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DAR VIENAS 
TALKOS MĖNUO! 

^ Pirmoji DIRVOS platini-
VJho talka, lyg tyčia, pradėjo 
įsismaginti į pačią jai skir
to laiko pabaigą. Ji jau pa
siekė numatytą jos pirmąj' 
multatų laipsnį. Bet talki
ninkai, pradėję lyg ir pajus
ti pasisekimo skoni, apgai
lestauja, kad Į:irr.iąjj ir bd-
Veik visą antrąjį talkai skir
tą mėnesj praleido veltui ar 
pusvelčiui. Ir dabar nebe 
vienas iš jų klausia, kaip tia 
dabar tą praleistąjį laiką at
gavus... 

Atsižvelgiant į tai, nutar
ta talką, su visomis jai ga
liojančiomis taisyklėmis (žr. 
4-me puslapyje) pratęsti 
dar vienam mėnesiui; Mi-
tent, visam vasariui. 

Per tą laiką bus sudaryta 
komisija dovanoms paskirs
tyti ir numatytks laikas ta-n 
paskirstymui. Tai greičiau
siai įvyks prieš Velykas. Ei
lė skaitytojų bei platintoj g 
su Velykiniais sveikinim.i s 
gaus ir dovanų. Jų bus, nei, 
kaip minėjom, pirmasis tal
kos rezultatų laipsnis jau 
yra pasiektas, o jeigu vasa
ris mėnuo tus gerai išnau
dotas, tai nesunkiai galėtu 
būti pasiektas ir tent antra
sis laipsnis. 

Tad skaitytojus ir talki
ninkus dar kartą kviečiame 

-pasistengti (už mažai veik
lų spalį!) ir prisidėti pris 13 
siekimų, kurie išdėstyti tal
kos kvietime. 

Talkos laik«w galutinai 
baigsis vasario 28 dien^. 
Talkininkų ženklai bus iš
duodami už naujas prenu
meratas, gautas Dirvos ad
ministracijoje, ne vėliau k> 
vo 3 dienos, šeštadieni l 

C H 1 c A G o J e 

minėjo prezidentu 

Antanę Smetono 

Gausingoj Liet. Tautinių kcr 
poracijų sueigoj sausio 21 d 
Chicagoj buvo paminėta Anta.rę 
Smetonos 7 m. mirties sukaktis 
Paskaitą apie politinę A. Sme41 
nos veiklą skaitė dr. S. Stankus. 

Sambūrio iniciatyva mirtie 
sukaktuvių dieną — sausio 9 — 
velionis buvo paminėtas per Mt r 
gučio radiją. Pranešimą skaitė 
bu v. Chicagos konsulas A. Kai 
vaitis. 

Po minėjimo buvo apsvarstyti 
keli aktualūs klausimai. Ir šiems 
metams paliktas 5 dolerių me' i-
nis nario mokestis. Kiek leis lė
šos, nutarta remti Vokietijoje 
esančius ir į medžiaginius sun
kumus patekusius narius. Lie
tuvių Diepholzo gimnazijai Vo
kietijoje paremti paskirta 25 do-
lerių auka. 

Balfas New Yorke 

• surinko $9.700 
Balfo rinkliava New Yorke, 

prasidėjusi spalio -27 ir pasibai
gusi lapkričio 11 d., sukėlė ? 
9,708.77. Rinkėjų buvo 748. 

Dar prieš Kalėdų šventes dau" 
gelį tremtinių pasiekė Bal"c 
maisto siuntos. Tačiau paramos 
mūsų tautiečiam reikia ne tik 
švenčių proga,' bet kasdien. 

Rinkliavos komitetas savr 
d&rbą atliko, patyręs nuožird'- i 
lietuvišką talką. Jis širdingai d:* 
koja visiems talkininkams fcei 
rėmėjams ir drauge prašo visus 
Utiolatos remti Balfo uždavinius. 
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DIRVA THE FIELD 
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8 
centai 

KINAI NEPRIIMA 
r 

paliaubų pasiūlymo • 
Nors paskutinysis paliaubą 

pasiūlymas, kurį Jungtinių Tau
tų Komisija pasiūlė, ir'kuris, pa
čiai Amerikai remiant, buvo pri
imtas 50 balsų prieš 7, buvo di
džiausias (ir pavojingas!) nu
sileidimas komunistams, visdėl-
to Peipingo valdovai jį išdidžiai 
atmetė, sakydami, kad tas pa
siūlymas teturįs vieną tikslą — 
duoti progos amerikiečių ka
riuomenei atsikvėpti.*. 

Peipingiečiai iš savo p'.is "s 
reikalauja štai ko: 

1. Pradėti derybas, bet t o 
pačiu metu, kai prasidės dery
bos, Kinijos "liaudies vyriausy
bė" turi gauti vietą JTO Sau
gumo Taryboj, kaip teisėta Ki
nijos atstovybė; 

2. Derybų programon turi fėi-
ti amerikiečių kariuomenės ati
traukimas iš Formozos (kur 
amerikiečių kariuomenės vi 'ai 
nėra) ir iš sąsiaurių tarp For
mozos ir kontinentinės Kinija s 
(kur yra Amerikos laivynas) ; 

3. Derybos turi vykti Kinijo
je, o dalyvauti jose turi šbs 
valstybės: Kinija (aišku, atsto
vaujama komunistinės vyriau
sybės), Sovietų Sąjunga, Jum-:t. 
Amerikos Valstybės, Didžioji 
Britanija, Prancūzija, Indija ir 
Egiptas. 

Pradedant tokias derybas (ku 
rių pradžioje jau iš anksto, pa
gal šį siūlymą, svarbiausi ko
munistų reikalavimai jau turi 
būti iš anksto priimti...), bū
sią galima sustabdyti ir mfiSiu? 
Korėjoje. 

Toks atsakymas, žinoma,.y ra 
paliaubų atmetimas ir kartu lyg 
ir kapituliacijos diktavimas v j. 
sai Jungtinių Tautų Organiza 
cijai. 

KOKIOS IŠVADOS? 
Amerikos vyriausybė išvadą 

padarė labai greit, žinoma, ji 
jau buvo iš anksto pasiruošusi 
su tokia išvada, kadangi nun* a 
tė, jog Peipingas JTO komisijas 
pasiūlymo nepriims. Toji išvada 
tokia: JTO turi tuojau priimti 
rezoliuciją, kuria Kinijos regi
mas būtų apkaltintas, kaip ag
resorius. 

Šitokį Amerikos vpriausybC s 
nusistatymą parėmė ir Kongre
sas, vienbalsiai priimdamas re
zoliuciją, kurioje vyriausybė ra 
ginama, laikytis šitokio nusista
tymo. 

Bet pačioje Jungtinių Tautų 
Organizacijoje tokiam griežtam 

nusistatymui vėjai nepalankūs. 
JTO nariai pasidalino į tris gru
pes. 

Pirmoji, vadovaujama Ameri
kos, laikosi idealistinės teorijos, 
kad agresorius yra agresorius 
ir dalykus reikia vadinti savo 
vardais. Negali būti skirtumo 
tarp mažo ir didelio agresoriaus. 
Kaip Korėjos komunistai buvo 
nesvyruojant pripažinti ag.es) 
riais ir buvo imtasi priemonių 
jų nusikaltimui sustabdyti, taip 
turi būti pasielgta ir su agreso
riais iš Kinijos. Jeigu JTO draus 
tik mažuosius nusikaltėlius, o 
glostys didžiuosius, tai jos liki
mas bus toks pats, kaip ir Tau
tų Sąjungos. 

žinoma, negana vien tik d 2 -

klaracijos, skelbiančios, kad Iii-
ni ja yra agresorius. Reikia pa
daryti iš -to ir išvadas. Skelbi 
Kinijai karą ir pradėti atvirę 
kovą su visa Kinija, ne til: su 
jos įsiveržėliais Korėjoje — to 
nesiūlo nei Amerikos vyriausy
bė. Ji tuo tarpu siūlo: a) nu
traukti su Peipingo vyriausybe 
diplomatinius santykius, jei^u 
kas iš JTO narių tokius san
tykius jau turi, b) paskelbti ir 
vykdyti Kinijos krantų blokadą 

Kita grupė, su Anglija ir In
dija priešakyje, kalba visai ki 
taip. Visų pirma, jie vis dar 
žiūrinėja Peipmgo atsakymą ir 
atranda vieną kitą žodelį ar 
kablelį, kuris, jų manymu, rodo. 
jog Peipingas dar neužtrenkė 
durų deryboms. Sako, žiūrėkite 
jie gi jau nebereikalauja, kad 
būtų į JTO priimti pirmiau, r.a 
gu prasidės derybos, o sutinka, 
kad būtų priimti jas pradedant. 
Kai Attlee šį antradienį Angli-
jos parlamente pasakė, kad 
Anglijos vyriausybė visokiais 
būdais vengs visko, kas paaš
trintų santykius su Kinija, tai 
parlamentas lygiai vienbalsiai ir 
entuziastingai tam pritarė, kaip 
ir Amerikos Kongresas savo vy
riausybei, nusistačiusiai imtis 
griežtų priemonių. Toks yra nu
sistatymų išsiskyrimas tarp 
Amerikos ir Anglijos ... 

Ta antroji grupė taip kriti
kuoja Amerikos pasilymą: 

1. Jeigu priimsime kaltinan 
čią rezoliuciją prieš Kiniją, tai 
reikia eiti ir toliau, reikia būti 
pasirengus eiti į atvirą karą su 
Kinija, o gal ir su Rusija. Tai 
jau tikras pasaulinis karas, ku 
rio nenorim ir bijom jo pavo
jaus, nes nesam pasirengę. 
. 2. Amerikos siūlomos išvados 
iš tokio kaltinimo būtų tik pu

siau priemonės, kurios arba vi'-
l tiek sukeltų karą, arba nepa-
, siektų tikslo: a) diplomatini? 
|boikotas gali pasibaigti toxu 
! pačiu fiasco, kaip pasibaigė ii 
Franco vyriausybės boikotą. 
b) blokoda būtų arba neefekty
vi, būtų joje spragu, nuo j^s 
kentėtų gal ne tiek "baudžia
mieji", kiek kiti, kurie turi p 
kybinių reikalų su Kinija, arba, 
jeigu ji tikrai būtų efektyvi, t u 
vistiek sukeltų karą. 

Todėl toji grupė stengiasi dar 
ir dar jieškoti būdų, kaip su
sitarti, ir yra linkusi eiti d r 
tolimesnių nuolaidų keliu. 

Į Trečioji grupė — apie jr. r*-v 
įža kas tėra pasakyti: tai Mask-
ivos penketukas, kuris siūlo br 
jokių kalbų priimti Peipingo p \ 

Įsiūlymą ir daryti viską, k-dp 
Mao pasakys... 

Tuo tarpu Amerikos pa "H 
lymas apkaltinti Kinija nes"! 
rinko balsų daugumos. Jur,r:: 

nių Tautų Organizacija perrv 
vena vieną iš kritiškiausi1' r- > 
mentų. 

KORĖJOJ 
VAIZDAS KEIČIASI 
Kada <MplomatinialB»-fronte 

susidarė giliausia klampynė, 
kiek daugiau vilties duoda Ko
rėjos frontas. Tiesa, kinai tuc 
tarpu nepuola visu, pajėgumu, 
bet Jungtinių Tautų pajėgos y'*a 
gana gerai sutvirtinusios savo 
frontą ir šiuo metu atsiima kai 
kurias vietoves. Galimas da'v 
kas, kad ir didesnis kinų puc'i-
mas galės būti atremtas. Jei 
taip, tada ir diplomatiniame 
fronte gali susidaryti kiek kito
kia padėtis. Kinų šantažo pama
tas deryboms gali žymiai su
silpnėti. 

Iš fronto vadovybės vėl ra 

sigirsta balsų, kad kinai grei 
čiausiai nebegalės JTO pajėgų 
iš Korėjos išvaryti. Tuo tarpu, 
po pereito rudens nemalonių pa
tyrimų, fronto vadai susilaiko 
nuo perdaug optimistiškų iš
reiškimų. 

RENGfA TAIKĄ 
SU JAPONIJA 

Gen. McArthurag dabar dau 
giau užimtas rengimu taikos 
sąlygų su Japonija, negu Korė
jos karu. Korėjoj vadovauja 
gen. Ridgway. 

Sutarties reikalais į Japoniją 
yra išvykęs ir J. F. Dulles. 

INDOKINIJON 
grįžta pasitikėjimas 

Indokinijoj paskutinėmis sa
vaitėmis įvyko didelės permai
nos. Pasakoja, kad po Naujų 
Metų iš kinų nelaisvės pabėgę 
legionieriai, vargingai grįžę prie 
savo dalinių, buvę labai nuste
binti, kai sužinoję, kad visas 
Raudonosios upės įtakas vteb-> 
ra prancūzų valdžioje. Kinai-su 
pasididžiavimu jiems kalbėję 
kad prancūzai iš ten seniai jau 
išvyti, ir kad netrukus jie tu? 
dar toliau nuvyti. O čia pasiro
dė, kad yra beveik priešingai, 
kad prancūzai sukilėlius atmuša 
ir kad jų kariuomenėje bei vie 
tinių gyventojų tarpe vyrauja 
seniai bematytas optimizmas. 

Tie legionieriai ėmė klausinė
ti, kas atsitiko, kokia tos pev 

mainos priežasti. Atsakymas b v 

KAS DEDASI SU 
TIL-ETU 

Tarp Korėjos ir Kinijos įvy
kių, beveik visai liko užmiršta! 
Tibetas. Atrodo, kad mažai t;j-
minimas, niekieno neužstojamas 
Tibetas taip ir baigi Kristi ; 

.Peipingo sterblę. ^ 
Paskutinės žinios iš Tibeto 

greičiau atrodo operetiškai, na
gu politiškai ir kariškai. 

Vieną rytą tvirtovės įgula — 
apie 3,000 karių, ginkluotų, bent 
Tibeto sąlygoms, gana gerai — 
buvo išbudinti iš miego ir per 
gąsdinti nepaprastai garsatfs 
šaudymo iš nuostabių, latai 
ryškių šviesų, kurių pasipylė vi
same danguje, šaudymas kur
tino, šviesos akino, ir visa tai 
buvo taip netikėta bei nuostabu, 
kad tvirtovės kariuomenė išsi
gandusi metė ginklus ir šoko 
bėgti... 

Vėliau pasirodė, kad tai buvo 
tik du nedideli būreliai kinų ra-
ketininkų, kurie sugalvojo ra 
ketomis tik pagąsdinti tibetie
čius. žinoma, patyrę, kad įgula 
pabėgo, kinai neilgai laukę tvir 
tovę užėmė. O pabėgusieji irgi 
sužinojo, kad tai buvo netikras 
puolimas. Būrys įgulos, su pačiu 
generolu, grįžo ir... pateko j 
nelaisvę. Bet gavo maistą, algą 
ir pasiūlymą stoti į Kinijos rau
donąją armiją. Generolas pa
siuntė žinią saviesiems, kad nė
ra galimybės kinus nugalėti .. . 

Dalai Lama pasitraukė į pa
sienį ar Indiją. Taip kinai Ti
betą ima beveik vien psicholo
giniu ginklu, Sostinis nebėra 
kam ginti. 

vęs trumpas: "Generolas Jean de 
Lattre de Tassigny." 

i 
! Prieš šešias savaites prancūzai 
buvo išmušti iš pusiausvyros 

.Viatnamiečiai (vietiniai gyvento" 
jai, kur vyksta kovos su Indoki-
nijos raudonaisiais) jau buve 
pradėję net Viatnamo pinigus 
keisti į raudonųjų išleistuosius. 
Keletą savaičių prieš Kalėdas at
vyko de Lattre. Pirmas jo darbas 
!buvo — išvalyti apsileidimą. 
Tarp kita ko, pasakoja, genero 
lui kartą sėdant į lėktuvą vie
name aerodrome, jisai paste 
bėjęs, kad lėktuvo įgulos nariai 
apžėlę barzdomis. Jis'tarė: "Ka
reivis visada švariai nusiskutę? 
Mes skrisim 10 minučių vėliau." 
Tas atsitikimas tapo lyg ir sim
boliu, raginančiu apsišvarinti vi 
sais atžvilgiais (šiomis dienomis 
ir Amerikos armijos vadas Korė" 
joj įsakė visiems kariams nusi 
kušti...). Generolas aplankė vi
sas įgulas Indokinijoje, pasakf 
trumpas, bet jaudinančias kai 
bas, kurios išspaudė ne vienr 
ašarą iš karių akių, bet sukėK 
ir pasitikėjimą. Po to buvo duo
tas ženklas ofenzyvai, tiesa, m 
generalinei, o tik Vietinei, bet 
gerai taktiškai sumanytai, kijri 
visai netikėtai pakirto raudonų
jų puolimą ir pakeitė padėtis; 
vaizdą. Prieš Kalėdas komunis 
tų vadas Hošimin tikėjosi būti 
jau Hanojuje apie Naujus Me 
tus, o . dabar ne tik tas planas 
neįvyko, bet ir išstūmimą pran
cūzų iš Raudonosios upės sri 
ties teko atidėti neribotam hA 

kui. Visus raudonųjų puolimus 
prancūzai atmuša stipria arti 
lerijos ugnimi, žinoma, tai nė 
ra vien generolo de Lattre karš 
tų žodžių nuopelnas. Dide1^: 
reikšmės -turi ir amerikietiški 
ginklai, kurie pasiekė Indclii 
niją tuo pačiu metu, kaip ir ge 
nerolas. Bet pasitikėjimas, su 
keltas paties generolo pavyzdžiu 
vistiek yra vienas iš svarbiau 
sių ginklų. Prieš jam atvykstant 
daugelis prancūzų pareigūnų jai 
siuntė šeimas į Prancūziją. Jū 
ne tik tą traukimąsi sustabdė 
bet ir pats savo žmoną atsikvie 
tė į Indokiniją. Visur pasijuto 
idealistiškai griežta ranka. Vie 
nas iš prancūzams lojalių viat 
namiečių politikų išsitarė: "Ta; 
vyras yra tiek stiprus, kad as 
bijau, ar mes galėsime greit su 
laukti Viatnamo nepriklauso 
mybės, kuri atrodė esanti jai 
taip nebetoli. Bet generolą;-
mums užtikrino nepriklausomy 
bę ir su juo mes esam linkę tr 
palaukti." 
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1$ Clevelande sausio 14 & įvykusio geradarių pagerbimo vikaro. Priešakinėse eilėse mat< me visą eilę, genesnes .kartos veikėją: Tamošaičius, Zdanius, 
-l4' v M. Drosutį, K. S.' Karpių, Muliolį S kitus. 

NEMALONUS 
LIUDININKAS 

J ' *" 
Prancūzų komunistų laikraš

čiui Les Lettres Francaises ne
siseka. Neseniai jis turėjo vi
same pasaulyje pagarsėjusią by
lą su V. Kravčenko dėl jo ap
šmeižimo, kurią pralaimėjo. Jau 
tada apie tą bylą buvo kalbama, 
kad tai ne tiek to savaitraščio, 
kiek paties komunzmo ir sovietų 
byla, ir kad pralaimėjimas yra 
tiek redaktoriaus, kiek paties 
Stalino. Dabar vėl tas laikraštis 
turėjo panašią bylą, kurią irgi 
pralaimėjo, šį kartą tas laikraš
tis buvo apšmeižęs paskutiniu 
metu labai pagarsėjusį prieško-
munistinį kovotoją Rousset. 

Rousset pats buvo kairysis, 
vokiečių — nacių koncentracijos 
stovyklų kankinys, dabar ener
gingai organizuojąs pasaulio pro
testą prieš bolševikų koncentra
cijos stovyklas, atidengdamas 
pasauliui tos Stalino naudojamos 
vergijos paslaptis, i 

Komunistų laikraštis pabandė 
šį nemalonų priešą sukopromi-
tuoti, tvirtindamas, kad Rousset 
skleidžiąs melą apie sovietų sto
vyklas. t 

Byloje atsirado toks liudinin
kas, kokio komunistų laikraštis 
tikriausiai nesitikėjo. Tai savo 
laiku buvęs garsus Ispanijos ko
munistų sukilimo vienas iš vadų, 
tuo metu žinomas EI Campesino 
vardu. Jis tada pagarsėjo kaip 
prieštankinių būrių vadas, išmo
kęs kaimiečius nebijoti tankų 
ir juos net naikinti dinami
to granatomis. Jo ir pravardė — 
EI Campesino reiškia — kaimie
tis. Komunistams pralaimėjus 
Ispanijoj, jis pabėgo į Rusiją ir 
ten pradžioje buvo net armijos 
generolu, bet tai truko neilgai. 
Matyt, jis pamatė ten ne tai, 
ko tikėjosi ir dėl ko kovojo Is
panijoj. Ir, matyt, neišlaikė lie
žuvio už dantų, nes netrukus at
sidūrė kalėjime. Jam teko kas
ti Maskvos požeminio geležin
kelio tunelius (to paties gele
žinkelio, kuriuo komunistai di
džiuojasi prieš visą pasaulį...), 
paskui teko jam pereiti per vi
są eilę vergų stovyklų. Bet 1948 
metais, tų pačių nebeištikimų 
ovietinių pareigūnų pagalba jam 

pavyko pasprukti ir štai jis da
bar stojo kaip liudininkas Pary
žiaus teisme. Jis pareiškė: 

"Mūsų, ispanų kovotojų, ten 
buvo apie 6,000. Dabar liko vos 
tik apie 1,200. kiti jau žuvę." 

Toliau, plačiai papasakojęs, 
kokios yra tos komunistinės „pa
taisos" stovyklos, baigė tokiais 
žodžiais: "Aš esu pasirengęs 
vykti su tarptautine komisija j 
Rusiją ir parodyti jai, kur yra 
kapai milionų žmonių, žuvusių 
tose .vergų stovyklose. Aš esu 
pasirengęs parodyti visas tas 
stovyklas, kuriose aš pats bu
vau. Esu pasirengęs parodyti ir 
daugybe kitų stovyklų. Tada vi
si pamatys, kad tariamasis ko
munizmas iš tikrųjų yra vulga
riausias fašizmas. Aš nesigailiu 
kadaise kovojęs Drieš fašizmą, 
bet nuoširdžiai gailiuos, kad no
rėjau įkurti komunistinį režimą 
Ispanijoj. Sovietu Rusija yra di
džiausias nusivylimas mano gy
venime." 

Kitas liudininkas toje pačioje 
byloje, rusas Tichonas Žariko-
vas buvo paklaustas: 

— Tamsta esi sovietų pilie
tis. Kodėl nenori grįžti į savo 
kraštą? 

šarikovas į klausimą taip at
kirto: 

— Ar jūs--)c£Aft «ors matėt 
karvę, savo noru einančią į sker
dyklą, jeigu jos nevaro ? 

Naujas žvalgybos viršininkas 
gen. Bedell Smith priėjo išva
dos, kad Korėjoje gen. McAr
thur vietinių žvalgybos organų 
buvo informuojamas ne tiek, 
kaip ištikrųjų yra, bet daugiaife 
kaip buvo pageidaujama, kai 
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KAS ir KUR 
• Gruodžio 16 d. Danijoje gy-| 
veną lietuviai Kopenhagoje tu-1 

rėjo savo suvažiavimą ir įsijun 
gė į Pasaulio Lietuvių Bendruo
menę. 

• Venecuelon nuvykę lietuviai 
gydytojai: Hermanavičius, Gu
tauskas, Zubinas ir šeputienė 
gavo darbą pagal savo profesi
jas. 
• čllgje šiao metu gyVena šie 
lietuviai kunigai: P. Ragažins-
kas, L. Zaremba, K. Veselaus-
kas, J. Kardauskas ir selazietis 
Pusčius. Daugumoje jie dirba 
čilėnų tarpe. 
• Lenkijoje dingusio laikrašti
ninko V. Kemežio duktė — Ke-
mežytė emigracinėje stovyklo
je Bremen - Tirpitz, Vokieti
joje, pradėjo dirbti sekretores 
darbą. 
• IRO skelbia, kad nuo 1947 
iki 1951 metų pradžios iš Vo 
kietijos emigravo 900,000 trem
tinių. Emigracinės eilės dar lau
kia 270,000 tremtinių, o 218,000 
greičiausiai liksią Vokietijoje. 

• Solistė Antanina Dambraus
kaitė, gyvenanti Chieagoje, ruo 
šiasi eilei koncertų po lietuvių 
kolonijas. Vasario 16 dienos pro
ga ji dainuos Chieagoje, o po to 
Miami, Floridoje. 

• Lietuvių Rašytojų Draugija 
skiria 500 dolerių premiją už 
1949 ir 1950 m. išleistą groži
nės literatūros knygą. Premijos 
įteikimas numatytas Chieagoje, 
balandžio mėn. 
• Poetas St. Santvaras parašė 
4 paveikslų vaidinimą "Kovoj 
už laisvę". Bostone veikianti H. 
Kačinsko dramos studija veikalą 
ruošia Vasario 16-osios minėji
mui. 
• Sausio mėn. 14 d. Chieagoje 
Įvyko platus Klaipėdos atvada
vimo minėjimas. Pasisakyta ir 
dėl dabar daromų Mažosios Lie
tuvos lietuviams skriaudų. 

• Pasaulinė liuteronų federaci
ja apsiėmė sumokėti 600 klai
pėdiečių šeimų kelionės išlaidas 
iš Vokietijos į Kanadą. Emi
gruoti galės DP statuso neturį 
klaipėdiečiai lietuviai. 
• Veterinarijos gydytojai, gy 
veną JAV ir moką anglų kalbą 
paskutiniu metu nesunkiai gau
na pakenčiamus darbus savo 
profesijoje. 

• Vokietijoje išleistas Mažosios 
Lietuvos veikėjų leidžiamo laik
raščio "Keleivis" antrasis nu-

j meris. 
| • Chieagoje neatsargus auto-
Imobilistas užmušė R. Gulbiną. 
Lietuvių Universiteto Klubo pir
mininką. Velionis buvo aktyvus 
lietuviškame judėjime. 

! 

• Prof. Jurgis čiurlys Jau il
gesnį laiką sunkiai serga. Dėl 
ligos jis negali profesoriauti In
diana Technical College, Ind. 
• Lietuviai miškų specialistai 
pradėjo leisti laikraštį "Girios 
Aidai". Juos redaguoja: V. Že
maitis, P. Šilas ir K. Scesnule 
vičius. Laikraštis spausdinsimas 
rotatorium. 

• Pavergtoje Lietuvoje komu
nistai jau kelintą kartą iš eilės 
suvarę moko leidžiamų laikraš 
čių redaktorius ir koresponden
tus. Paskutiniam "suvažiavi
me", įvykusiame Vilniuje, buvo 
"mokoma" pulti amerikiečius ir 
anglus. 

• šiais metais Kanada ruošia
si priimti 15,000 tremtinių. Dau
giausia juos norima panaudo
ti miškų kirtimo darbams. 
• Argentinoje gyvenąs pianis
tas A. Kuprevičius įvairiuose 
miestuose rengia koncertus ir 
plačiai garsina Lietuvos vardą. 

• Mokytojas Simas Bakšys, gy
venąs Brazilijoje, parašė, scenai 
montažą "Miš*.as ūžia, verkia, 
gaudžia". 

Lietuvis' studentas Amerikoje 
Netyčia užkliuvęs į mūsų kon- skautams, gimtajai kalbai, ve-, mas orientuotis į praeitį, išgy-

sulatą Chieagoje, sužinojau, kad j terinoriams ir vilniečiams. Ar venimus, prisiminimus, praeity 
į kažkada laikraščiuose skelbtą; nėra tad pagrindo laukti, kad sukurtas kultrines vertybes ir 

i  * ,  -  J i . . .  _ .  • »  j  .  . i  J  •  •  i  •  i . -  v .  ^  r >  konsulo kvietimą studentams 
registruotis teatsiliepė vos 30 
studentų, šis juokingai mažas 
skaičius varu priveda prie des
peratiškų išvadų — arba lietu
viai studentai lietuviškų laikraš
čių neskaito ir nenori skaityti, 
arba jie nebyliai, kur reikia apie 
save prabilti. 

Kai kada prakalbėti reikia. 
Reikia turėti duomenis apie stu
dijuojančius lietuvius. Reikia 
juos kai kam ir patiekti. Tinka
mai sutvarkius, tai gali pagel
bėti ir stipendijų gavime ir stu
dijavimo galimybių pasirinkime. 

ir studentija, tas priekin žy- pasaulėžvalgas. ši tendencija 
giuojąs, turįs savo pozityvius 
tikslus ir per tai kūrybingas, 
elementas pa j ieškotų būdo in
telektualiai susiburti ir išreikš
ti savo korporatyvų veidą? De
ja, tasai veidas, kaip prastam 
romane, yra veidas tamsoje. 

Lietuvis studentas Amerikoje 
yra neaiškus. Jo aspiracijos, 
tiek lietuvių tautos, tiek savo 
intelektualinių ir socialinių tiks
lų atžvilgiu, yra neapibūdintos. 
Jo dvasinis gyvenimas neišsaky
tas ir net nemėgintas išreikšti. 
Sociologiškai jis yra neapibrėž-

Bet ir svarbesnių reikalų, ku-įtas bendrąja prasme, bet indi 
riuos atlikti gali tik korpora-. vidualizuotas tipas. Tačiau tok-
tyvi veikla. sai yra laisvas nuo visuomenės 

Vakariniame pasaulyje šiuo organizacijos ir jos ideologijos, 
metu siekiama įsteigti nekomu- Jisai turi socialinę pasirinkimo 
nistinę tarptautinę studentų laisvę, ir būtinai nueis tuo keliu, 
organizaciją (komunistinė jau kuriuo jo laukiama nueisiančio 
yra...). Norėtųsi matyti — 
būtų mūsų visiška teisė ir stei
gėjų moralinis bei grynai prak-

("patriotiniu" keliu ...). 
Du momentai ypatingai pa 

brėžtini: 1. studentas Ameriko 
tinis išskaičiavimas — šio sam- je nėra tame pačiame santyky 
būrio eilėse ir lietuvių atstovus.' 
Kam pritiktų atstovavimo įsi
pareigojimas, jei ne Amerikoje 
esančiai egzilio studentų dau-

je su lietuvių visuomene, kai} 
studentas Lietuvoje ar studen
tas tremtinys Voiketijoje; 2. jis-
yra brendęs neramiais sociali 

Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas 
32-jų puslapių mėnesinis žurnalas. įsteigtas 193S m. 
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ryški net intelektualuose. Neno
ras pažinti kai kurių dabartinio 
mūsų gyvenimo realybių beveik 
ribojasi su šizofrenija. Tuo tar
pu studentija iš esmės orientuo
jasi į ateitį — gal net į tam 
tikrą specifišką šiam kraštui — 
ateitį; ir jie tam ruošiasi. Jie 
turi tam intelektualinės medžia-
gos. 

Tenka prieiti išvados, kad, no
rint studentiją pasilaikyti savo 
tarpe, reikia juos suburti į jų 
pačių organizaciją, skirting? 
nuo kitų ir socialiai bei kultū
riškai atitinkančią jų esminius j 
pareikalavimus. Gyvenime pats 
realusis konfliktas — kultūrų 
konfliktas, o Amerikos kultūra 
studentams reali. Tektų visomis 
priemonėmis skatinti jų "veido 
išsiryškinimą"; tai jų pačių rei
kalas ir troškimas. Bet ar tatai 
galima šiandieninėje spaudoje? 
Reikia jei ne studentų laikraš
čio, tai bent skyriaus kitame 
laikraštyje, jų vienų nuosavy
bės. Menkas mūsų jaunimo spau
dos sulaukiamas atgarsis paaiš
kinamas tuo tradiciniu jos tai
kymu visiems, nepataikant nei 
į vienos grupės interesą. 

« 
Tuo tektų ir baigti: kiek stu

dentų yra, ir ką jie studijuo
ja, žino vienas Dievas (o turėtų 
žinoti dar, be to, ir konsulas 
Chieagoje...). Studentija nebe 
ta pati grupė, kuri studijavo 
Vokietijoje, o susideda žymiai 
didesne dalimi iš tremtyje gim 
nazijas, arba net amerikines 
"high schools" baigusių abitu
rientų. Jie yra lietuviškosios vi
suomenės Achilo kulnis. Juos 

Tam kelią turėtų užkirsti ak- prarasti visuomenei, kai ateis 
tyvus studentų į lietuviškąj i j laikas, bus skaudu. Bet praradi-
veikimą įjungimas bei, visų pir- j mas neišvengiamas, jeigu verty-
ma, įsijungimas. Didesnėse ko-jbės, kurios jiems (ir jiems spe-. 

giuoja ir veržiasi į savo tikslus j lonijose gyvenančių studentų į cifiškai) turi reikšmę, nebus 
nebe visu frontu, lietuviškosios j veikla priklauso nuo to, kiek tų į pasiūlytos iš lietuviškosios vi-

' studentijos vardu, o kiekvienas į kolonijų veiklos pobūdis atitiks Į suomenės pusės. Pirmoji tam są-
kažkaip privačiai. Tai peranksty- j studentų aspiracijoms (kurios i lyga — studentiška organizacija, 
jvas pasidavimas moderniajai in-j kol kas nežinomos ...). Galima | kurios gyvybingumo centras bū-

! dividualizuotai dvasiai, o pasi-ibetgi spėti, kad studentų dva | tų spausdintas žodis ir organi-
davimas šiuo metu moraliai ne- į sinis gyvenimas dabartinėje lie i zuota akcija, atstovavimas tarp 

.leistinas. . tuviškosios visuomenės akcijoje I svetimųjų ir savųjų informavi-
j Gyvename Amerikoje jau ku-1 sau atitikmens vargiai suras. į mas. 
| ris laikas, šiek tiek apsiprato- j Aš netgi drįsčiau studentą api-! Senosios mūsų studentų orga-
| me ir susitvarkėme. Atgaivino- budinti, nelengva širdim, kaip nizacijos savo paskirties šian-
ime ir pristeigėme visokio plau tremtinį tarp tremtinių. Tremti- dien nebeatlieka. Reikalinga or-
ko draugijų, laikraščių, arba, nių gyvenimo (ir kultūrinio...) ganizacija, kuri jungtų tikrai 
juose skyrių — inžinieriams.! dvasioje regimas baisus palinki- studijuojančius lietuvius stu-

Is Australijos 

gumai? Tačiau reprezentacija ;nes dezorganizacijos laikais, ir 
neįmanoma be reprezentatyvios , prieš ateidamas į Amerikos uni

versitetą, dar nebuvo išsiaiški 
nęs savo vietos lietuvių visuo-

!— daugumą atstovaujančios — 
'organizacijos. Be jos, ir be jos 
įgaliojimų vargiai tėra įmanoma 
daryti kokių nors žygių. Bet ly
giai neįmanoma mėginti kur 
nors atstovauti... 30 asmenų, 
šiuo metu, oficialiais Lietuvos 

; valdžios duomenimis, studijuo
jančių Amerikoje. 

¥ 

Būtų mažesnė klaida sakyti, 
kad yra ne 30, o 300 lietuvių 
studentų, studijuojančių Ameri
koje. Tačiau yra už skaičius 
svarl>esnė realybė: kad studen
tai yra nesuformavę ar praradę 
savo l'esprit de corps, kad žy 

menėje bei savo santykių su 
ja pobūdžio. Toksai jaunuolis, 
bestudijuodamas Amerikos uni 
versitete, lengviau susiras save 
vietą ir išsiryškins santykiu? 
bendroje Amerikos visuomenėje 
(kurios jis dabar pagrindinai 
veikiamaslf, negu lietuviškoje. 
Jis ištautęs lietuvių visuomeni
nės sąmonės atžvilgiu. 

* 

Į Australiją yra nuvykę dau-j 
giau kaip 5.000 tremtinių lie
tuvių. Vienas trečdalis jų apsi
gyveno Sydney ir šio miesto 
apylinkėse. Kita didelė lietuvių 
kolonija susikūrė Adelaidėje. 
Pastaroji lietuvių skaičiumi jau 
ir Sydney prašoko. 

Tremtinių įsikūrimas, palygi
nus su Jungtinėmis Amerikos 
Valstybėmis, žymiai sunkesnis. 
Ypač kenčia šeimos, kurios turi 
mažų vaikų. Australijoje gauti 
išsinuomoti butą, kai kas juo
kauja, lygiai tas pats, kaip gat
vėje rasti pamestą šimtą dole
rių ... . Todėl naujakuriai su 
gausiomis šeimomis priversti 
statytis "savus namus". Tokių 
namų, pakubomis sulipdytų, tie
sa pasakius daugiau panašių į 
garažus ar arkliaganių b&das, 
jau daug pridygo. 

Nauji ateiviai, pagal įvažia
vimo įsipareigojimus, dvejus 
metus turi atidirbti valdžios 
skirtame fiziniame darbe, daž
niausiai nieko bendra neturin
čiame su senaja profesija. 

Kai kurioms profesijoms, pvž. 
gydytojams, norint gauti prak
tikos teisę, reikia būtinai iš 
naujo trejus metus studijuoti 
ir po to išlaikyti atitinkamus 
egzaminus. Dažnas gali pama
nyti, kad Australijos gydytojai 
turi būti nepaprastai grei speci
alistai. Priešingai, Lietuvos mo
kyklų gydytojai gali drąsiai su 
australais gydytojais konkuruo
ti, tik šiuo atveju griežti Austra
lijos įstatymai prie to neprilei
džia. M 

Dirva, turbūt vienintelis laik

raštis Amerikoje, kuris • turi 
didelį skaitytojų skaičių Aus
tralijoje ir su ten įsikūrusiais 
lietuviais mezga tamprius ry
šius. Su tenykščiais naujaku
riais ryšius palaiko nemažas ir 
senosios Amerikos lietuvių kar
tos skaičius. Kai kurie iš jų te
nykščius naujakurius ir paremia. 

štai iš Detroito J. Ambrose 
mums atsiuntė savo giminaičio 
laišką ir fotografiją, kurią pra
šo įdėti į Dirvą. Laimingu atveju 
tai liečia Povilo Ambrozos, Dir
vos talkininko, šeimą. Gydytoja 
Ambrozienė dabar studijuoja 
Syney universitete, nors Lie
tuvoje ir Vokietijoje ji buvo 
laikoma prityrusia chirurge, 
osoješu i rik k mm m 

dentus Amerikoje. Didesnių ko
lonijų senesniems studentams 
čia atitenka iniciatyvos prievolė. 

Vytautas Kavolis 

PIKETAS PRIEŠ 
pragaištingą darbg . 

Į Skelbiame visuomenei, kad 
| ateinantį šeštadienį, sausio 27 

• d. raudonųjų išsigimėlių "Lais-
jvei" minint 40 metų "veiklos" 
'sukaktį, ties jos namais 110-06 
Atlantic Ave., Richmond Hill, 

1 N. Y., bus sudarytos piketo eilės., 
Mūsų piketai, kaip žinot, yra 

labai skausmingi smūgiai tiems 
maskviniams tarnams. Ir kol 
būsim laisvi ir gyvi, mes be 
atodairos protestuosim ir ro
dysim panieką "Laisvei" su jo
sios šmeižtais ir melais. Piketo 
veteranai nuoširdžiai prašo tal
kos iš tų, kurie dar neturėjo 
progos šiose protesto demonstra
cijose dalyvauti. Būtinai atvy
kite! Piketo pradžia 11:00 vai. 
ryto. * 

O mūsų žodis bimbininkams 
toks: nesirežkite pro piketuoto
jų eiles! 

A. L. Antikomunistinės 
Akcijos Komitetas 

Ištrauka iš apysakos "Kumečiai'• 

Adolfas Daukantas 

Tris sakaites ponas vaikščiojo že
myn galvą nuleidęs ir keikė visus kely
je pasitaikiusius. Nei vienas darbas 
nebuvo geras, nei vienas ponui įtikt 
nemokėjo. Ir kai bajoras, visus į šalis 
išblaškęs, pasilikdavo vienas pušų met-
uogėmis kvepiančioje pamiškėje, jis il
gai žiūrėdavo Į dangų remiančias me
džių viršūnes; apsižvalgęs laukuose, 
eidavo kaip paklydęs ir svetimas be ke
lio ir tako gilyn į tankumyną, ranko
mis liesdavo kone kiekvieno medžio 
liemenį. Vėlai vakare grįždavo iŠ gi
rios išbalęs ir dar labiau pasenęs;.. 

Vieną rytą dvaro kumečiai, kir
viais ir pjūklais nešini, ištraukė į miš
ką. Drauge išėjo ir ponas. Jis ėjo pir
mas su kumečiu Alksniu ir kirvio smū
giu žymėjo beveik kiekvieną medį. Tik 
jaunas pušaites ir padžiūvusias egles 
aplenkė. 

— Pradėkit! — šūktelėjo Nauja
kalnio dvaro ponas stovintiems kume
čiams, ranka rodydamas kirtimo pusėn. 

Žmonės pajudėjo. Nedrąsiai, tar
tum jjatys netikėdami pono žodžiais, 

jie prisiartino po du prie kirtimui pa
žymėto rajono, atleido pjūklus ir, lyg 
nedrįsdami pradėti, valandėlę apžiūri
nėjo beveik debesis savo viršūnėmis 
siekiančius ir per šimtmečius giliai 
šaknimis Naujakalnio žemėn įaugusius 
medžius. Staiga nuskambėjo miško gi
lumoje kirvių smūgiai ir sucirpė išašt
rinti pjūklai. 

Tuo metu kažkas klaikiu balsu rik
telėjo girioje. Tame riksme kumečiai 
išgirdo pagiežos ir skausmo balsus. Bet, 
kai nustebę sustojo pažiūrėti, miške bu
vo tylu ir ramu. Tik dvaro ponas, ran
komis už galvos nusitvėręs, skubiais 
žingsniais tolo iš kirtimo. 

Ir ligi šiol kumečiai negalėjo su
prasti, kokie rūpesčiai privertė dvaro 
poną iškirsti šimt j.s metų karta iš kar
tos saugotą Naujakalnio girią. Daug 
kainavo ta girios apsauga: ne kartą 
paskutinė ilgus metus rūsyje pelijusi 
vyno bonka buvo atkimšta, paskutinis 
tūkstantis paaukotas, kad tik giria 
liktų sveika. O dabar, pačiam vidurva-
iyje • •. 

Dar prieš šventą Antaną du kartus 
buvo atvažiavę iš apskrities miesto žy
dai: tris naktis skendo šviesose dvaras 
ir tris naktis ponas nemigo. Ketvirtą 
rytą jie visi išvažiavo girion. Ponas 
iškaitęs ir raudonas, pirkliai — godžiai 
blizgančiomis akimis sėdo vežiman. Vi
są dieną važinėjo girioje, matavo ir 
skaitė šimtametes egles, pykosi, riejosi 
ir vėl juokėsi. Kumetis žvainys, lydėjęs 
poną arkliais į mišką, piktomis akimis 
stebėjo tuos nepatikimus dvaro sve
čius ir greit suprato, kad bajoras nu
tarė girią parduoti. Tarpusavy jie kal
bėjosi svetima kalba. Gal Žvainiui nebū
tų buvę taip pikta, jei jis būtų supratęs, 
ką pirkliai ponui už mišką žadėjo. Bet 
dabar jis tik matė, kad dvarininkas 
piktai rodė ranka, nuo kurios iki kurios 
vietos perleidžia girią, matė, kaip pirk
liai suktai matavo miško plotį ir ilgj, 
kalė baltus kuolelius, į kuriuos rašė rai
des ir skaičius. Kai miesto ponai užsi
geidė dar vienos miško dalies, o dvaro 
bajoras, balsiai rėkdamas ir rankomis 
mosikuodamas nenorėjo jos perleisti, 
kumetis riktelėjo: "Neparduok, pone, 
girios, neparduok!". Bet ponas, nė ne
atsigręžęs kumečio PMSėfl, piktai atšo
vė: "Tylėk, Žvainy!" . 

Kitą rytą pirkliai išvažiavo. Tris 
savaites buvo rami giria, tik dvaro 
ponas buvo neramus. O dabar štai... 

Smarki audra praūžė pro Nauja
kalnio valsčių: ji atėjo su medžius ver
čiančiu vakarų vėju, su žemę plėšian
čiais žaibais ir be pertrūkio besitran-_ 
kančių po miškus ir laukus perkūnu. 
Po pusvalandį trukusio audringo dan
gaus maišto pasipylė ledų kruša; iš 
laukų, piemenų nebesuvaldomi, siaubo 
apimti, parlėkė į tvartus gyvuliai: ver
šiukai bliaudami glaudėsi prie motinų, 
karvės mykdamos daužė tvartų uždaras 
duris, nesulaukdamos žmogaus pagal
bos. Ūkininkai dejavo, kad tokie ilgus 
metus nematyti ledai iškirs vasaros 
derlių ir sunaikins turtingus sodus. 

Tik devyni Naujakalnio dvaro ku
mečiai nebojo audros. Sukritę po pušai
tėmis, pilkas milines ant galvų užsime-
tę, laukė audros praūžiant. Jau antra 
gavaitė jie dirbo miške, Kodėl jie turi 
tą mišką kirsti, ir dabar jiems dar ne
paaiškėjo. Senasis dvaro kumetis Alks
nys daug pono paslapčių žinojo, daug 
ponų džiaugsmo ir vargo jo akys matė, 
dar daugiau poniškų meilių žodžių ir 
keiksmų girdėjo. Bet jo išdžiūvusios 
lūpos mokėjo tylėt. Jis visus išklausė, 
visur pirmas buvo ir viską žinojo, bet 
paskutinis kalbėjo. Užtat ir ponas ar* 
čiausiai prie dvaro jį laikė. 

Bet ne visi Naujakalnio dvaro ku* 
mečiai mylėjo savo poną, ir ne visi no
rėjo jam nusilenkti. Jauniesiems nere
tai kildavc karšta mintis galvoje — su-

kilt prieš Naujakalnio bajorą, išmest 
jį laukan iš blizgančio dvaro ir patiems 
purvinomis naginėmis pavaikščioti ki
limais išklotose salėse. Jie ne kartą gei
dė aprengti dvaro poną kumečių kelnė
mis, užmest ant nugaros prakaituotą 
milinę ir išvaryt su arklu į šlapias ru
dens dirvas. Bet šios svajonės, nors 
kaikada iki pašėlimo apsvaiginančios 
jų protus ir širdis, visada likdavo silp
nais ir bejėgiais kumečių žodžiais, ku
rie už jų netašytais rąstais suremtų 
trobelių sienų nedrįsdavo niekados to
liau išsprūsti. 

Tik vienas dvaro kumetis —Dumb
lys, atrodė, tikrai ketino' kurią dieną 
ponui pasipriešinti. Neretai po dienos 
darbų dvare, sugrįžęs vakarais į na
mus, tik suvalgęs bulvių apkepo lėkš
tę ir nugriebto rūgštaus pieno dubenį, 
nė žmonai nesakęs, kur einąs, dngdavo 
visai nakčiai pritemusiame vieškelyje. 
Anksti rytą jis vėl grįždavo į kumetyną 
per naktį nemiegotomis, bet degančio
mis akimis ir kietai suspaustomis 
kumštimis. Tokiais rytais miške nei iš 
šio nei iš to Dumbrys užsimodavo kirviu 
ore ir pro kietai sukąstus dantis pik
tais ir audringais žodžiais išsiliedavo 
neapykanta dvaro bajorui. Nevengė jis 
ir į akis ponui aštresnį žodį šauti. Ne
bijojo bajoro rankose besisukančios 
sunkios ąžuolinės lazdos, nebijojo nei 
rūstaus jo veido, nei piktų žodžių. Jam 
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^ felMTANUOŠIMT1NIS LIETUVIS 

J o n a s  P a k r a n t i s  A m e r i k o j e  Vyt. Alantas 

Atvi ras laiškas lietuviui milionieriui 

Nuo Klaipėdos iki Ramiojo Vandenyno 

Vieną sekmadienio/ vakarą 
šimtanuošimtinis lietuvis Jonas 
Pakrantis sėdo prie valgomojo 
stalo — rašomojo stalo, kąip 
Lietuvoje, jis neturėjo, — ir, 
ilgai galvodamas, parašė atvirą 
laišką Amerikos, lietuviui milio
nieriui. 

Ikonas Lietuvi Milionieriau, 
Nežinau, ar mano laiškas išei~ 

toks, kokį norėčiau parašyti, nes 
po savaitės darbo būnu taip pa
vargęs, kad apie nieką daugiau 
nebenoriu galvoti, kaip tik apie 
poilsį. Aš juokiuos iš tu "ide
alistu", kurie po 8 vai. darbo 
fabrike, parėję namo, dar gali 
rašyti romanus, istorijos vei
kalus ir filosofijos studijas. Gal 
ir yra tokių "supergalviu", bet 
deja, aš prie jų nepriklausau 
Gal dar prie to klausimo teks 
grįžti kuria kita proga. 

Šį kart?, kreipiuos Į Tamsta, 
ponas Lietuvi Milionieriau, šiuo 
labai paprastu klausimu: kodėl 
Tamstos vardo negirdėti nei lie
tuvių visuomeniniame, nei kul
tūriniame gyvenime? Mane ta 
tyla stebina ir kelia susirūpini
mo. štai neseniai Amerikos spau
da visam pasauliui ištrimitavo, 
kad Fordas įsteigė savo vardo 
fundaciją ir paskyrė jai 23G 
mil, dolerių. Panašia fundacii? 
turi įsisteigęs Rockfeleris ir kit' 
Amerikos milionieriai, tačiau 
neteko girdieti, kad lietuvic. mil-
ionierius būtų kažin ką panašaus 
padaręs lietuviu, kultūrai h-
mokslui, nes minimos 
kaip tik tokiems reikalams ir 
steigiamos. Nereikia čia aiškin
ti, kad lietuviai milionieriai nė
ra tokie pinigintri. kain kad in 
kolegos amerikonai, bet tain nat 
nėra reikalo aiškinti ir tai. iog 
mes turime labai ir lab'ai t»*>-
tingų žmonių. Tegul jų funkci
jos nesiekia milionimu sumn: 
tegul jos bus skaičiuojamos de
šimtimis tūkstančiu, ir tai lie
tuviu kultūrai bei lietuvybei iš
laikyti būtų dideli parama ir 
paskatinimas. 

Šia proga noriu lamstai, po
nas Milionieriau, priminti viena 
faktelį, iškirptą iš mūsų visuo
meninio gyvenimo. 

Viename dideliame Amerikos 
mieste lietuvių visuomenės ini
ciatyva bei pastangomis bu v. 

pasiūlytas kandidatas, turtin- f 
gas lietuvis, aukštai vietai ližim-
ti. Gal tas lietuvis ir nėra mi-
lionierius tikra to žodžio pras
me, aš nežinau, bet kad jis yra 
labai turtingas, tai tą visi ži
no. Jis buvo išrinktas greičiau-. 

! siai taip pat tų pačių rinkiki] Į 
; dėka, nes daugiau lietuvių kan-
! didatų nebuvo. O be to, jį labai 
I reklamavo lietuvių spauda, ne-
i paprastai keldama aikštėn jo 
j pilietines dorybes ir pabrėžda-
| ma, kad jis esąs geras lietuvis. 
(Tą visą reikalą aš sekiau atsi-
į dėjęs ir, prisipažinsiu, nekant-
į riai laukiau, kai jis jau buvo iš-
! rinktas, kuo tas vyras lietuvių 
I visuomenei atsigerins. O atsily
ginti jis galėjo labai lengvai — 

i paskirdamas tam tikrą suma 
I lietuvių kultūros reikalams. Bet 
Į... per bankietą, kuris buvo su-
' rengtas jam pagerbti, tas ge
rasis lietuvis tik pareiškė, kad 
jis "labai rūpestingai eis save 
pareigas." Nei apie lietuvius, 
nei apie lietuvių reikalus nė žo
džio, jau nebekalbant apie čeki 
kokiam visuomeniniam reikalui. 

j Prisipažinsiu, to dalyko aš 
nemoku paaiškinti. Arba ta? 
yra šykštumas, arba lietuviškr 
reikalo nesupratimas, arba neti
kėjimas lietuvybės ateitimi. Aš 
nebenoriu minėti ketvirto at
vejo, būtent, kalbėti apie nu
džiūvusias šakas nuo lietuvybė? 
kamieno... 

I S 

| Imdamasis r&šyti šį laiška 
ponas Lietuvi Milionieriau, aš 
nebuvau pasiryžęs knistis pc 
šaknimis, o tik pastatyti klau
simą "iš paviršiaus": kodėl? Aš 
matau, kaip kitų tautų turtingi 
žmonės labai gausingai savo ka
pitalais prisideda prie savo tau
tų bei valstybių kūrimo bei dos
nia ranka remia savo tautinius 
ir kultūrinius reikalus, o tuo 
tarpu mūsų, lietuvių, turtingieji 
žmonės taip tyli, tartum jų vi
sai nebūtų. Ta tyla, sakau, ma
ne stebina ir varo į nusiminimą. 

; Aš nenoriu marlyti, kad Tamsta 
ponas Lietuvi Milionieriau, jau 
būtum panašus į atplyšusi nuo 
tautos kamieno lapą: aš manau, 
kad tai yra kažin koks nesusi
pratimas, kuris ko greičiausiai 
išsisklaidys. 

Aš maždaug numanau, ką 

*fotfnsta gali man atsakyti. 
Tamsta gali pasakyti taip: "For
das, Rockfeleris ir kiti aukoja 
milionus šio krašto kultūros 
reikalams, nes jie iš šio krašto 
ir milionus sukrovė. O ką man 
Lietuva davė?" 

Aš čia tuojau galėčiau atsa-, 
kyti, kad nei Izraelis Amerikos 
žydams nieko nedavė, nei Ame- j 
rikos lenkai nieko negavo iš j 
Lenkijos, nei Amerikos ukrai- į 
niečiai nesusilaukė jokios para-1 
mos iš savo tėvynės, nei kuri 
kita Amerikoje įsikūrusi tau- j 
tybė nebuvo remiama savo gim- į 
tojo krašto, o visdėlto tie visi 
naujieji amerikonai neužmiršta 
savo gimtųjų šalių ir jas visaip 
remia. Pagaliau, kam čia mums 
jieškoti svetimų pavyzdžių: ar 
Amerikos lietuviai neparėm? 
atsikūrusios Lietuvos? Ar jie 
neparsikvietė dabar savo tautie
čių iš Vokietijos? Ar jie nesi
rūpina antruoju Lietuvos at
kūrimu? Taigi, šiuo atveju šū
kis: jei tu man nedavei* tai ir 

į aš tau neduosiu, nėra nei tei
singas, nei garbingas. 

i Ir tai dar neviskas, šį reikalą, 
ponas Lietuvi Milionieriau, aš 
norėčiau pastatyti ant kito, daug j 
stipresnio pagrindo. Kiekviena | 
save gerbianti ir norinti laisvai j 
gyventi tauta negali išsiversti 
be kraujo praliejimo. Ir ši tau-i 
ta tik per kraują atsistojo ant i 
savo kojų. Lietuvių tauta ne-; 
laimingesnė: ji daug savo kraujo j 
išliejo istorijos raidoje ir šian
dien jo kraujas tebeteka upe
liais. šiandien mūsų tautos did
vyris yra partizanas, kuris au
koja mūsų tėvynei savo krauią 
ip gyvybę. Tai dabar man ir 
kyla, pona Lietuvi Milionieriau. Į 
toks laba j paprastas ir nuosek
lus klausimas: kas yra bran-
genis — ar kraujas ir žmogaus 
gyvybė, ar doleris? Jei lietuvis, 
partizanas be jokių fanfarų, 
tykiai ir be galo kantriai lieja 
savo kraują ant tėvynės lauku, 
tai kodėl Tamsta negali savo Į 
čekių knygute, čia, nejausdamas 
jokių pavojų, paremti to parti
zano pastangas, už kurias 
Tamstai bus surengta iškilmin
ga muzika, Tamstas vardas bus 
minimas viso pasaulio lietuviu | 
spaudoje ir į Tamstos nuotrauką! 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos i nominę reikšmę Lietuvai. K. 
skyrius Los Angeles mieste, be j Barauskas supažindino klausy-
abejo, yra toliausiai nuo TMD tojus su Mažosios Lietuvos kraš-
centrinės vadovybės, jei kur to- tu, jo istorine puse ir geografi-
kia vadovybė iš viso yra. Tai ja. Gen. S. Raštikis papasakojo 
kartu ir vienas iš gausingesnių atsiminimų iš Klaipėdos sukili-
skyrių, nes dabar turi su vir- j mo dienų. Br. Raila panagrinė-
šum 100 narių. Iš jų apie pusė jo plačiosios mūsų tėvynės są-
yra aktyvūs tėvynainiai, o šiaip voką ir Klaipėdos krašto bei vi-
visi nariai veikliai dalyvauja sos Mažosios Lietuvos problemą 
įvairiose kitose draugijose. tarptautinės teisės požiūriu. K. 

Sausio 14 d. TMD skyrius tu- Lul?Sif papasakojo jaudinančių 

retų po "sėkmingo" seimo Bal-
timorėje, pagaliau pabusti iš 
miego. Neužtenka, kad vienas 
ar kitas skyrius parodys gyvu
mo, bet reikia ir to darbo bend-
rinimo. Tėvynainis 

MELNIKŲ KŪRINIŲ 
paroda Detroite 

atsiminimų ir vaizdų iš tų laikų, 
kai jam teko daugelį kartų iš 
Amerikos atplaukti į Klaipėdos 

rėjo gausų susirinkimą "be kil -
basų", skirtą draugijos reika
lams aptarti ir Klaipėdos prisi
jungimo prie Lietuvos sukakčiai i uos^ su Amerikos lietuvių eks-
paminėti. Naujasis skyriaus ^u^jomis. Vincas Trumpa. įver 
pirmininkas žurnalistas VI. Ba 
kūnas tam reikalui parodė dau
giausia iniciatyvos ir sumanu
mo. Jam, kaip ilgamečiui klaipė
diečiui, tas ypatingai rūpėjo. 

Paminėtas prasmingai, nevien 
priminant Klaipėdos sukilimą ir rinkimas tam vienbalsiai pritarė, 
to krašto prijungimą prie Lietu 
vos 1923 metais, bet plačiai 

Pirmadienį sausio 29 d. ati
daroma tapytojo Antano Melni
ko ir jo žmonos Glorijos, skulp
torės, meno kūrinių paroda, The 
Womens City Club galerijoj, 
2110 Park Ave., Detroit, Mich, 

tindamas pareikštas mintis, pa-1 Valandos 2:00 p.p. iki 10 :00 vai. 
siūlė atitinkama rezoliucija pa-Į vak. Lankytojams patartina lan-
reikšti susirinkimo dalyvių pa- kyti vakarais, po 5-tos valandos, 
geidavimą, kad Mažosios Lietu- Tuo metu galerijoj bus patys 
vos politinis atstovavimas da- į menininkai ir duos paaiškinimus 
bartinėje mūsų laisvės kovoje apie savo kūrybą 
būtų tinkamai suprastas. Susi- A. Melnikas tapybos studijas 

pradėjo Kauno meno mokykloj, 
išautu i Toks įvairus, gyvas ir gilus (Pirmuoju jo mokytoju buvo ta-

įvertinant visosMažosios .Lietu- 'Mažosios Lietuvos reikalų išna- j pytojas veteraifas Adomas Var
vos problemą. Savo ilgesniame ! Sėjimas susirinkusiems pa- jnas. Atėjus okupantams į Lietu-
pranešime VI. Bakūnas nušvie 
tė Klaipėdos krašto ir uosto eko 

susi

darė ko geriausio įspūdžio ir j vą, A. Melnikas atsidūrė Itali-
gal būt pažadino susidomėjimą Į joje, Romoje, čia trejus metus 
iš mūsų pobūvių laukti daugiau j studijavo tapybą ir sukūrė ne-
nei tik "kilbasų ir alučio". | mažą skaičių žymių paveikslų, 

Susirinkusieji pageidavo, kad kul*ių šioje parodoje bus išsta-
i kitame susirinkime taip pat pla- j tyta aP*e 30. Tų sayo kūriniu 

metus Detroitiečių Keblaičių rū 
pėsčiu Melnikai atvyko į Detroi 
tą. Per tą laiką jie ir čia sukūrė 
nemažai kūrinių, išpuošė keletą 

visi žiūrės su didžiausiu 
domėjimu ir pagarba? 

Šiuo klausimu aš šį savo laiš-! čiai būtų išsiaiškintos Vilniaus j parodą Melnikas turėjo ir Ro
ką noriu ir baigti. Dovanokite ir rytinės Lietuvos problemos. Į moję, kur susilaukė gero Italijos 
už "trubelį", ponas Lietuvi Mi-; Tam tikslui vyriausiu pranešė- j menininkų įvertinimo. Gyvenda-
lioriieriau. Aš esu realistas ir ju bus kviečiamas skyriaus gar- ! mas Romoje Melnikas vedė irgi 
daug gyvenime patyręs žmogus, bės narys prof. Mykolas Bir-! menininkę —- skulptorę. Pries 
ir aš neesu toks nayvus, kad žiška. 
manyčiau, jog šis mano laisl as į Los Angeles TMD skyrius da-
Tamstą taip sujaudins kad iš .. turj sub0ręs gtipri jž ir 

karto įsrasysi penkių tūkstančiu ,. v,. T. , , 
dolerių čekį mūsų kultūros rei- gah Paruostl- Jls Parode. kad įstaigų ir bažnyčių, šia proea 
kalams paremti. Ne, to be abe- išvystyti veikimą, kuris tik- Detroito lietuviai savo tautiet< 
jo nebus ir aš to visai nelaukiu ra* įtiktų Draugijos užsibrė?- menininką, jei ne kitaip, tai 
Sėdant rašyti šį laišką mano tuosius tikslus. Pavieniai nariai nors moraliai turėtų paremti, 
tikslas buvo Tamstai duoti me- malM>» kad ir ™D centra* tu" aplankydami jo kūrinių parodą, 
džiagps pagalvoti. Jei Tamsta, 
sėdėdamas savo ofise už biznio 
stalo nors truputį susimąstysi 
apie tai, ką aš čia parašiau, aš 
esu visiškai tikras, kad Tamsta 
prieisi prie tų pačių išvadų, kaip 
kad priėjau ir aš, žinohia, jei 
Tamstos lietuviška sąžinė dar 
galutinai nenugrimzdo praėju
sių metų tūkstantinių pelnų ap
skaičiavimuose ... 

Linkiu Tamstai, ponas Lietuvi 
Milionieriau. laimingų Nauju 
Metų, bet ypatingai linkiu, kad 
bent nedidelį savo pelno nuošim
tį paskirtum lietuviškam rei
kalui. 

Su tikra pagarba 
Jonas Pakrantis 

LIETUVOS ISTORIJĄ 
ir 

L'ETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
gulite gauti naujai į.->isteigusioj lietuvių spaudos platinimo 
įstaigoj — 

LIETUVIŲ SPAUDOS FONDE 
Lietuvos istorijos kaina $6.00, Lietuvių kalbos vadovo $4 50 
Tenpat galima gauti ir kitotiy Lietuvos nepriklausomybės 
laikais bei tremtyje išleistu knygų, kalėdinių sveikinimu 

6755 S. Western Ave. 

LIETUVOS PRAEITIS 
mūsų moralinis ginklas 

Lietuvos praeitis, turtinga lie
tuvių tautos žygiais ir kovomis 

| dėl laisvės, pasiektais laimėji-
I mais ir sunkių bandymų metais, 

• yra svarbus moralinis ginklas 
dabartinėje kovoje už Lietuvos 
išlaisvinimą. 

j Laisvės Mobilizacijos Vajaus 
proga paskleiskime Lietuvos 
laisvės idėją, kiek galima pla
čiau supažindindami amerikie
čių visuomenę su didinga lietu
vių tautos istorija. 

į Amerikos Lietuvių Taryba sa
vo žinioje turi didesnį kiekį dvie
jų Lietuvos istorijos knygų ang
lų kalba. Tai — 

History of the Lithuanian Na
tion by Constantine R. Jurgėla, 
544 psl., kaina $5.00, ir 

i Te Story of Lithuania by Rev. 
Thomas G. Chase, 392 psl., kai
na $3.50, 

j Abi knygos gerame popieryje, 
gražiai įrištos, kietais viršeliais, 

j Kreiptis: Lithuanian Ameri
can Consil, 1739 So. Halsted St., 
Chicago 8, 111. 

Clevelande gyvenantieji tų 
knygų gali gauti ir Dirvoje. Ki
tus prašome kreiptis tiesiai į 
Amerikos Lietuvių Tarybą, 

1,000 LIETUVIU 
LAUKIA GARANTIJŲ 

Apie 134,000 tremtinių dar tu
ri teisę atvykti į Ameriką, bet 
dėl garantijų stokos negali. Jų 
tarpe yra apie 1,000 lietuvių, ku
rie mielu noru emigruotų į JAV, 
jeigu jiems būtų sudarytos dar
bo ir buto garantijos. 

Tiems likusiems Europoje lie-
i tuviams reikia pagelbėti ko grei
čiausia, nes, jeigu jie negaus 
garantijų iki 1951 m. vasario 
28 d., vargiai kada galės į Ame

riką atvykti ir apsigyventi. 
Į Dar kartą, gal būt jau pasku
tinį, Bendrasis Amerikos Lietu
vių šalpos Fondas kreipiasi į 
visus Amerikos lietuvius (senus 
ir naujakurius), prašydamas at
jausti pasilikusius Vokietijoje, 
Austrijoje ir kituft, 

Savo pasižadėjimus ar suti
kimus tokiems tremtiniams pa
gelbėti, sudarant jiems darbo ir 
buto garantijas, malonėkite sku
biai siusti Balfo centrui, kad 
garantijas galima būtų sudaryti 
ir duoti joms eigą iki 1951 metų 
vasario 28 dienos. 

Sudarę garantijas 26,500 lie
tuvių, nepalikime 1,000. 

i Balfo Centras 

•tikrai gali tekti pabadauti, jei ilgiau 
kruša kirs... 
- Ne, vyrai, aš vienas tikrai ne-

ne tik dvaro ponas, bet ir žemės audra Žvainys. — Ogi pasakysiu, nedaug bal- perkūnas. Kai kumečiai pakėlė nuo že-
nebuvo baisi: kojas po savim patrau- tesne ir ant ponų stalo sriuba. mės galvas, už keliasdešimt žingsnių 
kęs, iš rankų nepaleisdamas blizgančio — Cha, cha, cha! — nusikvatojo pamatė nuo viršūnės ligi šaknų žaibo 
kirvio, linksmai ir įniršusiai lydėjo Dumbrys. — Čia jokia Dievo valia, o pusiau perskeltą beržą. 
kiekvieną žaibo smūgį ir perkūno tavo kvaila galva. Tau Dievas niekada — Per Japonų karą mes taip prie 
griausmą. nenumetė ant stalo duonos kepalo, ku- Novosielsko iš patrankų šaudėm, kaip 

— Tai pašėlo dangus, tai audra rio tu pats neuždirbai. Pagal tave, seni, dabar Dievas žemę garbina, — pirma-
pasikėlė! JSeniai nemačiau tokios kru- Dievas tik ponams reikalingas, 'kad sis po trenksmo atkutęs kalbėjo Alks-
šos, — kalbėjo kumetis Žvainys, slėp- jis nuo žemės mūsų vargą ir prakaitą nys. O tu, Dumbry, geriau pasitrauk-
damasis giliau po pušaite.— Be duonos sugertų. Jiems viską Dievulis davė, o tum nuo anos eglės, perdaug ji augš-
liksįm šįmet... ne mes, purvini kumečiai iš žemės na? tai dangun įsišovus... 

— Vieną kartk ir dvaras miežinės gais išrausėme. Ot štai koks pon Die- — Nebijok, Vincentai, — atsiliepė 
pasrėbs! — nusijuokė Dumbrys vas— ranka numodamas jaunasis kumetis, 

Dvaras kaip dvaras, o mums tai — Perdaug toli nuvažfavai, Dumb- — ligi šiol nerovė manęs velnias, neraus 
ry! — ramiai toliau tęsė Žvainys. — ir toliau... O jei bus lemta, ar po pu-
Perjaunas esi Dievą spjaudyti. Laukinis saite ar po sena egle tupėsi, vistiek su-
užaugai, dėl to ir žmonių mylėt ne- mals tave, kaip aną beržą... 

badausiu! Jei man teks pluta graužai, moki... * — Tai ir šnekta!.. — pašnibždo-
tai ir tinginiai tą pačią lažys. — Karš- — Netiesa, Žvainy, aš ne Dievą mis tarė Alksnys, nusisukdamas nuo 
tai priešinosi Žvainio kalbai Dumbrys. spjaudau, o tik tuos, kurie ant Dievo Dumbrio* 

— Kumečiu gimei, kumečiu ir joti nori. Aš taip pat moku žmones ir Netrukus vakariniame dangaus 
ir mirsi! — toliau skelbė pesimistiškas 2exąę mylėt, bet mano meilė kitokia, krašte, iš kur ši netikėta audra buvo 
mintis senasis. — Visą amžių nosim ar- — ir, pasilenkęs arčiau prie senojo, kilus, švystelėjo lopas giedro dangaus* 
si pono žemę, kol vagoje nustipsi. O užbaigė: — ne žmonių, bet siurbėlių Perkūnas trankėsi toliau rytuose, ledų 
jei bandysi augštyn ropoti, nuspirs tave neapkenčiu. Ar tu supranti dabar ma- kruša, taip staiga užpuolusi Naujakal-
kaip šunj viršuj sėdintieji. ne? , nio valsčių ir dvarą, vėjo nublokšta 

—• Nenuspirs, niekada nenuspirs! — Tavo galva tfcišČia ir tavo žo- nuūžė tolyn ir šiltas, ramus lietus, 
Tik tu, seni, laižai ponams rankas, o vis- džiai tušti... — nusispjovęs atsakė ku- smulkiais lašais gaiviai drėkindamas 
tiek jie tavęs aukščiau nepasodina, — mjetis. — Perjaunas pragėrei protelį, žemę, pranašavo audros pabaigą. 
varė toliau Dumbrys. — Kodėl mes de- —• Nepliaukšk niekų, seni! Kurio Miške vėl prasidėjo darbas. Dumb-
vyni turim šerti dešimtį nutukusių d va- galva kvailesnė, tai perdaug aiškiai rys su Žingiu sustojo prie tos pačios 
re?.Kodėl jie išgeria ir suvalgo geriau- matyti... eglės, po kuria pirmasis audros metia 
sia, ką tu jiems užaugini, o pats kraih- Staiga aptemusiu dangum blykff Ibuvo pasislėpęs. Alksnys su Žvainiu 
tai plutą ir paplavas nuo jų stalo srebi? telėjo apakinančia šviesa milžiniškas paėmė šalia stovinčiąją. Abu papjauti 

— Toto Dievo vąlia! — a, žaibąs ix^udžiaį trinktelėjo totiman ^fižįaif atrotfę, tįkraa turėjo virsti 

kirtimo pusėn. Per plaštaką užpjovę ir 
giliai užkirtę, vyrai perkėlė pjūklus j 
dešinę. 

— Nuleidę šias dvi, daugiau šian
dien nejudinsim, — kalbėjo Žvainys, 
užsidegdamas naują suktinę. — Vis
tiek ponas kerta girią ir gailisi, tai ir 
mums nėra ko skubėti. 

— Naagi, anądien dvare Veronika 
pasakojo, kad ponas vieną naktį buvęs 
pas Beniulienę, — prabilo Žingys. — 
ateities pasiklausti. Ši gi jam pasakiusi, 
kad dar šiais metais jis didelio turto ne
teksiąs ... Gi, nespėjo po to nė mėnuo 
prabėgti, ir ponas pardavęs girią ... 

— Aš seniai sakiau ,kad Beniulie-
nė su velniu susidėjusi... Ar neišpra-
ąašavo ji pernai Virkečių Elziukei mir
ties? Pats girdėjau, mūsų grįčioje ta 
ragana mergaitei kortas išmetė: "Juoda 
boba stovi šalia tavęs, Elziuk, saugokis 
didelės nelaimės!.. ", pasakė senė ir 
Jlėjo. t^agi, mergaitė, eidama j Velyk-
naktį per Virvyčią, ėmė ir nuslydo nuo 
liepto. Ir lig šiol niekas lavono neran
da... Ir sako, netikėk raganom.. 

— Aš girdėjau ,kad ir pats klebo
nas buvęs pas ją.., — juokėsi Dumb
rys. 

— Kad tu ir nupliauški visada! Ir 
klausytis gėda! — pyktelėjo Žingys. 

— Nagi, ką tu, Žingy, — įsimaišė 
' J tarpą Markulis, manai, klebonas 
tai nežmogus? Ar jis iš dangaus pas 
mus nusileido? Argi jis rūpesčių netu

ri ir ne žemiški dalykai galvą kvaršina? 
— Ak, tebūnie judviejų teisybė, — 

numodamas ranka užbaigė Žingys, — 
permenkas mano liežuvis su jumis rie
tis. 

Staiga papjautas prie kelmo ply
šys padidėjo. Eglė sudejavo, sutratėjo, 
augštai, pačioje viršūnėje pradėjo 
lūžti viena su kita susipynusios šakos. 
Vyrai pašoko nuo kelmo. 

— Dumbry, saugokis, girdėjai, 
savąją jau leidžiam! — riktelėjo pjovė
jai, pabėgę nuo griūvančio medžio. 

Dumbrys, sulaikęs pjūklą, atidžiai 
pasižiūrėjo į senųjų papjautą eglę, per
metė abejojančiomis akimis nuo viršaus 
ligi apačios ir šūktelėjo: 

— Negrius dar, vyrai, tikrai ne
grius. Mes ir savąją pabaigsim. 

Dumbrys, paėmęs abiem rankom 
šalia gulintj kirvį, neskubėdamas sma
giai suplakė keletą kartų per pjūvio 
vietoj įvarytą ąžuolinį kylį. 

— Šalin, Dumbry! — paskutinį 
kartą įspėjamai riktelėjo Alksnys. 

Bet jau buvo vėlu. Susipynusios pa
kirstų medžių šakos pagavo laužti 
Žvainio papjautąją dešinėn. Laužiama 
priešingon pusėn eglė, staiga atplyšusi 
nuo kelmo, rėžė šalia stovinčiam Dumb-
riui krūtinėn ir parvertė jį žemėn, 
prislėgdama savo milžinišku lieme
niu ... 
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MUZIEJŲ VARGAI BOLŠEVIKŲ OKUPACIJOS METAIS 

<Tęsinys) 

Nors Lietuvos TSR Mokslo Akademijos įsteigimas bolše
vikų okupacijos laikais buvo žymus kultūrinis ir mokslinis įvy-
Iris, tačiau jokiu būdu negalima prileisti, kad tos svarbios mokslo 
fstaigos atsiradimas būtų atėjęs iš bolševikų ir komunistų inici
atyvos. Nepriklausomos Lietuvos lai* is tos n^kslo ir kultūros 
įstaigos reikalas jau plačiai buvo išdiskutuotas ir apsvarstytas. 
Pagaliau jau buvo susidarę tiek Įvairių mokslo ir kultūros įstai
gai, kad pačios akademijos steigimo idėja buvo visiškai pribren
dusi. Bereikėjo tik tą idėją įvilkti į formalius rėmus. O tas 
darbas buvo padarytas tik grynai lietuvių mokslo žmonių, be 
jokios paramos ir akstino iš Maskvos ir vietinių bolševikų. Prie 
akademijos skubaus Įsteigimo fakto prisidėjo nemaža ir ta ap
linkybė, kad daugelis lietuvių mokslo žmonių, matydami krašte 
kruviną terorą, norėjo visiškai atsitraukti nuo politinio gyve
nimo ir atsidėti pagal galimumus mokslo ir kultūros darbui. Dėl 
to Lietuvos TSR Mokslo Akademijos Įsteigimas yra vietos lie
tuvių mokslo žmonių iniciatyvos vaisius, kurĮ, savaime supran
tama, bolševikai ir komunistai mokėjo išnaudoti savo politinei 
propagandai, skelbdami urbi et orbi, kad tik bolševikai ir ko
munistai kaip reikjant tesirūpina Lietuvos mokslo ir kultūros 
ugdymu ir globojimu. 

Nėra jokios abejonės, kad Lietuvos TSR Mokslo Akade
mijos steigėjai ir organizatoriai savo darbe vadovavosi ko gry
niausiais Įsitikinimais tarnauti Lietuvos mokslui ir kultūrai. Ta
čiau toji Lietuvos mokslo ir kultūros Įstaiga visdėlto savo sta
tute neišvengė jos mokslinio ir kultūrinio darbo autonomiją var
žančių nuostatų ir tam tikro laipsnio aiškaus pajungimo Mask
vos valiai. Tai be jokirc Įrodinėjimų matyti iš minimosios aka
demijos statuto punkto: "derinti Lietuvos TSR mokslo ir kul-
ttros darbą su kitų TSRS mokslo Įstaigų veikla ir su jomis pa
laikyti glaudžius santykius visose mokslo srityse". Kok tas 
kitų TSRS mokslo ištaigu darbas yra buvęs, nesunku Įspėti, 
būtent, jis, kaip ir visi kiti darbai, buvo pajungtas politiniam 
ir propagandiniam dirigavimui iš Maskvos. Lietuvos TSR Moks
lo ir kultūros Įstaigos autonomiškumą mano supratimu, ryškiai 
ieidė ir kitas nuostatas, būtent: "reikšti Lietuvos TSR vyriau
sybei savo nuomonę jos pateiktais klausimais ir aptarnauti Lie
tuvos TSR vyriausybinius organus organizuojant mokslinę eks-
pertyzą." 

Ko šiuo nuostatu buvo norima iš Lietuvos TSR Mokslo 
Akademijos, žinoma, geriausiai žinojo tie asmenys, kurie tuos 
nuostatus suredagavo ir Į statutą Įdėjo. Iš pirmo požiūrio tie 
nekalti nuostatai galėjo visą akademijos darbą pakreipti bol
ševikams reikalinga politine ir propagandine linkme. Dėja, 
Lietuvos TSR Mokslo Akademijos gyvenimas buvo pertrumpas, 
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kad galima būtų nustatyti, kuriomis vėžėmis toliau butų pradė
jęs eiti jos mokslinis ir kultūrinis darbas. Juk to statuto pri

ėmimo Lietuvos TSR Mokslo Akademija nespėjo išgyventi nė 
pilno mėnesio. Statutas buvo paskelbtas 1941 m. gegužės 28 d., 
o birželio 22 d. bolševikai ir komunistai su žydais jau turėjo 
kraustytis iš Lietuvos. ' 

Reikia pripažinti, kad Lietuvos TSR Mokslo Akademijos 
{steigimo faktas Lietuvos mokslo ir kultūros darbininkų buvo 
sutiktas su pasitenkinimu, tačiau kartu ir su baime, nes justa, kad 
ir tos mokslo įstaigos nebus galima apsaugoti nuo bolševikinės 
prievartos ir politinio dirigavimo. Jei ta prievarta nespėjo dar 
žymiau pasireikšti, tai vien tik dėl to, kad karo išvakarėse Mask
va turėjo daug kitų tuo metu daug "svarbesnių" uždavinių ir 
rūpesčių. Įsteigtosios akademijos gyvenimas tad vystėsi sa
vaime. Tačiau nebūtų galima tvirtinti, kad tuometinė Lietu
vos TSR Mokslo Akademija būtų pajėgusi savo funkcijas tin
kamai atlikti, arba, tikriau pasakius, suvaldyti jokio autoriteto 
nepripažįstančių sauvaliautoje veiksmus, tvarkant kai kurias 
mokslo įstaigas. Juk visi dar gerai atsimena, kad Lietuvos TSR 
Mokslo Akademijai periminėjant kai kurias mokslo įstaigas, 
kildavo aštrių konfliktų, kartais net prieinančių prie visiškai 
nekultūringų formų. 

Lietuvos TSR Mokslo Akademijos branduolį sudarė jau 
nepriklausomos Lietuvos laikais veikusios mokslo ir kultūros įs
taigos. Lituanistikos Institutas su Lietuvių kalbos žodynu iff 
žemės Vardynu, Vrublevskio biblioteka su visais savo rinkimais, 
Lietuvių Mokslo Draugijos rinkiniai, Lenkų Mokslo Draugijo# 
rinkiniai, Maironio literatūros muziejus, Tumo Vaižganto lite
ratūros muziejus ir kt. Vėliaii*į Lietuvos TSR Mokslo Akademi
jos sudėtį buvo įtrauktos ir kitos mokslinės ir kultūrinės įstai
gos, kaip Šiaulių "Aušros" muziejus, Zoologijos sodas, Botanikos 
sodas, Kultūros paminklų apsaugos įstaiga, Etnografijos mu
ziejus ir kitos. Buvo numatyta akademijai perduoti dar eilė ir 
kitų mokslinių ir kultūrinių įstaigų. Iš čia pateiktų duomenų 
matome, kad iš esmės Lietuvos TSR Mokslo Akademija buvo 
ligi tol veikusių mokslo ir kultūros įstaigų centralizuota. Bol
ševikinė to meto Lietuvos valdžia šia prasme nieko naujo nesu
kūrė, o tik centralizavo jau tada veikusias mokslo ir meno 
įstaigas. Kaip jau buvo minėta, pats tų įstaigų centralizacijos 
darbas vyko gana sunkiai, o dažnai ir netvarkingai. 

Tuo metu, kai bolševikų okupacijos metais Lietuvoje tikrai 
kultūrinės įstaigos, šiuo atsitikimu muziejai, skurdo ir buvo atsi
dūrę beveik chaotiškoje padėtyje, bolševikinė Lietuvos valdžia 
dėjo visas pastangas įsteigti grynai bolševikiniam liaudies kovų 
muziejui. Apie to muziejaus įsteigimą pirmą kartą sužinome iš 
spaudos, kurioje pranešama, kad švietimo Ministerija dirbanti 
kažkokius paruošiamuosius darbus tam muziejui įsteigti ("Dar
bo Lietuva" Nr. 10, 1940 m. liepos 21 d.). Anot minėtojo spaudos 
pranešimo ("Darbo Lietuva" Nr. 10 — "Eksponatais parenkime 
Liaudies kovų muziejų"), to bolševikinio muziejaus eksponatai® 
norėta pavaizduoti liaudies išsilaisvinimo kovų eigą, arba, tiks
liau pasakius, tame muziejuje norėta surinkti visą tą medžiagą 
žydiškai komunistinio pogrindinio veikimo, kuris nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo laikomas kaip priešvalstybinis darbas. 

Kaip visų bolševikinių įstaigų, taip ir Liaudies kovų mu
ziejaus steigimas vyko tikrai bolševikišku netvarkingumu ir 
neplaningumu. Beveik visas to muziejaus steigimo darbas bai
gėsi kvietimas spaudoje muziejui siųsti eksponatus. Per, pa
lyginti, ilgą laiką tas "muzieju tepajėgė sugraibstyti vien tik 
nepriklausomos Lietuvos laikais saugumo policijos archyvuose 
rastus įvairių komunitinių organizacijų spausdinius, atsišau
kimus, laiškus ir kitą panašią medžiagą. Be to, muziejus šiek 
tiek reikalaujamos medžiagos gavo ir nelegalios nepriklauso
mos Lietuvos laikais veikusios žydiškos Lietuvos liaudies pagalbos 
sąjungos ("Darbo Lietuva" Nr. 64, 1940 m. rugpiūčio 21 d.). 
Kokie buvo tie "eksponatai", malyti iš muziejaus organizatorių 
pranešimų spaudai. Jų didžiumą sudarė kalinių laiškai. Muzie
jus buvo numatęs išstatyti net vieno Kauno darbininko išsaugotą 
bolševikinio veikėjo Karolio Požėlos lovą ("Darbo Lietuva" Nr. 
64, 1940 m. rugpiūčio 21 d.). 

Apie tą bolševikinio Liaudies koyų muziejaus steigimą čia 
visiškai nebūtų reikalo nė prisiminti, jei su jo steigimu nebūtų 
susiję kiti reikšmingi to meto Lietuvos muziejų gyvenimo klau
simai. Pirmiausia tenka pabrėžti, kad tas dar negimęs bolševi
kinis "muziejus" buvo ypatingai privilegijuotoje padėtyje. Jo 
steigimu buvo susidomėjęs ir rėmė jį pats Lietuvos komunistų 
partijos centras. Lietuvos komunistų partijos vadovybė dažnai 
informavosi apie to muziejaus steigimo eigą ir davinėdavo savo 
tiesioginius nurodymus ir pageidavimus. Tai viena medalio pu
sė. Antroji medalio pusė yra dar svarbesnė, būtent, kad Liau
dies kovų muziejaus įsteigimu konkrečiai siekta Lietuvos mu
ziejus pradėti tvarkyti pagal Maskvos šabloną. To muziejaus 
vadovybė dažnai prasitardavo, kad nepriklausomos Lietuvos lai
kais gyvavęs Karo muziejus negalįs atstovauti Lietuvos kovų 
už laisvę ir kad ateityje to muziejaus funkcijas turėsiąs perimti 
Liaudies kovų muziejus. Vadinasi, Liaudies kovų muziejaus 
įsteigimu būtų buvęs suduotas mirtinas smūgis lietuvių tautos 
mėgiamam Karo muziejui. 

Bolševikų okupacijos Lietuvoje metais Lietuvos muziejų 
būklė buvo atsidūrusi chaotiškame padėjime daugeliu atžvilgių. 
Pirmiausia nebuvo jokios planingos muziejų administravimo po
litikos. Būta daug sunkumų su etatais ir sąmatomis. Provin
cijos muziejai daugelyje vietų buvo palikti savo pačių valiai. 
Jie dienomis skurdo ir nyko. Daugelyje vietų jie buvo varomi iš 
užimamųjų patalpų, žodžiu, tada muziejiniame gyvenime buvo 
beįsigalinti tikrai bolševikiška netvarka. Vietiniai valdžios or
ganai į tuos muziejus žiūrėjo kaip į naikintiną buržuazinį pa
likimą. Ypačiai jie negalėjo pakęsti religinio meno eksponatų, 
kurių nemaža buvo surinkta visuose provincijos muziejuose. 

(Bus daugiau) 
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Barbora iš Gargždų ir vyras 
Idzelis Frank. 

Jončienė - Baliukaitė On&. su 
šeima 

Kačerauskų, Eurebijaus ir Liu
cijos, giminės prašomi atsi
liepti. 

Kavsevič (IČuosaitis) Petras, iš 
Griebčių km., Kybartų vl., 
Vilkaviškio ap. 

Kopas Evaldas, Fridrikai -Su 
žmona Ida, ir Robertas, bei 
jų seserys Berta Vinklerienė 

^ Ir Marytė, iš Nemakščių, Ra
seinių ap. 

Kuosaitis (buv. Kavsevič) Pet
ras, iš Griebčių kiru, ICybaitų 
vl., Vilkaviškio ap, | 

Labanauskas Antanaą U PieKų 
km., Telšių vl. V 

Levinskas*Juozas, gyvenąs Aly. 
taus ap. 

Namikaitė - Pukaitė Genė, iš 
Radžiūnų km., Traupio vl., 
Ukmergės ap. 

Padagas Pranas. 
Pautienlus Juozas ir Kazimre-
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PRAŠOM TALKON 
K E T U R I  M Ė N E S I A I  — šių metų 

spalis, lapkritis, gruodis ir ateinančių metų sausis* 
skelbiami 

DIRVOS PLATINIMO TALKOS LAIKU. 
Talkoje dalyvauti kviečiami visi skaitytojai 

ir kiti tautiečiai, kurie linki, kad Dirva būtų plačiau 
skaitoma ir stiprėtų savo turiniu. 

Vietoj vaišių, kurios pagal lietuvių papročius 
paprastai talkininkams rengiamos, bet kurių šiuo 
atveju jokiu būdu nebūtu galima surengti, Dirva nu
mato eilę dovanų tiems, kurie per šituos keturis 
mėnesius pradės prenumeruoti Dirvą, ir platintojams, 
kurie per tą laiką pripirš Dirvai naujų skaitytojų. 

Penkiolika dovanų: 
Amerikoje gaunamų lietuviškų knygų, pasi

rinktų palies dovanų gavėjo, kiekvienam už $10 vertęs 
(arba $10 grynais pinigais). 

šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams Ir atiteks 
laimėjimo būdu. 

Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus iškišta ne mažiau 
kaip 250 skaitytojų ir 250 platintojų taškų, tai yra, jei per tą laiką 
bus gauta nc mažiau kaip 250 naujų metinių prenumeratorių, arba 
atitinkamas skaičius dalinių prenumeratorių. 

Dvi dovanos: 
kiekviena po P^n^a^s* 
Šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 

laimėjimo būdu. 
Jos bus skiriamos, jai far todUm taiką bus išimta ne mažiau 

kaip po 400 abejų taškų. 

Dvi dovanos: 
kiekviena po $100pinigais-
ftios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks 

laimėjimo būdu. 
Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 

kaip po 750 abejų tašk>j. 

Didžioji dovane — $150 
Ši dovana bus paskiria daugiausiai taškų surinkusiam platin

tojui, tačiau tik tokiam, kuris bus surinkęs ne mažiau kaip 80 taškų, 
ir jei per talkos laiką bus išleista bent 1000 platintojų taškų. 

Jei du ar daugiau plauntoį^ turėtų po JYt"iU taškai iaį ši dovana 
teks vienam iš jų laimėjimo keliu. 

Kiekvienas naujas prenumeratorius, kuris už
sisakys Dirvą jos platinimo talkos metu, tai yra, nuo 
1950 metų spalių mėn. 1 d. iki 1951 m. sausio m. 31 d., 
gaus po DU TAŠKUS dovanoms laimėti: vieną skaity
tojo, kitą platintojo. Kiekvienas taškas bus paliudytas 
tam tikru ženklu su numeriu. 

Kas Dirvą užsisakys per platintoją, tas gaus 
tik skaitytojo tašką, o platintojo tašką gaus platin
tojas. Bet platintoju gali buti kiekvienas senas ir 
naujas skaitytojas, jeigu tik jis prikalbins ką kitą 
užsiprenumeruoti Dirvą ir atsiųs Dirvai jo prenu
meratos mokestį. NORS IR VIENĄ NAUJĄ PRE
NUMERATORIŲ GAVĘS PLATINTOJAS GALI 
LAIMĖTI $10, $50, arba ir $100 VERTĖS DOVANĄ! 

Kas talkos metu užsisakys Dirvą ne visiems 
metams, o tik daliai, tas gaus ir taškų tik atitinkamą 
dalį: jei mokės tik $1 (už 13 savaičių), tai gaus tik po 
ketvirtadalį skaitytojo ir platintojo taško. Jei mokės 
$2, gaus po pusę abiejų taškų, o mokėdamas $3, gaus 
po tris ketvirtadalius taškų. Jei tam taško numeriui 
teks dovana, tai ji bus padalinta tarp tų, kurie, turės 
to taško atskiras dalis. 

Dovanos bus skirstomas 1951 m. vasario men* 
Smulkiau apie tai bus paskelbta atskiras. 

ras, iš Sausininkų km., Barti
ninkų vl., Vilkaviškio ap. 

Pukaitė - Namikaitė Genė, iš 
Radžiūnų km., Traupio vl., 
Ukmergės ap. 

Schulz Adolph, iŠ Jurbarko 
Tatoris Martynas, iš štakyrių 

km., Biržų vl. 
l'eresevičius, iš Kybartų vl.* Vil

kaviškio ap. 
Valantinas AntaMk*, žmona So- -

f i ja, sūnus Vaclovas ir duktė 
Zuzana, iš Terespolio dv., Gu
džiūnų vl., Kėdainių ap. 

Vinklerienė - Kopaitė Berta ir 
jos sesuo Marytė, bei jos bro
liai Kopas-Evaldas, Fridrikas 
su žmona Ida ir Robertas, iš 
Nemakščių, Raseinių ap. 

Vizbaras Juozas, iš čečkų km., 
Gižų vl., Vilkaviškio ap. 

Andriejauskienė - Mikalauskaitė 
iš Barstyčių par* 

Beinorienė - Budvytaftė Emilija 
Budvytaite - Beinorienė Emilija 
Endzelienė (buv. Simanavičie-

nė) - Kuraitytė Marutė, iš 
Vadžgirio km., Šimkaičių vl., 
Raseinių ap. 

Gišė Jonas, iš šermukšnių km., 
Pušaloto vl., Panevėžio ap. 

Ivanauskas Jonas, iš Pievelių 
km., Rumšiškių vl,, Kauno 
ap., sūnus Izidoriaus.. 

Karanauskaitė - Walainis, D.M., 
iš Vantainių km., Krakių vl., 
Kėdainių ap., gyvenusi New 
Haven, Mich. 

Karanauskas (Koronovski) John 
P., iš Vantainių km., Krakių 
vl., Kėdainių ap., gyvenęs 
2421, 23 Street, Detroit, Mich. 

Karanauskas Jonas, iš Mierčų 
km., Žaliosios vl„ Vtitowiekio 
ap. 

Krisiūnas Vladas 
Kruopas Ignas, Kazimieras Ir 

Petras ir Kruopaitė - Ny-
vinskienė Elzbieta, nuo Ke-

. dainių. 
3Kuraitytė * ljfedzeli«i&r fbuv. 

Simanavičiene), Marutė, iš 
Vadžgirio km., Šimkaičių vl., 
Raseinių ap. 

Lukoševičiūtė Anusė, !§ 
lių km., Vieviržėnų par., Kre
tingos ap. 

Ložys Petras, iš Visvainių km., 
Platelių vl., Kretingos ap. 

Marcinkonis, brolis Vinco Mar-
cinkonio. 

Mikalauskaitė - Andrijauskienė, 
iš Barstyčių par. 

Mikalauskas Jurgis ir jo stirtos 
Jurgis, gyveno Detroit, Mich. 

Narbužas Jurgis 
Nyvinskiene - Kruopaitė Elzbie

ta ir Kropas Ignas, Kazimie
ras ir Petras, nuo Kėdainių. 

Pabiržis Bernardas, iš Rumšiš
kių, Kauno ap.. 

Pilipavičiene - Vaškevičiūtė Ane
lė ir Vaškevičius (ar Vaškys) 
Konstantinas, abu iš Gineitų 
km., Kėdainių ap. 

Pustila Jurgis, iš Gaižėnų km., 
t. Zapyškio vl., Kauno ap. 
Salnius Antanas 

» 
Savickas Jurgis ir Petras, kiję 

iš žaliosios vl., Vilkaviškio 
ap., Mierčių k. 

Staliūnas Vladas 
Stecki Kazimierz 
Utefanavičius Juozas, kilęs II 

Kėdainių, ar jo dukterys Ele
na ir Jadvyga 

gule Vincentas, sūnus Jurgio ir 
Kazės, kilęs nuo Kėdainių. 

Urbonas Antanas, iš žvirblių k., 
Ramygalos vl., Panevėžio ap. 

Urbonas Rapolas ir Urbonaite 
Pranusė, iš žvirblių km., Ra-
myglaos vl., Panevėžio ap. 

Walainis - Karanauskaitė, D.Rf,, 
iš Vantainių km., Krakių vk, 
Kėdainių ap., gyvenusi New 
Haven, Mich. 

Valaitytė Juzė, duktė Prano, ijį 
Vaišvilų km., Bublelių vl., Ša
kių ap. 

Vaškevičius far Vaškys) Kons
tantinas, ir Pilipavičienė -
Vaškevičiūtė Anielė, abu 11 ' t 
Gineitų km., Kėdainių ap. 

.Ęimon (žygas?) Arturas, sūnus 
Vilhelmo, iš Gargždų vl., Kre
tingos ap. ; 
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KADA NUTRŪKO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ 
Profesorius Vincas Krėvg -

Mickevičius jau nebe pirmas kar
tas nesuprantamais sumetimais 
mėgina išeiti viešumon su "idė
jomis", grindžiamomis proso
vietine logika ir dialektika. Pir
mą kartą jis išdrįso šias "idėjas" 
skelbti savo paskaitoje, suruoš
toje 1949 metų rudenį Phila-
delphijos Lietuvių Tremtinių 
D-jos. Jo, Krėvės, paskaitoje iš
tisai driekėsi mintis, kad Mask
vos įgaliotinių Lietuvoje suda
rytoji okupacinio sovietų reži
mo marionetinė ekspozitūra — 
buvusi legali Lietuvos vyriausy
bė. 

Tokia išvada išplaukia iš šių 
Krėvės teigimų: "Kai aš tapau 
užsienio reikalų ministeriu ir 
ėjau ministerio pirmininko pa
reigas"; "Vidaus reikalų minis-
teris Gedvilą neklausė legalios 
valdžios parėdymu" ir kt. 

žodžiu sakant, okupacinė ma
r i o n e t i n i o  m o d e l i o  M a s k  v o s  
agentūrą Lietuvoje Krėvė titu
lavo Lietuvos vyriausybe, tuo 
mėgindamas sudaryti klausyto
jams įspūdį, kad jo, Krėvės, va
dovautoji svetimos valstybės 
okupacinės jėgos ekspozitūra 
buvo ir konstitucinė ir legali 
Lietuvos vyriausybė. 

Antras Krėvės panašaus ir"tų 
pačių tendencijų mėginimas jau 
skelbiamas spaudoje, tai yra, 
Nemuno žurnale, "Vyriausybės 
sudarymas" straipsnyje. Be jo
kių rezervų Krėvės dėstomasis 
Lietuvos aneksijos aiškinimas 
yra prosovietiškas ir priešingas 

•bendriesiems konstitucinės teisme 
principams bei žalingas Lietuvos 
laisvinimo bylai. Todėl yra gy
vas reikalas viešai atitaisyti 
Krėvės klaidas bei istorinių fak
tų iškraipymą. 

1. Prof. Krėvė niekad nėra 
buvęs Lietuvos Respublikos už
sienio reikalų ministeriu ir nie
kad nėjo {Lietuvos ministierio pir
mininko pareigų. Jo pareigos 
eitos sovietinio okupanto ekspo-
zitūroje, jokiu būdu negali būt? 
laikomos Lietuvos Respublikos 
konstitucinių organu funkcijo
mis. 

Jo, Krėvės, vadovautoji so-
yietų okupacinės jėgos ekspo 
zitūra, pasivadinusi "liaudie? 
vyriausybe", nebuvo nei konsti 
tucinė, nei legali Lietuvos vals
tybės valdžia, nes tam nėra jo 
kių nei formalių, nėi materinir 
teisės pamatų. 

Sovietiniai Maskvos emisara' 
siekė, kad Lietuvos okupacija 
būtų įvykdyta per Lietuvos vals 
tybės konstitucinius organus, 
tariamai konstitucine tvarka 
Tačiau šis f areas galėjo sudary
ti eiliniam žmogui tik paviršu
tinį ir tariamą Lietuvos okupa
cijos ir inkorporacijos legalume 
ir teisėtumo įspūdį. Iš esmė? 
Lietuvos valstybės anekcija re
miasi konstitucine revoliucija, 
nieko bendro neturinčia nei su 
legalumu, nei su teisėtumu, nei 
pagaliau su Lietuvos Respubli
kos konstitucinių organu tęsti
numu. 

Lietuvos Konstitucijoje yra 
numatyti du skirtingi atvejai, 
suteikią ministeriui pirmininkui 
prezidentinę prerogatyvą, kai 
pats respublikos prezidentas nei
na prezidento pareigų. Pirmu 

Dr. Bronius Nemickas 

i i iirini-

Dirvoje pasirodę atsilie
pimai dėl prof. V. Krėvės 
straipsnio Nemune sukėlė 
daug kalbų apie tose disku
sijose paminėtus faktus. 
Tiesa, vienas kitas prie
kaištavo Dirvai, esą, toki 
raštai gal įdomūs tik. pa
čiam prof. Krėvei, kadangi 
čia apie jo straipsnį kalba
ma, ir gal keletui paminėtų 
asmenų pažįstamų, o čia, 
Amerikoj gyvenusiems lie
tuviams toki dalykai visai 
svetimi, jiems visai nežino
mų žmonių nežinomi reika
lai. Su tuo priekaištu nega
lima sutikti, kadangi čia 
kalbama apie dalykus, kurie 
bus reikšmingi Lietuvos is
torijai ateityje. Tik atsi
verskime, pavyzdžiui, Lie
tuvos istorijos 98-99 pus
lapius, kur pasakojama apie 
Kęstučio suėmimą ir jo nu
žudymą. Ten randame pa
rašyta, kad Jogaila Kęstu
tį su Vytautu pasikvietė į 
Vilnių, pažadėdamas, kad 
jiems nieko bloga neatsi
tiks, bet ten juos suėmė, 
o paskui Kęstutį nuvežė Į 
Krėvos pilį ir ten nužudė. 
Sako, kad ir šiandien te
bėra neaišku, kas buvo tik
rasis Kęstučio nužudymo 
kaltininkas — pats Jogaila, 
ar jo dvariškiai, kurie veikė 
Jogailos vardu? O labai ir 
labai gaila, kad tai neaiš
ku. 

Ir prof. Krėvės straips
nis iškėlė panašių klausimų. 
Jis tvirtina, kad Lietuvos 
vidaus reikalų ministeris, 
nieku nenusikaltęs, vien tik 
bolševikams to reikalaujant, 
dar Lietuvai esant nepri
klausomai, paties preziden
to |sakymu buvęs suimtas 

ir tuo būdu išduotas bude
liams. Argi nebūtų ateities 
lietuvių kartoms gėda dėl 
tokio dalyko, jeigu ateity
je istorikai kartotų tą, ką 
prof. Krėvė parašė? O tai 
kaip tik netiesa, ir tai turi 
būti dabar, nieko nelaukiant 
atitaisyta. Panašiai yra ir 
su visa eile kitų prof. V. 
Krėvės tvirtinimų. Mes kal
bam apie tai ne dėl atskirų 
žmonių, o dėl pačios Lietu
vos garbės, taip pat ir dėl 
teisybės. Pasirodo, kad dar 
labai daugeliui lietuvių, taip 
pat ir Amerikoj seniai gy
venančių, teisybės ir Lietu
vos garbės reikalai dar gy* 
vai rūpi. 

Mes nebemanoftte* spaus
dinti visų tuo klausimu at
siųstų straipsnių, kadangi 

Iš kitų gautų atitaisymų, 
gal būt, pažymėtina Juliaus 
Smetonos atsiųsta pastbi, 
liečianti prezidento išvyki
mą iš Lietuvos. Anot prri£» 
V. Krėvės, p. Smetonieni 
su šeima (is su turtu!) iš
vyko pro Tilžę tuo metll* 
kai pats prezidentas posė
džiavo su ministeriaisy o 
po posėdžio, paskyręs laiką 
vėl susirinkti, išnykęs iff 
ir pats prezidentas bene po
ra djienų prieš balševikų 
įsiveržimą. Julius Smetona 
pažymi, kad iš tikrųjų p. 
Smetonienė tuo metu gy
veno Užugiryje (už Ukmer
gės) ir tik birželio 15 d. pa
informuota apie įvykius, iŠ 
tenai aplinkiniais keliais iš
vyko i Kybartus, kuriuos 
tepasiekė birželio 15 d. 10 

juose yra nemaža pasikar- vai. vak., tai yra, kai visa 
tojimų. Bet dedame čia dr. 
Broniaus Nemicko straips
nį, kuris atkreipia dėmėsi į 
ypatingai svarbų dalyką — 
į klausimą, kada gi iš tik
rųjų pasibaigė Lietuvos ne
priklausomybė? Maskva dar 
ir dabar vežiojasi į tarp
tautines konferencijas vi
sokius dokumentėlius, ku
riais stengiasi įrodinėti, kad 
rusai Lietuvos niekad ne
okupavo, kad ji teisėčiausiu 
būdu pati įstojo į Sovietų 
Sąjungą, būdama visiškai 
nepriklausoma. Ir prof. V. 
Krėvė tebekalba apie Lie
tuvos vyriausybes po 1940 
metų birželio 15 dienos, tuo 
lyg ir prisidėdamas prie 
Maskvos įrodinėjimų. Dr. 
B. Nemickas kaip tik čia ir 
atkreipia dėmėsi į tą di
džiausią ir 'Lietuvai kenks
mingiausią prof. V. Krėvės 
klaidą. 

Lietuva iki Nemuno buvo 
jau užplūsta bolševikų. Pats 
prezidentas Kauną apleidęs, 
pasirodo, tik apie 20 minu
čių prieš bolševikų tankų 
pasirodymą Kauno Laisvės 
Alėjoje ... Tai lyg ir as
menin io  pobūdž io  fakta i . . .  
Bet jie rodo, kad Lietuvos 
prezidentas ne klastingai 
pabėgo, apgaudamas mini-
sterius ir apsirūpindamas 
savo asmeninius reikalus, 
bet priešingai, pasitraukė 
paskutiniu momentu, kada 
jau nieko kita nebeliko da
ryti, ir pasitraukė politi
niais sumetimais, turto rei
kalais neturėdamas nei ka
da pasirūpinti. 

Tą žinoti svarbu kiekvie
nam, kas nors kiek brangi
na ne tik atskaro asmens, 
bet ypač PAČIOS LIETU
VOS GARB$. 

atveju (Konstitucija 71 str.) mandatą įgyja ministras pirmi-
ministras pirmininkas tik pava-Įninkąs antruoju atveju, tai yra 
duoja respublikos prezidentą, | respublikos prezidentui mirus ar 
kai šis suserga ar išvyksta į | atsistatydinus. Tada ministras 
užsienius. Antru atveju (Kon- pirmininkas ateina respublikos 
titucijos 72 str.), kai respubli- prezidento vieton su visomis jo 
kos prezidentas miršta ar atsi-1 prezidentinės galios prerogaty-
statidina, į vakuojančią jo vietą j vomis ir naudojasi jomis tol, į emisarų, 
ateina ministras pirmininkas su kol išrenkamas naujas preziden-
visomis prezidento prerogatyvo
mis ; tada jis jau vadovauja 
valstybei, kol bus išrinktas nau
jas prezidentas. Vadinas, pir
muoju atveju ministras pirmi
ninkas, naudodamasis tik dalimi 
prezidentinių prerogatyvų, pava-

tas. Savaime suprantama, šiuo 
atveju, jei yra reikalas, minist
ras pirmininkas gali Budaryti ir 
naują vyriausybę. 

Krėvės aprašomųjų įvykių at
veju tegali būti taikomas tik 
pirmasis atvejis, numatytas Lie-duoja respublikos prezidentą tik' įuvos konstitucijos 71 str. Tai_ 

eiliniuose valstybes adm.mstra-, ; ir Antanas Merk eidamas 

cijos reikaluose. C.a jis neper-į u . prezidento 
ima pagrindimų prezidento pre-l neVadovavo valstybei, 
rogatyvų, prie kurių, savaime _ naudodamasis tik dalimi 

suprantama, priklauso ir naujos (prezidentini „ davo „ 
vyriausybes sudarymas toip Lietuvos „ ^publikos 
viena .s svarbiausių respublikos en valstvb& 

prezidento konstitucines galios reika|uose Todg, A Merkys ir 

funkcijų šiuo atveju visos pa-1 jok;okonstitucinio 

grindines konstitucines preziden- •. , j i.- • • T , j. . i • Igrindo sudaryti nauja vynausy 
f/\ Tiivilrm iaci f tTOrliMODi m vtoniAC * to funkcijos (vadinasi, ir naujos 
vyriausybės sudarymas) tebėra 
sergančio ar užsienyje esančio 
prezidento galioje. 

V-, 

:r v ' 

T R E M T I S  
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina nuo 1950 metų 
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoj^' ir Kanadoje 

• — 50 centų vienam mėnesiui — 

TREMTIES atstovai: 

Visai Amerikai, išskyrus Chicagos miestą t-
St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio 

Chicagos miestui ir Kanadai 
W. Stuogis, 1114 Florence Ave., Evanston. I1L 

SEMDAMI TREMTI, REMIAME VOKIETIJOJE . 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UŽJURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIfitS BE LAIKRAŠČIO! 

bę, nes ši galia pagal konstitu
ciją jam nebuvo perėjusi. 

Be to, A. Merkio, kaip prezi
dento pavaduotojo, poziciją silp-

Visai kitonišką konstitucinį' nina dar ir ta aplinkybė, kad 
jis jau buvo atsistatidinęs iš 
ministro pirmininko pareigų: 
jo atsistatidinimas respublikos 
prezidento buvo priimtas, ir A. 
Merkys tik laikinai ėjo- ministro 
pirmininko pareigas, kol prezi
dento bus sudaryta konstituci
ne tvarka nauja vyriausybė. 
Taigi Merkys, pagal konstitu
cijos raidę ir dvasią, šiomis są
lygomis nebegalėjo perimti jo
kių respublikos prezidento funk
cijų, visiškai nebekalbant apie 
konstitucijos 72 straipsnio nu
matytas prerogatyvas, sutei
kiančias ministrui pirmininkui 
valstybės vadovavimo galią. Iš 
tikrųjų, A. Merkys naujos vy
riausybės ir nesudarė. Jos vie
toj Maskvos emisarai, remiami 
raudonosios armijos, sudarė so

vietų okupacinę ekspozitūrą. 
Taigi Krėvė ir jo vyriausybė 

mandatą gavo ne iš Merkio, kaip 
teisėto ir teislaus konstitucinio 
Lietuvos respublikos organo, — 
Merkys tokios konstitucinės ga
lios neturėjo, — bet iš sovietų 

remiamu raudonosios 

jo nušalinti ar jo valios aiškinti. 
žodžiu sakant, šis ministrų tary
bos "nutarimas" neturi jokio tei
sėto konstitucinio pagrindo, bet 
yra paremtas tik okupacinės jė
gos sugestijomis ir spaudimu. 
Tai toks yra Krėvės vadovautos 
Lietuvos "liaudies vyriausybės" 
atsiradimo formalinis pagrindas 
kanstitucinės , teisės pažiūriu. 

Dabar pažiūrėsime į tą patį 
reikalą, tik iš kitos pusės, vertin
dami jį daugiau materines tei
sės požiūriu. 

Įsivaizduokime sau, kad visa 
būtų vykę taip, kaip Krėvės 
geista (savo rašinyje Krėvė ta
tai išreiškia daugiausia kitų lū
pomis : respublikos prezidentas 
Antanas Smetona palieka Lie
tuvoje; jis okupacinės jėgos pri
verstas, pasirašo Lietuvos vals
tybės likvidacijos aktus, kuriuos 
vėliau pairašinėjo Paleckis su 
Krėve; "liaudies vyriausybė" 
gimsta ne per Merkį, bet per 
respublikos prezidentą, kaip 
konstitucinį organą; žodžiu sa
kant Lietuvos valstybės likvida
cija vykdoma, visur griežtai pri
silaikant konstitucijos raidės. 
Ar tada Krėvės vadovautoji 
"liaudies vyriausybė" būtų bu
vusi jau legali Lietuvos valdžia? 

Ne! 
Lietuvos Respublikos Konsti

tucija numato nepriklausomą ir 
suvereninę Lietuvos vyriausybę 
(1 str.), kurios priešakyje yra 
respublikos prezidentas, niekam 
formaliai neatsakingas už savo 
galios veiksmus (73 tr.). Taigi 
prezidentas veikia savo valia ir 
savo iniciatyva, jis, niekieno 
neprievartaujamas, skiria mi
nistrą pirmininką ir jo pristaty
tus kitus ministrus. 

Tačiau, kai gimė Krėves va
dovautoji "liaudies vyriausybė", 
Lietuva jau buvo politinėje ir 
militarinėje sovietų sąjungos ?a-
lioje. Lietuva tada nebebuvo nei 
nepriklausoma, nei suvereninė; 
jos prezidentas tada nebebūtų 
galėjęs veikti savo valia ir inicia
tyva, jis būtų vykdęs svetimos 
valstybės valią; ne jis, bet vis-
ties Maskvos emisarai būtų va
dovavę Lietuvos valstybei. 

Tokiu būdu respublikos . pre
zidento aktai, atliekami^kad ir 
pagal formalią konstitucijos rai
dę, būtų buvę nei prezidento va
lios, nei pagaliau Lietuvos vals
tybės socialinės konstitucijos iš
raiška. Tai būtų buvę materinės 
teisės požiūriu ištikro tik sve-

0 gal turtas jūsų įieško! 
— Tai kam Čia dabar dar ra-(lieka two tvarkytoj patiektų 

armijos, kitais žodžiais tariant, 
iš svetimos valstybes, okupavu
sios Lietuvą. 

Šių faktų ir Krėvė neberanda j timos valstybės aktai, atlikti per 
reikalo slėpti. Vadinasi, Krėvės formalų Lietuvos valstybės kons* 
vadovautoji tariamai lietuviška | titucinį organą, esantį okupaci-
sovietinė ekspozitūra, kurios ne- nės jėgos visiškoje valioje, 
galima nei laikyti, nei vadinti Jei iš vieno šitokių aktų būtų 
jokia Lietuvos vyriausybe, gi- gimusi Krėvės "liaudies vyriau-

_mė ne iš kompetentingo Lietu- sybė", ji būtų buvusi vistiek 
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vos valstybės organo konstitu
cine tvarka, bet iš okupacinės 
jėgos. Tiesa, tai buvo padaryta 
neva per Merkį, kad nepakan
kamai išprususiam žmogui su
sidarytų kaip ir konstitucinis 
(taigi ir legalus!) "liaudies vy
riausybės" atėjimo kelias. 

šito, suprantama, siekė Mask
vos emisarai, ir tas jiems iš da
lies pavyko, nes Krėvė jau de
šimties metų perspektyvoje dar 
tebegyvena jo "vyriausybės" le
galumo ir teisėtumo iliuzijo
mis  . . .  

Kad Maskvos režisuojama ir 
mūsų vaidilų vaidinama liaudies 
vyriausybės atsiradimo komedi
ja atrodytų "teisėtesnė", buvo 
griebtasi dar ir tokio triuko: 
Maskvos emisarams raginant, 
viešai paskelbta visuomenei, kad 
ministrų taryba respublikos pre
zidento išvykimą iš Lietuvos to
kiomis sąlygomis laiko jo atsi-
statidinimu ... 

Tačiau ši klasča reikalo esmės 
nepakeičia, nes joks Lietuvos 
respublikos konstitucijos straip
snis nesuteikia ministrų tarybai 
atstatydinti prezidentą. Pagal 
Lietuvos Respublikos konstitu
ciją (73 str.) respublikos prezi
dentas atsistatidinti gali tik 
pats, joks kitas organas negali 

svetimos valstybės smurto vai
siu, nes šitokg gimtuvių aktas 
būtų vistiek priešingas Lietu
vos valstybės ir socialinei ir 
formaliai konstitucijai, bei bend
riesiems teisės ir teisingumo 
principams, Lietuvos nepriklau
somybė nutrūko 1940 metų bir
želio 15 dieną ir tokiose ap
linkybėse jokių teisėtų Lietuvos 
vyriausybiij Lietuvoje, nebega
lėjo būti. 

Seniausias ir gražiausiai ilius

truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
Įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 

Kaina metams $2.®$ 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai. 

6755 So. Western Ąve. 
Chicago 36, 111. • 

ginate registruotis Lietuvos 
konsulate ir seniai Amerikon at
važiavusius! — sako vienas 
amerikietis lietuvis, gyvenąs čia 
jau kelios dešimtys metų. — 
Kurie dar nėra citizens, tai te
gu ir registruojasi, o aš ame
rikonas, kam man registruotis 
svetimam konsulate! 

Taip, žinoma, Amerikos pilie
čiui registruotis Lietuvos kon
sulate, pranešti konsulatui sa
vo adresą, nėra jokios pareigos. 
Bet nauda gali būti. 

Dažnas turi čia ir giminių 
Amerikoj. Kartais tie giminės 
jau ir užmiršti, pamesti, neži
nia kur gyvena, nežinia, ar te
bėra šiam pasaulyje. Bet pasi
taiko, kad miršta žmogus ir jo 
paliktas turtas pradeda j ieškoti 
naujo savininko, įpėdinio. Pali
kimo globėjai visur teiraujasi, 
kur būtų galima rasti mirusiojo 
kokių nors giminių. Jeigu žino, 
kad velionis buvo kilęs iš Lietu
vos, tai ir į Lietuvos konsulatą 
kreipiasi — ar nežinote kartais 
jūs, kur galėtų būti to žmogaus 
giminės ? 

Kodėl kreipiasi į Lietuvos 
konsulatą ? 

Todėl, kad, jeigu žmogus bu
vo iš Lietuvos, tai ir jo giminės 
turėtų būti lietuviai. O jeigu 
lietuviai, tai — net ir Amerikos 
valdžios įstaigos taip galvoja — 
tie žmonės galėtų turėti kokių 
nors ryšių su savo tėvynės kon
sulatu, nesvarbu, ar jie dar te
bėra savo krašto piliečiai, ar 
jie jau tapo Amerikos piliečiais. 

Kartais esti net testamentas 
parašytas tokiam ir tokiam as
meniui, gyvenančiam Ameriko
je, kilusia^ iš Lietuvos tokios ir 
tokios vietos. Tada konsulatas 
j ieško to žmogaus per laikraš
čius. Gal tas žmogus laikraščių 

sąskaitų). Kartais į tokius skel
bimus laikraščiuose kai kas ir 
atsiliepia, sakydamas, kad kaip 
tik aš esu tas pats, kurio j ieš
kote. Bet tada reikia jau ir 
įrodyti, kad tikrai esi tas. O 
jeigu kas yra konsulate iš anks
to užsiregistravęs, nurodęs savo 
vardą, pavardę, amžių, kilimo 
vietą, dar nežinodamas, ar jis 
bus, kam nors reikalingas, tai 
tada, kai atsiranda palikimas, 
toks užsiregistravimas jau yra 
geras įrodymas, kad tai tikrai 
tas pats asmuo, kuriam turtas 
užrašytas., 

Naudinga užsiregistruoti ir 
dėl kitų priežasčių. Pavyzdžiui, 
senas draugas nori su jumis dar 
kartą pasimatyti prieš mirtį, o 
nebežino, kur esate. Ir jums gal 
būtų malonu su juo pasimatyti, 
bet taip pat nežinot, nei kad 
jis jūsų j ieško, nei kur jis yra. 
Jei būsite užsiregistravę, leng
vai susirasite. Amerikos įstaigos 
neregistruoja savo piliečių. Bet 
lietuviams čia gali patarnauti 
Lietuvos konsulatas, visai ne
žiūrėdamas, ar jūs dar Lietuvos, 
ar jau Amerikos piliečiai. 

Tokia centrinė lietuvių regist
racija yra New Yorko generali
niame Lietuvos konsulate. Pri
mename jo adresą: 

Consulat General of Lithuania, 
41 West 82nd St. 
New York 24, N. Y. 
Užsiregistruoti taip lengva: 

pakanka parašyti tik atviruką 
su vardu, pavarde, amžium, ad
resu, kilimo vieta. Naudinga nu
rodyti ir žmonos tėvų pavardę 
bei jos kilimo vietą. Amerikoje 
gimusiems irgi nieko nekenkia 
užsiregistruoti, nurodant, iš kur 
jų tėvai yra kilę. Tai kaštuoja 
tik 1 centą ir reikalauja kelių 
minučių laiko. O nežinote, kada 

neskaito, tai jo ir nesuranda. O Į ir kaip galite iš to turėti net ir 
turtas laukia, kol galų gale nu-ilabai svarbios naudos... 
eina į valdžios kišenę (kiek jo J 
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TAI NE PASLAPTIS, KAD 

YRA GREIČIAU ŠAUKTI 
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Cit, juk kiekvienas žino, 
kad užmiestiį prisišauksi 

^dvigubai greičiau pasakęs 
telefonininkei šaukiamąjį 
užmiesčio telefono numerį 

iaro>greuesnia»pa^av^ 
Geresniam 

savo asmeninį numenu 

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 
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Ir Waterburyje jau kiti m 
Pradėdamos naujus metus vi

sos organizacijos peržiūri praė-
sių metų veikimo rezultatus, ren
ka naujas valdybas ir nustato 
veiklos gaires pradedamiesiems 
metams. Amerikos Lietuvių Tau
tines Sąjungos 3-čiasis skyrius 
Waterburyje irgi tai padare. 

Gruodžio mėnesio susirinkime 
paskelbtoje veiklos apyskaitoje 
j aktyvą užrašyta: dvi gegužinės 
trys koncertai, vienas kultūros 
vakaras, Lietuvos diplomatijos 
šefo S. Lozoraičio priėmimas 
Waterburyje, Lietuvių Dailės 
Paroda Waterburyje ir kt. 

Dailės parodą skyrius parėmė 
aukomis $550.00, Lituanistikos 
kursus — $100,00, Amerikos Lie
tuvių Tarybą — $50,00. Lietuvių 
radijo programą — $100.00, Am. 
Liet. Tautinės Sąjungos centrą 
— $300.00. Mažesnėmis auko
mis parėmė Home Emergency 
Hospital Equipment Red Cross, 
spaudą, knygyną ir kt. Skyrius 
turi 59 narius ir apie $300.00 iž
de. 

šįmet nutarta surengti pra
kalbas ar kitokį parengimą spau
dos naudai. Skyrius turės dvi 
gegužines (birželio 3 ir rugsėjo 
16). Skyriaus valdyba 1951 me
tams: prof. Jurgis Žilinskas — 
garbės pirm., dr. M. J. Colney, 
pirm. — Mykolas Gureckas — 
vicepirm., Albinas Kušlis — 
iždin., Algis Gureckas — sekr.. 
Antanina Colney — fin. sekr., 
Jadvyga Stulginskaitė ir Bronius 
Dūda — iždo globėjai. 

LT Sąjungos skyrius drau
ge su Lietuvių Care & Relief 
Fund surengė linksmą Naują 
Metų sutikmo vakarėli savo pa
talpose. Susirinko gražus būre-

tanas Vaišnys, Mykolas Gurec
kas, Bronius Dūda. Linkėjimų 
eilę užbaigė vakaro vedėjas dr. 
M. J. Colney. šiam parengimui 

Sausio 3 d. mirė Jonas Lau-
reckas, 57 m. amžiaus. Liko 
žmona Marcelė ir dvi dukrelės, 
Olga ir Vanda. Velionis Water-

darbu daug prisidėjo Vladas Va- bury išgyveno apie 35 metus. Bu-
lys, p-nios Šatienė, Ona Kušlie-
nė, Petronė Stanikienė, Antani
na Colney ir Končienė. 

vo ALPP klubo narys, malonaus 
būdo žmogus. Jo žmona daug 
prisidėjo prie Lietuvių Dailės 

ALT Sąjungos skyrius tęsia j Parodos Waterburyje rengimo 
naujų narių vajų. Yra. nutaręs j bei aptarnavimo. 
pasiekti bent 100 narių ar dau- Jo šeimai reiškiame gilią 
giau... • ! užuojautą. MJC 

COLUMBE, OHIO SOSTINĖJE 
irgi yro lietuvių! 

Columbus miestas turi per pėsčiu čia buvo suorganizuotas. 
350,000 gyventojų, tvarkingas ir | Pereitų metų pabaigoje įvy-
švarus, vėjas neblaško popierga- kusiame visuotiniame susirinki-
lių ir šiukšlių gatvėse. Krinta i me senųjų ir naujųjų lietuviu 
akis gyventojų mandagumas bei branduolys gyvai pritarė šiai vie-
simpatiškumas. nybės idėjai pagal organizato

riaus šūki: "Nesunykime, bet 
kelkimės, kelkime — junkimėš! 
Kai . du st.os, visados daugiau 
padarys." Klubo komiteto pirmi
ninku buvo" išrinktas Čia gimęs 
lietuvis, USA kapitonas, High 
School mokytojas Povilas Ma-

Gyvenimo sąlygos čia kiek ge
resnės, kaip kituose mums žino
muose didesniuose miestuoe, gal 
ir dėl nedidelio ateivių skaičiaus. 
Senieji lietuviai yra gerai įsikū
rę, tačiau gana gerai sėkasi ir 
naujai atvykusiems, kurie dirba 
beveik visi savo specialybėse,' sys. Į komitetą įeina dar šie se-
arba arti jų. Nesijaučia ir dide-. nieji Amerikos lietuviai: France? 
lio susikimšimo, nors su butais Gergalunaitė, Adelė Tribulienė. 
nėra lengviau, kaip kitur. Aleksandras Polite, Jonas Rbui-

Columbo lietuvių kolonija dar ka ir Adolfas Tribulis. 
nėra gausi, nes senųjų priskai- Susirinkimas' pasiryžę k : 
toma tik iki 125, o naujai a v v- ga]jma iškilmingiau paminėti 
kusių yra tik 25 tačiau greitu Vagario ^ ̂  gu džinu|?spilT 

laiku laukiama atvykstant dar buvo Slltiktas Čiurlionio ansamb-
devynių asmenų is o įe įjos. va(jovo ^ Mikulskio prinfcipi-
Belgijos ir Ita į.ios. nįg sutĮkimas šia svarbia pr<į,*rn 

^ Nors kaikurie Amerijęps įe u- koncertuoti Columbo .mieste. Šū
viai, ypač čia^ gimusieji, \ra is sirjn](įmo dalyviai išvažinėjo; j 
dalies primiršę įe uvis ai, a- namus pakilia nuotaika', kurdami 
čiau dauguma su ,en uziazmu a^ej^jeg p|anug jr tikėdamiesi 

r r  , . T1 . , „ prisidėjo prie įste^mo Lietuvos ateityje turėsią daug įdomiu ir 
lis lietuvių. įdomias kalbas pa-;Bičiulių Klubo, kuris kun. dr. sįsitiktKr coiirai-
sake prof. Jurgis Žilinskas, An-lSt. Valiušaičio iniciatyva ir ru- biečiams paro4yti< kad gaifo-W_ 

tų susiorganiaavu siu tautę yva4r 
lietuvių vieninga bendruomenė. 

Red. past ha. Girdėt i, kad nedi
deliam columbiečių būreliui Čiur
lionio ansamblio transporto iš
laidos būsiančios visdėlto pert 
sunkios ir Vasario 16-tą iiėms. 
turbut, teks n •. i n ėti 5 • i ,:•)' r 
niečių... 

Meskit lauk 
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Jūs irgi galit nusikratyti skalbinių džiovinimo vargu! 
žiūrėkit, ką ELEKTRINIS DŽIOVINTUVAS atlieka: 

® Kasmet sutaupo 40 mylių sunkaus nešiojimo! 
• Užtrunka tik minutes, ne valandas! 
• Purvas, dulkės, suodžiai ir lietus nesutepa! 
• Puikus džiovinimas! Nesusitraukinėja! 
• Mažiau glaistymo! 
• Galit pasirinkti laiką iš anksto! 
• Išgelbsti skubos reikale! 
• Nekenkia nei saulė nei oras! 
• Užima mažiau vietos, nei pečius! 
• Taupo laiką, darbą ir pinigą! \ BEST m.0 
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A L W A Y S  A T  Y O U R  f S E R V I C E  
I N  T H E  B E S T  L O C A T I O N  I N  T H E  N A T I O N  

* * 

Šv«ičių metu visus šio miesto 
lietuvius buvo prislėgusi liūdna 
žinia, kad staigiai ir sunkiai su
sirgo Lietuvos Bičiulių Klubo 
komiteto narys Jonas Rouika 
Jam reikėjo labai skubiai daryt1' 
net dvi operacijas, kurios laba1' 
laimingai pavyko ir nesumažino 
nei jo linksmumo, nei entuziaz-
mo. 

J. Rouika ne tik. nepamiršo 
žemaitiškai, nors jau kelios, de
šimtys metų gyvena Aifierikoi 
ir dirba kaip namų statytojas 
vien kitataučiu tarpe, bet labai 
domisi visais lietuvių reikalais 
Kadangi Columbe, bent ligi šiol 
susibūrimų beveik nebuvo, tai 
jis, pasikvietęs kitus bendramin
čius, savo mašina aplankydavo 
kitus miestus; Ypač daug kartu 
yra buvęs Clevelande (buvo. ne
seniai ir literatūros vakare). 

I Davtone ir kitur. Jo'prisirišimas 
į prie savo senosios tėvynės ir jos 
[reikalu — puikus pavyzdvs. Ji» 

i ir jo žmona dar neprarado vil-
[ ties aplankyti savo laisva tėvyne 
j ir džiaugiasi atsiektais lietuviu 
laimėiimais. šia pasveikimo nro-
ga visi tautiečiai linki jam ir 
šeimai ko laimingiausių Naujųju 
Metu. F 9," 

"TEN O'CLOCK TUNES" MĖGIAMIAUSI KURINIAI 
GARSIAUSIOS 2VAIG2DĖS 

Perduodama penkias dienas per savaitę — nuo pirmadienio iki penktadienio 

Rytais* 10-tą — WICA ir WGAR •  Vakarais 10-tą — WHK 

NAUJA N AŠ VIS 
ALTSĄJUNGOS 
skyriaus valdyba 
Amerikos Lietuvių Tautines 

Sąjungos 14-tas skyrius 1951 
metams išsirinko šios sudėties 
valdybą: pirmininkas — A. U1-
čickas, vicepirm. — A. Griauz
dė, sekretorius K. Grauslys, iž
dininke — P. Znadienė. 

GRAŽUS POBŪVIS 
N E W A R K E 

Sausio 13 d. Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Newar-
ko skyrius surengė šv. Jurgij 
salėje arbatėlę -i— pobūvi, į kur} 
susirinko ne tik nariai, bet ne
mažai buvo ir žymių svečių. 

Pobūvį atidarė ALTS Newar-
ko skyriaus pirmininkas W. Di-
lis. Visus pasveikino New Yor-
ko tautininkų vardu D. Klinga. 
trumpai primindamas Sąjungos 
Įsikūrimą ir veiklą". Iš garbės 
svečių labai reikšmingą kalbą pa
sakė kun. Tomas žiūraitis. Apie 
neseni&i įvykusį New Yorke Bal-
fo seimą referavo A. S. Trečio
kas. 

Meninę programą atliko rašy
tojos — K. Grigaitytė Graudu-
šienė ir Laima šeštokienė, pa-
skaičiusios ištraukų iš savo kū
rybos. Keletą eilėraščių padekla
mavo Viktoras Jokūbaitis. Daly
viai buvo sužavėti menine da
limi. 

Arbatėlė, kurią globojo p. Di
lienė, praėjo labai jaukioj nuo
taikoj. Susirinkusieji pageidavo, 
kad tokių kultūrinių pobū\7iu 
būtu dažniau reueriama. 

Dalyvis 

KAS 3ROCKTONE 
remia raudonuosius 

Brocktono (Mass.) lietuvių ta
ryba buvo nutarusi paskelbti re
zoliuciją, raginančią neremti ko
munistinių ar jiems palankiu ra
dijo programų ir jų rengiamų 
pramogų. Bet dvi Brocktono or
ganizacijos,, laikomos lietuviško
mis, būtent: Piliečių Klubas (Ci
tizens Club) ir... šv. Roko 
draugija (Scut> Club) pasisakė 
prieš tą rezoliuciją. 

Tokiu būdu dabar paaiškėjo, 
kokios organizacijos viešai susi
rinkimuose nutarė ir toliau rem
ti komunistinius parengimus ir 
jų veikimą! V. Kedonis. 

Padėka ir prašymas 
Šitio reiškiu padėką visiems 

tiems tautiečiams, kurie taip 
nuoširdžiai atsiliepė j mano pa
raginimą sušelpti šventų Kalė
dų proga Vokietijoje likusius 
mūsų tautiečius ligonius, ypač 
džiovininkus. Iš įvairių Amerikos 
ir Kanados vietovių atėjo laiš-

Luv. DAYTONO 
lietuvių parapijos 

vargonininkas 

Sausio 15 dieną Daytone mirė 
L. M. Kuboski. senyvo amžiaus, 
(lenkų tautybės). Velionis yra 
daugelį metų buvęs Daytono lie
tuvių parapijos (šv. Kryžiaus 
bažnyčios) vargonininku. Jis čia 
vargoninkavo prie visų klebo
nų, išskyrus pati pirmutinį, kun. 
Gricių. Jis gražiai sugyveno su 
parapiečiais lietuviais. Pastarai
siais metais buvo jau pasitrau
kęs iš šių pareigų dėl pablogėju
sios sveikatos, šioj bažnyčioj ve
lioniui suteiktas paskutinis pa
tarnavimas — gedulingos pamal
dos ir laidotuvės Kalvarijos ka
pinėse. 

Dabar lietuvių parapijoj var
gonininku yra Julius Raštikis, 
prieš porą metų atvykęs iš Euro
pos, gen. St. Raštikio brolis. 

Choras ir parąpiečiai labai pa
tenkinti, turėdami toki gerą'var
gonininką.- J. A. U. 

K O N C E R T A S  
BSNGHAMTONE 
Sausio 27 dieną, šeštadienį, 

Binghamtono lietuvių parapijos 
coras rengia koncertą. Pradžia 
7:00 vai. vak. Koncertas Įvyk,^ 
rusų salėje Baxter St. Bilietu 
kaina 75 c. Programoje moderni 
lietuvių ir amerikiečių muzika, 
lietuvių liaudies dainos, tauti
niai šokiai ir kt. Po programos 
šokiai. 

PRANEŠIMAS 
skautėms akademikėins 

Dėmesio, sesės akademikės ir 
filisterės! 

Išsibarstėnuę po visus konti
nentus, po įvairias šalis ir mies
tus. šių dienų emigracinio judė
jimo apystavose sunku mums 
susirinkti į vieną šeimą. Tik su
sirašinėjimo keliu begalime pa
sikeisti mintimis, pasidalinti 
rūpesčiais ar laimėjimais, tačiau 
ir ši mūsų tarpusavio ryšio palai
kymo priemonė nekartą nu
trūksta. 

Kad galėtumėme vieningai 
dirbti, padėti viena kitai, — rei
kalingas timprui' tarpusavio 
ryšis. 

Tuo reikalu 'Studenčių Skau
čių Draugovės vadi ja vykdo nau
ją visų sesių — SSD-vės nariu 
registraciją. 

Registracijai reikalingos ži
nios: 

1. Vardas, pavardė, 
2. Gimimo data ir vieta, 
3. Patyrimo laipsnis, 
4. Vyresniškumo laipsnis, 
5. Einamos pareigos, 
6. Ar esi tikroji narė, kandi

datė, ar filisterė, 
7. Paskutinė skautavimo vie 

ta, 
8. Kokiai draugovei priklau

sei Lietuvoje, Vokietijoje 
ar šiuo metu kitur. 

9. Ar gauni akademinį laik
raštį "Vytį", ar ne, 

10. Adresas. 
Registruotis prašome visas se

ses, pavienes ir priklausančias 
SSD skiltims, žinias siųskite 
kiek galima greičiau. Terminas 
— š. m. vasario 15 d. 

Registracijos lapus siųskite 
šiuo adresu: 

Danutė Eidukienė 
6918 S. Artesian Ave. 

Chicago 29, 111. 
U. S. A. 

kai, prašantys adresų. ; . 
Nėra jokios abejonės,, kad la

bai daug tautiečių, be jokio ra
ginimo, savo iniciatyva, nusiun
tė pažįstamiems ligoniams siun
tinėlius švenčių proga. Veiklioji 
artimo meilė, ačiū Dievui, mūsų 
tautiečių širdyse yra gyva. Tuo 
galima tik pasicžžjf augti. 

Reikia manyti, kad viešas ir 
organizuotas šelpimas per Balfą 
bus mūsų tautiečių ir toliau dos
niai remiamas ir palaikomas. Ta
čiau šis privatus, betarpis ir in
dividualus šelpimas yra labai 
graži ir, kaip gyvenimas parodo, 
taip pat labai sėkminga akcija. 

Nuoširdžiai dėkodamas su
šelptųjų vardu visiems gerada
riams, šiandien noriu patiekti 
štai kokią mintį. 

Vokietijoje yra 293 džiovinin
kai. Dar vienas kitas yra ki
tuose Vakarų Erropos kraštuo
se. Apie tiek pat yra ir kitokių 
ligonių. Kaip būtų gera, kad 
kiekvienas ligonis turėtų 1951 
metais kokį nors savo globėją. 
Ligonį globoti gali apsiimti ar
ba paskiri asmenys, paskiros or
ganizacijos, mokyklos, klasės, 
chorai ir tt. 

Bet gali pasitaikyti, kad vieną 
ir tą patį ligonį globos keli, kai 
tuo tarpu bus ligonių, kurių nie
kas negloboja, kurie liks visų 
apleisti ir užmiršti. Todėl, atro-, 
do, tam tikra registracija yra 
reikalinga. , 

Balfo Bostono skyriaus pa
vestas rūpintis privačia ligonių 
šalpa, maloniai prašau asmenis, 
kurie apsiima kurį nors- ligonį 
šiais metais globoti, pranešti 
man savo ir globojamojo ligonio 
pavardę ir adresą. O jei kas ne
turi pažįstamo ligonio, prašom 
kreiptis šiuo adresu: 

Kun. Kazys Mažutis, 
50 W. 6th St., 
So. Boston, Mass. 

Jei norite ką nors nusiųsti 
ligoniams ir j ieškote tarpinin
kų, tai kreipkitės į savo Balfo 
skyrių. Jei norite betarpiai ką 
sušelpti, adresuokite man ir aš 
mielai atsiųsiu. 

Tenelieka 1951 metais ne vie
no kur nors kenčiančio ir ap
leisto, bet pasiekiamo mūsų tau
tiečio be jokio globėjo, teikian
čio jam vienokią ar kitokią pa
ramą. Kun. Kazys Mažutis 

BOSTONE RENGIASI STEIGTI 
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ PARAPIJĄ 

AS LAIKIAU PAMALDAS Ui 

S T A L I N Ą  

Įdomus stačiatikių dvisiškic 
pasipasakojimas. 60 puslapiu 
Galima užsisakyti Dirvoje, siun 
knygelė. Kaina — 50 centi 
Čiant 50c pašto ženklais, arbi 

$1.00 už dvi 

rijona Šukienė, išgyvenusi Ame
rikoje 51 metus. Liko vyras Ju
lius Šukys, trys sūnūs — Jonas, 
Antanas ir Pranas, duktė Ma 
rijona, brolis Vincas. Ameriko
je visą laiką gyveno Sugar 
Notch, Pa. Laidotuvės įvyke 
sausio 15 d.. Gedulingas mišias 
atlaikė kun. J. Auruskevičius. 
Wilkes Barre, Pa., šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje. Palaidota šv. 
Trejybės kapinėse, Wilkes Bar
re, Pa., Bear Creeek. 

M I R i 
Ma rijona Šukiene 
Sugar Notch, Pennsylvanijoj 

sausio 11 d. mirė Dirvos skai 
tytojo Juliaus Šukio žmona Ma 

MŪSŲ SKAITYTOJO 
NELAIMES 

Senas Dirvos skaitytojas Mar
tynas Baravykas (Boravick) iš 
Seekonk, Mass. pratęsdamas pre
numeratą (manydamas, kad ji 
jau seniai pasibaigusi, nors iš-
tikrųjų dar nepasibaigusi) pa
aiškina savo tariamo pasivėla
vimo priežastį: prieš pusmetį 
mirė jo sūnus, o dabar neseniai 
ir jo žmona, 79 metų amžiaus. 
Jis liko dar su keturiais sūnumis 
ir trimis dukterimis — visi su 
šeimomis. 

Sausio 14 d. Bostone įvyko 
evangelikų susirinkimas ir ar
batėlė su menine programa. Su
sirinko apie 70 asmenų: evan
gelikų, reformatų, liuteronų, me
todistų ir kitų protestantų. Apie 
trečdalį sudarė lietuviai, jau se
niau Amerikon atvykę, o liku
sieji daugumoje buvo neseniai 
atvykusieji tremtiniai. 

Programą vedė E. Manys. Kal
bėtojai buvo: kun. Kostas Bur
bulis, kuris kalbėjo apie dvasi
nio gyvenimo reikalingumą; B. 
Micpovilius — kaip buvęs ateis
tas pasidaręs tikinčiu; H. Yčai-
tė — Lietuvos evangelikų refor
matų Bažnyčios istorija ir kun 
Petras Dagys — demokratija 
ir protestantizmas. 

Meninėj progr. matėme Ma-
nienę grojant akordeonu, meterų 
trio (Krisiukėnienė, Banienė ir 
Urbšienė) pagiedojo giesmių. A. 

j Račius ir Burbulis, jr., pagrojo 
: duetą smuiku ir akord., vaikai 
j — Elena Eljonas, Edmundas 
i Burbulis ir Jonas Urbšas padč-
iklamavo eilėraščių. Meninę pro-
! gramą užbaigė jauniausias Ma-
j nių sūnelis, neturįs nei trijų mše-
! tų, padainavęs dainelę. 

Žilinskui pasiūlius, evangeli
kų susirinkimas vienbalsiai nu
tarė, steigti evangeliku parapiją 
Bostone. Išrinkta 10-ties. asme
nų taryba ir valdyba iš Žilinsko, 
Manienės ir Orento. 

Dabartiniu metu lietuviai pro
testantai savo bažnyčios čia ne
turi. Pamaldos laikinai laikomos 
sekmadieniais lenku bažnyčioje 
— West 4th St. ir Pacific Ave. 
kampas, So. Boston. Dėl toli
m e s n i ų  i n f o r m a c i j ų  g a l  i m a  
kreiptis pas kun. K. Burbulį, 
385 Dorchester St., .So. Boston, 
Mas. * H. Y. 

WATERBURY RENGIAMA GENOCIDO 
P A R O D A  

Susitarus su Clevelande gyve
nančiu J. Rimaęausku ir gavus 
čia tinkamas patalpas, vasario 
mėnesį žadama surengti geno
cido parodą. Fotografijų, brė
žinių ir dokumentų pagalba bus 
parodyta visuomenei, kaip nai
kinta lietuvių tauta pirmosios 
bolševikų okupacijos metu — 
1940-41 metais —, vokiečių oku
pacijos metu ir kaip ji bolševikų 
naikinama dabar. 

šiuo metu, kai komunizmo 
pavojus pajustas ir Amerikoje, 
tokia paroda turėtų sukelti di
delio susidomėjimo. Parodą ren
gia Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius. Techniškai parodą tvar
kys dail. E. Krasauskas ir eilė 
tam sudarytų komisijų." 

Tiksli parodos atidarymo datą 
ir jos lankymo tvarka bus pra
nešta vėliau. 

"RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ" 

palieka įspūdį 

Crana menka, nevisai vykusiai 
atspaustomis, iš laikraščių per
imtomis fotografijomis, Vokiet-
joje lietuvių ir anglų kalbomis 
išleista knygutė "Raudonoji 
žvaigždė" (ji gaunama už 75 c. 
ir Dirvoje), visdėlto čia bus at
likusi nepaprastą misiją. Dauge
lis tą knygutę įsigijusių asme
nų nešasi ją j darbovietę ir duo
da žmonėms pavartyti. Sugre

itintos buvusių gyvų žmonių ir jų 
! sužalotų lavonų nuotraukos pa
lieka labai gilų įspūdį. Daugelis 
prašo knygutę paskolinti bent 
dienai parsinešti namiškiams pa
rodyti. Moterys sakosi negalė
jusios miegoti paveikslų prisi
žiūrėjusios, o vyrai prašo papa
sakoti daugiau apie gyvenimą 
raudonajame "rojuje". 

Daugelis knygutės savinin
kų jau beturi jos skutelius, nes 
ją varčiusių rankų skaičius gali 
būti skaičiuojamas šimtais ir 
net tūkstančiais. . 

LITUANISTIKOS KURSŲ 
V VAKARAS 

Antrus mokslo metus vei
kią vietos lituanistikos kursai 
sausio 7 dieną buvo surengę iš 
eilės jau trečią vakarą. Progra
ma — deklamacijos, dainos, šo
kiai ir vaidinimas — paliko gra
žų įspūdį. 

GALIMA GAUTI DIRVĄ 

atskirais - numeriais 

Nuo šios savaitės ir Waterbu
ryje bus galima gauti Dirvą at
skirais numeriais Jimmy's Sta
tionary Store, 12 Congress Ave. 

Šio spaudos kiosko savininkas 
yra mūsų tautietis ir savo kios
ką — prie pat šv. Juozapo baž
nyčios — laiko atdarą ir sekma- > 
diehiais Y* f 
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Kukliau ir realistiškiau 40 
metų trumpą apžvalgą padare 
Clevelando Ateities Klubo pirm. 

£MM£SE 

CIRKAS ATVAŽIUOJA UnUi - — žmogus, kuris stovi 
ant vieno piršto, drambliai, 

Nuo vasario 5 dienos, pirma- j žonglieriai ir kt. Dalyvauja visa 
J. Staniškis ir keliais žodžiais' dienio, Clevelando Public Hali eilė įžymiausių klounų-ir juok-
ateities užsimojimus apibrėžė prasideda Grotto cirko vaidini- ! darių. 
inž. Ad. Darnusis, Ateitininkų mai, kurie truks dvi savaites. 
Federacijos vadas. Buvo sveiki- Išskyrus pirmadienius ir antra-

^ nimų žodžiu (Čiurlionio ansamb- dienius, kasdien bus ir dieniniai 
SUSIRINKIMAS ŠVIETIMO kininkų dar vyksta į Detroitą J. lis — A. Mikulskis, Varpininkai vaidinimai. Vakariniai vaidini-

REIKALAIS | Daugėla, J. P. Nasvytis, J. Sa J. Daugėla, AL Tautinės Są- mai prasideda 8:15 vai. 
I kalas (jie, kaip ir scenos talki- jungos skyrius — B. Gaidžiu- programoje Alberto Bix mb-

Vasario 4 dieną, sekmadienį, ninkas J. Salasevičius, talkinin- nas, skautai — Gulbinienė) ir kytos meškos, Guti gorilų paro-
11:30 vai. Lietuvių salėj šaukia- kauja išvykai susisiekimo prie- eile sveikinimų raštu. dija, Moroski žirgai iš Belgijos, 
mas svarbus susirinkimas lie- monėmis) ir dar keletas asmenų. 

MIRĖ J. BENDLERIO 
BROLIS 

tuviško švietimo reikalams svar-
kyti, naujam tėvų komitetui 
rinkti ir kt. Maloniai prašomi 
atvykti ne tik tėvai, bet ir visi 
kiti, kuriems šie reikalai rūpi. 

ATEITININKŲ JUBILIEJUS 

J. Bendlerio, Clevelande, šei 

LIETUVIŲ KALBOS 

IŠVYKSTA l DETROITĄ 

DARŽININKYSTĖS 
VAKRRINIAI KURSAI 

SUAUGUSIEMS 

Kas nori pasimokyti darži 
nlnkystės ar gėlininkystės ama-

Pereitą sekmadienį Clevelan-, 
do Lietuvių salėje buvo sureng-jm3 aplankė mirtis. Sausic 
tas ateitininkų (Lietuvių kata-jl? d. Waterbury, Conn., po il 
likų moksleivių bei studentų or- £os» aP*e ^ metų trukusios, li-

DR AUGI JOS SUSIRINKIMAS ! ganizacijos) 40 metų veikimo'«os virėjo brolis Charles. Prie 
sukakties minėjimas. Iškilmin-jt° prisidėjo ir kita nelaimė, ten 

Sausio 28 d. 11:30 vai. Lietu- g© akto metu pagrindinę kalbą Pa^» Waterbury, gyvenąs kitas 
vių salėje (apatinėje) šaukia- pasakė prof. K. Pakštas. Po apie 1.1° brolis sausio 18 dieną turėjc 
mas LKD Clevelando skyriaus 2 valandas užtrukusio minėjimo širdies ataką ir po to tapo iš da-
susirinkimas. Programoje Igno akto buvo koncertas — dainavo ^es paraližuotas ir visai netekc 
Malinausko pranešimas "Lietu- solistai Iz. Motiekaitienė ir S. i kalbos. 
vių kalbos išlaikymas išeivi j o- Baranauskas, akomponuojant A. 
je" ir kt. Maloniai kviečiami Kučiūnui. Koncertas turėjo la-
atsilankyti ne tik nariai, bet ir bai didelį pasisekimą. Gaila tik, 
visi gimtosios kalbos reikalais kad tokios aukšto laipsnio pa-
besidomį. į jėgos turėjo pasirodyti ne ku-

Įrioje nors geresnėje salėje. Lie-
j tuvių salė buvo pilna, nors vietos 
j ir nepritrūko. Buvo apgailestau- to (vakarais, kartą per savaitę. 

Šį šeštadienį bei sekmadienį iama» iš rengėjų spaudai 10 savaičių), dėl informacijų 
Dirvos vakaruose vaidintos ko- duotų pranešimų nebuvo visai gali kreiptis iki šio mėnesio pa-
medijos (Moterims neišsimeluo- aišku, kada ištikrųjų koncertas baigos į Division of School Gar 
si) vaidintojai su režisorium prasideda. Buvo pranešta, kad dens, Cleveland Board of Edu-
Petru Maželiu priešaky išvyks- koncertas rengiamas minėjimo cation, 1380 East 6th St., ar 
ta į Detroitą, kur sekmadienį proga ir -prasidės 5 valandą, tuo telefonu CHerry 1-3660. 
vaidins Detroito ALT Sąjungos tarpu pats minėjimo aktas pra-
skyriaus rengiamame vakare, sidėjo kiek vėliau, o konceitas 
Armėnų salėje. tik apie 7:30. 

Be vaidintojų bei scenos tai- Pažymėtina, kad minėjimo 
Įkalbose ypatingai buvo pabrėžti 
Į lietuviškumo reikalai. Prof. K. 
Pakštas gal net gerokai perdė
damas iškėlė lietuvių (jų tarpe 
ir ateitininkų) intelektualinį 
pranašumą prieš daugelį kraštų, 
gerokai nuvertindamas Amerikos 
pasireiškimus toje srityje. Ži
noma, kalbėtojas iš viso mėgsta 
"kontrastingas spalvas" palygi
nimuose, bet kai kuriu kontras
tų perryškinimas ne vienam kė
lė abejojimų, ar juose nėra kar
tais ir savęs klaidinimo... 

LIETUVIŲ SALI 
išnuomojama 

koncertams, šokiams, vestu 
vėms ir kitokiems parengi 
mams. Iš anksto kreipkitės pa* 
Pr. Urbšaitį. Lietuviu Klube 
6835 Superior Ave. 

K A U N A S  
Batų taisymo 

dirbtuve 

14U3 Addison Rd. 

(prie Wade Park) 

Savininkas 

Kazys Ivanauskas 

lietuvis — naujakuris 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra 
įlindai tampa sunaikinti arbi 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J, KERŠIS, dėl apkainavi 
mo, ko visada reikalauja ap 
draudos kompanijos pirm, ne 
gU išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
§09-12 Society for Saving Bid 

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

JONAS G. 
POLTEE 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patąr$» 
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

Mūsų specialybe 
virtuviy, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

m pat popierių© j»me arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

RKO (Cefth's 105th 

Sausio 24 - 27 "Ve»detta': 

su Faith Domergue. 
Sausio 28 - 30 "For Beaver 

Sake" su Cliffton, Webb. 

Naujas žodynas 
V. Pėteraičio 

"Mažasis lietuviškai - angliška? 
žodynas" 

Gabija, 370 Union Ave, Bro
oklyn 11, N. Y. 

Kaina $2.00. 

Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pero 

?a DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai: 

Baukus J.A., West Allis, 
Wis. $1.00 

Gailiušis A. Cleveland, 1.00 
Bikinas Paulius, Cleveland, 1.00 
Penkus J., Lawrence, Mass. 1.00 
Marcinkas B., Paterson,N.J. 1.00 
Janulaitis Petras, Chicago, 2.00 
Minkūnas V., Cleveland, 1.00 
Mičiulis Pijus, E. Chicago, 1.00 
Kaunas Club, Cleveland, 16.00 
Balanda P., Chicago, 111. 1.00 
Aukštuolis R., Mount Ver

non, N. Y., 1.00 
Sošė Antanas, Willow Springs 

Farm, 111. . 1.00 
V i Įkišiu s M., Lawrence, 

Mass. 1.0? 
žiuris P. J., Avon Lake. 

Ohio, &00 
B. D., Chicago, 111. 2.00 
Bačiulis A., Brockton, Mass. 1.00 
Walace K., Cleveland, 1.00 
Vilčinskienė J., Cleveland, l#00 
Vėbra G. J., New Haven 

Conn,, 1X)0 
Daulys K., Chicago, 111., 1.00 
Vadopalas J., Chicago, 111. 1.00 
Kuras Antanas, Cicero, 111. 1.00 
Miller Br., Omaha, Nebr., 1.00 
Ambrose V. Bedford, Ohio, 1.00 
Stebulis K. Chicago, 111. l.O 
Garbuzaitė Em., Canada, 2.50 
Daugėla St., Brooklyn, NY. 1.0"> 
Lapinskas V., Chicago, 111., 2.00 

• PAKELIUI Į MIRTI — 
B. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus va* 
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.0' 

Lietuves Konsulatas 
Chiragoje 

jieško šių asmenų giminių 

CARL SUBOCH (gali būti 
Karolis ar Kazys Subačius), ki
lęs iš Vilnijos, yra miręs ir pa
likęs keletą tūkstančių dolerių. 
Jo įpėdiniai arba pažįstamieji 
prašomi atsiliepti. 

LUDWIG STECKI (sali būti 
Liudvikas ar Liudas Steckis ar
ba net ir Stočkus), kilęs iš Šiau
lių apskr., yra miręs ir palikęs 
nemažą turtą. Įpėdiniai nežino
mi. 

MOIZIEJUI FELVINSKUI ir 
jo seserei LIBAI FELVINSKAI-
TEI (iš Jonavos) priklauso ne
mažas turtas. 

KAVALIAUSKAS (Kawalew-
sky), Antanas ir Juozapas, ki
lę iš Baisogalos, gyvena CJiicago-
je ar apylinkėje. 

KAVARSKAS Adasis, kilęs 
iš Zubelių km., Galvonių valč., 
Ukmergės aps., 1940 m. gyveno 
Chicagoje. 

MALINAUBKIS Jonas, s. An-
tanp, kilęs iš Mustaičių km., 
Kulių valč., Kretingos apskr. 

SUOPIS FURNITURE 
#921 Wade Park EX 1-0911 

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

®EMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

PALAIKYKIME TUOS 
kurie skelbiasi DIRVOJE! 

RADIATORIAUS LAŠĖJIMĄ KAIP 
BURTININKAS SUSTABDO! 

• 

plastinė užkamša 
PARDUODAMA VISOSE MILES AUTO KRAUTUVĖSE 
^ P A S T O V U S  
v VALO • UŽKEMŠA 
• TINKA SU KIEK

VIENU SKYSČIU 

13014 Miles Avenue * 5366 Broadway 
6  6 9  E a s t  1 8 5  t h  S t r e e t  
4 4 4 4  M a y f i e l d  R o a d  
683 Broadway * 5900 Euclid Avenue 

PAGAMINTA LUSCO, INC. CLEVELAND 3, OHIO 

* V* 1 

FRANK L,. McFARLANE 
naujas Community Chest 
vajaus viršininkas Clevelan

de 1951 metams. 

ficslt 

Z WEEKS STARTING" 
DAILY MATS. (Excrpt Feb. 5, 6, li:. 
13) $i.r,0 & $2.00, Inc. Tax. NIGHTS 
(Exc Sunday r.ie:ht3 Feb. 11 am' 18) 
81.50, $2.00, $2.40. $3.00 Inc. Tax. 
Prices for Saturday Mats same as eVe. 
Mats. 2:1S P.M.—Nitos *:15 P.M. 
Doors oprr. a* J :«0 P.NT. <&• 7:00 P.M. 

Baleckaitis A., E. Chicago, 2.001 Gyveno Chicagoje. 
Mačernis Pr., Chicago. 111. 1.00 j SENAUSKAS Vytautas, 1949 
Strimavičienė A., Stamford, m- atvykęs j JAV, gyveno 

Conn, l.ro i Wheatfield, Indiana. 
Vilda Jos, Cleveland. Ohio' l!ooi Jieškomieji asmenys airba apie 
Sule M., Detroit, Mirh., 1.0" j "of žinių turintieji prašomi 
Makštutis J., Dr., Chicago, B.00 atsiliepti J 
lija.-, a, 3i staig,- t,: . 

SKUBIAI PARDUODAMA 
sofa ir du foteliai, 2 stalai, 3 
lempos, virtuvės stalas su 4 kė
dėmis — labai prieinamomis 
kainomis. 

7014 Whitney Ave., ankštai 
iš kiemo arba klausti telef. 
po 5:30 vai. vak. UT 1-2491 

MARCH OF DIMES 
^ - fix'.• •' > • 

teAŠi U fr—T&k'. 

C  1  e  v  e  1  a  n  d  ,  O h i o  

P A V A S A R I S  A R T I N A S I !  
Neilgai trukus prasidės naujų sumanymų vykdymo darbai. 
D a u g  k ą  g a l i m a  a t l i k t i  L i e t u v i ų  b a n k e !  

Čia santaupos (depozitai) yra apsaugotos JAV val
džios per Federal Insurance Corporation, kiekviena •!» 
skira taupymo sąskaita iki 

$ 10.000 
Statydamies ar£$)irkdamies namus, čia gaunate paskolą 
iš rankų, tuose rfeikaluose turinčių daugelio metų patyrimą. 
Rengdamies kelionėn čia galite gauti kelioninių čekių (Tra
velers checks). Per šį banką galit persiųsti pinigus, galit 
užsimokėti telefono, elektros, gaso sąskaitas ir kt. Visokiais 
reikalais kreipkitės į šią bankinę įstaigą, o rasite tikrmi 
gerą patarnavimą, 

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

0712 Superior Ave. HE 1-2498 

DIDELIS 3 SEIMŲ NAMAS 
parduodamas už $ 10.800 

7 kambariai žemai, 6 antrame 
ir 4 trečiame aukšte, geros pa 
jamos. E. 101 į šiaurę nuo St. 
Clair. 

# 1809 St. Clair 
UL 1-3919 LI 1-9216 

Vedusių pora be vaiką 

JIEŠKO 4 — 5 KĄMB, BUTO 

Prašo pranešti tel.: TY 1-5721 

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
gražioj vietoj, su visais patogu
mais, gafima ir su garažu. Kreip
tis vakarais po 6:00 vai. vak. 

4576 West 157 St. 

IŠNUOMOJAMAS 
geras kambarys vienam vyrui. 

Kreiptis: telef. CE 1-6983 
arba tiesiai: 1847 E 86th St. 

; ••-T:--. \ v 

MONCRSEF ŠILDYMAS 
Clevelando namų savininku pasirinkimas per 
daugiau kaip 50 metų. GAS — OIL — COAL 

Li £ S*.*?* 

JANUARY 15-31 

; tifi *w46sTn-
r - *  

••'y-

Consulate of Lithuania 
30 North LaSalie St. 
Ckicago 2, IN. 

Paskaitos apie Bibliją vokiškai, tema — 

KNYGŲ KNYGA - Biblija 
AR JI IŠLAIKĖ SAVO BANDYMĄ? Alt IŠLAIKYS? AB 
IŠLAIKO DABAR? — Ateikite ir išgirskite, kaip Biblija 

pati save apgina. 
Ir antradienį svarbi paskaita tema: Kaip galima suprap# 
Bibliją. Prašom nepraleisti šios paskaitoj Biblija tapt 

į jums nauja knyga! < ' 
Sekmosios Dienos adventistų bažnyčioj, 3161 West U Sfc 

(antras blokas į pietus nuo Clark) ' •" y 5 * 
Kas savaitė d i paskaitos — sekmadieniais 3 KM) vai. p.p. 
ir antradieniais 7:30 vai. vak. — šventraščio temomis. 
Evangelistas J. D. Neufeld 
Biblijos veikėja Maria Zimmermaiut • 

P J KiilliSiS 
609*12 Sodely for Savings Bldg^—Cleveland, OMe 

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 25M 
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemieečiaoee, kreip

kitės-j mane, gausia pieria kaina. Taipgi gausit patarnavimu jv*3-
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirnio morgečio. Patarnavimas ir išpildymą-
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

 ̂  ̂̂  ̂  ̂   ̂̂  ̂   ̂̂  SZ7.7 ,̂ ̂  7 '̂.  ̂3̂ ; SĘį 
u § 
I J. SAM AS JEWELER 

Persikelė į naują did ;snę ir gražesnę krautuvę 

Ir 7607 Superior Ave» Greta Ezclla Theatr# 

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedę, Laik-
rodėliŲ ir visokių gra/daikčių, už nupigintą kainą. g 

2ZZ :-ZZ!£ ^ 2 -3ZZ  ̂ 'iA' 

Ws'lkef is Funeral Heme 
Valdžios pripažinta laidotuviu direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 
Pilnas laidotuvių patarnavimas 

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR HEnderaon 1-9292 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vesmamąs or^is Jusų patogumui 

Detla E. Jakubs & \Mlliam J. J ak ube 
ĮUeensijuoti laidotuvių direktoriai *r balaamuo^ojai 

25 metai simpatingo h rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue , ENdicott 1-1.749 
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DIRVA THE FIELD 

D I D Ž I O S I O S  D I S K U S I J O S  
Trys dideli politikos vtrai pasiūlė recetus pasaulio ligoms gydyti. Dabar vyks
ta diskusijos, katras iš tų receptų geresnis. Jose sprendžiama pasaulio ateitis 

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: 
Radbktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UThh 1-6747) Redaktorius Balys GA1D21UNAS (buto telefonas: 

ENdicott 1-4486^ 
CArfield 1-7406).* 

V A S A R I O  Š O K I S  tik tada, kai dar bent vienas čiutuvas kam 
nors įgnybs. .. 

KAS SUSIPAŽINS su greta perduoda- j nic s;s Romos senatorius prieš 2.G03 
i jų turiniu, dar vieną kartą tu- f etų kiekvieną savo kalbą baigdavo šiais 
ėti, kad dauguma kalbų sukasi žocLiais:'' Todėl manau, kad Kartaga yra 

sunaiii iii tina!" 
Šių dienų prezidentai, diplomatai ir se

natoriai gal irgi panašiai pagalvoja apie 
apie moderniąją "Kartagą" — Kremlių, 
bet jie nedrįsta tokias mintis atvirai pa
sakyti. Tačiau mes visi, kurių tėvynės yra 
oktopa prarytos, neturim ko varžytis. Mes 
galim ir privalom tą atvirai sakyti ir pri
minti. 

Todf! Vasario 16-tosios minėjimo j:v»> 

mų diskusi 
rės pastebėti 
tik apie neleidimą komunizmui toliau plės
tis, apie sustabdomą jo tolesnės ekspansijos, 
apie apgynimą nuo jo ti» t ut ;. kurios te
bėra laisvos. Apie trr 1 o anot senato
riaus Dou^laso boJr Yrį ;^fklys, jau yra 
prarijęs nei vien j i.rogramoj, nei vienam 
recepte n:'£k > nekalbama, arba tik lyg pro 
žalį k ^ ' 1*3 - r'slmenama, ir tai prisimenama 
greičiau ori/, riškam sakinio papuošimui. 
negu reikalavimui, kad būtų įgyvendinta? 
teisineu:.:as ir laisvė tikrai visoms tautoms j ga visos mūsų kalbos, visos rezoliucijos ir 
visr.me pasaulyje. 
visame pasaulyje, neišskiriant tę, kurios ją 
labiausiai brangina, kadangi jos yra netekę. 

Tik sen. Douglas drįso pasakyti tiesą, 
jog oktopo čiuptuvai yra valdomi jo galvos, 
bet ir jis siūlo pačiam oktopui durti į akį 

visi asmeniški pasikalbėjimai su kongres-
manais bei senatoriais turi baigtis viena 
aiškia išvada — todėl manome, kad Krem
lius turi būti sunaikintas. Nes be to juk gi 
negali pasaulis sulaukti nei taikos, nei lais
vės, nei teisingumo. 

Kaip New Y»; ite rengiasi Vasario šešioliktai 
Besiruošiant Vasario 16-caio3! Norint sustiprinti LTS skyrių nių iškilmės ruošiamos ateinen* 

minėjimui, kurį New Yorko AL 1 

rengia vasario 18 d., We su-
Hali, organizacijų susirinkimu 
se ir privačiuose pokalbiui 
pradėta diskutuoti, ar ren^i. 
šokiai po minėjimo programs 
Kaip žinia, tai jau bus gavov 
laikas ir todėl yra šalinink i; k 
rie aiškina, kad nederėtu 
Nuo šokių susilaikyti pataria 
kiti, kurie šią šventę siūlo pr: 
leisti ypatingame dvasiniair 
susikaupime ir skirtin^iau 
paprastas šventes, kada prrjr 
mos taipgi šokiais užbaigia r t <• 

O tuo tarpu New Yorko Lietu 
vių Tarybos pirmininkas jau ' 
orkestrą pasamdė. Taigi, atrod 
kad visdėlto bus šokoma. 

* * 

Vyrų balsų kvarteto "A it v 
rų" koncertas sausio 14 d. 
Švabų salę sutraukė gausiai ni 
blikos. Prieš programą kvarte 
to dirbamu darbu pasidžiaugė J 
Ginkus ir V. Alksninis, pirmasi 
kalbėjęs senųjų lietuvių, o ant 
rasis — naujakurių vardu. 

Kvarteto dainos buvo įvairio 
ir gerai nuskambėjo. Publikr 
karštai plojant, dainininkai br 
vo priversti padainuoti virš nrr 
g r a m o s .  H .  K a č i n s k a s  i r  A .  G r r  
taitis, kurie visuomet publikr 
yra širdingai sutinkami, irgi tr 
rėjo kartoti ir buvo nelengv? 
iš scenos paleisti. 

Sausio 20 d. kvartetas kor 
certavo Stamforde, Conn. Kvar 

tetą suorganizavo ir veda pia 
nistas Aleksas Mrozinskas. 

Lietuvių Spaudos Centr? 
Amerikoje "Gabija" pradėjo lei.c 

ti visą seriją lietuvių klasik' 
vaikams. Pirmoji knygutė iše; 

apie Velykas. Tai bus gra" 
šventinė dovana mūsų ma'ir 
siems. žinant, kad per paskut"' 
niuosius keletą metų vaikams tr 
pasirodė tik viena (St. Zobars 
ko "Mėnesienos sėja") knygr 
šią "Gabijos" iniciatyvą ypa 
sveikina tėvai. * 

* ¥ 

"Voice of America" lietuvi? 
kai prabils Vasario 16-sios prr 
ga ir nuo tos dienos jau nuol? 
tos transliuos programą i Liv 

tuvą. Lietuviškojoje dal y j' 
dirbs apie 10 žmonių sąstatas 
bet tuo tarpu dirba tik šie: pulk 
Grinius, kap. Labanauskas. J 

kultūrinę veiklą, ypač "gavėnios tį sekmadienį, sausio 28 d., buv. 
metu, Juozo Ginkaus sumanymu Susivienijimo salėje, 195 Gracu 
suorganizuota menininkų grupo. St., Brooklyn, N. Y., 4 vai. ; 
kurioje dalyvauja operos soliste pietų. 
Vincė Jonuškaitė, A. Vasiliaus
kas, pianistas Aleksas Mrozins
kas, dramos aktoriai K. Vasi
liauskas, T. Daubaraitė Skobei-

T R U M A N A S : 
1. Siųsti ginklus paskui "r 

kariuomenę j Eurcpą padėti 
jai gintis 
2. Laikyti JAV - "Steni 

Upę, užkertant kelią tolesniam 
rusų žygiavimui. 

3. Tęsti ekonominę gagalbą 
Europai, kur reikia. 

4. Pabrėžti, kad JAV 
nių politikoj Europa itin jiir. 
menybę Nr. 1. ! 
5. Oro pajėgas laikyti, ka;n 

fttgrasymą rusams, kada Eu-1 

ropa atsistato. į 
6. Laikytis Korijuj, kol tik 

l&ianoma. į 
7. Vengti formalaus pilfrol 

masto karo su Kinija, jei ga-1 
ttna. 

8. Sudaryti taiką FU Japoni
j a .  L e i s t i  J a p c n i j a . i  a t k * r i  
bent kiek karinių jėgų. 
9. Duoti ribotos ra^al^s 

prancūzams Indokinijoje 
anglams Malajuose. 
10. Namie skirti 70 Mticpi 
dolerių apsaugos reikalams 
per metus. Kariuomenės dydi 
pakelti iki 3.5 milionų vyrę. 
11. Bandyti sulaikyti ru^'s 
visur, kur tik jie paju«?"{i! 
ekspansijos linkme. 
12. Veikti per Jungtini? Tau
tę Organizaciją. 

H  t t O t E  R  I S :  

1. Nesiųsti daugiau žmonių 
ir pinigų i Europą, kol Vaka-
llįĮ Europa sukurs pakankamai 
divizijų sustabdyti raudona
jam tvanui. 

2. Angliją laikyti JAV ryti
ne siena, jeigu ji norės bend
radarbiauti. 

3. Apginkluoti JAV iki dan
tų. Padaryti JAV "Vakarų 
civilizacijos Gibraltaru", sau
gomu jūros ir oro pajėgų. 

4. Saugoti Vakarų pusrutuli. 
5. Pasitraukti iš Korėjos, 

6. Apginkluoti nepriklauso
mą Japoniją.^ 

7. Sukurti iš Japonijos, Fn -
mozos ir Filipinų JAV vaka 
Tų gynybos liniją. 

8. Padėti badaujančioms i.i-
Hms Europoje ir Azijoje. 

9. Namie, kai tik bus suda
rytos pradinės pajėgos, suma
žinti išlaidas ir subalansuoti 
biudžetą. 

10. Mažiau pasikliauti Jung
tinių Tautų Organizacija, ne
bent ji imtų veikti prieš Ki
niją. 

TĄ F T Ą S : 
1. Nesiųsti dabar sausumos 

kariuomenės Europos ginti. 
2. Jei Europa apsiginkluos 

ir tada prašys padėti, JAV 
galėtų duoti keletą divizijų 
bet bendrajai armijai turi ka-
manduoti europietis. 

3. Pavartoti JAV jūros ir 
pajėgas apsaugoti salose 

esančioms valstybėms: Japo
nijai,, Formozai, Filipinams, 
Indonezijai, Australijai. 

4. Pavartoti jūros ir oro pa-

Siamas, Malajai, Indonezija,. 0 
toliau ir Afganistanas, Iranas, 
Saudi Arabija, paskui ir Indija, 
o kai Artimieji Rytai bus žlugę, 
tai ateis eilė ir Afrikai ir tt. 

"JAV negali apleisti nei Euro
pos, nei Azijos be 'kovos. O su
tikti kovai, jeigu reikės, reikia 
greičiau mobilizuotis. Mūsų pa
stangos neturi būti seikėjamos 
dolerio ženklais. Mūsų atsaky
mas neprivalo būti bailus trau-
kimasis ir sąjungininkų apleidi
mas !" 

O štai ir senatoriaus-Douglas 
konkretūs ptsiūlymai: 

1. Priimti Kongeso rezoliuci
ją, pritariančią Briuselio susita-

jegas apsaugoti Anglijai ir j rimams. Pritarti, kad Amerikos 
Vakarų Europai. Vykdyti At- | kariuomenė būt siunčiama į Eu-
lanto paktu prisiimtas prievo-; ropą, prisilaikant proporcijos — 
les, net stojant i karą jei rrj-, viena divizija prie 3V-> Europos 
tsai pradėtų. į divizijų. * 

5. Vartoti sausumos karino-1 2.Spau«ti Jungt. *Mtų Orga^ 
menę, tačiau tik tada, kai per- nizaciją, kad pasmerktų Kiniją, 
gale beveik užtikrinta. 

6. Pasitraukti iš Korėios ir 
nesiųsti sausumos kariuome
nės i Azijos kontinentą. 

7. Duoti pagalbos draugi8-
koms tautoms, kurioms reikia 
pagalbos. 

8. Namie skirti apsaugos rei
kalams iki 40 bilionu doleriu 

kaip agresorių. 
3. Pradėti Kinijos blokadą iš 

jūros. 
4. Nedaryti jokių, susitarimų 

tikslu pasitraukti iš Korėjos. 
Jei trauktis, tai tik garbingai 
kovojant su stipresniu priešu. 

5. Bandyti remti demokrati
ją, žemės reformą ir gamybos 

per metus. Laikyti karinome- pakėlimą visuose nekomunisti
nę iki 3 milionų vyrų. iš kurių niuose kraštuose, ypatingai tuo-
1,5 miliono armiioj ir ro'ge, kuriems arčiau gresia komu-
700,000 laivyne bei aviacijoj, nistinė agresija. 

9. Sudaryti sąjungas su k i- j 6. Padėti, laivyno ir aviacijos 
tais kraštais. Jungtine Tautv jėgomis kovojantiems su komu-
organizaciją palikti forumu. nistais Indokinijoj, Malajuose ir 

1  '  . . . .  .  ,  .  .  i  Artimuosiuose Rytuose. Para-
Sitos trys nuomones Siandifen karo. Nors jis ir labai kritiku^a mos, kurią, žinoma, komunistai! Anciiin ir Pran^rr/iia 

yra visos Amerikos ir iiėt viso vyriausybės užsienių politika! neišvengiamai užpildytu. Mes ne- ten daugiau kariuomenės, kad 

Sukaktuvinėm temom kalbė
ti yra pakviesti Lietuvos gene
ralinis konsulas New Yorke Jfo-
nas Budrys, Klaipėdos suk Ii 

kienė, Vyt. Kidolis ir talkininkas | yadag> ir buv y,iko atstovas mi 

R. Kantrimas 
Pirmasis grupės pasirodymai 

bus sausio 28 d. Klaipėdos su
kilimo minėjime, vėliau ta gru 

nisteriS Vaclovas Sidzikauskai 

Vincė Jonuškaitė - Leskaiti: 
nė, Lietuvos Operos primadoni 

pė koncertuos Newarke. ALTS padainuos būdingų Klaipėacs 
skyriai, kurie norėtų1 jų koncer j krašto dainų. Paminėtina, kad 
tų, gali kreiptis į J. Ginkų, 49"^ .gerbiamoji 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 

^ t¥ j tų jubiliejų. Be to, dar dainuos 

Jau kuris laikas Royal teatre ?'^ė^k!^ienį 
New Yorke vaidina Londono ak-

dainininkė šiemet 
į švenčia savo dainavimo 25 mo 

toriai, vadovaujami Jono Giel 
gudo, apie kurį spauda yra rasiu 
si, kad jis esąs lietuvių kilmes 
Vaidinama romantiška komedi
ja "Lady's not for burning". 

S. N. 

KLAIPĖDOS SUKILIMO 
MINĖJIMAS BROOKLYN® 

noma iš tremties, ir Alekas Va
siliauskas. 

Vaidinimą iš lietuviško kai m > 
buities suvaidins dramos akto
riai: Kazys Vasiliauskas, Toska 
Daubaraitė - Skobeikienė ir Vy
tautas Kidolis. Jiems talkinin
kauja R. Kontrimas. 

Boley. 

Gabusis jumoristas ir žino
mas poetas Leonardas žitkevi-

Kaip jau pranešta, Klaipėdos čius paskaitys iš savo naujosios 
krašto atvadavimo 28-jų meti- kūrybos. 

NUOMONĖS jį 
Sandaros koštuvas taip pra-| Įdomu, kodėl pats Sandai 

riuro, kad pro jį į tą laikrašti j redaktorius, kuris deda į laik-
oribira ir tokių šiukšlių, kurioms j raštį tokias "išmintis", visgi ne

pasiliko "vaduoti Lietuvos" pe* 

pasauli*) diskusijų pamatas. Tu?.- jo siūlymas yra visiškai prio- tektume milžiniškos Vakarų Eu- ^ent Tuo "atsih^gintu"'už 'silDna 
čios būtų pastangos surinkti tą šingas Tafto siūlymams: nu- 'ropos gamybos. Kadangi plienas ; pagaibą Korėjoj 
nuomonių Įvairybe, kuri pareis- traukti diplomatinius santykius yra visos kitos pramonSs papri-v | 7 sa junginitikali"'visus 
kiama tuo reikalu spaudoje ir su sov. Rusija ir joą satelitais, das ir žymiausia mūsų gyny>cs !  ̂  ̂  galima neišskiriant Tito' 
kitokiomis progomis. Bet svar- paremti čiankaišeko invazija į sudėtinė dalis, mes nep|ivalėt-i- ]?rancc įr ciankaišeko Jie nėra 
biausia vieta, kur tos diskusi'^s Kiniją kontinente, oro ir laivyno (mėm lengva ranka tai atiduoti demokratai be t jie yra antiko 
turi lemiamos reikšmės pasaulio pajėgomis stoti Į karą su Kinija, priešams arba nusistatyti ra+ys munistai ' Nebūkime dabar 
likimui, yra Amerikos Konęr-o, pilnu mastu mobilizuoti pra^-,tą naikinti. Mums, laisvosfrna nGrdauo- ' rėiklfm nnmVinkrlnmi 
sas, ypač Senatas. Nors š^k nę ir įtempti gamybą per visas, tautoms, reikia tų 65 milionų to. bendrininkus net jeigu jų bio-
tiek toms nuomonėm, pava!-- 24 valandas paroje. ny plieno kasmet, ir mums rd- grafija karta'ig ir ne visaį švari. 
duoti, paduodame cm kaikum-ns I vienas & žymiausi|J ir rūpefi ikia, kad tas plienas būtų riūsm 8 Pasakykim pasauiiui sav0 

tingiausiai parengtų pareiškimu .0 ne Prie^o pusėj.' tikslus ir intencijas. Jos yra gar-
buvo demokrato senatoriaus P.' "Kaip gali Taftas tvirtinti, bingos ir mes turime padaryti 
Douglas iš Illinois, štai b^nt kn- kad mūsų kelių divizijų nebara jas žinomomis. 
lėtas ištraukų iš to pareiškimo: Europai apginti, ir kartu sak tH, j 9. Namie mobilizuoti iki 6 

"Komunistų agresijos r>csi- Y^en pasirodymo pakanka milionų vyrų į ginkluotas pa
reiškimas Korėjoj yra rvklio na. ^arui sukelti? Senatoriaus Tafto jėgas, pakelti biudžetą iki 100 

manau, kad saugumą galima nu- j lėkai, pasirodę virš vandens, ^ai nuomonė yra tolygi pasakymui bilionų, pailginti darbo laiką iki 
sipirkti pigių reikmenų krautu-1 yra tik maža dalis žmo<r?rt~« kad silPnesnis neprivalo stengtis 44 ar 48 valandų. 
vėlėj." O dėl Tafto išsitarimo, | jėgos — visa jo galia dar t?,"r'** stiprėti stipresniojo atžvilgiu, 10. Pasakyti Rusijai ir 
kad, girdi nėra jokiu irodyn'% j pQ vandeniu. Užvakar tas ryklys tas stipresnysis, Dieve gink, liui, kad sekantis komunistų aff-
jog rusai rengtųsi rulti. tas prarijo Čekoslovakiją, vakar — nesusijaudintų ir nesupyktų. Bet resijos aktas reikš karą. 
senatorius pareiškė: "Ju ma^io. Kiniją, šiandien jau rvja Korgj% 1 ta ta i  Pasmerktų silnnesniii l'khi | Toliau Douglas dar pridėjo: 
netės jau žudo amerikiečius 0 ką jis rys rytoj?" ' su menkybės savijauta stiprės- ("Vietoj kovoję vien tik su ok-
rėjoj. Teksase mes tvirtai esam »Bent teorijoj, administracija 1 "i0J0 atžvi.^iu.ir su. mintim- k*d 1 toP° čiuptuvais, supraskime, 

planuoja komunistu iėgos smai- jif ®ry_vuo
f
;|a tik stiPrioJ° ma,°-jkad tie čiuptuvai yra diriguoja-

galius pasitikti Vakaru jėgos ineS de.ka,M . ; mi vienos galvos. Todėl pasinau-
smaigaliais, tikėdamasi, kad- tai' "Vaizduokimės atvirai, kad dokime teise pareikšti, kad su 

Ir kai kurie respublikonai no- sulaikys rusus nuo visuotinės ag- Briuselio susitarimu mūs'i su | sekančiu satelito agresijos ak-
sutiko su visa eile Tafto parrift resijos, paskatins juos natik";^- kurtosios pajėgos gali būti nu-|tu mes pasinaudosime teise 

j kimų. štai senatorius Henry Oa- ,ti savo'politika ir ,galbūt, ryžtis i galėtos ir sumuštos. Mes galime smogti į akį pačiam oktopui." 

ryškesnius pasisakymus. 

Senatorius Tom Connally. H:--
nato užsienių komisijos pirrv; 

ninkas dėl Hooverio ir Taft^ *•" 
reiškimų apie vengimą perdids-
lių išlaidų, taip išsitarė* "*š ne-

nasau-

tokios nuomonės, kad, jeigu kr s 
į tave šauna, tai jis* nėra tau 
draugiškas." 

bot Lodge, jr., iš Massachusetts | taikingai susitarti." Euronoi ši |būti suvaryti į jūrą. Mes galime 
del Tafto pareiškimo, kad Ame- teorija remiama Atlanto pak+oįturėti sunkiU nuostolių. Niekas 
rikos kariuomenės laikvmas Fu- vykdymu ir nusiuntimu i ten iki inegali lengva širdim o-alvoti apie 
ropoj gali tik įerzinti Mask^f, 
stebisi: "Aš negalių suprasti, 

dešimties Amerikos diviziiu. O 
Azijoj tuo tarpu nera aiSkios 

Vytauto - Birutės draugijas ar 
Rūgštaus Pieno Klubą, bet prisi
dėjo į tokią "nepatriotišku" var
du pasivadinusią organizaciją, 

. Amerikos Lietuvių Ta-
Juk, jeigu j ieškote ko-

*;ikra vieta būtų nebent tik senų 
skudurų pirklio maišelyje. 

Pavyzdžiui: 
"žiūrint i naujesnių laikų 

mūsų visuomenišką krutėjimą 
atrodo, jog kaikurie daugiau yra kaip. 
susirūpinę {steigimu visokių pa*' ryba! 
saulinių bendruomenių, negu pa- kių panašumų, tai Tarybos var
čios Lietuvos išlaisvinimu." |das primena tiesiog "Tarybine 

"Senesniais laikais atvykę j j Lietuvą", o tai daugiau, negu 
šį kraštą lietuviai griebėsi tver- kokia nors "vergų stovykla" ... 
ti jvairias patriotines draugi- Bet Sandaros "koštuvininkas", 
jas, pavadindami jas Vytautto matyt, ir tą pačią Amerikos Lie-
Kęstučio, Gedimino ir Birutės tuvių Tarybą norėtų matyti kiek 
vardais. | galima panašesnę į kokią nors 

Dabar gi atkeliavę mūsiškiai 5 Birutės draugijėlę ar rugštaplė-
ž m o n ė s  l i p d o  i š i m t i n a i  t i k  n i ų  k l u b e l į . . .  
"tremtinių bendruomenes** 
nieko daugiau. „ 

ir Kreolas, Chicago, 111. 
'Patriotiniai" vardai, kain ir 

tokią galimybę ... Bet ką, atro
do, siūlo Hooveris ir Taftas, tai 
yra naudojimas sausumos ka
riuomenės tik ten, kur laimėii-
mas užtikrintas ... Jei mes tik 
ten bandysime priešintis komu
nizmui, kur būsime tikri, kai lai-

j kaip kas nors gali tvirtinti iog j politikos." 
j defenzyvinį kariuomenės laiky. Dėl Hooverio ir Tafto siūly-
j mą Europoj galėtu palaikvti ag- mu pasitraukti iš Korėjos ir nu-
resija toki realistai, koki v*-a;eiti į Europą, jis sako: 
Kremliaus valdovai. Mes turim Į "Ar tai nuvarys rykli i van- _ 
strėlės viršūnę laikyti nukT*einta jdens gelmes? Nei viena nei kita !n^esime, tai komunizmas apims 

pasaulį!" 
Toliau Douglas nurodo, k? d 

Anglijoj panašiai yra galvojama 
dėl Azijos, kaip čia galvojama 
dėl Europos: vistiek ten nieko 

iš vakaru į rytus, o ne iš rytų i 1 to nepadarys. Tai būtu ryklio 
vakarus." 

William itnowland iš Califo--
nijos pareiškė: "Jei komunizmas 
yra viso pasaulio grėsmė — o 
jis toks yra — tai jis turi būti 
ir patinkamas pasauliniu mastu. 
Mes negalime tikėtis, kad Vaka 
rų Europa galėtų sukurti tok?>> 

armiją, dėl kurios Eurona komu
nistams taptų neįkandama, kol 
mes nebūsim pridėję savo vvr1 

ir dolerių kontinente." Knowlan-
das turi savo pasiūlymą: Ameri-

triumfas Azijoj ir Euronoi/' 
"Europiečiai negali šokinėt* *5 

džiaugsmo, girdėdami, kain Taf
tas pirma jiems pa^'ūlo aviar^s 
ir laivyno pagalbu, kuri, in 1 neatlaikysiu tai geriau nei negin-
mąnymu, greičiausiai neišgelbės | 0 ^Pintis tik Europa. D^l to 
Europos nuo Rusu ok'^qciio^. 

"JAV turi tik vieną pasirinki
mą — saugoti laisvę. Nebėra pa
sirinkimo tarp paprasto savimi 
rūpinimosi ir vadovavimo pa
sauliui. Tai pasidarė nebeišski-
riama. Mes nesiekėme pasaulio 
vadovavimo. Jis buvo mums pri
mestas. Būtų buvę daug pato
giau, jei taip nebūtų atsitikę. 
Bet taip yra. Ir mes negalime 
to išvengti." , 

"Apsispręskime, kad mūsų ci
vilizacija neturi žūti ir kad po
licinės valstybės ledinis šalmas 
neprislėgs nei mūsų, nei Vakarų 
kultūros. Net jeigu ateis atvira 
kova, jeigu mes esame pasiryžę 
išsaugoti tikėjimą, kuriuo mes 
gyvename, mes galime atitai-esą, Anglija pasiskubino ir rau-

ir kai paskui jis nats sinln **»i-! donuesius Kinijoj pripažinti dėl, syti daug padarytos žalos ir iš-
sams Europa užėmus, tn* nax<^ to *r K°rėi°> nedaug tena^ėio. 1 laisvinti save bei kitus nuo ti-
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aviacijos iėoromis sudm^vti Eu
ropos fabrikus ir, galbūt, mies
tus. Tai vargu ar yra geras bū
das isigyti draugu, ir t^i vr? 

ka turi duoti į Europa po vie-™ j beveik geriausias kelia«s išu^ -r 
savo diviziją prie kiekvienu šešių ti antiamerikini bei prorusiška 
tenykščių divizijų/ 

Toliausiai einantį siūlymą ii-
sentimentą visoje Europoje." 

"Dabar isivHzduokim0. kr** 

Iš to keisto reiškinio būtų j "šventieji", faktiškai nieko ne
galima padaryti išvadą, jog no- pasako, štai, iš Brocktano, Mass. 
rima pasididžiuoti ne savo tau-' praneša, kad šv Roko draugija 
tos praeitimi, ne laisve, bet ver- .nesutinka pasisakyti prieš komu-

XII liry stovyklomis,*' 

' kėle respublikonas senatorius priėmėme Tafto politika ir 
j Styles Bridges iš New Harrp. j sakėme duoti Europai pagalį)-' 
jshire. Jis tvitrtina, kad Amerika sausumos kariuomene. siūlvd*rni 
| jau veda III pasaulinį kara ir i j tik laivyno ir aviacijos nagalb*. 

I pralaimi. Jis kviečia pripažinti Į Tai reikštų mūsų jėgų atitrauki-
kad JAV jau yra karo padėtyje. mą iš Vakarų Europos konti-

ftistų rėmimą ir gana... RED. įsu Rusija, žinoma, nepaskelbto Inento ir sudarymą jėgos tuštu-

Čia jis nurodė ir Angliios klai-! ronijos baimės. Pasiryžkime 
dą, nes taip žiūrint neilga? truVs,laimėti. Tikėkime ir tame tike-
kristi Indokinija, paskui Burma, jime veikime." 
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