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CLEVELAND, OHIO 

Mažosios Lietuvos 
klausimas Vlike 

Anksčiau, negu kas nors ki
tas gavo oficialius pranešimus, 
Draugas jau paskelbė gana iš
kilmingai skambantį Vliko ir 
Mažosios Lietuvos Tarybos su
sitarimą, kuriuo sutarta įtrauk
ti į Vliko Vykdomąją Tarybą 
Mažosios Lietuvos Tarybos at
stovą. 

Iš to paskelbimo, nesigilinant, 
gali susidaryti įspūdis, kad pa
galiau yra išspręstas daug kal
bų sukėlęs klausimas dėl Ma
žosios Lietuvos atstovo dalyva
vimo Vlike. Tačiau idtikrųjų 
taip nėra. 

Šiuo nutarimu Vlikas įsteigia 
savo Vykdomojoj Taryboj sky
rių Lietuvos revendikuojamų 
sričių klausimams ir jam vesti 
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karinės medžiagos. Naujas Teiš

kviečia vieną iš Mažosios Lie- ^inys paimta gana dideli 

Korėjos frontas vėl senojoj vietoj 
Pereitoji savaitė buvo šio pa

vasario "antrojo kėlinio" pabai
ga Korėjoje. Laimėjimas aiškiai 
sąjungininkų pusėje. Beveik vi
sa savaitė kinai ir šiauriečiai 
buvo tiesiog vejami, žuvusių 
skaičiai jų pusėje nepaprastai 
dideli. Paliko daug ginklų ir 

tu vos veikėjų, ady, Martyną 
Braką (ne dailin. Braką, kaip 
kaikuriuose laikraščiuose buvo 
pažymėta: dailin. Adomas Bra-
kas 1941 metais su šeima yra 
išvežtas į Sibirą). Taigi šts nu
tarimas iš esmės liečia visai ki
tą reikalą, ne M. L. atstovo da
lyvavimą Vlike. 

Lietuvos revendiku o j a m o s 
sritys yra ne visa Mažoji Lietu
va (čia visų pirma turima gal
voje tos M. L. dalys, kurios ne
buvo prie Lietuvos prijungtos) 
ir daugiau kaip Mažoji Lietuva 
— rytinės sritys. Iš kitos pusės 
— Vykdomoji Taryba yra vyk
domasis, ne vadovaujamas ir 
sprendžiamas organas, tos Ta
rybos sąstatas nėra pastovus, 
o pareina nuo Vliko visumos 
Sprendimų., Vykdomosios Tary
bos nariu tas ar kitas asmuo 
Vliko gali būti išrinktas ar pa
keistas ir be jokių susitarimų 
su Maž. Lietuvos Taryba 'ar 
kuo kitu. 

Kiek mums tenka patirti, M. 
Lietuvos Taryba yra įsakmiai 
pabrėžusi, kad ji iš vienos pu
sės labai vertina M. Brako įtrau
kimą į Vykdomosios Tarybos 
darbą, bet visiškai nelaiko, kad 
tuo M. Liet. Vlike dalyvavimo 
klausimas tampa nebe aktualus 
ar išspręstas. 

Laisvosios Europos 
Komitetas 

Pereitą ketvirtadienį įvyko 
oficialus Lietuvių Komiteto 
Laisvosios Europos organizaci
joje posėdis. Komitetas savo 
pastovų veikimą pradeda šį 
penktadienį, birželio 1 d. 

Komiteto pirmininku yra iš
rinktas V. Sidzikauskas, sekre
torium dr. A. Trimakas, iždin. 
K. Bielinis. Nariai: J. Audcnas, 
dr. B. Nemickas, adv. M. To-
lyšius ir P. Vainauskas. Komite
tas veiks Laisvosios Europos 
organizacijos ribose, artimai 
bendradarbiaudamas su Lietu
vos Pasiuntinybe Washing! one. 
Šios organizacijos tikslas kelti 
balsą dėl pavergtųjų Europos 
tautų išlaisvinimo. 

Laisvosios Europos lietuvių 
komiteto sąstatas yra suorgani
zuotas paskubomis. Jo sudėtis 
dar neapima visų lietuvių orga
nizuotųjų jėgų, nors komitetas 
ir organizuotas tariamai neatsi
žvelgiant j politines grupes. 

Tikimasi, kad, komiteto dar
bą pradėjus, bus peržiūrėta jo 
sudėtis ir padaryti atitinkami 
papildymai. . 

kiekiai į nelaisvę. Vienas gana 
didelis dalinys apsuptas, kuris 
tebebando išsiveržti. Tik šios 
savaitės pradžioje kinai vėl pra
dėjo darytis atsparesni. Sąjun
gininkai nesistengia nužygiuo
ti toli į šiaurę, tačiau jie vėl 
perėjo 38 paralelę, trečiadienį 
užėmė svarbų elektros stočių 
rezervuarą ir dabar frontas vėl 
yra maždaug toje pačioje vie
toje, kaip buvo prieš -antrąjį 
kinų puolimą. 

i 
Pastebima, kad kinai vel or

ganizuoja gynimosi pozicijas. 
Tuo tarpu nematyti ryškesnių 
žymių, kad būtų einama prie 
karo pabaigos Korėjoje, nors ir 
buvo spėliojama, kad paskuti
nysis sąjungininkų laimėjimas 

gali priartinti prie kokio nors 
susitaikymo. 

Irane šiuo metu pergyvena
mos pačios kritiškiausios die
nos. Irano vyriausybė • atmetė 
visus anglų planus, kuriais buvo 
siūloma kaip nors geruoju su
sitarti. Irano vyriausybė pripa
žįsta, kad ji neturi pakankamai 
priemonių ir specialistų žibalo 
šaltiniams naudoti, bet sakosi 
verčiau jų dalį uždarysianti, o 
neatsisakysianti nuo nusavini
mo pasiryžimo. Bet Irano vals
tybės biudžetas remiasi dau
giausiai pajamomis iš žibalo 
šaltinių. Jeigu tos pajamos žy
miai sumažės, tai gresia chao
sas, kurio metu gali pasinaudo
ti vienintelė stipriau organizuo
ta Iranp politinė partija Tudeh 
(masės), kuri yra neabejotinai 
komunistų įtakoje. • Irano vy
riausybės numatytas planas 
naudoti šaltiniams ir atsiskaity
ti su bendrove už jos įdėtą ka
pitalą laikomas nepakankamai 
rimtu, šiomis dienomis turi pa
aiškėti, kokių žygių imsis ang

lai. Dar turima vilties, kad Ira
no šachas pakeis vyriausybę 
parinkdamas tokią, kuri į klau
simą pažiūrėtu kiek atsargiau. 

Europoje vyksta visa eilė 
rinkimų. Ausctrijoje prezidentu 
per antruosius balsavimus iš
rinktas Koerner, 73 m. amžiaus, 
socialdemokratų veikėjas. Suo
mijoj darbininkų unijų rinki
muose taip pat laimėjo social
demokratai. Italijos savivaldy
bių rinkimuose (dar nevisi duo
menys žinomi, nes bus antras 
rinkimų ratas) smarkiai pra
laimi komunistai ir tuo būdu 
stiprėja dabartinės de Gasperri 
vyriausybės padėtis. 

Birželio 10 d. įvyksta šiuo 
metu svarbiausi Europos rinki
mai -i- Prancūzijos parlamento 
rinkimai, čia turės išsispręsti 
trys kausimai: 1) kokios liks 
komunistų jėgos, 2) ar išsilai
kys dabartinė centro grupių ko
alicija, 3) ar ateis į valdžią ge
nerolo de Gaulle grupė. 

De Gaulle lairi^imo galimy-

ALT Sąjungos seimo atgarsiai 
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos seime įvykęs vadovy
bės pasikeitimas, be abejo, tu
rėjo neišvengiamai sukelti įvai
rių komentarų, kaip pačių sei
mo dalyvių tarpe, taip Sąjungos 
narių tarpe ir net už Sąjungos 
ribų. 

Seime buvusiems yra aišku, 
kad pirmajam Sąjungos pirmi-

bės nėra tikros. Tiesa, prancū
zai dar neužmiršo, kad jis pir
mas pakėlė balsą prieš pasida
vimą, vadovavo Prancūzijos iš
laisvinimui ir su triumfu įžen
gė į Prancūziją. De Gaulle di
džiausias^ trūkumas — stoka 
aiškios programos. Priešininkai 
jam prikiša tendenciją į dikta
tūrą, bet visi žino, kad jis jau 
galėjo tapti diktatorium tuoj po 
karo, tačiau ta proga nesinaudo
jo, o lojaliai skaitėsi su rinki
mų rezultatais. 

Tarp kita ko, jis pats iš Mask
vos parsikvietė komunistų va
dą Thorezą, nors dabar antiko
munizmas yra vienintelis aiškus 
j® politinės programos punk
tas. 
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Vaizdai iš Amerikos Lietuvių Tautinės. Sąjungos seimo. 1) Tabor Farmos šeimininkai J. J. Bačiūnai, kurių malonaus vaišingumo 
dėka seimas įvyko visais atžvilgiais patogiose ir maloniose sąlygose. 2) Adv. A. Olis atidarant seimą. 3) Lietuvos konsulas dr. 
J. Daužvardis sveikina seimą. 4) Antrasis seimo posėdis gryname ore: priešakyje matomi Newarko delegatai su A. S. Trečioku, 
dr. S. Biežis iš Chicagos, gilumoj kairėj (šviesiai apsirengęs) inž. P. J. žifirys iš Clevelando. 5) Kalba vyriausias amžiumi seimo 
dalyvis J. Tareila iš Waterburio (prie jo sėdi S. Stankus iš Chicagos. 6) Kalba prof. dr. J. Balys. 7) Adv. A. Olis, dr. M. J. 
Colney (ką tik išrinktas pirmininku) ir J. J. Račiūnas, seimui pasibaigus. 8) J. Kasmauskas iš Bostono, išrinktas I vicepirmi
ninku. 9) J. J. Bačiūnas kalbasi su J. Smetona. 10) Seimo dalyvės dainininkės solistės — Adomaitienė ir Biežienė. 11) Adv. A. 
Lapinskas iš Chicagos daro pranešimą apie Lietuvių Bendruomenės kūrimo darbus studijų ir dabar organizacinėje komisijoje. 
Tolumoje matyti seimo prezidiumas: sekret. V. Kasniūnas, vicepirm. V. Rastenis, pirmininkas A. Olis, sekr. P. Linkus ir sekr. 

B. Dirmeikis, 12) Tautinių korporacijų sambūrio narių grupe seimo pert laukos metu. 

ninkui adv. A. Oliui nebesuti
kus toliau Sąjungai piminin-
kauti, turėjo būti išrinktas ki
tas pirmininkas ir sudaryta val
dyba taip, kad ji galėtų kiek 
galima patogiau susisiekti. Adv. 
A. Olis, nesutikdamas toliau 
imtis vadovavimo Sąjungai, pa
reiškė, kad jo dabartinės ir nu
matomos pareigos neleis atsi
dėti darbui Sąjungoje tiek, kiek 
reikėtų. Daugeliui, žinoma, ki
lo klausimas, ar nėra dar ir 
daugiau to atsisakymo priežas
čių. Kiek mums privačiai iš pa
ties A. Olio teko patirti, atrodo, 
jog pareikštą priežastį dar ga
lima papildyti ir ta prasme, kad 
seime buvo iškelta daug suma
nymų bei pageidavimų dėl to
limesnės veiklos programos, ku
riuos kitais, lietuvių ir pačios 
Sąjungos tikslams svarbiais, 
reikalais užimtam pirmininkui 
būtu sunku atlikti. Tačiau pasi
kalbėjime su nauju pirmininku 
A. Olis užtikrino jam savo bend
radarbiavimą ir visokią galimą 
pagalbą. 

Netrukus laukiama pirmo 
naujos valdybos posėdžio, po 
kurio bus aiškiau matyti, kaip 
valdyba pradeda vykdyti seime 
išryškėjusius užsimojimus. 

Spaudos ir Informacijos Ko
misijos posėdis jau įvyko ]še-
reitą penktadienį, antras numa
tomas rytoj, birželio 1 d 

Pirmajame posėdyje komisi
ja, remdamasi seimo pavedimu 
rūpintis tautinės srovės skau
dos stiprinimo reikalais, nuta
rė tuojau imtis organizuoti 
spaudos leidimo bendrovę, ku
rios uždavinių plane numato
mas steigimas leidyklos su viso
mis jai reikalingomis priemo
nėmis. Vienas iš artimiausių tos 
leidyklos uždavinių numatomas 
visuomeniniams, politiniams ir 
kultūriniams klausimams skir
to žurnalo leidimas (tokio žur
nalo leidimo užuomazga jau 
prieš seimą buvo sudaryta Ch-
cagoje). Bendrovę numatoma 
organizuoti gana plačiu mastu, 
tad joje galėtų dalyvauti tau
tinės srovės vienminčiai, gyve
ną ne tik JAV, bet ir kitose ša
lyse, ir kad ALT Sąjunga tu
rėtų joje prideramą įtaką. Bend
rovės numatomos leidyklos vie
ta bus vėliua nustatyta, išaiš
kinus, kur tai leidyklai yra pa
togiausios sąlygos. Būtų siakia-
ma, kad leidykla pajėgtu leisti 
visą tautinės srovės veiklai bei 
minties reiškimui reikalingą 
leidinių sistemą. Komisija tuos 
planus jau perdavė susipažinti 
ir apsvarstyti Sąjungos valdy
bai. šiuo metu susižinoma su 
atskiromis vietovėmis dėl komi
sijos praplėtimo. 

Kituose laikraščiuose pasiro 
dė trumpų faktinių informacijų* 
apie seimą. Tik Sandara kaž
kodėl pareiškė labai didelį nepa
sitenkinimą, iš kurio atrodo, 
lyg Tautinės Sąjungos valdybos 
pasikeitimas būtų tiesioginis 
Sandaros pralaimėjimas... 

Iš Chicagos mums dėl to taip 
rašo: 

"Sandara čia iš tiesų savąja 
liga serga, todėl taip nervinasi. 
Ji nori parodyti, kad ir Tauti
nėj Sąjungoj esančios tos pa
čios nelaimės, kaip ir Sandaroj, 
tik ji nepastebėjo skirtumo, kad 
tie jos nemėgiamieji "užjūrie-
čiai" norėjo, kad A. Olis pasi-

AMERIKOS BALSO 
lietuviškajame skyriuje ligi šiol 
dirbo trys asmenys: pulk. K. 
Grinius, jūrų kapitonas P. La
banauskas ir J. B. Laučka. šiuo 
metu grupė padidinta: jau pra
dėjo ten dirbti Barbora Darlis 
ir P. šemetauskienė. 

Nuo birželio 3 dienos pradės 
veikti latvių ir estų skyriai. 

LIETUVIAI 
TEISININKAI 

ORGANIZUOJASI 
Gegužės 19 dieną Adelaidės 

mieste, Australijoje, įvyko Lie
tuvių Teisininkų D-jos Užsie
niuose Australijos skyriaus vi
suotinis susirinkimas. Pirminin
kavo EI. Reisonienė, sekretoria
vo Pov. Lukošiūnas. Australi
joje yra 44 liet. teisininkai, t. y. 
devintoji dalis visų tremty!® 
esančių lietuvių teisininkų. 

Skyriaus veikloje — Adelai
dės universitete teisę studijuo
jąs vilnietis Stasys Čibiras skai
tė paskaitą apie Australijos 
teismų santvarką, teisininkas 
Jonas Kalvaitis skaitė viešą 
paskaitą lietuviams iš teisės 
srities, E. Reisonienė Vasario 
16 d. minėjime skaitė paskaitą 
apie Lietuvos padėtį tarptauti
nės teisės šviesoje. 

Šiame susirinkime išrinkta 
nauja skyriaus valdyba: pirm. 
Jonas Kalvaitis, nariai: dr. Ed. 
Jansonas ir Vitalius Linkevi
čius. Taip pat išrinktas sky
riaus atstovas ir į visuotinį 
Draugijos suvažiavimą, kurio 
laukiama įvykstant Jungt. Ame
rikos Valstybėse. Australijos 
skyriui atstovauti duotas man
datas adv. Brunonui Kalvaičitli, 
gyy. Bostone. 

Ir Clevelande gyveną teisinin
kai pereitą šeštadienį turėjo 
steigiamąjį susirinkimą, kuria
me iš 18 čia gyvenančių Lietu
vos teisininkų dalyvavo 11. Nu
tarta steigti Draugijos skyrių 
ir išrinkta valdyba: pirmin. J. 
Liūdžius, nariai: A. Gailiušis ir 
V. Rastenis. 

M "Buhalterijos klaida' 
Clevelande 

Neseniai Detroite buvo pirmą 
kartą Amerikoje vaidinta Vyt. 
Alanto trijų veiksmų komedija 
"Buhalterijos klaida". Dabar šį 
sekmadienį, birželio 3 d., šis vei
kalas vaidinamas antrą kartą 
Amerikoje. Balfo 68 skyriaus 
rengiamame vakare "Buhalteri
jos klaidą" vaidins buv. Lietu
vos Karių Teatro vadovo Vlado 
Braziulio vadovaujamoji dra
mos studija. Vaidinimas vyks 
Clevelando Lietuvių salėje. Pra
džia 5:00 vai. p.p. 

LIETUVIAI EVANGELIKAI 
REFORMATAI! 

Norime susižinoti ryšium su 
svarbiais mūsų bažnyčios rei
kalais, tarp kita ko, su įvyks
tančiu Synodu Chicagoje š. m. 
birželio 23 - 24 d. 

Būkite malonūs pranešti 
vo adresus H. Y. žiūrienei, 
32180 West Lake Rd., Avon 
Lake, Ohio, arba telefonu Avon 
Lake 3-3145. 

Synodo posėdžiai vyks Chica
goje, Salem Ev. Reformatų baž
nyčioje, 6824 So. Emerald Ave. 

liktų vadovybėj, o Sandaroj "už- ,. -
jūriečiai" norėtų, kad Vaidyla Pirm°J° P°sedzl° Pradzw birfo-
nepasiliktų..." . ,^° 23 d., 5 vai. p. p. 
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KAS ir KUR 
• J. S, Bačiūnas, Sodus, Mich., 
išleido dr. Jono Balio knygelę 
"Tautosaka apie dangų". Knyge
lė 24, didesnio formato puslapių. 
Kaina 60 centų. 

• Dail. Viktoras Petravičius 
Chicagoje atidaro savo darbų 
parodą. Paroda bus atdara tik 
du šeštadienius ir du sekmadie
nius. 

• Vokietijoje amerikiečiai iš 
tremtinių organizuoja užsienie
čių legioną. Savanoriai karinį 
apmokymą išeis Amerikoje. 

• Prof. A. Sennas, dirbąs Phi-
ladelphijos universitete, šią va
sarą skaitys lyginamosios bal
tų — slavų — germanų kalboty
ros paskaitas Kalifornijos uni
versitete. 

• Kompozitorius J. Žilevičius 
atidavė spaudai naują savo kū
rinį — operetę "Artistai". 

• Toronte lietuvių inžinierių 
draugijos valdybą sudaro: J. 
Sližys, V. Balsys, J. Dragašius, 
A. Ciplijauskas ir V. K. Bal
sys. 

• Dail. A. Tamošaitienė ir A. 
Mažeikaitė — Veselkienė, už 
išstatytus parodoje kilimus ir 
rankdarbius Kanados rankų dar
bams remti draugijos paodoje 
gavo specialias premijas. A. Ta
mošaitienė gavo premiją už kili
mą "Pirmosios Kalėdos Kana
doje" 

• Kanadoje birželio X d. vyksta 
visuotinis gyventojų surašymas. 
Kanados lietuvių organizacijos 
ir laikraščiai ragina lietuvius 
užsirašyti tik lietuviais. 

• Kanadoj lietuvių laikraštis 
Nepriklausomoji Lietuva šven
čia 10 metų sukaktį. Ta proga 
laikraštis išėjo žymiai padidin
tas. 

• Venecueloje kun. A. Saba
liausko iniciatyva leidžiamas 

a 
laikraštis Tėvų Kelias. Laikraš
tis eina trečiuosius metus ir da
ro gražią pažangą. Dabar, gyvi
nant laikraštj, sudaryta redak
cinė kolegija, kurion įeina, be 
kun. A. Sabaliausko, inž. L. 
Drangauskas, adv. A. Diržys ir 
dr. P. Neniškis. 

• Komunistų partijos įsakymu 
sukurta opera "Prie Nemuno", 
neva vaizduojanti lietuvių liau
dies kovas su vokiškais okupan
tais. Muzika A. Kleinickio, o lib
retas B. Dauguviečio ir St. Ylos. 
Juos mokė Maskvos literatai: 
Apuškinas ir Vinikovas. 

• Brooklyne gyvenąs dramos 
aktorius Vitalis Žukauskas reži 
suoja naują veikalą "Paskuti
nis šposas". 

• Australijoje suruošta naujų
jų ateivių (tremtinių) dailinin
kų kūrinių keliaujanti paroda. 
Paroda būsianti nufilmuota ir 
rodoma Australijos kinuose. Pa
rodoje ya gausus ir lietuvių sky
rius, kurį tvarko dail. Bistrk-
kas. 
• Vilniaus dramos teatro akto
rė Albina Katiliūtė dabar dirba 
Hartfordo amerikiečių teatre. 

Australijoje gyvenanti iš
raiškos šokio šokėja Elena Ke-
palaitė eilėje Australijos miestų 
surengė koncertus. Koncertai 
turėjo didelį pasisekimą. 

RYŽKIMĖS DIDESNIEMS DARBAMS 
Jrcšventus Nepriklausomybes (.veiklai. Birželio skaudžių įvykių 

paskelbimo ir kartu 10-ties me
tų mūsų brolių - seserų žudynių 
pradžios sukaktį, beveik visose 
lietuvių kolonijose vėl grįžo nor
mali nuotaika, kurią galėtume 
apibūdinti taip: "šių metų pa
reiga atlikta, padarėme ką ga
lėjom, laikas vėl atsidusti." Dar 
kartą buvo įrodyta, kad vasa
rio 16-tos proga mes mokam 
nemažai nuveikti. Bet, deja, 
dažnai tuo meteoriniu žybtelė
jimu ir užsibaigia mūsų kolo
nijų visa metine veikla Lietuvai 
išlaisvinti. 

"Darome, ką galime" — daž
nas ištaria. Bet, va, imkim ir 
širdingai kiekvienas savęs pasi-
klauskim, ar 

tikrai darom viską, ką galime? 

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

LIETUVIU NAUJIENOS 
332 N. 6th St., Philadelphia 6, Pa. 

Supraskime mūsų artimųjų 
tėvynėje dabartinį gyvenimą. 
Argi jų likimas nėra panašus į 
tų sudužusio traukinio ar lėk
tuvo mirštančių ir pagelbos 
šaukiančių keleivių likimą? Ar 
mes galėtume įsivaizduoti juos 
laukiančius pagelbos dienas, mė
nesius? Kaip jiems atrodytų vi
si tie jų gelbėtojai, kurie, pasi-
krapštę aplink, vėl nueitų šalin 
juos palikdami ir tardami: "pa
darėm, ką galėjome, —mes tu
rime rūpintis ir savo gyveni
mu."? 

Arba vėl, — kaip atrodytų, 
sakysim, galvažudžių užvaldyto 
Chicagos dangoraižio gyvento
jams, kai su jais įsiveržėliai iš
darinėtų, ką tik nori, mėnesius, 
metus, o jų artimieji, kaimynai 
ir kiti tatai imtų laikyti nor
malia padėtimi. Lietuvos ir kitų 
pavergtų kraštų likimas įrodo, 
kad tokie paradoksai - pavyz
džiai tautų gyvenime dar te
bėra tikrovė. Tokiu mastu ma
tuodami savo gelbėjimo dar
bus pamatysime, kad jie dar 
nėra pakankami ir kad kiekvie
nas nepadarom to, ką galėtume. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
vykdo aukų vajų, kuris turi 
duoti lėšų Lietuvos firelbėjimo 

sukaktuvių proga bando vėl jį 
pagyvinti. Bet af ne perdaug 
mes esam patikėję, kad be pi
nigų nieko nenuveiksi? Ar mū
sų veikla taip pat nėra "pini
gas" Lietuvos išlaisvinime? 

Norėčiau tvirtinti, kad mes, 
bent šiuo momentu, ir be pini
gų labai daug galėtume padary
ti. Dar daugiau, — mūsų "nepi-
niginė" veikla galėtų atnešti ir 
keleriopai geresnius aukų va
jaus rezultatus. Prieš eilę metų 
Amerikos lietuviai visiems yra 
įrodę savo susipratimą ir pa
jėgumą surinkdami milioną pa
rašų Lietuvos Nepriklausomy
bei paremti. Sakykit, ar dabar 
nėra dar didesnis reikalas taip 
pat galingai pareikšti ne tik šio 
krašto, bet ir viso paąaulio 
tvarkytojams, kad mes žinom 
Lietuvos kančias, mes reikalau
jam pašalinti įsibrolėlį - plėšiką, 
— mes reikalaujam Lietuvos 
laisvės atstatymo. Peticijos 
spausdinimo išlaidos būtų be
veik visos šio didžioj© žygio iš
laidos, o jo pasekmės mažų ma
žiausiai būtų štai kokios: 

1. Išjudintume iki pat gelmių 
visą Amerikos lietuvių visuo
menę, 

2. Surastumu naujų draugų 
plačiojoj Amėrikos visuomenėje 
ir prisidėtume prie jos pilnes-
nio apsisrpendimo dabartiniame 
Amerikos jėgų sukaupime, 

3. Kartu su parašų petecijai 
rinkimu jungdami piniginį va
jų — laisvės ženklelių pardavi
mą —r-, daug vaizdžiau pasakytu
me kam lėšos reikalingos, 

4. Imdamies didesnių darbų, 
gausesnį lietuvių būrį palai
kytume budrume, neduodami 
jiems įsirausti į vien asmeniškų 
reikalų požemį ir apsirgti "kur-
mizmo" liga. 

i Jei su šia akcija kartu dar 
planingai surinktumėm valdžios 
pareigūnų ir žymesnių visuo
menės žmonių pasisakymą už 
Lietuvos laisvę, įsigytume dar 
daugiau įrodymų, kad, anot In

dian Gubernatoriaus Henry F. 
Schricker, "lietuviai tikrai šir
dingai nori laisvės ir nepriklau
somybės ir jie turi visas teises 
i JV' 

Mano konkretus siūlymas 
jfra: aplankykime lietuvius ir 
ateikime pas juos su Lietuvos 
laisvės peticija, su Lietuvos 
laisvės knygele ir su Lietuvos 
laisves ženkleliais. Jei ne visi 
nupirks laisvės ženklelį, tai lais
vės peticiją pasirašys kiekvie
nas, kas dar nėra Maskvos 
vergas, — pasirašys ne tik lie
tuvis, bet fr musų draugas ne
lietuvis. 

Ai tikiu, kad Amerikos Lie
tuvių Taryba turi pakankamą 
autoritetą tokiam žygiui orga
nizuoti, o Amerikos lietuvių vi
suomene, naujųjų jos narių pa
stiprinta, turi pakankamai jėgų 
didiems darbams vykdyti. Jei 
norime patys išlikti gyvi ir ga
jūs, jei norime daugiau padė
ti savo Tėvų žemei jos nelai
mėje, turime paklausyti Adomo 
Mickevičiaus patarimo: "Siek 
ten, kur vyzdys nepasiekia; 
Laužk tai, ko protas nepajėgia." 

Tad ryžkimės didesniems 
darbams! 

v. • • • 

G Y V Y B Ė S  K A I N A  
AtvažialftfČ į šitą kčfli 

žiemą. 
Trečią dieną, pavargęs be-

jieškodamas darbo, pasiklojau 
ant grindų matracą ir atsigu
liau. Miegas neima. Laukė šal
ta, net braška. Staiga išgirstu 

Įsigykite virimo knygą 
"TAUPIOJI VIRĖJA' 

Knygą paruošė 
p. H. Mačiulytė-
Daugirdienė.' 

"TAUPIOJI VI
RĖJA" patiekia 
300 įvairių val
gių gaminimo re
ceptų, daugumoj 
pačios autorės išbandytų. Jo
je rasime, kaip pasigaminti 
mūsų mėgiamuosius lietu
viškus valgius ir lietuvišką 
krupniką. 

Knyga įrišta plastika. Ją 
atidarius, ji neužsiverčia. Tai 
šeimininkėms sudaro didelį 
parankumą. Knygos kaina 
$2.00. 

Užsakymus siųskite: 
"EGLUTES" Administracija, 
P. O. Box 22, Brockton, Mass. 

baladojimą į antro augšto duris. 
k-* 

— Įleisk, meldžiu ... 
Paskui vėl storas kaimyno 

balsas atsiliepė iš vidaus : 
— O ar pinigų turi? Užmo

kėk už pereitą nedėlią 4 dole
rius. 

— Gerai, užmokėsiu, ' tik į-
leisk, šalta. 

— Įkišk pro plyšį po duri
mis 4 dolerius. Įkišk! 

— Gerai, gerai, įkišiu. Tik 
įleisk. 

Po ilgoko krapštymosi vėl 
balsas: ; 

— Įleisk, meldžiu, Šalta, būk 
žmogus... 

— Well, tai dabar įkišk dar 
2 doleriu už tris dienas inad-
vense, tai atidarysiu duris ir 
gali sau nakvoti. 

— Įleisk, neturiu aš daugiau. 
Uždirbsiu — atiduosiu. Greitai 
atiduosiu. Įleisk, šalta ... mano 
gi daiktai čia ... lova, įleisk! 

— Neturi dviejų dolerių, tai 
eik po velnių. Rytoj daiktus iš
mesiu ant stryto. 

— Įleisk, meldžiu ... šalta... 

— Nebaderiuok manęs, eik 
po velnių! — girdžiu jau per 
miegus. 

Ant rytojaus šeimininkė sa
ko, kad ji rado kamurkėlėj su
šalusį antro floro burdaunyką, 
polismonas jį išgabeno į ošpi-
talį. Paip jau visai pamėlynavęs 
buvo, ale ošpitaly nevaliojo at
gaivinti ir numirč. 

Vakare, eidamas pro antrą 
florą, girdžiu storą kaimyno ba
ritoną garsiai bumbant^ 

— Sveika Marija, mylistos 
pilna, melskis už mus griešnus 

dar dabar ir mūsų jsmerties valan
d o j . . .  

Turbūt už mirusiojo dūšelę, 
— nes kiekvienas dolerinį ti
kėjimą ' praktikuojantis Dievo 
sutvėrimas, kaip mano kaimy
nas, veržte veržiasi į dangų ... 

Seniausias ir gražiausiai ilitli-

truotas lietuviškos minties žsif*» 

nalas. 

MARGUTIS 

įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 
4 

Kaina metams $2.09 

Susipažinti siunčiamas 

dovanai. 

6755 So. "Western Ave. 

Chicago 36, 111. 

N A U J I E N Ą  

JUOZAS KBUMINAS 

NAKTIS VIRŠUM 
i ŠIRDIES 

Apysaka, vaizduojanti dviejų žmo
nių, vyro ir moters, jausmų kon
fliktų niuansus, dvasinius apsi
sprendimus ir tragiškų įvykių pa
sekmes. 141 psl., kaina $1.50. Kny
gos Bičiulių Klubo nariai, įmokėję 
$5.00 metinį mokestį, šią knygą 
gauna už $1.00, taip pat gauna 
naujausias Jurgio Savickio, Nelės 
Mazalaitės, Jurgio Jankaus, Liudo 
Dovydėno ir kitų žymiųjų autorių 
grožinės literatūros knygas. Rašy-
kitės į Knygos Bičiulių Klubo na
rius ir metinį $5.00 mokestį siųs

kite šiuo adresu: 

G A B I J A  
Brooklyn 11, N. Y. 
340 Union Avenue^ 

Pasimatymas bažnyčioje 
BALYS GRAŽULIS 

Žvalgydamasis nuo garlaivio denio 
j linksmai sužaliavusius Nemuno kran
tus, Beržupio pradinės mokyklos mo
kytojas šiukštys negalėjo nusikratyti 
jausmo, kad šioje kelionėje kas nors 
įvyks. Ir juo arčiau Kauno, tuo labiau 
šis nujautimas augo. Prieš kiekvieną 
nepasisekimą jį šitoks jausmas apim
davo. Grauždavo, spausdavo, neleisda
vo susikaupti jokiam darbui, kol, žiū
rėk, ir įvyko nemalonumas. ą 

To nerimo lydimas šiukštys ir į 
ministeriją įžengė. Bet šį kartą jo nuo
gąstavimai neišsipildė. Departamento 
direktorius maloniai jį priėmė, pasikal
bėjo, netgi jo akivaizdoj ateitį nule-

'miamą rezoliuciją ant prašymo užraše. 
Taip, viskas klojosi priešingai, ne

gu pranašavo jį kankinęs nerimas. Tie-
®a, nerimas ir dabar dar tebesilaikė, 
įet šiukštys jau žinojo jo priežastį. 
Tai nekantrumas greičiau palikti Berž
upio mokyklą, greičiau persikelti į 
miestą ir pradėti studijas. 

— Ne, ne visada nerimas blogi 
pranašauja, dažniau laimę I — sakė sau 
Šiukštys, skubėdamas atgal j garlaivį. 
Tas nerimas dabar jau buvo malonus, 
kaip niekada. Ir net kai jis atbėgęs į 

prieplauką tik nusidriekusią dfimų 
juostą virš Nemuno berado, net tada 
jo gera nuotaika nesubjuro. Tai jį da
bar net pralinksmino: 

— O vistik nemalonumas! 
Bet, nors iš šito nepasisekimo 

Šiukštys tik juokėsi, kito garlaivio lau
kimas visgi nedaug malonumo teikė. 
Jis pasivaikščiojo krantine, persivilko 
per senamiestį, apžiūrėjo vieną kitą 
bažnyčią, o vis dar marios laiko buvo 
prieš akis. Todėl, kai įėjęs į Vytauto 
bažnyčią pamatė prie altoriaus vyks
tančias jungtuvių apeigas, net lengvai 
atsiduso. Vis šiokia tokia pramoga! 

Be jaunavedžių ir mažo būrelio 
liudininkų, suoluose klūpėjo tik keletas 
moterėlių. Bažnyčioje buvo tamsoka ir 
vėsu. Tik-nuotakos ir pamergių balti 
rūbai skleidė malonią šviesą ir šilu
mą. Bet kai užgaudė vargonai, tarsi 
pilni skliautai pritvino iškilmingos rim
ties ir palaimingos laimės. 

šiukštys stovėjo prie durų ir ne
galėjo apčiuopti jame kylančių jausmų. 
Bežiūrint darėsi miela ir šilta, ir lyg 
koks pavydas dvelkė krūtinėje. Visuo
met tokiu momentu svetima laimė su
kelia vaizduotę ir jos sparnais neša į 

laimę, į trokštamą ateitį. Ne, negali
ma išlikti nepagautam ypatingos to
kios valandos nuotaikos. Ji apsiaučia, 
svaigina, džiugina, tartum tai būtų ta
vo paties svajonių įsikūnijimo valanda. 

Bet šiukščiui šią valandą tik silp
nutę tokios nuotaikos užuomazgą tete
ko pergyventi. Vos pradėjo krūtinė 
šilti, kai už jo sukaukšėjo lengvi žings
niukai ir netoli jo sustojo liekna, augš-
ta mergina. Ji iš karto patraukė jo 
žvilgsnį ir davė progą vaizduotei 
skleistis nauja, šiam momentui artima 
ir spalvinga kryptim. Gal momento 
nuotaikos įtakoje, nepažįstmoji jam 
pasirodė gražiausia moterim, kokią 
jis tik kada buvo matęs. Ir ne tik tai, — 
argi gali vaizduotė sukurti gražesnį 
paveikslą? — jis visą laiką ją svajojo 
ir jos laukė. Čia pat jo vaizduotė ap
rengė ją nuotakos rūbais ir jis pasijuto 
stovįs greta jos prie altoriaus ir gir
dįs nuostabos balsus. Jokia nuotaka 
negalėtų būti gražesnė! 

Ak, kur tik nenuneša vaizduotė! 
Jos apakintas, jis nematė rimto mer
gaitės žvilgsnio, įtemptai sekančio mei
lės įteisinimo aktą, nematė ant jos vei
do užslinkusio liūdesio šešėlio, nematė 
ir akių kampeliuose pritvinusių ašarų. 
Tik kai jos nuriedėjo skruostais, šiukš
tys pastebėjo ir nubudo iš saldaus sap
no. Ašaros? Tokią valandą! Jam pasi
darė keista ir graudu. Vienu metu jis 
pamat§ jos liūdesį ir išgirdo linksmą 
vargonų klyktelėjimą. Galutinai prasi

blaivęs, jis pamatė jaunuosius 
mingai, švitinčiais veidais žengiančius 
per bažnyčią. 

Dabar mergaitė įsmeigė žvilgsnį j 
jaunuosius. Pažiūrėjo — ir sukukčiojo. 
Net jos pečiai drebėjo iš graudulio. 
Verkė taip gailiai, kad net jaunieji ją 
pastebėjo, šiukščiui pasirodė, kad jau
nosios akyse švystelėjo triumfas, o jau
nojo — pykčio liepsnelė. Tik akimirks
niui, — greitai jie vėl sužiuro viens 
kitam į akis ir šilko čežėjimo lydimi 
išėjo iš bažnyčios. Lyg jų žvilgsnių su
trenkti, mergaitės keliai sulinko, pečiai 
nusviro ir ji nusileido ant kelič. 

— Ko tik neatsitinka pasaulyje, — 
galvojo šiukštys. — Neįmanoma būti 
laimingiems visiems kartu. Toks jau 
gyvenimo dėsnis, kad vieno laimėjimas 
kam nors kitam yra skausmas. Kaip 
ir čia, varžovė triumfuoja, o nelaimin
goji ašarose plūsta. Iš tiesų, nėra skau
džiau, kaip matyti kitą tavo laimę nu-
sinešant. Ir kiek dėl panašaus nusivyv 
limo netenka pusiausvyros, kiek koyd-
ja ... ar jieško kančių- galo amžinąmė 
miege. 

Jis dar kartą pasižiūrėjo į klūpafti* 
ci§ mergaitę. 

— Ne, šita nė Iš kovojančių. 
Ir tikrai, jos akyse nebuvo matyti 

keršto liepsnelių,- tik begalinis liūde
sys, vien trapus švelnumas. Tokios kaip 
tik lengviausiai palūžta. 

— Vargšė... —- pusgarsiai ištar® 
šiukštys ir išėjo iš bažnyčios. 

Vestuvininkų jau nesimatė. Jis daf 
kartą perėjo senamiestį, grįžo atgal ir 
vis negalėjo užmiršti matyto vaizdo. 
Jis jautėsi prislėgtas ir vis galvojo: 

— Ko ji atėjo? Kvaila. Paskutinį 
kartą pažvelgti j mylimojo veidą... 
O gal įsitikinti, kad tikrai viskas žuyįi? 

Ir štai jis ją vėl pamatė. Ji stovėjo 
ant tilto ir palinkusi ant turėklų neju
dančiu žvilgsniu žiūrėjo į Nemuno gel
mes. Pro šalį ėjo žmonės, o ji vien tik 
Nemuną tematė. Jis priėjo ir pasirėmė 
ant turėklų netoliese, kad galėtų stebė
ti jos liūdesį. Bet liūdesio jos veide da
bar nesimatė —' dabar jį dengė, lyg 
kauke, šalta rimtis. 

— Ta rimtis, — galvojo šiukštys, 
— nieko gera nežada. Iš viso, vandens 
meilė tokioje būsenoje tik nelaimę ža
da. Vanduo lyg magnetas traukia nusi
vylusius. Kiek jau tokių nusinešė ban
gos... 

Ir jam pasidarė taip gaila vargšės 
mergaitės, kad lyg kokia jėga stūmė 
prieiti, švelniai, lyg vaiką, apkabinti, 
paguosti ir grąžinti jai laimės viltį. 

Stūmė, o tačiau nesiryžo. Galvo
je kūrėsi sakiniai, rinkosi gražiausi 
žodžiai, o pajudėti negalėjo. Nuo tiįf 
pastangų prašnekinti nepažįstmąją jį 
net drebulys krėtė, o vistiek trūko va* 
lios. Ir kai atrodė, kad jau štai dabar! 
pajudės* ji atsitiesė ir vis tokiu nejuęk 
riu žvilgsniu grįžo atgal. Nei pats ne
si jusdamas, jis pasekė iš paskos. 

(Bus daugiau) 
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SIMTANUOS1MTINIS 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 

Kai visa šeima atsisėda prie vairo 
Jonas Pakrantis, kaip šimta-

iiuošimtinis lietuvis, mėgo gam
tą. Per visą savaitę dirbdamas 
prie konvejerio, jis svajodavo 
apie šeštadienį bei sekmadienį, 
kada kartais draugai pakvies
davo Pakrančius ' išvažiuoti už 
miesto, žinoma, ne be to, kad 
Pakrantis nebūtų turėjęs iš
klausyti savo žmonos nuolati
nį priekaištėlį, kad "jei mes tu
rėtume savo mašiną..." Vyras 
nebesiginčydavo, tik ramiai at
sakydavo, kad vasarą tikrai bū
tų gera turėti nuosavas auto
mobilis savaitgaliais pabėgti iš 
dulkino ir dvokiančio miesto, 
bet kad tai būtų visdėlto nepro
duktingas pinigų išmetimas, juo 
labiau, kad draugai neužmirštą 
savo kaimynų ir važiuodami už 
miesto pakviečią ir juos. 

Ir tikrai, Pakrančiams taip 
palankiai susiklostydavo aplin
kybės, kad jų draugai pakvies
davo juos išvažiuoti už miesto 
beveik kas sekmadienis. Daž
niausiai jie važiuodavo su savo 
kaimynais Kanapėnaii* kurie 
neseniai nusipirko fordą. 

Petras Kanapėnas, žinoma, 
sėda prie vairo, jo sūnus, Šarū
nas, sėda šalia tėvo, o prie jo 
Adėlė Kanapėnienė. Užpakali
nėje sėdynėje susėda Pakran
čių šeima. Ir prasideda iškila į 
gamtą. Ir taip pat nuo pirmojo 
pasisukimo prasideda šeimyni
nės diskusijos apie automobilio 
vairavimo meną. Tos diskusijos 
būna juo aistringesnės, kadangi 
Adėlė Kartapėnienė taip pat mo
kosi vairuoti ir, rodos, jau yra 
išlaikiusi pirmuosius automobi
lizmo egzaminus policijos nuo
vadoje. O kaip žinoma, bendra 
specialybė žmones dar labiau 
suartina ir pagimdo šimtus dis
kutuotinų klausimų. Kas be to, 
kad savo žodžio neįterptų ir 
jaunasis Kanapėnas, nes jis yra 
persiėmęs automobilizmo dva
sia nemenkiau už tėvus ir kai-
kada parodo savo žinojimą ne 
tik žodžiu, bet ir veiksmais, ku
rie tėvą Kanapėną blaškia tie
siog į pasiutimą bei sukelia nuo
širdų norą čia pat vaikui išper
ti kailį... 

Tuo būdu Pakrančiai traukia 
į gamtos prieglobstį automooi-
liu, kuris vairuojamas kolekty
viniu šeimos principu. Kanapė-
nų automobilizmo aistra neno
romis įtraukia į savo srovę ir 
Pakrančius. Ypatingai gan gi
liai tą aistrą išgyvena Birutė 
Pakrantienė, kuri, kaip žinome, 
pati norėjo turėti ir, tiesą sa
kant, tebenori pirkti automo

bilį ir būtinai sėdėti už vairo. 
O kadangi, pagal minios psicho
logijos principą, daugumasx už
krečia mažumą, tai ir Pakran
tis beveik nebeturėdavo laiko 
gėrėtis gamta, o, noromis neno
romis, privalėdavo dalyvauti, 
jei ne aktyviai, tai bent pasy
viai, visos mašiocNB bendrose 
diskusijose. 

Stok, raudona! — sušun
ka neramiai Kanapėnienė. — 
Tu neteisingai pasukai: reikėjo 
porą pėdų arčiau sustoti prie 
kryžkelės. Dabar važiuok, ka
dangi ana mašina jau pajudėjo. 
Važiuok, žalia! Šarūnai, nekišk 
n^gų prie vairo! — kepštelėjo 
Kanapėnienė per nagus savo 
vaikui, kuris mėgino tėvui pa
dėti pasukti vairą. 

— Gerai, kad gavai, dar gau
si ir nuo manęs, — pridėjo ir 
tėvas. 

— Pagazuok truputį, čia ge
ras kelias, — patarinėjo Kana
pėnienė. — Mus visi pralenkia. 
Stok, raudona! Užimk antrą li
niją, reikės sukti į kairę. Ot 
žioplys, nebesuspėjo. Kaip . tu 
dabar pasuksi ? Reikės daryti 
U, o bedarant gausi į šoną. Mo
toras šiandien kažin kaip keis
tai ūžia: gal vandens nėra? Be 
reikalo tu šiandien rytą mašiną 
plovei: matai kiek dulkių? Vis-
tiek apdulkės ... Matei, kaip 
tas velnias pralėkė. Vos nepri-
silietė prie sparno. Bet tu čia 
nekaltas: anas kaltas. Kur ta 
policija: tokiam tipeliui tikrai 
reikia tikėtą prisegti. Stok, rau
dona ! Ko anas taip veržiasi, 
kaip telyčia į burokus? Tikrai, 
ką šiandien ta policija daro? 
Toks judėjimas, o nė vieno 
tvarkos .dabotojo. Stok, raudo
na ! Dabar važiuok, jau žalia ... 

Petras Kanapėnas atitinka
mai savo žmonai atsakinėjo. 
Tuo būdu tęsėsi nepetraukia-
mas dialogas, kartais pritilda
mas, o kartais labai augštų gai
dų pasiekdamas, apie važiavimo 
taisykles, klaidas, posūkius bei 
apsisukimus, nebekreipiant jo
kio dėmesio į pakelės vaizdus. 
Visų Kanapėnų akys buvo įs
meigtos i priešakį, o mintyse — 
tik vairavimo taisyklės. Ir keis
čiausiai Pakrančiui atrodė tai, 
kad tokios nuotaikos priešaki
nėje automobilio sėdynėje vieš
pataudavo ne tik važiuojant iš 
miesto, kur judėjimas tikrai 
buvo didelis ir kur, tiesą sakant, 
nebuvo ko dairytis, bet ir už
miestyje, kur prasidėdavo lau
kų erdvė, imdavo mirgėti žydį 

sodai, sodybos, tvenkinėliai ir 
upeliai. Visas tas gamtos grožis 
Kanapėriams dingdavo automo
bilizmo staiga pakilusioje aist
roje. 

Pakrantis įsispraudęs j kam
pą ir prikišęs galvą prie atviro 
mašinos lango,, tartum žuvis 
prie eketės dienos metu, godžiai 
traukdavo gaivinantį orą į pri
dulkėjusius plaučius, stengda
masis negirdėti savo kaimynų 
pokalbio prie lango ir grožėtis 
pralekiančios obelaitės baltais 
žiedais, ežerio tvikstelėjimu ar
ba gėrėtis vėjelio dvelktelėjimu. 
Kartais jis dėl juoko pamėgin
davo atkreipti ponios Kanapė-
nienės dėmesį į gamtos grožį. 

— Ponia, žiūrėk, koks gra
žus miškelis! — staiga jis su
šukdavo. 

— Miškelis? Kur? O, koks 
gražus!... Petrai, žiūrėk, kur 
važiuoji: reikėjo pasukti ne čia, 

o ten! Pirmoji taisyklė: prie 
vairo nesnausk! tinote, ponas 
Pakranti, vairuoti ne taip leng
va. Andai mane vyras mokė, 
tai po poros valandų grįžau vi
sai šlapia, kaip višta iš kūdros 
ištraukta... 

— Aš maną®, — pritariamai 
palingavo galvą Birute... Ot 
graži mašiną pravažiavo: pa-
kardas f taiga ji sušuko 
žvilgterėjusi pro langą. 

Ir prasidėjo nepabaigiama 
kalba apie mašinų firmas, jų 
grožį, geras ir blogas savybes; 
jų kainas ir tt., ir tt; Kanapė
nienė lygiai su tokiu pat užside
gimu palaikė kalbą apie auto
mobilių ' markes su Birute, kaip 
ir patarinėjo savo vyrui kaip 
važiuoti ir kaip nevažiuoti. Ro
dėsi, kad apie kitką kalbos ne
bebuvo, kad automobiliu prasi
dėjo ir baigėsi visi naujakurių 
troškimai... 

O Jonas Pakrantis sėdėjo s6-
vo kamputyje ir, dairydamasis 
pro langą, galvojo, kad Lietu
vos laukai artimesni širdžiai, 
kad ten gali sustoti kur pekeliui 
ir išsitiesti ant žolelės pamiš
kėje, kad ten ir vėjalis švelniau 
glamonėja ir gimtoji motina že
mė kitaip kvepia ... 

Įsteigta New Yorko 
Lietuvių Gydytojų Draugija 

DR. V. Tercijonas 

TREMTIS IŠLEIDŽIA ŽINOMĄ PUTINO ROMANĄ 

a l t o r i ų  š e š ė l y  
V J  s u s  t  r  i  i  t  o  m  u  s  vi« i o f «  k  » yIfti e  

Knygos Išleidžiama ribotas kiekis, užsisakykite U anksto 

Užsisakantieji U anksto laikomi knygos garbės prenume

ratoriais . Užsisakydami šią knygą remiame T r e m t i • 

visnintel} lietnvišką laikrašti, leidžiamą Vokietijoje, ir 

prailginame jo išsilaikymą 

KNYGA JAU BAIGIAMA RINKTI IR BUS ISSPAUSDUfM 

DAR SIŲ METŲ GEGUŽĖS M&NESIO GALE IR VISIEMS 

UŽSISAKIUSIEMS BUS TUOJ ISSIUNTINfiTA 

KNYGOS KAINA — 4 DOLERIAI 

Amerikoj knyga užsisakoma per TREMTIES atstovą: 

STEPONAS N AS VYTIS, 4579 W. 157 ST. 
CLEVELAND 11, OHIO 

Užsisakant sinčiami ir pinigai — 4 doleriai 

Gegužės 6 d. Brooklyne įvyko 
New Yorko Lietuvių Gydytojų 
Draugijos steigiamasis susirin
kimas, kuriame dalyvavo 25 gy
dytojai ir buvo išrinkta valdyba. 

Šitos draugijos nariais gali 
būti visi New Yorko mieste, 
valstybėje, bei aplinkinėse vals
tybėse gyveną lietuviai gydy
tojai, kaip tremtiniai, taip ir 
vietiniai. 

Gegužės 20 d. įvyko valdybos 
posėdis ir prisirašė dar 3 gydy
tojai. Valdyba pasiskirstė parei
gomis taip: 

Prof. V. Kanauka — pirmi
ninkas, dr. V. Paprockis ir dr. 
V. Tercijonas — pirmininko pa
vaduotojai, dr H. Brazaitis ir 
dr. Miiukaitė — sekretoriai, dr. 
Radzivonas ir dr. Daugėla — 
iždininkai.* 

Draugijos valdyba nutarė: 
' 1. Užmegzti ryšius su kitų 
tautų draugijom: latvių, estų, 
ukrainų, rusų, žydų, tikslu 
įsteigti bendrą tremtinių gydy
tojų organizaciją. 

2. Užmegzti ryšius su Lietu
vių Informacijo Biuru, kad jis 
padėtų įeiti į amerikonų spaudą 
apie tremtinių gydytojų padėtį. 

, Perskaitytas N. Y. L. Gyd. 
D-jos įstatų projektas, kuriam 
pavyzdžiu paimti buv. Liet. Tr. 
Gyd. Sąjungos Vokietijoje įsta
tai. Įdėtas punktas į įstatus, kad 
vienas Gydytojų Draugijos už
davinių yra šelpti gydytojus ir 
studentus medikus, patekusius 
į skurdą. Taip pat bus įdėtas 
punktas — išlaikyti lietuvybę 
ir dėti pastangas atgauti>I4etu-
vai nepriklausomybę. 

Nutarta surinkti lėšų ir skir
ti pašalpai šiems gydytojams: 
1. dr. Vytautui Bendoravičiui, 
Los Angeles, Cal., 2. prof. Juo 
zui Bagdonui, varpininkui, Vo
kietijoj, prancūzų zonoj, 3. prof. 
K. Buinevičiui, Austrijoj. 

Draugija įrašė į įstatus punk

tą, kad, kai bus įsteigtos lietu
vių gydytojų draugijos kituose 
miestuose (Clevelahde, Chicagoj 
ir kitur) ir bus sudaryta Ameri
kos Lietuvių Gydytojų Sąjunga, 
tai N. Y. L. Gly. D-ja automatiš
kai taps jos nariu. 

Kvietimus Draugijos nariams 
į visuotinius susirinkimus ir ki
tus pranešimus nutarta dėti į 
New Yorke išeinančius lietuviš
kus laikraščius. 

Dabar būtų eil§ Qevelando 
liet. gydytojams steigti savo 

.draugiją. Rochesterio (N. Y.) 
gydytojai rašė, kad jie jau or
ganizuojasi. N. Y. L. Gyd. D-jos 
sekretoriaus adresas: Dr. H. 
Brazaitis, 501 Hempstead Turn
pike, West Hempstead, L. Is
land, N. Y. 

I \l RADIJAS SAUKĖ 
PK1E GINIKLC 

Karo pradžia ir sukilimas Lietuvoje prieš 10 metų 

so^siAnian 
RAŠOMOSIOS MAŠINĖLĖS 

Prieš keturis mėnesius ii 
/ 

Austrijos atvykęs žinomas pre
kybininkas J. Karvelis apsigy
veno Chicagoje. Patyrėme, kad 
pas jį galima gauti rašomųjų 
mašinėlių su pilnu lietuvišku 
raidynu (kaip buvo vartojamos 
Įjietuvoje). Yra taip pat ir ženk
lai vokiškai rašyti. Suprantama, 
jos lygiai taip pat tinka rašyti 
ir angliškai. Mašinėlės vadina
mosios "kelioninės", bet galima 
rašyti kaip ir didžiosiomis. Kai
na maža ką tesiskiria nuo lie
tuviškai rašyti nepritaikintųjų 
mašinėlių kainos. Galima gauti 
ir didžiųjų mašinėlių su lietu
višku raidynu, tik jų reikia už
sakius palaukti apie 10 dienų. 

čia pat gž^ima gauti ir kai-
kurių lietuviškų plokštelių. 

Kreiptis galima šiuo adresu: 

Mr. J. Karvelis, 6529 S. Racine 
Ave. Chicago 36, 111. Telefonas: 

WEntworth 6-9576 

Vieną dieną B. B. pasakė, kad 
naujausias nurodymas yra toks: 
sukilimas prasidės trečią karo 
dieną ir ženklas bus duotas iš 
elektros stoties. Po to, kai elekt
ra užges trumpam laikui du kar
tus iš eilės, su trumpa pertrau
ka, visi skuba į numatytus su
sirinkimo punktus, kur gaus 
tikslias veiklos instrukcijas. 

— O ginklai? — paklausiau. 
—7 Gausim susirinkimo punk? 

te. 
— O kur mūsų punktas? 
To jis nežinojo, ši instrukci

ja man pasirodė nepatikima ir 
prieštaraujanti mums duotam 
uždaviniui. Apie ją M. nieko ne
girdėjo. Jis nustebo ir pažadėjo 
pasimatyti su savo ryšininku 
Bet tai jam nesisekė. Visa tai 
mane neramino. Gal gi bus spe
ciali instrukcija mūsų grupei? 
O jei nebus? Kur bėgti sukilimo 
ženklo sulaukus? Ir koks ženk
las bus duotas dieną? Jeigu 
naktį, tai jis pervelus mūsų rei
kale. Mums reikia žinoti iš anks
to, kad galėtumėm nakčiai ra
diofone pasilikti. Nuėjus naktį 
juk neįleis. Tada velniop visi 
planai ir belieka sunkus fronti-
nis puolimas. Tas neramumas 
tiesiog skaudino, o nieko aiškes
nio nesulaukėm. Ir kaip su mano 
vyrais? Ar jau laikas kalbėti? 

Taip aiškūs reikalai staiga 
susijaukė. O karo jbuvo laukia
ma tai ryt, tai poryt. 

II. TAIP MES UŽĖMĖM 
RADIOFONĄ 

Ankstyvą birželio dvidešimts 
antrosios rytą mane prižadino 
iš miego sprogimų garsas ir 
lėktuvų urzgimas. Kvapą už
gniaužęs sėdėjau lovoje ir įtemp
tai klausiau. Sprogimų garsas 
ėjo iš anapus Nemuno nuo aero
dromo. Karas? O gal pratimai? 
Smarkiai plakančia širdimi pa
žvelgiau pro langą. Vos tik bu
vo pradėję švisti. Kambaryje 
dar buvo tamsoka. Nesimatė 
nieko. Išbėgau į kiemą. Virš gal
vos, dar neįžiūrimoje prieblan
doje, urzgia lėktuvai. Vis tolyn, 
tolyn į aerodromą. Ir vėl spro
gimai. Jaučiu po kojomis net 
žemę virpant, širdis jau kūju 
muša, o dar nežinia... 

Staiga pamatau dūmų ka-

BALYS GRAŽULIS 

muolius virš aerodromo. Paskui 
ir liepsnų liežuvius. Karas! Jau 
ir rusų priešlėktuvinė artileri
ja šaudo. Karas! Lėktuvai grįž
ta, bet, nors jie skrenda žemai, 
prieblanda neleidžia ženklų įžiū
rėti. 0 v gal tai koks maskara
das? 

Visa šeima -stovime kieme ir 
spėliojame. Iš gretimo buto išė
jusi rusų karininko žmona įtiki
nėja mus, kad tai pratimai, bet 
jos nerimas išduoda, kad ji pati 
sau netiki. 

Kai lėktuvai puolimą kartoja, 
jau visai prašvitę. Skrenda že
mai. šį kartą aiškiai įžiūriu 
svastikos ženklus sparnuose. Jei 
ne rusė, šaukčiau iš džiaugsmo. 

Rytas buvo ilgas. Prailgo iki 
kančios. Norėjosi bėgti pas 
draugus pasidžiaugti, bet tokį 
ankstyvą metą galima sukelti 
įtarimą. Tenka laukti pusryčių, 
o taip sunku ... Ir nei jokios ži
nios per radiją. Kaunas duoda 
rytmetinę muziką, Maskva taip-
pat, o ką Berlyną* rėkia, negaliu 
suprasti. 

Kai po pusryčių išeinu į gat
vę, pro šalį dųzgia sunkvežimiai 
pilni apskurusių moterų, vaikų, 
ryšulių. Tai reiškia, kad vokia-
čiai smogė stipriai. Okupantai 
bėga. Galvoju, kad nereikės tri
jų dienų laukti, jau rytoj vokie
čiai gali pasiekti Kauną. Gal ir 
laikas sukilti pakeistas? ši min
tis spartina mano žingsnius. 

B. B. randu namie bedirbantį 
prie radijo siųstuvo. Siųstuvo 
dalis jis laikė paslėpęs, o dabar 
jos jau ant stalo. ^ 

— Montuoju siųstuvą, — sa
ko jis. — Jeigu su radiofonu nie
ko neišeitų, tai šį paleistumem 
į darbą. , . 

Kaikirių dalių jam trūksta ir 
jis mėgina jas pats pasigamin
ti. Ir špules persukti reikia. To
kio galingumo, kokio siųstuvas 
buvo, nelengva būtų pagauti. 
Reikia galingesnio. Tegu tik 
trumpomis bangomis, Jbet tai 
vis šis tas. 

— Kaip mūsų reikalai? — 
klausiu 

Jis buvęs pas ryšininką, bet 
iki šiol nieko nauja. 

Tai negerai. Jau laikas būtų 
paaiškėti, ši nežinia ir erzina ir 

rūpestį kelia. 
Palikęs jį prie darbo užsuku 

pas J. Tas jau butelį iš džiaugs
mo tuština. Išlenkiu stikliuką. 
Susidaužęs su juo ir kaimynais. 
Už laisvę geriam! Tada pasive* 
dęs jį į šalį sakau, kad šiandien 
negalima pasigerti. Nors dar jo
kio įsakymo nėra, bet jis kas 
minutę gali ateiti. Patariu jam 
būti namuose, kad reikalui išti
kus surasčiau. Namuose suju
dimas. Kaimynė rusė išsikraus
to. Jos vyras kažkur provinci-# 
joj tarnybos reikalais išvykęs. 
Prašo padėti jos daiktas į sto
tį nugabenti. Reikia. 

Krauna i maišą tik Lietuvoje 
įsigytą turtą, visa kita palieka 
mums. Toks ten ir turtas, kuris 
palieka. Vos užkeliu didžiulį 
maišą ant naujutėlio dviračio 
ir tik dideliu vargu nustumiu į 
stotį. O stotyje vaizdas net 
šiurpą kelia. Moterys verkia, 
vaikai rėkia, visur krūvos ryšu
lių ... Netvarka, sumišimas ir 
aimanos. Namo einu gailesčiu 
nelaimingoms būtybėms neši
nas. 

Ir visą dieną — lyg ant ža
rijų sėdėčiau. Išklausau kelintą 
kartą kartojamą Molotovo kal
bą. Lietuvos rašytojų ištikimy
bės pareiškimą, visas ugningas 
kalbas ir maršus, o žinių iš fron
to vis neužtinku. Gal tik išgąs
tis po pirmo smūgio, gal raudo
noji armija smarkiai laikosi? 

Pas M. į Žaliakalnį neinu. Ge
riau namie sėdėti, tai bent su
ras. 0 diena tokia ilga ... 

Gal šeštą valandą po pietų 
užeina B. B. Naujienų jokių. Tik 
įspėjimas: nestoti į vykdomą 
mobilizaciją, slėptis. Bet tai sa
vaime aišku. Kiek pasėdėjęs B. 
B. išeina į radiofoną, šį vakarą 
jis turi leisti kažkokį koncertą 
iš šviesofono. Tai truks, kokią 
valandą. Grįždamas jis užsuks 
papasakoti, ką girdėjo lp kokia 
nuotaika radiofone. 

Prigrasinęs jį, kad būtinai 
užeitų, pats einu ruoštis slėptu
vės nakčiai. Sodelyje dideli avie* 
čių krūmai, jų viduryje, manau 
sau, įsitaisysiu guolį. 

(Bus daugiau) 

MMmm 

Transportinis JAV laivyno lėktuvas ant pašlftižų buvo nusileidęs Šiaurės vandenyne 

«lit ledo tik 820 mylių nuo šiaurės poliaus. Tai pirmas toks bandymas. 
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Vytauto Didžiojo Karo Muziejus 
rusų ir vokiečių okupacijų metais 

GEN. STASYS RAŠTIKIS, 
buv. Lietuvos Kariuomenes Vad<k» 

1 (Tęsinys) 

Liepos 31 dieną Karo muziejų aplankė ir jį apžiūrėjo iš 
SSSR atsiųsti į Lietuvą naujasis Lietuvos liaudies kariuomenės 
vadas b. gen. Baltušis - žemaitis ir tos kariuomenės vyriausias 
politinis vadovas pulko komisaras Macijauskas. Jie apžiūrėjo 
Karo muziejų, išbūdami čia porą valandų. Komisaras Marijaus 
kas per apžiūrą darė daug kritiškų pastabų. Baltušis - žemaitis 
apžiūros metu pastabų beveik nedavė, tylėjo, nesakė, kas jo ma 
nymu yra bloga ir kas gera. Tik žuvusiųjų karių kriptoje pasa 
kė, kad "čia gerai padaryta." 

Apžiūrėję visus eksponatus ir grįžę į muziejaus viršininko 
kabinetą, Macijauskas griežtai puolė Karo Muziejaus odministra-
ciją už tai, kad visų Lietuvos kunigaikščių, karalių ir prezideptų 
eilėje paliktas prezidento A. Smetonos portretas. Liepė jį tuoj 
nuimti, o kitą dieną iš kariuomenės, štabo telefonu dar kartą tei
ravosi, ar A. Smetonos portretas jau nuimtas. 

Baltušis - žemaitis pasakė, kad reikėsią daug kas per
tvarkyti, daug eksponatų jau esą išimtat bet daug reikėsią dar 
išimti, Lietuvos tautinė kariuomenė esanti gerai atvaizduota, 
bet visai nesanti atvaizduota lietuvių revoliucinė kariuomenė, 
ir tt. "Dėl muziejaus pertvarkymo mes parašysime įsakymą", — 
pareiškė Baltušis - žemaitis. Bet jokio įsakymo tuo reikalu 
neišleista. 

T»? pačią dieną, kaip Baltušio - žemaičio ir Macijausko 
apsilankymo ir jų pastabų išdava, karo muziejus pasiuntė spau
dos ir švietimo skyriaus viršininkui tokį raštą (Nr. 564, 1949. 
VII.31.): 

V. D. (nors buvo jau uždrausta, bet šis pavadinimas raštuose 
dar ilgai buvo vartojamas) Karo muziejus, norėdamas, kad savo pa
skirtimi atitiktų Lietuvos kariuomenės dvasiai, pavaizduojant lietuvių 
tautos istorines kovas dėl laisvės, kariuomenės vadovybei pritarus, 
daro žymius pertvarkymus, kurių projektas išdėstytas pridedamame 
prie šio krašto apsaugos ministeriui raporto nuorašo. Be to, atsilankęs 
š. m. liepos 31 dieną kariuomenės vadas nurodė, kad muziejuje reika
linga praplėsti ir patobulinti: Napoleono skyrių, 1831 - 1863 m. skyrių, 
1914 — 1918 m. imperialistinio karo Lietuvoje eigą ir Lietuvos oku
paciją, kovas su lenkais, ir įsteigtas naujas skyrius: svetimomis kal
bomis išleistų apie lietuvių tautos kovas dėl laisvės dokumentų ir gra
viūrų skyrių ir 1918 — 1919 metų raudonosios kariuomenės skyrių". 

Raporte suminėtų ir kariuomenės vado nurodytų skyrių papil
dymas bei naujų skyrių įkūrimas pareikalavo naujų lėšų, kurios ne
buvo š. m. sąmatoje numatytos. 

Kadangi muziejaus pertvarkymas neatidėliotinas, tai prašau 
Tamstos pritarimo ir tarpininkavimo, kad skubos keliu būtų papildy-
Ta Karo muziejaus 1940 m. sąmata Lt. 47,000. 

Prie šio rašto pridėtame raporte krašto apsaugos minist
rui (Nr. 534, 1940.V1I.19.) be kitko nurodoma, kad: 

. . . Papildant Karo muziejaus uždavinius, ir turint tikslą la
biau išryškinti lietuvių liaudies kovas dėl savo laisvės, daromi žygiai 
geriau nušviesti šiuos laikotarpius: 

a) Baudžiavos laikotarpį, 
b) 18L1 ir 1863 m. sukilimus, 
c) Spaudos draudimo laikus, 
d) 1905 liaudies sukilimą, 
e) Didžiojo karo okupaciją, lenkų reakcionieriškus siekius ir 

visa kita, kas yra susiję su liaudies kovomis dėl laisvės, 
f) Lietuvos liaudies kariuomenės reorganizaciją ir gyvenimą. 
Be to, jau pradėtas organizuoti naujas skyrius — SSSR rau

d o n o j i  a r m i j a  . . .  i  

Rugpiūčio 4 d. Karo muziejaus saugūnas raportu Nr. 572 
pranešė Karo muziejaus viršininkui, kad: 

. . . rugpiūčio 1 dieną milicijai pranešus ir rikiuotėj* skyriaus viršinin
kui įsakius, Lietuvos tautinė vėliava 8 valandą pakeista . . . rugpiū
čio 3 dieną, Kauno kariniam viršininkui krašto apsaugos ministerio 
vardu įsakius, 19 valandą buvo pakeista Lietuvos valstybinė vėliava. 

Tokiu būdu jau per pirmąjį pusantro mėnesio laikotarpi, 
t. y. nuo birželio 15 d. iki rugpiūčio mėn. pradžios, Karo muzie
jus labai pajuto naujuosius Lietuvos šeimininkus: pasikeitė mu
ziejaus vadovybė, išnyko buvusios iškilmės prie Nežinomojo 
Kareivio kapo, užgeso aukuras prie paminklo žuvusiems už Lie
tuvos laisvę ir nepriklausomybę, jau nebeplevėsavo Lietuvos vė
liava Karo muziejaus bokšte, nutilo Laisvės varpas, o vėliau ir 
varpų muzika. 

Karo muziejus, buvęs visų tautinių iškilmių ir patriotinių 
jausmų atgaivinimo centras, apsigaubė liūdesio šydu. 

Pirmasis patvirtintas Karo muziejui pertvarkyti planas 
Komunistų tarpe buvo labai daug priekaištų Karo muzie

jui. Girdėta net nuomonių, kad tokia įstaiga turėtų būti iš viso 
uždaryta. Buvo pavojus, kad vieną gražią dieną bus įsakyta 
Karo muziejų visai likviduoti. Reikėjo taikytis naujoms aplin
kybėms ir naujiems reikalavimams. 

Muziejaus vadovybė išdirbo planą Karo muziejui papildyti, 
pertvarkyti ir pritaikyti naujiems reikalavimams. Rugpiūčio 8 d. 
tas planas raportu (Nr. 583) buvo pasiųstas "krašto apsaugos 
ministrui . Raporto pradžioje paaiškinta, kaip Karo muziejus 
organizuotas iki šiol ir kokius jis turėjo skyrius. Toliau sa
koma, kad: 

Bolivijoj gegužės pradžioj įvykusiuose przidento rinkimuose nei 
Vienas kandidatas negavo absoliučios balsų daugumos, bet dau
giausiai gavo Victor Paz Estęnssoro (kairėj), kuris yra pabėgęs 
nuo valdžios persekiojimo į užsienius. Pereito karo metu jis buvęs 
stipriai palankus naciams. Dabar jį daugiausiai palaiko cino ka
syklų (svarbiausios pramonės) darbininkai. Tačiau po šių rinkimų 
karinė junta privertė pasitraukti buvusį prezidentą ir paėmė val
džią j savo rankas. Juntos priešaky yra generolas Hugo Bolivan 
("dešinėj). Estensoro jį kaltina, kad jis sukliudė jam teisėtai bū
ti išrinktam per antrus rinkimus. Bolivijoj balsuoja tik apie 5% 
gyventojų, kadangi balsuoti leidžiama tiktai raštingiesiems. 

A N G L Ų  K A L B O S  
neįmanoma išmokti fe# vadovėlių ir žodyJH|. 

Didžiausias šios rūšies literatūros pasirinkimas 
yra Lietuvių Spaudos Centre "Gabijoje" 

V. PfiTERAITIS, Maiaslt llatuviikai angliikaa iodynaa, Mf' tar
timi, 418 psl., daugiau kaip 12,000 žodžių. Kaina $ Sf.00 

V. PfiTERAITIS, Didysis lietuviškai angliškas žodynas, daugiau 
kaip 30,000 žodžiu, 580 psl., didelio formato. Kaina $ S.00 

A.HERLITAS, Angliikai lietuviikas žodynas, 400 ps. Kaina $ 3.00 
A. LALIS, Lietuviškai angliškas ir angliškai lietuviškas žodynas, 

2 tomai kartu Kaina $ 14.00 
J. KUKANAUZA, Anglu kalbos gramatika lietuviams, 192 psl., 

Kaina $2.00 
V. M1NKUNAS, Anglų kalbos skaitymai, 164 psl. Kaina $ 1.20 

Anglų kalbos mokytojas, 174 psl Kaina $2X0 

Su užsakymu, pridedant po 15 centų smulkiais pašto 
ženklais persiuntimui, siŲsti kartu ir pinigus, čekius ar 
Money Order, adresuotus: 

G A B I J A  
340 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y. 

Kariuomenės vado ir politinio vadovo duotais nurodymais ir 
pageidavimais, pakeičiant senuosius skyrius, bei papildant Karo mu
ziejaus uždavinius, turint tikslą labiau išryškinti lietuvių liaudies ko
vas dėl savo laisvės, dabar daromi žygiai geriau nušviesti šiuos mūsų 
gyvenimo laikotarpius: 

1. Lietuvių tautos gynimosi TiatovS*: 
Piliakalnių sistematiškas suskirstymas tipologine tvarka. Pi

liakalnių fortifikacija. Pilys ir jų reikšmė gynimuisi. Svarbiausieji 
ginklai atitinkamiems laikotarpiams pavaizduoti. 

2. Santykiai su vokiečiais: 
Mindaugo laikotarpis. Vėlesni laikai. Svarbiausieji santykių 

momentai. 
3. Totorių antplūdis Rusijoje: 
Lietuva, kaip priebėga nuo totorių. Pavienių rusų kunigaikšT 

čių prisijungimas prie Lietuvos. Lietuvos santykiai su totoriais. Lie
tuva, kaip užtvara totorių veržimuisi j vakarus. 

4. Santykiai su lenkais: 
Didžiūnų įsigalėjimas. Lietuvos smukimas. 
5. Švedų invazija į Lietuvą: 
Gustavo Adolfo ir Karolio XII laikai. Lietuvių kovos su švedais. 
6. Napoleono laikotarpis Lietuvoje: 
Prancūzų kariuomenės žygiavimas per Lietuvą { Mltkvą ir 

pasitraukimas. Valstybės atstatymo viltys. 
7. 1831 ir 1863 m. sukilimai Lietuvoje: 
Skirtingi sukilimo dalyvių bajorų ir liaudies siekimai. Sukilimų 

malšinimas. Pasekmės, sukilimus numalšinus. 
8. 1914 m. karas Lietuvoje: 
Laisvosios Lietuvos kūrimas 1918 - 1920 m. 
Raudonosios lietuvių kariuomenės kūrimas ir jos veiksmai. Tau

tinės kariuomenės kūrimas ir jos veiksmai. Suvalkų sutartis ir jos 
sulaužymas. 

10. Lietuvos liaudies kariuomanl: 
Kariuomenės reorganizacija ir jos gyvenimas." 

Raporto pabaigoje sakoma, kad Karo muziejuje jau pra
dėtas organizuoti naujas raudonosios armijos skyrius. Prašoma 
pląnui pritarti ir jį patvirtinti. 

Planą patvirtino visa liaudies kariuomenės vadovybe. 
"Krašto apsaugos ministras" parašė tokią rezoliuciją: 

"Sutinku. Pagal šį planą sutvarkytas muziejus būtų kariniai 
istorinio pobūdžio ir atsiektų savo tikslą. D. gen. Vitkauskas, 194t). 
VIII.24." 

Liaudies kariuomenes vadas parašė: 
"Sutinku. Žemaitis. 10.VIII.40." 

Liaudies kariuomenės politinis vadovas taip pat patvirtino: 
"Sutinku. Macijauskas." 

Rugpiūčio 9 d. liaudies kariuomenės vadas Baltušis - že
maitis ir liaudies kariuomenės politinis vadovas Macijauskas 
patvirtino Karo muziejaus manomos leisti lietuvių ir rusų kalba 
brošiūros turinio planą. Ji numatyta pavadinti "Lietuvos pra
eities bruožai". Brošiūros turinyje numatyti skyriai: lietuviai 
seniausiais laikais, lietuvių valstybės įkūrimas, lietuviai ir ger
manai, Lietuvos sienų plėtimasis į rytus ir į pietus, užmezgimas 
glaudžių ryšių su Lenkija, didžiūnų įsigalėjimas ir valstybės 
silpnėjimas, socialiniai ir ūkiniai pakitimai XVI amžiuje, unija 
su Lenkija, valstybinis Lietuvos gyvenimas po Lublino unijos, 
visuomeniniai santykiai unijos laikais, kelias į valstybės žuvimą, 
Lietuva caristinės Rusijos valdžioje, baudžiavos panaikinimas 
ir tautinis atgimimas, pirmieji laimėjimai, Didysis Karas, oku
pacija, laisvos Lietuvos kūrimas, santykiai su SSSR. 

Šios brošiūros numatyta išleisti 15,000 egzempliorių. 
(Bus daugiau) 

Pažvelkim j  ateiti  
Dažniausiai mėgstama pa

barti praeitį: to ir to nepadary
ta, tą galima buvo kitaip su
tvarkyti. Praeities plakimas — 
lyg botago smūgiai į ^ vandenį. 
Praeitį apžvelgti reikia tik tam, 
kad žinotumėm, ką turime veik
ti ateityje, bet, saugok Perkū
ne, ne tam, kad gautumėm pro
gos lieti pamazgas sau ant gal
vų. Dar reikia pastebėti, kad 
praeitį pertvarko dažniausiai 
tie, kurie patys nieko nenuvei
kė, arba nesumano ką reikia 
veikti dabar. 

Ką mums padėtų praeities* 
plakimas, jeigu mes už keleto 
metų verkšlentumėm, kad šian
dien, kai visas pasaulis ruošia
si žūtbūtinei kovai, mes neruo-
šiam karinių dalinių, nesuda-
rom progos mūsų jaunimui susi
pažinti su šio meto naujoviškais 
ginklais. O kiek naujų "šio bran
duolinio (atominio) amžiaus 
išrastų ginklų, su kuriais tikro
viškai reikia susipažinti čia ne
turima galvoj slaptų — nepri
einamų ginklų),! 

Šiuo atveju kariškių leidžia
mas metraštis būtų pateisina
mas, jeigu jis skatintų vien tik' 
karo gynybos reikalų ruošimą. 
Juk reikia numatyti, kad Bal
tijos laisvinimo metu, jeigu ge
ras dėdė Šamas mums duos 
skolon ginklų, tai jais turėsime 
patys ir ginti mūsų kraštą ir 
sostinę Vilnių nuo įvairių "bro
lių", kurie, dar būdami suriš
tomis rankomis, jau grasina ne 
tik vėl išplėšti mūsų širdį Vil
nių, bet ir .pavergti mūsų žemę. 

, Gali būti, kad vienas kitas 
asmuo sielojasi ir šiais reika
lais. Bet vienas karys mūšio 
lauke ne kovotojas. Karinės gy
nybos galia glūdi drausmingai, 
vieningai ir su tikru pasitikėji
mu veikiančiame pasiryžėlių 
bury. 

Kiekvieno sumanymo - reikalu 
klabenama visuomenė. Bet per-
dažnas prašymas atbukina au
kotojų jausmą ir jie ne tik pen
kinės, bet ir vieno žaliuko ne-
iškrapšto, o iš kitos pusės — 

tie, kurie šaukiasi visuomenės 
pagalbos, visai užmiršta, kad 
jie irgi yra visuomenės dalis 
ir jiems reikia tik tam tikro su
sitarimo, kad jie patys taptų 
pajėgūs sumanytiems reika
lams įvykdyti. Todėl būtų tiks-

/ - . v» • 
lu, kad susipratę tautiečiai 
burtųsi į įvairių sričių, būtinų 
mūsų tautos gyvybei išlaikyti, 
nepermaldaujamų pasiryžėl i ų 
brolija®. Tokie sustiprinti dali
niai nekenktų dabar esamoms 
lietuvių draugijoms; atbulai, 
reikalui* esant, jas dar paremtų. 

Jeigu vienas veikėjas tauti
niame bare gali išarti didelę va
gą, tai jų šimtas gali kalnus 
nuversti. Ir galėtų ne tik vieną 
kitą knygą ar metraštį išleisti, 
bet skirti ir mokslapinigių kele-
tai jaunų vyrų, linkusių į vieną 
ar kitą karo mokslo^šaką, k. a.: 
lakūnų, tankų vadovų, prieš
tankinių ginklų, jūros kapitonų 
ir t.t. paruošti, čia turima gal
voj ne didelio skaičiaus paruo
šimą, bet nors keleto vadovų, 
kurie grįžę Lietuvon galėtų sa-
VO gimtąja kalba kitus išmoks

linti ir toms šakoms vadovauti. 
Kaip žinome iš praeities, lie

tuviai - amerikiečiai grįžę tė
vynėn atsižymėjo ne tik geru 
sumanumu, bet turėjo gerą var
dą ir pasisekimą. Tokie vyrai, 
išėję į gyvenimą, savo geradėjų 
neužirštų, o svarbiausia, ir pa
tys priklausytų tam rateliui ir 
toliau tęstų savo pirmatakų už
sibrėžtus tikslus. Tokiu būdu 
susidarytų įvairių gyvenimo ša
kų nemirtingi kovotojų būriai 
už savo tėvų žemės palikimą. 
Turint tokius būrius sustiprė-
tume ne tik tautiškai, bet ir 
žmogiškai. Nes žmogus esti 
stiprus dvasia ir pasitiki savim 
tik būdamas daugyje (masėje). 

Esant patikimame daugyje ir 
gyvenimas įgauna daugiau pras
mės bei malonumo, o ypač, kai 
žmogus jaučia, kad už jo pečių 
stovi šimtai draugų, kurie jo 
ir blogiausiose sąlygose neap
leis. Juo labiau svetimoj pa
dangėj toks patikimųjų ryšis 
tarp vienos tautos sūnų yra bū
tiniausiai reikalingas. 

Turint tai galvoje, kviečia 
šimtą karių, vienminčiy ir su
sipratusių lietuvių susiburti Į 
draugovę Lietuvos gynybai rei
kalingiems vyrams ruošti, šiam 
būriui susikurti nebūtinai rei
kia gyventi vienoje vietovėjf® 
(dabar pasaulis toks mažas), 
svarbu kad pasiryžėlis pasiža
dėtų ir tesėtų reikalą remti. II 
savo pusės pasižadu iki gyvdi 
galvos mokėti mažiausiai kai 
mėnesį dešimts dolerių šiems 
reikalams (turiu užtikrinti, kad 
mano visas turtas yra darbo 
rankos). 
"šia proga pravartu įsisamo

ninti, kad mūsų tėviškės miš
kuose kovoją didvyriai, grįžtant 
tėvynėn mūsų - bėglių su tuš
čiomis rankomis nepriims. Tu
rėsime jiems duoti ataskaitą, 
ką nuveikėme būdami laisvėje 
tėvynei iš vergijos vaduoti. 

Todėl pradėkime tikrą ir vy
rišką kovą. G. Mantas 

P. S. Atsiliepimus prašau 
siųsti G. Mantui, per šio laik
raščio redakciją. 

Visų maloniam dėmesiui 
Lietuviška vasarvietė, žinoma Stony Brook Lodge vardu, 

(neoficialiai dar vadinama Poetų Rezervatu) t pradeda sezoną bir
želio 2 d., šeštadienį. Ta proga tą pačią dieną 4:00 vai. pp. vasar
vietės vedėja, mums daugeliui pažįstama visuomenininke Pr. La
pienė, rengia gražią pramogą su puikia menine dalimi. Visi lie
tuviai kviečiami tą dieną į Stony Brook Lodge, Stony Brook, Long 
Island, praleisti kelias neužmirštamas valandas. Pramoga bus fo
tografuojama ir filmuojama. Jokio įžangos mokesčio nėra. 

Šia proga primename, kad vasarvietė dar turi laisvų kam
barių atostogoms ir kviečia lietuvius rezervuotis juos savo poil
siui. Taip pat čia priimamos įvairios išvykos, gegužinės, didesni 
pobūviai. Sąlygos — nėra palenkesnių už šias. „ / 

Tuo tarpu visi, kam leis laikas, susitikime birželio 2 d. 
Stony Brook Lodge, gražioje Lapių vasarvietėje prie Atlanto van
denų ir patys patirkime šią tiesą. 

DIRVOS ATSTOVAI 
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimy reikalais: 

Baltimore, Md. / 
Antanas česonis, 620 W. Cross St. 

So. Boston, Mass. 
Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway. 

Brockton, Mass. 
Bačiulis A., 81 Sawtel Ave. 

Chicago, 111. 
Jonas Paplėnas, 4416 So. Hermitage Ave. YA 7-0191 

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

Detroit, Mich. 
L. Bulgarauskas, 7313 Navy Ave. 

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

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

Waterbury, Conn. 
Vladas Varneckas, 2157 N* Main St. 

Hamilton, Canada 
Bronius Vengrys, 227 Brant St. 

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu St. 

* 

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Ave. 

Anglijoje 
J. Masanauskas, 58 Neufield Rd., Coventry, Warwick's 

Australijoje 
Povilas Lukošiūnas, Box 1665 M, G.P.O., Adelaide, S. A. 

Venecueloje v 
Antanas Diržys, c/o Crisalerias Nationales, S. A. 

Apartado 4532, Maracay. 
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KARTA KLAUSIAME 
13 tikrųjų i at mokyklų lietu

viškumo klausimas mūsų visuo
menei, ypač mokyklinio amžiaus 
vaikų tėvams, pedagogams, vi
suomenės veikėjams, pačiam 
janimui — rūpi ar nerūpi? 

Jeigu. rūpi, tai visų pirma 
reikia ramiai ir kiek galima 
tiksliau išsiaiškinti, ką turime, 
kokia padėtis. Tuo tikslu jau du 
kartus paskelbėme penkiolika 
klausimų. Ąr daug^kas atsilie
pė? Taip, turime jau keletą at
siliepimų, bet tik keletą. O juk 
iš kalbų apie tą reikalą atrodo, 
kad turi būti šimtai atsiliepimų, 
nes juk tikrai šimtai yra, kurie 

šituo reikalu rūpinasi, dėl jo 
skundžiasi, priekaištauja, susi
rinkimuose kelia sumanymus, 
laikraščius ragina, kad jie ra
šytų, judintų tą reikalą... Ko-
dėlgi, kai klausimas bandomas 
iš esmės pajudinti, taip mažai 
rankų tepajudėjo, kad savo bent 
žodelį (dar ne veiksmą!) prie.^uomenininkams tai buvę nebu 
to pridėtų? 

Įsivaizduokim!, kas būtų, jei 
bent keliolikoj didesnių miestų 
būtų įsteigta po mokyklą — tik
rai lietuvišką mokyklą, žinoma 
suderintą su vietos reikalavi
mais, bet vistiek tokią, kokios 
lietuviams reikia, o tokioje Chi-

kagoje — bent kelias! Ar nebū-
taip, kad tos mokyklos liktų tuš
čios vien dėl to, kad į jas gali 
kaikam tekti kokį pusvalandį il
giau eiti, negu į nelietuvišką? 

Iš tiesų — gal ee reikalo bur
na aušinama dėl tų lietuviškų 
pamokų? Juk, jeigu tėvams, vi-

vę, tai kam dar kalbėti? 
Na, dar netikime, kad taip ne

rūpi niekam,tas dalykas. Todėl 
dar. kartą klausiame — kartoja
me tuos 15 klausimų su visais 
paaiškinimais kaip atsakyti, šie 
atsakymai, jeigu greit bus at
siųsti, dar nebus daug pavėlavę. 

Lietuvių vaikų mokymo klausimas yra nepaprastai svarbus ir susiduria 
su dideliais sunkumais. To klausimo neišspręsime ir reikalo nesutvarkysi
me atsitiktiniais padejavimais ar pasiginčijimais laikraščiuose. Visų pirma 
reikia aiškiai matyti, ką turime, ko trūksta ir ką galime. Tik tada bus gali
ma nuspręsti, kas ir ką turi daryti. Bent iki ateinančio rudens tą dalyką rei
kėtų tinkamai išsiaiškinti. Bet nera centro, kuris turėtų visas žinias apie 
esamą padėtį ir galimybes. Todėl kviečiame į pagalbą visus skaitytojus, 
prašydami padėti surinkti reikiamas žinias, atsakant į šiuos klausimus: 

1. Ar jųsų gyvenamam mieste 
yra mokyklų prie lietuvių pa-
parapijų? 

2. Jei yra, tai kiek? 

3. Kaip jos vadinasi ir koki 
jų adresai? 

4. Ar jūsų mieste yra nepa
rapinių, lietuvių (orgafiizačijų, 
vienuolynų ar kitų) išlaikomų 
mokyklų? 

5. Jei yra, tai kiek ir kokių 
(pradinių, aukštesnių, specia
lių)? Kaip jos vadinasi, koki jų 
adresai, kas jas laiko? 

6. Kuriose iš tų mokyklų yra 
šių dalykų pamokos: 

a)tikyba lietuviškai; 
b) lietuvių kalba; 
c) Lietuvos istorija; 
d) lietuvių literatūra arba 

bendra lietuvių tautos 
kultūros apžvalga; 

e) Lietuvos geografiją. 

Jei kuriose dėstoma, tai kurie 
iš tų dalykų, po kiek valandų 
per savaitę, ar tik šeštadieniais, 
ar kitomis savaites dienomis po 

pagrindinių pamokų, ar tos pa
mokos yra įtrauktos į pagrindi
nį pamokų tvarkaraštį? Kas 
dėsto? 

7. Kiek mokinių kurioje mo
kykloje ir kurias iš tų pamokų 
lanko? Ar tos pamokos skirtos 
tik tos pačios mokyklos moki
niams, ar ir kitas mokyklas lan
kantiems? Ar jos taikomos tik 
pradinių ar ir aukštsniųjų mo
kyklų mokiniams? 

8. Tose lietuvių laikomose mo
kyklose, kuriose dabar lietuviš
kų pamokų nėra, kiek mokinių 
tas pamokas lankytų, jeigu jos 
ten būtų įvestos? 

9. Kada tokios pamokos įves
tos, ten, kur jos jau yra? Kieno 
rūpesčiu tatai padaryta? Ar bu
vo tam kliūčių? Jei buvo, tai ko-
kokių ir kuriuo būdu jos nugalė
tos? 

10. Kur dar nėra lietuviškose 
mokyklose tokių pamokų — dėl 
kokios priežasties nėra, ar kas 
rūpinasi, kad būtų? Ar sutinka
ma kliūčių, bei kokių? 

11. Kur tokios pamokos jau 
yra — ar jos vyksta patenkina-

% jnai? Jei ne — dėl kokių aplin
kybių? 

12. Kiek maždaug vaikų iš su
sipratusių lietuvių šeimų leidžia
ma jūsų mieste | nelietuvių lai
komas mokyklas (valdines arba 
privatines)? 

13. Ar yra galimybes tose ki
tose mokyklose turSti lietuvių 
vaikams reikalingų pamokų? Jei 
taip, tai kokiomis maždaug są
lygomis? 

14. Ar nelietuvių laikomose 
mokyklose sutinkama kokių pa
stangų mokinius nutautinti? 
Ar mokiniai nesusidaria su pa
nieka ar smerkimu iš mokytojų 
ar mokinių pusės, jei jie pasisa
ko esą lietuviai? 

15. Ar būtų prasminga steng
tis įsteigti jūsų mieste lietuvių 
mokyklą, suderintą su visais val
džios reikalavimais mokykloms, 
bet vedamą lietuvių dvasioje? 
Jei taip — kokios būtų galimy
bes tokiai mokyklai steigti? 

I ŠIUOS KLAUSIMUS ATSAKYTI YRA KVIE

ČIAMI VISI, KURIE QUS JUOS PASKAITĘ 

Atmeskite tą mintj, kad "kas nors ir be manęs at-
atsakys". Ramia sąžine neatsakyti galima tik tada, 
jei patys savo' akimis įsitikinsite, jog iš jūsų miesto 
jau yra siunčiamas išsamus atsakymas ir tikrai 
nebeturėtumčt kuo tą atsakymą papildyti. Nesirū
pinkite, kad iš to paties miesto gali būti daug at
sakymų: kuo daugiau atsakymų, tuo daugiau bus 
Žinių ir bus galima sudaryti pilnęsnį vaizdą. Vie
name atsakyme gali būti ir klaidų, o sulyginus 
4ftugelj, bus matyti, ką reikia patikrinti, ir tuo 
klaidos galės būti atitaisytos. 

ATSAKYMUS PRAŠOME RAŠYTI TOKIA EILE, 
jKAIP RANDATE ČIA SURAŠYTUS KLAUSIMUS. 

Ifera* reikalo atsakymuose pakartoti klausimą: už
tenka pažymėti tik klausimo jiiimerį ir tuojau 
rašyti atsakymą. 

ĄTŠAKYKITE TIK TIEK, KIEK ŽINOTB 

Higu į kurj klausimą negalite pilnai, tiksliai atsa
kyti, tat atsakyte nors tiek, kiek žinote. Jei į kū
lį klausimą nieko negalite atsakyti — praleiskit# 
jį visai atsakyme nepaminėtą. 

ATSAKYME PRAŠOMA ĮRAŠYTI IR PILNĄ 

SAVO ADRESĄ 

Atsakymo pradžioje prašoma stambesnėmis raidė
mis pažymėti, iš kokio miesto tas atsakymas yra: 
tai palengvins atsakymų sugrupavimą. Pabaigoje 
prašoma pažymėti ir savo tikslų adresą. Tai yra 
reikalinga tam, kad būtų galima žinių davėją ko 
papildomai paklausti, ypač tokiais atvejais, jei 
paskiruose atsakymuose pasirodytų nevienodumų 
ar prieštaravimų. Tai padės surinkti teisingesnių 
ir rūpestingiau patikrintų žinių. 

FglDĖKITE IR SAVO SUMANYMŲ BEI INFOR

MACIJŲ, JEI TATAI NETELPA ATSAKYMUOSE. 

Visi tie atsakymai ir sumanymai bus redakcijos 
tam pakviestų asmenų peržiūrėti, žinios sutvarkytos 
ir gautas lietuviškų mokyklų bei mokymo padėties 
vaizdas bus viešai paskeltas. Tai, tikimės, sudarys 
rimtą pagrindą svarstymui ir sprendimui, ką lie
tuviams Amerikoje šioje srityje reikia daryti. Todėl 
ir kviečiame visus lietuvius nuoširdžiai ir veikliai 
dalyvauti šio klausimo svarstymo bei sprendimo 
parengime. Atsakyti kviečiame kaip galima grei
čiau. Stenkimės, kad iš visur atsakymąi susirinktų 
iki šio mėnesio vidurio. 

Trys sekmadieniai Newarke 
Newarko ir apylinkės lietuvių 

tremtinių draugija gegužės 13 
dieną surengė iškilmingą moti
nos dienos minėjimą, šv. Trejy
bės bažnyčioje pamaldas už mo
tinas atlaikė ir atitinkamą pa
mokslą pasakė kun. M. Totorai
tis, tremtinių draugijos pirmi
ninkas. Po pamaldų parapijos 
salėje įvyko iškilmingas posėdis, 
kuriame buvo paskaita apie lie
tuves motinas, buvo atitinkamų 
deklamacijų, tremtinio M. Ber
noto vadovaujamas parapijos 
choras dainavo, senoms lietu-
vėms motinoms P. Klajūnie-
nei, U. Gapšienėf, M. Viktažen-
tienei ir A Puanckevičienei 
tremtiniai įteikė gėlių. 

Viskas tvarkoj, tik vienas da
lykas keistas, kad Brooklyno 
Darbininkas (Nr. 10, geg. 18) 
paskelbė žinią, iš kurios atro
do, jog minėjimą rengė šv. Tre
jybės parapija. Negaila tos gar
bės, bet kai pasigyrimas nesu
tinka su faktais, tai atrodo vai
kiškas ... , 

# * 

Gegul&s 20 d. Newarke įvyko 
ateitininkų 40 metų sukakties 
minėjimas. Po pamaldų ir bend
ros komunijos šv. Trejybės baž
nyčioje ateitininkai susirinko į 
parapijos salę, kur Pr. Naujo
kaitis kartojo tą pačią giesmš, 
kad ateitininkai nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo katakom
bose ir persekiojami (preten
zija j pirmųjų krikščionybės 
kankinių vaniką?), kad Lietu
vos nepriklausomybės kovų sa
vanoriai daugiausia buvę tik 
ateitininkai, ir dabar dėl Lietu
vos laisvės kovoje partizanų ei
les daugusiai tik katalikiškasis 
jaunimas, suprask, pavasarinin
kai ir ateitininkai (nes šiaip jau 
jaunimą Lietuvoj beveik visą 
reiktų vadinti katalikišku, jei 
žiūrėtum pagal krikštą, £ ne pa
gal priklausymą j minėtas orga
nizacijas) ir tt. Tarp minėjime 
dalyvavusių svečių buvo girdėti 
pastabų, iš kurių galima spręsti, 
kadetas pagyrūniškumas nedarė 
gero įspūdžio, o dėl kalbų apie 
katakombas ir religinius perse
kiojimus Lietuvoje vienas net 
tokią nuomonę pareiškė: "Tai 
ką gi, ar čia antri bimbininkai 
susirinko, ar kas?" 

Ypač tai keista girdėti tiems, 
kurie patys buvo Lietuvos sava
norių kūrėjų eilėse, kurių gimi
nės šiandien partizanų eilėse, 
nors jie niekad nebuvo nei pava
sarininkais, nei ateitininkais. 

Gegužės 27 d. Newarkieciai 
buvo susirinkę Lietuvių Lais
vės Parke, Lindene, Am. Liet. 
Tautinės S-gos Newarko sky
riaus surengtoje gegužinėje. 

Nors oras pasitaikė nepalan
kus gegužinė labai gerai pavyko. 
Ypatingai gražiai pasirodė Ne
warko lietuviai veteranai ir rė
mėjos: visi in corpore atvyko 
uniformuoti. Dalyvavo abu šv. 
Trejybės parapijos vikarai: kun. 
Bastakys ir kun. Totoraitis, 
daug kitų vietos visuomenės 
veikėjų, jų tarpe Lietuvos Atsi
minimų radijo vedėjas J. J. Stu-
kas su visu savo štabu. Geguži
nės komisijai ir pačia geguži
nei vadovavo Šio skyriaus (da
bar ir visos Sąjungos) iždinin
kas A. S. Trečiokas. 

Skyriaus pirmininkas W. J. 
Dilis prašo perduoti visiems at
silankiusiems ir prie rengimo 
prisidėjusiems nuoširdžią pa
dėką. 

iojo minėjimas... 
Los Angeles lietuvių Katalikų 

Federacija šiemet labai anksti 
pasiskelbė, kad rengsianti "bai
siojo birželio" minėjimą. Tas 
ankstyvas vienos organizacijos 
pasišovimas kiek nustebino, bet 
vėliau įvykusiame ALT posėdy
je be ginčų sutarta minėjimą 
rengti ALT vardu. Išrinkta ir 
komisija iš ALT sekretorės Af-
tukienės, Masaičio ir Barausko. 
Jiems buvo pavesta sudaryti 
programą, kurios metmenys jau 
buvo apsvarstyti tame posėdyje. 
Komisija savo darbą atliko ir 
jau Balfo gegužinėje pradėjo 
dalyti bilietus į rengiamą minė
jimą, bet čia ir kilo "audra" — 
mat tūliems Federacijos veikė
jams nepatiko komisijos pa
kviesti kalbėtojai. Vėliau paaiš
kėjo, kad kaikuriems iš tų kal
bėtojų nebūsią leista parapijos 
salėje kalbėti (mat, minėjimas 
buvo nutarta rengti parapijos 
salėje). Padėčiai taip susipainio-

ATSAKYMAMS adresas: DIRVA, 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio 
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Miami lietuviai 
praturtėjo naujomis jėgomis 

Neseniai čia naujoj erdvioj ir 
patogioj rezidencijoj, 1777 Meri
dian Ave, Miami Beach, įsikūrė 
Ona Navickienė su dukterimis, 
kurių viena, Anita, yra daininin
kė, o kita, Stefanija, pianistė.' 

Tai yra didelis laimėjimas čia 
dabar greitais šuoliais beaugan
čiai lietuvių kolonijai. 

Anita Navickaitė čia, gyveno 
jau per visą žiemą. IVdainavo 
he tik lietuvių parengimuose, 
bet graliai pasirodė ir tarp kita
taučių. Jos dalyvavimo dėka ir 
Vasario 16 šventė taip pasisekė, 
įtad net pirmuose laikraščių pus
lapiuose buvo aprašyta. 

Linkime p. Navickienė if jos 
dukrelėms laimingo gyvenimo 
saulėtoje Floridoje. 

tr. Želvienė 

Waterburis laukia svečiu 
Pirmutinė Waterburio lietu

vių gegužinė bus jau šį sekma
dienį, Linden Parke, Union Ci
ty. Rengia Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos skyrius. 

Laukiama, kad šį kartą į šią 
gegužinaę atvyks svečių ir iš 
New Yorko, jų tarpe, tikimasi, 
dalyvaus Juozas Ginkus iš 
Brooklyno, populiarios radijo 
programos vedėjas ir žinomas 
visuomenės veikėjas, bene popu
liariausias brooklynietis nauja
kurių tarpe. 

Be to, šalia rengiamo kultū
ros stalo, įvairių pramogų bei 
įvairenybių, sako ir ... Stali
nas atsilankysiąs į gegužinę, ir 
kad moterys rengia jam ta pro
ga pirtį... Bengiamas gausus 

bufetas, šokiams gros V. Klimą 
orkestras. 

SKUBIAI REGISTRUOKITĖS! 
Birželio 9 d. Waterburyje bus 

vieša rinkliava Balfo reikalams. 
Kadangi rinkliavos pasisekimas 
daugiausiai pareina nuo rinkėjų 
skaičiaius, tai visi Waterburio 
lietuviai kviečiami pasiskubin
ti įsiregistruoti rinkėjais. Re
gistracija vyksta vakarais, se
nojoje šv. Juozapo parapijos mo
kykloje. 

MIRĖ DR. SAPRANAS 
Gegužės 22 dieną čia mirė 

lietuvis danti| gydytojas Stasys 
Sapranas. Jis Amerikoj išgyve
no 51 metus, iš jų vien Water
buryje 35 metus. 

jus, komisija pasitraukė ir ALT 
valdyba šaukia į ją priklausan
čių draugijų atstovų susirinki
mą, kuris turės išnarplioti šią 
nemalonią padėtį. Be to, ten bus 
svarstomas ir tik dabar gautas 
latvių kvietimas — birželio įvy
kių minėjimą rengti visiems 
(lietuviams, latviams ir estams) 
kartu, 

PIRMOJI GEGUŽINIS 

Pirmąją gegužinę šiemet Los 
Angeles mieste surengė vietinis 
Balfo skyrius gegužės 20 dieną, 
puikiame 'Arroyo Seco parke, 
žmonių prisirinko daug. Geguži* 
nė Balfo skyriui davė daugiau 
kaip 100 dolerių pelno. Be to^r 
jos metu Dėringienė ir Prižgin-
tiene surinko keliasdešimt dole
riu aukų Diepholzo gimnazijai. 

Balfo skyriaus valdybą šiuo 
metu sudaro: J.Uždavinys, (pir
mininkas) , Pažiūra, inž. Var-
nauskas, Trumpa ir Karalius. 

VIETOJ GEN. RAŠTIKIO — 
PULK. ŠEŠPLAUKB 

Los Angeles mieste tremtinių 
draugijai steigti komisija, ku
riai pirmininkavo gen. St. Raš
tikis. Jam išvykus, jo vieton 
įėjo pulk. šešplaukis. Komisi
ją dabar sudaro: Ąžuolaitis, Ma-
saitis ir šešplaukis. Kandidatas 
— Bakūnas. 

KAIP SU LIETUVIŲ KALBOS 
DRAUGIJA? 

Pereitų metų lapkričio 25 d. 
Los Angeles mieste, prof. Almi
na tuVdo iniciatyva, buvo įsteig
tas Lietuvių Kalbos Draugijas 
skyrius., Buvo išrinkta ir valdy
ba, ir revizijos komisija, įsirašė 
apie 20 narių. Tačiau nuo stei
giamojo susirinkimo apie tą d-ją 
nieko negirdėti: nebuvo sušauk
ta nei vieno susirinkimo. 

A 

"ALL-YEAR" Model 610 

PORTABLE RAD/O 
PLAYS ON AC, DC, OR BATTERIES! 

It's a Portable! 
It's wonderful—at home or oujt-
of-doors! It brings in distant 
stations clearly. G-E Dyna-
power Speaker for clear, rich 
tone! G-E built-in antenna! 

General Electric depend
ability! Excellent battery 
performance. 

It's a Table-Radio! 
This handsome new G-E radio 
is also smartly styled for year 
round enjoyment in your liv
ing room, bedroom, kitchen! 
When played on AC or DC 
house current, the beautiful 
sunburst dial illuminates! See 
it todąy! You'll love it! 

it 

In Burgundy red 
CKr Cactus green 40-5° 

be baterijų 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park Ave. EX 1-0911 
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MUSŲ KALBA Redaguoja 
Pranas Skardžius 

RAŠYBA, SINTAKSE IR KRIZĖ 

Lietuvių kalbos rašybos daly
kai yra lyg pakerėti: jie svars
tomi, svarstomi, ir vis negali 
būti pabaigti svarstyti. J. Jab
lonskis yra gana daug rūpinęsis 
tais dalykais, bet, nuolat taiks-
tydamasis prie gyvenimo, ne
buvo visai pastovus šiuo atve
ju, ir todėl bent kelis kartus 
yra kaitaliojęs savo rašybą. Ki
li taip pat ne visi yra ėję vie
nodu keliu; pvz. K. Būga, su
grįžęs iš Rusijos, nepriėmė vil
niškės rašybos, kurią vartojo 
J. Jablonskis savo "Lietuvių 
kalbos gramatikoje"; su mažo
mis atmainomis jis laikėsi sa
vo pirmykštės, prieškarinės ra
šybos: rašė kįla, spųra, bjau-

%rus, spjauti, augštas, haigštus, 
sluogsnis ir kt. 

Kiek vėliau buvo susirūpinta 
tokiu rašybos nevienodumu. 
Pvz. 1923 m. šv. Ministerijoje 
buvo kilęs sumanymas kaip nors 
suderinti pasireiškiančias rašy
bos nevienodybes, betf atsira
dus dėl to įvairių nuomonių, 
visas darbas sustojo, o rašyba 
vis toliau skydo, įvairėjo. Vė
liau, praslinkus gerokam laikui, 
vėl buvo susirūpinta rašybos ne-
vienodybių pašalinimu: 1929 m. 
buvo sudaryta jau oficiali Ra
šybos Komisija, kuri, dirbusi 
nuo 1929 m. gruodžio 1 d. ligi 
1932 m. lapkričio 6 d., buvo su
dariusi tam tikrą projektą, ku
ris 1933 m. buvo išspausdintas 
židinyje ir kiek vėliau, su ne
gausiomis pakaitomis, buvo ga
lutinai atsakingų valstybės pa
reigūnų patvirtintas. Tai buvo 
padaryta prezidentūroj, kur ga
lutiniame pasitarime šalia pa
ties prezidento dar dalyvavo 
švietimo ministeris, viceminis-
teris ir trys Rašybos Komisijos 
atstovai, J Balčikonis, A.Sa
lys ir Pr. Skardžius. Bet spau
da, pajutus šitą reikalą, tuojau 
pakėlė nemaža triukšmo, kurio 
didžiausia priežastim yra bu
vęs priešdėlio ir prielinksnio in 
rašymas. Tait kaip vėliau paaiš
kėjo, iš dalies buvo ir savotiška 
opozicija anuometiniam reži
mui: "Lietuvos žinių" redakci
ja. pajutusi, kad valstybės pre
zidentas ypač palankiai sutin
ka tą in, paskelbė anketą, kur, 
žinoma, vieno kito buvo smar
kiau pasisakyta ne tik prieš in, 
bet ir prieš visą rašybos refor
mą. To viso išdava buvo švieti
mo ministerio įsakymas mokyk
lose laikytis 1922 m. J. Jab
lonskio gramatikos rašybos, li
gi ji būsianti galutinai sutvar
kyta'ir priimta. 

Tačiau švietimo ministerio 
žygis neišsprendė viso reikalo: 
pačią rašybos painiavą tik dar 
daugiau padidino. Pvz. 1922 m. 
J. Jablonskio gramatikoje ra
šoma haukštus. rūkštus, aukš
tas, sluoksnis (bet sluogtis!), 
gryže, striktas, tysoti ir kt., 
nors nepriklausomybės metu 
beveik visuose mokykliniuose 
vadovėliuose ir šiaip spaudoje 
bei raštuose buvo rašoma rūgš
tus, rūgštis šalia rūgti, rūgi
mas, raugas ir kt., ne rūkštus, 
rūkštis. Arba štai vėl J. Balči-
konis^ didžiausias jablonskinės 
rašybos rėmėjas, dar nepriklau
somybės metu paruoštame "Lie
tuvių kalbos žodyno" pirmame 
tome rašo ne haukštus, hukš-
tus, bet baugštus, bugštus ša
lia baugus, bugus, bugšnus, bug-

lus ir kt., tačiau užuot baigštus 
šalia baigus visdėlto teberašo 
baikštus ir tt. 

Atsidūrus tremtyje, šitos ra-
šybinės įvairybės buvo toliau 
tęsiamos. Pvz. L. Dambriūnas 
savo 1946 m. išspausdintoje 
"Lietuvių kalbos sintaksėje" 
rašo pjauti, spjauti, bjaurus, 
jiešmas, jieškoti, galbūt, turbūt 
ir kt; tos pačios rašybos laiko
masi ir jo žiūrėtame V. Gai
liaus "Vokiškai lietuviškame 
žodyne", kurį Patria yra išlei
dusi 1948 m. Bet prieš tai nie
kas iš dabartinių kritikų nei 
žodžiu neprasitarė — tylėjo, 
lyg jų burnos būtų buvusios 
tuomet vandens prisemtos. Taip 
pat visi tylėjo ir pasirodžius 
a'rkyv. J. Skvirecko "Naujojo 
Testamento" ketvirtajai laidai, 
kur šalia jieškoti, pjauti, rašo
ma ir augštas, parisiejus, Ju-
dieja ir kt. Bet tie patys ty
lūnai, pasirodžius "Lietuvių kal
bos vadovui", tuojau pakėlė di
džiulį triukšmą dėl vadinamųjų 
rašybos naujenybių. Vienas iš 
jų autoritetingai pareiškė, kad 
visa Vadovo rašyba esanti pa 
remta vieno kalbininko asmeni 
ne, todėl niekam neprivaloma 
nuomone. Kitas iš jų pasiskubi
no prasitarti, kad dabar iš viso 
nelaikas betkokiai rašybos re
formai, todėl nereikią daryti 
jokių naujų pakaitų, nes tėvy
nėje esanti pasilikusi dauguma, 
bent 95'r, o tremtyje atsi
dūrusi tik nedidelė mažuma. Ta
čiau sunkiausiu artilerijos pa
būklu prieš Vadovo redaktorių 
buvo panaudota tai, kad rašy
bos dalykuose jo* atsisakyta nuo 
ankstyvesnės santarvės, kurios 
visi kalbininkai laikęsi nepri
klausomybės metu, nebuvusi 
sukviesta kalbininkų talka Va
dovo rašybos dalykams apsvars
tyti ir tt. Pagaliau mokytojas 
M. K. (pilnos pavardės jis ne
pasirašo ir nepasisako kur mo
kytojavęs) rašo apie dabartinę 
rašybos krizę, kartodamas ki
tų jau pareikštas mintis, kal
ba apie Vadovo autorių privirtą 
košę ir savo tvirtinimams pa
remti, kaip Naujienų kritikams 
Įprasta, nesigaili "prašmatnių" 
pasisakymų. 

Į visus šios rūšies priekaištus 
tuo tarpu plačiau neapsimoka 
atsakyti, nes tie kritikai dar 
nėra iš esmės visi pasisakę, bet 
jau dabar galima kaikuriuos 
tvirtinimus kiek aiškiau pake
denti. 

Visų pirma, reikia pripažinti, 
paskutiniuoju nepriklausomybės 
dešimtmečiu rašybos dalykai, 
palyginti, buvo svarstomi ga
na sutartinai; tik vienas J. Bal
čikonis rodė kiek daugiau at
sparumo kaikuriems siūly
mams. Tuomet buvo visų, tiek 
kalbininkų, tiek mokytojų atsto
vų, sutikta, kad reikia rašyti 
pjauti, spjauti, bjaurus, augš
tas, baugštus, baigštus, rūgš
tus, sluogsnis, sluogsna, sluogs-
tis, grįžtė, tįsoti, patriotas, bib
lioteka, biologija, socialistas, 
turbūt, kaikurie, visdėlto ir kt. 
Visi šitie dalykai buvo priimti 
jau minėtosios Rašybos Komi
sijos, paskui pakartotinai priim
ti Lituanistikos Instituto suda
rytosios Rašybos Reformos Ko
misijos ir pagaliau dar kartą 
patvirtinti Lietuvos Mokslų 
Akademijos humanita r i n i ų 
mokslų skyriaus (tai buvo pa-

RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ 
52 autentiškos fotografijos — bolševikų 
darbų Lietuvoje 1941 birželio mėnesį liu
dininkės. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gaunama DIRVOJE. • Kaina 75 e* 

daryta po bolševikų okupacijos 
ir Pr. Skardžiui posėdžiuose vi
sai nedalyvaujant). Taigi šitų 
anksčiau visų sutartinai priim
tų dalykų vartojimas dabarti
niu metu yra ne atsisakymas 
nuo santarvės, bet praktiškas 
tos santarvės vykdymas. 

Antra vertus, tiek Vadovo 
autoriai, tiek jo redaktorius pui
kiai supranta dabartines sąly
gas ir niekam per prievartą ne
primeta šitų sutartinių dalykų: 
dėl to yra aiškiai pasisakyta 
redakcinėje pratarmėje. Bet jie 
taip pat gerai supranta, kad to
limesnis šitų dalykų boikotavi-
mas ir atkaklus prieštaringų 
niekuo nepateisinamų nevienuo-
dybių vartojimas irgi mūsų kal
bai nėra sveikas dalykas, štai 
P. Jonikas š. m. Naujienų Nr. 
117, kalbėdamas apie sambūrį, 
rašo sluogsnis (su g), ne sluoks
nis, kaip kad to reikalauja 1922 
m. J. Jablonskio gramatika. L. 
Dambriūnas V. Gailiaus žodyne 
rašo baukštus, o J. Balčikonis 
"Lietuvių kalbos žodyne" varto
ja baugštus. Taigi kur yra riba ? 
Kur nuoseklumas? Jei Vadovas 
šalia baugus, baigus, sluogas, 
sluogtis, sluogstis, bėgti, rūgti 
rašo baugštus, baigštus, sluogs
nis, bėgštus, rūgštus, tai nusi
kalsta lietuvių kalbai, daro kaž
kokią kalbinę netvarką? Jei 
drauge su K. Būga, A. Vireliū-
nu, L. Dambriūnu, arkyvys-
kupu J. Skvirecku jis rašo 
bjaurus, pjauti, spjauti, taip, 
kaip tariama beveik visose tar
mėse ir kaip visų komisijų bu
vo nutarta, tai jis žaloja bendri
nę kalbą bei jos vartoseną? Ne, 
gerbiamieji kritikai, taip elgda
masis Vadovas neikiek nenusi-
deda nei lietuvių kalbos moks
lui, nei bendrinės kalbos varto
senai. Priešingai, Vadovo kriti
kai, prieš tai pasisakydami, są
moningai pasisako prieš pačius 
lietuvių kalbos duomenis ir tuo 
pat metu klaidina visuomenę. 
Tai kiek daugiau už kitus kriti
kus suprasdamas, ir L. Damb
riūnas 1950 m. Draugo Nr. 288 
dėl sistemos pateisina ir augš
tas, rūgštus, pjauti, spjauti, 
bjaurus ir daugybę kitu dalykų, 
kurių jis neranda jokiomis Va
dovo sugalvotomis naujovėmis, 
nes jos, tos naujovės, buvusios 
anksčiau arba rašybos komisijų 
siūlomos, arba kaikurių vado
vėlių (pvz. to paties L. Damb-
riūno "Lietuvių kalbos sintak
sėje") vartojamos. Taigi vie
našališkas koikurių kritikų Va
dovo rašybos smerkimas yra 
nerimtas, iš dalies kitais su
metimais padiktuotas antpuolis. 

Kad taip iš tikrųjų gali būti, 
rodo vieno kito kritiko Vadovo 
talkos pasigedimas. Jau spaudoj 
kartą buvo aiškiai pasisakyta, 
kad, rašant Vadovą nenormalio
se aplinkybėse ir be galo trūks
tamu laiku, platesnis kalbininkų 
pasitarimas iš viso buvo ne
įmanomas dalykas. Visai kas ki
ta būtų buvę, jei A. Salys būtų 
skubiai neišvažiavęs į Ameriką 
ir būtų buvę galima daugiau su
telkti talkininkų, su kuriais Va
dovo redaktoriui teko anksčiau 
intensyviai ilgiau bendradar
biauti rašybos dalykuose: tuo
met būtų buvę galima ir pasi
tarti dėl auksčiua sutartų daly
kų vykdymo dabartinėse aplin
kybėse. Bet šiuo metu tai buvo 
neįvykdomas dalykas, ir todėl 
Vadovui teko pačiam pasinau
doti ankstyvesniais sutartiniais 
dalykais, dėl kurių tada jokių 
abejonių nekilo. Ir taip darant 
buvo neapsirikta: tie tariami 
talkininkai, kuriuos dabartiniai 
kritikai siūlo jau išspausdintam 
Vadovui, patys, būdami dideli 
užsispyrėliai, neturi bendro nu
sistatymo, vienas kitam prieš
tarauja ir praktikoje elgiasi ga

lia nevienodai, todėl griežtai api
brėžtu trumpu laiku, kaip jų 
yėlyvesni išvedžiojimai parodė, 
jų pagalba nebūtų buvę galima 
pasinaudoti, ir pats Vadovas 
dėl to būtų tikriausiai nepasiro
dęs. 

Pagaliau tartinas žodis ir dėl 
vadinamosios dabartinės rašy
bos krizės. Tie, kurie kalba apie 
tą krizę, yra arba siaurai infor
muoti apie lietuvių rašybos rai
dą, arba sąmoningai šneka ša
liškai, norėdami sudrumsti vi
suomenės nuomonę. Iš tikrųjų, 
jei norime kalbėti apie krizę, tai 
turime pradėti apie ją kalbėti 
nuo pat Lietuvos nepriklausomy
bės pradžios, nuo to meto, ka
da buvo susirūpinta pašalinti 
rašybos nevienodybes ir tuo bū
du prieiti kokią nors tvarką. 
Dabartinės naujos rašybos kri
zės nėra; tėra tik ankstyvesnės 
krizės tęsinys. Bet kaip tik da
bar yra pats geriausias laikas 
susirūpinti to tęsinio pašalini
mu. Mes jau žinome, kad Lie
tuvoje bolševikų okupacijos me
tu buvo mėginta "sureformuo-
ti" jablonskinę rašybą — buvo 
norėta panaikinti ilgųjų bei 
trumpųjų balsių skirtumą ir 
daugybę kitų prašmatnybių 
Įvesti. Tačiau tai tuomet nepa
vyko: pats švietimo sekretorius 
Preikšas suprato, kad šioks 
skubus rašybos sureformavi-
mas "Tiesos" redaktoriaus Zi
mano ir kitų jo bendradarbių 
balsų dauguma yra nerimtas 
dalykas, ir todėl A. Venclovos, 
tuometinio švietimo ministerio, 
palaimintas rašybos reformos 
projektas buvo giliai nukištas 
i komunistų CK švietimo sekre
toriaus stalinę (stalčių). Dabar 
neseniai iš spaudos teko patirti, 
kad komunistinė lietuvių rašy
bos reforma bus toliau tęsiama: 
tam esanti sudaryta speciali 
komisija, kurios pirmininku 
esąs Borisas Larinas, iš Lenin
grado atgabentas į Lietuvą pa
sišalinusiems lietuvių kalbinin
kams pakeisti. Reikia manyti, 
šita komisija lietuvių rašybą 
Lietuvoje tikrai "sureformuos", 
ir tada tarp Lietuvos ir užsienio 
lietuvių rašybos bus tikrai atsi
radęs ne tik plyšys, apie kurį 
savo laiku A. Salys rašė Vadovo 
proga, bet didžiulė spraga, pro 
kurią komunistiniai vėjai lais
viausiai galės švilpauti. 

Bet laisvieji lietuviai neturi 
užmerkti akių tikrenybei ir atei
čiai. Turime visi gerai žinoti, 
kad Lietuvoj ne ideologinės, ob
jektyvios kalbotyros negali ar
ba negalės būti, mokyklinė lite
ratūra visa yra arba turės būti 
perdėm komunistiška, daugiau
sia iš rusų kalbos versta, taigi, 
atsikūrus laisvai Lietuvai, visa 
tai bus netinkama, nereikalinga 
ir4 todėl turės būti pašalinta vi
sai panašiai, kaip kad komunis
tai mėgino pašalinti (sunaikin
ti) laisvo lituanistinio mokslo 
veikalus, pvz. "Tautą ir žo
dį", "Archivum Philologicum", 
"Darbus ir Dienas" ir kt.: visa 
tai jau buvo nuvešta į Naująją 
Vilnią makulatūrai. Antra ver
tus, nematyti, kad našiam litu
anistiniam darbui tenai rastųsi 
rimtesniu naujų pajėgų. Pvz. J. 
Balčikonis propagandi ri i a m e 

Mokslininkų žodyje" prisipa
žįsta esąs nebejaunas ir todėl 
gailingai kviečia kitus savo ko
legas grįžti namo. J. žiugžda, 
buvęs geras lietuvių kalbos mo
kytojas, o dabar akademijos vi
ceprezidentas ir profesorius, jau 
pirmosios bolševikinės rašybos 
reformos metu neberodė jokio 
rimtesnio atsparumo, o dabar, 
kaip rodo jo "Tiesos" straips
niai apie J. Basanavičių ir kt., 
jis kaip savarankiškas, laisvas 
lituanistas bus jau visai sugle-
žęs. O iš kitų kalbininkų kaip 
Ričardas Mironas, Jonas Kruo
pas, A. Churginas dabar jau po
etu išvirtęs, ir kt. dar mažiau 
ko gero galima laukti. Pvz. J. 
Kruopas "Pirmosios lietuviškos 
knygos" pratartyje sapalioja, 
kad su pirmąją lietuviška kny
ga prasidėjo sunkus mūsų raš
tijos kelias, nuvedęs Lietuvos 
liaudį "iš baudžiavos ir kapita
lizmo jungo | laimingą tarybinį 
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Freezer compartment holds up to 50 pounds of frozen foods; 
• Frozen storage drawer keeps two ice trays and frozen foods 
handy. • Sealed plastic crispers keep greens dewy-fresh. • 
Lift-out shelves allow wide flexibility in food arrangement. 
• Crosley Electrosaver Unit is backed by a five-year war
ranty. • See this great new Shelvador Refrigerator TODAY I 
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Dėl suaukotų lešų taupymo 
Nei ALT, nei Vilkas savo iš

laidų smulkių apyskaitų visuo
menei nepateikia ir, be abejo
nės, ne viskas galima bei reikia 
pateikti. Tačiau kai kurios iš
laidos yra visai ne slapto pobū
džio (kaip kelionės, įvairūs va
žinėjimai į konferencijas, spau
dinių redagavimo ir leidimo iš
laidos, ypač algos, kur tokios 
buvo ir tebėra mokamos) ... 

Tokio pobūdžio išlaidos turė
tų būti viešas dalykas. Jas su-
dedanti visuomenė apie tai pri
valo tiksliau žinoti. O tas lėšas 
suaukoja juk Amerikos lietu
viai ir nemaža dalimi lietuviai 
tremtiniai (savo laiku Vokieti
joje) čionai ir kituose kraštuo
se. 

Dažnai spaudoje pasirodo bal-

gyvenimą", kurį vargšas Ragai
nės klebonas Martynas Mažvy
das vargiai galėjo net samanote 
sapnuoti. • 

Taigi iš Lietuvoje pasiliku
sios daugumos daug ko negali
ma laukti mūsų rašybos atei
ties reikalui: suspindėjus mūsų 
tėvynės laisvės saulės spindu
liams, daugumas patriotiškai 
galvojančios šviesuomenės bus 
išvežta arba šiaip sunaikinta, o 
pasilikusioji dalis, kieto vargo 
prislėgta, apie rašybą veikiau
siai nenorės arba neįstengs net 
ir galvoti. Komunistišku lietu
vių kalbos sumaitoj imu taip pat 
negalima bus daug pasinaudoti. 
Daug ką teks pradėti visai iš 
naujo. Tuo būdu svarbesnieji 
rašybos dalykai, kurie nepri
klausomybes metu buvo svars
tyti bei persvarstyti ir visų vie
ningai priimti, o dabar Vadovo 
daugiausia vartojami — apie 
atskiras skirtingas dar svarsty
tinas smulkmenas nekalbame, 
— gali būti ne tik dabartinei 
vartosenai pravartūs, bet, kaip 
teisingai yra pastebėjęs Henri
kas Nagys „Tėviškės žiburiuo
se", labai naudingi ir ateičiai. 

siį, kad to pobūdžio išlaidos ne 
visada padaromos didžiausio 
taupumo ir tikslingumo pama
tu. Esą, reikėtų ir būtų galima 
daugiau taupyti, ypač vengti 
tokių išlaidų, kurios padaromos 
be būtino reikalo, tik tą patį 
darbą dvejom rankom dirbant 
(pvz., savo laiku Tremtis nuro
dė, kaip įvairūs Vliko pareigū
nai daro išlaidas tokiame darbe, 
kuris lygiai ta pačia kryptimi 
yra atliekamas ir mūsų pasiun
tinybių žmonių). Kaikurios 
"diplomatines" Vliko delegacijų 
kelionės, kurios neapsieina be 
atitinkamų kelionpinigių, taip 
jpat kartais atrodo neįtikinančio 
reikalingumo. 

Smulkių apyskaitų neturin
čiam žmogui, be abejo, yra ne
įmanoma dėl to susidaryti rim
ta nuomonė. Bet tokių kritikos 
balsų pasirodymas (jis yra pa
grįstas) visdėlto nedidina vi
suomenės dosnumo. 

Norėčiau pareikšti keletą 
minčių tikslu paskatinti prie 
taupumo visuomeninių lėšų rei
kaluose. 

1. Užsienyje turime tiek lie
tuviškų reikalų, jog niekad jų 
visų nepatenkinsime iš lietuvių 
visuomenės surenkamomis au
komis. Todėl visur reikalingas 
ko rūpestingiausias taupumas. 
Reikalingas ir dėsnis: — ne vi
sos užsienyje surenkamos vi
suomeninės lėšos ligi paskutinio 
cento užsienyje turi būU Ir iš
leidžiamos. 

2. Amerikos Lietuvių Tary
bos Vykdomojo Komiteto narių 
kelionės išlaidos turėtų būti 
stropiau pagrindžiamos. Poli
tinės partijos, kurių atstovai 
Komitetą sudaro, turėtų pasi
imti sau tiesioginę naštą savo 
atstovų kai kurias būtinas iš

laidas atlyginti. Juk Iėšar ren
kamos iš visų lietuvių, kurių 
didelė dali s toms partijoms ne
priklauso. 

3. Buvo žinoma, kad Vliko ir 
jo Vykdomosios Tarybos nariai 
gaudavo ir turbūt tebegauna 
tam tikras, nors ir kuklias, mė
nesines algas. Jos mokamos iš 
visuomenės surenkamų aukų 
Lietuvos laisvinimo darbui. Su
aukoja asmenys, kurie toms 
partijoms bei grupėms priklau
so, suaukoja ir tie, kurie nepri
klauso. Gyvename daugiau nei 
nenormalius laikus. O tokiais 
laikais būtų normalu, kad kiek
viena partija ar grupė, kuri tu
ri Vlike savo atstovą, pasirū
pintų jį ir išlaikyti, kiek jis 
grupės ir bendram darbui rei
kalingas. Mokėti jam algą iš 
visos visuomenės suaukojamų 
lėšų Lietuvos išlaisvinimo dar
bui — būtų perdidelė prabanga. 
Jei kuri grupė sakytųsi nepajė
gianti savo atstovo išlaikyti, 
tai kiltų klausimas, ar ji yra tof 
visuomeniškai tiek pajėgi bei 
reikšminga, kad savo lygiu bal
su būtų atstovaujama ten, kur 
reikia spręsti ir vykdyti tikrai 
reikšmingus dalykus. Jos atsto
vavimas, vadinasi, būtų tik kaž
kokios fikcijos palaikymas. Dau
gelis aukotojų ne tam aukoja 
sav.o sunkiai uždirbtus centus. 

M. Sargenis 

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas 

Jtd&m 
Kaina: Amerikoje $3.00; kitur—9340 
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JONINES BIRŽELIO 
Green Road, 5-ta autobuso stotis nuo Euclid 24! 

RKO Keith's lOSth 
Gegužės 27 — birželio 2 d* 

"Only the Valiant" 
su Gregory Peck. 

LftJDNtffp BIRŽELIO 
DIENŲ 

dešimtmečio minėjimas jau ne
toli. Amerikos Lietuvių Tary
bos €levelando skyriaus valdy
ba, talkininkaujant kitoms or
ganizacijoms, susitarusi su lat
viais ir estais, minėjimą rengia 
plačiu mastu, nesiribojant tik 
pabaltiečių kolonijomis. 

Numatoma birželio 11-17 die
nų sąvaitę paskelbti Susikaupi
mo savaite, kviečiant tautiečius 
tą savaitę susilaikyti nuo pasi
linksminimų. Tikimasi, kad Cle-
velando lietuvių kolonija paro
dys savo susipratimą ir vienin
gumą, gausiai dalyvaudama bir-
lelio iškilmingose pamaldose 
Katedroje (11 vai.), Lietuvių 
Tautos Genocido Parodos atida
ryme (tuojau po pamaldų, Pu
blic Auditorium) ir antikomu
nistiniame mitinge su koncerti
ne dalimi (laikas ir Vieta bus 
nurodyta vėliau). 

Genocido parodos atidaryman 
ir mitingan laukiama augštų 
amerikiečių valdžios atstovų. 

ORGANIZUOJĄS BOLŠEVIKŲ 
KALINTI LIETUVIAI, 

Šį sekmadienį, birželio 3 d., 3:00 
Vai. po pietų, šaukiamas stei-

- j|iamasis bolševikų kalintų lie* 
..jįuvių susirinkimas. Bus taria

masi svarbiais reikalais. Kvie
čiami visi bolševikų kalinti lie-

( tuviai. 
Susirinkimas bus čiurlioniečių 

patalpoje —- Lietuvių banko na
me dėjimas iŠ 68-tos gatvės). 

Iniciatoriai 

136 SLA KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

jvyks ateinantį sekmadienį bir
želio 3 d., 11 vai. Lietuvių salėj. 
Kuopos pirmininkas Jonas Alek-
Ba pataria visiems nariams už
simokėti mokesčius, nes toli
mesni susirinkimai įvyks tik už 
trijų mėnesfių. 

MOKSLO METŲ PABAIGA 
Birželio 8 d. (penktadienį) 6 

vai. Lietuvių salėj lietuvių kal-
'ijos klasės šv. Jurgio parapijos 
mokykloje ir šeštadieninė lie
tuvių mokykla rengia mokslo 
»etų pabaigos iškilmes. Progra
moj mokinių dainos, šokiai, de
klamacijos, dovanų įteikimas ir 

PYLINKESE 

kt. Maloniai prašomi atsilanky
ti tėveliai, broliukai bei sesutės 
ir visi lietuviško švietimo bi
čiuliai. Įeinant aukojama. 

SKAUTŲ VEIKLA 
Pereitą sekmadienį, gegužės 

27 d., Lietuvių sodelyje įvyko 
lietuvių skautų D. L. K. Vytau
to draugovės sueiga, į kurią 
daugiausia susirinko mažieji 
skautai. Su jais pašnekesį pra
vedė sktn. P. Balčiūnas. Po pa
šnekėsim b&vo skautiški žaidi
mai. 

D. L. K. Vytauto draugovėje 
nuo gegužės 15 d. prasidėjo 
konkursas, kurio tikslas pagy
vinti skautiškąją veiklą. Kon
kursą numatoma užbaigti vie
ša iškilminga sueiga, minint 
mūsų didvyrių Dariaus ir Gi
rėno žuvimo metines, liepos m. 
vidury. 

Norintieji įstoti į D. L. K. 
Vytauto draugovę skautais ar 
jaunesniaisiais skautais, prašo
mi registruotis pas šios draugo
vės draugininką psktn. Z. Duč-
moną, 1447 E. 65th St., Cleve
land 3, Ohio (telef. EX 1-7069) 

Skautai, orui atšilus, žada da
rytį iškylas į gamtą po Cleve-
lando parkus, o jei bus galima, 
suruošti net ir stovyklą. 

CEVELANDAS LAIMĖJO 

Praėjusį sekmadienį, gegužės 
27 d., Clevelande viešėjo De
troito lietuvių sporto klūbo "Ko
vo" krepšininkai, kurie žaidė 
draugiškas krepšinio rungtynes 
su vietos "žaibu". Nors ir bu
vo tikėtasi koviečių pergalės, 
tačiau žaibiečiai patiekė staig
meną, nugalėdami svečius, pa
sekmė 32:31 (8:13), tuomi atsi
lygindami už pralaimėjimą De
troite prieš 7 savaites. 

"žaibui" atstovavo ir taškų 
pelnė: Telyčėnas 5, Muliolis 13. 
Bliumentalis 9, Gylys 5, Zors-
kas 0, Vizgirda 0, Motiejūnas 0. 

Už "Kovą" žaidė: Grudzins-
kas 15, Račka 4, Butvilą 3, 
Sventickas 2, Šlepetys 5, Idzele-
vičius 2. 

Vasarinius anklų kalbos kursus 
bus galima lankyti: 

St. Johns College (Superior -
E. 9) antradieniais 6:30 - 9:00 
vai. vak. 

John Hay High School (E. 

tai yra pigiau negu 

jūs manytumėt • • • 

SAMDYKIT Ul'SĄ 
specialioms išvykoms 

Samdykit autobusą patogiai, saugiai ir tau
piai išvykos kelionei bet kokiai, gru
pei — į bet kur! V4si išvyksta drauge ... vi- . 
si atvyksta drauge... Visiems smagu! Jūs 
galit nuomoti vieną ar daug autobusų nuo 
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31 iki 51 vietos kiekviename. Idealu mo
kyklų, klubų, draugijų ar bažnyčių reika
lams. Ir kainoja nuostabiai pigiai. Dėl smul
kesnių žinių telefonuokit MAin 1-9500. 

YOUi 

107 - Carnegie) pirmadieniais 
arba trečiadieniais (6-:30 - 9:00 
vai. vak. 

Pamokos vieną kartą per sa
vaitę, 10 savaičių. Mokestis gy
venantiems tų mokyklų distrik-
tuose - $4.50 už visą kursą, ki
tiems $7.00. Smulkesnių infor
macijų galima gauti paskambi
nus CH 1-3660 prieš 5:00 vai. 
Pamokos skirtos ne tik kalbai, 
bet ir pilietybSs egzaminams 
ruoštis. 

A. ŠIMKŪNAS 
yra išvykęs atostogų į Arizoną 
ir siunčia sveikinimus. 

Reikalinga senyva moteris 
namams prižiūrėti 2 asmenų 
šeimai. Nereikia nei skalbti, 
nei prosyti. 

Tel. KE 1-7299 

Mrs. CLOUDIA * 
Header & Life Advittn* 

Help and advice on all affairs 
of life. Hrs. 11 - 8 P.M. daily. 

8817 Hough Ave., 1st Floor 

PARDUODAMAS NAMAS 
šešių kambarių, labai gerai už
laikytas, kaina tiktai $8,500. 

Vertas daug daugiau. East 90-
toje gatvėje, tarp Superior ir 
Wade Park ave. 

Norint pamatyti, prašom te-

lefonuoti — 

A. J. JARUS Co. 
Realtors 

4785 Pearl Rd. RA 1-8703 

Ž I Ū R Ė K I T ,  
ką galima pirkti už $11,500! 

Gražus dviejų šeimų namas 
(1-4) Lawn view Ave., su atski
ru gaso šildymu, šviesa ir van
deniu. Dideli kambariai, židiniai 
su veidrodžiais, išklota kilimais, 
modernizuotos virtuvės, plyte
lėmis išklotos vonios, daug spin
tų sienose ir Bendix skalbėjai. 
Ir 31/2 garažų, naujas cementi
nis privažiavimas. 
EN 1-1625 Broker GA 1-5496 

Jieškoma moteris 

namų darbams: švarai palai
kyti ir skalbti 

Kreiptjs — 1228 Avondale Rd. 
So Euclid, Ohio 

Telef. EV 1-5217 

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nera reikalo 
laukti nei metų, neįi mėnesio 

pabaigos! 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius. 

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

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

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd 9i ' 
Telef.: POtomac 1-6899 

S a v i n g s  w i l l  a l w a y s  

b e  i m p o r t a n t  t o  t h e  

m a n  w h o  w a n t s  t o  

l o o k  i n t o  t h e  f u t u r e  

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

security and personal 
• V" * 

independence! • 

Savers always welcome 

MER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORA*!! 

.„v.;.;;'1.,, MONCRIEF 
ŠILDYMAS AR 

ORO VĖSINIMAS 
z 

G A S AS 
ALIEJUS 
A N G L I S  

THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio 

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps 

The MAY CO'S BASEMENT 
S kalbiamos! Spalvingoj Išverčiamos! 

• 4 '1 

Išverčiamos 

L 

NEPRALEISK PROGOS! 

Dabar yra toks laikas — darbai eina gerai. — Bet 

, gal ne visada taip bus ? 
Taupyk centus ir dolerius, kad reikalui atėjus netu

rėtum rūpesčio. Jei turėsi santaupų, neturėsi rūpesčių. 

Lietuvių Banke santaupos yra apsaugotos JAV val
džios per Federal Insurance t Corporation, kiekvieni, at-
skira taupymo sąskdita iki 

$ 10.0## 

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Avm. HE l-24#§ 

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

Atrinktos 
antrarūšės 
iš tikrųjy 
9.98 vertės 

Nepraleiskit ib» laikinio fK>puli*rii§ skalbiamu pataliniu išpardavimo... 
Pasirinkimas iš daugelio skaisčių piešinių rausvos, mėlynos, žalios ir cedar 
spalvų. Stambaus 80x84" dydžio. Visos atrinktos antrarūšes — ydingumai 
ąiiakjai tepastebimi ir neturės įtatap. šių patalinių vartojimo malonumui. 

Antrarūšės iš 9.98 vertei 
Pūsloft gumos pagalves 

MinkStos patogios 
guminės pagalvės— 
poilsio miegui. Pil
nos pagalvės, kurios 
nesusispaudžia ir ne-
siglamžo. Su sanfo-
rizuotos* pusdrobės 
užtraukiamu užval
kalu, rausvos, mėly
nos ar baltos spal
vos. 

* (Didžiausias susitrauki mos 1%) 
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P J KTORSTS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

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

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

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

Reguliarios 2.98 vertės 
Vasarinės antklodes 

Minkštos ir švelnios 
donos antklodės iš 5 (/r 
rilnos, 10% dirbt, šil
to ir 85'/( medvilnės 
—su prabangiais 
šilko apvadais. 7 ' 

2.B 

Reguliarios 4.98 vertės 
Plunksnines paklodės 

i 
3.98 Tankiai rsiūtos, skal

biamos ir išverčiamos 
iluijksninės paklodės— 
ilno ar porinio dydžio 
ruputj ydingos. 

Užsakymai paštu ar telefort# **-
CHerry 1-300 

Basement Domestics Department 

j I J. S AMAS JEWELER | 
1 Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę S 
R $ 
| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre jj 

i| Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- § 
2 rodėliu ir visokiu gra/daikčiu, už nupigintą kainą. ĮE 
^ $ 

Wilkelis Funeral Home 
VajktiįSNi pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 
Pilnas laidotuvių patarnavimas 

—HAMftJOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
\ 

s : , 

Delia E. Jakubs & William f. Jakui* 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
*621 Edna Avenue ENdicott 1-1768 

M -M j *• 1,/, 
• h ;> * -Ą 
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* i 
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DIRVA 
• ••— 

THE FIELD 
DYGLIAI 
Sensacija: 

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: ENdicott 1-4486 
Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Balys GA1D2IUNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406)* 

Kalbant apie pralietą kraują ••• 

Kaip savo laiku kas antras 
trečias straipsnis ar kalba būda
vo mėgstama pradėti pagarsėju-
jusia aksioma, kuri skelbė, esą, 
"ne paslaptis, kad Lietuva yra 
žemės ūkio kraštas", taip dabar 
beveik tiek pat dažnai mėgsta
mas minėti "už tėvynę pralie
tas ir tebeliejamas kraujas". 

Dažnai tai esti taip pasako
ma, lyg tarytum j tą pralietąjį 
kraują ir pats kalbėtojas ar ra
šytojas savo kraujo srovelę bū
tų įliejęs ar tebeliejąs. Apie tą 
kraujo praliejimą kalbama iš
kilmingai, dramatiškai, graudi
nančiai ir kartu ... abstrakčiai, 
kaip apie kažkokią svajotą idė
ją ar kilnią pasaką. 

O tuo tarpu mūsų pačių tar
pe yra dar apie šimtinė tų, ku
rie patys realiausiu būdu, ne 
iškilmingose kalbose, ne litera
tūroj, ne kokioj verksmingoj 
melodramoj, bet tikrovėje pra
liejo kraują kaip tik kovose dėl 
tos pačios mūsų tėvynės Lietu
vos laisvės. — Tai yra Lietuvos 
Nepriklausomybės Karo sužeis
tieji, Lietuvos laisvės kovų in
validai, visam amžiui netekę 
sveikatos dėl Lietuvos. 

Ir ką gi ? Apie pralietą kraują 
tai kalbam, o į tuos, kurie jį 
liejo... nei pažvelgti nepasiriž-
tame, tiesiog negalvojame! A, 
tai kažkokie vargšai inv: Ii lai... 
Ar tai nekvepia veidmaiiiybe? 

Yra faktas, kad apie šim
tą Lietuvos karo invalidų yra 
čia, mūsų tarpe, Jungtinėse 
Valstybės bei Kanadoje. Gal 
dar yra Europoje likusių. Vienas 
kitas iš jų gal ir pakenčiamai 
aprūpintas, bet daugumo padė
tis labai nelinksma. Ką čia aiš
kinti: kiekvienas gali supras
ti, kokia padėtis naujo imigran
to, kurs negali didžiuotis galįs 
kuris negali pasididžiuoti galįs 
ką tik nori padirbti, ką tik duo
si — pakelti. 

Nuostabus dalykas: tie žmo
nės, atsidūrę šiose aplinkybėse, 
dar nesuklupo, nors niekas čia 
apie juos nekalba, (kalba, bet 
tik apie jų pralietąjį, o ne apie 

užflttikusį kraują ...) gal daž
nai net ir nepastebi, kad čia ša
limais stovi vienas ar keli iš tų, 
kurie, turbūt, nei vienos prakal
bos nepasakė apie savo pralietą 
kraują, kuris dabar taip labai 
praverstų ... Jie visdėlto net su
siorganizavo į Lietuvių Tremti
nių Karo Invalidų Sąjungą ir 
bando bendromis jėgomis kaip 
nors sau pagelbėti. (Adresas: 
454 North Marsnall St., Phila
delphia 23, Pa., pirmininkas 
Bronius Tvarkūnas, sekr. Ka
zys Dobilas). Jie sako: 

"Mūsų tvirtas ryžtas grįžti į 
atkurtą, nepriklausomą Lietuvą, 
neatšalo. Mes su ta mintimi 
gulame ir keliame. Tačiau grį
žimui užsitęsus, galvojame, ku
riame planus dėl mūsų ekonomi
nės būklės sustiprinimo, nes mū-
sū jėgos menkėja ... 

Jie galvoja, gal būtų galima 
įkurti kokį ūkį, kur daugumas 
invalidų galėtų užsidirbti sau 
duoną, ar gal ką kita. Sako: 
"Mes dirbti norime, bet pagal 
mūsų jėgas ir sveikatą" 

Per spaudą bandytas aukų va
jus nepavyko: sako, atsiliepė 
vos vienas kitas lietuvis. Tik 
waterburieciai vieną tinkamiau 
aprūpino — protezomis ir darbu. 

Tad Lietuvos Karo Invalidų 
Sąjungos nariai kreipiasi globos 
pas ... gen. VI. Nagių, Cleve-
lande. Sako, "Tėviškai mus glo
bojai Laisvoje Tėvynėje, o da
bar mes, išbarstyti po pasaulį, 
esame dar daugiau reikalingi 
globos". 1 

Bet... Gen. Nagiaus globa — 
vienas dalykas buvo Lietuvoje, 
ir visai kas kita čia. Lietuvoje 
gen. Nagius buvo Lietuvos Ka
riuomenės Sanitarijos Viršinin
kas, Karo Muziejaus viršinin
kas — tos, gen. Raštikio gražiai 
aprašytos lietuvių tautinės 
šventovės "vyriausias vaidila", 
— tai buvo visai kitos galimy
bės. O čia ... Faktiškai, išsky
rus kam nors galimą pasakyti 
žodį, gen. Nagius nebeturi ap-
čiuopiamesnių galimybių realiai 
pagloboti žmones, kurie jau yra 

į rfrt i 11 ^ 
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Pirmieji papildomi Amerikos kariuomenės daliniai jau nukeliavo 
j Europą, čia jie matomi beišlipą id laivo Bremerhaveno uoste. 

atidavę auką tėvynei didesnę 
už visus kitus gyvuosius. Toks 
globojimas, kuris šiandien yra 
galimas gen. Nagiui, nedaug 
kuo skiriasi nuo liūdno žvilgsnio 
iš jūros pakrantės į audros metu 
tolumoje blaškomą laivelį. Jei 
nebus galima prisišaukti dau
giau pagalbininkų, tai ta globa 
tik liūdnu žvilgsniu gali ir pasi
baigti. 

"Lietuvos Kovotojai, mes su 
jumis!" — gana dažnai nuskam
ba toki pareiškimai iškilmin
guose susirinkimuose, neretai 
įrašomi jie į rezoliucijas, gal 
bandomi ir į tėvynę kovotojams 
perduoti. Bet koks būtų paska
tinimas tiems kovotojams, jei 
jie sužinotų, kokio jautrumo 
yra mūsų dėkingumas tiems, 
kurie anksčiau kovojo? Ar ne
susimąstytų jie — dėl ko gi mes 
kovojame Ar tam, kad kovą 
laimėję būtumėm palikti, gal
būt, irgi tokiam pačiam nelai
mingam likimui? 

Yra jautrių žmonių, kurie tą 
supranta. Tiesą sakant, supran
tame tą ir visi. Bet kad tas su
pratimas virstų realiais veiks
mais, reikia centralizuotos ini
ciatyvos, reikia organizuojan
čios rankos, štai į pačių karo 
invalidų atsišaukimą atsiliepė 
vos vienas kitas lietuvis. Ir tie 
patys, tą sužinoję, jei ir nesigai
li, tai nebus patenkinti. Nes 
kiekvienas turi pamato pagal
voti — kodėl tik aš atsiliepiau, 
kurgi kiti? 

Štai vienas iš pavyzdžių, kurie 
rodo, kad verkiant reikia bend
ruomeniško susiorganizavimo. 

Juk tuo dalyku nesirūpina nei 
Balfas, nei Taryba — vis tai 
"ne jų biznis". Tegu sau nebūna 
jų, bet tai turi būti kieno nors 
"biznis". Jei dar yra tokių me
dinių galvų, kurios to niekaip 
negali perprasti, tai kaipgi to
kioms galvoms dar galima pa
tikėti svarbias pareigas pačioje 
Amerikos Lietuvių Tarybos va
dovybėje? Ar tam, kad, kaip 
tas šuo ant šieno kupetos — 
nei patys-nieko nesirūpintų "ne 
savo bizniu", nei kitiems ne
leistų ? 

Yra šim I ui reikalų, tie vien 
karo invalidai. Yra mažiausiai 
keliolika ar kelios dešimtys nu
sipelniusių kultūrininkų, dar la
bai pajėgių duoti mūsų tautai 
didžiai vertingų ir brangių daly
bų — jie taip pat tyliai kovoja 
lėl kasdieninės duonos, tam ma-
okai beturėdami- jėgų, ir tuo 
arpu neturėdami jokių kitokių 

perspektyvų, kaip tik susilaukti 
keleto dailiais žodžiais išmar
gintų nekrologų po mirties. 

Susirinkimai skamba, laikraš
čių puslapiai mirga sumanymais 
bei priminimais daugybės kitų 
tikrai neatidėliotinai aprūpinti 
reikalingų dalykų — nieko iš to 
nebus be organizuojančios ran
kos! 

O kai norima kaip nors tą su
kurti, tai tas reikalas mėnesiais 

birželio 3 d. ChicagM ALTas 
pasieks nepaprastai didelį lai
mėjimą Lietuvos laisvinimo by
loje, 

būtent: 
sukvietęs visus miesto ir apy
linkių lietuvius į vieną Chica-
ffos priemiesčio daržą, išrinks 
gražuoK', kuriai suteiks "Miss 
Lithuania" titulą! 

Netikite? Paskaitykite čika-
ginę spaudą. Gegužės 17 d. Nau 
j ienų korespondentas, aprašinė 
damas r pedalų Chicagos ALTo 
skyriaus posėdį, praneša, kad 
dar praeitais metais šio sky
riaus pirmininkas išnuomojo 
atitinkamą daržą, kad jame šie
met galėtų suruošti gegužinę 
(pikniką), kurios — 

"programa bus n# frilmikas, bet 
VISŲ LIETUVIŲ DIENA, nes 
ALT tai visy lietuvių organas 
kovoja už Lietuvos išlaisvini
mą ... Norima, kad šios Lietu
viu Dienos materialiniai ir mo
raliniai laimėjimai būtų skiria
mi Lietuvos laisvinimui... Ne
paprastam Lietuviu Dienos at-
žymėjimui bus išrinkta gra
žuole lietuvaitė, lietuvių kara
laitė ..." 

Ar šalia visų kitų "Lietuvos 
laisvinimo", t. y. kandidatės 
apčiupinėjimo apeigų bus iš
kviesti ir eunukai "Miss Kara
laitės" nekaltybei skryninguo-
ti — komunikate nepasakyta. 
Bet dviem savaitėm vėliau, 
minėdami baisiąsias Lietuvos 
tragedijos dienas, iš šios patir
ties galėsim nukalti keletą ug
ningų patriotinių šūkių, saky
sim: . 

"Ttk Šlauningumu ir kruti-
ningumu išlaisvinsim tėvy
nę mūsų!" 

arba 

"Nuogybe vaduok i m All£» 
ros Vartus!" 

ir panašiai. 

Ak, ar nebuvo kadais sakyta, 
kad mūsų vadovaujantieji veiks
niai apkiutę. Jei, sakysim, toks 
Vlikas, VT ar kuri kita insti
tucija būtų anksčiau susipratu
si tėvynę vaduoti gražuolių kon
kursais, tai galbūt nereikėję 
tautiečiams išsklisti po visus 
kraštus gyvačių mušti arba len
ciūgėlį ant konvejerio šokti — 
šiandieną galbūt jie jau būtų 
bebaigia atlikinėti paskutinius 
Kybartų skryningo formalu
mus ... 

Ir dainuodavo anuo meta sto
vyklaudami skautai: "Virė klec-
kus su varlėm ..." 

Jurgis Kūkalis 

ir metais skandinamas formaly
bių studijose ir svarstymuose, 
ir niekaip neprieinama prie jo
kio sprendimo. Kodėl? Ar tai 
labai painu ? 

žinoma, painu, -kai norima 
laikytis tamsaus atsilikėlio "iš
minties" — mano tėvai medine 
žagre arė, aš ariau, ir tu, vai
keli, nesivaikyk kažkokių pra
simanymų". 

Organizuojančios rankos rei
kia. Ir jei niekas neturi stebuk-
lingesnės magiškos lazdelės, 
tai reikia vykdyti benrtTomeniš-
ko organizavimosi idėją. Aišku, 
kad geriau fcūtų visiems lietu
viams taįp susiorganizuoti. Bet 
jeigu yra galvų, kurios tokio da
lyko nepajėgia aprėpti, tai tegul 
kuriasi organizuotas bendruo
menės branduolys iš tų, kurie 
pajėgia tą suprasti, o kas negali 
perprasti — tegul sau toliau kal
ba apie partizanų kraują ir pro
tėvių nuveiktus darbus. 

Ta proga vertėtų tik pasi
klausti — orientacijos tikslu — 
kiek dar mėnesių ar metų ALT 
sudarytoji bendruomenės orga
nizacinė komisija svarstys, da
ryti ką nors, ar nedaryti? 

I B. K. Naujokas. 
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I. Kultūrinio gyvenimo orga
nizavimu mūsų jau seniai ser
gama. Jau nepriklausomoj Lie
tuvoj buvo gyvai svarstomi ir 
Kultūros, Sondo, ir Kultūros In
stituto, ir pagaliau Kultūros Rū
mų klausimai. Deja, dėl visos ei
lės priežasčių mes jų išspręsti 
negalėjome, tik, išbėgdami iš 
Lietuvos, išsivežėme gyvą jų 
mintį. Todėl tremty atgyjant 
kultūriniam gyvenimui, tuoj im
tasi realizuoti KF mintį: 1947 
m. buvo surašyti KF įstatai, su
darytas Steigiamasis Komitetas, 
pradėti steigti skyriai ir kt. Iš
judėjusi emigracija neleido iš
plėtoti žymesnės veiklos, ypačiai 
kad dar nebuvo iki galo išsiaiš
kinti ir patys KF struktūriniai 
pagrindai. Viltys buvo sudėtos 
į veiklą naujuose įsikūrimo 
kraštuose. Steig. Komiteto bran
duolys (L. Dovydėnas, St. Les-
kaitis, Vyt. Alantas ir kt.) atsi
dūrė JAV. Bet jam nepavyko 
nieko didesnio suorganizuoti ir 
čia: teįsisteigė vienas vienintelis 
KF skyrius Clevelande, o ir pats 
centras teparodė visai maža gy
vybės. Tada 1950 m. įvykęs 
Liet. Rašytojų D-jos suvažiavi
mas nutarė KF organizavimą 
JAV pavesti Clevelando skyriui. 
Bet nepavyko ir jam: organiza
ciniu atžvilgiu nepajudėta nė 
per žingsnį. 

štai ta padėtis, f kurią reikia 
pažiūrėti visai atviromis akimis. 
Kad ir nemalonu, reikia konsta
tuoti ir tą faktą, jog ir kaiku-
riuose suvažiavimuose pro KF 
praeita tylomis, pvz. 1950 m. 
sausio 12-13 d. Schwaebisch 
Gmuendėj (Vokietijoj) įvyku
sioj konferencijoj lietuvių tau
tiniam potencialui išlaikyti, 1951 
m. vasario 17 d. įvykusioj lie
tuvių profesorių draugijos kon
ferencijoj ir kt. visur buvo pa-
pasisakyta už Lituanistikos In
stituto steigimą. 

Taigi KF organizavimo reika
las tuo tarpu yra pakibęs ore. 
Bet visi sutinkame, kad reikia 
turėti instituciją, kuri remtų ir 
skatintų mūsų kultūrinę kūry
bą, kuri sistemingai ir planin
gai rūpintųsi jos lygio kėlimu. 

Tiesa, kaikas sako, kad tokių 
institucijų mes jau turime, tad 
ar nebūtų geriau, užuot naują 
steigus, jau įsteigtąsias stiprin
ti? Į tai reikia pasakyti štai ką: 
pripažįstant reikalą remti kiek
vieną pozityvią kultūrinę inici
atyvą ir pastangą, negalima iš
leisti iš akių reikalo turėti vie
nos visiems lietuviams bendros 
institucijos, kuri remtų ypačiai 
tas kultūrines sritis, kurios vi
siems lietuviams yra lygiai 

STASIO BARZDUKO 
referatas, skaitytas Lietuvių 
Kultūros Fondo Clevelando sky
riaus susirinkime, 1951 metų 

birželio 27 dieną. 

brangios. Todėl KF turėtų virs
ti tuo židiniu, apie kurį spiestų
si visi lietuviai be pažiūrų ir įsi
tikinimų skirtumo, šitokį KF 
norėtume matyti veikiantį pfie 
Pasaulio Liet* bendruomenės, 
kurios nuostatai jam numato 
ne tik paskirtį, bet ir lėšas. Dėl 
to turi prasmės ir KF Clevelan
do skyriaus tolimesnis buvimas: 
gimus JAV Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, mūsų skyrius ga
lės tapti PLB KF padaliniu, šia 
prasme tenka painformuoti ir 
L. Rašytojų Draugiją, pavedu
sią Clevelandui KF organizavi
mą. 

II. Viena iš priežasčių, kad 
KF ligi šiol nesisekė susiorga
nizuoti, gali būti ir ta, jog KF 
uždaviniai bei siekimai nebuvo 
sukonkretinti ir išryškinti. Ligi 
šiol tebuvo tenkinamasi dau
giausia tik bendro pobūdžio de-
klaratyviniais pareiškimais ar
ba atskirų asmenų individuali
nėmis įtaigomis (sugestijomis). 
Tad tenka pamėginti nusmaigs
tyti KF ateities veiklai ryškes
nes gaires, iš anksto prisipažįs-
tant, kad šis darbas nėra toks 
visai paprastas ir lengvas, kaip 
iš šalies gali pasirodyti. 

KF visų pirma susidurs su 
visa eile jau veikiančių kultūri
nių organizacijų ir institucijų. 
Toliau jis ras sričių, kurios dir
vonais tebeguli. Todėl iš vienos 
pusės jam reikės imtis skatin
tojo ir rėmėjo, iš kitos pusės 
pradininko (iniciatoriaus) užda
vinių. 

Todėl pvz. gimtosios kalbos 
kultūra KF sėkmingai tegalėtų 
rūpintis paremdamas Lietuvių 
Kalbos Draugijos siekimus. Jis 
galėtų pasiimti išleisti dar pa
rengtiną mokslinę lietuvių kal
bos gramaftiką, dr. P. Joniko 
"Lietuvių kalbos praeities bruo
žus" ir kitus mūsų kalbininkų 
darbus. 

KF paramos galėtų laukti mū
sų tautosakos, literatūros isto
rijos, istorijos ir kitų lituanis
tikos šakų darbai (dr. J. Balys, 
dr. Z. Ivinskis ...). Taip pat pir
moj vietoj čia statytinas ir 
trumposios lietuviškos enciklo
pedijos išleidimas (jos mintį ke
lia ir mūsų spauda — žr. J. Gri
niaus straipsnį 1950 "Aidų" Nr. 
9, St. Kolupailos "Draugo" Nr. 
29/274). šalia to būtų rengtina 

Patiko P. J. f iūrio mintys 

Tokių pasikalbėjimų, kaip 
svarstytinos mintys, kurios bu
vo įdėtos Dirvos 20 nr., nedaž
nai pasirodo mūsų spaudoje. La
bai džiaugiuosi tais P. J. žiūrio 
pareiškimais, ir nebe pirmą kar
tą. Visuomet atidžiai pasekda
vau jo žodžius spaudoje ir vi
suomet vienodai gėrėdavausi 
šio vyro tiesiu, drąsiu ir pozi
tyviu lietuviškumu, giliu kiek
vieno iškelto klausimo pažinimu 
ir apgalvotais . atsakymais. Jo 

Į pareikštos svarstytinos > mintys 

api<4 Lietuvos politikos reika
lus bendrai ir apie Amerikos 
lietuvių bei tremtinių veiklos 
būdus specialiai, man atrodo, 
yra pirmaeilės svarbos. Kviečiu 

B. JL, Los Angeles, Cal. 

ir mūsų dar neturima lietuvių 
kultūros istorija. KF turėtų čia 
artimai bendradarbiauti m 
gimstančiu Lituanistikos Insti
tutu, lietuvių profesorių draugo-
ja ir atskirais mūsų mokslo žmo
nėmis. 

Lietuvių grožinę kūrybą KF 
turėtų skatinti ir remti per Lie
tuvių Rašytojų Draugiją litera
tūros premijos būdu. Panašiai 
lietuvių dailė (tapyba, grafika, 
skulptūra ir kt.) būtų remiama 
per lietuvių dailininkų draugiją 
dailės premija, muzikos kūryba 
per lietuvių muzikų draugiją 
muzikos premija, scenos menas 
per teatro darbuotojų sąjungą 
dramos premija ir tt. Rūpinda
masis sudaryti šių sričių kūry
bai sąlygas, KF taip pat prisi
dėtų prie lietuvių dailės salono 
ir teatro išlaikymo, prie dailės 
parodų organizavimo ir kt. 

Atskirų kultūros sričių spra
goms užlyginti KF skelbtų ir sa
vo konkursus, duotų užsakymų 
atskiriem^ uždaviniams (pvz. 
tam tikriems kūriniams para
šyti, paveikslams nutapyti, 
diniams iliustruoti) ir tt. . 

Visuomeninėms kultūrinėms 
institucijoms ir privatiems lei
dėjams paremti KF kasmet iš 
jų nupirktų tam tikrą skaičių 
leidinių ir juos paskirstytų bib
liotekoms, skaitykloms, mokyk
loms, kuriomis naudojasi lietu
viai. 

Lietuviško švietimo reikalams 
KF leistų Uorinius ir praktinius 
veikalus. 

Pagaliau Kultūros Fondui tu
rėtų rūpėti ir kultūros darbinin
kų parengimas atskiroms kul
tūros sritims — lietuvių kalbo
tyrai, literatūros istorijai ir kri
tikai, istorijai, muzikai, dailei 
ir tt.. šiam reikalui KF įsteigtų 
specialias, stipendijas lietuvių 
talentams ugdyti. 

štai pačiais bendraisiais bruo
žais pateiktos KF veiklos orien
tacinės gairės. Kaip matyti, dė
mesys daugiau sutelktas į tau
tinės kultūros skatinimą ir rė
mimą, ne patį vykdymą. Koncer
tų rengimas, veikalų statymas, 
pramogų parūpinimas ir tt. Kul
tūros Fondui tegali būti tik ant
raeilės reikšmės uždavinys. 

Bet šitaip suprantamas KF 
tikslas susijęs su kūrybinių jė
gų kultūros darbui sutelkimu ir 
lėšų surinkimu. Tai priklausys 
ne tik nuo mūsų organizuotumo,^ 
bet ir nuo kultūrinio susiprati
mo bei subrendimo. Nereikia 
slėpti, kad čia turime didelių 
spragų. Prof. St. Šalkauskis, sa
vo laiku vertindamas padėtį, 
konstatavp, kad ir per dvidešimt 
mūsų nepriklausomumo metų 
mūsų visuotinai reikšmingų kul
tūrinių vertybių balansas atro
dąs labai nekoks. .Nereikia lauk
ti, kad viskas tuoj pasitaisytų 
tremtyje atsidūrus. Bet tautai, 
norinčiai gyventi, yra būtina 
tvirtai suorganizuoti kultūrinį 
savo gyvenimą ir intensyviai 
skatinti kultūrinę kūrybą. Štai 
kodėl mums reikia ir Kultūros 

i  ' 
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