. 

Antras latvių centras yra Latvių TautinS Taryba, 
kurioje vyrauja "ulmanininkai", kuri daugiau esanti re
miama Vokietjoj esančių.bei buvusių tremtinių, kurios kai 
kurie nariai tačiau dalyvaują ir viskupo Rancano pirmi-
įinkaujamoj Taryboj. 

Trečias organas yra Latvijos pasiuntinys Londone 
garins, kuris turi tam tikrus paskutinės nepriklausomos 
Latvijos vyriausybės įgaliojimus, kuriuos pripažįsta 
kitos vyriausybės. Kai mirė Latvijos pasiuntinys Jungti
nėms Amerikos Valstybėms, Valstybės Departamentas 
oficialiai priėmė naujo pasiuntinybės valdytojo įgalioji
mus, duotus Zarinio, pasiremiant jam Latvijos vyriausybės 
suteikta teise. Vyskupo Rancano pirmininkaujamoji Tary
ba tačiau kreivai žiūri į tą Zarinio prerogatyvą. 

Estai turi Švedijoje veikiančią Estų Tautos Tarybą, 
kuriai pirmininkauja anksčiau buvęs Estijos prezidentas, 
estų socialdemokratų vadas August Rei. O oficialiai Esti
jai atstovauja Estijos diplomatinės atstovybės, kurių tarpe 
svarbiausią vietą užima einąs Estijos Generalinio Konsulo 
New Yorke pareigas asmuo, kuris drauge yra ir Estijos 
pasiuntinybės Jungtinėms Amerikos Valstybėms reikalų 
tvarkytojas. Politiniu atžvilgiu Estijoj tai mažai žino
mas asmuo. Bet jo dabartinis vaidmuo yra turėjęs labai 
didelės praktinės reikšmės, nes Estijos Generalinis kon
sulatas Amerikos teismo buvo pripažintas vieninteliu tei
sėtu Estijos interesų reprezentantu, kai Maskva pareiškė 
pretenzijas į laisvojoj pasaulio pusėj išlikusius Estijos 
laivus. Estai tačiau gal mažiausiai kelia tokios ar kitokios 
reprezentacijos reikšmę būsimai vidaus politikai. 

Lenkai turi savo legalinę vyriausybę užsieniuose, 
kuri tačiau yra kebliausioje padėtyje. Viena — dėl visos 
eilės asmenų mirties, joje jau daug kartų įvyko pasikei
timų. Vyriausias titulas — Lenkijos Prezidento — teorijoj 
šiuo metu priklauso Augustui Zaleskiui, kadai Lietuvoje 
plačiai žinomam Lenkijos užsienių reikalų ministeriui. 
Ministerio pirmininko titulą turėjęs Tomaszewski nese
niai mirė. Zaleskis, žinoma, gali kiekvieną dieną paskirti 
naują asmenį tam titului nešioti, bet didžiausia bėda yra 
ta, kad, bevykdant Jaltos susitarimus ir Churchillio reko
mendacijas, ta legalioji iš krašto pasitraukusi vyriausybė 
neteko anksčiau turėto kitų didžiųjų valstybių pripažini
mo ir visos diplomatinės pasiuntinybės tuose svarbiau
siuose punktuose išsprūdo iš tos vyriausybės žinios. Tuo 
būdu, Lenkijos vyriausybė atsidūrė privataus visuome
ninio komiteto padėtyje, dar blogesnėje, negu estų, latvių 
ar lietuvių komitetų, nes toji vyriausybė neturi net ir 
diplomatinių atstovybių paramos, o be to, net nebe visų 
ir užsieniuose esančių lenkų bepripažįstama. Yra dar vadi
namoji Mikolajcziko grupė, kuri, nors ir visu frontu pra
laimėjusi bandymą geruoju bendradarbiauti su bolševi
kais, nesutinka su pilsudskininkų ir endekų politinėmis 
pažiūromis į Lenkijos ateitį, šalia to dar esanti susidariusi 
trečia grupė, su "Lenkų Tautinės Vienybės Taryba", ku
rioje vadovauja adv. Korbonski. 

Lenkų nesutarimai liečia ne tik pažiūras į vidaus po
litiką, bet taip pat ir būsimas Lenkijos sienas. Vieni nori 
išlaikyti ir dabar gautas sienas vakaruose, ir atgauti se
nas sienas rytuose, žinoma "su Lvovu ir Vilnium", kiti nuo 
išsiplėtimo į vakarus būtų linkę atsisakyti, tik nori grįžti 
į rytus. Maža dalis yra ir. tokių, kurie būtų linkę pasiten
kinti grynai lenkiškomis ėtnografinėmis sienomis. 

Gudai turi du centrus, kurie tarp savęs aštriai pole
mizuoja. Ukrainiečiai turėjo vieną stiprų centrą, bet pas
kutiniu laiku nacionalistinė grupė išsiskyrė, prikisdama 

ARGI ATVIRAI? 
V. Sidzikauskas LIEUUVIŲ 

KELYJE parašė straipsnį, pava
dintą "Atvirai kalbant", kuria
me pasisako urmu prieš visus iš 
visuomenės tarpo pasirodančius 
balsus, atsiliepiančius kritiškai 
apie kai kuriuos reiškinius Yliko 
veikime. 

V. Siddzikftuskui, kftip dlplo-
natui iš profesijos, rodos, nei aiš
kinti nereikia, kad politinėj e 
srityje gana dažnai valstybės 
bei tautos interesai neleidžia apie 
kai kuriuos dalykus viską viešai 
atvirai pasakyti. Iš tikrųjų jis 
aug ką ir nutyli savo "atvirame" 

pasisakyme, tačiau ne visi tie nu
tylėjimai ar nenutyĮėjimai pa
sirinkti kaip tiktai valstybės bei 
tautos interesais vadovaujantis. 
Turime įspūdžio, kad į pasirinki
mą, ką pasakyti atvirai, o ką 
nutylėti ar kiek į šalį nukreipti, 
turėjo reikšmės kažkoki kiti mo
tyvai. 

Visų pirma yra paminimas 
Berno konferencijos nutarimas 
apie įvairių esamų laisvinimo ko
vos organų pareigų pasidalinimą. 

Pasidžiaugiama, kad tai labai 
laimingas ir geras susitarimas, 
su kuo galėtumėm visiškai sutik
ti, jeigu jis būtų buvęs sklandžiai 
ir įvykdytas. Bet, atvirai kalbant, 
su tuo įvykdymu ligi šiol sunkiai 
sekesi. O tai kaip tik ir yra vie
na iš svarbiausių priežasčių, dėl 
kurių atsiranda kritikos ir prie
kaištų visiems susitarusiems or
ganams. Tų priežasčių V. Sidzi
kauskas atvirai neišdėstė ir šiuo 
atveju gal gerai padarė, nes da
bar dar nelaikas priešų akivaiz
doje tą klausimą nagrinėti. Ta 
aplinkybė verčia ir mus susilai
kyti nuo išdėstymo visiškai mo-
yvuotos nuomonės tuo klausimu. 

Pusiau atvirai kalbant, galima 
pasakyti, kad vien jau V. S. pri
pažįstamas faktas, jog Vlikas 
girdįs priekaištų daugiau, negu 
kas kitas, jau rodo tuo klausimu 

daugiau susidomėjusios ir pusė
tinai informuotos visuomenės da
lies opiniją esant tokią, kad dėl 
minėto sklandujuo stokos atsako
mybės persvara yra dedama Vii 
kui ir jo Vykdomajai Tarybai, 
kurios pirmininku kaip tik ilgą 
laiką yra buvęs V. Sidzikauskas. 

Toliau V. S. prie dabartines pa
dėties vertinimo priduria "prolo
gą", kuris susidedąs iš 1926 m. 
perversmo, Klaipėdos krašto Vo
kietijai atidavimo 1939 metais 
ir tais pačiais metais bandytos 
mobilizacijos, kurios metu paaiš-
kėjęs Lietuvos karinis nepajėgu
mas. 

V. S. pats pripažįsta," jog tarp
tautinių įvykių eigos Lietuvos 
vidaus tvarka pakeisti negalėjo, 
bet, visdėlto jo •nuomonė esanti 
tokia, kad, jeigu Lietuvoj būtų 
buvęs kitoks režimas, daug kas 
būtų įvykę kitaip arba net ir vi
sai būtų neįvykę... 

ši V. S. rašinio dalis faktiškai 
labai sunku surišti su pagrindine 
problema — gerai ar negerai da
bar veikia Vlikas. Tai yra spė
liojimai, "kaip būtų buvę, jeigu 
būtų kitaip buvę", dėl kurių ga
li būti begalybė įvairių nuomo
nių, kurios visos galų gale liktų 
lygiai neįrodytos. Jei bandy tu
mėm ieškoti pavyzdžių, tai iš vie
nos pusės galėtumėm prisiminti 
Suomiją. Jos'santvarka be jokių 
priekaištų demokratiška, ji pasi
priešino rusų reikalavimams ir 
štai, šiandien ji daug geresnėj 
padėty, negu mes. Bet yra ir ki
tas pavyzdys — Čekoslovakija, 
kurios ir tvarka buvo puikiai de
mokratiška, kuri ir apsiginkla
vusi buvo puikiai, ir net turėjo 
karinę sąjungą su Prancūzija. O 
kas atsitiko? Ar neužėmė Hitle-

N I A S 
Bytautas- - Jonas Narbutas «. J-

(Tęsinys iš pereito numerio ) 

Aš negaliu nuslėpti, nuodėmė mane vi
liojo, pykino ir nešė atgailą širdin. Pykino, 
nes mačiau, koks silpnas buvau atsispirti 
šiam gyvuliškam jausmui, o svarbiausia — 
kodėl gi Dievas leidžia man tapti to
kios nuodėmės auka? 

Ir vis dėlto net tie pirmieji audringos 
jaunystė metai neatstūmė manęs nuo Dievo 
ir neišblukdė manyje noro gyventi tik Jam. 
N e s  a š  a i š k i a i  s u p r a t a u  —  t a i  b u v o  b a n 
dymų metai. Atšalimo ir abejonių. Pre
liudas į prisikėlimą* 

Ir aš įstojau į kttfilgų seminariją. "Mal
da, studijos, vienuma ir kova su savim su
grąžins mane prie Dievo, kurio mano nuo
dėmingoji siela pradėjo vengti." Bet kaip aš 
smarkiai apsirikau, galvodamas, kad semi
narijos rūmai yra įsteigti vienišai, melstis 
ir tobulėti norinčiai sielai. Dievaži, turbūt 
niekur taip smarkiai nesijuokiama iš Dievo 
ir niekur nėra taip pažemintas individas, 
kaip Jo tarnų mokykloje; o teologinės stu
dijos mano sielon įnešė tik dar didesnių 
abejojimų. 

"Tu nori Dievui tarnauti, — kalbėdavau 
su savimi, — bet ar tu nežinai, kad nieko nė
ra lengvesnio, kaip būti kunigu. Taip, kuni
gu gali būti kiekvienas. Argi tu tada nebūsi 
ramus dėl duonos ir ateities? Ir tik todėl, 
k a d  t u  n e g a l i  b ū t i  k u o  m  n o r s  k i t u  
pasaulyje, — nes tik kita profesija reikalau
ja kovos už savąją egzistenciją, ir tik kovo
jant dėl jos, likti ištikimam Dievui ir kartu 
pavesti jam kasdieninius rūpesčius yra kil-

ris Sudetų be šūvio? Ar paskui nu ir riteriška, — tu eini kunigystės keliu. 
neužėmė Hitleris visos Čekoslo
vakijos irgi be šūvio? Ar nepa
bėgo Benešąs į užsienius? Ar 
nesididžiavo tas pats Benešąs sa
vo labai pranašia padėtimi užsie
niuose ir geromis perspektyvo
mis atgauti Čekoslovakijos ne
priklausomybę? O kas pagaliau 
pasidarė su Čekoslovakija? 

G a l u t i n i s  Č e k o s l o v a k i j o s  
užėmimas kaip tik įvyko prieš 
pat ultimatumą dėl Klaipėdos. 
Mus čia nepaprastai stebina 

(Perkelta j 5-tą pusi.) 

bendrajam centrui, kad ji netinkamai gina Ukrainos rei
kalus. 
foks yra, trumpai kalbant, vaizdas pas kaimynus. Jo aki

vaizdoje visai natūraliai siūlosi mintis, kad lietuvių 
kovos dėl tėvynės išlasvinimo susiorganizavimas sklan-
džiausias.Ką ten kalbėti — yra ir čia šiokių bei tokių ne-
harmoningumų, bet dažnam tuoj pasisiūlo raminanti min
tis — visi juk ne angelai... Tikra tiesa — tokiose aplin
kybėse niekur nebūna absoliutaus harmoningumo, niekas 
neišvengia nuomonių skirtumų, nesutarimų ir net konflik
tų. Neišvengė jų nei prancūzai, nei belgai, nei danai, nei 
norvegai, kai jų kraštai buvo priešo okupuoti, o vis dėlto 
tų kraštų laisvė buvo atgauta ir ginčijami klausimai iš* 
sisprendė. Todėl iš tikrųjų, perdaug nusiminti ir dėl lietu
vių tarpe pasitaikančių nesklandumų nėra pamato. 

Bet . . .  perdaug  pas ik l iaut i  tok iu  nus i raminimu būtų  
ne ką temenkesnė nuodėmė, negu nusiminimas ir rankų 
nuleidimas. Žiūrėdami į kaimynų bėdas visų pirma turime 
ne ramintis, kad pas mus gal bent kiek geriau, o stebėti 
klaidas ir jų nekartoti. O didžiausioji daugelio kartojama 
klaida, atrodo, yra per didelis rūpinimasis tuo, kaip kas 
gali atsiliepti vidaus politikai. Tuo tarpu be nepwkUu-
somybės toki rūpesčiai nė skatiko neverti 

Teisybė, kad visi esam žmonės, tad ir suprantama, 
jog gal kiekvienam iš mūsų būtų simpatiškiau, jei visa 
tolimesnioji mūsų tautos istorija iki smulkmenų -būtų 
daroma pagal mūsų nuomonę bei pageidavmą. Bet mo
kykimės iš faktų. O faktai yra toki: lenkai, nustoję pri
pažintų senųjų savo valstybės pasiuntinybių, atsidūrė 
visais atžvilgiais blogoje padėtyje. Latviai ir estai gali 
tik džiaugtis rezultatais to, kad yra kas gali formaliai 
veikti tų valstybių vardu. Jei jų tarpe yra šnairuojančių 
į tą atstovavimą, tai ne dėl to, kad tas atstovavimas būtų 
kenksmingas Latvijos ar Estijos reikalams, O tik dėl to, 
kad tai gal ne visais atžvilgiais sutinka su vienos ar kitos 
partijos interesais. Bet toks šnairavimas yra perdaug jau 
akivaizdi klaida ir tai yra tik pavyzdys, kajp mums nie
kam nepriderėtų elgtis. 

Tūli amžinatilsį KUNTAPLIO ,?bumoristąr gal ir 
čia ras "kontinuiteto" melodiją, b,et jų to "humoro" me-
liodija dar aiškesnė, ..būtent, "Mano partija, mano parti
ja ueber alles l" 

Ir aš išstojau iš seminarijos. Nes aš 
jaučiau — sutana mano sielai buvo svetima. 
Ir vėl gyvenimas, pilnas gėrio ir blogio, at
sivėrė prieš mane, kad su juo kovočiau ir jį 
nugalėčiau, kad atlikčiau Dievo žmogui pa
vestą misiją-— pavergti pasaulį. 

Bet Dievui dariaus kaskart abejinges
nis ir abejingesnis. Supratau, kad ne mane 
Dievas buvo išrinkęs išgelbėti pasaulį (nes 
argi vienas žmogus gali ką nors be Jo 
pagalbos padaryti?), ar gal perdaug mane 
slėgė kasdieniniai rūpesčiai karininko un-
formoje? 

Bet tikėjimo į Dievą aš nepamečiau. O 
galbūt, žinojimo, nes kas tikrenybėje 
yra tikėjimas, jei ne Jo garbinimas bei ge
ri darbai Jo vardan? Bet aš tapau abejin
gas. Aš nebejaučiau tos vaikiškos laimės 
eiti prie Dievo stalo, o išpažintis mano aky
se liko vien negyvu formalumu. Kaip abe
jingas žiūrovas praleisdavau laiką bažny
čioje ir galvodavau: "Mano Dieve, Tu vienas 
žinai, kad mano vienintelis noras — gy
venti Tau. Ir jeigu mano siela dabar Tau 
abejinga, nejaugi a š esu kaltas, kad nepa
jėgiu atsispirti prieš visas abejones ir prieš 
visa tai, ką Tu vadini pagundomis? Tark 
žodį, ir aš, numetęs kario rūbus, elgeta per
eisiu per pasaulį, kaip palaimintasai ir ken
tėtojas !" 

Ir todėl net iš mano meilės Eleonorai, 
mano jaunystės dienų draugei ir vėliau ma 
no buvusiai žmonai, aprašymo negaliu iš
mesti religinio motyvo. Tasai josios neže
miškas pamaldumas, kuriuo visa jos būtybė 
buvo persisunkusi, mane viliojo. Iš viso 
Eleonoros artumas veikė mane, kaip malda. 
Ir aš galvodavau: "Viešpatie, tik ji viena 
tegali sugrąžinti mane prie Tavęs" Nes ma
no siela, iš tiesų, buvo toli nuo Jo. 

Ir vis dėlto tasai josios pamaldumas 
pykino mane. Nes ji buvo graži. Ji buvo taip 
graži, kad aš nė nedrįstu jos grožio apra
šyti, nes jaučiu, kąd tai būtų tik karikatūra 
O kaip tik tas jos pasakiškas grožis traukė 
mane ir audrino mano jausmus. Ir kaip tik 
tasai jos pamaldumas bei iš viso ta jos mal
da persisunkusi būtybė atšaldydavo manyje 
šventus meilės jausmus. Aš sakau, šven 
tus, nes argi meilėje gimusi aistra nėra 
šventa? 

Pagal papročius, mūsųVestuvės buvo 
katalikiškos, pagal papročius, buvo ir išpa 
žintis. 

Išpažintis? Jau keletu metų ji man bu 
vo svetima. Iš viso aš net negalvodavau apie 

ją. Nes argi išpažinties esmė ne atgailoj 
glūdi? O aš negaliu nuslėpti — aš nejaučiau 
nė mažiausio gailesčio už mano gyvenime 
įvykusius faktus. Nuodėmės? Argi nuodS-
mės pajautimas pasireiškia ne sąžinės n*» 
suderinamume sų elgesiu? : 

Bet išpažintį atlikti būtinai turėjati. 
Bent to reikalavo visi papročiai. Ir vis dėlto 
nebuvau tiek sentimentalus — išsipasakoti 
slapčiausius savo sielos pergyvenimus. -

Bet aš nenoriu savęs apgaudinėti. Mis
tiškai skambą vargonai ir žmonių giesmės 
(koks didis nusižeminimas skambėjo tuose 
paprastuose žodžiuose!) priminė man vai
kystės dienas, kada aš, kvailiukas, apsvai
gęs degančių žvakių ir miros dūmų kvapais 
(nes tiik išorė ir tiktai išorė veikė mane!), 
nuoširdžiai bučdavfau didėles, suskeldėju
sias medines Kristaus kojas. Ir buvo kažko* 
dėl tiesiog net graudu. Kaip mažam vaikui, 
ką nors bloga padarius. 

Ir dingtelėjo man tada mintis —netei
singai atlikta išpažintis ir neleistina Komu* 
nija atneš man amžiną nerimą. Net prakei
kimą. Ta niintis mane taip sukrėtė, kad no
rėjau net antrą kartą eiti išpažinties. Bet 
kai grįžau nuo altoriaus, širdyje nejaučiau 
nė mažiausios audros. Man tiesiog gėda pa
sidarė, kad buvau taip susigraudinęs, lyg 
sentimentali boba. Net keiktelėjau iš pik
tumo. T- T- — • 

Vis dėlto prakeikimą į namus aš parsi
nešiau. 

Dar pirmą naktį, kai, apsvaigęs vynu, 
D^ikęs svečius, nuėjau su žmona į miega
mąjį, visi mano aistringieji jausmai tapo 
arsi akėčiomis išdraskyti: ji, tas gražusis 

žemės kūdikis, užsidegė žvakę ir suklupo 
prie lovos melstis. 

Aš nenoriu būti neteisus — vaizdas bu
vo žavus įr nežemiškas, jeigu iš viso toį$ 
gali būti, ir 'jie tikrai nerastų geresnio mor 
delio šventosioms tapyti. Bet ne melstis — 
mylėti troško mano dvasia ir kūnas, ir jos 
oks pasielgimas mane tiesiog įsiutino. Iš 

mano audringųjų jausmų beliko tik pasi
šlykštėjimas. Visą naktį nesumerkiau akių. 

aučiau šalia savęs jos karštą, virpantį kū
ną ir, man atrodė, aš guliu su svetima mote
rimi, kuri negali patenkinti mano aistros 
turi meilę paverčia šlykštybe. 

O tasai medaus mėnuo! 
Ar tokį vaizdavaus jį prieš vestuves! ? 

Kur nerūpestingi, bučiniuose paskendę pa
sivaikščiojimai, kur lakiojimai žirgais iki 
nuovargio po dvaro laukus ir kur tos taip 
trumpos meilės naktys!? 

Atrodė, ji nieko daugiau nežinojo, kaip 
rytais nubėgti į bažnyčią, vaikščioti apsi
karsčius rožančiais ar verkšlenti, kai aš sek
madieniais griežtai atsisakydavau eiti baž
nyčion. Kodėl aš taip staiga nusistačiau 
prieš religiją, nė pats negalėjau suprasti, 
nors dažnai pats savęs klausdavau: "Argi 
aš netroškau šeimyninio gyvenimo, persi
sunkusio^ religija, argi aš nenorėjau per šei
mą priartėti prie Dievo, prie Dievo, kuris 
yra?" Ir vis dėlto aš jaučiau antipatiją re
ligijai ir iš viso pačiam Dievui. O gal aš ne
norėjau būti veidmainiu ir tik todėl negar
binau Dievo, kad mano siela nesiveržė į J|? 
B e t g i ,  a r  a š  n e ž i n o j a u ,  k a d  m e s  p a t y s  
turime išsikovoti dangaus karalystę? 

Tiesa, šiais klausimais mažai teužsiim-
davau. Iš viso nesu pratęs vargintis tokio
mis mintimis, kurios mano širdžiai nėra 
artimos. Nes meilės aistra buvo mane paga
vusi. Įr tik per ją aš mačiau grįžimą prie 
Dievo. Nes tik meilė ir tiktai meilė galėjo 
suartinti mane su Eleonora ir nejučiomis 
p a d a r y t i  m a n e  j o s i o s  r a n k o s e  v y r u  i r  
v a i k ų, ko mano siela ir troško. Bet meilės 
j o j e  a š  n e r a d a u .  N e s  a r g i  g a l ė j o  j o s  s i e l a  
mane mylėti, jei jos įūnas manęs ne
troško? 

— Ar tu vyrą, # savo medinį Dievą 
daugiau myli? — kartais aš nebegalėdavau 
sulaikyti savo .py^% J|j įįį jįįk nu
sišypsodavo: 

— Kas myli Dievą — myli ir savo vyrą. 
Tie jos žodžiai mane labiausiai pykin-

day#* _ r (Bus daugiau). 
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RAUDONOJI ARMIJA 1940 METAIS ATĖJO 
l LIETUVĄ, KAIP 1 PRIEŠŲ KRAŠTĄ 

Jonas Leonas 

Sovietų Sąjungos kariuomenei 1941 metais žygiuojant į 
Lietuvą, buvo pradėta plačiai skleisti nuomonė, kad ji ateina, netu 
rėdama jokių nedraugiškų tikslų. Tokio pobūdžio atsiliepimų bu
vo gausu spaudoje, kurią komunistai iš pačių pirmųjų dienų paėmė 
J savo rankas. Tas pats buvo kartojama mitinguose. Be to, tokių 
pareiškimų nešykštėjo ir vyriausybės asmenys. Tie visi įtikinėji
mai buvo skirti atitinkamai nuteikti visuomenę. Visuomenė tur€-
jo pagalvoti, jog esama ne okupacinės kariuomenės, ne priešo ar
mijos, o sąjungininkės, neturinčios jokių kitų intencijų, kaip tik 

Hlaugiškumą. 
Tačiau iš tikrųjų raudonoji armija žygiavo į Lietuvą ne 

draugiškai nusiteikusi. 1944 metais Lietuvoje pavyko rasti Gudi
jos Atskiros Karo Apygardos vyriausios vadovybės direktyvą žy
giavusių į Lietuvą armijų karo taryboms ir politinių valdybų vir
šininkams. Ta direktyva išleista 1940 metų birželio mėnesio 15 
4ieną. Joje aiškinama, kaip sužadinti kariuomenėje tokias nuo
taikas,, kurių, net ir fcažinkaip stengiantis, jokiu būdu nebūtų ga
lima pavadinti draugiškomis Lietuvai. 

Štai tos direktyvos tekstas: 

S l a p t a i  
v IB IS XI ARMIJŲ KARO TARYBOMS IR POLITINIŲ VALDYBŲ 

V I R Š I N I N K A M S  

Ryšium su Sovietų Lietuvos konfliktu, SSSR Liaudies Komisarų 
Tarybos pirmininkas draugas Molotov padarė Lietuvos vyriausybei 
tokį pareiškimą: 

"Paskutiniuoju metu SSSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmi
ninkui V. M. Molotovui ir Lietuvos Ministrų Tarybos pirmininkui, O 
taip pat Lietuvos užsienių reikalų ministrui p. Urbšiui, pasikeitus 
Maskvoj# nuomonėmii, Soviet)} vyriausybė laiko nustatytais šiuos 
faktus: ",F '• *-M 1 Sff W| f f liH 

1. Paskutiniausiais mėnesiais Lietuvos valdžia pagrobė keletą 
sovietų karių, priklausančių Sovietų Sąjungos kariuomenės daliniams, 
įkurdintiems Lietuvos teritorijoje pagal Sovietų Sąjungos ir Lietuvos 
savitarpinės pagalbos sutartį, ir tuos karius kankino su tikslu išgauti 
sovietų valstybės karines paslaptis. Kartu nustatyta, kad karys Bu-
tajev buvo ne tik pagrobtas, bet ir Lietuvos policijos užmuštas po t®, 
kai SSSR vyriausybė pareikalavo jį grąžinti. Dviem pagrobtieji so-, 
vietų kariam, Pisariovui ir Šmargonecui, pavyko pasprukti iš Lietuvog 
policijos rankų, kuri buvo juos pagrobusi ir kankinusi. Lietuvoje pa-
gCObtas karys šutov iki šiol dar nesurastas. 

Tokiais veiksmais prieš įkurdintų Lietuvoje sovietu kariuome
nes dalinių karius Lietuvos valdžia stengiasi padaryti neįmanomą so*I 
vietiškų kariuomenės dalių buvimą Lietuvoje. ; 

Tai liudija taip pat ir kai kurie paskutiniu laiku ypatingai daĮ?Į 
nai pasitaikę faktai, kaip gausūs suiminėjimai bei siuntimai į kon-, 
eentracijos stovyklas tų Lietuvos piliečių, kurie aptaiyauja sovietų ka-: 
riuomenės dalinius, pav., valgyklų aptarnautojų, skalbėjų ir kt., o taip 
pat masiniai suiminėjimai Lietuvos piliečių iš tų darbininkų ir technikų 
tarpo, kurie dirba prie statybos kareivinių, skirtų sovietų kariuomenės 
daliniams. Tos be jokių motyvų pavartotos ir nepagrįstos represijos 
tų Lietuvos piliečių atžvilgiu, kurie aptarnauja sovietų kariuomenės 
dalinius, turi tikslą padaryti ne tik neįmanomą sovietų kariuomenės da
linių buvimą Lietuvoje, bet ir sukelti priešingą nusistatyma sovietą 
karių atžvilgiu ir paruošti tų kariuomenės dalinių užpuolimą. 

Visi šie faktai rodo, kad Lietuvos vyriausybė grubiai pažeidžia 
jos sudarytą su Sovietų Sąjunga savitarpinės pagalbos sutartį ir redr 
giasi užpulti Lietuvoje pagal tą sutartį įkurdintas sovietų įgulas. 

2. Netrukus po savitarpinės pagalbos sutarties tarp Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos sudarymo, Lietuvos vyriausybė sudarė karinę 
santarvę su Latvija ir ^Estija, tuo būdu paversdama trijų valstybių 

\ karine santarve tai, kas anksčiau buvo vadinama Baltijos Santarve ijr 
kuriai anksčiau priklausė tik Latvija ir Estija. Sovietų vyriausybė 
laiko, jog yra nustatyta, kad ta santarvė yra nukreipta prieš Sovietų 
Sąjungą ir kad Lietuvai prisidėjus prie tos karinės santarvės, tarp 
Latvijos, Lietuvos ir Estijos štabų sudaryti ryšiai, apie tai nieko ne
žinant. Sovietų Sąjungai. Taip pat yra žinoma, kad nuo 1940 metų vasą-

*1jį rio mėnesio egzistuoja tos karinės santarvės spaudos organas "Revua 
Baltique", leidžiamas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis. 

Visi šie faktai rodo, kad Lietuvos vyriausybė šiurkščiu būd» 
sulaužė Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpinės pagalbos sutartį, ku
ria abiems šalims draudžiama "sudaryti bet kokią santarvės sutarti 
ar dalyvauti koalicijose, nukreiptose prieš vieną ii susitarusių šalių" 
(sutarties 6 straipsnis) + . . _. 

Visi šie Sovietų Sąjungos Lietuvos sutarties laužymai ir Lie
tuvos vyriausybės nedraugiški veiksmai Sovietų Sąjungos atžvilgiu 
įvyko, nepaisant išimtinai palankios ir aiškiai prolietuviškos Sovietų 
Sąjungos politikos Lietuvos atžvilgiu, kuriai Sovietų Sąjunga, kaip yrą 
tinoma, savo pačios iniciatyva perleido Vilniaus miestą ir sritį. 

Sovietų vyriausybė mano, kad panaši padėtis ilgiau negali trul$* 
ti. Sovietų vyriausybė laiko absoliučiai reikalingu ir neatidėliotini! 
dalyku: » . • .. 

1. kad vidaus reikalų ministras Skučas ir politinės policija# 
departamento viršininkas Povilaitis nedelsiant būtų atiduoti teismui, 
kaip tiesiog kalti už provokacinius veiksmus prieš sovietų įgulas Lie? 
tuvoje; _ 

2. tučtuojau Lietuvoje būtų sudaryta tokia vyriausybe, kuri 
sugebėtų ir būtų pasirengusi užtikrinti padorų Sovietų Sąjungos if 
Lietuvos savitarpinės pagalbos sutarties vykdymą ir įstengtų ryžtiifr 
gai nuslopinti sutarties priešus; 

3. kad tučtuojau būtų patikrintas laisvas įėjimas į Lietuvqp 
teritoriją numatytų įkurdinti pačiuose svarbiausiuose Lietuvos cenr 
truose pakankamo skaičiaus Sovietų Sąjungos kariuomenės dalinių, 
kad būtų galima užtikrinti Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpinės 
pagalbos sutarties vykdymą ir užkirsti kelią provokaciniams veiksmams, 
nukreiptiems prieš sovietų įgulas Lietuvoje. 

Sovietų Sąjungos vyriausybė laiko šių reikalavimų įgyvendinimą 
ta elementaria sąlyga, be kurios neįmanoma pasiekti tai, kad Sovie
tą Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutartis būtų vykdoma 
padoriai ir sąžiningai. Sovietų Sąjungos vyriausybė laukia Lietuvos 
vyriausybės atsakymo iki birželio 15 dienos 10 valandos ryto. Lietuvos 
vyriausybės atsakymo negavimas iki to laiko bus laikomas atsisakymu 
patenkinti aukščiau nurodytus Sovietų Sąjungos reikalavimus." 

Sovietų vyriausybės patiektas sąlygas konfliktui likviduoti Lie-
tttvos vyriausybė priėmė nustatytu laiku. Apygardos kariuomenė, pasi-
remdama Vyriausios Vadovybės įsakymu ir vykdydama operatyvinį 
įsakymą, pradėjo žygiuoti į Lietuvą. 
, Apygardos Karo Taryba ir Politic# Vajkįybf įj^reigpja 
paimti viso aiškinamojo darbo pagrindu TASS'o pranešamą. Griežtai 
neįsileidžiant vietinių gyventojų, praveskite postoviuose trumpus ba-
tgįįonų mitingus, kurių metu perskaitykite TASS'o pranešimo tekstą 

ir paaiškinkite visiems kariams, kokią niekšingą provokaciją rengė mū
sų daliniams Lietuvos vyriausybė. Ypatingą dėmesį atkreipkite į aiš
kinimą raudonarmiečių nužudimų ir kankinimų, įvykdytų Lietuvoje 
tikslu išblaškyti mūsų dalinius, padaryti negalimųjų buvimą Lie
tuvoje ir parengti jų užpuolimą. 

Karinė sąjunga, sudaryta tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
po to, kai Lietuva pasirašė su Sovietų Sąjunga tarpusavio pagalbos 
Stftartį, prieštarauja tarpusavio pagalbos sutarčiai, liudija, kad Lietuvos 
vyriausybė vedą dviveidę politiką, ir iš viso yra nukreipta prieš mūsų 
Tėvynę. Karo su suomiais metu Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyriausy
bės, siundomos anglų - prancūzų imperialistų, susitarė užpulti sovietų 
kariuomenę, išskirstytą Pabaltijy, ir sugrūsti ją į jūrą. Kaip tik šituo 
galima paaiškinti ryšius tarp Lietuvos, Latvijos ir Estijos armijų 
generalinių štabų, užmegztus slaptai nuo Sovietų vyriausybės. Lietuvos 
vyriausybe ne tik neįvykdė savitarpinės pagalbos sutarties, bet dar 
rengė kartu su kitais karo kurstytojais antisovietinį placdarmą Pa
baltijy. 

Išmintinga Stalino užsienių politika kaip tik laiku atidengė 
mūsų priešų klastas ir davė galimybės visiškai sunaikinti jų pinkles. 

TASS'o pranešimo aiškinimą imdami pagrindu, daliniuose su
darykite pakilias politines nuotaikas. Mitinguose organizuokite rau
donarmiečių ir komandirų pasisakymus, užginančius sovietų vyriau
sybės užsienio politiką ir visas jos priemones, naudojamas stiprinti 
mfisų vakarinėms ir šiaurinėms sienoms. Priimtas rezoliucijas galite 
spausdinti divizijų ir armijų laikraščiuose, stropiai žiūrėdami, kad nė 
vienas tų laikraščių egzempliorius nepatektų į priešo rankas. 

Visam asmeniniam dalinių sąstatui reikia išaiškinti, jog Lietu
vos vyriausybės priėmimas mūsų sąlygų dar nereiškia, kad visi prieS 
mus stovį uždaviniai jau yra išspręsti ir mes galime jaustis esą norma
liose apystovose. Priešingai, priešas klastingas, manevruoja, antiso-
vietiškas elementas, kuriam nedraugiškų sluoksnių įsakymu išdalinti 
ginklai, gali suaktyvėti, imtis provokacijų, ir mažiausias budrumo ne
tikimas prives prie rimtų pasekmių bei klaidų. 

įlaiškinkite raudonarmiečiams ir komandirams, kad mūsų dali
niai yra žygyje, kautynių apystovose, atlieka specialų Sovietų Są
jungos vyriausybės ir vyriausios vadovybės uždavinį. Bet kuris discip
linos ir karinės tvarkos pažeidimas bus traktuojams ir baudžiamas pa
gal karo meto įstatymus. , 

Visų politinių darbuotojų, partinių ir komjaunimo organizacijų, 
visų komunistų svarbiausias uždavinys — ryžtingai padidinti revo
liucinį budrumą, nesileisti save užkfupti iš netyčių, nesiduoti išprovo
kuojamiems, nedelsiant likviduoti kiekvieną, kuris tik stengtųsi imtis 
provokacijų santykiuose su mūsų daliniais. 

Žygio metu, postoviuose ir naktinėse stovyklose griežtai žiu-. 
r6ti karinės disciplinos. Išskirstytus dalinius ir štabus saugoti taip, 
kaip karo apystovose. I mūsų dalinių eiles neleisti įsibrauti nei vienam 
pašaliniam asmeniui tiek žygio metu, tiek postoviuose ir naktinėse 
stovyklose. Priminti, kad karo su suomiais metu, mūsų draugams nete
kus budrumo, atskiriems baltagvardiečiams, apsirengusiems raudon
armiečių milinėmis, pavyko prasiskverbti į kariuomenės eiles ir vykdyti 
provokacijas. 
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Negali būti nė vieno atsilikėlio nuo savo dalinių, nė vieno sava
vališkai pasišalinusio, tiek dienos metu, tiek naktį. Kategoriškai uždraus
kite palikti dalinį, neatsižvelgiant į jokias priežastis. Uždrauskite 
visiems kariams pirktis bet ką sau asmeniškai krautuvėse. J bet kok| 
savavališką savojo dalinio palikimą žiūrėkite, kaip į karinės disciplinois 
pažeidimą karo metu ir sulaužymą priesaikos, su visomis iš to išplau
kiančiomis pasekmėmis. Visų didžiųjų postovių metu ir sustojus dali
niams nakties poilsiui, būtinai padarykite visų dalinių asmeninės sudė
ties patikrinimą. u 

# 

Griežtai bauskite bet kuriuo* bandymus plėšikauti. Sovietų Sąjun
ga per visą eilę metų vedė prolietuvišką politiką ir istoriškai yra surišk 
ta draugiškumo ryšiais su Lietuvos liaudimi. Atskirų karių neleistinąjį 
elgesys santykiuose su vietiniais gyventojais duos galimybės antisovio-
tiškam elementui sustiprinti propagandą prieš mūsų tėvynę, prieš sovietų 
vyriausybės politiką. Kiekvieno raudonarmiečio, kbmandiriaus ir poli
tinio darbuotojo asmenyje didžioji Lietuvos gyventojų dalis pirmą 
kartą susipažins su raudonąja armija, jos organizuotumu ir disciplina. 
Pagal atskirų asmenų poelgius bus sprendžiama apie visą raudonąją 
armiją, apie visą Sovietų Sąjungą. Bet kuris antivisuomeniškas veiks
mas yra parankus priešams, duoda progos diskredituoti raudonąją ar
miją ir, kaip toks, turi būti persekiojamas pačiu ryžtingiausiu būdu. 

Pražygiuoją miestų gatvėmis daliniai privalo griežtai žiūrėti 
tvarkos ir disciplinos. Niekas neturi teisės rūkyti ir savavališkai apleis
ti rikiuotę. | gyventojų sveikinimus atsakinėti organizuotai, turint 
galvoje, kad Lietuvos gyventojų dalis yra palanki Sovietų Sąjungai. 
Karių išorinė išvaizda turi būti vali ir žvali. Komunistai ir komjounuo-
liai privalo visur duoti organizuotumo ir disciplinos pavyzdį. Negalim 
užmiršti, kad mes Lietuvoje randam ne tik vietinius gyventojus, bet 
taip pat ir užsieniečių, jų diplomatines pasiuntinybes, santykiuose su 
kuriomis nėra leistinas nė vienas nešvankus poelgis. 

Visų laipsnių ir rangų politiniams darbuotojams pravartu būti 
nuolatos su kariais ir atsakinėti į visus raudonarmiečius interesuo
jančius klausimus. 

Paaiškinkite raudonarmiečiams Ir. visai komanduojančiai sudė
čiai, kad raudonosios armijos daliniai, žygiuodami į Lietuvą, vykdo 
istorinį mūsų socialistinės tėvynės uždavinį — mes laiduojame sovietų 
šiaurės vakarų sienų saugumą ir užimame naudingą strateginę sieną, 
kuri leis Sovietų Sąjungos tautoms tęsti savo taikų darbą, saugant nuo 
įvairių svetimo turto mėgėjų pirmąją pasaulyje socialistinę darbininkų 
ir ūkininkų valstybę. 

Visu karinio žygio meta renkite su kareiviais pasikalbėjimu? 
šiomis temomis: 

1. Visur ir visuomet vykdyti karinę priesaiką ir atlikti pareigas 
tėvynei. Aukštai laikyti raudonosios armijos kario ginklą. 

2. Sovietiška karinė disciplina — armijos salios pagrindas. 
Kamandiro įsakymas — įstatymas. Pagelbėk komandirui kovoje. 

3. Tėvynės išdavimas — patsai sunkiausias nusikaltimas. Griež
tai saugoti karinę paslaptį. Bailys ir panikos kėlėjas — kovoje blogiau 
kaip priešas. Bėgimas iš kovos lauko, pasidavimas į nelaisvę — tai iš
davimas, tėvynės išsižadėjims, baudžiamas aukščiausia bausme. 

4. Santykiai tarp SSSR ir Pabaltijo kraštų. Provokacinė Lietu
vos vyriausybės veikla santykiuose su SSSR ir Sovietų Sąjungos prie
monės. 

Teisingi ir neteisingi karai. Visi karai, kuriuos veda darbininkų 
ir ūkininkų valstybė, yra teisingi karai, išlaisvinamieji karai. 

Apie padėtį daliniuose, jūsų nuveiktą darbą, politines nuotaikas 
teisingai ir tiksliai informuokite Apygardos Politinę Valdybą. 

Su šia direktyva supažindinkite atskirų dalinių politinius Of-
ganus, komandirus. ir komisarus. 
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Kaip matyti, apie draugiškumą visoje direktyvoje i*ė*a 
užsiminta nė menkiausiu žodeliu. Dar priešingai, Gudijos Atskiros 
Apygardos vadovybe įpareigoja armijų politrukus aiškinti kariams 
žygio į Lietuvą prasmę, remiantis TASS'o pranešimu. Šis praneši
mas, sudarytas iš vienų prasimanymų apie Lietuj foyietų ka
riuose galėjo žadinti viską, tik ne draugiškumą. 

Be abejo, šia direktyva, svarbiausiai, norėta pateisinti pa
čius save. Kariai turėjo būti įtikinti, kad žygis yra pačios Lietuvos 
išprovokuotas ir neišvengiamai reikalingas, nes Lietuva akiplė-

Tikros O* 
ir odelės 

• Juodos Raudonos • Rudos 
• Žalios • Smėlinės 

Specialus 1440 piniginių pir
kinys. Visokios rūšys ištisai 
šeimai. 2-1 

59c viena 
Baseaient Notions Qep4urio»ent 

Fabrikiniai pavyzdžiai! 

3.95 iki 5.95 

i Juosmenines 

PEREITĄ 
PIRMADIENI 
PORDUOTA 50! 

Lygiai 180 pavyzdinių $aoa-

meninių. Užsegamos arba už

traukiamos. Brokadinės me-> y v * t 
džiagos. Pusiniai dydžiai. 

wSUr /w, s. w s 

Basement Corset Department », 

VYRAMS 

tikros kiauliagrūdines karves odos 

Rayono satino ir pusdrobės 

" Reguliariai 1.00 
krūtinukai 

.99 
12.00 VALIZOS 

Tikros kiauligrūdinės karvės 

odos valizos. 18" dydžio su 

užtrauktuvu. Stiprus užraktas 

ir raktas. Smėlinės spalvos 

siūlės ant turtingų apvadų. * Plius 20 % 
Fed. Mokesč. 

Basement Luggage Department 

5 . v $ 

h ̂ 4, iž -< < J; Vi A-B-C formų 

« Easement Coca* 

2 » 
VA ir B formų, 32 ik 38. Balti 

ausvi, melsvi ar juodi. 

IM ir L1» KRUTINU K AI 

Stambūs krūtinukai 88c 

, •<& 

šiškai laužo sutartį lt kėsinasi prieš sovietų kariuomenę, ko 
reikia ją jeigu jau ne nubausti, tai bent sutvarkyti... 

Atitinkamai nuotaikai kariuomenėje sukelti, reikėjo pra
sitarti ir apie tikrąją to žygio prasmę, kuri prieš Lietuvos visuo
menę ir prieš visą pasaulį kaip tik tuo metu buvo oficialiai slepia
ma ir kitaip aiškinama. Todėl ne tik ši direktyva buvo laikoma 
slapta, bet joje įsakyta, kad ir į karių susirinkimus, kur tie 
klausimai turėjo būti aiškinami, jokiu būdu nepatektų joks vie
tinis gyventojas. Be to, direktyvoje įsakoma "suorganizuoti" at
skirų karių "pasisakymus", susirinkimuose sudaryti tam tikras, 
Stalino ir vyriausybės politiką giriančias rezoliucijas, leidžiama 
visa tai spausdinti karinių dalinių laikraščiuose, bet įsakoma, kad 
nei vienas toks laikraštis nepatektų į vietinių gyventojų rankas, 
nes juk ir iš tų rezoliucių būtų matyti, kad iš tikrųjų yra galvo
jama ne tas, kas viešai skelbiama. 

Būdinga yra ir tai, kad kariuomenei einant į Lietuvą, 
duodamos ir elgesio pamokos, kurios yra labai panašios į pamo
kymus labai išdykusiam ir apsileidusiam vaikezui, pirmą kartą 
vedamam į svečius. Svarbiausia tų pamokymų priežastis, kad čia 
reiks pasirodyti ne tik prieš vietinius gyventojus, kurių vienų gal 
nė nereiktų labai paisyti, bet ir prieš kitų kraštų diplomatines pa-
siutinybes! Galima spręsti, kad toks "išeiginis" elgesys raudo
nojoj armijoj armijoj nebuvo įprastas ... 

Svarbiausios šios direktyvos vietos, žinoma, yra tos, ku
riose atvirai pasakoma Lietuvos okupacijos tikroji priežastis — ne 
pasakos apie karių grobimus ir apie karines sąjungas, bet tai, kad 
tuo yra "vykdomas istorinis socialistinės tėvynės uždavinys — lai
duojamas šiaurės vakarų sienų saugumas ir užimama strateginė 
siena". Lygiai įsidėmėtina ir ta vieta, kur tiesiai pareiškiama, kad 
"visi karai, kuriuos veda darbininkų ir ūkininkų valstybė, yra tei
singi karai, ięlaisvinamieji karai". "Darbininkų ir ūkininkų" val
stybė, žnoma yra tik komunistų diktatūros vadovaujama valsty
bė. Taigi, jei pradeda karą komunistai, tai jie yra išlaisvintojai, 
o jei kiti, ar' jie puola ar ginasi — vistiek imperialistai! 

Visa tos direktyvos "filosofija" ir ypač tos "filosofijos" 
kariams perteikimo metodai vakariečių kariuomenėms gali daug 
paaiškinti, kodėl bolševikų kariuomenė paprastai atkakliai ka
riauja. Ypač įsidėmėtinas šis įspėjimas: "Bėgimas iš kovos lauko, 
pasidavimas į nelaisvę — tai išdavimas, tėvynės išsižadėjimas, 
baudžiamas aukščiausia bausme". "Aukščiausia bausme" arba 
"aukščiausia socialinės gynos priemone" sovietose oficialiai vadi
nama mirties bausmė. i ' , 

ARGI ATVIRAI? 
( Atkelta iš 4-to pusi. ) 

gerb. V. S. atminties sušlubavi-
mas ar šiaip koks keistas "lap
sus", kai skaitome jį skelbiantį, 
jog Klaipėdos atidavimas be pa
sipriešinimo yra įvykis, kuriam, 
esą, "regis nėra precedentų isto
rijoje". Kada kaip tik dar laik
raščiuose nebuvo gerai nudžiūvę 
dažai aprašymuose vieno iš di
džiausių tokių precedentų! 

V. S. mano, kad, jeigu Lietu
voje būtų buvęs kitoks seimas, 
tai jis nebūtų priėmęs nei vieno 
ultimatumo, nei lenkų, nei vo
kiečių, nei rusų. Atrodo, kad ir 
karinis pasiruošimas tada būt^ 
buvęs kitoks, ir būtų galima buvfc 
kam tik nori pasipriešinti. Gal 
būt... Tai visai kita tema, ne 
apie dabartinę Vliko veiklą. Ir 
čia nėra prasmės į tuos spėlioji
mus leistis. Mums tik neaišku, 
kodėl V. S. įsileido į šią digresi
ją. Jei jau kalbėsim atvirai, tai 
atrodo, kad V. S., ką tik atvykęs 
čia jau nebe kaip oficialus asmuo, 
sumanė šią progą panaudoti ir 
savo politiniam prisistatymui tų 
vietos visuomenininkų akyse, ku
rie, gal būt, domėsis jo pažiūro
mis — kas gi jis toks: ar "smeto-
nininkas", ar liaudininkas, ar dar 
koks ... Destis, žinokite, kad ši
tais klausimais aš va kaip kalbu! 

(Bus daugiau) 
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SMMESE 
DALYVAUKIM IŠKILMINGAM SUSIRINKIME ŠI SEKMADIENĮ 

Ateinantį penktadienį rugsė^ kilmingą savo narių susirinkimą, itoriaus V. Rastenio kalba ir me-
jo 8 dieną. Amerikos lietuviai, kuriame dalyvauti kviečia ir visą Į nine programėle. Atsilankykime 
būdami toli nuo savo krašto, gal1 Clevelando lietuvių visuomenę. į šį susirinkimą gausingai, bent 
ne visi beprisimena ir tos dienos Tai bus susirinkimas ne kas-Į dvasioje pabendraukime su tais 
bažnytinius atlaidus, kurie Lie- dieniniams klausimams svarsty-
tuvoje daug kur būdavo populia- ti, o tautinei lietuvių šventei ati 
rūs. Bet nuo 1930 metų, kada \ tinkamai paminėti. 
visa Lietuvo labai iškilmingai mi-Į Susirinkimas bus Lietuvių Sa-
nėjo Vytauto Didžiojo jubiliejų jlėje, 11:30 vai. preš pietus ir 
—500 metų ne tik nuo jo mirties, truks visai neilgai. Susirinkimo 
bet ir nuo Lietuvos galybės iški- programoje numatoma šios šven-
limo į aukščiausį laipsnį — nuo tės progai skirta DIRVOS redak-
tada Lietuvoj pradėjo švęsti rug
sėjo 8 dieną, kaip tautinę šventę, 
kaip Liotuvos garbingos praei
ties paminėjimo dieną. 

. Clevelande šįmet nesusidarė 

mūsų broliais lietuviais, kurie 
ypatingai jautriai, bet tik slap
tai tegali prisiminti tas dienas, 
kai toji šventė iškilmingai ir 
džiaugsmingai buvo švenčiama, 
kai ji tėvynėje buvo tas pats, jei 
ne daugiau, kaip čia, Amerikoj, 
Padėkos Diena. 

AR NE LAIKAS KAŽKĄ! PRISIMINTI? 
Štai jau įžengiame ir į rugsėjo i Vaidinimas rengiams rūpestin-

mėnesį. Pirmadienį bus atšvęsta 'gal- Netrukus DIRVOS lange 
. Darbo Diena, kuri čia yra lyg va-bus galima pamatyti ir visą eilę 

pa an ių są ygų tą dieną iškil- saros pabaigos ženklas, arba bent fotografijų iš to vaidinimo, kurių 
mmgiau atžymėti, bet Kultūros, pjrmas skambutis baigti vasaros dalį nuo kito numerio pradėsime 
Fondo valdyba vis dėlto nutarė,' - -
«  1 '  w i i - • • •  «  •  i  UlIlVgClo •  •  •  X L  V IcUUlIlCIlllH.i o*7 

a >pac a artimais laikais, ka- venjmag skuka baigti visus savo 
pramogas ... Ir visuomeninis gy-| parodyti ir tiems skaitytojams, 

kuriems per toli ateiti jų pasižiū-«  i * i  .  _ ,  t  »  v n i i i i u o  o a u  w c i  v i o u o  o a v  v  

a ie vienas įetuviškas dvasios pasireiškimus gamtos prieglobo-
atgaivimmas toks brangus ir rei- j j e  i r  r e n g i a g i  g r j ž t i  . p a s t o g e s <  

a mgas, netinka tokią dieną Tadėl tikrai jau laikas prisi-įmėti maža. Labai patariama pa-
tylomis. ^ [ minti, kad Clevelando lietuvių Įsiskubinti paimti ar bent užsisa-

o ėl sį sekmadieni, dar prieš visuomeniškų pramogų rudens kyti ir bilietus, nes kai jų neliks, 
Kultūros Fondo sezonas šįmet atidaromas 

j DIRVOS vakaru! 
j Tai buvo paskelbta jau pava
sarį, tai gal kai kas tą jau bus ir, 
primiršęs — tai kaip tik dabarn^£r3Žino ^ kantriai laukia 
, J VII/VOmA O Ą  AMAn U ill rt4-11 Irni 

jau laikas tą prisiminti ir pasi
žymėti kalendoriuje, kad: 

valdyba šaukia ta intencija iš-

Joviriaš will always 

rėti DIRVOS lange. 
Kalendoriuje tą dieną pasižy-

tai kalendoriui užrašas nieko ne
padės ... 

Pažymėtina, kad pavasarį nu-
sipirkusieji beveik niekas bilie-

b^fnporfdnt 

sęcur̂  

ihdeRefiįĄĮ^?^ jmj 

Savers always welcome 

j rugsėjo 24 dienos. Bilietų kai-
|nos yra po $1.00 ir po 80 centų, 
i Kitą savaitę bus dar kartą pa-

j Sekmadienį, rugsėjo 24 dieną j skelbtas vietų planas, kuriuo, 
negalima pasižadėti niekur kitur, j kaip jau anksčiau Įsitikinome, 
nes reikės i Lietuvių Salę, kur .daugumas labai miefei naudojasi, 

j! us DIRVOS vakaras, kur maty-,Reikia Įsidėmėti, kas bus anksty-
sime linksmą ir įdomų vaidinimą!vesnis, tas už tą patį pinigą ga-

1— trijų veiksmų komediją "Mo- lės išsirinkti geresnę vietą (nors 
terims neišsimeluosi". ir visos vietos nėra blogos!). 

C!evy$n6 
prvęĄ C^mpaiiij 

f£jj££AL Htruili iN&ukAftb£ būftPdRATlIH 

SLA 136-tos KUOPOS ]NAUJOSIOS PARPf.fOS SODU 
SUSIRINKIMAS JAU NEILGAI NAUDOSIMĖS 

bus kitą sekmadienį, rugsėjo 10 Kadangi numatoma statyti 
dieną, 12:00 valandą, Lietuvių nauja bažnyčia ir mokykla, tai 
Salėje. Kviečiami dalyvauti na- kitais metais dabartinio sodo ne
riai ir norintieji įstoti. beliks — jis bus užstatytas. Todėl 

klebonas ir parapijos komitetas 

PRIMENAME 

kad kitą sekmadienį, rugsėjo 10 
dieną Naujosios Parapijos sode 
bus Tremtinių Draugijos rengia
mas piknikas. 

OHIO BELL TLEFONŲ B-Vfi, 

kurios telefonais visi naudoja
mės, išsirinko sau naują iždinin
ką — Ralph Edfard Hiskey. Se
nasis iždininkas, ištarnavęs šioj 
bendrovėj 50 metų, pasitraukia 
į pensiją. 

Naujojo iždininko karjera ti
pingai amerikietiška. Jis yra bu
vęs maisto krautuvės tarnautoju, 
keliaujančiu šepečių pardavinė/-
toju, vėliau dirbo prie statybos 
ir tiktai būdamas „studentu 1923 
metais jis gavo pirmąją tarnybą 
telefonų bendrovėje, kur iki šio 
laiko iškilo jau į vieną iš aukš
čiausių vietų šimtais milijonų 
dolerių apyvartą skačiuojaneioje 
įmonėje. 

SIDABRINĖS VESTUVĖS 

K. Lasnikai, kurių namuose 
yra DIRVOS redakcija, pereitą 
sekmadienį šventė savo sidabri
nes vestuves. Ta proga Lietuvių 
Salėje buvo iškilmingos vaišės, 
į kurias buvo sukviesta daug sve
čių, sukaktuvinikų senų draugų, 
ir daug naujų, tik neseniai į šį 
kraštą atvykusių. DIRVA jun
giasi prie visų geriausių linkėji
mų, ta proga pareikštų sukaktu
vininkams ir jos pastogės šeimi
ninkams. . 

BALDAI 
2 dalių gyv. kamb. komplektas 
8 dalių valg. kamb. — geri ir 
gražūs. 1239 East 101 St. 
Telefonas: SW 1-0492 

RKO Keith's 105th 
Rugp. 30 — rgs. 2 "Treasu

re Island" su Bobby Driscoll. 

IEŠKO 3 — 5 KAMBARIŲ 
būtoj. Jauna jaunavedžių pora, 
abu dirba. Pranešti Mrs. Fator, 

telefonu Nr. IV 1-4627 

PALAIKYKIME TUOS 

kurie skelbiasi DIRVOJE! 
t 

Ą 

GRAŽUS KAMBARYS 
su teise naudotis kitais kamba
riais ir virt., 1 ar 2 suaugusiems. 
9109 Morris Ave. SW 1-0327 

REZIDENCIJAI IR BIZNIUI 
tinkama nuosavybė parduodama. 

Arti prie Superior Avenue. 
1324 Addison Rd. HE 1-5709 

NEW CHINA RESTAURĄNT 
Cleveland's Finest and Most Beautiful 

' Eating Place 
CHINESE and AM. *RICAN DISHES 

1700 EUCLID AVE. 

KETURI KAMBARIAI 
dviems vyrams, dviems moterims 
arba dviejų asmenų šeimai. 

Informacijos DIRVOJE 

PIRKSIU VARTOTĄ PIANĄ 
Prašau siūlyti vakarais nuo 6:00 
iki 7:00 vai. telef. EN 1-4486 * 

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

Jūs fotografuojat ir norite, 
kad nuotraukos būtų geros. 

Savo filmas atsiusite mums 
aiškinti, dirbti atspaudas ar pa
didinimus. 

B. Gaidžiūnas 
6820 Superior Am 
Cleveland 3, Ohi* , 

SUOPIS FURNITURE 
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 

Musų specialybe 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Dabar yra laikas paskubėti įsi
rašyti, nes iki spalių mėnesio ne
reikia mokėti Įstojamojo mokes
čio ir nereikia mokėti už sveika-

• • 

jTaip pat popieriuojame arba! 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
[16908 Endora,Rd. KE 1-87941 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jū.sų 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 

kviečia bent dabar juo pasinau
doti. Kaip tik ir šį sekmadienį, 
rugsėjo 3 dieną parapija rengia 

j tos patikrinima. Norintieji įsi- Pa_futini Ji™4 sa™ Pikniką mi-
rašyti galite kreiptis j kuopos'neto.ms plytom paremti ir 
pirmininką Joną Alekną, 1847 Riečia visus gaus.a. aps,lankyt.. 
E. 86 St.. tel. CE 1-6983 Primenama, kad ta. bus Dardo 

Dienos išvakarėse, kuri daugu
mui bus kaip tik nedirbama die
na, tad ir ilgiau pasilinksminus 
bus galima pasilsėti. 

HIPPODROME 
"Nuo rugsėjo 6 dienos pradeda-

SLA 14-tos KUOPOS PIKNIKAS 

pereitą sekmadienį pusėtinai nu
sisekė, nors lietus jį kiek ir pa
krikštija Buvo susirinkę apie 
pora šimtų su viršum žmonių, 
daugiausiai kuopos nariai ir jų j ma rodyti 20th Century Fox mu 
pažįstamieji. Buvo ir iš toliau zikinė spalvota filmą "My Blue 
atvykusių svečių, pav., J. Verbe-|Įjeaven» su Betty Grable ir Dan 
la net iš Floridos. Dailey. Tarp ko kita tai yra iš da-

Piknike, be šokių, bufeto ir!lies ir dokumentinė filmą, nes 
pasišnekučiavimų, kitokfog pro- joje plačiai pavaizduojamas tele
gramos nebuvo rengta. 'vizijos veikimas. 

•.i, 't ,. 
Efest Wishes Ottr Friends and Patrons 

* 

FIORDALISI FURNITURE COMPANY 

Complete Home Furniture Appliances and 

•> 
Television 

Shop and Save at Our Stare 

12106 Superior Ave. GL 1-3768 

JONAS G. 
POLTEE 

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 

Greetings and Best Wishes to the 

Lithuanian People 

ROBERT W. CHAMBERLIN 

Candidate for 

J U D G E  

OF COMMON PLEAS COURT 

SVEIKINIMAI ir GERIAUSI LINKĖJIMAI 

» ^ » 

THE FARMERS NATIONAL BANK 

T R U S T  C O M P A N Y  

ASHTABULA, OHIO 

Greetings and Best Wishes to Our Friends 

t and Patrons 

KINGSBURY COAL and ASPHALT 
COMPANY 

5003 Holyoke Ave. UT 1-8000 

CLEVELAND, OHIO 

Malonus Vasaros Laikas Praeis! 
žmogus turi rūpintis apie artėjančio rudens ir ateinan

čios žiemos reikalus. 
Malonesne ateitim žmogui irgi reikia rūpintis ir tam 

tikslui reikia taupyti. 
Taupymas yra tikras kelias * į laimę. Lietuvių Bankas 

yra saugi ir pelninga taupymo vieta. 
Santaupos čia yra apsaugotos Federal Insurance Corp. 

ir Jungtinių Amerikos Valstybių valdžios. 

čia ir šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki 1 vai. 9. p. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 

r. 

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

THE HENRY tURNACjE CO.r M*dma, Ohio 

P J K E R S I S  
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

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

Norėdami pigiai pirkti namu* mieste arba priėmiesčiuoee, kreip
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

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

Pilhai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBIilSIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllKlllllllliniiailUMAUllltlP. 

I J. S AMAS - JEWELER 
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

Dabar jau turime didesnį rinklnĮ Deimantų, žiedų, Laik
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

«ililllllllllKIIIII!lllllllllllllllllllllll|]|llllf|||||!llllllll||||||||||!J|||||(||||||||||lllllllllllf? 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktore 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
-HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui « 

Delia E. Jakubs & William J. Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojti 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue > < ENdicott 1-176S 

. . - r *  
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