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M Ū S U  
VISUOMENĖJ 

f Tautines Sąjungos 
Konferencija 

: Nors tai turėjo būti tik Są-
fjungos Tarybos narių posėdis, 
tačiau, valdybai pakvietus ir 
skyrių pirmininkus bei atstovus, 
faktiškai tas poėdis virto skyrių 
atstovų konferencija, kurioje iš 
keturiolikos veikiančių skyrių 
nebuvo atstovaujami tik du: "to_ 
limcsios šiaurės" — Lawrence, 
Mass., ir tikrai tolimų vakarų — 
Los Angeles, Cal., skyriai. 

Konferencija pasižymėjo savo 
Sklandžiu ir pozityviu darbin
gumu. Daugiausiai laiko buvo 
pašvęsta Amerikos Rietuvių Ta
rybos ir Bendruomenės klausi
mui, kurį plačiai apsvarsčius pri
imtas nutarimas, išdėstytas ša
lia skelbiamoje rezoliucijoje ir 
plačiau nušviečiamas 8-me psl. 

Svarstant tolimesnės veiklos 
klausimą, tarp kitų dalykų, nu
tarta įpareigoti skyrius gyviau 
susirūpinti su Sąjunga bendra
darbiaujančios spaudos nlatim* 
mu ir talkininkavimu jai. 

Konferencija nustatė ir bu
simojo Sąjungos seimo vieH — 
Tabor Farm, Mich., J. Bačiūno 
vasarvietėje, kuri ir kitn ameri
kiečiu organizacijų dažnai nau
dojama įvairiems jų suvažiavi
mams, kaip teikianti labai pa
togias sąlygas suvažiavimų dar
bingumui. Valdyba vėliau įvy
kusiame posėdyje nustatė ir sei
mo data, būtent. 1951 metu ge
gužės 19 ir 20 dienas — lygiai 
antrųjų metinių išvakarėse nuo 
pirmojo Saiungos seimo, įvyku
sio New Yorke, 1949 metų ge
gužės 21-22 d. 

Skvriai kviečiami jau dabar 
pradėti rengtis seimui, ypač or
ganizuoti lėšas tam, kad visi 
skyriai galėtų nusiusti j seimą 
pilna delegatu skaičių ir tu de
legatu. kuriuos išrinks, neparei
namai nuo to, ar kas apsiima sa
vo lėšomis ! seims vykti, kaip 
dažnai organizacijų reprezen-
tavime atsitinka. * 

Tautos namu statymo užsi
mojimas, pradedant nuo didžiau
sios lietuviu koloniios — Chica-
gos, yra vienas iš žymiausiu už-
simoiimu, apie kurį smulkiau 
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kalbėti tuo tarpu darker anksti 
bet atrodo, kad ereit bus sali
ma kalbėti su visai konkrečiais 
duomenimis. Tam reikalui vyk
dyti sudaroma speciali komi
sija. kurios pirmininku pakvies
tas šio sumanymo kėlėjas J. Ba-
liūnas. Jam. bendradarbiaujant 
su Sąjungos pirmininku A. Oliu, 
palikta teisė sukviesti kitus 
kompetentingus komisijos na-
*ius. 

Kataliku koncrreso 
nutarimai 

Jau pasirodė spaudoje prieš 
tris savaites Pittsburghe įvyku
sio katalikų kongreso nutarimai. 
Be katalikų akcijos, katechiza-
cijos, lietuvių dailininkų kvieti
mo bažnyčioms papuošti, yra nu
tarimu, liečiančių ir bendrus lie
tuvių visuomenės reikalus. 

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės reikalu kongresas nutarė 
priminti, kad būtų paspartinto^ 
to klausimo studijos. 

Švietimo reikale nutarta su
daryti pedagogų tarybą, suda
rytą iš Kunigų Vienybės, Mari
jonų, Jėzuitų, Pranciškonų ir 
lietuvių katalikų mokytojų at
stovų. Tarybą turi organizuoti 
Liet. Kultūros Institutas (da
bar vadovaujamas kun. Jūro). 
Parapijinės mokyklos ragina-
Jtios įvesti lietuvių kalbos bei 
Lietuvos istorijos ir geografijos 
dėstymą. 

Spaudos reilrale raginama 
remti Aidus, Ateitį ir Ecrlute 
(kuri, berods, pergyvena krizę). 
Nutarta organizuoti mažame* 
®us vaikus į centralizuota drau-! 
f i ją. Organizavimas, Kunigui 

TRUMANO SĄLYGOS 

Lietuvo pajūryja nepriklausc mybės metai žvejai gaudydavo gitarą. 

Dabar ten rusai stato įtvirtinimus, o lietuvius žvejus naikina. 

SIŪLO TARYBAI 
tapti Bendruomenės Vadovybe 

ALT Sąjungos konferencijos nutarimai. 
ALT Sąjungos Tarybos, sky

rių pirmininkų ir atstovų konfe
rencija 1950 m. spalio 14-15 d.d. 
New Yorke, Statler viešbutyje, 
apsvarsčiusi Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės organizavimo ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos vei
kimo klausimus,, priėjo šqp iš
vadų : 

1. Siekimas suorganizuoti 
Amerikos lietuvius i glaudesnę 
bendruomenę, vadovaujantis Lie
tuvių Chartos dėsniais, yra vi
sokeriopai remtinas. 

2. Vliko paskelbti Laikinieji 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės santvarkos nuostatai dėl šio 

krašto lietuvių gyvenimo sąlygų 
negali būti sėkmingai pritaikinti 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nei. 

'3. Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės santvarka turi būti 
sudaryta, atsižvelgiant šio kraš
to bendruomenės istorijos ir jos 
susiorganizaviraa bei veiklos 
tradicijų. 

šitoks bendruomenės susior-
ganizavimas tegali būti atliktas 
atitinkamai pertvarkant Ameri
kos Lietuvių Tarybą. 

Remdamasi šiomis išvadomis, 
konferencija 

n u t a r ė :  

Vienybei pritariant,, pavedamas 
ateitininkams. Skautų organi
zacijai pareiškiamas sąlyginis 
pritarimas — jei ji bus tinka
moje globoje ir jos. vadai bus 
sąmoningi katalikai. Todėl no
rima, kad skautų vienetai steig-
tųsi prie parapijų ar vienuolynų. 

Kitais metais nutarta minėti 
Mindaugo krikšto 700 metų ju
biliejų. 

"Gabijos" metines 

Pereitų metų rudenį Brookly-
ne, N. Y., įsisteigė Lietuvių 
spaudos Centras Amerikoje — 
"Gabija", kuri pirmoje eilėje pa
siryžo sutelkti visas laisvame 
pasaulyje išleidžiamas lietuviš
kas knygas ir jomis aprūpinti 
pasaulyje išblaškytus lietuvius. 
Užmezgus ryšius su leidėjais, 
jau po poros mėnesių iš Vokie
tijos, Anglijos, Pietų Amerikos, 
Kanados ir pačių JAV į "Ga
bijos" lentynas suplaukė tūks
tančiai knygų. 

Iki to laiko liet. knygų plati
nimas JAV nebuvo centralizuo
tas, tad neretai skaitytojai ieš
kodavo vienos ar kitos knygos 
ir jos nerasdavo. Dabar "Gaįi-

ja" atėjo į pagalbą ir užmezgė 
ryšius su knygos mėgėjais. 

Per vienerius savo veiklos me
tus "Gabija" išleido į pasaulį 
tūkstančius tomų lietuviškų kny
gų. Jomis aprūpinta ne tik lietu
viai JAV ir kituose kraštuose, 
bet taip pat ir didžiosios ame
rikiečių miestų ir universitetu 
bibliotekos, kurios ir dabar nuo
lat papildo savo lentynas lietu
viškais leidiniais. 

Greta lietuviškų knygų plati
nimo, "Gabija" ėmėsi ir jų lei
dybos. Pirmasis "Gabijos" lei
dinys JAV yra G. A. Buerger 
"Barono Miunchhauzeno nuoty
kiai", išleisti šiemet, šiuo metu 
spausdinama Juozo Krumino 
apysaka "Naktis viršum šir
dies", ruošiamasi leisti Jurgio 
Jankaus, Nelės Mazalaitės, Jur
gio Savickio ir kitų rašytojų kū
rinius. Ateityje "Gabija" nusi
stačiusi leisti tik lietuviškus au
torius. 

Nuo šių metų pavasario "Ga
bija" įsikūrė savose patalpose — 
340 Union Ave, Brooklyn, N. Y. 

Tai, atrodo, yra vienintelis lie
tuviškas knygynas visoje Ame
rikoje, kur sutelkti visi lietuviš
kieji leidiniai. 

Pavesti ALTS atstovams Ame
rikos Lietuvių Taryboje siekti, 
kad ALT nebeatidėliodama im
tųsi Amerikos Lietuviu Bend
ruomenės organizavimo ir pri
taikintų savo santvarką Bend
ruomenės uždavinių vykdymui. 

Valdybai pavedama artimiau
siu laiku parengti konkretų per
siorganizavimo projektą ir pa
vesti Sąjungos atstovais AL 
Taryboje pasiūlyti jį. 

Antradienio vakarą preziden
tas Trumanas, ką tik pasima
tęs su generolu MacArthuru, 
pasakė par radiją kalbą, kurioje 
paminėjo, kad jis su generolu 
kalbėjosi visais Tolimųjų Rytų 
klausimais, kurie nėra vien tik 
karinio pobūdžio. Jis nurcdė, jog 
buvo kalbėta ne vien apie Ko
rėją, bet ir apie Japonijos ateitį 
bei kitus tos srities klausimus. 

Ir šį kartą prezidento kalboje 
daugiausiai dėmesio buvo skirta 
Azijos reikalams. Bet dalis kal
bos buvo skirta ir atsakyti į 
naujausiąją Maskvos "taikos 
ofenzyvą". Jis nurodė keturias 
sąlygas, kuriomis Maskva galė
tų ne žodžiais, o veiksmais įro
dyti, kad ji tikrai neari taikos. 

Štai tos sąlygos 
1. Vietoj miglotų pažadų ir 

melagingos propagandos, pereiti 
prie Jungtinių Tautų Organiza
cijos statuto vykdymo. 

2. Prisijungti bent dabar, jei 
nepadarė to anksčiau, prie pas
tangų, kad Korėjos agresoriai 
jtuojau nustotų kariavę it* pa
dėtų ginklus. 

3. Atidaryti geležinę uždangą 
ir leisti laisvą informacijų bei 
minčių pasikeitimą. 

4. Prisijungti prie Jungtinių 
Tautų Organizacijos pastangų 
sukurti veiksmingą kolektyvaus 
saugumo sistemą, kurios dėka 
Tbūtų galima išjungti* iš apyvar

tos atominę bombą ir griežtai 
sumažinti visokį kitą apsiginkla
vimą. 

šios sąlygos, žinoma, Maskvai 
vargiai ar gali būti priimtinos. 
Kai kurias ji galėtų tariamai ir 
priimti, tačiau sunku patikėti, 
kad tai galėtų būti padaryta be 
"užpakalinės minties". Bet tre
čiosios sąlygos Maskva tikrai 
negali priimti. Nes laisva in
formacija ir laisvas minčių pa
sikeitimas, jei jis ištikrųjų bū
tų įvykdytas, bolševikinei val
dymo sistemai būtų greičiausiai 
daug pavojingesnis, kaip visos 
atominės bombos. 

Šiaip jau Trumano, kaip ir 
visų kitų politikų, viešai skel 
biamuose planuose vis nematy
ti drąsaus pasisakymo, kuris ro
dytų, jog yra pairyžimo eiti iki 
.pikto iš pačių šaknų išrovimo. 

Tuo tarpu daroma ispūdžio, 
kad galima palaikyti "gerus kai
myninius santykius", jei Mas
kva toliau neis, nebegrobs dau
giau kraštų. Apie pagrobtųjų 
laisvę atvirai vengiama kalbė
ti... Tik tas vienintelis reika
lavimas — atidaryti geležinę 
uždangą laisvam minčių ir in
formacijų pasikeitimui — būtų 
žingsnis ta linkme, tačiau kaip 
tik dėl to ir nėra vilties, kad 
tautų pavergėjai sutiktų nerti 
sau šią kilpą ant kaklo... / 

Korėjos karas baigiasi? 

Konferencija, išklausiusi sky
rių atstovų pranešimus ir pra
nešimą bei diskusijas dėl Są
jungos ateities veiklos, 

r a d o :  
1. Sekmingesniam veikimui 

reikėtų laiku išryškinti Sąjun
gos nusistatymą iškylančiais lie
tuvių viuomenės reikalais; 

2. Turėtų būti sudaryti ir rū
pestingai vykdomi ne tik Sąjun
gos Centro, bet ir skyrių meti
niai veiklos planai; ; 

3. Paskirstyti dartaįt vykdymų 
sritimis ir numatyti atsakingus 
jų vykdytojus; 

4. Skyriai savo iniciatyva tu
ri imtis patvarkyti visus jų ri
bose iškylančius lietuvių veik
los reikalus, 

. šios savaitės pradžioje ameri
kiečių kariuomene jau prisiarti
no iki 8 mylių nuo Pyongyango, 
šiaurinės Korėjos sostinės. Ry
tinėje pakrantėje pietinės Ko
rėjos armija paėmė Hungnam 
ir Hamhung miestus, kurie apie 
110 mylių į šiaurę nuo Pyongy
ango ir apie tiek pat nuo Man-
džiūrijos sienos. 

Komunistinė šiaurinės Korė
jos vyriausybė ir aukštieji val
dininkai esą jau pabėgę iš Py-
onyango kaž kur Mandžūrijos 
sienos link. 

Tarp amerikiečių ir pietinės 
Korėjos armijų vyksta lenkty
nės — kas greičiau pasieks Py-
ongyangą. Pietiečių daliniams 
vadovauja generolas, kuris pats 
yra gimęs Pyongyange. Ameri
kiečiai tikisi išvaduoti apie 800 
nelaisvėn patekusių savo drau
gų, kurie, dar manoma, esą Py
ongyange. 

Vyrauja nuomonė, kad, paė

mus Pyongyangą, baigsis bet 
koks organizuotas šiauriečių pa
sipriešinimas. Jau ir dabar daug 
jų pasiduoda į nelaisvę, dar dau
giau meta ginklus ir slepiasi. 

Tuo būdu dar šią savaitę gali 
pasibaigti Korėjos karas. Bet vi
siškos tvarkos sugrąžinimo ir 
visiško nusiraminimo greit dar 
nesitikima, kadangi numatoma, 
jog nemaži komunistinės armi
jos daliniai išnaudos visas Ko
rėjoje labai patogias partizani
nio karo galimybes. 

Manoma, kad karines pajėgas 
Korėjoje tuo tarpu vis dar rei
kia didinti, o ne mažinti. 

Pietų Korėjos prezidentas bu
vo užsimojęs apimti valdžią vi
soje Korėjoje, bet JTO nutarė, 
kad jo vyriausybės veikimas yra 
visiškai teisėtas tik iki 38 para
lelės. Toliau laikinė administra
cija organizuojama iš vietiniu 
gyventojų, okupacinių pajėgų 
priežiūroj e* 

Svarstant Sąjungos ateities 
veiklos uždavinius, konferencija 
su ypatingu dėmesiu įvertino p. 
J. Bačiūno pasiūlymą suorgani
zuoti lietuvių kolonijose Lietu
vių Tautos Namus, visų pirma 
C h i c a g o j e  i r  n u t a r ė :  
įpareigoti Centro Valdybą šį 
vertingą pasiūlymą įgyvendinti, 
panaudoja*! Tisas reikalingas 
priemones. 

Visi Sąjungos nariai kviečia
mi savo darbu ir įnašais parem
ti šio sumanymo įvykdymą. 

TRUMPAI KALBANT 
• Iš Austrijos ateina žinių, kad 
tenykščiai komunistų vadai, dėl 
nepasisekusio Vienos streiko, 
pateko į Maskvos nemalonią. 

• Trijų gydytojų paliudijimu 
pranešta, kad Prancūzijos ko
munistų vadas Thorez reikalin
gas ilgo poilsio. Pasakojama, 
kad prancūzų komunistų vadai 
posėdyje susipešė ir Thorezas 
buvęs apdaužytas. 

• JAV atstovų rūmų narys T. 
B. Fugate rinkiminėj prakalboj 
pranešė, kad JAV sandėliuose 
jau yra 450 atominių bombų. 

• Iš Vatikano sluogsnių eina 
žinios, kad yra vilties, jog Ju
goslavijos diktatorius Tito iš 
kalėjimo paleis 1946 m. nuteis
tą arkivyskupą Stepinač. 

• Amerikos žydai savo tautie
čiams Europoje remti iki šio lai
ko sudėjo 300 milionų dolerių. 
Daugiausia pinigų panaudota žy
dų įkurdinimui. Tikisi dar su
kelti 85 mil. dolerių. 

• JAV aviacijos štabo viršinin
kas gen. Vandenbergas išvyks
ta į Europą ten esamų aviacijos 
bazių tikrinti. 

t Indokinijoje komunistei vis 
smarkiau puola prancūzus, šie 
jau turėjo apleisti visą eilę svar
bių pasienio postų. Ligi šiol ten 
vykęs partizaninis karas jau 
pradeda įgyti tikro karo pobūdį. 

Amerika yra pažadėjusi pran
cūzams pagalbą karinėmis me
džiagomis, bet, tuo tarpu, ne 
kariuomene. 
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ŠIOJE SALYJE 
ANTIKOMUNISTINIO įstatymo 
vykdymas pradžioje pasireiškė 
gana savotiškai. Apie komunistų 
organizacijų bei jų narių regis
traciją tuo tarpu dar beveik nie
ko negirdėti. Pirmieji to įstaty
mo nuostatai pradėti taikyti 
imigrantams: ne tik nuolati
niam apsigyvenimui atvykstan
tiems, bet ir svečiams. Mat, įs
tatyme yra pasakyta, kad nega
lima įsileisti į Ameriką tų, ku
rie priklausė komunistų, nacio
nalsocialistų ar fašistų parti
joms bei kitoms jų "sateliti
nėms" organizacijoms. 

Tuo remiantis tuojau buvo 
sustabdyti keli iš Vokietijos bei 
Italijos atplaukę laivai ir apie 
pora šimtų jų keleivių nugaben
ti į Ellis Island, nes keleivių 
tarpe buvo tokių, kurie savo lai
ku vienokiomis ar kitokiomis 
aplinkybėmis buvo priklausę pa
minėtoms organizacijoms. 

Sulaikytųjų tarpe buvo 20 me
tų amžiaus Austrijos pianistas, 
atvykęs koncertuoti Carnegie 
Hall. Mat, jis neslėpė, kad prieš 
10 metų, būdamas 10 metų ber. 
niukas, kai Hitleris valdė Aus
triją, noroms nenoroms turėjo 
būti Hitlerio jaunimo organi
zacijoje. Buvo sulaikyta ir vie
na vokietė dainininkė, kuri irgi. 
būdama 10-12 metų < mergaitė, 
negalėjo nebūti tokioje pačioje 
organizacijoje. Buvo sulaikytas 
ir garsusis dirigentas Toscanini, 
žinomas antifašistas. Mat jis 
Mussolinio laikais vis dėlto buvo 
Scala operos dirigentu, kuri bu
vusi fašistų partijos kontroliuo
jama ... 

Įdomu tai, kad šalia šitokių 
"fašistų" nebuvo sulaikytas nei 
vienas toks keleivis, kuris būtų 
buvęs įtariamas esąs ar buvęs 
komunistas... 

CARNEGIE ^FONDAS kaltint 
Advokatų _ Sąjungą, kad ji to 
fondo jai paskirtus pinigus nau
dojusi visai ne tam tikslui, ku
riam jie buvę paskirti. Pinigai 
buvo paskirti padėti rengti Jung
tinių Tautų nuostatams, siekian
tiems sustiprinti taiką. Tuo tar
pu Advokatų Sąjunga žymią tų 
pinigų dalį išleidusi propagan
dai prieš ... Genocido Konven
cijos patvirtinimą Amerikos Se
nate. Numatoma, kad Genocido 
Konvencija šį rudenį Senate bus 
patvirtinta. Advokatu Sąjungai 
nurodyta, kad toliau ji jau skir
tus pinigus galėsianti naudoti 

,Jtik gavusi kiekvienam atskiram 
reikalui sutikimą iš fondo raštu. 

• 
GELEŽINKELIEČIŲ unijos pa
reikalavo, kad prieš galimą algų 
ir kainų kontrolės įvedimą, ku
riuo algos būtų "užšaldytos", ge
ležinkeliečių atlyginimas būtų 
pakeltas 25-35 centus per va
landą. Reikalavimas liečia dau
giau* kftip milioną darbininkų. 

• 
IŠSIMOKĖTINAI perkantiems 
nuo šios savaitės pradžios vei
kia jau didesni suvaržymai. Au
tomobilį perkant dabar jau pri
valoma įmokėti ne mažiau kaip 
trečdalį, o pats išsimokė j imas 
sutrumpintas į 15 mėnesių, vie
toj 21. Perkant televizijos, ra
dio imtuvus, elektrinius įtaisus, 
kaip šaldytuvus, skalbiamas ma
šinas ir kt, reikia įmokėti 25% 
kainos, vietoj 15, baldams ir 
kitiems namų reikmenims — 15, 
vietoj 10. 

• 
PIRKLIAI įteikė protestą prieš 
kredito suvaržymą ir rengimąsi 
kontroliuoti kainas bei atlygi
nimus, tvirtindami, kad šiuo 
metu tai esą visai nereikalinga. 

• 

DEWEY paskelbė nebekandida-
tuosią į prezidento vietą, bet 
rekomenduoja nominuoti tai vie
tai generolą Eisenhowerį. šis, 
tačiau, gražiai padėkojęs, pareiš
kė, kad nemanąs būti kandidatu. 
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KAS ir KUR 
• Paskutiniu meta visose trijo
se Vokietijos okupacinėse zono
se lidtuvius ir kitų tautybių 
tremtinius vėl palietė stovyklų 
kilnojimo banga. Kai kurie per
kėlimai buvo atlikti staiga, IRO 
įstaigoms nuodugniai nepasiruo
šus. 
• Perkilnojimų pasėkoj e beveik 
visose vietose dar labiau suma
žėjo kultūrinio darbo bei veiki
mo galimybės. Pažymėtina, kad 
IRO nei pati steigia mokyklų 
tremtinių vaikams, nei leidžia 
tautinėms grupėms tokias mo
kyklas steigti, neduodama pa
talpų ir neprisidėdama prie mo
kytojų išlaikymo. To pasekoje, 
amerikiečių ir prancūzų zonoje 
beveik nebėra lietuviškų mo
kyklų. Kadangi vokiečių mo
kyklos taip pat nėra linkusios 
tremtinių vaikus priimti, tai lie
tuvių tremtinių vaikai dažniau-

\ si& niekur nebesimoko. 

• IRO patvarkymu likviduoja
ma DP džiovininkų sanatorija 
Heibrono mieste. Dalis ligonių 
paleidžiami iš ligoninės, kiti per
keliami j IRO išlaikomą DP sa
natoriją Amberge. Ligonys ne
linkę ten važiuoti, nes sanato
rija yra tik 30 klm. nuo Čeko
slovakijos sienos. Pažymėtina, 
kad Heilbronno sanatorijoje gy
dosi ir 30 lietuvių. 

• VLIKo ir VT pirmininkas M. 
Krupavičius grįžo iš atostogų 
ir keletai dienų tarnybiniais rei
kalais lankėsi Londone. 
• VLIKo nariai M. Valiukėnas 
ir V. Vaitiekūnas išvyko į pe
reinamąją stovyklą Rastattan, 
sutvarkyti savo emigracijos į 
JAV reikalus. 
• Ženevoj įvykstančioje IRO 
sesijoje tremtinių reikalus gina 
BALFo direktorius Europoje J. 
Valaitis ir Lietuvos konsulas S. 
Garbačiauskas, jj 

• Spalio 16 d. Paryžiuje šau-
kiamon Europinio Sąjūdžio Ry
tų ir Vidurinės Europos sekci
jos konferencijon vyksta J. Bra
zaitis. 
• Kanadoje leidžiamas laikraš
tis Nepriklausoma Lietuva turi 
išsikelti iš dabartinių nuomoja
mų patalpų. Pradėjo akciją u? 
sukėlimą $3,000 ir pirkimą nuo
savų namų. 
• Kanadoje eilė naujakurių dir
ba mokslo ir mokymo darbą, že
mės Ūkio Akademijoj dirba doc. 
B. Povilaitis, Montrealio univer
sitete dr. V. Povilanis ir dr. A. 
Jankauskas. Toronto universite
te dirba prof. J. Zubrys, J. Mau 
rūkas ir A. Josiukas. Ottawos 
universitete — dr. A. Paplaus
kas, Edmountano universitete 
— dail. P. šepetys. 
• Los Angeles lietuvių tautinių 
šokių grupė, vadovaujama L 
Zaikienės, spalio 1 d. išpildė šo
kių programą didžiulėj Los An
geles apskr. pramonės ir žemės 
ūkio parodoje, kuri įvyko Poma-
na, Cal. Kalifornijos ūkininkai 
ir vaisių augintojai pirmą karta 
matė lietuvių tutinius šokius. 
• Los Angeles lietuvių tautiniu 
šokių grupė vykdo pasirodymu* 
spalio 14-15 dienomis Tarptauti
nėje Dienoje, spalio 22 d. Expo
sition parke ir gruodžio 2 d 
Santa Anna, Cal. 
• Prof. M.' Biržiška, gen. S 
Raštikis, J. Mileris, F. Masaitis. 
V. Pažiūra ir J. Vitėnas sudarc 
komitetą sukelti Tautos Fondu1' 
pinigų, panaudojant JAV minis-
terio Lietuvai Dr. O. J. C. No-
remo dovanotą vertingą smuiką 
• Inž. L. Bajorūnas, gyvenęs 
Clevelande, persikėlė į N. Dako-
tą. Ten jis Corps of Engineers 
gavo valstybinę tarnybą. Dirbt 
prie Garrisono užtvankos, sta
tomos ant Missouri upės. 

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 

Pakvietimas užsirašyti Lietuvių Naujienas. 

Sieninis Kalendorius 1951 m. Free 

Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas 
32-jų puslapių mėnesinis žurnalas. Įsteigtas 1938 m. -
Prenumeratos kaina 1 metui $2.00; 3 metams $5.00. Adresuok: 

Nauji komisarai 
Paskutiniu metu LTSR-e Mas

kva įvykdė kai kuriuos liaudies 
komisarų (dabar vadinamų "mi
nistrais") pakeitimus. Drg. čis-
tiakovas Aleksiejus, Michailo 
sūnus paskirtas LTSR ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduotoju 
(pirmininku tebėra M. Gedvilą). 
Drg. Augustinaitis Vladislovas, 
Josifo sūnus, atleistas iš LTSR 
tarybinių ūkių ministro pareigų 
ir paskirtas LTSR žemės ūkio 
ministru. LTSR tarybinių ūkių 
ministru paskirtas drg. Mama j e-
vas Dimitrijus, Aleksiejaus sū
nus. 

Naujas plano komisijos 
pirmininkas 

' "LTSR aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo įsaku iš 1950.VIII. 
25 d. drg. Petrovas Aleksiejus, 
Michailo sūnus, paskirtas Vals
tybinės plano komisijos pirmi
ninku. (Tiesa, 1950.VIII.27, No. 
203). 

"Dramaturgą*** 
| "rašytojus" išvirtęs politi

nis komisaras Guzevičius pasku
tiniu laiku pasidarė ir "drama
turgu". Jo "Kalvio Ignoto tei
sybė" suvaidinta scenoje. Pas
tatymui vadovavo K. Kymantai
tė ir A. Kernagis. Dailininkas — 
J. Surkevięius. 

Prieš Ameriką 
Iš pakartotinai gautos liepos 

mėn. pabaigos ir rugpiūčio mėn. 
vidurio lietuvių kalba spausdi
namos komunistinės spaudo? 
skilčių matyti, kad bolševikų ve
dama priešamerikinė akcija 
dar labiau sustiprinta. Negalė
dami išugdyti priešamerikoniš-
kų tendencijų suaugusių lietu
vių tarpe, pradėjo ją vesti per 
mokyklas. Mitinguose ir moks
leivių susirinkimuose, taip pat 
spaudoje, reikalaujama "su
drausti Amerikos agresorius", 
arba "šalin iš Korėjos kruvinus 
imperialistų nagus!" 

Kulia naktimis 
Būsimojo karo ruošai, kurf. 

be abejo, bandys sukelti Sovietų 
Sąjunga, labai reikalingos dides
nės maisto produktų atsargos. 
Pasekoje to šiais metais Lietu
voje bolševikų pareigūnai sten
gėsi ištraukti iš kolchozų kiek 
galima daugiau grūdų. Su ypa
tinga partijos pareigūnų prie
žiūra visi javai buvo suvežti į 
kolchozų klojimus, be atodairos 
iškuliami ir tuojau raudonosio

mis gurguolėmis suvežti į valst. 
sandėlius, paliekant tik ma
žą jų kiekį sėklai ir kolchozi-
ninkų reikalams. Daugelyje Lie
tuvos vietų organizuotas nakti
nis kūlimas. Kolchozininkai tu
rėjo vargti dienas ir naktis, kol 
javai buvo iškulti ir išgabenti. 

Telegramos eina pescio 
greitumu 

Nekartą spaudoje ir per ra
diją Sovietai gyrėsi Lietuvoje 
nepaprastai išplėtę pašto tinklą 
ir pagreitinę laiškų bei telegra
mų pristatymą. Tačiau praktika 
nuo propagandos žymiai skiria
si. 1950.VIII.26 d. "Tiesa" pati 
nurodo faktus, kad iš Vilniaus 
pasiųsta telegrama liepos 26 d. 
pįasiekusi Daujėnus tik liepos 
28 d., taigi ėjusi tris dienas. 
Ir tai dar buvusi nepaprasta, 
bet "skubi telegrama". TSRS 
ryšių ministerijos įgaliotinis 
prie LTSR ministrų Tarybos drg. 
Belianinas šį faktą patvirtinęs. 
— Mums atrodo, kad būtų gali
ma žinią iš Vilniaus į Daujėnus 
per tris dienas atnešti pėsčio
mis .. • 

Vistiek išnaudoja... 
Nors bolševikai ir labai giria

si panaikinę "žmogaus išnaudo
jimą žmogumi", tačiau prakti
koje yra kitaip — niekur nėra 
žmogus taip išnaudojamas, kaip 
sovietinėje santvarkoje. Ta pa
ti "Tiesa" (50.VIII.27) iškelia 
faktus, kai sovietų aukšti parei
gūnai verčia vargšus, blogai at
lyginamus ir dar blogiau mai
tinamus, Lietuvos darbininkus 
dirbti jų asmeniškus darbus, 
dargi nieko už tai nemokėdami. 
Kaip pavyzdys nurodomas Kau
no kelių eksploatacijos ruožo 
IX distancijos kelių ministras 
Liaudanskas, naudojąs darbinin
kus asmeniškiems darbams. Be 
to, daugelyje vietų esą vengia
ma išduoti darbininkams darį>o 
kjp^gutes. 

Kiauri sandėliai 
Visa bolševikinė spauda* be 

atodairos ragina Lietuvos kol
chozus skubiai suvežti į valsty
binius sandėlius savo grūdus. 
Tačiau iš "Tiesoje" atspausdin
tų korespondencijų matyti, kad 
ir tie patys sandėliai nėra kaip 
reikiant paruošti, štai kaip "Tie
sos" korespondento žodžiais (Nr. 
199 — 50.VIII.23) atrodo Rad
viliškio grūdų centriniai sandė
liai: "Stogai kiauri, grindys ne
sutvarkytos, grūdų valymo ma
šinos neaprūpintos pilnu sietų 

komplektu, grūdų valymo aikš
telė neparuošta". Negeriau ir 
kitur: "Baisiogalos grūdų pa
ruošų punkte sandėliai "atre
montuoti, bet sandėlyje Nr. 1 
per stogą teka, sandėlis Nr. 7 
visiškai netinka grūdams lai
kyti. Kėdainių grūdų paruošų 
punktas neparengė galutinai 
technikinės bazės grūdams pri
imti. Sandėliuose, kur laikomi 
grūdai, sienos šlapios. Grūdai, 
žinoma, dėl to genda. Dviejų 
sandėlių stogai kiauri. Joniškio 
grūdų paruošų punkto direkto
rius drg. Marčenko nurodė atas
kaitoje, kad punkte pilnutinai 
parengta technikinė bazė. Tuo 
tarpU sandėlių Nr. Nr. 5, 8, 10 
stogai nesutaisyit, sandėlyje Nr. 
3 reikia dėti naujas grindis, 
sandėliai nedezinfekuoti." 

Ir kolchozai vengia duoti 
grūdus valdžiai 

Nors bolševikai ir yra įparei
goję visu griežtumu kolchozus 
atiduoti savo užaugintus grūdus 
Sovietų Sąjungai, tačiau kolcho
zai, nenorėdami likti be duonos, 
vengia tai įvykdyti, šia proga 
"Tiesa" dažnai kritikuoja kol
chozus bei jų vadovus. Ypatin
gai esąs apsileidęs Kauno fm-
jonas. 

"Dauguma kolūkių neleistinai 
delsia paruošas, kas ir stumiu 
rajoną į atsilikimą. Paskutiškiif 
apylinkės kolūkiai neįvykdė grū
dų paruošų plano nė 5f. "Ko-
munarių" kolūkis, nors javus 
seniai suvežė ir dalį iškūlė, į 
punktą dar nepristatė nė vieno 
kilogramo grūdų. Tačiau kolūkio 
valdyba ir toliau nedaro žygių 
atsilikimui likviduoti. Delsia pa
ruošas ir Vilkenų apylinkės "Ne
vėžio" kolūkis. Pirmininko Mi-
zarevičiaus nurodymu, iškulti 
kviečiai pirmoje eilėje vežami į 
malūną, o tuo tarpu valstybinės 
paruošos dar nepradėtos vykdy
ti. Liudo Qirps vardo, Juliaus 
Janonio vardo, LKP (b) VI su
važiavimo vardo ir daugelis kitų 
kolūkių taip pat dar nepradėjo 
vykdyti paruošų." ("Tiesa" Nr. 
199 — 1950.VIII.23). Laikraščio 
korespondentas šioms negero
vėms pašalinti siūlo mobilizuo
ti visas bolševikines pajėgas. 

"Ura" vietoj "Valio" 
Okupuotoje Lietuvoje, netgi 

lietuvių kalba ruošiamuose su
sirinkimuose, lietuvišką "valio 
šūkį vis labiau išstumia masko
liškas "ura". Dažniausia Stali
no garbei šaukiama' jau rusiš
kai. 

Yra geras biznis 
ŠAUKTI NUMERI 

" v; 

Štai kur bįzniškas būdas gauti geriausi ir 
greičiausį tolimo atstumo patarnavimą. Pasakyk 
telefonininkei: 1. kokio miesto norite, ir 2. kokio 
telefono numerio norite. Iššaukimas įvyksta 
dukart greičiau,, jei pasakot norimą numerį. 

THI OHIO BELL TELEPHONE COMPANY f 

• gr 

-

85 laikraščiai 
LTSR dešimtmečio proga pa

sakytoje kalboje drg. M. Gedvi
las iškėlė dar "nematytą" lie
tuvių spaudos laimėjimą, esą 
šiuo metu Lietuvoje išeina 58 
laikraščiai. Taigi esą kuo pasi
didžiuoti, sulyginus su "buržu
azine" Lietuva. Tikrai yra kuo 
pasididžiuoti, išnaikinus lietu
višką spaudą. Mes manome, kad 
"draugui" Gedvilui yra gerai 
žinoma, kad nepriklausomoje 
Lietuvoje išeidavo ne 58, bet 
netoli 250 laikraščių. O kodėl 
dar drg. Gedvilas užtylėjo fak-

• PAKELIUI f MIRT| -r 

B. Gaidžiūno aprašymai 

apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

tą, kad didžioji pusė dabar lei
džiamų 58 laikraščių spausdi
nami rusų kalba, gi kiti maiti
nami verstiniais straipsniais iš 
Rusijoje leidžiamų laikraštpalai-
kių? 

.332 N. 

TRIROŽINĖ ŠVENTĖ 
Nadas Rastenis 

(Iš 1949 metais parašytos poemos) 
I. Vėsuma jos įsigardę, 

Maloniai padykę, 
Bangose plūdla,vo, nardė, 

Taškės, šoko, klykė. 

Saulė | nakvynę žengė 
Pro auksinę Nidą, 

Trys gražuolės, nusirengę, 
Į Baltiją brido. 

Augė, Naumg ir Skardutė 
Plaukė, narstė nuogos; 

Grožį jų skaistumas keitė, 
Kaip grietinę uogos. 

Visą dieną saulėj kaitę, 
Vyšnių uogas skynę, 

Vakare suskato eiti 
Į bangų maudynę. 

Jos paskaistino mėlynę 
Gražumėliais kūno — 

Ne veltui jas tris Žvyryne 
Rožėmis vadino! 

Jūras jas gsodžiai sutiko, 
Meiliai apkabino; 

Bangomis jų kūną pliką 
Glostė ir vėdino. 

Saulė skendo, oras blindo; 
Tarpe mėlynės sienų, 

Iš bangos bangon jos lindo 
Sklandumu sirenų. 

žvaigždės, skliautuose sužibę, 
Baltijon sužiuro; 

Nesuskaitoma daugybė 
žvaigždžių žvalgė jūi$» 

Ir Jftjėnulis nepoilgo 
Dausose prašvito; 

Baltija melsvai sūžvilgo, 
Veidrodžiavo skliautą. 

Ir dangaus ir žemes 
Baltijon suguro; 

Vandenyne plaukė, nardė, 
Deimantavo jūrą. 

a. 

Pats Bangpūtys, rimtas, genas, 
Per mėlynę brido, 

Lietuvos gražias sirenas 
Bangose išvydo. 

Jis arti prie jų atkakęs 
Lauk jas vyt pradėjo; 

Bet skaistuolių žaidrios akys 
Greit j j sužavėjo. 

Tarpe jų trijų jis braid#, 
Keitė savo miną; 

Bangose joms žaisti leidė, 
Į svečius vadino. 

Kai gražuolės nežadėjo 
Jo viešnagėn kakti, 

Tni jo balsas nuadėjo 
Per žvaigždėtą naktį. 

lūoj trys undiniai jūrvaldUo 
- Iš gelmės išplūdo — 

Eimto veido, tvirto žodžio, 
Titnaginio būdo. 

• t* 
Murdąs, Yogas ir Z arabas 

Tuoj prieš dievą stojo, . 
:j! Ir jūrvaldis, tartum stabąs, 

Tarti išsižiojo: 

"Veskit jas į mano pilį!" 
Dievas šaukė, raudo, 

"Jei geru jos mūs nemyli, 
Lai jos kenčia baudą! 

Lai gelmėj vandens šaltučio 
Kalba tylią maldą 

Greit patirs jėgas Bangpūčio, 
Kurs gilybę valdo!" 

Augę Murdąs, Naumę Vogas, 
O Zarabas Skardę, 

Griebė tris mergas kaip uogas, 
O jos verkė, spardė. 

Undiniai jas surakinę 
Tempė greit j gylį, 

Per banguojančią mėlynę, 
Į jūrvaldžio pilį. 

Kaip jie skubinai jas yrė, 
Taip ilgu joms buvo: 

f¥ys gražuolės baime pairi... 
Ak, sudie, Lietuva!' 

XXVI. 

Laukė išdidi Žvyryne, 
Laukė ji rytojaus; 

Daržuose rožes beskynįe, 
Kirto medį gojuos. 

Vyrai ilgas kartis vilko, 
Aukštas arkas statė, 

Vėliavas iškėlė šilko 
Margo miesto plote; 

Trirožin} pylimiij 
Žaliava aptaisė, 

Ir šalia jo akmenėlį 
Vainiku apjuosė. 

Mergos daugenyčius margus 
Plovė ir kočiojo, 

Vaikinai ristuosius žirgus 
Šėr# ir mazgojo. 

Moterys karštuose ubuos 
Viską virė, kepė; . 

Dūmais smilko senos lubos, 
Valgiai, dūmai kvėpė. 

Ryt čia bus diena didinga, 
Iš visur plauks* žmonės • 

Ilf Bajorąi ir Kretinga 
Gerbs mergas Žvyrynės. 

« 

Jos narsieji kareivėliai, 
Gaus ragai, trimitai; 

ijįąrsiąi žvengs bėri žirgeliai, 
Rožėms puošis vartai. 
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UODAS... 
B* K. Naujokas 

Vos atsiverčiau neseniai gau
tą žurnalą, toj vietoj, kur bu
vau besirengiąs skaityti, nutūpė 
uodas. Toks mažas, liesas ir ne
rangus, kaip ir visi Amerikos 
uodai. 

Pridėjau prie tos vietos pirš
to galą. Negalėtum sakyt, kad 
ir šlapia vieta būtų likusi: tik 
nedidelė, rusva dėmelė. Net ir 
žurnalui nekenksminga ... 

— Keista, — pagalvojau. — 
Kodėl Amerikoj, tame skubėji
mo krašte, uodai toki neran
gūs ... Pabandytų Lietuvoj uo
dą taip be jokio tykojimo nu
spausti! Tenai, būdavo, kol su
čiumpi tą įkyrų zirzlį, tai kone 
išprakaituoji... 

1— Bet uodas vis uodas... 
Lietuvoj, ar Amerikoj ... Pri
dėjai piršto galą — ir nebėra. 
Menkas sutvėrimas ... Ką jis 
išmano... 

1— Arba, va, ten vabaliukas 
pasieniu ropoja. Kažkur eina, 
net beveik skuba! Ieško. Grįžta. 
Sustoja. Suka kiton pusėn ... 
Lyg ir kok| rūpestį turi, kokį 
klausimą, kurio negali išspręsti. 
.Vabalas ... Ir jis gyvena ... 
Bet kas iš to vabalo ... Va, nu
kristų nuo staliuko peleninė ant 
nugaros ir po vabalo... Nei 
laidotuvių, nei fotografijų laik
raščiuose ... Kaip ir tas uodas, 
kurio gyvenimo vienintelis pa
minklas liko — štai šita vos re
gima dėmelė žurnalo puslapy ... 
Kokia vis dėlto menkybė uodo 
p r i e š  ž m o g ų !  

— Na, betgi reikia paskaityti, 
ką LIFE rašo apie visatos geo
grafiją. (Kokia nesąmonė — vi
satos geografija! Juk geografi
ja tai žemės aprašymas, o juk 
tšsata, tai ne vien tik žemė!) 

> * t 

Štai skaitau, ką Kalifornijos 
astronomai mato tolimose erd
vėse savo nauju 200 colių skers
mens teleskopu. (Kiek suprantu, 
tai ne teleskopo vamzdžio, o tam 
tikro veidrodžio skersmuo yra 
200 colių). Ir pamažu, vienas 
po kito, astronomiški skaičiai 
kalnais prislegia mintis ... 

Atsimenu, pradžios mokykloj 
mes jau buvom gudrūs: žino
jom, kad žemė apskrita, kad ji 
sukasi, kaip vijurklas, aplink 
save ir bėga aplink saulę. Net 
toks prietaisas buvo, kuriuo mo
kytoja labai suprantamai paro
dydavo, kaip žemė sukdamasi 
eina aplink saulę ir kaip mėnu

lis slenka aplink žemę, kaip mė* 
nulis, nors ir mažesnis, kartais 
žemei saulę užstoja .,. Saulės 
vietoj toj nepaprastoj mašinoj 
degė paprasta lajinė žvakė ... 
Ji stovėjo viso to prietaiso pa
čiame centre ir reiškė, kad sau* 
lė yra pasaulio centras. Ne žemi, 
kaip mūsų mamos, tada tokių 
dalykų dar nežinodamos, maniS. 

O vis dėlte, net ir tokius auko
tus mokslus išėjus, ir to^ią ne
paprastą mašiną mačius, kai, 
būdavo, namie išeini vasarą j 
lauką — taip ir noris kaip nors 
patekti už Vardziakiemio, kur 
tikrai turėtų būti "svieto kraš
tas" ir dangaus briauna turėtų 
siekti žemę. . Juk tai turėtų 
būti taip netoli! Tiesa, sakyda
vo, kad ten dar kažin kur yra 
Dangėliškis, bet... 

O dabar štai rašo, kad astro
nomai jau mato trilionus mylię 
juodos (net ir ne mėlynos!) 
erdvės gylybėse, ir sako, kad 
mūsų saulė ne tik ne visatos 
centras, bet vos mažytis jos tru
pinėlis ... 

Astronomai dabar jau žino, 
kas tai yra "Paukščių Takas", 
į kurį vasaros vakarais žiūrė
davom, galvodami, kad tuo ta
ku rudenį gervės skris kažkur 
į šiltus kraštus. Tai visai ne 
paukščių takas, o bilionai tokių 
ir dar daug didesnių saulių, že
mių, mėnulių, saturnų, neptū
nų ... Tie bilionai saulių ir jų 
palydovų mūsų mastu nepapras
tai toli vieni nuo kitų, bet kai jų 
tokia daugybė, mes net ir be 
teleskopų matom šviesią juostą 
erdvėje — ne visai šviesią, kiek 
prasiskyrusią. Ir visos tos sau
lės su "pažais" ir "tarnaitėmis" 
pašėlusiu greitumu lekia aplink 
kaž kokį vieną centrą. Visų tų 
skrajūnų minia panaši į verpeto 
susuktą bičių spiečių ir atrodo 
(jei tikėsim astronomų žodžiais) 
lyg koks pailgas blynas ... Bet 
tas "blynelis" yra apie 200,000 
šviesos metrų ilgio ir apie 20, 
000 šviesos metų storio! 

"šviesos metai" tai ne keli 
coliai! Tai yrą toks tolumas, 
kurį nulekia šviesa per ištisus 
mūsiškius metus. O šviesos grei
tumas — 300,000 kilometrų (ar
ba 160,000 mylių) per vieną se
kundę. Suskaitykim, kiek sekun
džių metuose ... Tiek kartų po 
300,000 kilometrų arba po 160, 
000 mylių šviesa nulekia tik per 

amerikoniški! Jūratę ir kftnadiŠką Kastytį * 

Balys Skudutis 

Liūliuoja laivas ant bangų — 
Jame trys dieviškos Jūratės. 
Aplink vanduo, vienoms baugu — 
Kastyčio jauno ar nematėt? — 
Viena žiūroną prie akių — 
Su plakančia širdim matuoja jūrę, 
Kita gelmėn žvilgsniu lakiu 
Sau šviesią ateitį išbūrė - -

Saulutė leidžias vakaruos — 
Kanados vis dar nematyti - -
Trečios undinės paakiuos 
Kančia ir liūdesys vien švyti. 
Tenai, anam krante, tinklus 
Jau audžia "Neringai" Kastytis, 
Į juos žuvytės šios įklius — 
Iš USA atplaukiančios mažytės -

* Laikraščiai rašo: 
1) "Neringos" skaučių tunto vadovyben • 

paskirtos trys čiurlionietės: St. Juodvalkytė, 
I. Žilinskaitė ir M. Rudaitytė. 

2) Ne tik čiurlioniečiai, bet ir čiurli#* 
nietės jau pradėjo neatmezgamus mazgua 
megzti Kanadoje ... 

šia proga dail V. Raulinaitts patiekia 
draugišką neringiečių vadovių šaržą, o Balys 
Skudutis dar draugiškesnę baladę. 

Ilgai malšinęs dievišką rūstybę, 
Perkūnas uždegė vilyčią: — 
Ak, šitaip! Amerikonišką skaistybę 
Aukot kanadiškiems kastyčiams!!! 
Ir kaktoj dieviškoj raukšlė gili — 
Nubaust neklaužadas Jūratės, 
Bet kaip? 
Nuo Palangos lig Erie ežero toli — 
Kelionėn tolimon Patrimpas juk nepratęs? 

Ir aunas jis žemaitiškas klumpes 
Ir dunda, trankos po Palangą - _ -
Devynias perplaukęs upes, 
Sustojo ties Neptūno langu: — 
— Ei, satelite, plauk greičiau — 
Patrimpui senos kojos gelia ... 
Tris undines aš valtyje mačiau — 
Paskelbk joms rūščią mano valią! — 

Neptūnas trišake smaila . 
Sukėlė audrą, baisų vėją — 
Ranka sučiupęs atgalia, 
Atgal laivelį stumt pradėjo ... 
Kastytį palietė žaibai — 
Jis vedė jauną kanadietę ... 
Undinės liko liūdinčios labai, 
Kad jų laivelis stovi vietoj 

vienerius metus. Tai štai koks 
yra tas mūsų "blynelis", atsipra
šau, žvaigždynas, nuo kurio vie
no galo iki kito šviesa savo grei-
tybe turi lėkti net 200,000 mū
siškių metų! 
same tame žvaigždyne, mūsiš-

O mūsų saulė... Ji užima vi-
kiame "Paukščių kelyje" tik ma* 
žutę vietelę ir beveik pačiame to 
skritulio pakraštyje. Jai su visa 
mūsų žeme ir kitais palydovais 
vieną kartą apibėgti savo pailg-
ratį aplinkui reikia maždaug ... 
200 milionų metų! Ir lekia ji, 
kaip pirmo skyriaus mokinukas 

čiuožykloje, prisikibęs prie vy
resniųjų užsuktos grandinės — 
klupdamas, nosimi šnirpšdamas, 
bet laimingas, kad kitas laiko jo 
ranką ir nepaleidžia į čiuožyklos 
pakraštyje suverstą sniego krū
vą 

- * 

Bet manote, kad tas centras, 
apie kurį iš tolo bėga mūsų sau
lė su visa mūsų nelaimingąja 
ašarų pakalne, tai jau ir yra 
visatos centras? 

Nieko panašaus! Visas tas mū
sų "blynas", tas "Paukščių Ke
lias" arba "saulių spiečius" yra 

tik vienas iš bilionų tokių žvaigž
dynų, kurių, anot astronomų, 
esama įvairaus dydžio, taigi ir 
didesnių už 'mūsiškį", ir skir
tingo pavidalo. Ir, esą, atrodo, 
kad jie taip pat lyg ir sukasi 
dar apie kažin kokį centrą... 

Be to, astronomai pastebi, kad 
tie "spiečiai" vieni nuo kitu 
tolsta. Kodėl? Ar jie bėga nuo 
to mums dar nežinomo centro 
ir nori pabėgti į begalinę erdvę ? 
Čia astronomams ateina į galvą 
klausimas — ar visata yra be
ribė, ar ji turi kokias ftbas? 

( Perkelta j 4-tą pusi. ) 

„Vyčiai dirba ir kovoja..." 
Amerikoje gimusio lietuvių 

jaunimo tragedija ryškiausiai 
matyti iš garbingos Vyčių or
ganizacijos. Prieš 40 metų įsi
kūrusi, ji dar iki antrojo pasau
linio karo reiškėsi labai gyvai 
lietuviškai ir savo paskirtį pa
teisino. Deja, po to karo ji su
silpnėjo ir tik vyresniojo am
žiaus vyčiai nenustoja vytie-
tiškai dirbę lietuvybei kaip ir 
seniau. Viena iš neigiamų prie
žasčių yra ta, kad tariamai lie
tuviškos parapijinės mokyklos 
išauklėjo lietuvaites ir lietuvai
čius "taip gražiai", kad jie nu
ėjo j Vyčių organizaciją silpnai 
mokėdami lietuviškai kalbėti ar
ba visai nenorėdami savo tėvų 
kalbos vartoti. 

Kai kartą mane kvietė kal
bėti vienos Vyčių kuopos susi
rinkime, kvietėjas prašė kalbė
ti, vartojant vytiečiams supran
tamus žodžius. Kalbėjau papras
tai, nevertodamas svetimžodžių. 
Deja, po to viena gerai lietu
viškai kalbanti vytietė pasakė: 
"Gaila tik, kad nedaug kas iš 
susirinkusiųjų tave suprato". 
Pažymėtina, kad tame pačiame 
susirinkime jaunesnieji vyčiai 
kalbėjo tik angliškai, protoko
las skaitytas ir rašytas tik ang
liškai. Iš to reikia daryti išva
dą, kad "kalbėti, vartojant vy
tiečiams suprantamus žodžius" 
reiškia — kalbėti angliškai... 

Teko būti Vyčių organizaci
jos tėvo Norkūno pagerbimo 
dideliame bankiete. Kalbėjo tik 
senesnieji vyčiai, dvasios vadai. 
Jaunimo buvo daug, su jais bu
vo galima susikalbėti lietuviš
kai, bet jaunieji tarpusavy kal
bėjosi tik angliškai. 

Nežiūrint to, dar ne vėlu Vy
čių organizaciją atgaivinti ir su
stiprinti lietuvybei. Džiugu, kad 
bent vadams gerų norų ir ryžto 
netrūksta. Tai patvirtina pasku
tinis Vyčių seimas ir naujojo 
Vyčių organizacijos vado A. Va
siliausko pareiškimas spaudai 
(Draugas 1950.9.20 d.). Sveikin
tini Vyčių seimo nutarimai: 1) 
visu tempu varyti pirmyn Lie
tuvos reikalų Komiteto darbą, 
2) pravesti naujų narių vajų, 
steigti naujas kuopas ir nebe
veikiančias atgaivinti, 3) pra-

Aš LAIKIAU PAMALDAS Už 
S T A L I N Ą  

Įdomus stačiatikių dvisiškio 
pasipasakojimas. 60 puslapių 
knygelė. Kaina — 50 centų 
Galima užsisakyti Dirvoje, siun
čiant 50c pašto ženklais, arba 

$1.00 už dvi. 

vesti stiprią akciją kuopose už 
lietuvybės išlaikymą, 4) moky
tis tėvų kalbos, 5) paruošti kny
gą apie Lietuvos istoriją anglų 
kalboje etc. 

Draugo 1950.10.2 d. nr. V. Va
liukas kviečia tremtinius įsi
jungti į Vyčių eiles. Kvietimas 
vietoje, nors ir be šio kvietimo 
vyčių tarpe yra tremties jau
nimo. Deja, reikia apgailestauti, 
kad vyčių tarpe, kaip ir dalyje 
"suamerikonė jusiu" pirmųjų lie
tuvių ateivių, yra kiek nelietu
viškas nusistatymas prieš arti
mesnį bendravimą su tremti
niais. Net vadų tarpe yra taip 
išdidžių, kad jie patys vengia 
kviesti lituanistus lietuvių kal
bos vyčius pamokyti, dramos ak
torius vyčių vaidinimus pare-
žisuoti, istorikus vyčiams Lie
tuvos istorijos paskaitas skai
tyti ir pan. Tūlų vyčių "ame 
rikoniškoji" ambicija tokia di
delė, kad jie "negali" būti trem
tinių mokomi... Jie nori būti 
amerikoniškesni už pačius ... 
indijonus. 

"Aš šimtaprocentini ameri
kone!" — išdidžiai pareiškė vie
na žinoma vytietė, kurios tėvai 
yra iš Lietuvos atvažiavę. — "Ir 
aš tik tada pripažinsiu autori
tetu, kai jis savo darbais įro
dys". 

Kalba buvo apie vieną žinomą 
tremtinį kompozitorių, kuris ne
apsiėmė konservatorijos moki
nei smuikininkei vytietei akom
panuoti. Gal ir negerai padarė 
kompozitorius, bet žymios vy-
tietės veikėjos toks išdidus ne
lietuviškas tonas man padarl 
keistą įspūdį. "Dievo Sūnus yri 
gimęs Betlėjaus tvarte, bet Jis 
buvo... žmogus" — pagalvojau. 

Gražus yra Vyčių organiza
cijos obalsis: "Vyčiai dirba ir 
kovoja už lietuviškumo išlaiky
mą pasaulyje", tik reikia jo lai
kytis visai organizacijai, o ne 
vien tik vadams. Norėtųsi ma
tyti vyčius taip lietuviškus, kaip 
jie yra katalikiški. Vyčių va
dams yra nelengva užduotis įsą
moninti vyčius, kad lietuviai 
meldžiasi tik lietuviškai, lietu
viškoje bažnyčioje ir kad lietu
viškoji bažnyčia yra neatskiria
ma nuo lietuvybės. Tuo būdu 
būtų pašalintas didelis nesusi
pratimas ir atitaisyta siaurai 
savo paskirtį suprantančių mūsf 
bažnyčių vadovų bei parapijinių 
mokyklų lietuvaičių seselių mo
kytojų per eilę metų daroma 
lietuvių išeivijai žala. 

Ed. Kamėnas 

Gatvės bus gražiai nušluotos, 
Sužydės darželiai; 

Eis sesutės vainikuotos, 
Jos jauni broleliai. 

Eis pulkeliai vaidylyčių, 
Žiniai ir vaidylos; 

Bus valdovų ir krivaičių 
Apeiginis bylos. 

Pamatys dukrelę, žentą, 
Tėvas išsiilgęs, 

O kai kam per maldą šventą 
Rasos skruostus vilgys... 

Ryt liepsnos graži Žvyryne —* 
Tvoros, šakos medžių, 

Vartai ir jūros mėlynė — 
Tūkstantimis rožių. 

Ryt kūpės dvasia tautinė, 
Sutvirtės nutautę — 

Ryt minės graži Žvyryne 
Trirožinę šventę! 

Šias ištraukas spausdiname, norėdami 
supažindinti skaitytojus su Amerikos lie
tuvių pasireiškimais literatūroje, šio kū
rinio autorius | Ameriką yra atvykęs visai 
jaunas ir čia yra €jęs bendruosius ir v£-
liau teises mokslus. |£D. 

A k m e n ė l i a i  
i  s a v o  d a r ž ą  

Pilvūzas Lietuvoj jautėsi, kaip di
delė žuvis mažam prūde, o čia pasijuto, 
kaip maža žuvelė Atlanto vandenyne. 

Ten jis kas vakarą užsukdavo į 
savo numylėtą restoraną, pirma susto
davo prie bufieto su šaltais užkandžiais, 
išgerdavo stiklelį šaltos degtinės, už
kąsdavo svogūnu apiberta silkute, dar 
šalto ungurio gabaliuką, užspaudęs ci
trinos, sukramtydavo, dar porą mari
nuotų burokėlių dadėdavo, užgerdavo 
viską alum ir įžengdavo į salę pasi
ruošęs sušveisti gerą šiltą vakarienę, o 
po vakarienės, draugų kompanijoj, ku
rie, kaip ir pats Pilvūzas, mėgo gerai 
pavalgyti, dar išgerdavo pusbonkį kon
jako prie arbatėlės arba likerio prie 
kavutės. Viskas buvo švaru, gražu, pa
tarnavimas puikus, muzika grojo. 

Jei per klaidą padėdavo jam ne-
krakmoliuotą servetėlę, tai jis tuč tuo
jau paprašydavo pakeisti ją kita. 

Paskui sekė karas, okupacijos, 
tremtis. Pilvūzas, kaip ir visi karo 
paliesti nelaimingieji, jau tik žiūrėjo, 
kaip ir kuo palaikyti savyje sotumo 

jausmą. 
Viename Vokietijos kasdien bom

barduojamame mieste sutikau Pilvū
zą ir nustebau, kad jis atrodo toks pat 
apvalus, nei kiek nesublogęs, o aš tuo 
laiku jau buvau netekęs 60 svarų savo 
riebalų. 

— Aš tau patarsiu, ką reikia da
ryti, kad nesublogtum. Mano sūnus 
man patarė ir visai neblogai išeina. 
Jei atneša tau restorane kokią šlykšty
nę - mušelius, šutintus kručkus, run
kelius ar šiaip kokių biaurių virtų žo
lių, tai tik užsimerk ir ryk nežiūrėda
mas, ką, kol lėkštė bus tuščia. Po to 
atsimerk ir eik namo. 

Pamatysi, kad nesublogsi. Taip 
darydamas aš net kartą buvau svorio 
priaugęs. Žiūrėk, jau mėnuo baigiasi, 
o aš dar turiu 5 gramus riebalų kor
telėmis. Kiti riebalų visą kortą suvalgo 
iš karto, tik gavę, o aš sutaupau. Tik 
turi ryti užsimerkęs, kaip kalakutas. 
Jei tik atsimerksi, pasišlykštėsi ir pil
vas liks tuščias. Ach, pilvą aš dar pri-
kemšu, bet labai pasiilgau pavalgyti 
ne vien sočiai, bet pavalgyti ir gražiai. 
Kad būtų balta švari staltiesė, gėlių 
ant stalo, švari servetėlė; sidabriniai 
šaukštai.. I Štai apie ką aš svajoju. 
Gal nors kartą gyvenime vėl teks kada 
nors gražiai, gražiai pavalgyti. — 

Einu kartą Clevelande per gatvę 
ir žiūrau — Pilvūzas! Toks pat, nei kiek 
nesublogęs. 

— Kaip gyvuoji, kaip sekasi, ką 
veiki? 

Pasirodo, Pilvūzas restorane dišes 
plauna. 

— Ar sunku? 
— Choleros tie žmonės, daugiau 

nieko! Kaip kokie gyvuliai, tik ėda ir 
ėda, galo nesimato! Lėkščių kalnai, tik 
neša, tik verčia man plauti. Ir vis ka<i 
būt švarios, kad blizgėtų... Pirštams 
karšta, garas eina. Pirmiau nors pir
madienį pasilsėdavau. O dabar... ėda 
ir ėda, kaip kiaulės, pasiust gali, i* 
kur jiems telpa! Sustotų bent kokią 
dieną, nors sekmadienį gautum pailsė
ti. Stačiai biauru! 

— Tai užsimerk, jeigu biauru. , 
Dirbk užsimerkęs... 

— Kur čia tu užsimerksi! — ir 
numojo nušutintais pirštais. 

V. Skinka 

* •  M  A R G U M Y N A I  *  

— Tu man jau nepasakok, kad 
važiavai motociklu per arimą 60 mylių 
per valandą greitumu, 

— Jei netiki, paklausk mano uoš
vę, ji sėdėjo ant užpakalinės sėdynės. 

* * 

Mokytojas klausia: 
— Jonuk, kodėl tu šiandien pasi

vėlinai į mokyklą? 
— Aš buvau tėčiui reikalingas. 
— Argi tėtis negalėjo ką kitą vie

toj tavęs paimti? 
— Neee.. .  Jam reikėjo lupti  ma

ne. 
* * 

Turtingas jaunuolis kaltinamas 
teisme, pavogęs brangenybes. Advoka
tas teismui įrodė, pasiremdamas eks
pertų nuomone, kad jis tai padarė bū
damas nepilno proto. Jaunuolis buvo 
išteisintas. Advokatas sveikina jį ir 
primena apie sutartą honorarą $500. 
Jaunuolis patraukia pečiais, nusišypso 
ir ramiai taria: 

} 

— Jei tamsta teisnjpi jrodei, kad 
aš vogiau būdamas nesveiko proto, tai 
tamsta lengvai suprasi, kad dar labiau 
nesveiko proto aš buvau prižadėdama! 
tamstai tokį honorarą. 
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buv. Lietuvos kriminalines policijos valdininkas 

(Tęsinys id pereito numeris) 

Būdinga, kad ši# instrukciją išleido ne NKVD komisaras, 
bet jo pavaldinys DV Milicijos valdybos viršininkas. O tai pa
tvirtina mano aukščiau padarytą teigimą, kad tiek visa Milicijos 
taldyba Jbendrai, tiek ir tos valdybos kriminalinis skyrius dirbo 
Ele tik savo tiesioginį darbą, bet taip pat turėjo "nukreipti savo 
agentūrą į išaiškinimą visų kontrrevoliucinių susigrupavimų ir 
ąftphpnif veikiančių prieš, mūsų partiją ir sovietų santvarką." 
< Iš šių trumpų pastabų galima drąsiai sakyti, kad agentū-
HniO teroro apirtitis buvo visuotinė, kad čekistai visu atkaklumu 
skverbėsi į pačias slapčiausias vietas, į įstaigas, įmones, atskiras 
sodybas, namus ir šeimas; jie stengėsi užčiuopti ir pačias žmogaus 
mintis, kad galėtų ne tik išaiškinti, ką kuris jų padafė, bet ir tai, 
lt* t» nori daryti, kuo jis nepatenkintas ir ko trokšta. 

A p i e  k ą  b  u  V  o  p r a n e š i n ė j a m a  
Agentūriniam NKVD terorui išaiškinti yra ypatingai įdo-

d^tps asmeninės pačių agentų bylos, kuriose, be pasižadėjimų 
Bendradarbiauti ir agento ranka rašytos biografijos, būdavo su
dedami visi jo suteiktų agentūrinių žinių originalai. 

Kaip rodo atrastieji dokumentai, čekistai iš sataš agentų 
Makalavo informuoti juos visais klausimais, teikti ir pačių smul
kiausių žinių, kurios, atskirai imant, neturi jokių inkriminuo
jančių pradų. Agentai privalėjo pranešdinėti apie kiekvienu 
kad ir nekalčiausią įvykį. Tačiau tuose reikalavimuose ir jų iš^ 
pildyme pastebima tam tikra sistema: 1) susidaryti pilnutinį 
Lietuvos gyventojų nuotaikos vaizdą ir 2) išaiškinti kontrrevo
liucinius sUsigrupavimus. Todėl kiekvienas agentas privalėjo 
pildyti tam tikras funkcijas jam nurodyto darbo bare. Įstaigose 
ąr įmonėse esantieji agentai privalėjo nuolatos fiksuoti visus savo 
bendradarbių pasikalbėjimus, jų išsireiškimus ir nuotaikas. At-
sįįirų, kartąis gana siaurų, vietovių agentai privalėjo tuos pačius 
ląidavinius pildyti jiems pavestose vietovėse ir tt. 

O agentai, ypač tie, kurie laisvai buvo sutikę su čekistais 
bendradarbiauti, jiems pavestus uždavinius atlikinėjo gana stro
piai. Štai tipiškas agentūrinis pranešimas apie valdinės įstaigos 
tkrnautojų nusistatymus: ^ 

"N. miestelio teismo tarnautoja N. M., turinti stambų SO 
ha ūkį, teismo tarnautojų tarpe atvirai varo antisovietinę šmeižto 
agitaciją. Ji kalba: "Sovietų valdžia — driskių valdžia. Ji negalės 
ilgai Lietuvoje pasilikti. Negali driskiai Lietuvoje valdyti. Greit 
bus permaina." To teismo tarnautojas X. Y., pritardamas N. N., 
kartą pareiškė: "Pas rtius bus badas, kadangi sovietai išveža ma
nufaktūrą, avalynę, drabužius ir maisto produktus. Dabar visi 
bemoksliai užima atsakingas vietas, o geriems ir išmokslintiems 
žmonėms neduoda darbo. Jūs pažiūrėkite, kai iš Maskvos at
vyksta papildomosios raudonarmiečių dalys. Jie visi ligi vieno 
apdriskę, basi, drabužiai pasiūti iš maišų; tai ne žmonės, o bai
dyklės, iškamšos. Dabar jau bylas spręs ne vienas teisėjas, bet 
su juo kartu bus pasodinti valkatos, driskiai, kurie, būdami be
moksliai, užims teisėjų vietas. Ir kaip jie sugebės taikyti įsta
tymus ir nagrinėti bylas." 

čekistai visomis išgalėmis stengėsi, kad tokie pranešimai 
plauktų iŠ visų įstaigų ir įmonių. Vienu tokiu pranešimu galima 
buvo pasinaudoti apkaltinant kontrrevoliucine veikla visą eilę 
asmenų vien už tai, kad jie pasakė atvirą teisybės žodį. O kontr-
revoliucionieriaus likimas aiškus. Bet čekistai gali jam dovanoti, 
jei jis pats pasižadės ateityje kitus įskundinėti. Jau vien dėl to 
agentų ratas nuolatos turėjo augti ir augo. 

^čekistų užverbuoti agentai sekiojo paskui gyventojus ne 
tik darbo vietose, bet ir po darbo. Agentai lydėjo žmones į jų 
poilsio ir pramogų vietas, skverbėsi į jų šeimas. Apie šios rū
šies sekiojimus aiškiai byloja toks Šiaulių NKVD agento žydo 
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Taupyti galima ir laiškais! Prašykit informacijų paštu! 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8 LOAN ASS'N. 

PIGIOS PASKOLOS NAMAMS 
TAUPYK SAUGIAI ... mes per 41 metus visiems iimoktjoitie 

pareikalavimus 
Turtas per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2 V* milijono 

U. S. Government Securities ir grynais pinigais per 12 milijonų 
STIPRIAUSIA TAUPYMO IŠTAIGA CHICAGOJE 

Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys 

JUSTIN WACKIEWICH, PRESIDENT & MGB. 
4192 Archer Avenue Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS: Virginia 7 - 1141 
DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. 

Trečiadieniais nuo 9 iki 1 i dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 iW $ Vfic* 

PAGERBTAS 
- PRANAS NARVfDAS 

Uolūs visuomenės darbininkai 
dažniausiai esti kuklūs, bet jų 
darbai yra žymūs, todėl tokie 
žmonės yra gerbiami ir verti
nami. 

Spalio 8 d. Tautininkų Klubo 
šeimininkė E. Mickeliūnienė, šio 
klubo steigėjui Pranui Narvydui 
pagerbti jo vardo dienos proga 
surengė puikias vaišes. 

Dalyvavo apie 50 P. Narvydo 
bičiulių ir draugų. Keletas kalbė
tojų apibūdino P. Narvydo nu
veiktus darbus, pareiškė daug 
nuoširdžių sveikinimų ir linkė
jimų ir apdovanojo kukliomis 
dovanėlėmis. 

Dalyvavę svečiai, sekdami Pr. 
Narvydo gyvenimo pavyzdžiu, 
suaukojo $42.00 ir nutarė pa
siųsti Balfui paremti Europoje 
likusius tremtinius. Tai pavyz
dys visiems pramogų, pobūvių 
bei koncertų rengėjams ir jų 
lankytojams. 

APIE BEĮSIKURIANčIUS 
INŽINIERIUS 

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir architektų D-ja New Yorke 
liepos 15 d. visuotiniu narių su
sirinkimu pradėjo savo veikimo 
antruosius metus. 

Šiajne susirinkime susikaupi
mu pagerbtas Australijoje ba
landžio 6 d. miręs inž. L. Tus-
kenis. 

Be jau anksčiau pasiųstų 7 
maisto siuntinių, vėl tokius pat 
siuntinius išsiuntė Vokietijoje 
esantiems inžin. B. Banaičiui ir 
Tyškai, o Austrijoje inž. arihit. 
F. Vizbarui. 

Šiuos siuntinius paruošė ir iš
siuntė Pr. Narvydas, kuriam 
Inžinierių D-ja nuoširdžiai dė
koja. 

Paskutiniame D-jos susirin
kime vienintelis mūsų tarpe po-
pierio gamybos žinovas Stepas 
Malinauskas skaitė labai kruopš
čiai ir pilnai paruoštą paskaitą 
apie popierio gamybą. 

Susirinkimo dalyviai vienbal
siai nutarė, be mokamo D jai 
nario mokesčio, apsidėti me
tams $5.00 auka — likusiems 
tremtyje inžinieriams remti. 

D-ja išrinko į Dariaus-Girėno 
Paminklai statyti fonto komite
tą tris atstovus: archit. V. Švi-
pą, inž. A. Novickį ir archit. A. 
Gudaitį. 

Iš 74 D-jos narių savo profe
sijoj turi darbą inžinieriai: A. 
Mačiūnas, V. Švipas, V. Žukas, 
J. Valaitis, B. Elzbergas, K. 
Krulikas, J. C. Baltus, E. Stak-
nys, B. J. Sidzikauskas, L. Šu-
švs, S. Skurvydas, M. Mikuta
vičius, V. Mačiūnas, Ed. A. Jo
naitis, R. Aukštuolis, J. Sagevi-
čius, J. Jankauskas, J. Dirgin-
čius, J. Alyta, V. Labutis, J. 
Vizbaras, H. Krištaponis, A. No
vickis, J. Butkus, K. Jasaitis, S. 
Giedrikis, W. Witkus, B. Pa-
trickas, A. Mačiulis, K. Pusni-

kas, A. Šorius, A. Gudaitis, B. 
Garuhkštis, J. V. Žilinskas, A. 
Vaitiekūnas, J. Vilgalys, A. Ra-
čiukaitis ir K. čerkeliūnas. 

K. Kr. 

LIETUVIŲ MOTERŲ 
RENGIAMA PARODDA 

New Yorko Tarybos globoja
ma New Yorko Lietuvių Moterų 
Paroda prasidės lapkričio 6 d. 
ir tęsis ligi lapkričio 13 d. nuo 
11 vai. ryto ligi 11 vai. vakaro 
kasdien. Komitetas kviečia visus 
lietuvius atsilankyti. 

Paroda įvyks 71 Regiment Ar
mory, 34th Street ir Park Ave., 
New York. 

Bilietai kainuoja tik po 50 c. 
Bilietus pirkite iš anksto ir tik 
pas komiteto narius ir organi
zacijų sekretorius, nes Komite
tas visas išlaidas turės padengti 
tik iš bilietų pardavimo. Už bi
lietus, parduotus prie durų, Ko
mitetas negaus jokio atlyginimo. 

Pereitais metais parodą ap
lankė virš 200,000 žmonių. 

Šįmet šioje parodoje dalyvaus 
virš 50 tautinių grupių ir orga
nizacijų. 

Lapkričio 12 d. 8:30 yal. vak. 
įvyks lietuviu programa. 

BALTIMORE, Md. 
• 

CHORĄ .VEDA 
KUN. BUDRECKAS 

šiuo metu Baltimorėje šv. Al
fonso parapijoje yra penki kuni
gai, iš kurių trys naujieji atei
viai: kun. P. Dambrauskas, is
torikas dr. kun. Matusas ir kun. 
Budreckas. s 

Br. Jonušui išvykus iš Bal-
timorės, pakriko ir choras. Ta
čiau praeitą sekmadienį vėl klau
sėmės gražių lietuviškų giesmių, 
kurias giedojo tas pats choras, 
vedamas kun. Budrecko. 

Lietuviškoji visuomenė dė
kinga klebonui dr. kun. Mende-
liui už prieglobstį trims lietu
viams kunigams. A. Č. 

ANGLŲ KALBOS KURSAI 
Anglų kalbos vakariniai kur

sai naujiesiems ateiviams pra
sidėjo spalio mėn. pradžioje. 
Juos lanko apie 150 žmonių įvai
riausių tautybių. Lietuviai su
daro apie pusę visų lankytojų, 
o kai kuriose klasėse lietuvių 
yra net daugiau, negu pusė. Da
lis lietuvių tuos kursus lanko 
jau antrus metus, tačiau daugu
mą sudaro "pirmažiemiai". 

Kursai veikia pirmadieniais, 
trečiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 7:30 iki 9:30 vai. vak., Ed
gar Allan Poe vardo mokyklos 
patalpose, Fayette ir Green gat
vių kampe. 

Į kursus galimą įstoti bet ka
da. Iš lankančiųjų reikalauja
ma punktualumo. Mokytojų tar
pe yra vienas lietuvis, čia gimęs 
Jonaitis. Jis dėsto paskutiniame 
kurse. 

DETROIT, MICH. 

ALT SĄJUNGOS 
SUSIRINKIMAS 

ALT Sąjungos 4-to skyriaus 
susirinkimas įvyks spalio 22 d., 
sekmadienį, 12:30 vai. dieną, šv. 
Antano parapijos mokykloje. 
Bus svarstomi vaidinimų ir kon
certų rengimo reikalai. Be to, 
bus New Yorko konferencijoj 
dalyvavusios lt* Sims praneši
mas. 

i 

SENATORIUS ROBERT A. TAFT 

ilgą laiką kovoja už religinių ir rasi
niu grupių reikalus. 

Dar jaunas berniukas jis lankė To-
l imųjŲ Ryty ir Europos kraštus su 
savo tėvu Wiliam Howard Taft, kai 
tas buvo diplomatinėje tarnyboje ir, 
tarp ko kita, turėjo dau£ plačių pasi
kalbėjimu su popiežium Leonu XIII 
Vatikane, Romoje. 

Po I pasaulinio karo senatorius at
liko ilga kelionę būdamas pareigose 
Europoje,, organizuodamas maistą ir 
drabužius nekaltoms karo aukoms. 

Grjžęs iš Europos jis buvo išrinktas 
) Ohio Atstovu Rūmus, kur revizavo 
valstybės mokesčiu sistemą, balsavo 
už atitraukimu vaiky nuo darbo, ko
vojo už darbininku kompensacijos įs
tatymą ir rėmė pirmąjį algų minimu
mo pasiūlymą Ohio. Vėliau išrinktas 
j Ohio Senatą, balsavo už uždraudi
mą "geltono šuns" sutarčių. 

II karo metu senatorius Taft ko
vojo prieš pritrenkiančios propagan
dos tvaną, pasisakydamas prieš vy
riausybes slapty sutarčių sudarine-
jimą. Jis juto, kad didžiųjų pasaulio 
valstybių sandėriai bus padaryti be
jėgių Europos ir Azijos kraštų sąs-
kaiton. 

Vėl Jungtinių Valstybių Senate se
natorius Taft vadovavo judėjimui už 
1948 m. balandžio 23 d. jsikūrusios 
Izraelio valstybės pripažinimą. 

1939 m. jis balsavo už Neutralumo 
statymo panaikinimą, sakydamas, kad 
tas įstatymas veikia agresorių naudai 
ir žalingas mažoms taikingoms tau
toms. Senatorius Taft dažnai atlaikė 
šmeižtų audras, pasisakydamas prieš 
tuos, kurie veda jėgos ir sauvalės po
litiką mažumų teisių sąskaiton. 

Jis pasižymėjo negru teisių globo
jimu. Taft - Hartley įstatymas, kurio 
jis yra vienas iš autorių, pirmą kartį 
privertė darbo unijas pašalinti dis
kriminaciją prie& negrus Jis buvo 
griežtas gynėjas ir daug kartų bal
savo už priėmimą įstatymų, saugan
čių negrų ar kitų grupių teises. 

SLA 352 KUOPOS 
VAKARIENĖ IR ŠOKIAI 

Lapkričio 4 d., šeštadienį, 7:00 
vai. vak. SLA 352 kuopa rengia 
vakarienę su programa ir šo
kiais, buv. Lietuvių Svetainėje, 
susipažinti su daugiau kaip 150 
naujų narių. 

Įžanga vakarienei ir šokiams 
$1.50, o vien tik šokiams 75 c. 

Jaunuolių (vaikų) skyriaus 
nariams įžanga nemokamai. 

Prašoma užsiregistruoti pas: 
B. Keblaitienę — TY 7-3878, 
Petrą Kučinską TA 5-0234. 
1 - . J- K. 

PITTSBURGH 
APLANKYKIM LIETUVIŲ 

KAMBARĮ 
Spalio 6 d. posėdžiavo Pitts-

burgho universiteto Lietuvių 
kambario valdyba. Posėdyje da
lyvavo ir Mrs. Mitchell, tauti
nių kambarių vedėja. 

Lietuvių kambario iždan SLA 
74 kuopa, vadovaujama P. Pi
voriūnienės, įnešė $153.00 iš su
ruošto kortų vakaro. 

Lietuvių kambarys gavo $ 
82.00 palikimą iš mirusio cle-
velandiečio P. Garmaus. Į kam
bario iždą įnešė po $25.00 beveik 
visos Pittsburgho lietuvių drau
gijos. Nors buvo padaryta ir 
išlaidų, bet dabar ižde yra $ 
370.19. . 

Kambario valdyba paskyrė $ 
100.00 pašalpos lietuviui stu
dentui Pr. Baltakiui, 1949 me
tais atvykusiam iš Vokietijos. 
Jis studijuoja Pittsburgho uni
versitete. 

Pittsburgho universitetas sfca-
lio 22 d. nuo 1 vai. iki 6 vai. po 
pietų kviečia visuomenę aplan
kyti tautinius kambarius. 

Juozas Virbickas 

NAUJAUSI 
NAUJAKURIAI 

Bertulytė Rūta — Detroit, Mich. 
Blechertas Albinas.'Veronika, Algir

das — Philadelphia, Pa. 
Brasaitė Stanislava- — Chicago, 111. 
Degutis Aleksas — E. Chicago, Ind. 
Hoffmann Albert, Konstantin, Aldo

na — Detroit, Mich. 
Kalinauskas Juozas — Cicero, 111. 
Katarskas Zenonas — Waterbury,Cn. 
Kavaliauskas Romas — Chicago. 111. 
Kirsininkas Jonas — Chicago, 111. 
Kondratas Alfonsas, Julijona, Regi

na — Greene, Maine. ^ 
Lipšytė Marija — Elizabeth, N. J. 
Liukinevičiūtė Konstancija — Cleve

land, Ohio. 
Miecius Juozas, Karolina — Chicago. 

111. 
Misenis Jurgis, Ona, Stasė, Kęstutis, 

Eimutis —- Peru, N. Y. 
Naurusas Konstancija, RasS — Day

ton, Ohio. 
Opasnovas Marija — Wellesley, Mass. 
Orantas Aleksandras, Veronika, Ire

na — Baltimore, Md. 
Pabrinkis Stasys — Rochester. N. Y. 
Paplauskas Leonardas, Emilija, Le

onardas — Chicago, 111. 

UODAS..; 
( Atkelta iš 3-čio pusi ) 

Tikro atsakymo dar niekas 
nežino, nors jau yra linkę tvir
tinti, kad visata ... nėra beribė. 
Sako, tas žvaigždynų traukima-
sis vieų nuo kitų yra tarsi kokio 
kvėpavimo rezultatas. Paimkit, 
sako, guminę pūslę, pridarykit 
dažais ant jos įvairių taškų ir 
bandykit tą pūslę išpūsti. Juo 
daugiau išpusite tą pūslę, juo 
toliau tie taškai bus nuo centro, 
ir, taip pat, toliau vieni nuo ki-' 
tų! Išleiskit orą iš pūslės ir pūs
lė susitrauks, taškai vieni nuo ki
tų priartės. Taip ir žvaigždynai, 
esą, turbūt, dabar traukiasi nuo 
bendro centro, todėl ir vienas 
nuo kito tolsta. Kai grįžta atgal, 
tai ir vieni prie kitų artėja. 

Koks to svyravimo ar "kvė
pavimo" pobūdis — tai yra gal
vosūkis. Mokslininkai tyrinėja 
magnetinį veikimą ir mano čia 
rasti atsakymą. Spėja, kad 
žvaigždynų judėjimas gali būti 
panašus, kaip ir smulkių mag
neto veikiamų dulkelių judėji
mas. Jei tas pasitvirtins, visa
tos sistema bus atspėta. Moksli
ninkai tvirtina, kad visata nėra 
begalinė, kad už tiekos ir tiekos 
bilionų šviesos metų atstumo 
jau tikrai nieko nebėra ... 

Gal būt... Bėt erdvė ? Ar 
ten, kur pasibaigia paskutine 
materijos dulkelė, jau bus kokia 
siena# kur ir erdvės nebėra? 

• » 
Ak, pagaliau, nebesvarbu, kaip 

ten yra su ta "siena"! Svarbu 
štai kas: "mūsų" žvaigždynas 
yra tik kokia bilioninė visatos 
dalelė. O toj dalelėj mūsų saulė 
yra tik lyg kokia Pelenė kara
liaus baliuje. Ką jau bekalbėti 
apie mūsų žemę!' 

O žmogus, kurs tą žemę min
džioja? 

U o d a s !  K a  t e n  uodas! tyen-
kesnis ir už uodą! 

Ne, nenorėčiau būti astrono
mu! Kam tokias liūdnas mintis 
ūžveda... Verčiau bakteriolo
gu! 

Paulius Heincas — Chicago, 111. 
Pocius Zofiia. Alfonsas — Chicago,111. 
Pundys Alfonsas — Cicero. 111. 
Ratkelis Juozas — Philadelphia, Pa. 
Rudys Bronius, Dina, PLISAS Ar

minas — Chicago, 111. 
Samualis Vladas. Kase, Algimantas, 

Liubartas, Andrutis, Rytis — Chi
cago, 111. 

Salapas Jonas, Aleksandra — New 
Britain, Conn. 

Savokaitis Anupras, Ona. Irena, Ni
jolė — Wilkes Barre, Pa. 

šečtakauskas Adelė — Watertmry, 
Conn. 

Šimonis Marija, Edvardas, Nijolė — 
E. Chicago, Ind. 

Skeberys Leonas, Marija, Hermann, 
Wilhelm — Baltimore, Md. 

Skrunskelis Pranas, Ona — Omaha, 
Nebr. 

Stirbys Pranas — New Britain, Conn. 
Šumakeris Bronius, Ona, Romualdas, 

Antanas, Anelė, Aldona, Adelė — 
Philadelphia, Pa. 

Vaivada Kostas — Springfield, 111. 
Venclauskas Stanislava, Marijonas, 

Danutė — Rochester, N. Y. 
Zubras Kazys — Chicago, 111. 
Žilius Samsonas — New York, N. Y. 
Nagurskis Mykolas — Rochester, N.Y. 

Grigorijaus Frenkelio agentūrinis pranešimas: 
"Šiandien "Bato" fabrike mačiau besikalbančius vietinį vokietį 

Veiliazę su Prekybos Instituto lektorium, taip pat vokiečiu, Vesolek. 
Tą pat dieną Milčteino kavinėje mačiau šiauliškį vokietį Freiman, 
kuris žinomas, kaip didelis nacionalistas ir hitlerininkas, besikalbantį 
su rusų aviacijos lakūnu. Juodu gėrė kavą ir ilgai intymiai kalbėjosi. 
Jų kalbos nebuvo galima nugirsti, nors aš visai arti sėdėjau. Jiedu 
kalbėjo labai tyliai." 

Iš pirmosios šio pranešimo dalies nesunku suprasti, kad 
agentams buvo įsakyta sekti net paprasčiausius pripuolamus dvie
jų žmonių pasikeitimus pora žodžių. Ne čekistų akimis žiūrint, 
tokiame dviejų tautiečių susitikę nieko nepaprasto negalima įžiū-

I rėti: susitiko, pasikalbėjo ir išsiskyrė. Tačiau čekistai, matyt, 
; stebėjo, ar kurie nors žmonės ne per dažnai susitinka, ar jų tarpe 
į nėra kokių nors bendrų interesų, ar nėra konspiratyvaus rengi-
! mosi kontrrevoliucijai, tam bolševikiniam baubui, kuris nepa-
į sitraukdavo nuo čekistų ir sapne. Iš antrosios gi to pranešimo 
dalies, liečiančios Freimano susitikimą, kad ir pripuolamą, su 
rusų aviacijos lakūnu, galima suprasti, jog agentai privalėjo 
visu stropumu nustatyti, apie ką kalba rusas okppantas su oku
puotos šalies gyventoju.- Deja, žydui Frenkeliui, kaip iš prane
šimo matyti, net ir ausis ištempus, liepa vyko nugirsti n§ vieno 
žodžio. 

(Bus daugiau) 

Kaip Taft-Hartley įstatymas jus saugo 

SIT DOWN. WISE GU* IT'S 
NONE OF YOUR BUSINESS 

I WANT TO KNOW 
WHAT MY UNION DUES 

ARE USED fOR 

•HOW WE SPEND YOUR OUtS 

.rV5 vi1 Y 

THE TREASURER HAS READ THE UNION 
FINANCIAL REPORT A COPY OF IT WILl 

BE PRINTED AND MADE AVAILABLE TO 
All MEMBERS OF THE UNION 

PQai 
^ • • 

s 
PIRMA — 

— Aš noriu žinoti, kam sunaudoja
mi mano unijos mokesčiai. 

— Sėskis, išmintingas vyreli! Tai 
Ši jūsų reikalas, kaip mes išleidžiam 
j tLaų mokeačius! 

• Atiduokit balsą už senatorių Taftą, vii 
išrinkit jį į Jungtinių Valstybių Senatą! 

X I ROBERT A. TAFT 
R E P U B L I C A N  

PASKUI — 

— Iždininkas ką tik paskaitė uni

jos finansų apyskaitą, kurios spaus

dintą kopiją galės gauti kiekvienas 

unijos narys. 

Visuotiniai rinkimai 
* 

1950 m. lapkričio? d 
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SUGRĮŽUS MOKYKLON 
Prancūzų rašytojas Anatole 

France yra parašęs labai grakš
čią, subtilią novelę ir pavadinęs 
ją "Surgįžimu mokyklon". Joje 
autorius aprašinėja savo įspū
džius, stebėdamas begrįžtančius 
mokyklon vaikus ir jaunuolius 
po vasaroš atostogų. 

Rašytojas yra Paryžiuje, Luk* 
sfemburgo parke: rudens vora
tinkliai draikosi aplink, vėlybos 
rožės dar tebežydi, pirmi geltoni 
lapai krinta žemėn, o šalia to 
guvus, energingas jaunimas, 
kontrastas blėstančiai vėlybai 
vasarai, grįžta mokytis. Rašy
tojui kiekvienas rudens metas 
ir šitas mokyklon sugrįžimo lai
kas visada primena jo paties 
vaikystę ir jaunystę. Tai buvusi 
jo viso gyvenimo didžioji ro
m a n t i k a ,  t i k r a s i s  g y v e n i m o  
džiaugsmo pajautimas, šukaup-

«tas ankstyvo rugsėjo rytmetį, 
pirmą kartą po atostogų besku
bant mokyklon. Tą patį jaučią 
autorius ir dabar, kai po dau
gelio, daugelio metų stebįs jau
nimo grįžimą mokytis. 

Gal būt ne tiktai Anatole 
France, bet ir kiekvienam iŠ 
mūsų mokslo metų pradžia pri
mena tas laimingas ir svarbias 
dienas ne vien dėl buvusio jau
nystės džiaugsmo ir mokykli
nės romantikos, bet ir dėl to, 
kad, šalia šeimos, mokykla 
yra pats svarbiausias auklėjimo 
veiksnys žmogaus gyvenime, pa
liekąs neišdildomus pėdsakus jo 
asmenybės susiformavime. 

Šį rudenį irgi viso pasaulio 
vaikai ir jaunimas grįžo į pra
dines, aukštesniąsias bei aukš
tąsias mokyklas. Ir kiekvieno ru-

, dens mokslo metų pradžia mums 
kelia ne vien tik Anatole France 
minėtą romantinį ilgesį, bet ir 
skaudžiai primena, kad mes ne
beturime lietuviškos mokyklos 
nei pavergtoje Lietuvoje, nei 
išeivijoje. 

Tas savos mokyklos neturėji
mas ir yra didžiausias pagrindas 
svarbiausių mūsų išeivijos jau
nimo auklėjimo problemų. Dėl 
to mes kalbame apie pavojų pra
rasti lietuviškąją individualybę, 
nutolti nuo mūsų kultūros. Dėl 
to mes kalbame apie ypatingą 
reikalingumą jaunimo organiza
cijų, specialios spaudos išeivi
joje ir t. p. Dėl to mes sieloja
mės, kaip neprarasti savo jau
nimo išeivijoje. 

Taigi dėl to, bent truputėlį 
atstoti plačiame pasaulyje mū
sų lietuvišką mokyklą, steigia
mos lituanistinės mokyklos. Tos, 
sakytume, vargo mokyklos yra 
didžiausios lietuviškumo pro
švaistės mūsų dabartiniame gy
venime. 

iTad, šalia intelektualinio il
gesio,kurį pajunta mūsų jauni
mas prasidedant mokslo me
tams, norėtume, kad, drauge su 
noru bendrai tobulėti, mūsų jau
nieji norėtų tobulėti ir lietu
viškumo prasme. Juk svarbu, 
kad ir išeivijoje jie geriau iš
moktų lietuvių kalbos, pažintų 
savo tautos istoriją ir įsigilintų 
| lietuvių literatūrą. 

Lankydami svetimąsias aukš
tesniąsias ir aukštąsias mokyk
las, jie išmoks ir svetimų kalbų, 
matematikos, chemijos bei fi
zikos ; baigę universitetus, jie 
taps ir specialistais gydytojais, 

inžimėnais, filosofais. Tačiau jie 
nutols nuo lietuviškos kultūros, 
nebemokės taisyklingai lietuviš
kai rašyti ir, jeigu nėra baigę 
lietuviškos aukštesniosios mo
kyklos, kad ir tremtyje, nekar
tos jie Maironio minčių ir bus 
jiems svetima ta nepaprastai 
graži lietuvių literatūros dva
sia, kovojanti ir mūsų tautinio 
atgimimo siekianti. 

Mes ypatingai linkėtume, kad 
jaunimas, grįžtąs mokytis ir stu
dijuoti, net po darbo, net nu
vargęs, sugrįžtų ir į lituanisti
nes mokyklas. Tegul sugrįžta ir 
visi tie, kurie per mažai yra 
mokęsi lituanistinių dalykų, nors 
čia jau ir būtų baigę aukštes
niąsias mokyklas. 

Sugrįžimas dar kartą lietu-
viškon mokyklon kada nors gy
venime jiems bus dideliu džiaug
smu. Ir visa tai kada nors leis 
ne tiktai romantikai prisiminti, 
bet ir pasididžiuoti savo didžio
sios pareigos atlikimu. 

A. Augustinavičienė 

KINŲ LANKYMAS 
Viena labiauiai jaunimo mė

giamų pramogų yra kinų lanky
mas. Kai žmogus suauga ir su
bręsta ir jo gyvenime atsiran-

Į da nepalyginamai įdomesnių ir 
svarbesnių interesų, tada kinų 
lankymas pasidaro antros eilės 
pramoga. Bet retai kada jaunų
jų ji nebūna pirmaeilė. 

Kas gi paneigtų kino reikšmę 
dabartiniame gyvenime. Niekas 
neginčys, kad kinas nemaža pa
tarnauja mokslui, menui, popu
liarindamas sukurtąsias kultū
rines vertybes, kad jis padidina 
mūsų pažinimo galimybes. 'Ta
čiau šiuo kartu kalbėdami apie 
kiną, mes visiškai nenorime ob
jektyviai vertinti jo reikšmės. 
Mums rūpi kalbėti apie jauni
mo dažną kinų lankymą. Tuo 

jaunimą. Ypatingai jaunos mer
gaitės įsivaizduoja, kad be pra
bangos negali būti jokio/malo
naus gyvenimo ir tas prabangos 
ilgesys kartais nustelbia jose ir 
tikrosios meilės jaumus ir ide
alistinį nusiteikimą gyvenime. 

O auklėdami žmogų, norime 
jį taip išauklėti, kai ir paprasta
me gyvenime jis rastų daug gro
žio ir laimės, kad sugebėtų pil
koje kasdienybėje rasti aukštes
nės rūšies džiaugsmų. 

Pagaliau ir jausmų pasaulis, 
vaizduojamas menkos vertės fil-
mose, nėra nei orus, nei įtikinąs. 
Mes jau minėjome, kad menka
verčių filmų herojai pasižymi 
įvairiomis, nenugalimomis ais
tromis. Lygiai taip pat ir meilė, 
veik visų filmų centrinis daly-

pačiu mes nenorėtume siūlyti Į fcas> dažniausiai būna labai nu-

TAIP A. SMETONA 
KALBĖJO JAUNIMUI 

Žmogui įgimta mylėti savo 
tautą ir savo kraštą. Jei tokios 
meilės nebūtų, tai nebūtų ir no
ro dirbti saviesiems. Graži Lie
tuva ! Jos grožio meilę esame 
paveldėję iš tėvų, esame ir pa
tys ją įsisavinę. Toji meilė ska
tina mus bendrauti, ragina mus 
dirbti ir veikti, ragina mus krū
von spiestis, kad talkoje patys 
stiprėtume ir būtume paguoda 
mūsų tėvynei. Jos gražus vaiz
bas tešviečia visur mūsų kelius! 

* 
Vienybė be drausmės neįma

noma. Ugdykite savyje drausmę, 
kylančią iš jūsų geriausio vi
daus, iš sielos gelmių — tai tik
rai bus tvirta, neišgriaunama. 
Susiklausant dirbti, yra duoti 
tautai didžią pajėgą. 

Mūsų viltis yra Jaunimas r jis 
turi ilgainiui daugiau už savo tė. 
vus išmokti, kaip įvairius dar
bus dirbti. Pažanga tuo pasi
reiškia, kad jaunieji, naudoda
miesi išradimais ir patarimais, 
darosi stipresni ir pranašeani už 
senuosius. / 

* 

Auklėti žmogų yra, ttfr būt, 
saugoti, globoti ir brandinti jo 
gerąsias sielos ir kūno ypatybes, 
turint akyvaizdoje tobulo as
mens idealą. ~ 

jaunimui kinų nelankyti, tik no
rėtume jauniems žmonėms pa
tarti kinų * lankymą racionali
zuoti. s 

Vienas pagrindinių dalykų yra 
filmų atranka, šalia vertingų 
filmų, kurias pastatyti nepaly
ginamai yra sunkiau, nes jos 
reikalauja ir gilesnės idėjos ir 
didesnio meninio lygio bei daug 
didesnio kruopštumo — di
džioji dalis filmų yra menkos 
vertės. 

Nevertingų filmų žala yra ne 
vien tiktai tuščias laiko leidi
mas, bet ir neigiama jų įtaka. 
Suaugęs žmogus, sugebąs kri
tiškai ir realiai dalykus vertin
ti, nepajus žalingosios filmų įta
kos, tačiau kitaip bfis su jau
nimu. 

Siekdami didesnio įspūdžio, 
menkos vertės filmų statytojai 
dažniausiai duoda labai iškrai
pytą gyvenimo vaizdą, tiekia pi
gias, bet įspūdingas gyvenimo 
situacijas, sukuria kraštutinio 
charakterio žmones: — arba tie 
žmonės visai puolę, arba neįti
kėtinai kilnūs. Tuo būdu mes 
randame ten rjusikaltėlių, šnipų, 
žmogžudžių, vagių, išdavikų, 
parsidavėlių už pinigus ir pan. 
O šalia to dar vieną kitą kilnų 
herojų, labai išdailintą, bet ne
sugebantį įtikinti. Tuo pasižymi 
daugumas kriminalinių filmų. 
Tokių filmų gyvenimo vaizdas 
tėra tiktai kaž koks nenormalių 
žmonių aistrų žaidimas. Papras
tame gyvenime mes stengiamės 
su aistromis icovoti ir jas nuga
lėti, o to tipo filmose aistros iš
keliamos, kaip nenugalima bū
tinybė. 

Menkos vertes filmose , daž
niausiai vyrauja ir materialistu 
nė tendencija: gyvenimo pra
banga, nežiūrint kokiomis prie
monėmis pasiekta, esanti tikroji 
ir veik vienintelė gyvenimo lai* 
mė. Tos prabangos vaizdavimas* 
kuris iš esmės nedaug ką bendra 
su tikruoju gyvenimu /teturi 
(kaip<ir didelis turtas tėra gy
venimo išimtis), žalingai veikia 

vertinta, tapdama ne pačiu gra
žiausiu, žmogų pakeliančiu, jaus
mu, bet trumpalaike, Jausmus 
žlugdančia aistra. 

Todėl jaunieji kinų lankyto
jai turėtų išmokti filmas vertin
ti kritiškai. Jie taipogi turėtų 
išmokti kritiškai vertinti ir tas 
dirbtinai sudarytas gyvenimo si
tuacijas, vaizduojamus charak
terius ir ypatingai stebėti; ar 
filmos padarytoji išvada sutin
ka su mūsų pačių gyvenimo pa-, 
saulėžiūra. 

Tačiau svarbiausia, Reikėtų 
stengtis daryti griežtesnę filmų 
atranką, o ne galimai daugiau 
jų žiūrėti. Jeigu beveik kasdieną 
eisime į kiną, tai be abejonės 
neišvengsime menkaverčių fil
mų. O rečiau kinus lankydami 
ir stengdamiesi pamatyti tik 
aukštos kokybės filmas, daug 
ko išmoktume ir jaustume dides
nį estetinį pasitenkinimą. 

Pagaliau, juk negalima tvirw 
tinti, kad kinas yra pati svar
biausioji kultūrinė pramoga ir 
maloniausias laisvo laiko pra
leidimas. Nuolat besėdint kine, 
mūsų laukia daugelis neskaity
tų gerų knygų, neišklausytų ge
rų koncertų, neaplankytų meno 
parodų, praleistų paskaitų ir 
pan. Vien tiktai kinas negali 
duoti mums to įvairaus ii4 vispu
siško išsilavinimo, kurio siekia
me gyvenime, norėdami tapti 
pilnesniais žmonėmis. A. 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 
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Edmondo de Amici 

M I N T Y S  
Mokykla yra motina. J! pa

ėmė tave iš mano — tavo mo
tinos — rankų, kai tu buvai dar 
mažas, ir grąžino tave didelį, 
tvirtą, gerą, darštų. Laiminu ją 
ir liepiu jos niekada neužmiršti. 
Juk tu ir negalėtumei užmiršti. 
Tu užaugsi, po pasaulį keliausi, 
pamatysi daug miestų, puikių 
rūmų ir daug jų užmirši, bet šį 
baltą namelį, tą mažą sodną, 
kur pražydo piriftieji tavo pro
to žiedai, tu visados atminsi, 
kol būsi gyvas, taip pat, kaip 
aš visados atminsiu tą namą, 
kuriame išgirdau tavo pirmąjį 
riksmą. 

# 

Tu dar negali atjausti tėvy
nes meilės! Tu pastebėsi tą jaus
mą, kada, grįždamas iš tolimos 
kelionės, po ilgo nebuvimo, iš 
tolo pamatysi savo gimtinės pei
zažą. Tu pastebėsi tą jausmą 
didžioje meilės bangoje, kuri ta
vo akis pripildys ašaromis ir ne
jučiomis ištrauks laimės šauks
mą. 

Tu pastebėsi tą jausmą bū
damas toli nuo tėvynės, tarp 
svetimų, kai iš kito darbininko 
lūpų išgirsi savo gimtosios kal
bos žodžius. Tu pastebėsi jį, kai 
išgirsi kitataučius tavo tėvynę 
šmeižiant. Tag jausmas bus dar 
didesnis ir gilesnis tą dieną, kai 
priešai tavo tėvynę užpuls ir 
kai pamatysi prieš juos atsta
tytus ginklus, kada subėgs jau
nimo legijonai, kada tėvai, ap
kabindami savo sūnus, sakys — 
Būkite drąsūs! — o motinos su
šuks — Grįžkite nugalėję! 

Tada tu suprasi, kas tai yra 
tėvynės meilė, tada tu atjausi, 
kad tu turi tėvynę, Enriko. Tai 
toks prakilnus ir šventas jaus
mas, kad, jeigu aš pamatyčiau 
iš karo už tėvynę grįžtantį gyvą 
ir sveiką tave r— mano kraują 
ir sielą — ir jeigu aš sužinočiau, 
kad tu likai gyvas iš baimės, 
tai aš — tavo tėvas — kurs tave 
iš mokyklos džiaugsmingai grįž
tantį sutinku, sutikčiau tave 
verkdamas, aš nustočiau tave 
mylėjęs ir iki mirties nešiočiau 
žaizdą širdyje. 

' # 

Eidamas gatve atydžiai save 
dabok. Gatvė irgi turi savo rei
kalavimus, kuriuos tu privalai 
pildyti. Jei tu savo žingsnius 
ir judėjimus mažini namuose, 
tai argi nereikia taip pat elgti? 
ir gatvėje, nes gatvė, ta! visų 
žmonių namas? 

Atmink tai. Susitikęs seneli, 
vargšą, moteriškę kūdikiu ne
šiną,1 raišą, palinkusį nuo naštos 
— duok jiems kelią: mes pri
valome gerbti senatvę, netur
tą, motinas meilę, nelaimę ir 
darbą. 

Iš veikalo ŠIRDIS 

T A  L  K  A  
L 

* Tumas - Vaižgantas » 

Ištrauka PRAGIEDRULIŲ 

Napalys žinojo Sviestavičių į 
Gondingą ėjus darbininkų ir 
meistrų samdyti Linksmynės 
rūmui perkrauti. Tacl ryto metu 
ėmė savo kaimynus kurstyti, 
kad jie, ilsindamies ąrklius, pa
šokėtų buvusiajam dvarininkui 
į talką: nuvežtų iš dvaro į Links-
mynę po dvejetą vežimų medžia
gos ir ten sugriautų senąją tro
bą. Kuone visi palydovai buvo 
žmonės jauni, Napalio draugai; 
tai kaipgi būtų jo nepaklausę? 
Napalio žodis buvo jiems lygu 
įsakymas. 

— Tik kad būlu til tai po bu
telį alaus! — įgrasė Napaliui. 

Tėvas šešiavilkis su mielu no
ru pritarė, gal bent kiek džiaug
damos, kad jam ne vienam pi
giau atseis pokylis, išleidžiant 
palydovus — nereikės pirkti gė
rimų. Seniokas buvo pokietis. 
Ir nuėjo į Sviestavičių, kad paro
dytų, ką jis nori pirmiausia į 
Linksmynę nusigabenti. 

SviestaAfičius iš pradžios ne 
klausyti nenorėjo. Nė nesuprato, 
kas tai yra — telktis talką. Kaip 
gi taip — dykai? 

— Nedykai — pavaišinsi po* 
nas. Darbo padirbs tiek, kiek 
samdytieji per visą mėnesį ne
padirbtų. 

Sukinkyta visi tuo laiku buvę 
dvare arkliai: savieji, šešiavil-
kių, palydovų; krauta kepinai, 
ne kaip už pinigus vežant: ke
lias čia buvo kietas, kad ir pa
vasarį, ir visų viso — trys kilo
metrai. Tad, du kartu sukrovę, 
talkininkai visą Linksmynę už
vertė lentomis ir visokia kito
kia reikiama ir nereikiama me
džiaga. O kai sušoko galų gale 
su kirviais ir geležinėmis duro
mis buvusiosios smuklės griau
ti,'tai iki vėly4yę,snio popiečio ir 
nebeliko. 

— "Nė vietos, kur kitkart 
Troja yra buvus", — padekla
mavo Napalys, paskutinį pama
tinį nukeliant šalin. 

Visa tai matydamas, Sviesta
vičius galvos neteko, kaip čia 
beatsigerinsiąs tiems širdies vai
kinams. Savo akim nenorėjo ti
kėti, matydamas, kiek visa ko 
padaryta. Tad blaškėsi iš vieno 
galo antran. Tai namo važiavo 
Įšokdamas į bet kurias tuščio
mis grįžtančias vežėčias, visai 

•užmiršęs, jog Sviestavičiams 
dvejetu, ketvertu tederą važiuo
ti; namie vis naujus įsakymus 
davinėjo savo žmonai, vos duris 
praverdamas; tai skubinai sekė 
prikrautus vežimus į Linksmynę. 
Jis zujo, rūpinosi nežinia ko, ir 
jam buvo neapsakomai gera šir
dyje būti draugėje tų papratų 
nesuktadūšių berniukų. . 

Paskutinį kartą ponas Algir
das sugrįžo kaip tik į Napalio 
deklamaciją, kaip graikai grio
vė Trojos miestą, ir taip gražiai 
nusišiepė, jog Napalys, jei būtų 
tai pamatęs, tikrai būtų šokęs 
jam rankelės pabučiuoti; toks 

Jurgis Baltrušaitis 

KLAJOKLIO STYGOS 

Aš daug, jau daug išvaikšiojau dienų, 
Dienos belaisvis, ir toliau einu 
žmęgaus skirties nubrėžtais man keliąis, 
Kiek eiti dar likimo saikas leis ... 

Aš daug žiedų radau aušros darže, 
Daug jų sumindžiau eidamas ežia, 
Ir užėjau erškėčių dar daugiau 
Ir vien menkai laimėjau, ką rengiau ... 
Ir supratau, skausme ir ilgesy, 
Kaip, žemės prote, aklas tu esi, 
Nes štai nakčia stebiu spiečius žvaigždžių, 
Bet kurčias, aš jų psalmės negirdžiu ... 

Nes tu žmogau, taip skaudžiai nežinai, 
Kas — valandai, kas trunka amžinai, 
Kur tu, lašeli jūros vandeny, 
Drebėti siųstas ir iš kur eini., „ 

Todėl širdis taip alpsta ir tod&, ^ 
Ant žemės kniubęs, laukiu vėl ir v^l, 
Ar kas pagalbos ranką man išties 
Nuvokti mįslei ryto ir nakties... 

tai buvo patenkintas, tėviškai 
geras ir laiminantis nusišypso
jimas. Ko širdis per pilna, tai 
veidu ir žodžiais išreiškia, akim 
blizga; graži šypsena pareiškė, 
kiek jd viduje buvo susidarę 
gražių jausmų. 

— Ak, kaip mano ligi šiol ne
žinota, kur tikros širdies ieš
koti! Per tiek metų, tiekoje vi
sos Europos vietų mane laimino, 
mano prieteliais dėjos daug žmo
nių; tai pataikavo mano savi
mylai; tik vis tai buvo už pini
gus, už auksą. Gerai davei — 
tavim džiaugės; padavei mažiau 
— žiūrėk, kaip tie patys vėpės 
ir ūmai šalti tau darės, čia gi 
beturčiai sodiečiai savo poilsio 
laiką jam paskyrė, išsilygdami 
— po butelį alaus! Nebent pa
sityčiojimui ... — galvojo Svies, 
tavičius sau vienas. Jis niekados 
nebuvo nei godus, nei šykštus; 
toks ir dabar ūmai negalėjo tap
ti. Jis mielai būtų atskaitęs visą 
krūvą pinigų, kiek tik būtų rei
kėję užmokėti už važmą ir dar
bą samdytiems žmonėms. Ne 
liekančiu pelnu jis džiaugės, o, 
ne! tik tuo, kad rado to, kuo ne
galima nesidžiaugti: žmonių — 
žmonėse. 

— Vis labiau kalbama apie 
klasių kovą, apie priešingybes 
ekonominių reikalų. Gal kame 
ir yra to. O jei yra, tai ne iš 
piršto išlaužta, gal taip ir verta, 
ir reikia. Kame gi to nėra, štai 
kokių gali būti santykių tarp 
"Sviestavičių" ir "pašventiš-
kių". Duok Dieve, kad niekados 
jiems netapčiau pagunda — ko
voti su manim! — galvojo sau 
vienas bajoras ir melste meldės 
į sodječius. 

O Napalys jau stumdė į krū
vą visus žinomus balsinguosius 
draugus. Kiti neva muistės, nie-
kinėjos; tikrai gi buvo matyti 
visus norint giesme išreikšti sa
vo pajėgas, savo jaunystės per
teklių. Slopus pavasario laikas, 
reta skaistybe blizganti saulė, 
pavasaringai sujudęs jaunas 
kraujas — liepė kažin ko geisti, 
kažin ką ir kažin už ką mylėti. 
Tokiame padėjime be dainos ne
apsieisi. 

Sviestavičiui dar sunkoka bu
vo lietuviškai, ypač aukštaitiš
kai, kalbėti; tačiau prasti jis 
kuo geriausiai suprato, kaip 
kiekvienas žemaičių dvarinin
kas, nesistengęs visus aplink sa
ve sulenkinti. Tad nemėgino, 
tikriau, nepadorėjosi kalbinti 
savo talkininkus, tylomis padė
damas jiems nešioti rąstus ir 
medžiagą, iš vežimų iškraunant. 
Ligi tik pasirodė šalia darbinin
kų, nė sekundės nesustojo šali
mais dykas, pilvą išvertęs be
stovėdamas tuo laiku, kada kiti 
"jam" dirba. Buvo tad lygiai 
su kitais nusidirbęs, pavargęs, 
ir su dideliu pasigėrėjimu pa
galiau atsisėdo ant krūvos me
džių. Be savo armijos patsai 
vienas jis nenorėjo grįžti. Laukė. 
Ir gerai padarė. Ką išgyveno tą 
valandą, liko jam visam amžiui; 
galutinai palenkė jį liaudies pu
sėn. 

Keliolika jaunikaičių susime
tė pačiame skardyje Ventos. Vi
si įsmeigė savo akis kažin kur 
į tolybę, palei upės slėnį. Į kits 
kitą nesidairė; lyg rinkos jaus
mus, lyg susirinktuosius vartė 
ir vertino. Visu savo ilgesiu šie 
gamtos vaikai sveikino atgims
tančią gamta ir jos atgaivintoją 
Saulę. Sveikino širdimis, ir tai 
prapliupo gamtos himno balsais. 

Aukštaičių vyrų choras sutar
tinai rezgė dainą trimis balsais. 
Muzikos pasimokęs Napalys su
maningai pynėsi tarp jų ketvir
tuoju, visaip iškreivuliuodamas 
savo balsą ir patepdamas tas 
vietas, kurios kaip tik to reika
lavo. Galingai balsiai iš sveikų 
gerklių ir krūtinių išsiveržė dai
na, ydant pasiektų tolimąją Sau
lę. 

* šiltumas, gražumas pavasa-
rėlio! 

Id beržų tek sula, kaip krikš-
~! tolėlis. 

Ankstyva ieva žaliuoja, 
"T"' !. pieva, 

Lankoj purienos geltonai 
fydi, — 

Kodos jau mėnuo pavasarėlio! 

Upė pagavo nesuktą, o tokią 
teisingai suprantamą, savo pa
prastumu tokią veikslią pavasa
rio dainą ir nunešė nudundėjo 
slėniu į abudu galu. Kairėje pa
skandino ją tolybėje, dešinėje 
suvirpino visus Gondingos lan
gus. Ąžuolyno giružė siaudė lyg 
metalinė. Pats oras dainos rit
mu virpėjo, patisai, palengva, 
betgi galingai ir atkakliai siųs
damas savo vilnis ten, į kur bu
vo paleistos —- į pačią saulę. 

Daina siaudė. Posmas seke 
posmą. Daug daug posmų, vieno
dai skambančių; vis dėlto nei 
dainuotojai nenorėjo sustoti, nei 
klausytojai ausis nukreipti. Ilga 
daina tenkino ilgą pavasario gy
vybės ilgesį. Norėjos lieti ją, 
lieti be galo, klausyti jos, klau
syti taip pat be galo. Matyti iš 
tolo, kaip Gondingos žmonės su
judo sukruto; ėmė rinktis į upės 
skardį nustebę, nes tokio choro 
ne tik nebuvo turėję, nei girdė
ję. Buvo matyti Gintautą su sa
vo "giminėmis" išėjus į gonką. 
Matyti visa antstolio raštinė. 

Sviestavičius nejučiomis atsi
stojo, užmiršęs visą savo pavar
gimą, nejučiomis nusiėmė ke
purę, lyg gamtos šventykloje 
atsiradęs, ir, plačiai išskėtęs 
akis, net kaklą ištiesęs, sekė 
gaidą lyg ne vienom ausim, tik 
visais savo organais jos klausy
damas. Ir jam tikrai rodės, ne 
tik girdįs, ir matąs, kaip garsas 
kamuoliais ritinąs oro vilnimis, 
lygu iš fabriko kamino išpučia
mi dūmai. Ne tik patys bėga ri
tinąs savo vilnimis, dar nešasi 
pasigaudąmi ir žmonių jausmų 
vilnis. 

Sviestavičius buvo girdėjęs 
griežtai visas gerąsias pasaulio 
operas, gerųjų operininkų ir cho
rų giedamas. Girdėjo ir liaudies 
chorų Italijoje, Tirolyje. Girdė
jo jaunų anglų dainas, dainuoja
mas nesivaržant nei laiku, nei 
vieta: vidunakčiai geležinkelių 
stotyse ar kaip kitaip. Visur bu
vo savotiškai gražu; tik ne taip, 
kaip čia dabar. Italijoje jis jau
tė ir žinojo, kad girdimą gražią 
dainelę sumanęs smuklės dris
kius; ir tos dainelės amžius —• 
kol atsiras antra, bulvaro ir 
gatvės pramanyta. Nė viena ne
pergyvena savo sudėtojo. Anglai 
dainavo, kol buvo savo mokyklo
je pamokyti. Tiroliečiai dainavo 
savo kalnams trumpai striukai, 
idant daugiau būtų tarpukalnė
se aidų; kaip mūsų dzūkai kad 
dainuoja vinguriuotuose Grū
dos upės slėniuose. 

Dabar štai lietuviai dainuoja 
savo lygumoms, savo bekraš
čiams kitąkart miškams, ga
lingai priversdami juos aidą 
esti tol tol, į pat kraštą, iš tolo 
nebeatspėjamą. 

Kitur klausydamas giedoji
mų, Sviestavičius rūpestingai se
kė, ar išpildoma visi muzikos su
dėstytojo reikalavimai, ar pa
vartotoji moduliacija, paįvairi
nimas atitiko autoriaus intenci
ją, ar savo kolorito duoda. 

Čia dabar nebebuvo vietos mu
zikos išmanymui; nebebuvo tam 
nė laiko: reikėjo jausti, o ne gal
voti. Viena tebuvo aiškiai numa
nu: taip reiškiasi pati pavasa
rio gamta; savo pačios organu, 
ne svetimu; gaivališkai, o ne 
dirbtinai. Taip dainuoja vyturys, 
taip mauroja išsiilgęs jautis, 
taip ir aukščiausias gamtos pa
daras žmogus. O. kaip gaila man 
vargšų operininkų, kad jie su
manūs, o nemoka nutverti gam
tos galybės! Kokie jie menki su 
visais savo suktumais ir čyrulia-
vimais, palyginti su audros for
te. saulės spindulių allegro ar 
scherzo su visos vasaros him
nu! - f 
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DABAR TAI JAU NEBEPRALEISK1TE! 

Šį sekmadieni Lietuvių salėje 
antrasis šio rudens Dirvos va
karas. Kurie buvo pirmą kartą, 
daugelis vėl įsigijo bilietus, sa
kydami, kad toksai vaidinimas 
yra geriau už visokius vaistus 
šiame ne taip jau linksmame gy
venime. Daugelis, kuriems pirmą 
kartą nepavyko į vakarą patekti, 
dabar taip pat skubinosi apsirū
pinti, bilietais iš anksto. Bet tiki
mės, kad šį kartą vietos jau ne
pristigsim, todėl prašom drąsiai 
keliauti sekmadienį į Lietuvių 
Salę. žinoma, kas nori gauti bū
tinai pagal savo skonį vietą, tas 
geriau padarys pasirūpinęs bilie
tu iš anksto. 
^isos informacijos apie vakarą 

yra žemiau dedamame skelbi
me. Prie to galim tik pridėti jau. 
nimui svarbų dalyką — Jcad šo
kiams bus muzika irgi to paties 
orkestro, kuris buvo ir pirmą 
kartą, — SONNY MICHAELIS 
orkestras. 

VĖLINIŲ IŠVAKARĖS 
Spalių 29 d., sekmadienį, Vėli

nių išvakarėse, Clevelando "Ne
ringos" skaučių Tuntas ruošia 
žuvusiųjų minėjimą. 

Programoje: 9 vai. rytą pa
maldos šv. Jurgio bažnyčioj, 16 
vai. minėjimas Lietuvių salėje. 

Maloniai kviečiame visus da
lyvauti. 

ČIURLIONIECIAI 
kviečiami susirinkti bendrai re
peticijai penktadienį 7:30 vai. 
vak. savo patalpose. 

PRIEŠRINKIMINIS BtlTINGAS 
. .Lietuvių Demokratų Klubo va
dovybe visus Clevelando lietu
vius kviečia rengtis į Lietuvių 
Salę lapkričio 2 d., 8:30 vai. vak. 
kur kalbės demokratų partijos 
kandidatai specialiai lietuviams. 

Numatytos įėjimo premijos 
(Door Prizes) ir alus nemoka
mai. Klubo vardu kviečia: Pirm. 
Paul P. Chalko ir vicėpirm. A. 
L. Svetkauskas. 

P A R D U O D A M A S  

2 šeimų namą, 5704 Luther Ave. 
6 kamb. viršuj, 6 apačioj, 2 gasi 
niai pečiai rūsy. 3 garažai ir 
didelis sklypas. UTah 1-2765 

SEKMADIENĮ, SPAL.IO 22 ' 

ANTRASIS 

DIRVOS VAKARIS 
Publikai labai pageidaujant, vėl bus vaidinama komedija 

M O T E R I M S  

N E I Š S I M E L U O S I  

Režisuoja ir dekoracijas rengia "Rūtos" Jaunimo 
Teatro vadovas 

P E T R A S  M A Ž E L I S  

V a id i n a : 
Motina 
Tėvas 
Duktė 
Žentas 
Žento draugas 
Artiste 
Teatro direktorius 
Artistes sužadėtinis 
Artistės tarnaitė 
Artistės tarnas 

E. Rastenienė 
K. Cicėnas 

R. Braziulevičiūtė 
P. Maželis 
J. Gražulis 

V. Morkūnienė 
A. Liutkus 

A. Dumbrys 
J. Pėterienė 

R. Korsakas 

P O  V A I D I N I M O ,  
kaip ir pirmąjį kartą, 

ŠOKIAI IR. BUFIETAS 

LIETUVIU SALĖ • CLEVELAND, OHIO 
Vaidinimo pradžia 6:00 v. vak. Šokiai ~ 8:00 v. v. 

ir 

V  v  

B I L I E T A I :  

1 — 8 eilės po $1.00 

9 — 16 eilės po 80c. 

Stovimos vietos 50c. 

Bilietai par.duodami 

DIRVOS REDAKCIJOJ 

Galima ir patariama tuojau 
užsisakyti juos telefonu: 

EN 1-4486 
kasdien nuo 7:00 vai. ryto 

iki 8:00 vai. vakaro. 

Bilietus užsisakiusieji tu
ri atsiimti juos ne vėliau 
kaip iki spalio 19 dienos. 

Laiku neatsiimti bilietai 
galės būti parduoti kitiems. 

" Vietos bus numeruoto^ 
Wp anksčiau skelbtajame 
plane. Prieš pirmą parduo
damą eilę dar gali būti re
zervuota viena ar dvi eilės 
iŠ toliau atvykusiems sve
čiams ir vakaro taikiniu* 
kams. Reikalui esant gali 
būti papildoma 17-ta eilS. 
Šonuose pristatomų vietų 
Sį kartą nenumatoma. 

PATYRIMAS RODO, KAD 
REIKIA PASISKUBINTI! 

1950m., spalio 19 d. * Nr. 42 

PRADĖJO VEIKTI LIETUVIŲ 
KOLBOS D-JOS SKYRIUS 
Spalio, 15 d. Clevelande įvyko 

gausokas steigiamasis Lietuvių 
Kalbos D-jos susirinkimas, kurį 
ilgesne turininga gimtosios kal
bos reikalo kalba atidarė prof. 
Pr. Skardžius. Jis taip pat ir 
pirmininkavo susirinkimui, se
kretoriavo J. Leonas. 

Vienbalsiai priimti Lietuvių 
Kalbos D-jos įstatai, kuriuos 
perskaitė ir plačių paaiškinimų 
suteikė prof. Pr. Skardžius. 

Skyriaus valdybon išrinkti: 
prof. Pr. Skardžius — pirmin., 
Št. Barzdukas — sekr., Ign. Ma
linauskas — nariu. Kandidatais: 
B. Auginąs ir Kazlauskienė. Re
vizorium — Balčiūnas. 

Gyvai nagrinėti aktualieji lie
tuvių kalbos reikalai ir vienbal
siai nutarta atgaivinti "Gimtą
ją Kalbą", kurios leidimą orga
nizuoti pavesta valdybai. At
kreiptas dėmiesys į Amerikos 
lietuvių laikraščiuose vartojamą 
labai sudarkytą kalbą, šis gė
dingas savosios kalbos niekini
mas ryžtamasi sustabdyti. 

Kas mėnuo nutarta daryti lie
tuvių kalbos pokalbius. 

BALFO VAKARAS, 
surengtas spalio 15 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje, praėjo su di
deliu. pasisekimu. Svečių buvo 
pilnutėlė sale. 

Vakaro programą gražia kalba 
papildė viešnia Juzė Daužvardie-
ne, kuri iš Chicagos buvo at
vykusi į Clevelande surengtą 
Amerikos Katalikių Moterų kon
ferenciją. 

ST. DOUVAN, 
Detroito veikėja^ lankėsi Cleve
lande ir su savo broliu T. Čiur
lioniu dalyvayo čiurlioniečiams 
suruoštose pagerbtuvėse. 

PADĖKA 
Rugsėjo 13 d. Lietuvių svetai

nėje buvo surengtas čiurlionie-
čių pobūvis — mūsų sūnaus Er
nesto išleistuvės į kariuomenę. 

Mes dėkojame Čiurlionio an
samblio valdyboa pirmininkui J. 
Stempužiui už tokių jaukių iš
leistuvių suodrgartizavimą ir 
atsisveikinimą, ansamblio meno 

•vadovui A. Mikulskiui ir režisie
riui P. Maželiui už jautrias kal
bas, visiems čiurlioniečiams už 
dalyvavimą ir įteiktas brangias 
ir malonias dovanas. 

Jūs visi susirinkot iš darbo
viečių pavargę, bet tuoj lietu
viška daina atsigaivinot ir visus 
mus šventiškai nuteikėt. Tos iš
leistuvės mums padarė didelį 
ir niekad neužmirštamą įspūdį. 

Mūsų sūnus Ernestas pamilo 
jus visus ir lietuvišką dainą. 
Jam buvo tikrai gaila skirtis, 
bet, kaip jūs patys atsisveiki
nant linkėjot... "esi mums rei
kalingas, bet, jei likimas taip 
skiria, eik ir būk geras karys", 
su tvirtu pasiryžimu išėjo. 

Jums dėkingi 
Monika ir Izidorius Santa! 

Best Wishes 
tu all the Lithuanian People 

C. WILLIAM 

O'NEILL 

Candidate For 

STATE ATTORNEY 
GENERAL 

% 

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

šaukiamas spalio 22 d. (sek
madienį) 11:30 vai., Lietuvių 
salės patalpose. 

Komisija švietimo reikalams 
padarys pranešimą ir bus aptarti 
kiti svarbūs reikalai. 

Narių dalyvavimas bfttlnas. 
Maloniai kviečiame į susirinki
mą atvykti ir į draugiją įstoti 
ir visus naujai atvykusius trem
tinius. D-jos Valdyba 

VASARIO 16 d. MINĖJIMO 
PASITARIMAS 

ALT iniciatyva sušauktas vi
sų Clevelando lietuvių draugijų 
atstovų susirinkimas aptarti bū
simas Vasario 16 d. iškilmes. 
Pasitarime dalyvavo 25 draugijų 
atstovai ir visi vieningai pasi
sakė, kad Vasario 16-tąją minė
ti bendrai, sudaryti gerą minė
jimo programą ir minėjimą reng
ti tokioj salėj, kur galėtų' sutilp
ti visi Clevelando lietuviai. Jau

nimui, pagal galimybes, sureng
ti specialų minėjimą. 

ČIURLIONIEČIŲ SPONSORIŲ 
VAIŠĖS 

Spalio 14 d. Tamošaičių re
zidencijoje įvyko Čiurlionio an
samblio sponsorių, atkvietusių 
iš tremties čiurlioniečius į Cle-
velandą, surengtos vaišės pa
gerbti čiurlioniečius po pasise
kusių koncertų Philadelphijoje 
ir New Y<orke. 

Vaišių stalą paruošė ir sve
čius priėmė sponsorės — to va
karo šeimininkės — J. Salasevi-
čienė, B. Tamošaitienė ir jos 
mamytė, M. Mišeikiene ir O. 
Karpienė. šeimininkėms talki
ninkavo J. Salasevičius. 

Buvo visa eilė kalbų ir linkė
jimų. 

Čiurlionio ansamblio vadovo 
kalba, nuvertinanti visų lietu
vių muzikų kūrybą ir iškelianti 
tik lietuvių liaudies meną, vė
liau buvo įvairiai diskutuojama. 

JOSEPH T. FERGUSON 

Demokratų kandidatas i JAV Senatą, 
laikraštininkams pareiškė, kad res
publikonų kandidatas senatorius Ro
bert A. Taft visada balsavęs su banki
ninkais ir stambiaisiais pramoninin
kais prieš Ohiodarbininkų gerovę. 

Todėl, esą, darbininkija ir esanti 
solidariai nusistačiusi prieš jį. Todėl, 
esą, Wall Street ir didieji fabrikantai 
pila milionus dolerių j Ohio, bandyda
mi nugalėti Fergusoną ir vėl išrinkti 
Taftą. "Bet tai nėra rinkimai, kuriuos 
milionais galima nupirkti" — sako 
Fergusonas. Esą, žmonės žino Tafto 
darbus Senate ir jie žino, kad tai liūd
niausia veikla, gedingiausia, iš visų, 
kokias Ohio valstybė yra davusi. Esą, 
pats Taftas tos veiklos gėdisi ir sten
giasi ją paslėpti, kalbėdamas apie ką 
kita. Fergusonas primena, kaip Taftas 
1949 metais atsakęs j laikraštininko 
klausimą dėl maisto kainų kilimo. Ta
da Taftas pasakęs — "Tegu žmonės 
mažiau valgo, bet kainų kontrolės aš 
nenoriu!" — "Toks yra Taftas" — sa
ko Fergusonas ir čia pat primena, kad 
Taftas balsavo už leidimą, draudimo 
bendrovėms išvengti 65 milionų do
lerių mokesčių, balsavo už bankų atlei
dimą nuo indėliu apdraudos mokes
čių — irgi 55 milionai, bet Taftas 
balsavęs prieš nemokamus pusryčius 
vaikams mokyklose ir prieš kdopera-
tyvinę namų statybą neturtingiesiems. 

Pats Fergusonas, jei būsiąs išrink
tas, žada laikytis Roosevelto ir Tru-
mano ekonominės programos. 

" T E G U  Ž M O N E S  
M A Ž I A U  V A L G O . . . ' *  
Sako ROBERT ALPHONSO TAFT 

Santa Cruz, Califoria, 1949 m. rugsėjo 12 d., 
laikraščio reporteris paklausė senatorių Ro
bertą A. Taftą, kaip darbininkai gali aj^nao-
kėti nuolat augančias maisto išlaidas. 
Atsakydamas senatorius Taftas pareiškė: 
"Tegu žmonės mažiau valgo... Aš esu prie
šingas kainų kontrolės grąžinimui." 
Tafto pareiškimas "Tegu žmonės mažiau 
valgo" visiškai sutinka su Tafto balsavimų, 
linija Senate. Taftas visada palankus žemoms 
algoms ir aukštoms kainoms! 

" D A U G I A U  M A I S T O . . .  
IR PIGESNĖMIS KAINOMIS..." 

Sako JOSEPH T. FERGUSON 
"Amerikos žmonėms reikia daugiau mais
to... geresnio maisto ... ir pigesnio maisto", 
sako Joseph T. Ferguson, demokratų kandi
datas į Jungtinių Valstybių Senatą. 
"Didžiausias pavojus, su kuriuo susiduriam, 
yra pelno godumas. Kainos stumiamos aukš
tyn taip, kad darbo žmonės greit nebegalės 
įpirkti pragyvenimo reikmenų. Ohio ūkinin
kai nepasipelno iš to staigaus maist.o kainų 
kilimo. Tai yra tarpininkai... mėsos pokuo-
tojai, maisto gamintojai ir didelė grandinė 
pirklių — jie lobsta. 
"Aš palankus kainų kontrolei! Amerikos žmo
nėms reikia daugiau maisto... geresnio 
maisto... ir pigesne kaina!" 

Balsuokit ui 
JOSEPH T. FERGUSON 

Iš ŽMONIŲ IR ŽMONĖMS 
Remia United Labor League of Ohio 

Demokratą į 
J. V. SEN ATĄ 
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LENGVA! 
ŠTAI KAIP GALITE SUTAUPYTI 22 CENTUS: 

1. Pasirašyk kuponą, išspausdintą ant 2. Nuneškit kuponą į krautuvę, kurioj 
perkat elektros lemputes. 

Illuminating: Company elektros są- 3, pirkit keturias 100 watų lemputes 

skaitos, kuri, gausit, tarp spalio 9 4. T^škeisSricuponą | 150 watų 
ir lapkričio 9 imtinai. LEMPUTĘ, vertą 22c! 

Kad būt SAUGU, PATOGU, SVEIKA AKIMS 
t į 

įfa J . .Pirkit tik akis saugančias lempas 

. .Vartokit tikro dydžio lemputes 

laikykit lempučių atsargas užpildyti 
tuštiems lizdams 

SIS PASIŪLYMAS BAIGIASI LAPKRIČIO 18 

\£tTR iCij. 
' YOUR A 

BEST BUY „ 

REGĖJIMAS NENUPERKAMAS _ LEMPUTĖS PIGIOS! 

A L W A Y S  A T  Y O U R  f  S E R V I C E  
V 1 N  T  H  B  B B S  T  L O C A T I O N  I N  T H E  N A T I O N  
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LEO M. ASCHERMAN, 
piliečių vadovas ir buvęs valstybės 
senatorius, siekia apskrities komisio-
nieriaus vietos respublikonų sąraše. 

Jis bene geriausiai žinomas iš gar
saus Aschermano įstatymo, kurio au
torius jis buvo 93-oje Ohio generalinė
je asamblėjoje. Jis įvedė psichiškai 
nesveikų nusikaltėlių atskyrimą ir 
gydymą. 

Būdamas valstybės senatorium, jis 
rėme įstatymą palengvinti kovai su 
valdininkų įžeidinėjimu, uždrausti vie
tinius kariškus junginius, turinčius 
ryšių su užsieniais ir įstatymus prieš 
"fejerverkus". 

Jis buvo svarbiausias asmuo judė
jime už išskyrimą politikos iš civi
linės tarnybos. Prieš daugelį metų 
įsitikinęs, kad Ohio valstybėje reikia 
pagreitinti teismų veikimą, jis rūpi
nosi, be pasisekimo, aprūpinti pensi
jomis tuos teisėjus, kurie jau yra per
žengę didžiausio darbingumo amžių. 

Jis jaučia, kad apskrities komisio-
niėrių įstaigoj to paties politinio įsi
tikinimo jau 20 metų viešpataująs 
trejetukas reikalingas pakeitimų. Įve
dimas įvairių partijų narių po tiek 
laiko duotų naujesnių ir pažangesnių 
idėjų apskrities programoje. 

Aschermanas smerkia dabartinės 
valdybos uždarų durų politiką, — 
prieš kiekvieną susirinkimą įvyksta 
trumpas posėdis, į kurį publika neį
leidžiama. Jis priduria, kad, jei bal
suotojai pritartų pasiūlytam apskri
ties statuto pakeitimui, tai būtų itin 
svarbu turėti valdybos nariu bent 
vieną iš tų asmenų, kurie rėmė tą 
pakeitimą. 

Aschermanas dabartinių komisio-
nierių opoziciją prieč apskrities sta
tutą pavadino savanaudiškumu, tvir

tindamas, kad jie bijo dėl to statuto 
netekti savo vietų. Labiau branginda
mas gerą valdžią, negu apskrities val
dininkų padarymą amžinais, Ascher
manas rėmė statutą. 

Pastaraisiais metais Aschermanas 
aktyviai veikė piliečių ir advokatų 
sąjungų reikaluose. Demokratinis Cle-
velando majoras Thomas A. Burke 
paskyrė jį į teisingos -narattyaao prak
tikos komisiją. 

ĮDOMIOS paskaitos 
"The Conncil on Word Af

fairs" rengia eilę įdomių paskai
tų. Jau buvo dvi paskaitos anks
čiau, o dabar antradienį, spalio 
24 d. 8:00 v. v. Mažajame Teatre 
(Little Theatre), kur buvo Va
sario 16 d. paminėjimas, bus 
paskaita Korėja — posūkis 
Jungtinėse Tautose". Skaitys 
Chester Williams, patarėjas prie 
JAV delegacijos JT Organizaci
joj. 

Ketvirtadieny, lapkričio 2 d. 
Andre Philip, buvęs Prancūzijos 
parlamento narys (socialistas) 
ir Prancūzijos atstovas Europos 
Taryboje skaitys paskaitą "Eu
ropos Ekonominė Federacija ir 
Vakarų Valstybės". 

Tos pačios organizacijos mo
terų diskusijų grupė numato iš
tisą paskaitų programą iki pa
vasario. šios paskaitos bus tre
čiadieniais, 10:00 v. dieną, Hig-
by auditorijoj, 10 aukšte: spa
lio 25 — "Jei jūs būtumėt Vals
tybės sekretorium" (Mrs. Ches
ter Thompson); lapkričio 1 d. — 
"Kova dėl pasaulio kontrolės" 
(Mrs. Charles Higley); lapkri
čio 8 — "Rinkimai, karas ir 
atomas" (Mr. Barry Mullaney); 
lapkričio 15 — "Korėjos užkuli
siai" (Mrs. C. C. Amendt) ir-tt. 

Kas tomis valandomis nedir
ba ir supranta angliškai — nesi
gailės apsilankę. Lankytis gali 
visi. mokėti nereikia. 

GREETING AND BEST WISHES 
to my Lithuanian Frends 

JANES J. 

STATE REPRESENTATIVE 
Graduate of 

Notre Dame University 
""" and 

Western Reserve Law School 
PRACTICING ATTORNEY 
D e m o c r a t i c  T i c k e t  

M£j4&ER OF: FEDERAL BAR ASSOCIATION 
jQJIIQ STATE BAR ASSOCIATION 

CLEVELAND BAR ASSOCIATION 

- CIJYAHOGA BAR ASSOCIATION 

Henry W. Kay, Campaign Char man 

HENRY C. KAMPF 
kandidatas i 

APSKRITIES K0MISIONIERIUS 

Ashtabula apskrityje — 
— Trumpam terminui 

Rinkimai 
1950 m. lapkričio men. f d. 

D E M O K R A T A S  

Kvalifikuotas •— 
— Gabus — 

— Nuoširdus 

parama bus geras patarnavimas teisingai 
acįbituiiptracijai 

GEROS ANGLIES šaukite — EN 1-3300 

Geriausia Pocąhonta, kiaušiniai ar gabalai 
Mūsų anglis gera — Mūsų patarnavimas dar geresnis 

^Pabandykit ir fcitikinkit! 
Skubus pristatymas 

MAK-JfET COAL CO. 

1261 Marq uette Ave.— Agnes Klemencic, Sav, 

ROBERT W. CHAMBERLIN, 

kandidatas j Cuyahoga apskrities 
Common Pleas teiamo teisėjus. Kas 
sekė spaudą, galėjo pastebėti jos pui
kius atsiliepimus apie R. W. ChaM--
berliną. 

Nuo 1930 m. dešimtmečio pradžios? 
jis nuolat laimėjo publikos paramą, 
kopdamas vis j aukštesnes valdžios 
vietas. Geras teisėjas turi būti pri
tyręs visose bendruomenės gyvenimo 
srityse. Robert Chamberlin turi tokį 
prityrimą. Jis tinka būti teisėju di
deliame daugelio tautybių mieste, nes 
per daugelį metų jrodė savo tole-
rantingumą ir žmonių vertės pažini
mą. Jis yra turėjęs daug reikalų su 
jaunimu, darbininkais, su kariais pa
žįstamas iš bendrų kovų užjūriuose, 
kur buvo puikus ir. mėgiamas vadas 
sunkiausių kovų laukuose. 

Kaip viešojo saugumo direktoriaus 
padėjėjas - Clevelande, Chamberlin va
dovavo miesto susisiekimo saugumo 
programos revizijai. Tai žymiai su
mažino susisiekimo nelaimių skaičių 
Clevelande. 

Robers Chantberlm organizavo ir 
buvo Cleveland Boys Town pirminin
ku — tai programa, kuri dabar mo
ka dividendą šimtais naudingų pi> 
liečiu, kurie kadaise valkiojosi gat
vėse, eidami j abejotinos vertės ateitį. 

Jo suorganizuotas .Darbo Santykių 
Biuras tarpininkavimu padėti surasti 

tinkamą būdą pramonės ir darbininku 
ginčams spręsti pelnė Chamberlinui 
įvertinimą ir dėkingumą lygiai nuo. 
darbininkų, lygiai nuo darbdavių. 

Todėl balsuotojai kviečiami lapkri
čio 7 dieną rinkti jį Common Pleds 
Camt teisėju. 

HIPPODROME 
Nuo lapkričio 1 dienos rodoma filmą 

apie paliegusią mergaitę, kuri mėgo 
ir rinko savo glQbon mažus žvėrelius. 
Filmą vadinasi "Glas Menagerie, Pri
rengta Tennessy Williams. . Svar
biausiose rolėse vaidina Jane ^yrpan, 
C. Douglas, Rich&rd Lawrėnce' if Ar
thur Kennedy. ' ' 

RKO Keith's 105th 
Spalio 18 — ?4 "My Blue Heayęj?" 

su Betty Grable ir Dan Dailey. Y* 

DANCING, 
Every Saturday at 

BLACKSTONE CAFE 
Featuring 

Eddie & His Polka Trio 
HAVE FUN AT THE 

B ^ A C K S T P N E  
7323 Wade Park b #N 1-9212 

Mes duodame ir įškeičiame Eagle Stamps 

9 
YOU, BORROW 

TQ MY A HOME 
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O U R  
LOW RĄTES AND 
HELPFUi TERMS 

THE MAY Co s 
BASEMENTE 

Truputį yctįingos! Moteriškos 1,15 
"NEBĖGANČIOS", BE SIŪLIŲ 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arbi 

| sugadinti ugnies, kreipkitės J 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavk 
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius. 

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

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

it 

h 

JONAS Q. I 
P O L T E B  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkąinavimąs ar patari
mas reikale jūsų natrio 
pagražinimo suteikiama 

' nemokamai. ' 

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

Moteriškos -populiarios "nebė 
gančios" kojines. Truputį ydin
gos, fcėtžteferoidarbo, 1.15 rūšįes. 
Pąsirinljin^js^iš.visų naujųjų ru
deninių ^aĮvų. Dydžiai nuo 8\-> 

•. 

51 ar 45-to tankumo ilgos 

NYLON KOJINĖS 
l«35 i>65, j«i sveikos I 
Moteriškos pilno ilgio ny-
loninšs kojinės juodais ar 
lygiais kulnais. Pasirin
kit 15 arba 69, ar 51, ar 
45 tankumo kojines. Vi
sos truputį ydingos. Dydžiai nuo 
8V2 iki lO1/^ 

Basement Hosiery Department 

MOTERIŠKOJ 5$c, ELASTINGU JUOSMENIU 

A 

Mūsų specialybe 
virtuvių, vonių, arkų u? 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuajame arba 
dažome kambarius 

K. 5TAUPAS 
16908 Eudora Rd; Kg 1-8784 

PLUNKSNINES ANTKLODĖS 
Pagalvių atnaujinimas 

MAJTRASŲ perdirbimas 
1*90 

nuo 4.00 
P plunksnų padaryti patalai 

<T PAIMAM IR GRĄŽINAM NEMOKAMAI 
LEELAND BEDDING & RENOVATING tZ 

3950 Lee Rd. WY 1-5661 * 

•***< "p"#''-

n 
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MONCRIEF ŠILDYMAS 
Clqvelando namų savininkų pasirinkimas per 
daugiau kaip 50 metų. GAS OIL — COAL 

T H E  H E N R Y  F U R N A C I į  CO., Medina, Ohio 

y 

NEW CHFMA RESTAURANT 
Cleveland's Finest and Most Beautiful 

Eating Place 
CHINESE an* AMERICAN DISH1S 

1710 EUCLID AVE. 

CLEVELAND, OHIO 

Rudens laikas! 
Tfu yra laikas, kuris primena, jog jau laikas tau

pyti, kad žmogus galėtum aprūpinti savo gyvenimo 
reikalus. 

Clevelande Lietuvių Bankas yra puikiausia taupymo 
vieta, o po naujų patvarkymų dabar kiekviena taupymo 
knygutė yra Federal Insurance Corporation apdrausta iki 

$10.000 
Tai yra Jungtinių Valstybių valdžios užtikrinimai 

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712, Superior Ave. HE 1-2498 

. t 
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SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park JEX 1-0911 

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

. ? Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
v . t. ' r'rlleūi^iškoje ^ktJufCVėje 

P J KEKSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Okie 

OFISO TELEF.: MAin ^17f3. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 

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

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpi]dym*f 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

'MIIIUimilllllllilllllllllillllllliiiiiiiiinililllBIHlHIIiniMiUllllllltlllllllllllllilJIIllliitr. 
m 

| I J. SAM AS - JEWELER F 
s Persikėlė j naują didesnę ir gražesnę krautuvę f 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

| Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- B ; 

I rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. |.i 
StiimHHinHimnumiminnnnminimimmtiiMimimimnHiMiinuiunHmIHMUiii'-

Wilkeles Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktori 

Aldona YVilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

MoteHškos, pyfldos ' rfi-
|įlfis dirbtinio šilko kel

naites; su elasingu diržu, 

^Tik rausvos. Reguliariai 

& centų vertės. jpy^žiai 

iwo 5 iki 8. ! • • r 

Basement Knit Ūndenvęąr Dep artment 

^J A K L B S & 
FUNERAL HOME . 

Vėsinamas oras Jūsų patogumtH 

Delia E. Jakuba & William į. Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojąi 

metai simpatingo ir ^rimto patarnavųno 
6621 Edna Avenue % ENdicott 1-17W 

i 
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Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. ><- , Telefonas: ENdicott l?4486 
Reduktorius Vincą* RASTENIS (buto telefoną#: UTah 1-674?) Redaktonus (lalys CAID21UNAS (buto telefonas: GArfield I -7406)*. 

NUOMONĖS 

Y R A !  
rpAUTINES SĄJUNGOS konferencijoj, 

svarstant bendruomeniško persiorga
nizavimo klausimą, buvo pabrėžta, kad 
Amerikos bendruomenės kurti nereikia, nes 
tokia bendruomenė jau yra kelios dešimtys 
jnetų. 

Lietuviai Amerikoje visada jautėsi, 
kaip viena šeima. Tą jnk liudija ir visų 
mintyse prigijęs vardas — Amerikos lie
tuviai. Bet jie veikė beveik visada de
centralizuotai. Tik prieš dešimtmetį su
sikūrusi ir vos prieš porą metų susikon-
solidavusi Amerikos Lietuvių Taryba pa
sireiškė, kaip patvaresnis centralizacijos 
bandymas. 

Bet organizuotai visuomenei reikia dar 
tyškesnės ir plačiau siekiančios santvarkos. 

i * * 
i MINTIS visiems pasaulyje išsiblaškiu
siems lietuviams susiorganizuoti, vadovau
jantis kiekvieną susipratusį lietuvį žavin
čios Lietuvių Chai tos dėsniais, atėjo į Ame
riką iš anapus vandenyno. 

Ji atėjo drauge su pasiūlymu tokių 
suorganizavimo taisyklių, kurios daugu
mui Amerikos lietuvių pasirodė tikru per
versmu. čia ir buvo svarbiausioji prie
žastis, dėl kurios prasidėjo ilgi to kiau
linio svarstymai ir dar ilgesni atidėlioji-
Ifrai. Ligi šiol neprieita jokių konkretesnių 
Busistatymų — vis tebestudijuojama ... 

# * 

PAGALIAU Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga ryžosi išeiti su konkrečiu pa-
iiūlymu ir bandyti pagelbėti išbristi iš stu
dijų klampynės. 

Ji siūlo Amerikos Lietuviu Bendruo
menę perorganizuoti, ko mažiausiai kel-. 
$ant esamą susiorganizavimą, Įvedant tik 
tiek naujumų, kiek jų būtinai reikia apimti 
ir ligi šiol neorganizuotiems lietuviams. 

Tautinės. Sąjungos konferencijoje pri
imta nuomone, nereikia nieko kita, kaip 
tik atitinkamai išplėsti dabartinės Ameri
kos Lietuvių Tarybos santvarką. Ji turi 
taip persitvarkyti, kad virstų tikra Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės viršūne. ! 

* * ! 

TOKS SPRENDIMAS nesunku sugal
voti. Jis, turbūt, per daugelio mintis jau 
yra praėjęs. Visas klausimas — kaip tai 
padaryti, kaip tas Tarybos persitvarkymas 
turi atrodyti. 

Tautinės Sąjungos konferencija kaip 
tik ir šito sunkiausio klausimo nepaliko ne
atsakyto. Ji turėjo pasidėjusi ant stalo 
pilną Amerikos Lietuvių Bendruomenės 
Statuto projektą, kuriame numatyti atsa
kymai į visus su tuo surištus klausimus: 
nariai, vietinis susiorganizavinias, organi-1 
zacijų vaidmuo bendruomenėje, neorgani-! 
zuotų bendruomenės narių problema, šal
pos ir kultūrinės veiklos organizacijų vieta 
bendruomenėje, vieno iždo visiems bend
riesiems reikalams problema, vietinių ir 
bendruomenės centro vadovybių sudary
mas bei veikimo sistema ir tt. 

Konferencija, aišku, negalėjo apsvars
tyti visų smulkmenų, kurios bendruomenės 
santvarkoje turėtų būti numatytos, ir ne
galėjo imtis atsakyti, ar kiekvienu klausi
mu projekte numatytas atsakymas yra 
tikrai vertas konferensijos patvirtinimo. 
Bet bendrais bruožais ji įsitikino, kad 
jau yra ir atsakymas į klausimą, kaip Ame
rikos Lietuvių Bendruomenė gali susitvar
kyti ne revoliucijos, bet racionalios evo
liucijos keliu. 

Konferencija įgaliojo ALT Sąjungos 
valdybą galutinai peržiūrėti tą projektą 
ir pavesti Sąjungos atstovams pasiūlyti tą 
projektą Amerikos Lietuvių Taryboje. 

ALT Sąjungos valdyba jau paskyrė 

trijų asmenų komisiją tam darbui galu
tinai užbaigti. 

¥ # 

LiLO IILAD SIMAS, kaip gi žiūrėti } 
pradėtus žygius spręsti bendruomenės klau
simą ''iš apačios"? 

Nors konferencija kaip tik siūlo spren
dimą, kuriuo tas klausimas turėtų būti iš
spręstas "nuo viršaus", tačiau šių "iš apa
čios" bandymų niekas nepasmerkė. Prie
šingai — buvo toks supratimas, kad šitie 
bandymai reikalą išjudino ir net didžiau
sius skeptikus įtikino, jog bendruomenės 
reikalas yra gyvas ir nebegalima į jį ne
kreipti dėmesio. 

Tačiau tai nereiškia, kad tuose ban
dymuose yra rastas visai tinkamas kelias. 
Didžiausia to sprendimo silpnybė yra ta, 
kad jau įsteigtuose "Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės skyriuose" faktiškai mato
mi beveik vien tik naujakuriai. Toks reiš-
jkinys kaip tik yra esminis nutolimas nuo 

, tikslo — bendruomeniškai susiorganizuoti 
'visiems lietuviams. Be to, čia pastebima 
,dar ir "technikinė klaida": tikslas yra su-
(kurti Amerikos Lietuvių Bendruomenę, ku
ri kaip atskiras vienetas būtų, žinoma, vie
nas iš reikšmingiausių Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės narių. Atskirais būreliais 
priklausyti tiesiog Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenei net ir tos bendruomenės konsti
tucijos projekte nėra numatyta ... 

Ką gi daryti su įvykusiais faktais? Ar 
'juos naikinti, neigti, barti už pasiskubi-
nimą? 

Neformuluota, bet vyraujanti konfe
rencijos nuomonė buvo tokia: nieko ne
reikia ardyti, kas bendruomeninio susior-
ganizavimo jau yra padaryta. Priešingai 
— jei kas ką darė ar daro, skatinti, kad tai 
būtų ir toliau daroma dalyvauti tame dar
be, tačiau su ta mintimi, kad visa tai bus 
rūpestingiausiu lojalumu priderinta prie 
tos sistemos, kurią, tikimasi, Amerikos 
Lietuvių Taryba, ilgai negaišdama, priims 
ir paskelbs. 

* « 

ALT SĄJUNGA, šiuo dabar taip gyvu 
klausimu išeidama su aiškiu, konkrečiu ir 
iki galo apgalvotu bei parengtu atsakymu, 
gal būt, bus pagelbėjusi Amerikos Lietu-
viiį Bendruomenės klausimą išjudinti iš 
"mirties taško". 

Konferencijos duotuose įgaliojimuose 
valdybai ir Sąjungos atstovams Taryboje 
yra pavesta bendradarbiauti su kitų srovių 
atstovais, atsižvelgti kitų konstruktyvių pa
siūlymų, tai yra, nelaikyti savo pasiūlymo 
iki paskutinio taško tobuliausiu ir niekur 
nebekeistinu. Tačiau vienas principas yra 
visai tvirtas: Bendruomenės organizavi
mas atliktinas Amerikos Lietuvių Tarybos 
iniciatyva ir jos rėmuose, jai pačiai atitin
kamai persitvarkant, tačiau paliekant tra
dicinius jos pačios ir visos Amerikos lie
tuvių visuomenės susiorganizavimo pa
grindus. 

ALT Sąjungos siūlomas sprendimas 
nekuria naujos viršūnės, nekuria naujos 
organizacijos nei "superorganizacijos". 

Tai būtų tik esamų lietuviškų organi
zacijų "konfederacija", išplečiant ją pagal 
galimybę ir į'neorganizuotus lietuvius. Ne
turėtų būti bendruomenės vadovybės šalia 
esamos Tarybos: Taryba turėtų virsti 
bendruomenės vadovybe, atitinkamai tam 
pritaikyta. 

Tikėdamasi, kad šis principas ir ki
toms mūsų visuomenės srovėms nebus ne
priimtinas, konferencija susilaikė nuo kitų 
siūlymų tą ar kitą reikalą reformuoti Ta
rybos veikloje, kadangi šis pagrindinis per
sitvarkymas lengvai gali apimti visus kitus 
persitvarkymus, kurie bus pripažinti rei
kalingi. • * 

Ilgu be lietuviškų laikraščių. 

Man teko gyventi vieną sa
vaitę Illinois valstybėj, centri
nėj jos daly. čia būdamas ne
turėjau progos paskaityti lie
tuviškų laikraščių. Nes čia nėra 
žmonių, kurie juos skaitytų, o 
pats nepasirūpinau, kad man čia 
jų atsiųstų. 

Per trumpą laiką taip pasi
ilgau lietuviško žodžio, kad ir 
visi kiti atostoginiai malonu
mai pradėjo darytis nebeįdomūs. 
Tiesa, skaičiau didžiuosius ame
rikiečių laikraščius, turėjau vi
sas pasaulines naujienas, ir 
šiaip skaičiau gerų straipsnių, 
bet tas manęs visai nenuramino 

ir savųjų laikraščių pasiilgimas 
tiesiog ėmė kankinti. 

Ne veltui tie mūsų tautiečiai, 
kuriems tenka gyventi svetimo
se šalyse, neturinčiose lietuviš
kos spaudos, ją taip brangina ir 
nors iš kitur jos užsisako. Mano 
šis patyrimas rodo, kad lietu
vio gyvenimas be lietuviško laik
raščio būtų tikrai "mizernas". 
Ta? kas, kad moki kitas kalbas 
ir gali pasiskaityti kitus laik
raščius. Jei dar jautiesi lietuvis, 
kiti laikraščiai negali patenkin
ti. Juose rasi pasaulines ir vie
tines žinias, bet juose nėra lie
tuviško gyvenimo, lietuviškų, 
mums savų, reikalų. 

J. A. U., Dayton, Ohio 

Su tokia korta-nenusileiskim! 
Kiekvieną kartą kalbėdama 

su neseniai į čia atyažiavusiais 
mūsų broliais ir sesutėmis iš 
sugriautos Europos, vis prisi
menu anuos senus laikus, kuo
met irgi nemažas skaičius lietu
vių atvyko į šią šalį, bet kurie 
skyrėsi nuo šiųjų, kaip nakti3 
nuo dienos. Prisimena man to
kios dienos, kuomet ir aš, prieš 
dvidešimtį metų įkėlus šion že
mėn kojas, kiek stebėjaus. Ir 
štai kodėl. 

žinojau, kad daugumoje čia 
gyvenantieji lietuviai buvo iš 
kaimo, patys nenusivokę savo 
tautybės, dažnas nemokėdamas 
"druko", o aš pastebėjau gausy
bę senų draugijų, vertingų or
ganizacijų, reikšmingų jubilie
jus mininčių laikraščių, o tuose 
laikraščiuose... raudas apie 
mūsų nutautėjimą. 

Taip, raudos apie lietuvių nu
tautėjimą tebesitęsia nuo dr. 
Šliupo jaunųjų dienų, nuo Lie
tuviškojo Balso laikų. Bet ar 
jos jau taifj labai pagrįstos? 

Pamenu; kartą,, prieš daugelį 
metų, klausftus Margučio pro
gramos. Kalba adv. Olis. Jis pa
sakoja apie romantišką Lietu
vos kaimą. Grožisi jis ties kiek
vienu nameliu gėlių lysvelėmis, 
žavisi jaunimo dainomis. Pajun
tu dar didesnį tėvynės ilgesį. 
Galvoju, kad ir kalbėtojas ken
čia tą patį. Bet koks buvo mano 
nustebimas, kai aš išgirdau pa
baigos žodžius: "Nors aš pats 
savo akimis dar Lietuvos nesu 
matęs, bet visa tai žinau iš savo 
tėvo pasakojimų". 

Iš tėvo ... Reiškia tėvas sū
nui sugebėjo palikti tokį ryškų 
savo gimtosios žemės vaizdą. 
Vaikų sąmoningumas, vadinasi, 
priklauso nuo tėvų. 

šiandien tas jaunuftlig jau yra 
peržengęs penkiasdešimts metų, 
jo vardas pagarbiai minimas be
veik viso pasaulio lietuvių. 

Kalbomis ir darbais jis yra 
įrodęs meilę tam kraštui, kurio 
jo akys nėra mačiusios. Taip, 
adv. Olio tėvas tinka pavyzdžiu 
mūsų susirūpinusiems tėvams, 
o pats adv., Olis — pavyzdžiu 
lietuviams, kurie nori dirbti Lie
tuvos išlaisvinimo darbą. 

Raudos apie nutautėjimą vis 
aštrėja. Tuo tarpu aš matau vis 
didesnį lietuvių skaičių arti lie
tuviškų reikalų, matau čia augu
sių jaunuolių vedamas radijo 
programas, matau jų muzikos 
rateliuose, choruose, matau jų 
kelioliką ir mūsų visuomeninėj 
veikloj. 

Taip, mūsų jaunimo būtų 
daug daugiau su mumis, jei mes 
patys, suaugusieji ir senstelėję, 
eitume į jų širdis, kaip lietuviai, 
o ne kaip atskirų partijų žmonės. 

Jaunimas jautrus. Niekada ne
užmiršiu, kaip pernai New Yor-
ke vykstančioj Lietuvių Meno 
Parodoj matydavau jų nema
žą skaičių tuo gyvai domintis. 
O kuomet kai kurie suaugusieji 
abejojo jos reikšme arba svai
dėsi priekaištais dėl šio Ir d£l 
to, mūsasis jaunimas ramiai rin
kosi ten išstatytas apie Lietuvą 
ir lietuviu# ' LitUt][itt 

darbai išstatyti parodoj! Ir to 
jam užteko susirūpinti savo kil
me. Stebėdami mūsų lietuvių 
tremties gyvenimą, jie didžia
vosi ir darė priekaištus tiems 
savo tėvams, kurie be bristo Lie
tuvoj purvo nebuvo nieko dau
giau jiems parodę. 

Mačiau lietuvių jauninto, kuris 
nors nė žodžio lieuviškai prasi
žioti nemokėdamas, pakviestas 
atvyko aną sekmadienį į Carne
gie Hall New Yorke pamatyti ir 
išgirsti Čiurlionio ansamblio. Ir 
šluostėsi jų kai kurie akis, nes 
čiurlioniečiai kalbėjo širdimi, o 
širdžių kalba suprantama visų 
tautų žmonėms. 

Tą viską stebint iš arti, taip 
ir norisi sušukti: Eikime į mūsų 
vaikų širdis su lietuviška meile, 
švieskime juos savo tautos re
likvijomis, patys būdami jiems 
pavyzdžiu! Jei patys tarp savęs 
pjausimės aštriais liežuviais, jei 
niekinsime kitą vien todėl, kad 
tas kitas "ne mūsų" žmogus, 
aišku, kad tuo tik dar toliau 
stumsime nuo savęs savo vaikus. 

Taip, bendri siekiai reikalin
gi. Susibūrimas padeda sėkmin
giau siekti savų idealų. Seniai 
linksniuojamas Kultūros Fon
das turės kada pasirodyti visa 
savo galia. Juo greičiau, tuo 
geriau, šiandien tik kultūrinė
mis priemonėmis mes galime 
skinti kelią į laisvę. Eikime į 
pasaulį savo menu, daina, tuo 
atsivežtu iš Lietuvos suvenyru, 
kaip viena čiurlionietė Carnegie 
Hall kelių tūkstančių miniai, po 
nuostabiai gražiai atliktos pro
gramos, pasakė: "Priimkite iš 
mūsų šį mažą iš Lietuvos at
vežtą jums suvenyrą". 

ALT yra toji gūžta, iš kur 
turėtų kilti viešoji kultūros veik
la, kuri leistų mums visame gro
žyje pasirodyti svetimiesiems. 
Tai reikalinga Lietuvos laisvi
nimo bylai ir tai turėtų eiti ly
giagrečiai su politine vaga. 

Bet... jeigu ALT dauguma 
narių būtų kitokios nuomonės, 
tuomet nieko kito neliktų, kaip 
tik imtis iniciatyvos iš šalies. 

Praktika rodo, kad Tautinė 
Sąjunga galėtų ryžtis tam dar
bui. Tylėti arba pasyviai laikytis 
būtų prasikaltimas mūsų bend
riems reikalams. Tautinės Są
jungos statutas sudarytas žmo
nių, kurie kaip tik ir turi pla
čiausias pažiūras ir kurie pir
mieji stebisi, kodėl kai kas tiek 
daug priduoda reikšmės parti
joms, kuomet jos čia visai be
reikšmės. 

Tai mintys, kurios mane per
sekioja. Tegul jos atsiekia greit 
įvykstančio man artimo žmonių 
sambūrio ausis, tegul jos paten
ka į ALT pareigūnų širdis. 

šiandieninei lietuviškai masei 
nereikėtų perdaug būkštauti 
dėl mūsų vaikų nutautėjimo. 
Bet parodykime savo vaikams 
tai, kuo jie galėtų didžiuotis 
prieš "jankius". Tegul mūsų jau
nimas vis dažniau gauna progos 
išgirsti kitataučių pasigerėjimą 
ir net nusistebėjimą mumis, mū
sų kultūra. Tai šiame mūsų žūt-

ložime #ra tokia #tip* 
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Tėvynės skruzdės didesnės UŽ taus • * . 

"Tėvyne, pasigailėki mūsų ir 
neprakeiki, kad veltui valgėme 
duoną ... Tėvų šalies skruzdės 
yra didesnės už mus, o sliekai 
ir kurmiai turi gyvesnę širdį 
ir plačiau užregi..." 

Kas šitaipos rašo? Uolesnis 
lietuvių spaudos sekėjas iš sti
liaus galėtų atspėti autorių. Juk 
tai Jeronimas Cicėnas. Tais žo
džiais NEMUNO žurnalo 2 nr. 
jis užbaigia ilgoką rašinį apie 
lietuvių išeivių gyvenimo sopu
lius ir pokštus, vardu "Be penki*, 
dvylikta". 

Kai pragjtisią žiemą L. Dovy
dėnas pradėjo ieškoti talkos su
manytajam Nemuno žurnalui, 
visiems buvo savaime aišku, kad 
čia be Jeronimo Cicėno negalima 
apsieiti. Neaišku, kaip skaičiuo
ti, kas nuo ko šiandien gyvena, 
bet visiems kažkodėl atrodė, kad 
Nebraskos valstybė tai toli nuc 
visų. Tačiau Cicėną greit sura
dome Omahoje, nes čia iš britu 
zonos Vokietijoje tas atskridęs 
lietuviškasis gandras mažiau rū
pinosi sau naują lizdą sukti, o 
tuoj savo straipsniais ir kores
pondencijomis pradėjo kalenti 
kone per pusę Amerikos lietu
vių laikraščių. 

Kai tik suradome, prisimenu, 
jam rašiau: Jeronimai, be abe
jo, sutiksi, kad Vincas Kudirka 
savo Tėvynės Varpais paliko 
gražiausią lietuvių žurnalistikos 
paminklą ... Vėl reikia vyro, 
kuris skambintų moderniniu lie
tuvių Tėvynės varpu. Man atro
do, kad Tu turi iš visų mūsų 
daugiausia gabumų, pasiruoši
mo ir jautraus rašto dovanos 
būti kovojančios mūsų tautos 
varpininku. Rašyk Nemunui šio. 
laikinę kudirkiškų Tėvynės Var
pų giesmę, skrosk mūsų gyve
nimą savo rimta plunksna, būk 
nemielaširdingas tranams, o gai
lestingas tik bitėms, kurios ne
ša duoną laisvės kovotojams ... 

• Ir su antruoju Nemuno nu
meriu Cicėnas pradėjo "Be pen
kių dvylikta". Kiek žinau, jis 
yra pasiryžęs neatitraukti akir 
nuo to laikrodžio, kurio tiksė
jimas artina mūsų laime ar ne
laimę, — jei tik siauručiu upe
liūkščiu prasidėjęs Nemunas iš
siplės į didelę ir gilią upę ... 

* * 
Mes, laikraštininkai, Jeronimr 

Cicėną, tą gabų ir jautrų Vil
niaus krašto vaiką, seniau paži
nojome ar bent buvome girdėję. 
Kaip vilnietis, jis buvo žmogus 
kuriam tik labai trumpą savo 
gyvenimo laiką teko praleisti be 
svetimųjų okupacijos. Ta aplin
kybė jame bus išauginusi akylu 
budrumą ir griežtumą, kai rei
kia ginti lietuvių tautos intere
sus, o taip pat gilų humanišku
mą visam, Kieno teisės trempia
mos, kas persekiojamas už savo 
tautybę, galvojimą ar tikėjimą 

Lietuviai Vokietijoje tremti
nių spaudoje jau plačiai ir gar
siai išgirdo Cicėną, kaip lietu
viškų kultūrinių ir politiniu rei
kalų jautriausią šaukli. Pažino 
autorių, pamėgo jo stilių, jverti-
no nuoširdumą ir jėgą, suprato 

ri korta, kurią turint, neprotin
ga būtų nuleisti rankas ir pasi
duoti. Mes gi dar turim kuo pa
traukti savo jaunimą taip, kad 
jis lietuviškumo ne tik nesišalin-
tų, bet net didžiuotųsi juo. Tik 
daugiau tuo turtu naudokimės! 

Pr. Lapienė 

jo erudicijos lobi. Niekas taip 
tiksliai ir prasmingai nepajėgė 
iš mūsų sujungti dabarties su 
praeitimi, kaip Cicėnas, išryš
kindamas dabarčiai didžiųjų lie
tuvių rašytojų ir laikraštininkų 
mintis, kurios yra.nuolat gyvos 
ir amžinos laisvės ištroškusiai 
tautai. Laikraštininko pašauki
mas ir mūsų profesijos grožis, 
mano supratimu, yra skaidriau
siai įkūnytas jo darbe. Ir no
rėčiau pasakyti drauge, jog tik
rai tėvų šalies skruzdės dažnai 
didesnės už mus, savanaudžius 
ir dvasiškai išglebusius emi
grantus, bet tokios darbščios 
lietuviško rašto skruzdėlės, kaip 
Cicėnas, parodo, kad ir sveti
muose kraštuose dar ne kiek
vienas lietuvis begėdiškai su
gniužo, nevilties ir egoizmo 
dumblais apsinešė. 

< Viršuje pacituoto sakinio min
tis, man rodos, yra gilesnė, ne
gu tik palyginamasis išsireiški
mas. Cicėnas priklausė prie tų 
gana nedaugelio lietuvių laikraš
tininkų ir politikų tremtyje, ku
rie iš karto suprato, kad "Ma
žosios Lietuvos" Vokietijoje epi
zodas tegalės būti laikinis. Kad 
tremtiniai, nors ir daug iš tė
vynės išsinešę, bet niekad ne
gali išsinešti pačios tėvynės. Kad 
"tautos potencialo" išlaikymas 
yra ir lieka tėvynės žemėse. Kad 
tremtiniai buvo tik maža mūsų 
tautos kūno dalis. Kad jų pa
reiga būtų ne tiek galvoti bei 
intriguoti, kaip užsieniuose ant 
tirpstančio ledo atstovauti tau
tą ir valstybę per dirbtinius par
lamentus ar vyriausybes, o dau
giau namie kovojančiai tautai 
padėti ir jų kovos prasmę giliau 
įvertinti... 

Cicėnas sardoniškai priekaiš
tauja tiems aptukusiems ar dar 
tik aptukti labai norintiems lie
tuviams, kurie nebejaučia rei
kalo daugiau aukoti Tautos Fon
dui. Esu linkęs manyti, kad Tau
tos Fondą jis supranta ne kaip 
iždą paremti tūloms partinėms 
kombinacijoms, ar apmokėti de
legatams ne būtino reikalingu
mo keliones, ar finansuoti ne
gabią Lietuvos reikalų propa
gandą, ar pastangas be būtino 
reikalo dubliuoti kitų dirbamą 
tą patį darbą ... Tautos Fondą, 
be abejo, jis supranta, kaip Fon
dą remti Lietuvos išlaisvinimo 
kovą ne vien "diplomatiškai" ir 
tų sumų neužbaigti vien trem-
tiniškų ar išeivišku organizaci
jų intymiose buhalterijos kny
gose. 

Amerikoje man ne kartą yra 
tekę girdėti tūlą lietuvį postrin
gaujant, jog jis dešimteriopai 
daugiau ir su ūpu paremtų Tau
tos Fondą, jei galėtų būti įsiti
kinęs, kad jo dešimtinė nueis 
laisvės kovotojui paremti, o ne
sutirps Amerikoje ar kažkokia
me jam mažai suprantamame 
Vlikingene ... Primenu tai ne 
ką kritikuoti šį kartą norėda
mas, o tik dėl informacijos ir 
padėties aiškumo. 

Lietuvos žemė, sako Cicėnas, 
mūsų brolių krauju ir sopuliu 
drėkinama ir guodžiama ... Tas 
kraujas ir tas sopulys, galbūt, 
yra pats teisingiausias mastas 
palyginimams, ko vertos tėvų 
šalies skruzdės, kuo josios slie
kai ir kurmiai yra kartais pra
našesni už nosį riečiančius 
dramblius, ar žalio dolerinio pa
šaro ištroškusias žirafas laisva* 
jame pasaulyje. 
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