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VISUOMENĖJE 

Susilaikymas ar ... 
apsileidimas 

SLA organizacijos vyriausios 
Vidovybės rinkimai vykdomi vi
suotiniu narių balsavimu. Tai 
būtų labai geras vadovybės rin
kimo būdas, geriausiai išreiš-
kiąs narių valią, jeigu ... na
riai • dalyvautų balsavimuose. 
Bet, kaip teko pastebėti, nomi
nacijose dalyvavo mažiau kaip 
2,000 narių, taigi mažiau, kaip 
penktadalis. Vadinasi, apie ke
turis penktadalius narių savo 
nuomonės nepareiškė. Panašiai 
dedasi ir pagrindiniuose balsa
vimuose: kuopose, turinčiose po 
pora šimtų ir daugiau narių, j 
susirinkimus, kuriuose vyksta 
rinkimai, ateina 30 - 40 narių ar 
kartais ir mažiau. Tie, kurie j 
susirinkimą neateina, lieka sa
vo balso nepadavę. 

> Valstybės balsavimuose irgi 
pastebimas didelis susilaikymas 
— nė j imas balsuoti, bet vis dėl
to paprastai dalyvauja bent apie 
pusę ar kartais ir žymiai dau
giau turinčių teisę balsuoti. Bet 
kai balsuoja tik penktadalis, tai 
jau visuotinis balsavimas lyg 
ir netenka prasmės 

Toks susilaikymas vra jau 
perdaug paplitęs apsileidimas, 
nesidomėiimas organizacijos rei
kalais. Iš kitos pusės — klau
simas, ar gera ir tokia tvarka, 
kad balsą galima paduoti tik f 
susirinkimą atėjus, ypač, kad 
susirinkimai kai kur esti paski
riami darbo dieną. Reiktu pa
galvoti apie tokį balsavimo tvar
kos pakeitimą, kad balsavimo 
kortelės būtų išsiuntinėtos na
riams j namus, o nariai galėtų 
jas p-ražinti paskirtu laiku. Su
sirinkimai nuomonėms pasida
linti apie kandidatus turėtu bū
ti, bet balsų padavimas galėtų, 
rodos, būti ir neapribotas bū
tinai tam tikra valanda. Išrink
ta balsų skaičiavimo komisija 
vis tiek galėtų atlikti savo nu
statyta tvarka, galėtų apdraus
ti ir skaičiavimo teisingumą ir 
balsavimo slaptumą. Jei vado
vybė būtu išrinkta ne penkta
daliu. o bent keturiems' penk
tadaliams dalyvaujant rinki
muose, vadovybės autoritetin
gumas .Udfy žymiai didesnis. 

Rašytojų suvažiavimas 
Prieš porą metų New Yorke 

buvo Amerikos lietuvių rašyto
jų susirinkimas, kuriame įkur
ta Amerikos Lietuvių Rašytojų 
Draugija ir išrinkta valdyba. 
Vokietijoje veikė Lietuvių Ra
šytojų Tremtinių Draugija, ku
rios daugumas narių ir beveik 
visa valdyba dabar irgi atsidū
rė Amerikoje. Jau pereitų metų 
vasaros gale buvo manyta su
šaukti rašytojų susirinkimą Sto
ny Brook, N.Y., bet dėl neaiš 
kių priežasčių tas susirinkimas 
neįvyko, buvo staiga atšauktas. 
Dėl to susivėlino net Kanados 
lietuvių rašytoju susirinkimas, 
kuris buvo atidėtas specialiai 
dėl šito susirinkimo. 

Dabar abi valdybos — Ame
rikos Lietuviu ir Lietuvių Rašy: 

tojų Tremtinių Draugijų — su
sitarusios šaukia lietuvių rašy
toju suvažiavimą cegužės 6-7 d. 
Bostone, Mass. Vietą ir laiką 
žada netrukus pranešti. 

Ties Latvija rusai pašovė 
Amerikos lėktuvą , 

m 

Šiomis dienomis Amerikos 
laivyno aviacijos vadovybė pasi
gedo vieno lėktuvo, kuris išskri
do iš Vokietijos f Daniją ir tu
rėjo grįžti atgal, bet negrįžo 
ir Danijoj niekas jo nesulaukė. 

Liogšioliniai ieškojimai buvo 
be rezultatų. Bet štai Maskvos 
radijas, iš anksto paskelbdamas, 
kad netrukus bus duota labai 
svarbi žinia, pranešė sovietų už
sienių reikalų ministerio Višins
kio notą, kurią jis perskaitė ir 
įteikė Amerikos ambasadoriui 
Kirk. - „ 

Toje notoje Višinskis tvirtina, 
kad Amerikos bombonešis B-29 
atskridęs virš Latvijos terito
rijos. Kai sovietų naikintuvų 
grupė pakilusi ir telegrafavu
si įsakymą bombonešiui nusi
leisti, tai jis ne tik nepaklau
sęs, bet pradėjęs šaudyti į nai
kintuvus. Tada ir naikintuvai 
šovę i jį. P° to bombonešis pa
sukęs Baltijos jūros link ir din
gęs ... 

Kaip iš tikrųjų b!fV©, nėra ga
limybes patikrinti, nes dingęs 
lėktuvas nesurastas ir jau nebe 
sitikima surasti, arba, jeigu dar 
ir surastų, tai nebesitikima, kad 
jame buvę dešimts įgulos na
rių bebūtų gyvi. 

Iš amerikiečių puses pareiš
kiama tik tiek, kad joks bom
bonešis nebuvo išskridęs, taigi 
jis ir negalėjęs atsirasti vir? 
Latvijos. Laivyno vadovybė pa
reiškia, kad lėktuvas, kurio ieš
koma, buvo neginkluotas, taigi 
jis jokiu būdu negalėjęs šaudy
ti. 

Kaip jis galėjo atsidurti virš 
Latvijos teritorijos, dabar iš
aiškinti irgi neįmanoma. Gali
ma tik spėti, kad skrisdamas į 
Daniją ir užskridęs ant Baltijos 
jūros, lėktuvas pametė orienta
ciją ir pasuko klaidinga kryp
timi. O juk Baltijos jūra lėk
tuvui ne toks didelis plotas ir 
greit galima atsidurti rytiniame 
jos krante vietoj vakarinio. 

Iš Švedijos pranešama, kad 
sovietai Baltijos pakrantėse yra 
įtaisę nepaprastai stiprią ap
saugą su geru radaro tinklu. Sa
ko, ten įrengti dideli sutvirtini
mai ir rusai labai uoliai saugo, 
kad pro tą užtvarą niekas ne
prasiskverbtų. Tad nenuostabu, 
jei pamatę atklydusį amerikie
čių lėktuvą pradėjo gaudyti. 

Jeigu jie lėktuvą ;->ūtų pašo
vę virš sausumos, srreičiausiai 
jis ten būtų ir nukritęs. Kadan
gi pats Višinskis sako, kad lėk
tuvas dingo Baltijos jūroje, tai 
greičiausiai jis užpultas buvo 
dar virš jūros. f 

Sovietai, pašovę 1 Artierikos 
lėktuvą, nori iš to' dar didelę 
istoriją išpūsti, šaukdami, kad 
Amerika maždaug jau užpuo
lė sovietus ir pradėjo karą ... 

Jeigu net ir virš Latvijos 
Amerikos lėktuvas būtų pasi
rodęs argi tai sovietų teri
torija? Juk tai tik lėšlkiškai pa
grobta žemė! 

IRO veikla pratęsiama 
.Tarptautinas Pabėgėlių Orga- [būklė #tovykk»e tų 1,200 po-

nizacijos (IRO) generalinė ta- litinių pabėgėlių, kurie atbėgo 
ryba įgaliojo gen. direktorių J. po praeitų metų spalio 15 d. ir 
Donald Kingsley tęsti tiesioginę kurie ligi šiol laikomi "uždarose 

"iegeisk nei , nei krastflJ'* 
Vieno lenko nuomonė apie lenkų santykius su lietuviais 

Gyvendama# Vokietijoje gir-; Kaip jos pramokote ir kaip jums 
dėjau, kad Frankfurte gyvena j lietuviu kalba patinka? 
Lenkijos armijos karininkas 
Jurgis žychovskis, ypatingai 
susidomėjęs lietuviais, išmokęs 
lietuvių kalbą ir blaiviai verti
nąs lietuvių*- lenkų santykius. 

Ieškojau progos susitikti, pa
sikalbėti, o fal geriau pasakius 
įsitikinti.... Bet progos taip ir 
neatsirado. Tik kai buvau iš
rinktas Lietuvių Kalbos Vado
vo leidimo komisijos nariu, kiek
vieną mėnesį pradėjau gauti po 
3 DM auka Lietuvių Kalbos Va
dovui leisti. 

Nustebau. Mano norėtas su-
tiktikti lenkas savo nuoširdumu 
daro gėdą lietuviams. Jis iš savo 
kuklaus uždarbio kiekvieną mė
nesį aukoja, kad tik išeitų Lie
tuvių Kalbos Vadovas, o mes vis 
dar abejojam užsisakyti... 

Taip užsimezgė mūsų susira
šinėjimas, nenutrūkstąs ir da
bar, iš Amerikos. Iš čia gimė 
ir mintis duoti progos DIRVOS 
skaitytojams išgirsti kelis saki
nius iš paties J. žychovskio. štai 
mūsų pasikalbėjimas: 

— Esu patyręs Tudfltę esant 
dideliu lietuvių draugu. Įdomu, 
nuo kada pradėjote pažiati lie
tuvius? 

Lietuvius pradėjau pažinti 
dar mokykloje, prieš pirmąjį pa
saulinį karą. Mūsų lenkų kalbos 
mokytojas buvo Jonas Radžiu-
kynas, lietuvis. Mano klasės 
draugas buvo Jonas Paliukaitis, 
taip pat lietuvis. Niekad jie ne-
sigindavo, kad esą lietuviai. Jie 
gražiai kalbėjo ir lenkiškai. 

Didysis pasaulinis karas mus 
atskyrė. Vėl lietuvius sutikau 
tik 1946 metais Vokietijoje, čia 
įsigijau ir labai jrerų draugų. 

— Tamsta ne tik žodžiu, bet 
ir raštu mokate lietuvių kalbą. 

— Lietuvių kalbos pradėjau 
mokytis nuo 1947 metų vasario 
mėnesio. Anksčiau lietuvių kal
bos nė žodžio nemokėjau. 

Lietuvių kalba Man patinka 
dėl mano didelės simpatijos lie
tuvių tautai. Aš visiškai prita
riu: "Senoviška kalba, turtinga 
kalba. Kad aš būčiau jaunesnis, 
imčiau ją studijuoti nuodug
niau" (M. Pečkauskaitės "Se-

Lietuvių kalbos pradėjau mo- name Dvare"). Antra vertus, 
kytis po to, kai vienas mano su- \ turju pasakyti, kad retai kada 
tiktas lietuvis norėjo mokytis savo gyvenime radau tiek nuo-
anglų kalbos. Sutikau mokyti 
angliškai, jei mane mokys lie
tuviškai. Taip su pirmuoju mo
kytoju ir mokiaus iki tų metų 
rugsėjo mėnesio, kol jis išvažia
vo Amerikon. Toliau mokiaus 
vienas. Netrukus sutikau lietu
vių, kurie man vėl padėjo mo
kytis. Bet ir šie už pusmečio 
išvažiavo į Ameriką. 

Su mokytojų parama mokiaus 
tik vienerius metus. Toliau aš 
lietuvių kalbos mokiaus skaity
damas laikraščius ir knygas. 
Kartas nuo karto atsirasdavo 
ir progos lietuviškai pašnekėti. 

šia proga noriu kelius žodžius 
pasakyti ir apie mano noro prie
žastis išmokti lietuvių kalbos. 
1947 metų pradžioje aš turėjau 
progos matyti muziko Sodeikos 
ansamblį. Gėrėjaus dainų muzi
kalumu, gražiais tautiniais rū
bais, bet nė žodžio tada nesupra
tau lietuviškai. Gailėjaus. 

Kitą kartą, viename priėmi
me, kuriam buvau aš vienas iš 
šeimininkų, sutikau daug lietu 
vių. Toje draugystėje mes kal
bėjomės įvairiomis kalbomis: 
lenkiškai, rusiškai, angliškai. 
Gailėjaus, kad aš nė žodžio ne
mokėjau lietuviškai ir svečių ne
galėjau pakalbinti jų gimtąja 
kalba. • 

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventėje mane pakvietė vienas 
mano draugų lietuvių atsilanky
ti į jų priėmimą, kur aš turė
jau progos išgirsti Čiurlionio an
samblį. Pergyvenau tiki% dva
sišką puotą. 

širdumo, kiek patyriau iš lie
tuvių. Pramokęs lietuvių kal
bos, aš dažnai buvojau lietuvių 
šeimose. Jų tarpe aš svetimu 
nebesijaučiu. 

Ar esate kada nors buvęs 
Lietuvoje ir ar esate pasiryžęs 
ją aplankyti? 

— Lietuvoje ai niekad - ne
buvau. Mielai Lietuvą aplanky
čiau ir su savo bičiuliais pasi-
matyčiau jų tėvynėje. 

— Įdomu būtu patirti Jū
sų gimimo kraštią, amžių. 

— Aš esu lenkas, gimęs Čen
stakavo je. Kada aš pradėjau 
lietuvių kalbos mokytis, man bu
vo 53 metai. 

— Ką Jūs manote apie lietu
vių - lenkų santykius? 

— Apie lietuvių - lenkų san
tykius aš šitaip manau: jų pa
grindu turi būti mūsų Viešpa
ties svarbūs įsakymai — "My
lėk savo artimą, kaip pats save" 
ir "Negeisk nė vieno daikto, 
kuris yra tavo artimo". Nė vie
no daikto, reiškia, nei jo sosti
nės, nei jo krašto, nei bet ko
kios dalies. 

Tikrai draugiški santykiai ga 
li tarp mūsų būti tik tokiu pa
grindu sukurti, šie mano minė
ti kilnūs dėsniai turi būti vi
sur taikomi, ypač politikoje ir 
tarptautiniuose santykiuose. 

šalpą visiems DP stovyklose gy
venantiems pabėgėliams, kurie 
galės įsikurdinti užjūriuose dar 
prieš 1951 m. kovo 31 d. 

Pagal pirmykštį tarybos nu
tarimą, IRO šalpa ir globa tu
rėjo baigtis birželio 30 d., išski
riant tiems, kurie pradėję emi
gracijos ar repatriacijos į gim
tuosius kraštus bylas. Dabarti
niu nutarimu ji išplečiama tūk
stančiams pabėgėlių, kurie pa
gal pirmykštį nutarimą būtų 
buvę išmesti į vokiečių, austrų 
ar italų ūkį. 

Naujojo plano pagrindą su
daro generalinės terybos patvir
tintas direktoriaus Kingsley pla
nas, pagal kurį sąjungininkų 
aukštieji komisarai Vokietijoje 
prašomi papildomų kreditų iš 
vokiečių markės fondų. Dabar, 
įskaitant stovyklų administra
cijos išlaidas, IRO sumoka už 
pusę DP sunaudojamo maisto. 
Jei naujasis siūlymas bus aukš
tųjų komisarų priimtas, šios iš
laidos bus padengiamos iš vo* 
kiečių ūkio. ^ ^ 

Taryba taip pat įgaliojo King
sley susitarti sti Italijos vyriau
sybe, kad būtų pakeltas gyve
nimo standartas ir pagerinta 

stovyklose". Pagal ligšiolinius 
nuostatus, jie negalėjo būti IRO 
šelpiami. Dalį papildomų išlai
dų sumokėtų IRO iš Italijos vy
riausybės kontribucijų šiai or
ganizacijai. 

Pagal ankstyvesnį nutarimą 
DP stovyklose šelpiamųjų DP 
skaičius po birželio 30 d. turėjo 
siekti 25,000 pabėgėlių, neskai
tant taip vadinamojo "kietojo 
branduolio". Praktiškai šis skai
čius turėjo apimti tik tuos, ku
rie tada bus pradėję savo emi
gracijos ar repatriacijos bylas. 
Dabar šis šelpiamųjų skaičius 
Vokietijoje, Austrijoje ir Itali
joje padvigubėjo. 

Birželio pabaigoje DP stovyk
lose Vokietijoje, Austrijoje ir 
talijoje bus dar apie 148,000 DP 

žmonių. Iš jų 18,000 priklausys 
taip vadinamai "kietojo bran
duolio" kategorijai, apie 53,000 
turės maža arba visai neturės 
perspektyvų emigruoti ir bus 
įjungti Į vietinį ūkį ir apie 
75,000 bus galinčių emigruoti, 
jie pasiliks stovyklose. Galį emi
gruoti, bfet IRO šalpos negauk 
nantieji bus gabenami į stovy
klas savo emigracinių bylų 
tvarkyti. (LIETUVIS) 

LYGINA PABĖGĖLIŲ BALANSĄ 
Neseniai iš Čekoslovakijos pa

bėgo nemaža grupė žmonių, su
organizavę pabėgimą lėktuvu 
taip, kad vidaus keleivinius lėk
tuvus privertė skristi į ameri
kiečių zoną Vokietijoje. Neno
rėjusieji bėgti keleiviai ir la
kūnai buvo grąžinti atgal, o 
šešiolika susimokėlių pasiliko. 
Prie jų prisidėjo keli ir tokie, 
kurie į lėktuvus sėsdami visai 
ir negalvojo, kad jiems susida
rys proga ištrūkti iš "rojaus". 

Po to Berlyno vakarų zono
je pasiliko ir atsisakė į sovie
tinę zoną grįžti visas Drezdeno 
moterų choras — % . 

"Rojaus" valdovams gana ne
malonu, kad tiek daug bėga iš 
"rojaus", bet niekas nesiveržia 
i jį... • 

Bet štai pagaliau atsirado ir 
"bėglių" į priešingą pusę. Vie
na amerikiečių šeima — vyras, 
žmona ir vaikai — pareiškė, 
kad jie "bėga" nuo amerikietiš
kų politinių persekiojimų ir ieš
ko prieglaudos Čekoslovakijoje. 
Vyriškis — G. S. Wheeler — 
buvęs karinės amerikiečių ad
ministracijos Vokietijoje tar
nautojas. Jo žmona, ten gyven
dama, bandė koresponduoti vie
nam Amerikos žurnalui... re
liginiais straipsniais. Bet jos 

ŠIOJE ŠALYJE 

AUTOMOBILIŲ UNIJA paga
liau surado bendrą kalbą su 
C-hryslerio bendrove ir daugiau 
kaip du mėnesius trukęs strei
kas baigiamas. Streikavo 89,000 
darbininkų nuo sausio 25 die
nos. Streikas taip ilgai užtruko 
ne dėl paties pagrindinio reika
lo. Bendrovė visai nesiginčijo dėl 
100 dolerių pensijos darbinin
kams, atitinkamą laiką bendro
vėje dirbusiems ir dėl senatvės 
iš darbo pasitraukusiems. Vi
sas ginčas sukosi apie tai, kaip 
turi būti sudarytas ir garantuo
tas pensijų fondas. Unija pra
džioje reikalavo, kad bendrovė 
mokėtų į fondą po 10 centų 
nuo darbo valandos. Bendrovė 
su tuo nesutiko ir tai buvo 
svarbiausia streiko užsitęsimo 
priežastis. Bet dabar unijos va
das W. P. Reuther atsisakė nuo 
to reikalavimo ir pasitenkino, 
kad bendrovė kitu būdu garan
tuotų pensijų išmokėjimą. 

VIENUOLIKOS KOMUNISTŲ 
vadų byloje apeliacinis teismas 
patvirtino New Yorko teismo 
sprendimą, kuriuo jie buvo pri
pažinti kalti ir nubausti po kele
tą metu kalėjimo. 

_• 

QUBERN ATORIUS DEWEY 
pareiškė partijos vadams, kad 
nebekandidatuos trečią kartą į 
New Yorko gubernatoriaus vie
tą. Jis greičiausiai kandidatuos 
į senatą. 

šio pasikalbėjimo proga no
rėjome paliesti ir visą eilę kitų 
| klausimų, bet esamos aplinky

bės tai neleidžia padaryti. Ben
drasis okupantas, kuris šiandien 
vienodai smaugia ir Lietuvą ir 
Lenkiją, mums uždeda ir nema
žai tylėjimo pareigų. 

Malonu, kad blaiviai galvo
jąs lenkų tautos atstovas netru
kus atvažiuoja į Ameriką. Rei
kia manyti, kad jis ir čia, gau
siose lenkų kolonijose, prakalbės 
tais pačiais žodžiais. 

B. Gaidžiūnas 

straipsniai buvo tokie silpni, 
kad žurnalo redakcija atsisakė 
nuo jos bendradarbiavimo. 

Balansas tačiau dar toli gra
žu neišlygintas. Ne tik skai
čiaus atžvilgiu. Yra ir kiti la
bai svarbūs skirtumai. Iš ten 
pabėgusieji jokiu būdu nenori 
grįžti atgal, bet užtat jų kraš
tuose dabar šeimininkaujanti 
valdžia nori juos visokiais bū
dais grąžinti. Ta valdžia išvy
kimą laiko nusikaltimu ir grį
žusiems gresia didelė bausmė. 
Ne tik jiems, bet ir jų pasiliku
siems artimiesiems gresia baus
mės. 

Tuo tarpu , "pabėgėliais" iš 
Amerikos niekas nesirūpina ir 
dėl jų nesijaudina. Jei neatsi
sakys Amerikos pilietybės (o 
to jie dėl visa ko ir nedaro!), 
galės grįžti, kad'a panorės, jei 
tik dabartiniai globėjai išleis ... 
Reikalauti, kad bėgliai būtų grą
žinami, niekas nė negalvoja. 
Kuo daugiau tokių "išbėgs", tuo 
geriau ... Kitų net ir išvaryti 
negalima... Juk tokie andru-
liai, bimbos ir Co., regis, pui
kiai galėtų patarnauti "rojaus" 
šeimininkams, pakeldami "ro
jaus" prestižą, jei taip pasisam
dytų lėktuvą ir... revolveriais 
ar... lenktiniais peiliukais pri
verstų skristi į Maskvą ... 
Bet nenori... O čia atsirastų 
ir tokio pabėgimo finansuoto
jų. Tam tikslui būtų daug leng
viau pinigų surinkti, negu An
drulio apgynimui nuo deporta
cijos . v 

Bet taip jau yra, kad "rįftof'' 
tūkstančiais kartų daugiau teis 
mų "už neištikimybe ir šnipi 
nė j imą", ir tūkstančiais kartų 
daugiau žmonių bėga i& "ro
j a u s " ,  n e g u  į  j į . . .  

JOHN F. DULLES yra pakvies
tas užsienių politikos patarėju 
prie Valst. Sekretoriaus Acheso-
no. Pirmas klausimas, kuriame 
jis paprašytas pareikšti savo 
nuomonę, yra taikos sutarties 
su Japonija reikalai. Dulles suti
ko tas pareigas priimti. Tai yra 
antras žymus respublikonas, pa
skutiniu laiku įtraukiamas į už
sienių politikos reikalų spren
dimą. Tuo yra bandoma sustip
rinti abiejų partijų bendradar
biavimą šioje srityje, kuris pa
skutiniu laiku buvo labai pašli
jęs dėl dviejų priežasčių: dėl 
senatoriaus Vandenbergo ligos 
ir dėl McCarthy akcijos. McCar
thy akcija, žinoma, paskatino 
Achesoną ir Trumaną šauktis 
respublikonų pagalbos, nes iš
keltieji priekaištai, nors ligi 
šiol ir nieko konkretaus neįro
dė, sudarė nemaža nemalonumų 
ir neramumo visiems, kurie jau
tėsi nelaisvi nuo bolšęvUuu»a 
nuolaidumo nuodėmės... r 

* 

Cooperio ir Dulles įtraukimas 
atsakingus darbus Valstybės 

Departamente yra dvejopai ver
tinamas respublikonų sluogs-
niuose. Vieni sako, kad dabar 
demokratų pradedama bendra
darbiavimo sistema būsianti ge
resnė, negu ligšiolinė, kadangi 
dabar žymūs respublikonai da
lyvaus politikos planavime, ne 
vien tik jau suplanuotos politi
kos patvirtinime, kaip ligi šiol 
būdavo. Kiti, jų tarpe ir Taf
tas, pareiškia, kad tikras ben
dradarbiavimas yra tarimasis 
su respublikonų partijos atsto
vais, turinčiais mandatus. Ta! 
reiškia, kad jie nėra patenkinti 
nei Cooperio, nei Dulles pakvie
timu, kadangi tie nėra nei Ats
tovų Rūmų, nei Senato nariai* 
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CHICAGO, ILL. 
Chicaga laukia čiurlioniečių 

MARGUČIO rengiamas Čiur
lionio ansamblio pasirodymas 
Chicagoje kelia didelio susido
mėjimo. Jau balandžio 1 d. bu
vo parduota pusė bilietų, nors 
koncertas bus tik balandžio 16 
d. O ta pusė siekia 2,000, nes 
Civic operoje, kurioje čiurlionie-
čtei, Alf. Mikulskio vadovauja
mi, pademonstruos lietuvių dai
nos ir šokio grožį, yra 4,000 vie
tų. 

Ne tik rengėjams,, bet ir vi
siems lietuviams būtų miela, jei 
šio žymiausio lietuvių tautinės 
dainos, muzikos ir šokio repre
zentanto spektaklis sutrauktų 
pilną operos salę žiūrovų. Tai 
Mtų rekordas lietuviškų pasi
rodymų istorijoje. 

Lietuvių vardo kėlimui pa
tarnaus tie, kurie atsives Į šią 
meno šventę ir kitų tautų žiū
rovų. 

Bilietai iš anksto gaunami 
MARGUČIO raštinėje. 6755 So. 
Western Ave. (telef. GRovehill 
6-2242). Jų kaina — nuo 1 iki 
21 -2 dol. J. P. 

GYVĖJA TAUTINI VEIKLA 

Detroit, Mtefc., Naujienm 
Olio mintimis, kad svarbiausi 
Lietuvių Tautinės Sąjungos už
daviniai — kelti lietuvių vardą, 
ugdyti lietuvių kultūrą ir viso
mis priemonėmis išlaikyti lietu
vybę Amerikoje, šioje sąjungo
je, jo pareiškimu, yra artimiau
sia vieta buvusiems tautinių or
ganizacijų nariams Lietuvoje, 
tačiau jos durys yra atdaros ir 
tiems, kurie formaliai nepri
klausė joms Lietuvoje, bet čia 
būdami nori dalyvauti Lietuvių 
Tautinės Sąjungos veikloje ir 
tiki tam darbui, kuris yra Jos 
įstatų numatytas. 

Ant. Olis pranešė, kad pirmą 
kartą Chicagos istorijoje turi
me tris lietuvius kandidatus j 
svarbias vietas. Respublikonų 
partija j kandidatų sąrašus Įra
šė J. Brenzą į Cook iždininkus 
(per jo rankas pereina apie 200 
mil. dol., o jo žinioje dirba apie 
60 žmonių). A. Lapinską į mies
to teisėjus ir A. Petrošių į Illi
nois valst. seimelio narius. Ba
landžio 11 d. bus kandidatų no
minacija, o lapkričio mėli. rin
kimai. Svarbu, kad lietuviai mo
kėtų šią progą išnaudoti. 

»- vng 

WATEBBUHY CONN 
LIETUVIŠKI VELYKŲ 

MARGUČIAI 
Vikt. Liaukus, kuris su. sa

vo medžio drožiniais dalyvavo 
Lietuvių Meno Parodoje New 
Yorke, perkėlus šią parodą į 
Waterbury, išstatys naujus, jau 
Amerikoje pagamintus finedžio 
drožinius. 

Bet dabar, pagal lietuviškų 
Velykų tradicijas, Vikt. Liau
kus numargino geliąs dešimtis 
lietuviškų margučių. Margučiai 
išstatyti gražiai dekoruotame 
Bajorynų krautuvės prekylan-
gyje. 

Šiuos lietuviškus margučius 
paminėjo ir Waterburio radijas. 

E. M. 

Naujos žodynas 
V. Pėteraičio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 
žodynaš" 

(su tartimi), naujai išleistas, 
apimąs virš 12,000 žodžių, įriš
tas kietais drobės viršeliais, 418 
psl., gaunamas šiuo adresu: 
Gabija, 412 Bedford Ave., Bro« 
oklyn 11, N. Y. 

Kaina $2.00, 

Detroito Amerikos Lietuvių Halso Radijo Klubo choras su dirigentu kompoz. Bronium Budriū-
nu. Sis choras, muz. .Budriūno vadovaujamas, duos ant riji savo koncertą balandžio 16 d. 

Ukrainian National Temple salėje, Detroite. 

A. L. BALSO RADIJO KLUBO 
KONCERTAS 

Balandžio 1 d. LTS Chicagos 
skyriaus susirinkimui pirminin
kavo pats sąjungos pirmininkas 
Ant. Olis. PAVVKįh 

Iš skyriaus pirmininko Lin-

PHILADELPHIA 
MENO ŠIUPINYS 

Pereitą rudenį Radijo Klubo 
choras, davęs pirmą koncertą, 
vadovaujant muz. B. Budriūnui, 
pasirodė gerai. Po koncerto se
nieji lietuviai smagiai diskuta
vo, lygindami su kitais buvusiais 
chorais. Ir beveik pripažino, kad 
Budriūno vedamas choras pa-

J. P.; darė didžiausią įspūdį. Gal būt 
ir dėl to, kad laisvos Lietuvos 
laikais priaugo naujų kompozi
torių, kurie sukūrė nemažai nau
jų, aukštos vertės dainų, kada 

_ M. Petrausko ir St. Šimkaus lai-
Amerikos Lietuvių au *nes kajs ^ar ]abai trūko. 

kaus pranešimo paaiškėjo, ka^Si!.junKos kovo 26 d. paruoštas j  l f i  d  k o n c e r t a s  b u s  

skyrius, įsikūręs 19411.V 1.4, sa- Me„„ šiupinys sutelkė dideli tul.tingesnis neĮru buv0 jrma_ 
vo senumu yra antras, o gausu-įarnerįkiečių ir tremtinių į Lie-
mu bene pirmas visoje sąjungo- j tuvių Muzikalę salę. 
je. Narių skaičius nuo įsikūrimo į Programą pradėjo ir baigė 
padidėjo apie keturis kartus. įvyru oktetas, kuris atliko ke-
Iš viso sušaukti 7 susirinkimai, į jetą liaudies dainų. Mūsų Lie-
surengta eilė paskaitų ir pobū- tuvos baleto artistai St. Modze-
vių. Vienas įdomiausių praneši
mų buvęs prof. M. Biržiškos — 
kaip prieita prie Vasario 16-to-
sios. 

Iždininkas Ęudokas ,,pranešė, 
kad skyrius tuivjęs 304 dol. pa
jamų ir 249.33 išlaidų. 

liauskas ir Ks. Kmitaitis su 
amerikiete Odette Philips atliko 
suomių kompozitoriaus Sibelius 
"Liūdną valsą", "Mazurką" iš 
Strausso operos Rosalinda ir 
kitus baleto šokius. 

pirma 
sis. šiame koncerte bus atlie
kami patys sunkieji kūriniai, 
ačios gražiausios dainos. 

Pats choras ir spėjo sustip
rėti, papilnėti. Jame dainuoja 
keletas solistų ir solisčių. Cho-1 ir 6 vai. vak. 

ras suskirstytas į tris dalis: vy
rų, moterų ir mišrąjį. Visi jie 
pasirodys balandžio 16 d. 

Šalia choro bus ir solo bei tau
tiniai šokiai. Solo dainuos V. 
Stepulionytė, Aid. Molytė ir K. 
Stašaitis. Tautiniams šokiams 
vadovauja H. Zaganevičienė. 

Koncertui akomponuos Daily-
daitė ir Valevičiūtė. M. Sims 

SKAUTAMS DETROITE! 

šiomis dienomis Detroite įsi
steigė "Margio" skautų vyčių 
būrelis. Visi sk. vyčiai, skau
tai ir jaun. skautai, gyvenantie
ji Detroite, arba norintieji bū
ti skautais, prašomi registruo
tis laišku arba telefonu, nuro
dant vardą, pavardę, amžių, ad
resą ir telefono numerį sekan
čiu adresu: Vyt. Tarvainis, 2763 
24th St., Detroit 16. Telefonas 
TA 5-7887. Skambinti tarp 4 

BROOKLYN, N. Y. 
MINIA ŠAUKIA "NE!" BIMBA RAŠO "TAIK" 

. DIRVOJ jau buvo rašyta, kad 
Brooklyne ruoštas bimbininkų 

Jaunas Amerikos lietuvis C. 
Realiai paremtas dailės paro- F. Dauber grojo akordeonu. Jo 

dos organizavimas. Sk\ riaus jjConcet to in E. P. Deiio ir Or įkazaraSt negavus valdžios leidi-
nariu, o ypatingai Br. Budtrinojl'lieus pi-aware, išreikšti akorcleo-Į^ ga,rti> fireit ^ to 

atsigriebimui "literatūros drau-
Amerikos Piliečiu Klube 

pastangomis išplatinta per 800 "o garsais, buvo klausomi su 
bilietų. 100 dol. pasiųsta gry
nais iš skyriaus lėšu. 

nepaprastu klausytojų dėmesiu. 
Liet. Meno Ansamblis buvo ^1,la,, _ ... , ', , . v -i • įBrooklvne surenge mitingą, ku-

Numatoma, kad apie I , i r ž e l i o j P ''y^tas tautinius sokius pa-L tiks] kai renĮfė.iai pasi-
mėn. paroda atkeliaus į Chic-a-l^rtat. Lietuvos Operos sol,s- 1juv0* "iŽKSrsti, m ko per-

las \. Ivanauskas sėkmingai Pa~|sekį0jamas V. Andrulis", štai 
.dainavo keletą liaudies dainų, o; 

| naują skyriaus valdybą iš
rinkti dr. Rudokas, adv. Lapins
kas, adv. Linkus, dr. Biežis ir 
Ant. Kalvaitis: kandidatais — 
Jurkštas ir Gaurilius. 

Į revizijos komisiją išrinkti 
dr. Bartkus. Bakšys ir Jurevi
čius. 

T. Blinstrubas, E. Bartkus ir 
kiti kėlė ideologinio ryškumo! prastą entuziazmą. 

paskui baigė savo repertuarą 
Leoncavallo Matinatta ir Verdi 
Hercogo baladė iš Rigoletto. 

Meno šiupinį vainikavo Kauti© 
Teatro vaidilos V. Žukauskas ir 
K. Vasiliauskas. Jų neišsemia
mas humoras, atvaizduojant DP 
gyvenimo santykius su įvairios 
rūšies žmonėmis, sukėlė nepa-

klausimą. Laiko stoka neleido 
šio klausimo giliau išdiskutuoti. 

Tenka pabrėžti, kad Meno 
šiupinys visais atvejais paten-

Pasisakius keliems nariams ir j kino visus dalyvius, kuriems re-
pačiam s-gos pirmininkui Ant. tai kada pasitaiko proga tai pa-
Oliui. diskusijos reziumuotos matyti. Dr. J. J. 

T a i i į j v t i  K a l i n i u  ir  l a i š k a i s !  Prašykit in l 'urmat i jų  paštu! 

J' * ̂  

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8 LOAN ASS'N. 

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

pareikalavimus • 
TurtaK per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2 V \  mili jono 

U. S. {«<t\ernnient Securities ir  grynais pinigais per 12 mili jonų 
STIPRIAUSIA TAUPYMO J STAIGA CHICAGOJE 

Feilt ' i 'al  Savings & Loan Insurance Corporation narys 

JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR. 
4192 Archer Avenue Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS: Virginia 7 - 1141 

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki  4. 
Trečiadienia is  nuo !) ik i  1 2  dieną.  Ketv i r tadienia is  nuo S) ik i  8  vak. 

i kokie reikalai parūpa "literatū
ros draugijai''. ... 

Prieš mitingą į salę pradėjo 
rinktis lietuviai, ir žmonės, pa
mate ateinant V. Andrulj, ėmė 
šaukti: "Andruli, važiuok j 
Maskvą Stalino padų laižyti!" 

Rengėjai, jausdami sau nepa
lankią nuotaiką ir matydami 
pikietuojančius jų parengimą, iš 
anksto suplanavo, kaip susirin
kimo vedimo iš savo rankų ne
paleisti ir niekam iš susirinku
siųjų neleisti kalbėti. 

I Mitingą atidariusi K. Petri-
kienė po ilgai užtukusio išsi
šnekėjimo, nerenkant prezidiu
mo, pakvietė kalbėti A. Bimbą. 
I). M. šolomską, John W. Darr 
ir V. Andrulį. Pirmininkaujan
ti laukusi dar vieno jų brigados 
apaštalo, S. Spiavko, kuris bu
vo numatytas mitingo kalbėto
ju. Bet pastarasis nepasirodė. 

Visi kalbėjusieji kartojo tuos 
pačius propagandinius tauška
lus, kaip ir ankstyvesniuose sa
vo parengimuose. Visa tai pri
minė seną Maskvos gramafoną. 
Andrulis pasisakė, kad jis ne
žinąs, už ką buvęs areštuotas. 
Iš JAV išvažiuoti nenorįs to
dėl, kad čia labai pripratęs, ir 
kovojąs prieš deportacija, nes 
deportacija gresianti dar keliem 
tūkstančiams. (Anot "Laisvės", 
deportacija gresianti Andrulio 
veislės /įmonėms ...). Iš minios 
paprašyta balso, bet bimbininkai 
atkirto, kad jų kalbėtoiams bai-

• gus kalbėti, galėsią teikti klau
simus. 

I Tačiau po kalbų klausimams 
i vietos nebedavė, V 
! Tuoj pasiūlytą rezoliucija. 
| maldaujančią. Andrulį palikti 
Amerikoje, skubiai perskaitė ir 
pasiūlė pritariantiems šūktelti 

j "Taip!" Bet minia rėke "Ne! 
•.Tik saujelė bimbininkų šaukė 

"Taip!" Visą šį kermošišką 
triukšmą susirinkimo^ vadovai 
užskaitė rezoliucijos priėmimu 
ir pasiskubino savo "mitingą" 
tuoj uždaryti, neduodami nie
kam iš susirinkusiųjų kalbėti. 
Pabūgo, kad tiesos žodis jų pa
sekėjams gali atverti akis. Bim-
biški "demokratai" žodžio lais
vę supranta lygiai taip, kaip 
ių bosas, diktatorius Stalinas: 
laisvė tik jiems, o visi kiti lai
kykite lūpas užčiauptas! 

Tačiau dalis susirinkimo da
lyvių ir pikietavusieji, nepritar 

BALTIMORE MD. 
SUSIRŪPINIMAS AMERIKOS 

LIETUVIŲ JAUNIMU 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos 8-jo skyriaus narių 
susirinkime, vasario mėn. 28 d., 
tarp kitų reikalų, nutarta im
tis akcijos sulaikyti, arba bent 
sulėtinti, Amerikos lietuviškojo 
jaunimo nutautėjimą ir jį grą-, 
žinti į lietuvių eiles. Tuo rei
kalu rūbintis sudaryta komisi
ja su Kaziu Pažemėnu prieša
kyje. Sveikintinas nutarimas! 
Pageidautina, kad to žygio im
tųsi ir kitos Amerikos lietuvių 
organizacijos. 

Gaila ir liūdna, kad įvairiuo
se lietuviškuose susirinkimuose 
bei paskaitose tedalyvauja tik 
žilos galvos, senieji lietuviai, 
prieš keliasdešimt metų atvykę 
ir čia įsikūrę. Jie visą lįptuviš 
ko jo darbo naštą nešė ant savo 
pečių, sukūrė organizacijas ir 
spaudą, pristatę namų — lietu
viškumo centrų. Bęt jų vaikai 
užmiršo, kas jų tėvams tebėra 
brangu. Jie nesirūpina lietuviš
kais reikalais ir nebedalyvauja 
lietuviškuose susiėjimuose. Net 
šeštadieniais lietuviškos mokyk
los užpildomos vien tik tremti
nių vaikų. Vos vienas kitas 
tepasitaiko vietinių. 

šeštadienio mokyldo® labiau
siai reikalingos čia gimusiems, 
kurie ligi šiol neturėjo progos 
mokytis lituanistikos dalykų. 
Šiose mokyklose jie galėtų iš
mokti gražiai lietuviškai kalbė
ti ir rašyti, pažinti Lietuvą ir 

DIRVOS ATSTOVAI 
į kuriuos galima kreiptis visai# fMRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais: 

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

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

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

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

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

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

Hamilton, Canada 
Bronius Vengrys, 227 Brant St. 

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu $t; 

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Ave. 

Anglijoje 
Jonas Palšis, 10, Warrel's TerJace, Bramley-Leedfr. 

ni reiškiniai. K. P. 

dami šiai apgaulei ir vengdami | la pamilti. Bet deja, jie tų mo-
triukšmo, susirinko į kitą patai- i kyklų nelanko. Tai didžiai liūd-
pą. Čia jie priėmė rezoliuciją, 
kurioj siūlo V. Andrulį ir kitus 
raudonuosius deportuoti į jų ak
lai peršamą "rojų" ..." 

"Laisvė", aprašydama šį mi
tingą, ypač labai puolė naujai 
atvykusius lietuvius, kurių iš 
tikrųjų šiame mitinge beveik 
nebuvo. Tame pačiame "Lais
vės" Nr., be įprastų keiksmažo
džių, najakurius pradėta vadinti 
biauriomis kiaulėmis, šitoks his 
teriškas bimbininkų karščiavi 

3RAND RAPIDS, Mich. 

RENGS KOMUNIZMO TEISMĄ 

Kovo 31 d. šv. Jurgio Dr-jos 
svetainės salėje įvyko A. L. Ta
rybos visumos susirinkimas, ku-

. | riame buvo aptarta organizaci
niai reikalai. 

Iždininkas pranešė, kad kaso
masis rodo, kad jų "biznis" ar-;.1e yra apie 180 dol. Susirinki-; 
tėja prie bankroto, o naujai j mai nutarė centrui išsiųsti 150 
atvykusiųjų nekenčia todėl, kad dol., o likusius palikti bėgamie-
šie, kaip gyvieji liudininkai, nu
pasakoja tikruosius raudonųjų 
maskolių darbus, kuriais biau-
risi visas pasaulis. 

1 

MARGUTIS 
6755 S©* Western Ave. 

Chicago 36, 111. 

įsteigė kompozitorius 
A. VANAGAITIS 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

Kairta metams $2.#0 

Susipažinti siunčiamas 
h dovanai. 

1  i 
1„„m, „„nu. • » 

siems reikalams. Savo praneši
me pažymėjo, kad paskutinės 
rinkliavos metu labai dosnūs bu
vo naujakuriai. Savo aukomis 
jie pralenkė net seniau gyve
nančius lietuvius. 

Vietoj išstojusios sekretorės 
Draižienės ALT skyriaus sekre
tore išrinkta naujakurė dail. Be
ta Trumpauskaitė. 

Aptartas lietuvių trėmimo į 
Sibirą minėjimas, kuris įvyks 
birželio mėn., ir nutarta arti
miausiu laiku surengti komuniz
mo teismą, šiems parengimams 
įvykdyti išrinktas Pr. Turūta, 
gabus švenčių ir minėjimų pro
gramų jrppgėjas ir organizato
rius. 1 Atstovas 

LIETUVIO atstovas Ameriko
je — St. Nasvytis, 4579 W. 

157th St., Cleveland, Ohio, Pre
numerata mėnesiui 50c. 

LIETUVIAI 
TREMTYJE 

Filmą-dokumentas, rodoma 

Bostone -
Šeštadieni, balandžio 15 dieną. 

Lawrence -
* 

Sekmadienį, balandžio 16 d., 6:30 v. v. 
Lietuvių Klubo Salėje 

Sekmadieni, balandžio 23 d., 3 vai. p. p. 
Lietuvių Klubo Salėje 

Waterbury, Ct> 
LIETUVIŲ DAILĖS PARODOS 

D I D Y S I S  K O N C E R T A S  

Balandžio 30 d. Juozapo Paraki jo* SaĮ«je 

Koncerte dalyvaus v -

Antanina Dambrauskaite ir Stasys Baranauskas 
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KAS ir KUR 
• n emu, per Andų kalnus, 
į Argentiną nukeliavo trys buvę 
tremtiniai: P. Ilčiukas, A. Du-
mauskas ir V. Bočkus. Dabar 
dedamos pastangos, kad nele
galiai atkeliavusieji gautų tei
sę pastoviai apsigyventi 'Ar
gentinoje. v 

• Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjunga svo namams Londone 
pirktis jau turi 3,020 svarų. 
Ieško patogių namų, kurie tiktų 
reprezentacijai, būtų patogi už
eiga lietuviams ir ekonomiškai 
namai nebūtų nuostolingi. 
• Naujojoje Zelandijoje gyve
nantieji lietuviai užsisako Lie
tuvių Kalbos Vadovą. Užsisa
kė jau 20 asmenų. 

• N. Zelandijos lietuviai, ku
rių ten yra nepilni 200, išleido 
lietuvių kalba pirmąjį biulete
nį "N. Zelandijos • Lietuvis" 
Biuletenį pasiryžę leisti pasto
viai. 
• Vokiečių lafkra&Ha skelbia, į 
Karaliaučiaus miestą, kuris da
bar vadinamas Kaliningradu, at
gabenta apie pusę milijono ru
sų. Jie įkurdinti nuolatiniam gy
venimui. Visi vokiečiai išvaryti. 
• Gauta žinių, kad šiuo metu 
Lietuvoje vykdomos naujos de
portacijos. Per 1950 metus so
vietai nori ištuštinti maždaug 
30 mylių pločio pasienių, sri
tis. 6 mylių pločio sritis būsian
ti visiškai tuščia, o kita apie 
25 mylias pločio sritis apgy
vendinta iš Rusijos gilumos.at
keltais patikimais gyventojais. 
• Komunistė dailininkė S. Tre
čiokienė - Žebenkienė, įvertin
dama neseniai Vilniuje įvyku
sią ataskaitinę Lietuvoje gyve
nančių dailininkų parodą, rašo: 
"Visumoje paroda yra labai silp
na, dargi žymiai silpnesnė, negu 
1948 - 49 m. ataskaitinė paro
da tiek kūrinių atžvilgiu, tiek 
ir savo tematikos aktualumu." 
Blogai, kad ir prievartaujami 
dailininkai negarbina okupan
tų. 

• Sovietai tvirtina, kad šiuo 
metu jau 65.1% visų Lietuvos 
ūkių suvaryta į kolchozus. 

• Heilbronne, Vokietijoje, be-
sigydą 350 įvairių tautybių DP 
buvo surengę demonfetruaciją, 
protestuodami prieš ten esan
čias blogas gydymo sąlygas ir 
prašydami pašalinti vieną gy
dytoją, įtartą esant komunistu. 
• Aktorius St. Pilka Chicago j e 
įsteigė vaidybos1 studiją.' Pa
mokos vyksta vakarais Sanda
ros salėje. 

• Detroite pradėjo organieuo-
tis lietuviai skautai į "Margio" 
draugovę. 

• Chicago j e i| pavasarį bm 
pradėti statyti šv. Kazimiero 
Akademijos rūmai. Tai būsiąs 
gražiausias lietuvių pastatas vi
soje Amerikoje. Kartu su že
mės sklypu jis kaštuosiąs apie 
du milijonus dolerių. 

• Cicero, 111., pradėjo veikti pa
rapijos knygynas - biblioteka. Ją 
tvarko rašytoja Gražina Tulaus-
kaitė. 
• Gen. St. RaStikis, buvęs Lie
tuvos kariuomenės vadas, gy
vena Kalifornijoje ir dirba sun
kų fizinį darbą. % 
• Japonijoje mirė lietuvis vie
nuolis V. Abromaitis, kuris yra 
mokęs net patį Japonijos kara
lių Hirohito. 
• Balandžio men. 1 - 2 d. Kana
doje, Toronto mieste, įvyko ten 
gyvenančių lietuvių rašytojų su
važiavimas. Suvažiavimo proga 
buvo surengtas ir literatūros va
karas. Naujon valdybon išrink
ti: J. Kralikauskas, J. Nevar-
dauskas, V. Tamulaitis, V. Kas
tytis ir P. Kozulis. 
• Pr. Imsqn - Bastys, gyve
liąs Anglijoje, paruošė naują 
eilėraščių knygą vaikams. "Gin
taro namukai", . ' 

\ ' 

• J. Rimašauskas, gyvenąs Cle-
velande, planuoja surengti "Lie
tuvos Golgotos" parodą, paro
dančią paskutiniųjų 10 metų lie
tuvių tautos kančias. 

• Prof. D. Krivickas su : 
apie kurio atvykimą į JAV 'bu
vom pranešę, iš Bremeno buvo 
grąžintas atgal. Manoma, kad 
grąžintas dėl pasenusio sveika
tos tikrinimo. 

•Gen. V. Grigaliūnas - Glovackis 
gyvena Kolumbijoje. Savo įspū
džius, kaip tame krašte sekasį 
lietuviams, aprašė GIMTOJOJ 
ŠALY, Belgijoj išein. laikrašty. 
•Dailininkas A. šepetys, gyve
nąs Kanadoje, pagamino keturių 
rūšų velyinius atvirukus. Visi 
atvirukai daugiaspalviai. 

•Gegužės 6 d. Toronte lietu
viams koncertuoja dainįninkėį 
A. Kaskas. Tikimasi, kad į kon
certą atvyks daug lietuvių ir iš 
kitų Kanados miestų Koncerte 
dalyvaus ir. vyrų choras. 
•Waterburio lituanistikos kur
sų mokiniai išleido savo laik
raštėlį, vardu BIČIULIS. Laik
raštėlyje atspausdinta keletas 
mūsų vyresniosios kartos rašy
tojų kūrinių ir pačių mokinių 
darbai. Laikraštėlis spausdintas 
rotatorium. 
•Waterburio lietuviai naujaku
riai leidžia savo informacijos 
biuletenį, kurio jau išėjo trys 
numeriai. Biuletenyje paduoda
mos aktualiausios vietos infor
macijos. » 

•Išėjo ketvirtas EGLUTĖS nu
meris, skirtas Velykų šventėms. 
Numeryje daug eilėraščių, pasi
skaitymų. Mokytojas V. čižiū-
nas pradeda pasakojimus apie 
Lietuvą. 
• Dr. A. šerkšnas, atvykęs iš 
tremties ir pusantrų metų re
dagavęs "Amerikos" savaitraštį 
iš redaktoriaus pareigų pasi
traukė. 
• Izabelė Motiekaitienė, nese
niai atvykusi iš tremties,Chi-
cagoje dainuos American Ope
ra Co. "Trubaduro" operoje. 
• Velykų proga išleistas gra
žiai iliustruotas MARGUČIO nu
meris. šitame numeryje atspaus
dintas ir dail. Vytauto Kašubos 
padarytas kompoz. Antanui Va
nagaičiui paminklo projektas. 

A. Margerio ŠLIUPTARNIAI 
f. :" ' . ' ' ' 

Knyga, kuri sukels daugiau triukšmo, negu V. Rkntono "Kryžiai" 
CĮspūdžiai pirmąją šimtinę puslapių paskaičius) 

Nepriimta rašyti apie kny
gą, paskaičius jos mažiau kaip 
šeštadalį... Bet... Knyga di
delė, 650 puslapių. Atrodo, kad 
dar bus ko ir daugiau pakalbė
ti visą paskaičius ir tada jau 
gali būti sunku į vieną straips
nį besutilpti... O ir iš pirmo
sios puslapių šimtinės jau susi
daro gana pastabų pirmam kar
tui prabilti apie knygą, kuri 
vien jau savo dydžiu yra re
tas ir paskutiniu laiku jau se
niai regėtas apsireiškimas lie
tuviškų knygų tarpe. 

# # 

Prieš porą metų nemaža ir 
gana karštų ginčų sukėlė Vin
co Ramono romanas "Kryžiai". 
Ginčai kilo daugiausiai dėl pa
saulėžiūrinės publicistikos, su
kaišiotos į vaizduojamų asmenų 
lūpas. Tos publicistikos veda
moji mintis išreikšta Petro žo
džiuose (162-me pusi.): Man 
viena aišku — arba su bolše
vizmu, arba su Dievu. Vidurio 
kelio nėra." 

Daugelis tokiu tvirtinimu pa
sipiktino ir rašė jau grynai pu
blicistinius straipsnius, ginčy
damiesi su juo. Kiti priekaiš
tavo autoriui, kad meno kūri
nyje esanti ne vieta tokiai pa
saulėžiūrinei - partinei propa
gandai. Ta proga buvo paliestas 
ir senas klausimas apie tai, ar 
meno kūrinyje tinka tokias idė
jas reikšti... 

Iš tikrųjų tačiau V. Ramo
nui, atrodo, tegalima vieną nuo
dėmę prikišti: ne tą, kad jis 
savo pažiūras į jį įpynė, bet 
tą, kad jis jas įspraudė į kai ku
rių romano veikėjų lūpas tokia
me pavidale, lyg tiesiai iš laik
raščio nurašytus. Tuo jis suma
žino ir savo kūrinio meninę vertę 
ir mažiau tikslo pasiekė, nes tų 
pažiūrų pareiškimas dailiosios 
literatūros kūrinyje kyšo, kaip 
baltos siūlės tamsiame drabužy
je, todėl greičiau sukelia pasi
priešinimo, negu patraukimo. 

A. Margerio "šliuptarniai" pa
našios rūšies pasaulėžiūrine pu
blicistika yra ne tik kiaurai 
persunkti, bet čia nėra net pa
stangų dėta tai publicistikai 
ipinti į literatūros meno formą. 
Priešingai, autorius savo žodyje 
iš anksto įspėja, kad jis tai 
darė nesivaržydamas, sąmonin
gai. Jis sako: 

"štai tau, brangus lietuvi, idė
jų, faktų, istorinės teisybės ir 
gyvenimiško moralizavimo kny
ga, daugiausiai beletristine, bet 
kai kur ir publicistine kalba pa
rašyta." 

Ir tikrai, autorius dažnokai 
sustoja pasakojęs įvykius ir tie
siog "editoriališkai" kreipiasi į 
skaitytoją. Pavyzdžiui: 

"Ir čia, mielas skaitytojau, la
bai nuoširdus katalikas Rokas 
pasakė daug tikybinės tiesos. 
Juk tvanai, žemės drebėjimai 
... aiškiausiai rodo, kad.. " 

Arba: "Religinės jos aistros, 
mat, buvo labai aukštai pakilu
sios, o šaltas protas labai žemai 
nupuolęs. Panašiai esti, kada 
žmegus labai karštai galvoja 
(teisingiau sakant, visai negal
voja, tik tiki) apie dievo ir vel
nio galybę ir rūstybę, o save, 
žmogų, visai pamiršta arba tik 
lafko paskutiniausia žemės dul
ke, kurią visi gali mindžioti, o 
labiausiai tie, kurie dare, iš ti
kėjimo didelį biznį ir susikrau
na didžiausius žemės lobius, ko
kius, pavyzdžiui, yra susikro
vęs Vatikanas .. 

Arba dar: "Nuklajojau, saky
si, mielas skaitytojau. Taip. Bet 
nuklajotum ir tamsta, jei bū
tum ateivis, kaip ir aš, jei bū
tum dirbęs anglių kasyklose, 
kaip aš, jei jaustum savo pra
kaitu, krauju ir sustingusiais 
sąnariais savo pamotės pamo-
tišką širdį ir, pagaliau, jei il-
gėtumeis tikrosios savo tėvynės, 
savo motinos, kaip ir aš ..." 

Puikus tas palyginimas: sve
timas kraštas — pamotė, ir tik 
tikroji tėvynė yra kaip motina. 
Bet... Kaip nuostabiai tie auto
riaus tiesioginiai pasikalbėjimai 
su skaitytoju primena pereitame 
šimtmetyje lietuviškai išleistas 
ir dar anksčiau kitomis kalbomis 
parašytas pasakas apie Genovai
tę ar Gražiąją Mageloną .. Dvi
dešimtame amžiuje literatūros 
kūriniai formos atžvilgiu papras
tai pasirodo tolokai nužengę nuo 
anų pasakų. A. Margeris tačiau 
sąmoningai grįžo į anų laikų for
mą. Nes jam, matomai, vadina
moji beletristinė forma yra tik 
skaitytojo pa viliojimo priemonė, 
o svarbiausias tikslas yra kaip 
tik šitas moralizavimas, šita 
publicistika, kurios šiaip straip
sniuose ar knygoje, be beletristi 

nio "padažo" daugumas neskai
tytų, o apysaką beskaitydami — 
noroms nenoroms ir ui jos turės 
užkliūti... 

šio savo tikslo autorius ne tik 
neslepia, bet specialiai pabrėžia 
pradiniame žodyje, sakydamas, 
jog tikisi, kad daugelis skaity
tojų, jei ir supyksią dėl pasisa
kymo prieš antgamtinę pasau
lėžiūrą, tai vis dėlto pradėsią 
savarankiškai ir kritiškai galvo
ti, svarstyti, spręsti ir apsi
spręsti, atidarysią savo galvų 
duris ir langus ir panorėsią įleis
ti tenai naujų minčių, visai neT 

bijodami "nei dievo rūstybės, 
nei velnio piktybės" ... Ant
gamtinės filosofijos prietarų pe
lėsiai būsią visai iššluoti ir už
miršti ... 

Kaip matome, autorius, rašy
damas šią knygą, galvojo apie 
visai ką kita, ne apie apie lite
ratūros meno tobulybes ... To
dėl atrodo kiek nuostabu, kodėl 
M. Gudelis savo rekomendaci
niame žodyje iš anksto grasina
mai atsiliepia apie "šliuptarnių" 
vertintojus literatūriniu atžvil
giu, sakydamas: "Aišku, kad 
atsiras ir abejotinos vertės ti
tulais apsikarsčiusių kritikų, ku
rie paneigs net literatūrinę 
ŠLIUPTARNIŲ vertę. (M. pa
braukta). 

Vadinasi, kas tik išdrįs su
abejoti tos knygos literatūriniu 
vertingumu, tas jau iš anksto 
pačioje knygoje yra antspau
duojamas "abejotinos vertės ti
tulais apsikarsčiusio kritiko" 
ženklu ... žinote, sakyčiau, kad 
tai net nemandagu ... 

M. Gudelis pareiškia, kad ši 
knyga yra svarus indėlis į lie
tuvių literatūrą. Jei turime gal
voj literatūrą plačiąja to žo
džio prasme — taip, neabejoti
nai. čia vaizduojama didelė ir 
reikšminga mūsų tautos gyve
nimo iškarpa, čia raštu užfik
suota daug ano meto idėjų, 
faktų ir istorinės teisybės. Nors 
tuč tuojau reikia pridėti, kad 
visi tie dalykai pavaizduoti ryš
kiai subjektyviai, taip, kaip au
toriui atrodo žiūrint nuo lais
vamaniškos plotmės. Kitos pa
saulėžiūros autoriui, be abejo, 
tie patys dalykai visai kitaip at
rodytų ir jis juos visai kitokioj 
šviesoj parodytų. 

Bet, jeigu kalbėtumėm apie 
( Perkelta i 7-tg pusi. ) 

oao: 

RAŠALO ASAROS 
555a Bronys Raila ESSSSS O 

Stebuklinga žole sapnams drumsti 

Prieš kurį laiką čia kalbėjo
mės apie tam tikras knygas ir 
įvairių rūšių žolių arbatas, išgy-
dančias ir nuo tokių ligų,-kur 
geriausio chirurgo peilis yra be
jėgis. 

Dabar jau pasirodė viena nau
ja, labai ypatingo vardo žolė 
(kaip ir daugelis stebuklingų 
žolių, vadinama lotyniškai), iš 
kurios galima pagaminti arbatą 
labai piktam tikslui — ramių, 
gerų piliečių ir pačių žymiausių 
bei gerbiamiausių vyrų saldie-
siems nakties sapnams drumsti. 

Jei tos arbatos vakare neišge
ri, tai naktį būna tip malonu 
sapnuoti, kad pasauly jau viskas 
gerai, kad žmogaus teisės jau 
apsaugotos, kad įsigyvena am
žinoji taika, visi žmonės tapo 
broliais, o Sovietų Rusija tokia 
miela ir tauri valstybė, kaip 
parašyta Stalino konstitucijoje. 

Bet jei tos naujų žolių arba
tos kiek išgersi, tai sapnai susi
drumsčia, atrodo, kad tave ima 
kas smaugti, žarnas su virvute 
per burną traukti, nubundi su
prakaitavęs ir truputį pyksti, 
kad kažkas tau sugadino miegą. 

Ta stebuklingoji arbata vadi
nasi GENOCIDE, lietuviškai bū
tų maždaug žmonių žudymas, 
tautžudystė. Tokiu vardu lietu
vių žinomas žurnalistas K. 
Pelėkis neseniai anglų kalba pa
rašė knygą, kurią 1949 metų pa
baigoje Vokietijoje išleido lie
tuvių "Ventos" leidykla. Kny
ga storoka, 286 puslapių, gau
siai iliustruota. 

Dabar ji visur gaunama ir 
Amerikoje. Tie, kurie dejuoda
vo, kad jiems lietuviškos kny
gos apie Lietuvą sunku skai
tyti, to pasiteisinimo nebeturės, 
štai knyga anglų kalba, ir nebe 
pirmoji, bet gal pati rimčiausio
ji ir svarbiausioji. 

« * 
Savo GENOCIDE knygą au

torius paantraštėje dar pavadi-
ro — "Lithuania's threefold tra
gedy", Lietuvos triguba trage
dija ... 

Aš vis dėlto manau, kad Lie
tuvos tragedija yra keturguba. 
Pirmąsias tris Pelėkis paminė
jo, bet ketvirtąją iš kuklumo 
nutylėjo. Taigi... 

Pirmoji Lietuvos tragedija 

i r  MOTERYS 
Mano dėdienė piktinasi, kad 

jos draugė savo vyrui duoda tik 
kvoterį per savaitę. 

Kai mano Jonas parneša 65 
dolerius, aš jam duodu 5. O ji 
paima iš savojo 70 ir duoda 
tik kvoterį. Nedyvai, jei paga
liau tokie vyrai pradeda nebe
mylėti žmonos. Su kvoteriu net 
nenuvažiuosi į abu galu. 

Į mano pastabą, kad draugės 
vyrą aš ksadien sutinku įsigė-
rusį, o josios tik penktadienį, 
ji įtikinėja, kad vyro gėrimas, 
pamaldumas, ištikimybė ar sky
rybos priklauso tik nuo žmonos, 
kuri įgudusia ranka jį veda per 
gyvenimo sūkurius. 

Aš atsiminiau ištikimą vyrą 
Jurgį žvirblaitį, karo aplinky
bių atskirtą nuo mylinčios žmo
nos taip tragiškai, kad negaliu 
iškęsti nepapasakojęs. 

šitą nelaimingą atsitikimą ga
lima paskirstyti į tris dalis. 

PSrmoji dalis —- jaunavedžių 
meili. " / 

Žvirblaitis, bėgdamas nuo bol
ševikų, atsidūrė toj okupuotos 
Lenkijos dalyj, kurią vokiečiai 
priskyrė prie savo valstybės. 

Vokiečių darbo įstaiga tuoj 
paskyrė jį krauti anglis. Grįž
ta Jurgis juodas kaip kaminkrė-

tis po darbo į savo šeimos židi-' 
nį ir nedrįsta prisiliesti savo 
suodinu snapu prie mylimosios 
žmonos skaistaus veidelio, o sa
vaitinį uždarbį — 30 markių 
jau nuo slenksčio atkišęs jai 
siūlo. , ; 

Mylinti žmona pinigų kratosi 
(tik metai kaip buvo vedę!), 
kol Jurgis pagaliau įtikina ją 
paimti. Kas gi kirps maisto kor
telių kuponus, kas geriau ap
skaičiuos tuos gramų gramus, 
jei ne jo mylima žmonelė. Kai 
mėnesio gale ji parnešdavo jam 
24 cigaretes — vyrišką normą 
ir dar 12 cigarečių — savo mo
terišką normą, — Jurgis rūky
davo už abudu ir gėrėdavosi sa
vo Agotėle, kuri aukoja jam 
savo tabaką iš tyros meilės. 

Antra dalis — abudu aukojasi. 

Ir užplūdo tą miestą bolševi
kai. Po dviejų savaičių jau ne
buvo nei anglies, nei duonos, nei 
tabako, nei Jurgiui darbo. Ir 
rusų komisarai, apsirengę lenkų 
uniformom, pradėjo registruoti 
svetimšalius, kad grąžintu juos 
į tėvynes — Sibirą. Dar gyvi 
vokiečiai išsigandę, kad ir juos 
papiaus, ėmė urmu grįžti į va
kariečių valdomą Vokietijos da
lį. Bolševikai leidžia juos per 
rubežių, ; nepamiršta Urengti 

juos pusnuogiai ir įmaišyti f jų 
tarpą savo šnipų. 

Sėdi susirūpinę žvirblaičiai ir 
dūmoja, kaip ištrūkti į vakarus. 
Deja, Jurgis ne vokietis. 

— Reikia gauti ginklų ir tad 
bandyti prasimušti j aną pusę 
su ginklu rankoje — siūlo Jur
gis. 

— Ne, nušaus jie tava! — dre
ba iš baimės žmona. 

Ir pasiūlė ji vyrui, kad vie
nintelė išeitis — reikia abiem 
aukotis. Nueis jie į subolševi-
kintą vedybų biurą, greitosio
mis fiktyviai išsiskirs, suras ko
kį vokietį, kuris už pinigus su
tiks fiktyviai vesti Agotą ir 
pervežti į vakarus kaip savo pa
čią, o Jurgis rizikuos vienas per 
žalią sieną naktį, lietui lyjant 
ar audrai siaučiant... 

O anoj pusėj suplėšys bolše
viku vedybų popierius, padėkos 
vokiečiui ir vėl laimingai gyvens 
po senovei. Tik kur rasti vien
gungis vokietis, kuris keliautų 
į vakarus ir galėtų pagelbėti? 

Ir atsiminė Jurgis gerą vokie
tį, kaimyno mėsininko sūnų, pas 
juos dažnai užeinantį, kuris kaip 
tyčia vakar prasitarė norįs va
žiuoti į vakarus. Ir nubėgo pas 
jį Jurgis tartis. Užprašė mėsi
ninko sūnus 5,000 markių už 
Agotos pervežimą. Pardavė Jur

gis paltą, batus, baltinius — vis
ką, ką turėjo parduodamo, su
rinko 5,000 ir įteikė vokiečiui. 

Liūdnai žiūri žmona į Jurgį: 
nušaus mongolas einant per ru
bežių ... 

Liūdnas ir Jurgis: išaiškins 
ją per įstaigas beeinant arba 
vokietis kur pakeliui paliks pi
nigus pasisavinęs. 

Bet reikia abiem aukotis ... 
Ir nutarė jie susitikti vakarų 

Vokietijoje — Bremeno mieste 
po keturių savaičių. 

Trečia dalis <— Paieškoma 
Agiota žvirblaitienė 

Su didžiausiais pavojais per
ėjo Jurgis naktį per dar nevi
sai aklinai uždarytą geležinę 
uždangą ir atvažiavo į Bremeno 
miestą. Išvaikščiojo tremtinių, 
stovyklas, komitetus, komendan
tūras, visur ieškodamas žmo
nos. Sutiko pažįstamą, kuri bu
vo mačiusi žvirblaitienę ir kaž
kokį vokiškai kalbantį jauni
kaitį. žadėjo jiedu važiuoti į 
Frankfurtą. 

Važiuoja žvirblaitis į Frank
furtą. Ten vėl vienas žmogus 
kalbėjęs su Agota, ji paminėjus 
butusį savo vyrą, dabar nežinia 
kur esantį ir nusuko kalbą į 
kitą pusę. 

Iš Frankfurto jos pėdsakai ve

dė į Miuncheną. Nuvažiavo Jur
gis į ten. Agota ten jau kažkam 
pasakius, kad su savo buvusiuo
ju išsiskyrusi gražumu, be pyk
čio ir priekaištų. Esą, jos buv. 
vyras net patsai sutvarkė visus 
skyrybų formalumus, nesiprieši
no, kad ištekėtų už kito, netgi 
davė 5,000 gyvenimo pradžiai. 

Į visus tremtinių laikraščius 
Jurgis nuolat davė skelbimus: 
— Paieškoma Agota žvirblai
tienė. • 

Seni, patyrę vyrai klausinėjo 
Jurgio, ar dažnai Lenkijoje mė
sininko sūnus lankydavosi jo na
muose ir ar nebus tik Agota iš 
anksto su prūsu susitarus ir jam 
pakišus naktį gelbėtis šituo bū
du ... Netiki jiems Jurgis ir 
užsispyrė būtinai Agotą suras
ti. Susitikę puls vienas antram 
į glėbį ir visas nesusipratimas 
būsiąs pamirštas. Juk tokia gra
ži buvo jųdviejų meilė! 

* « 

Skersai išilgai išvažinėjo Jur
gis Vokietiją, kol pagaliau visai 
pametė pėdsakus. Ir po keletos 
metų atvažiavo į Ameriką vie
nas. Dabar jis į moteris žiūri su 
nepasitikėjimu ir dažnai karto
ja: — Ką čia pasieksiu kad vis
ką bobos užgrobę! 

V. Skinka 

buvo 1940 - 1941 metų bolševi
kų okupacija su mūsų valsty
bės naikinimu, Žudymais, trėmi
mais. 

Antroji Lietuvos tragedija bu
vo 1941 - 1944 metų nacių oku
pacija su mūsų tautos turto plė
šimu, laisvės užglemžimu, Šau
dymais, deportacijomis. 

Trečioji Lietuvos tragedija 
prasidėjo nuo 1945 metų ir te
betrunka, bolševikų okupacijai 
vėl sugrįžus, dešimtimis tūks
tančių žudant ir šimtais tūks
tančių lietuvių tautos vaikų de
portuojant į Sibirą, miestus ko
lonizuojant burliokais, toliau plė
šiant ir naikinant Lietuvos ūkį 
ir visą gyvenimą. 

Ketvirtoji Lietuvos tragedija 
yra mūsų neišgalėjimas, kar
tais nesugebėjimas pasakyti pa
sauliui, parodyti pasauliui pilną 
ir nuogą tiesą, ką mūsų tėvy
nėje padarė okupantai ir ką te
bedaro dabar paskutinysis oku
pantas. 

ši ketvirtoji tragedija yra ga
na didelė. 1914 - 18 metais su 
daug mažesnėmis pajėgomis bei 
patyrimu mes propagandiškai ir 
infomaciškai tarptautinėje are
noje beveik geriau gynėme savo 
laisvės bylą. 

Sunkumus paruošti ir išleisti 
gerą knygą apie Lietuvos pa
dėtį per pastarąjį dešimtmetį 
autorius savo įžangoje nutyli. 
Bet dar prieš pustrečių metų 
man yra tekę skaityti jo asme
ninius laiškus, kuriuose jis sie
lojosi, kaip reikės išleisti jau 
ruošiamą knygą, ir klabeno vi
sur pagalbos. 

Knygą jis paraše, nors ir ne 
viską galėjo aprašyti. Ją išlei
do "Venta", nors kiti kas ga
lėjo greičiau ir gal geriau iš
leist. Privati iniciatyva, vis tik 
privati iniciatyva ... 

* * 

Bendrojo ir viešojo reikalo 
plotmėje mažiausiai po kelioli
ka tūkstančių iš visuomenės su
rinktų dolerių krsmet išleidžia
me tikriems niekams. Tai vis 
ar "vadovaujantiems asmenims" 
išlaikyti, ar gana abejotino ren
tabili ngumo jų kelionėms po 
Ameriką ir Europą apmokėti, 
ar leisti vad. "informaciniams 
biuleteniams" tokio pobūdžio, 
formos ir turinio, kad gana ne
daug kas, išskyrus mus pačius, 
juos tepaskaito, ir jų poveikis 
minimaliausias. 

Yra reikalų, kuriuos gali at
likti ir autoritetingiau atlieka 
Lietuvos diplomatiniai pasiunti
niai bei jų likučiai, negu p. Bra
zaičio "ministerijos". Yra reika
lų ir sričių, kur jau pravartu 
specialūs ambasadoriai. Aš ma
nau, kad tokie, kaip ČIURLIO
NIO ansamblis, ar tokie, kaip 
GENOCIDE knyga, yra su aukš
čiausia ir giliausia įtikinimo ga
l ia . . .  

žinoma, aš nedžiūgauju dėl 
tos knygos. Ji sunkoka, sausoka 
ir kone išimtinai dokumentaci-
nio bei informacinio pobūdžio. 
Plačioji publika tokių knygų 
negaudo. O tie vadinami atsa
kingieji... žinom, kaip skaito 
už dyką gautas knygas. Bet jei 
bent keliems iš jų pavyks su
drumsti ramius nakties sapnus, 
jau gali būti pelnas Baltijos tau
tų laisvės .bylai. 

K. Pelėkio knyga turėtų bū
ti įžanga kitoms knygoms apie 
trigubą ir daugeriopą Baltijos 
tautų tragediją. Knygoms, pa
rengtoms žurnalistiškai ir išpil
dytoms rašytojiškai, kurios ga
li pasklisti dešimtimis ir šimtais 
tūkstančių egzempliorių. Temos 
turtingos, skaudžiai aktualios, 
intriguojančios. Reikia tik talen
tų ir truputį daugiau nei pri
vačios iniciatyvos joms paruoS-
ti ir iSleistU 

w 
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KAS NEAMERIKIETIŠKA? 
KOMUNISTINIŲ parengimų pikietavimai, ypač Cleve-

lande ta proga kilęs kiek didesnis triukšmelis, vis 
dar duoda progos žmonėms padiskutuoti — reikia ar 
nereikia komunistų parengimus pikietuoti, gerai ar ne
gerai daro tie, kurie pikietuoja ir pikietus organizuoja, 
teigiami ar neigiami to rezultatai. 

Pati komunistinė spauda visų pirma pradėjo aiš
kinti neseniai į Ameriką atvykusiems naujakuriams, kas 
tai yra pikietas, kam jis vartojamas. Aiškina taip, kad 
tai yra tik grynai ekonominiams tikslams siekai priemo
nė, priemonė prieš darbininkų išnaudotojus, priemonė 
apsaugoti streikui, kovojančiam už darbininko būvio 
pagerinimą. Todėl, sako, politinėje kovoje, jeigu jau ir 
būtų reikalo kovoti, šita priemonė visiškai netinkama, 
ją visai nedera vartoti. Tai esą neamerikietiška, nes 
Amerikoj pikiętas ligi šiol tam tikslui nebuvo vartoja
mas. Čia tik tie... "neišmanėliai dypukai", nežinodami, 
kas kam tinka, išsišoksta su pikietavimais ne vietoj. 

Ir iš nekomunistų tarpo taip pat girdėti nuomonių, 
kad politiniai pikietavimai neamerikietiški. Sako: 

— Kol tų naujųjų čia nebuvo, tai nei žinojom, nei 
girdėjom. Dabar čia prasimanė tokius dalykus, kurie 
tik sarmatą daro prieš kitus amerikiečius. Jie ten Eu
ropoje gal ir pripratę muštis, bet čia Amerikoj tą reiktų 
užmiršt... čia visiems laisvė... Mes, senieji amerikie
čiai lietuviai, prieš kitus neturim kur akiu dėt nuo 
šito... 

* « 

jau esame kartą pabrėžę, kad "Protestai veržiasi 
iš žmonių lūpų, kaip neužtvenkiamos upės bėgimas". 

Tai yra faktas. Kitas klausimas, ar tai "amerikietiška" 
ar "neamerikietiška". 

Vienas iš didžiausių politinių pikietavimų prieš maž
daug metus įvyko netoli nuo New Yorko. Jis buvo nu
kreiptas prieš komunistinio dainininko Robesono poli
tini "koncertą". Ten Įvyko taip pat ir nemenkos mušty
nės, nesulyginamai didesnės, kaip Clevelando St. Clair 
gatvėje, kur buvo "paaukota" keletas tuzinų kiaušinių ir 
vienas kumščio smūgis— Ten organizatoriai ir dalyviai 
buvo, berods, vien tik amerikiečiai, daugiausia karo ve
teranai, ir ten visiškai nedalyvavo nauji šio krašto gy
ventojai, palitiniai tremtiniai - emigrantai. Ten visai 
nebuvo lietuvių. 

Šiomis dienomis į Ameriką atvyko šiaurinės Airijos 
ministeris pirmininkas, šiaurinė Airija yra pasilikusi 
prie Anglijos, neįsijungė į Airijos respubliką. 

- Amerikos airiai, palaikantieji Airijos respublikos 
nepriklausomybę, tą "anglams parsidavusį" minister} 
pirmininką pikietavo, nors ir be muštynių, bet gana 
triukšmingai. 

Amerikos airių tarpe nera jokių "dypukų", kurie 
būtų juos sukurstę ir išmokę tokių "Amerikoje neregėtų 
dalykų", kaip politinis pikietavimas. • 

Šių fuktų akivaizdoje visi tvirtinimai, kad politi
nis pikietavimas yra naujakurių iš Europos atvežtas pra
simanymas, visiškai nublunka. Lietuvoje tokie pikieta
vimai tikrai buvo visiškai nežinomi. Tai yra kaip tik 
amerikietiška kovos priemonė. O Amerikoje vieni nau
jakuriai to net ir negalėjo organizuoti. Jie yra tik uo
lūs talkininkai. Nes jie labiausiai jaučia pasipiktinimą. 
prieš bet kokią bolševikų tironiją užtariančią akciją. 

* « 

Komunistų aiškinimas, kad pikietavimas yra ne politi
niams tikslams išrasta priemonė yra paprasčiausias 

"danties užkalbinėjimas". Juk streikai irgi yra ekono
minė priemonė, o ar komunistai nesistengia tos priemo
nės naudoti politiniams tikslams? štai šiuo metu Pran
cūzijoje jie, nors nesėkmingai, streikų pagalba bando 
sutrukdyti Vakarų Europos apsiginklavimą prieš Mask
vos imperializmą. 

Jie patys nesvyruodami panaudos tas priemones po
litiniams tikslams prieš Ameriką, bet jie labai norėtų, 
kad kiti to nevartotų prieš juos. Patys galąsdami 
kitus įtikinėja, kad peilį turėti negražu... 

• * 

pagaliau reikia išsiaiškinti, kas lietuviams daro didesnę j 
gėdą: ar protestavimas prieš komunistų propagandą, 

ar lietuvių vardo naudojimas tai propagandai. Kada bus 
daugiau gėdos: ar tada, kai visi žinos, kad lietuviai prie
šinasi bolševizmo agentų veikimui, ar tada, kai visi ma
ins, jog lietuviai vieni atvirai stoja ui bolševizmą, kiti 
tam pritaria savo tylėjimu? 

Nesudaro didelės garbės ir kiaušinių ar kumščių 
fvedimas į protesto pareiškimą, tas tiesa. Bet galiijia ne
sunkiai įsitikinti, kad šita priemonė irgi ne dabar Ame
rikoj išrasta ir... ne dabar į Ameriką atvykusių pa
vartota. O iš kitos pusės neužmirškim, kad visiškas ty
lėjimas, kada lietuvių vardas valkiojamas tikrai mums 
gėdą darančioje propagandoje, būtų gėdingesnis net 
už perdėtą pasikarščiavimą. • 

VINCĄ MATULAITĮ 
PRISIMINUS 

Šiemet sueina 15 metų, kaip 
mirė Vincas Matulaitis, žymiau
sias prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą Petrapilyje veikusių lietuvių, 
Lietuvoje ėjęs Valstybės Kon
trolieriaus ir kitas atsakingas 
pareigas. Jo mirties sukaktis 
išpuola balandžio 4 d. 

Vincas Matulaitis buvo gimęs 
1860 mt. Domeikuose, ant Še
šupės kranto. Mokėsi Marijam
polės gimnazijoje ir Petrapilio 
universitete. Baigęs mokslus ir 
žinodamas, kad lietuviui kata
likui, baigusiam matematikos 
mokslus, Lietuvoje vietos nega
lima gauti, likosi Petrapilyje 
iki Nepriklausomybės paskel
bimo. 

Petrapilyje gavo darbo Vals
tybės Kontrolėje ir pradėjo mo
kytojauti gimnazijoje. Čia, apie 
Vincą Matulaitį, kaip apie susi
pratusį lietuvį ir gerą žmogų, 
pradėjo spiestis Petrapilyje gy
venantieji lietuviai. 

XIX* amžiaus gale Petrapily
je buvo gausi lietuviu kolonija. 
Jau šv. Kotrynos gimnazijoje 
buvo penki mokytojai lietuviai, 
tarp kurių ir man teko užimti 
vokiečių literatūros mokytojo 
vietą. Be mokytojų, buvo toje 
Rusijos sostinėje keletas dak
tarų, advokatų ir šiaip inteli
gentų lietuvių. 

Kilo mintis pradėti kultūros 
darbą lietuvių kolonijoje. Ar ga
lima abejoti, kad a. a. V. Matu
laitis bus spiritus movens ir vi
somis jėgomis stengsis įvykdy
ti kilnų sumanymą? 

Pirmiausia buvo atkreiptas 
dėmesys 4 scenos darbą, ir 1893 
m. buvo suvaidinta Keturakio 
"Amerika pirtyje". Apie tą pir
mąjį vaidinimą buvo plačiai ra
šyta tuomet Amerikos laikraš
čiuose. 

Ilgainiui kasmet buvo ruošia
mi koncertai, kuriuose dalyvau
davo ir 'mūsų garsus č. Sasnaus
kas. 

Padrąsinti pirmaisiais kultū
riniais darbais, lietuviai suma
nė įsteigti labdarybės draugiją, 
kuri netrukus V. Matulaičio dė
ka ir išvydo pasaulį. Minėtos 
labdarybės draugijos, kuri va
dinosi "Lietuvių ir žemaičių 
Labdarybės Draugija", nirmi-
ninku ilgą laika buvo velionis. 
Jo itaka šv. Kotrynos gimna-

Perdaug pagarbino Paleckį 

LIETUVIŲ KELYJE žurna
listas NN rašo apie Paleckį. Vie
noje vietoje jis Paleckiui kiek 
perdaug garbės suteikė saky
damas, kad kolegos žurnalistai 
jam turėjo daug simpatijų ir 
visada rinkdavo jį į žurnalistų 
Sąjungos valdybą, kurioje Pa
leckis būdavęs sekretorium, ir 
kad visi, kurie turį tos sąjungos 
nario liudijimus iš 1928-36 me
tų laikotarpio, turį ten jo pa
rašą. Tas netiesa. Paleckis ne 
kasmet buvo išrenkamas į val
dybą ir jo išrinkimą dažniausiai 
nulemdavo kitataučių kolegų 
balsai. Sekretoriaus ir iždininko 
pareigų jis pats kratydavosi sa
kydamas, kad toms pareigoms 
reikia tvarkingumo, o jis to ne
mėgstąs ... Minėtame laikotar
pyje sekretoriaus pareigos^ il
giausiai buvo V. Rastenis, pas
kui A. Gricius. 

V. K*, Chicago, 111. 

Mirkčioja iš nustebimo 

Teko skaityti jūsų įdomų, bet 
labai liūdną aprašymą "Klausyk 
ir... mirkčiok iš nustebimo!" 
1950 m. kovo 30 d. DIRVOJE. 
Jeigu būtų galima, norėčiau su
žinoti, kuriame mieste ir ku
rioje "lietuviškoje" (!?) parapi
joje tai įvyko. Taip pat norė
čiau žinoti, kokios seserys ve
da tą nevą lietuvišką parapiji
nę mokyklf. 

Aš pats esu išėjęs parapijinę 
mokyklą, kur, nors ir knygose 
(angliškose) buvo visada para
šyta, kad Vilnius priklauso Len
kijai, bet Seserys Kazimierietės 
visada pabrėždavo, kad tai klai
da ir išaiškindavo Želigovskio 
avantiūrą. * 

Negaliu suprasti, kodėl tos 
parapijos klebonas nieko nesakė 
apie- tai seserims, nes žinau, jei
gu taip įvyktų mūsų Šv. Kazi
miero parapijoje, Worcesteryje, 
tai nei klebonas nei parapijiečiai 
nebūtų galėję naktimis miego
ti, iki tokia melagystė nebūtų 
buvusi tinkamai atitaisyta! 

V. A., Worcester, Mass. 

tarnyboje §|o atsakingas parei
gas. 

Velionis buvo didelio takto ir 
geros širdies žmogus. Jis daug 
kam padėjo išeiti į gyvenimą. 

Velionis išauklėjo ir nemažą 
savo šeimą. Viena duktė ištekė
jusi už ministerio St. Lozorai
čio ir gyvena Romoje, antra 
duktė buvo Valstybės Operos 

zijoje buvo įvesta lietuvių kai-j solistė, dabar gyvena Freibur-
bos pamoka. Jam pirmininkau- ge, Vokietijoje. Dar viena duk-
iant buvo įsteigtas lietuvių klu
bas, kuriame susirinkdavo lie
tuviai paklausyti paskaitų ar
ba dainų. 

Atsikūrus nepriklausomai Lie

tė yra vienuolė, o sūnus atsi
kėlęs į Ameriką. 

Velionis savo bendlalaikiams 
ir jaunesniajai karteri yra pali
kęs gražų pavyzdį, kaip reikia 

tuvai, velionis su šeima grižo iš mylėti savo kraštą ir jam dirb-
Petrapilio ir mūsų valstybės ti. Dr. J. Januškevičius 

f • ' 

j. Krūmines 

N E  N A M U O S  

Gražu. Ir saulė kelias ir sėda, 
Ir naktį žvaigždės erdvėj melsvoj. 
Bet čia nežydi nė vienas žiedas 
Taip baisiai skaisčiai, kaip Lietuvoj. 
Praplaukia upes pro plyną lauką, 
Krantuos negieda žilvičiai, ne — 
Kaip jie užgieda Nemunui plaukiant 
Pro aukštus tiltus toliam Kaune. 
Vasara eina. Ir atsikėlęs 
Supasi vėjas marių bangoj. 
Bet čia per kietas pakrančių sm|Jte, 
Skurdesnės pušys, nei Palangoj. 
Senumu kvepia varis čia žalias 
Ir miestų bokštai dangun mesti.— 
Bet jie prilygti vis tiek negali 
Bažnyčių bonioms Vilniaus mieste. 
Pralėks, praūbaus vasaros paukščiai, 
Ir neliks džiaugsmo ir šilimos. 

v,fcd mes liksim vieni ir baukštį* 
Be savo žemės ų-jie namuos? 

Bitininkas Kurauskas 
(šiurpi liaudies sakmė) 

Pasakysiu dar vieną tikrą atsitikimą. 
Tai Atsitiko Giedrynės dvare. Tame dvare 
buvo vienas žmogus. Jis turėjo darbą į so
dą, prižiūrėjo visą sodą ir bites. Ir taip tie 
ponai jį mylėjo, kad jis toks geras buvo 
žmogus. Turėjo sau žmoną ir šeimą, tre
jetą ar ketvertą vaikelių, tikrai nepasaky
siu. Ir jis taip gražiai gyveno tam dvare. 
Ir vieną kartą jis nuėjo į bažnyčią ir priė
jęs išpažintį, kada priėmė šventą komuni-
ją, pasilenkęs sau iš burnos išėmė ir ją na
mo parsinešė. Parsinešęs kur jis ją padės. 
Nuneša į vieną bičių avilį ir įdeda. Ir nieks 
apie tai nežinojo. Ir nė savo žmonai sa
kė, nei niekam. Bet labai bitės pas jį iš vi
sų kraštų lėkė. Taip jis to pono buvo myli
mas, kad jau niekur geriau būti negalėjo, 
kaip jis te gerai buvo. — Ir vieną kartą 
želajaus (liepos) mėnesį suserga jis. Men
kai suserga. Jo žmona išeina vakare kar
vių pamilžti. Kada ji išėjo karvių pamilžt, 
jis atsikelia ir išeis laukan ant dvaro. Iš
ėjo ant dvaro ir paliai pačią stubą buvo 
maža balutė prilyta, gal koks buvo mažum 
viedras ar du viedrai vandens. Ir jis ten 
paslysta prie tos balutės ir prigeria. Kiek 
ten to vandens buvo, bet jis prigėrė. Par
eina žmona nuo karvių ir randa jį jau mi
rusį. Ką reiks daryt? Ką su nabašnyku vi
si daro. Tuojau paprašė žmonių, žmonės 
padeda. Padaro grabą, padaro šermenis, 
palaidoja jį į trečią dieną. 

Ir dabar tą pačią dieną, kai tik jį pa
laidojo, sugrįžta namo iš pagrabo. (Lietu
voj buvo toks papratimas, kad visada po 
pagrabo ražančių gieda namie). Susirinko 
žmonės, pradėjo rožainčių giedot. O ta jo 
moteriškė gamina jau valgių: kaip pagie
dos rožančių, duos žmonėm užsikąstie. Da
bar jai pritrūko ugnies (malkų). Ji nuei
na skersai (kiemą) į pašiūrę atsinešti skie
drų, ten kur buvo tas grabas darytas. Ir 
ji pamatė stovintį savo vyrą prie tų skied
rų. Nusigando baisiai, nebežinojo ką dary
ti: ar imti tų skiedrų, ar ne. Ir vistiek ji 
pasiėmė skiedrų, ir atėjo kaip negyva į 
stubą. Ir nieko niekam nesakė. Visa dre
bėdama trusiasi, ruošiasi kuknioj. Žiūri, 
kad jis jau prie namų stovi. Jau ji netrivo-
ja baime, nežino ką daryti: nežino, ar tiem 
žmonėm pasakyti, ar ji tik viena mato. 
Ir viens po kitam tie giedodami pamatė ir 
jie, kad jisai stūkso, bute stovi. Visi nusi
gando, nesmagumas toks pasidarė. Kada 
jau visi pabaigė tas pamaldas, rožančių, 
kiek jau jie ten pasivalgė, o jau niekam ne
buvo, gardu nė valgyt užtai, kad čia tokis 
baisus atsitikimas. O jisai sau kaip stovi, 
taip stovi bute, niekur neišeina. Dabar ta 
žmona baime netrivoja. Visi išsiskirsto. 
Kad visi išeina namo, ji pasilieka su vaiku
čiais. Jis po stubą vaikštinėja, bet jis jiem 
nieko nedaro, žiūrinėja į visus kampus. 
Dabar ji jau mislija: nu, kas čia atsitiko 
su tuo mano žmogum? Toks geras buvo, 
mes jį taip gražiai palaidojom, ir ko jis 
dabar čia taip mano akyse rodosi? 

Bet pradėjo visiem žmonėm rodytis, 
visus užkabinėt. Dvare jau beveik nebuvo 
to žmogaus, katras jį nematė. Bet dau
giausia jis turėjo bendro su tais, su kat
rais jis kaip gyvas buvo imdavosi. O kat
rą jis nugalėjo, tai vieną kurmoną ar pa
naktinį tikrai nepamenu dabar), iš svie
to išvarė. Imdavosi, imdavosi per naktį. 
Ans parmeta jį, bet jis vistiek ant viršaus. 
Ir tas žmogus taip nusikankino, kad jis 
už kelių mėnesių ir pasimirė, ba jau ne
galėjo dalaikyt ilgiau. 

Ir po tam pradėjo tam ponui? sakyti 
apie jį žmonės. Skandalas nuėjo, bet tąp 
ponas niekad nevierijo. Pamislijo: kaip ga
li tie žmonės išmislyti ant tokio gero žmo
gaus? Ir jis visada pareidavo ne su tom 
drapanom, su kuriom jį palaidojo, bet 
kur jis nešiodavo kasdie, o labiausia kur 
sode dirbo, su tom. Tai ką jo žmona suma
nė? Ji pamislijo: palauk, kai atvažiuos 
žydas su silkėm ir su muilu, tai aš visas 
tas drapanas parduosiu tam žydui, tai jau 
jis jų neras, tai gal jau jis ir nepareis 
daugiau. Kas tau davė. Ji-žydui pardavė, 
nusipirko silkių ir muilo.* Vienok jis tą 

žydą surado ir nuo žydo pasiėmė, ir vistiek 
su tom pačiom drapanom pareina. Ir da
bar jau kai (kalbos) iki tam ponui nuėjo, 
tas ponas pradėjo žmones drausti ir saky
ti: "Jeigu jūs ims;t ant jo taip šnekėt, to 
gero žmogaus, aš jus išvarysiu iš dvaro, 
iš službos." Bet žmonas turėjo tiesą, 
jie vis teisybę kalbėjo. 

Ir dabar vieną kartą ponaitis turėjo 
Virbalio mieste sau merginą apsirinkęs. 
Ir jis nujodavo jos aplankyti. Vieną kartą 
jis sugrįžo gana vėlai. Gal buvo pusė po 
vienuolikai, o gal biskį ir vėliau. Bet any
how (amer.) jau piktos dvasios po dvyli
kai nevaikščioja, tai jau buvo prieš dvyli
ką. Ir dabar kaip jis parjojo, tai jis šau
kia parjojęs prie gonkų panaktinį, kad pa
imtų arklį nuo jojo. O panktinio būta ki
tam krašte dvaro. Jis balsą ponaičio gir
dėjo, bet iki atėjo, tai Kurauskas, tas nu
mirėlis, ateina ir iš jo paima arklį. Kaip 
tas ponaitis pamatė, kad jis iš jo arklį 
ima, tai sucipo nesavo balsu, krito ant grin
dų ir be žado. Subėgo tarnai, tėvai atbėgo, 
įnešė į kambarį — nekalba. Pašaukė dak
tarą, vieną ir kitą, ir nevat žinau to dak
taro pravardę, Snaiberis iš Kybartų buvo. 
Ir tada jie suėjo visi, nieko negali įkalbyt, 
nieko nežino, kas su juo atsitiko. O panak
tinis, tada jau ant to balso išgirdęs, ateina 
per dvarą prie gonkų. Žiūri, kad nėr nei 
arklio, nei ponaičio, nieko nėr.Jis pamisli
jo: tai ponaitis nesulaukė manęs, paleido 
arklį su balnu ir kamanom, tai eisiu į sto-
nią ir nurengsiu. Ir jis dabar eina į sto-
nią nurengt arklį. Nugi žiūri, kad tas Ku
rauskas jau arklį pasikabinęs už kamanų 
prie balkio ir eina aplink tą arklį. Bet jis 
su tuo panaktiniu nesiimdavo, jis jo bijojo, 
nes jis jį apgalėdavo. Tai tas panaktinis 
greit prišoko prie kamanų, su peiliu nu
pjovė kamanas ir arklį paleido. Jau taip 
žviegė tas arklys, kad biskį būt pakoręs. 
Ir dabar tas panaktinis, sugrįžęs atgal prie 
gonkų, pradeda jis tarnam sakyti, kaip at
sitiko: "Kurauskas ponaičio arklį buvo pa
sikoręs į stonią, aš nupjoviau kamanas ir 
paleidau, o jis nusijuokė, nusižvengė ir 
išėjo sau." Sulaukus rytojaus tas ponaitis 
prakalbėjo apie kokius pietus. Jis pasakė, 
kas su juo atsitiko: "Tėvai, ne veltui žmo
nės šnekėjo. Tikra teisybė, Kurauskas iš 
manęs arklį paėmė. Dabar ir aš tikiu, kad 
jis visus žmones užkabinėja ir kas nors 
su juo yra." 

Ką reikia daryti? Tuojau važiuoja \ 
Virbalį pas kleboną (dabar nepamenu jo 
pavardę). Nu, ir paprašė jis to klebono, 
kad klebonas atvažiuotų ir apžiūrėtų, kas 
galėtų būtie. Atvažiavo klebonas ir sako: 
"Prie kokio darbo tas žmogus dirbo?" 
Ponas sako: "Jis buvo agrodnykas, sode 
dirbo, labiausia jis turėjo užsiėmimą su 
bitėmis. Bitės iš visų pusių (lėkė): tik 
žiūrėk — tai jau naujas spiečius. Tų avilių 
pilnas sodas, jau nėra vietos kur dėt." Ku
nigas pamislijo: tai jau čia something 
(amer.), jau jis ką nors padarė. Čia kas 
nors yra. Liepė tam ponui paprašyti tik
rą bitinyką ir kad tas bandytų tirtie, ar 
jis ką nesužinos. Paprašė tą bitinyką, jau 
suprantantį, katras gerai viską žino. Tas 
bitinykas pavaikščiojo po tuos avilius ir 
pačiam vidury sodo, gražiausiam avily, jis 
girdi tokį balsą, kad rodos "Šventas Die
ve" gieda. Kitur eina — niekas, tik ties 
tuo vienu aviliu. Ateina pas poną ir pa
sakoja. Pats ponas greit nuvažiuoja vėl 
pas kleboną ir papasakoja. Klebonas lie
pia, kad tas bitinykas pažiūrėtų, kas ten 
yra. Bitinykas atidaro tą avilį — nugi iš 
vaško taip gražus padarytas kielikas ir 
šv. komunija įdėta, rodos, kaip dabar iš
kepta: balta graži, kaip sniegas. Tada ku
nigas sako: "Reikia ją išimti." Kunigas 
su procesija parsivežė namo, įdėjo į baž
nyčią. Ir dabar jis į tą poną sako: "Kitos 
išeities nėra, kaip mes turime jį a,tj£|§tie 
ir pažiūrėt, kas ten su juo yra." 

Dabar jie nuveina į kapines,' atkasa 
ir atidaro grabą. Žiūri, kad grabe jis apsi
vertęs kniūpsčias, — reikia gulėt kai aukš-

(.Perkelta į 6-tą pusi.) 
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Aukšktesniems siekimams esu ginies!" 
O kur nudšjai tu, 
Kurs nuolat raudi, 
Sakyki, kur nudšjai tu 
Jaunystę savo. 

Verlainas 

Naujos gyvenimo aplinkybes 
jaunimą išmušė iš vėžių. Sveti
mame krašte, net ir didelėje 
jaunystėje, vienas svarbiausių 
klausimų yra kasdienė duona. 
Darbas, pradžioje neįprastas ir 
sunkus, pasiima visas jauno žmo
gaus jėgas ir užpildo jo kasdinį 
gyvenimą.Jam belieka tik išsi
blaškyti, laisvalaikį maloniai pra
leisti. Tačiau greitai pripranta
ma prie sunkaus darbo, nuovar
gis mažėja, atsiranda daugiau 
laisvo laiko ir daugiau energi
jos. Kurgi išnaudoti šitą jau
nystės energiją? Ar tik malo
niai laikui praleisti? 

"Aukštesniems siekimams esu 
gimęs", yra pasakęs šventasis 
Aloyzas, siekdamas gilaus mo
ralinio tobulėjimo ir paniekin
damas kasdienybės menkumą. 
Nūnai ir mūsų jaunimui išei
vijoje, toli gražu, nėra skirta 
visą jauhystę praleisti tik sun
kiu fiziniu darbu materialinį 
gerbūvį susikuriant ir patogaus 
gyvenimo siekiant. 

Ne! Aukštesniems siekiniams 
jaunas lietuvis yra gimęs ir tu 
aukštesnių siekinių jam niekas 
negali atimti — jokios naujos 
sąlygos, joks faktas, kad jis 
yra priverstas svetimoje žemė
je gyventi. 

Viena pagrindinių žymiu jau
no žmogaus gyvenime'yr& viso
keriopas tobulėjimas, čia mums 
rūpi intelektualinis jaunimo to
bulėjimas. 

Norėdamas intelektualiai to
bulėti, jaunas žmogus privalo 
mokytis. Išeivijos gyvenimas 
dažniausiai-neduoda tam tinka
mų sąlygų. Jas reikia pačiam 
susidaryti. Dėl to ir pradedame 
abejoti, ar nepaluš mūsu jauni
mas intelektualinio * idealizmo 
prasme? Ar pakaks jam verž
lumo intelektualiniam tobulėji
mui, kurį visada taip stipriai 
jautė lietuvių tauta? Ar mūsų 
jaunimas, gyvendamas be tėvy
nės, paseks pavyzdžiais laisvo
sios Lietuvos jaunimo, kuris, 

jei reikėjo, mokėjo rtugalėti ir 
nepalankias sąlygas mokslui. 

Naivu būtų galvoti, kad ne
priklausomos Lietuvos jaunimui 
nebuvo kliūčių besiekiant moks
lo. Pasiturinčių tėvų vaikai mo
kėsi ir studijavo labai gerose są
lygose. Bet nepasiturinčių, pvz. 
smulkių ūkininkų ir darbininkų 
vaikai mokslus baigė tikrai ne
maža vargdami. Jie gyvendavo 
mažuose kambarėliuose keliese, 
kiti eidavo pėsti iš tolimesnių 
apylinkių,, nežiūrint šalčių ir 
pusnynų, lietaus ir vėjo, kad 
tik galėtų lankyti gimnaziją. Da
lis studenti.fos mokėsi, patys 
Įvairiais būdais užsidirbdami, 
egzaminus ruošdami naktimis. 
Kiti atsisakydavo menkiausio 
materialinio malonumo, bet uni
versitetą baigdavo. 

Naivu taip pat būtų galvoti, 
kad ir svetimų kraštų jairfiimas, 
norėdamas mokytis, nesutinka 
kliūčių. Juos spaudžia lygiai tos 
pačios negerovės. Tik dalis iš
rinktųjų turi gerąsias sąlygas. 
Tačiau ir sąlygų neturį mokosi. 
Jie dirba fabrikuose ir pinigus 
taupo mokslui. Jie dirba nakti
mis ir dieną lanko mokyklai 
arba dieną dirbdami neužmirši-
ta vakarinių mokyklų. 

Ką nors didesnio nuveikti gy
venime nėra lengvas dalykas. 
Tačiau jaunas žmogus turi per
daug gyvybės ir neišeikvotos 
energijos ir jam nepakanka tik 
už būvį kovoti, tik lengvai po 
darbo išsiblaškyti. Atliekamą 
nuo darbo laiką jis turėtų su
naudoti intelektualiajam tikslui 
siekti. < i 

Dėl to pusiau išsimokslinęs 
iaunas tremtinys, baigęs trem
tyje gimnaziją ar jos nebai
gęs. studijavęs universitete, bet 
diplomo negavęs, privalo ir to
liau mokytis. |čodėl gi vieni 
jaunuoliai tampa dideliais žmo
nėmis, o iš kitų nieko neišeina? 
Esą, vieni sąlygas turėję, kit! 
ne, vieni talentus turėję, kiti 
ne. Bet šitai apsprendžia ne 
sąlygos ir ne talentai, o tik pa
čiu jaunų žmonių pasiryžimo 
tvirtumas. Jauni žmonės, kurie 
sugebėjo Savo laiku paaukoti da
lį malonumų intelektualiniam 
tobulėjimui, pasiekė didesnių 
dalykų, kiti ne. 

TREMTINIO IŠPAŽINIMAS 
žmonės, laisvu pasirin
kimu atvykę Amerikon 
ir laisvai čia įsikūrę, ne
gali būti vadinami trem
tiniais. 
(Ii lietuviškos spaudos) 

Aš nesu emigrantas, baltesnės 
duonos, šiltesnio kampo ilgesio 
išvytas iš, tegu ir skurdžios, — 
gimtos pastogės. Nesu nė pabė
gėlis, savęs išgelbėjimui prisi
glaudęs svetimoje užuovėjoje ir 
bijąs pajudėti, idant nesukir
šinus ko. 

Esu tremtinys, iš tėvynės iš
varytas „priespaudos ir žmogų 
naikinančios, o kruvinas žvaigž
des garbinančios religijos. Esu 
ištremtas tam, kad su jomis 
kovočiau, kada ir kur užtikęs. 
Eidamas per Virbalio sieną- ant
spaudavau garbingą priesaiką -
prisiėmiau amžiną užduotį. Jos 
laikysiuos, kaip lietuviui dera. 

Esu tremtinys, ir kol nepa
statysiu vėl savo kojos ant lais
vai alsuojančių manojo krašto 
kopų, —^ juo noriu likti. Garbin
gesnio man negalima surasti. 
Jis nėra suterštas pasaulio ga
lingųjų nuodėmėm. Jis yra var
das nekaltai išduotojo... Jis 
yra pagaliau pašvęstas paties 
tauriausio kraujo, atgaivinusio 
juodąją žemę. Ir šio kraujo aš 
nepaliksiu bergždžiai šaukian
čio į dangų, .nes tai ne tik ken

čiančių, bet ir mano brolių krau
jas. 

Svetimų laumių viliojimų ne
noriu klausyti: jos galvoja pa
grobti mano paveldėjimą savo 
gausingiems ir amžinai ėdriems 
vaikams. Mano pelenais jie no
ri patręšti savo plačiuosius lau
kus, mano kraują priversti te
kėti jų ritmu ir mano širdį 
plakti, kaip plaka jų savyje už
sidariusios širdys: ramiai, pato
giai, be kovos karščio, be ide
alų kibirkščiavimo. Jie optimis
tai! - - -

Aš nenoriu tarnauti sveti
miems dievams, negarbinu ir 
nelenkiu galvos per jų šven
tes puošniose maldyklose. Tu
riu savo kuklų Dievą. Jisai ne
marus. 

Tiems, kiirte nepraleidžia pro
gos man priminti, ko jie iš ma
nęs laukia, aš su visu Lietuvps 
Tiltu atsakau: Išgrauš! 

Aš atliksiu savo prievoles ma
ne priglaudusiems. Tačiau aš 
nesu pratęs save p§rdavw#ti, 
nei savąją tiesą. 

Vėtros gali nutraukti nuo at
lapo metalinį spalvų ženklelį; 
tikėjimas, tvirtesnis už plieną, 
slypi širdyje ir jo iš ten 
niekas neišplėš. 

Esu gimęs lietuviu, noriu juo 
palikti. Esu tapęs žmogumi, no 
riu turėti savo tiesą. Esu gyvas 
ir turiu veikti. Kovoje brendęs, 

O mums reikia asmenybių. 
Dar niekad Lietuva nenustojo 
taip staigiai ir tokio didelio kie
kio intelegentijos, kaip dabar. 
Kada nors išeivijos jaunimas 
turės papildyti jų eiles. Rei-
kes na»ujų visuomenininkų, or
ganizatorių, žurnalistų, meninin
kų, inžinierių ir įvairiausių pro
fesijų žmonių. Iš kur jie at
siras, jeigu mūsų jaunimas te
sirūpins patogiu gyvenimu. O 
jaunystė neturi būti patogi. Pą-
galiau, tik išsimokslinęs lietu
viškas jaunimas galės stipriau 
ir įtakingiau pasireikšti sveti
muose kraštuose. Tuo pačiu jis 
labiau užsitikrins savo ateitį ir 
pakels mūsų tautinę vertę iš
eivijoje. 

O pats intelektualinio tobulė
jimo faktas yra vienas tikrųjų 
jaunystės džiaugsmų. Jo nega
lėtų pakeisti ir viso pasaulio 
malonus laiko praleidimas. 

A. Augustinavičienė 

Didžiųjų rašytojų 
mintys 

Kvailiausia iš visų kvailybių 
yra tada, kai jaunos galvos ta
riasi netenkančios savo origina
lumo, jei pripažįsta tai, kas jau 
kitų buvo pripažinta. Goethe 

Iš to aš pasimokiau, jog ge
riausias daiktas — klausyti yra 
Dievo, Jį mylėt su baime, taip 
ąlgtis, lyg Jisai regėtų, laiky
tis Jo apvaizdos, priklausyti Jam 
vienam. Miltonas 

Negalima gyventi be duonos, 
taip pat gyventi be tėvynės. 

Hugo 

Juo labiau'ką myli, jn& ma
žiau tam reikia pataikauti. 

Moljeras 

Jeigu norite skrajoti viršū
nėse, numeskite nuo savęs že
miškus sielvartus, palikite siau
ras gyvenimo ribas ir kilkite 
į idealų pasaulį. Šileris 

Protas manųjų aistrų valdo
vas* x Kornelis 

•ate dacątamsmMm 

Leitenanto Lare vestuvės 
Pačioj kovos pradžioj leite

nantas Larė paėmė iš vokiečių 
armijos dvi patrankas. Gene
rolas leitenantui padėkojo ir ji 
apdovanojo garbės legijono kry
žiumi. 

Kadangi leitenantas buvo ne 
tik drąsus, bet ir protingas, 
subtylus, pilnas iniciatyvos, jam 
buvo patikėta keletos šimtų ka
reivių kuopa. Iš jų leitenantas 
suorganizavo savotišką žvalgų 
kuopą, kuri, būdama užnugary, 
daug kartų išgelbėjo armiją. 

Bet, kaip jūros potvynis, in
vazija veržės visais frontais. Tai 
buvo tiesiog žmonių antplūdžiai, 
einą vieni paskui kitus. 

Generolo Carel brigada, nuo 
savo divizijos atsiskyrusi, nuo
lat traukėsi, kiekvieną dieną ko
vodama ir dar išsilaikydama tik 
dėl leitenanto Larė sugebėjimo, 
kuris tuo pačiu metu atrodė ga
lįs visur dalyvauti. O leitenantas 
atspėdavo visas priešo gudry
bes, sutrukdydavo jų planus ir 
išblaškydavo raitelius. 

Vieną rytą generolas jf liepe 
pakviesti. 

— Leitenante, — tarė jis. — 

A .  S h e l l e y  

V Y T U R Ė L I U I  

Žemė ir oras skamba nuo tavo balso... Nuo vaivo
rykštės debesų neteka tokių skaidrių la|^ Įtaip iš tavo dai
nelės liūčių. 

Daina tavo tarsi auksu žvilgąs vabalėlis rasotose gtl* 
mėse... tarsi užsivėrusi rožė savo žaliuose lapeliuose: karšti 
vėjai drasko jos lapelius, kol jos kvapsnis neapduja tų sun-, 
kiasparnių vagių saldumu. 

Tavo muzika prašoka pavasario liūčių šlamėjimą bliz
gančioj žolėj, lietaus nubudintas gėles ir visa, kas buvo sma
gaus ir šviesaus ir gaivaus. - - • 

Išmokyk mus, dvasia paukšteli, kokias švelnias dū
mas dūmoji: aš niekad negirdėjau meilės ar vyno pagyrime iš-
trykštant taip dieviškai žavinčio potvynio. 

Vestuvinės dainos ir pergalės giesmės, palyginti su ta
vimi, tai tik tuščias pasigyrimas... 

Iš kur kyla t&vo laminga dainelė? Iš kokių laukų, iš 
kokių bangų ar iš kokių kalnų? Iš kokio dangaus ir lygumų 
pavidalo? Iš kokios meiles, ar iš skausmo nežinojimo? 

Išmokyk mane nors pusės to malonumo, kurio tu tiek 
turi, Ir tokia harmoninga beprotybė pasilies iš mano kad 
pasaulis užsiklausys, kaip aš dabar užsiklausęs. 

sios dėmės. Retkarčiais jie su 
stodavo ir girdėdavo, kaip kri
to snaigės, savotiškai šlamėda-
frios ir murmėdamos. 

Tyliai buvo duodami įsaky
mai ir bežygiuojąs būrys iškil
davo sniege, lyg savotiška tamsi 
šmėkla. Ji toldavo pamažu, iki 
visai išnykdavo. Tai buvo gyvie
ji ešalonai, turėję armiją vesti. 

Būrys sulėtino žingsnius, kaž
kas iškilo prieš jų akis. 

— Pasukit į dešinę, — tarė 
leitenantas, — tai Roufi miš
kas, pilis stovi kairėje. 

Staiga buvo liepta sustoti. 
Būrys sustojo ir pastebėjo, kad 
leitenantas tik dešimties karei
vių lydimas pasuko pilies pusėn. 
Jie artinosi šliauždami pro me
džius. Visi nustebę laukė, kas 
bus. Kažkoks neramus nujau
timas juos prislėgė. Tuo tarpu 
visai arti mielas, skambus bal
selis sutrikdė miško tylą c 

— Tėveli, mes prapulsime ta
me sniege. Mes niekad neatvyk-
sim į Blainvilį. 

Stipresnis balsas atsakė: 
— Nebijok, dukrele, aš tą 

kraštą pažįstu kaip savo kiše-
• — • ; -v nę. 

Leitenantas tarė keletą žo
džių, ir keturi vyrai, panašūs 
į šešėlius, atsitolino. Staiga aš
trus moters balsas perskrodė 
nakties ramybę. Belaisviai buvo 
atvesti. Senas žmogus ir mer
gaitė. Leitenantas tyliai juos ap-
klausinėjo: 

— Jūsų pavardė? 
— Petras Bernard. 

• «*- Užsiėmimas? 
—- Grafo de Roufi vyno pils

tytojas. 
" — Ar tai jūsų duktft? 

— Taip. 
— Kur ji dirba? 
— Ji pilies skalbėja. 
— Kur jūs keliaujat? 
— Mes norime išsigelbėti. 
— Kodėl? 
— šiandien pro mus prajojo 

dvylika raitelių. Jie nušovė tris 
sargybinius ir pakorė sodioiąką. 
Man baisu dėl mergaitės. 

«i— Kur keliaujat? 
—. Į Blainvilį. 
— Kodėl? 
— Nes ten yra prancūzų ar

mija. 
— Ar jūs žinot kelią? 
— Puikiausiai. 
— Gerai, tai šekit mus. 
Jie prisidėjo prie kolonos ir 

kelionė per laukus tęsėsi toliau. 
Tylus senis ėjo šalia leitenanto. 
Jo duktė nesitraukė nuo tėvo. fas ištiesė leitenantui rankas: 

Tau reikia jos, o jai -- tavęs! 
Ar tu atsimeni vaikystės die

nas ir *pirmą didelį džiaugsmą, 
kada išmokai raides dėstyti ir 
tarti sakinius? Tada atrodei ga
lingesnis už karalius ir turtin
gesnis už milijonus aukso tu
rinčiuosius ... 

Ar tu atsimeni dienas, kada 
maži ir dideli rūpesčiai slėgė ta
vo jauną sielą? Tu ieškojai nu
siraminimo, klaidžiodamas po 
laukus, ir blaškeisi, visokiausių 
keistų dalykų prisigalvodamas, 
bet tu nusiraminai įsiskaitęs į 
knygas ir supratęs, kad visa tai 
eis ir praeis, o liks įvairus ir 
didelis gyvenimas ... 

Ar tu atsimeni tuos laikus, ka-

galiu ramiai žvelgti į manęs lau
kiančias audras, nes turiu kel
rodę žvaigždę. 

žailbai, trenkę | mano dienų 
ramią eigą, nušvietė man ke
lią. Kol gyvas —kovoti tenoriu: 
už žmogų ir jo laisvę! Kalninis 

da tu | rankas gavai mokyklos 
baigimo pažymėjimą ir tau at
sidarė durys į tolimesnius moks
lo ir pažangos kelius? Tu tada 
džiaugeis kartu su savo arti
miausiais draugais, bet nema
žiau tada džiaugėsi ir tos ge
ros knygos, kurios tada tau pa
dėjo ... 

O dabar, dabar, kada mūsų 
visų keliai taip -supinti, kada 
visi mes turime taip vienas ša
lia kito glaustis, vienas kitam 
padėti, kada tu atsimeni kovos 
lauke kritusius draugus, sude
gintus namus ir žudomus be
ginklius, — ar tu neatsimeni sa
vo didžiausio draugo — lietu
viškos knygos? Jei kartais ją 
būsi primiršęs — atsimink! At
simink, nes ji .tave dabar ne
mažiau ramins, kaip anose rū
pesčių dienose. Ji tave saugps 
tėvynei ir lydės iki gimtųjų 
namo vartų! , 

Aš žinau: Tau reikia jos, o 
jai Tav̂ s ! " B. 

,  -  v '  

štai generolo de Lacere tele
grama. Jis žus, jeigu mes ryt, 
saulei tekant, neat vyksime jam 
pagelbėti. Jis yra Blainvilyje, 
nuo čia aštuonios mylios. Tems
tant jūs iš vyksite su trimis šim
tais žmonių. Maždaug po dvie
jų valandų ir aš jus paseksiu. 
Pasistenkite gerai ištirti kelią, 
kad nesutiktumėt priešo divizi
jos. 

Jau aštuonios dienos smar
kiai šalo. Antrą valandą pradė
jo snigti, vakare žemė buvo 
balta, ir balti sniego sūkuriai 
apipynė žmones ir daiktus, šeš
tą valandą būrys iškeliavo. Du 
žvalgai ėjo priešaky, už jų žy
giavo dešimties vyrų grupė, pa
ties leitenanto vedama. Likusie
ji sudarė dvi ilgas kolonas. Tri
jų šimtų metrų atstume, kai
rėj ir dešinėj pusėj, traukėsi 
po du pabirę paskutinieji ka
reiviai. 

Sniegas juos visus apgaubda
vo tyru baltumu tamsiuose še
šėliuose. Jis sutirpdavo kareivių 
drabužiuose ir nakties tamsoje, 
nepaprastame gamtos baltume 
jų uniformos atrodė lyg taill-

Guy de Maupassant 

stojo ir atsigulė ant sniego. To
lumoje, vidury lygumos, ištyso 
juodas šešėlis. Jis atrodė kaip 
fantastiška baidyklė, išsiraičiu
si gyvatės lankstumu. Buvo duo
dami tylūs įsakymai ir protar
piais tie balsai virsdavo savotiš
ku metaliniu barškėjimu. Tuo 
metu triukšmingai prisiartino 
dvylika paklydusių raitelių. Pa
stebėję prieš save keletą šimtų 
žmonių, žemėje gulinčių, nuste
bę ir išsigandę jie krito nuo 
arklių. 

Kiek palaukus pradėta ly
giuoti. Senis visą laiką rodė ke
lią. Pagaliau balsas iš toli su
šuko: kas eina? Antrasis arti
mesnis pranešė sutartą ženklą 
ir po trumpo pasikalbėjimo bu
vo pasiektas nakties žygio t&s-
las. 

Nustojo snigti, šaltas vejas 
išsklaidė debesis, o viršum jų 
spindėjo neišsakoma žvaigždžių 
gausybė. Pamažu jos blyško, 
rytuose dangus ėmė rausti. 

Atvykus į vietą, majoras su
tiko kuopą. Bet kada jis pa
klausė, kas yra neštuvuose, mer
gaitė susijaudino, mažomis ran
kelėmis praskleidė mėlyno ap
siausto kraštus ir skaisti, kaip 
aušrinė, šviesenėmis akimis, ne
gu tik ką išblėsusios dangaus 
žvaigždės, šypsodama ryto pui
kumu, prabilo: 

— Tai aš, pone. 
Kareiviai entuziastingai plojo 

rankomis ir triumfuodami nu
nešė mergaitę stvyklos vidurin. 
Jau buvo pats laikas imti gink
lus. Ntrukus atvyko ir genero
las Corel. Devintą valandą vo
kiečiai pradėjo puolimą, kuris 
tęsėsi iki pat vakaro. 

Vakare, kai leitenantas Lare 
užmigo pastogėj ant šiaudų, ge
nerolas liepė jį pakviesti. Lei
tenantas generolą atrado besi
kalbantį su tuo pačiu senu vy
ru, kurį jis buvo naktį su mer
gaite sutikęs. Kai tik jis įėjo, 
generolas paėmė leitenantą už 
rankos ir kreipėsi į nepažįsta
mąjį: 

— Mano brangus grafe, štai 
tas jaunas žmogus, apie kurį 
jūs man ką tik kalbėjote. Tai 
vienas geriausių mano karinin
kų. 

Jis nusišypsojo ir tyliai pri
dūrė: 

— Pats geriausias. 
Paskui atsigręždamas į su

mišusį leitenantą jam pristatė 
grafą de Roufi - Quedissac. Gra-

Staiga ji sustojo. 
— Tėveli, — tare mergai tž, -i~ 

aš taip pavargau, kad nebegaliu 
toliau eiti. — Ji atsisėdo ir dre-
t>ėdama nuo šalčio atrodė nepa
prastai nusilpusi. Tėvas norėjo 
ją nešti. Jis buvo per senas ir 
per silpnas. 

— Leitenante, — kalbėjo kuk
čiodamas, — mes sutrukdysim 
jūsų žygį. Prancūzija svarbiau, 
negu mūsų gyvybė. Palikit mus 
čia numirti. 

Karininkui davus įsakymą, 
pasišalinę keli vyrai grįžo neši
ni nukirstomis šakomis. Skubiai 
buvo padaryti neštuvai. Tuo tar
pu prisiartino' If paskutinieji 
kareiviai. 

— Mūsų tarpe yra moteris, 
ji miršta nuo šalčio, — tarė lei
tenantas, kas duos jai savo 
apsiaustą? 

Du šimtai apsiaustų buvo pa
klota. 

— Kas ją neš? 
Visos kareivių rankos pasfeM-

lė. Mergaitę suviniojo į apsiaus
tą, atsargiai paguldė ant neštu
vų ir keli stiprūs pečiai ją pa
kėlė. 

Lyg rytų karalaitė, vergų ne
šama, ji buvo patalpinta pulko 
vidury. Gi pastarasis žygiavo 
drąsiau, lengviau, paguostas mo
ters buvimu. O ji buvo ir čia 
toks pat suvereniškas įkvėpi
mas, toks pat amžinasis progre
so akstinas senam ir išbandy
tam prancūzo kraujui. 

Maždaug po valandos visi su-

— Brangus leitenante, jūs iš-
gelbėjote mano dukters gyvy
bę, aš teturiu vieną būdą atsi
dėkoti ... Ateikitev po kelių mė
nesių pasakyti, ar ji jums pa
tinka ... 

Po metų ir keletos dienų šv. 
Tomo Akviniečio bažnyčioje ka
pitonas Larė vedė panelę Lui-
zą de Roufi - Quedissac. 

Jos kraitis siekė šešis šimtus 
milijonų frankų ir esą ji buvusi 
pati gražiausia jaunoji šiais me
tais. 

I& prancūzų kalbos laisvai 
vertė A. 

NAUJAS KNYGŲ 
BIULETENIS 

Naują visame pasaulyje pla-
inamų lietuviškųjų knygų biule

tenį išleido Lietuvių Spaudos 
Centras Amerikoje GABIJA. 

šis biuletenis apima ne tik 
naujausias, bet ir seniau išleis
tas knygas JAV, Kanadoje, Vo
kietijoje ir kitur. 

Biuletenis pageidaujantiems 
siunčiamas dovanai. Adresay: 

GABIJA, 412 Bedford 
Brooklyn 11, N.Y. 

Am, 
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Po viso to, kas pasakyta, ga
lime iškelti sau prieš akis Pa
saulinės Lietuvių Bendruome
nės problemą. Jau sukanka vi
si metai, kaip jos konstitucija 
yra suprojektuota ir paskelb
ta, o čia, J. A. Valstybėse, be 
poros siaurutės kritikos 'žodžių, 
nieko konkretaus nėra nei pa
sakyta, nei padaryta. Organi
zuojasi paskirų pasaulio kraš
tų (Kanados, Australijos) lie
tuvių bendruomenės P. L. B. 
statutu. Pagaliau gauname pa
tirti, kad ir Vokietijoje likę 
mūsų tautiečiai aukščiausiąją 
savo organizaciją — Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenę — jau 
pertvarkė P. L. B. pagrindais. 
Belieka tikėtis ir laukti, kad pa
čios didžiausios laisvame pasau
lyje Jungtinių Amerikos V-bių 
lietuvių' kolonijos Įsijungimas i 
Pasaulinę Lietuvių Bendruome
nę taip pat nebus uždelstas. De
ja, gauname patirti, kad Vi-
sutinio Amerikos Lietuvių Kon
greso rezoliucija, pavedusi ALT 
išstudijuoti ši klausimą, jau 
"užšaldyta" tuo būdu, kad ALT 
pasisakiusi neigiamai tuo klau
simu. Jokių ALT nusistatymo 
motyvų dar negavome patirti. 
Tačiau visuomenė turi išgirsti 
viešai formuluotus, kad ir nei
giamus, ALT motyvus įsijungi
mo Į P. L. B. klausimu. Tam 
anoji kongreso rezoliucija ir bu
vo priimta, kad ji būtų gerai iš
diskutuota ir tų diskusijų argu
mentai bei išvados būtų paskelb
tos tautiečiu viešumai. 

Įsivaizduokime sau tokią pa-
clėtj ateityje. Viso pasaulio lie
tuvių kolonijos jau persitvarko 
P. L. B. pagrindais ir žvelgia 
didžiausios J.A.V. lietuvių kolo
nijos pusėn, čia didžiausia in
telektualinių jėgų atsarga, čia 
stambiausi finansiniai šaltiniai, 
Čia ir organizacinės galimybės 
plačiausios. Ogi ta kolonija sto
vės nuošaliai nuo P. L. Bendruo
menės! Stovės todėl, kad kaž
kas "jaučiasi pakankamai dide
li ir už save didesnių nenori" 
(uarafrazuoju J. Audėno žodžius 
"Liet. Kelio" 4 Nr. str. "Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė"). 

Tuo atveju norėtųsi paklaus
ti tų "pakankamai didelių": o 
kas sakė, kad Pasaulio Liet. 
B-nės centras bus kur nors Aus
tralijoje, Bolivijoje ar Kanado
je? Net ir Vokietijoje jo buvi
mas būtų labai problematiškas 
lankstumo ir saugumo atžvil
giais. Pagaliau centrui vieta pa
rinks viso laisvo pasaulio lietu
viai per tos pačios P.L.B. kraš
tų tarybas. Bus galima laikv-
tis ir taikyti praktikoje ne tik 
pačius demokratiškiausius prin
cipus, bet ir blaivaus proto su
metimus. 

štai ir prieinam prie paties 
svarbiausio šiu klausimų bran
duolio: išsklaidytoji visame pa
saulyje lietuvių emigrantų ir 
tremtiniu diaspora ieško sa.n 
(savo bendruomenei) valdžios, 
o tą valdžią sudaryti sunku ne 
dėl svetimos aplinkos Įtakų ar 
kliūčių, bet dėl mūsų pačių di
delio individualizmo, susiskaldy
mo ar nerangumo. 

Imkim tik J.A.V. lietuviu vi
suomenę ir joje geriausiai ma
tysime šio teigimo teisingumą. 
Snarčiai bręsta reikalas centra
lizuoti ne tik auku rinkimą ir 

V. Čižiūnas 

anūsų politinių pastangų finansa
vimą, bet taip pat centralizuoti 
ir kltūrinių reikalų tvarkymą. 
Mūsų čionykštį visuomenini su
siskaldymą (tiksliau — susmul
kėjimą) gana gerai apibūdino 
"Naujoji Aušra" (1949 m. Nr. 
10-11, Marcus'o str. "Utopinės 
mintys"). 

Bet šis reikalas atsiduria, kaip 
žirnis j sieną, į "sprendžiamųjų 
veiksnių" nenorą imtis žygių ir 
atsakomybės už juos. Kalbu aiš
kiai apie ALT. Bijoti, kad ši 
centralinė J. A. V-bių lietuvių 
organizacija subyrės, vos palie
tus kultūrinių reikalų tvarkymą, 
nėra ko. Jeigu J. A. V-bių len
kų didžiausioji organizacija "Ra-
da Polonji Amervkanskiej" tu
ri savo sekcijas, o jų eilėje ir 
švietimo bei kultūros sekcijas, 
ir dėl to nesubyra, tai ko būgš
tauti mums? 

Suvedant visa, kas anksčiau 
pasakyta, f tam tikrą santrau
ką, tenka kreiptis į A. t* Ta
rybą šitkiais punktais: 

1. Mūsų tautinės gyvybės 
klausimas nesietinas su jokiomis 
asmeninėmis ar grupinėmis am
bicijomis. Pasaulinės Lietuvių 
B-nės gimimas ir susiorganiza-
vimafc yra mūsų tautinės gyvy
bės laidas. 

2. Amerikos Lietuvių Taryba 
yra pajėgiausia ir autoritetin
giausia JAV lietuvių organiza
cija. Ji turi ryžtis Įjungti gau
siausią ir pajėgiausią pasaulio 
lietuvių išeivių koloniją Į P. L. 
Bendruomenę. 

B. Ne kritikuoti ir delsti, bet 
praktiškai vykdyti jau paskelb
tą P. L. B. statutą ir praktiko-

dievaži, neįsivaizduoju prasmin
gesni ir patogesnio. Nenaujas 
jis. Girdėjome jį vartojant J.A. 
V-bių ukrainiečius. O kas gi 
lietuvių, gyvenusių tėvynėje li
gi 1939 metų, nėra matęs ar 
pats turėjęs "Vilniaus paso"? 
Tais pasais Vilniui Vaduoti Są
junga telkė piniginius išteklius 
Vilniaus krašto lietuvių kultū
rinei buičiai ir kovai už ją pa
remti. Tikrų V. V. S-gos narių 
Lietuvoje būta keliolikos tūks
tančių, o Vilniaus pasą turėjo 
daugelis gimnažistų, pradinių 
m-lų mokinių ir net mažų vai
kų. Lipino jie visi Į tuos pa
sus kas mėnuo tokios vertės 
ženklelj. kokios buvo Įsipareigo
jęs Įlipinti ar kokios pajėgė. 

Kas būtų labiau patrauklu ir 
prasminga, jei ne tokia P. L. B. 
nario knygutė, Į kurią nebūtų 
rašoma ir gavėjų pasirašoma 
mėnesinio mokesčio suma, bet 
būtų paprasčiausiu būdu Įkli
juojamas kas mėnuo tam tik 
ros vertės ženklelis. Tų ženkle
lių vertė turėtų būti nevienoda, 
galimai išlyginta Įvairių šalių 
valiutos atžvilgiu. Čia gali būti 
panaudoti tik pačių Įžymiausių 
pasaulio kraštų valiutų ženkle
liai. Kaip būtų jie platinami ir 
atsiskaitoma už juos tuose kraš
tuose, kurių valiutomis ženkle
lių nebūtų pagaminta, tai jau 
pašalinis ir ne pats sunkiausias 
klausimas. 

Taigi šiuo regimu budu ga
lėtų jungtis visos pasaulinės 
lietuvių išeivijos nariai į P. L. 
Bendruomenę. Jungtis tam, kad 
jaustųsi broliais - sesėmis, kad 
tas mažas priklausomybės P. L. 

je pasitaikančius sunkumus beijB-nei simbolis — nario knygelė 
netobulumus šalinti vra geriau-— būtu kartu ir jų ištikimą
sias būdas tam pačiam statutui 
tobulinti. Ir čia svarus žodis ir 
dar svaresnis pirmas žingsnis 
priklauso ALT. 

4. Įsijungus J. A. V-bių lie
tuviams i P. L. B-nę, išsispręs 
ir centralizuota kultūrinio, poli
tinio ir finansinio veikimo klau
simas. 

Kas yra svarbiausia Pasauli
nėje Lietuvių Bendruomenėje? 
Ogi tai, kad 1. sujungtos viso 
pasaulio lietuviu moralinės ir 
materialinės jėgos suteiks pa
saulinei lietuviu diasporai vie
ninga dvasinio suverenumo; 2. 
politiniai ir kultūriniai žygiai, 
daromi P. L. B. vardu ir remia
mi jos finansinėmis išgalėmis, 
bus žymiai efektingesni savo pa
dariniais ir 3. kiekvienas lietu
vis. kad ir nušaliausiai nuo di
desnių tautiniu sambūrių atsi
dūręs, jei tik bus kuriuo kon
krečiu būdu Įsijungęs Į tautos 
reikalų rėmimą, jaus nemažiau 
konkrečią moralinę (kartais ir 
materialinę) visos organizuotos 
išeivijos paramą. 

Dabar prieiname ir prie tų 
konkretumų, kuriais turėtų reik
štis dalyvavimas Pasaulinėje 
Lietuvių B-nėje. Mums reikia 
nedelsiant surasti būdą, kuriuo 
visi pasaulio lietuvia reikštu sa
vo priklausomybę P. L. B. ir 
kartu telktu i vieną vietą pini
gus mūsų kultūriniams reika
lams bei politiniams žygiams. 
Tai nebūtų periodinės ar vien
kartinės rinkliavos, kaip ligi šio-
liai būta. P. L. B-neį kuriantis 
reikia visai naujo jos finansi
nių išteklių telkimo būdo. Tas 
būdas nebus naujas mums, bet, 
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bės tautiniams idealams reiškė
jas. Jlipindamas kas mėnuo nu
statyto minimumo ženklelĮ, kiek
vienas tautietis turėtų jaustis 
atliekas pareigą tautai ir tėvy
nei. Įlipindamas į nario knyge
lę didesnės vertės ženklą, tau
tietis gali tuo būdu paminėti 
joje savo pelno, laimėjimų 
(rungtynių, konkursu ir pan.) 
ir džiaugsmo (vardinių, gimimo 
dienų, vestuvių, krikštynų ir p.) 
momentus. 

Pagrindinis šio pinigų telki
mo būdo bruožas būtų reikala
vimas, kad: 1. nė vienas sąmo
ningas lietuvis pasaulyje netu
rėtų atsisakyti turėti šitokią 

P. L. B. nario knygelę ir 2. nė 
vienos knygelės, Įteiktos bet 
kam pasaulyje, neturėtų būti 
tuščios, ženklelių neužpildytais 
puslapiais. • , 

Šitokia P. L. B. nario knyge
lė būtų mūsų visų pasaulinės 
lietuvių diasporos narių, senų
jų ir naujųjų emigrantų, prak
tinio patriotizmo liudijimas. Ją 
turėtų kiekvienas, kas save ir 
savo šeimos narius laiko lietu
viais. Kalbėdamas apie šeimos 
narius, turiu galvoje ir vaikus. 
Jiems šitokios nario knygelės 
simbolika turi būti išaiškinta ga
na anksti ir labai paprastai: 
"visi lietuviai turi tokias kny
geles, perka ir lipina joje mo
kesčio ženklelius; tu esi lietu
vis, taigi turi daryti tą patį"'. 

Taip per porą metų ( ar ne 
ilgokas laikas? galima ir grei 
čiau?) visame pasaulyje susi
tvarkę, lengvai pamatytume, 
kam tėvynė ir tauta "smirda iš 
tolo", o kam ne; atskirtume, 
kas aukoja savo priaugantį jau
nimą nutautėjimo Molochui, tik 
save patį skirdamas lietuviško
sios gyvybės "pusšimčiui metų"; 
pagaliau, atėjus Lietuvos lais
vės valandai ir daugeliui mūsų 
(ypač tremtinių) pajudėjus at
gal į tėvynę, šitais "lietuvybės 
pasais" įvažiuotume j tėvynę. 
Taip pat būtų suprastintas ir 
"paskutinis skryningas Kybar
tuose" (kaip jį vykusiai buvo 
pavaizdavęs Pulgis Andriušis): 
neturi P. L. B. nario knygelės 
ar ją tuščią rodai, tai koks gi 
tu lietuvis ir ko grįžti atgal į 
tėvynę ?! 

Kam būtų' naudojamos šitaip 
surinktos P. L. B. lėšos? Į tai 
atsakytų jau pati P. L. B. va
dovybė. Tačiau siūlyti jai pro
jektus turi teisę kiekvienas jos 
narys. Mano išmanymu, tos lė
šos turėtų būti naudojamos tau
tinės kultūros išlaikymui bei 
ugdymui emigracijoje ir tėvy
nės vadavimui bei jos atstaty
mui. čia ir susiduriame su už
daviniais, kurie tiktų Lietuvių 
Kultūros Fondui ir A. Sodai-
čio siūlomam Geležiniam Tau
tos Fondui. 

L. Kultūros Fondas būtų at
palaiduotas nuo lėšų telkimo 
(dabartiniu mastu — jų "uba-
eravimo"). Tuo dar nieko nesa
koma prieš aukas, aiškiai ski
riamas L. Kultūros Fondui, ar
ba prieš tam tikrus viešųjų pa
rengimų (spektaklių, koncertų 
ir pan.) pelno procentus, P. L. 
B. vadavybės nustatytus Kul
tūros ir Geležiniam Tautos Fon
dams. Ta pati P. L. B-nės va
dovybė turėtų įvesti stambes-

ten jam tikroji vieta. Tik prie 
P. L. B. ir prie jos centralizuo
to lėšų telkimo prišlietas L. 
Kultūros Fondas nebevegetuos, 
kaip ligi šioliaiy turės pastovias 
pajamas ir planuos bei vykdys 
jam tinkamus uždavinius. O jų 
gi labai daug! Tik čia neįmano
ma smulkintis, plačiau nagrinė
jant tus L. K. Fondo uždavi
nius. 

Kokį santykį turėtų abiejų šių 
fondų lėšos, sunku ir siūlyti. 
Reikia dar numatyti ir procen
tą organizaciniams bei adminis
traciniams P. L. B. reikalams. 
Visa tai jau tolimesnių disku
sijų tema. šalpos klausimas iš 
nių aukotojų garbės diplomus 
ir "Aukų Aukso Knygą", ku
rią sudarytų tų pačių garbes 
diplomų dublikatali. Tai nėra 
mažmožiai! Jeigu kada į tėvy
nę grįžtų tie, kas turėtų laimę 
į ją laisvą patekti, jie parvež
tų ir tą "Aukso Knygą", ku
riai garbingą vietą surastų Vil
niuje ar Kaune. O garbės di
plomas, kaip ir kukli P. L. B. 
nario knygelė, liudytų asmeninį 
kiekvieno emigranto ir tremtinio 
įnašą į tėvynes "vadavimo m-
kalą. 

L. Kultūros Fondas yra nu
matytas P. L. B-nės statute ir 
viso neliečiamas. BALF veikla 
taip ilgai būtų reikalinga, kaip 
ilgai bus šelptinųjų. Bet sutvar
kius bendruomenines lėšas kal
bamu būdu, BALF labdaros 
darbas tik palengvėtų. 

Kaip sunku mums. lietuviams 
nugalėti savąjį individualizmą, 
gal ne visi suvokiame, bet visi 
to sunkumo padarinius jaučia
me ir vaizdžiai matome. Mes 
ir dabar daug darome ir pada
rome, bet kiek savo energijos 
išeikvojame lygiagrečiams kul
tūriniams žygiams (politinių, 
ačiū Dievui, lygiagretumų lyg 
ir pasibaigta) ... 

Kaip turėtų organizuoti# ir 
veikti kovojanti tautinė lietu
vių bendruomenė, mėginsiu pla
čiau išdėstyti kur kitur, nebe 
laikraščio puslapiuose, čia ten
kinuosi tuo, ką galėjau greito
mis sužymėti kasdieninės darbo 
buities atvangomis. 

Baigdamas dar kartą šaukiu 
tautiečius, senuosius ir naujuo
sius JAV lietuvių kolonijos na
rius, nesitenkinti jau turima 
visuomeninio gyvenimo forma. 
Mums reikia moralinės visų pa
saulio lietuvių jungties ir val
džios. O tą jungtį ir valdžią 
duos tuo tarpu tik laukiamoji 
Pasaulinė Lietuvių Bendruome
nė. 

BITININKAS KURAUSKAS 
( Atkelta iš 4-to pusi.) 

tienykas, jis ant burnos apsivertęs. Tada 
kunigas sako: "Dabar matom, koks yra 
dalykas — jis yra patempionas. Velnias 
į jo skūrą įsilenda naktį, kaulus palieka 
grabe, ir jis eina ir žmones gąsdina. Ki
taip nėra išeities, kaip mes turim jam duo
ti galvą nukirstie, ba taip tai jis visada 
žmones baderiuos (amerJ), ateis ir kur 
kitur da." Nu ir tada buvo mieste žmogus, 
kuris arklius pjauja (jau yra tam tikras 
žmogus). Tai jie tą žmogų pašaukė ant ka
pinių, išėmė jį, ir tas žmogus atsinešė by-
lę ar kirvį (nepamenu tikrai, kaip mano 
tėvelis pasakodavo). Ir kirs jis jam galvą. 
Ir kaip jau jis kirto galvą, vienąsyk kirto 
— išsišiepė, antrąsyk kirto — da nenukir
to, iš trečio sykio, kaip jau gerai užsimo
jo, nukirto. Ir ta galva kai lėkė, tai j 
skverną įsikabino tam žmogui. Bet jis tuoj 
tą kampą savo skverno nupjovė, ir įmetė 
į duobę atgal (galvą) su skvernu. — Ir vis-

Įtiek jis pareina, užsideda savo galvą ir 
i pareina. Nu, negerai. Dabar vėl tas ponas 
tariasi su kunigu, ką reikia daryt, kad 

!dabar jis pareina vėl. Kunigas pataria, 
sako: "Nuvažiuokit į Vilkaviškį ir tenai 

i y ra tam tikri budeliai, kur galvas kerta, 
tai jiem duokim nukirst." Tada parvežė 

j tą tikrąjį budelį. Tas budelis nukirto jam 
j galvą, padėjo pas galą kojų, pripylė^ pilną 
jgerklę aguonų, perkalė su šermukšniniu 

kuolu per gerklę ir sakė: "Būkit dabar 
ramybėj, jau jis daugiau nepareis." Ir iš 
tikrųjų, nuo tos dienos jis daugiau nepar
ėjo. Ir buvo ramybė. 

Tai čia vierykit, čia nėra pasaka, či 
yra tikras atsitikimas. Pats mano tėvelis 
lino jo ir matė, tai jis man išpasakojo. 

šį "tikrą atsitikimą" papasakojo Magdalena 
Takažauskienė, gimusi 1877 m. Versnupių k. Al
vito par., ilgesnį laiką gyvenusi Virbalyje. Į Ame
riką atvažiavo 1904 m. ir dabar gyvena Pitts
burgh, Pa. Užrašiau 1949 m. rugpiūčio 191 d 
magnetofonu ir čia pažodžiui nurašyta lygiai 
taip, kaip ji papasakojo. Iš jos užrašiau 50 dainų 
ir 10 pasakų, bet ji moka jų dar daugiau. 

Aišku, daugelis nepatikės, kad Giedrynės 
dvare iš tikrųjų buvo tks atsitikimas. Panašiu 
pasakojimų yra gana daug. Ir ne tiktai pas mus 
Tarptautiniame folkloro motyvų kataloge jau 
yra ir tam tikri ženklai čia paminėtiems nuoty
kiams pažymėti, būtent: C55.3, E261 ir E446.3 
Tačiau yra vienas ir naujas motyvas, kurių 
tarptautinis katalogas nežino, būtent: besivai
denančiam numirėliui įpilama į gerklę aguonų 
kad ramiai miegtų. Pasakojimai apie tokius "gy 
vus numirėlius" yra labai seni. šitas pasakoji 
mas yra taip gražiai sudarytas, kad įdomus pa 
siskaityti ir tiems, kurie į vaiduoklius netiki 
Tautosakininkams jis nepaprastai įdomus. Kai 
kurie motyvai, kaip besivaidenančiam numirė 
liui galvos nukirtimas ir perkalimas šermukš 
niniu kuolu yra bent 1,000 metų senumo. 
1! Dr. J. Balys 
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A. Margerio SLIUPTARNIAI 
( Atkelt* 1* 3-čio ptttl ) 

šios knygos vietą meninės litera
tūros kūrinių tarpe, tai ir nepre
tenduodamas į "abejotinos ar ne
abejotinos vertės titulus", drįs
čiau pasakyti, kad šiuo atžvil
giu ji yra tolokai nuo pirmaei
lių. Ir nenuostabu, nes gi au
torius pats pasisako, kad rašy
damas šią knygą, turėjęs ne 
meninį* o propagandinį tikslą. 

* * . 
O vis dėlto negalima nepa

stebėti, kad A. Margeris, kai jis 
nepina tyčia publicistikos ir mo
ralizavimų, tai pasakoja gražiai, 
g^vai, patraukliai ir net įtiki
nančiai. Jeigu siekiamoji pa
saulėžiūrinė mintis psichologiš
kai pamatuotu būdu būtų įpin
ta į įvykių eigą, į vaizduojamus 
(he "editoriališkai" aiškinamus) 
veikkėjų pergyvenimus, tai ir 
Iheniniu atžvilgiu knygos vertė 
būtų tikrai aukštesnė. Tačiau 
autorius to nesiekė, nebandė, tai 
nėra pamato ir sakyti, kad jam 
tai nepasisekė... 

Gerai padarė A. Margeris, kad 
ryžosi tą laikotarpį pavaizduoti 
ne kokiu istoriniu traktatu ar 
straipsnių rinkiniu, o įvilko tai 
| beletristinį apsiaustą, nors ir 
l)€ pretenzijų atitikti visus mo
dernios dailiosios literatūros rei
kalavimus. Tai sudomins daug 
didesnį skaitytojų skaičių ir di
desniam jų kiekiui taip parašyta 
knyga bus-suprantamesnė. 

Savo mintims populiarinti au
torius pasirinko esamose aplin
kybėse gana tinkamą priemonę. 

Autorius ir leidėjas (ar lei
di jų reprezentantas) M. Gude
lis yra iš anksto pasiruošę su
silaukti užsipuolimų. Visiškai ne
nuostabu. Nes A. Margeris griež
čiau net negu V. Ramonas ski
ria žmones į dvi grupes: tikin
čiuosius, kuriuos laiko pasigai
lėtinais prietarų ir tamsybės ver
gais, ir laisvamanius, gyvenan
čius mokslu, teisybe, savaran
kišku bei kritišku galvojimu ir 
sąžinės laisve... 

Autorius gana dažnai naudo
jasi proga pasmerkti tikinčių
jų fanatiškumui ar net veid
mainiškumui, tačiau susidaro įs
pūdis, kad jis neišvengia kito 
kraštutinumo — fanatiško reli
gijos paneigimo ... Viską, kas 
surišta su religija, jis vaizduo
ja, pasakyčiau, "supers?ubjek-
tyviai", įtikinėdamas, kad tik 
apsivalęs nuo "religinių prietarų 
pelėsių" žmogus gali tapti lais
vas ir nepriklausomas savo gal
voje ir širdyje ir tuo pačiu pa
siekti didžiausios žmogaus do
rybės, vertybės, vilties ir tvir
tybės. Iš tikinčiųjų pusės daž
nai girdime tvirtinimą, kad be 
religijos žmogus nėra ir nega
li būti doras. Sakome, kad tai 
fanatikų tvirtinimas. Bet koks 
skirtumas, kada tvirtinama, jog 
tik nusikratęs religijos žmogus 
tegali būti tikrai doras? Jei te
nai. religinis fanatiškumas. tai 
čia ... laisvamaniniš fanatišku
mas ... 

Autorius su leidėju maždaug 
ir užima tokia kitokioms nuomo
nėms "jokio kredito nepripažįs
tančia" pozicija, jau iš aiiksto 
paniekindami visųg, kurie susi
rauks, paskaitę pavartę šią 
knygą. 

Autorius sako: "Tik mažumai 
žmonių ji tepatiks, daugumai ne, 
|r labiausiai dėl to. kad tik mažu
ma gyvena mokslu, teisybe .. 
Dauguma tebegyvenanti vaikys
tėje įkalbėtais puslaukinių žmo
nių fantazijos kūriniais — die
vais, velniais, dvasiomis, ste
buklais ... 

Leidejas pareiškia, kad "pa? 
žangos priešai puls autorių ir 
prikaišios leidėjui" ... 

Kažin, ar jau būtinai reikėjo 
taip iš anksto diskvalifikuoti 
kiekvieną suabejojimą šitos 
knygos vertybėmis, ir dar pačio
je knygos pradžioje, pačiame 
skaitytojo pasveikinime. Atrodo 
maždaug šitaip: "Va, žiūrėk, čia 
yra išminties šaltinis, skaityk 
ir mokykis, o jeigu kartais čia 
kas nors tau nepatiks, tai žinok, 
kad esi tamsuolis ir pažangos 
priešas... 

Argi toks yra laisvo, savaran
kaus galvojimo principas? Ar 
laisvamanybė jau nebepripažįsta 
net paprastos pagarbos kitų 
žmonių nuomonėms bei įsitiki
nimams ? 

# * 

Nenusipelno pagarbos ir ver
tas pasmerkimo yra religijos ar 
bet kurios kitos idėjos piktnau-
dojimas, bet nėra reikalo žemin
ti bei užgaulioti kitų nuošir
džius įsitikinimus net ir tada, 
iei neturi abejojimų, kad jie 
klaidingi. O visa eilė čia pami
nėtų ir dar nepaminėtų atsilie
pimų apie religiją šioje knygoje 
kiekvienam jautresniam tikin
čiam pasirodys užgaulūs. Auto
rius turi vilties, kad užpykdes 
skaitytojus privęrs juos kitaip 
galvoti... Bet vargiai ar reikia 
būti dideliu psichologu, kad nu-
matytum, jog bus priešingai: 
žpykdytas skaitytojas arba mes 

knygą į šalį, arba tik dar atkak
liau skaičiuos autoriaus perša
mos ideologijos tikrąsias ir ta
riamąsias silpnybes. 

Atrodo, kad sąmoningas no
ras parodyti nepagarbą tikėji
mui apsireiškia ir vieno žodžio 
rašyboje, žodis "dievas" visur 
rašomas mažąja raide ... 

Rašydami apie senovės va
dinamųjų "stabmeldžių" dievus 
bei dievaičius, tik jų vardus ra
šome didžiąja raide pradėdami: 
"dievas Perkūnas", "dievas Ju
piteris" ir tt.Panašiai, kaip, pa
vyzdžiui, "daktaras šliupas". 
Krikščionių tikimas Dievas jo
kio kito vardo neturi, kadangi 
ir nereikia, nes tikima, kad jis 
vienas, todėl tas vardas yra taip 
ir tikrinis, tad net ne dėl spe
cialios pagarbas, o pagal pa-
rasčiausią gramatikos taisyklę 

r i k l a u s o  r a š y t i  d i d ž i ą j ą  D  . . .  
šios knygos kalba gana gera, 

todėl šis prasilenkimas su pa-
oročio ir net gramatikos taisyk
le regimai yra samoningas. Nors 
'•r nežalinga, bet sąmoningą de
monstracija, lyg ir bandymas 
degraduoti tai savokai daugelio 
oripažistamą prestižą... Tai nė-
^a tikslinga demonstracija prieš 
Dievą, kurio autorius nei neti
ki, o tik demonstracija prieš ti-
kinčius.Tai nėrą autoriaus iš
radimas. Daugelis tą rašybos de
monstraciją yra darę. šiais lai
kais ii tebekartojama bolševikų 
užviešpatautuose kraštuose, na, 
>r čionykščiuose bolševikiniuose 
^ikraščiuose. Tai gana menka 
fanatiškos neapykantos demon
stracija. su kilniais šios knygos 
užsimojimais lyg ir neharmoni
zuojanti ... Pažymėtina, kad ir 
fanatiškiausi krikščionys berods, 
dar neėmė kerštauti, pavyzdžiui, 
"ašydami Staliną ar šliupą ma
nąja raide... 

šių pastabų, manau, užteks, 
kad knygos dar ir nemačiusie-
ii įsitikintų, jog triukšmo dėl 
ios bus, oi bus... Nebent jau, 
būtų nusistatyta "tylos sąmoks
lu" ją boikotuoti. Bet kiekvienu 
atveiu galima drįsti tvirtinti, 
kad ši knyga bus pląčiai skaito
mą. V. Rastenis. 
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Nuo 1937 m. vasario mėne
sio iki Šios dienos DIRVOJE 
sužymėta jau 21,500 per tą la$p 
ką mirusių lietuviu ateivių. .. 

TUMAS Ignacas, 64 metų, mi
rė sausio 3 d. Kitzmiller, Md., 
iš Šiaulių aps., Linkuvos par.', 
Mikalajūnų k. Amerikoje iš
gyveno 46 metus. 

POCIUS Petras, pusamžis, mi
rė sausio 5 d. Chicago, 111., 
iš Panevėžio aps., Nausodės 

km. Amerikoje išgyveno 40 me
tų. 

POCIENĖ Marijona (Žolynaitė) 
pusamžė, miVė sausio 4 d., 
Chicago, 111., Amerikoje išgy
veno 40 metų. 

MINEIKA Kazimieras, pusam
žis, mirė sausio 3 d. Chicago, 
111., iš Barstyčių par., Gelde-
nų km., Amerikoje išgyveno 
40 metų. • 

BACEVIČIENĖ Francis (Balčiū
naitė), pusamžė, mirė sausio 
5 d. Chicago, 111. iš šakių a., 
Naumiesčio par., Užpiaunų k. 
Amerikoje išgyveno 39 metus. 

SABAITIS Ignas, 58 metų, mi
rė sausio 5 d., iš Vilniaus 
apskr. Amerikoje išgyveno 42 
metus. 

RAMEIKIENĖ Pranciška, 59 m. 
mirė sausio 6 d. Ft. Atkin
son, Wis., iš Dausiniškių km., 
Amerikoje išgyveno 43 metus. 

VIRBLIENĖ Antonetė (Grigai-
čiutė), 55 metų, mirė sausio 
6 d., iš Raseinių apskr. 

ŠATKUS Sanislovas, pusamžis, 
mirė sausi,o 7 d. Chicago, 111., 
iš Rokiškio apskr., Jūžintų pa-
rap., Kuprių km. Amerikoj iš
gyveno 37 metus. , 

ŠLUPA Adolfas. 55 metų, mi
rė sausio 6 d. Chicago, 111., 
iš Panevėžio apskr., Ramyga
los par. ; ' 

ČEMERIS Jonas,^ pusa!mžis^ mi
rė sausio 15 d. Chicago,111., 
iš Biržų apskr., Vabalninko 
par., šukonių km. 

PAIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie Juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: s 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 84. X. Y. 

Bauža Antanas, Jonas ir Juo
zas ir jų seserys, iš Puikių 
k., Gaurės v., Tauragės aps. 

Butkutės Petrūna ir Pranciš
ka, iš Jakaičiu k., Betygalos 
valse. ' 

Čepaitis Mykolas, iš Ilguočių k., 
'Radviliškio v., Šiaulių apskr. 

Draugelis Jurgis, iš Narto lt, 
Marijampolės apskr. 

Endriukaitis Antanas ir Motie
jus, iš Totorviečių k., Sintau
tų v., šakių apskr. 

Jukubaitis Juozas, iš Stučkūniš-
kio (Jovarų) k., Pakruojo v., 
Šiaulių apskr. 

Kazlauskas Romualdas ir sesuo 
Kazlauskaitė Ona, iŠ Rymšės 
m., Zarasų apskr. 

Kramerytė - Rosier Paulyna, iš 
Lankupėnų k. 

Kurmauskis Juozas, iš Kudonių 
k.. Betygalos v. 

Ližaitis Jonas Gediminas, gimęs 
Amerikoje, gyvenęs Plungė-
je. - ' 

Mickevičius far Mickus) Fiio-
rinas. iš Reizgių k., Krakių 
v., Kėdainių apskiv 1 

Ožalytė Paulyna, iš Stučkūniš-
kio (Jovaru) k.» Pakruojo* v., 
Šiaulių apskr. L* 

Periokas Simonas, if Valtfhių k. 
Žemaitkiemio v., Ukmergės a. 

Rosier - Kramerytė Paulyna, 
iš Lankupėnų. į-

šalkevičius Jonas, iš Panevėžio. 
Samkus Stašvs, iš Paturkšlio 

dv.. Betygalos v., Raseinių a 
Skinkis Vincas, iš Pajevonio v., 

Vilkaviškio apskr. " ' 
Vaitkulionis Juozas, Seirijų 
: v., Alytaus aoskr. 
Vaznelis Antanas, žmona -Vaz-

nelienė Antosė. sūnus Albinas 
ir Įpdvardas, duktė Vitalė. 

V: A 1 'A iv* • 

URBONAS Konstantinas, pus
amžis, mirė sausio 6 d. Chi
cago, 111., iš Kauno aps., Skirs
nemunės par., Kanukių km. 
Amerikoje, išgyveno 43 me* 

tus. 
VIščIULis Petras, pusamžis, 

mirė sausio 10 d. Chicago, 111., 
iš Marijampolės apskr., Sas
navos par., Kanteliškių km. 
Amerikoje išgyveno 40 metų. 

VALASKAS Algirdas, 43 me
tų, mirė sausio 12 d. Chica 
go, 111., kur ir buvo gimęs. 

POŠKA Antanas, 45 metų, mi
rė sausio 11 d. Chicago, 111 
gimęs Spring Valley, 111. 

TUSKEVIČIUS Jonas, seno am
žiaus, mirė sausio 12 d., Chi
cago, 111. 

BENEDICT Mykolas, seno am 
žiaus, mirė sausio 12 d. Chi
cago, 111., iš Naumiesčio par. 
Amerikoje išgyveno 55 metus. 

STULGA Jonas, pusamžis, mi
rė sausio 13 d. Chicago, III, 
iš Tauragės apskr., Vainuto 
par., Gervytės km. Ameriko
je išgyveno 30 metų. 

MIKNEVIČIENĖ Sofija (Mon-
stavičiūtė) mirė sausio 14 d* 
Chicago, 111. Amerikoje išgy
veno 50 metų. 

GORGOL Jadvyga (Gricaitė), 
40 metų, mirė sausio 14 d. 
Chicago, 111., gimus Spring 
Valley, 111. 

BALKAITIS Vladislovas, pus
amžis, mirė sausio 14 die
ną Chicago, 111., iš Rokiškio 
aps., Jūžintų par., Dauliūnų 
km. Amerikoje išgyveno 40 
metų. '~n; ' 

NEDVARAS Stanislovas, pus
amžis, mirė sausio 15 d. Chi
cago, 111., iš Naumiesčio par., 
Amerikoje išgyveno 41 metus 

SHILAIKA Stanislovas, 23 me
tų, mirė sausip 14 d. Chica
go, 111., kur buvo ir gimęs. 

LAUCIUS Jonas, pusamžis, mi
rė sausio 19 d. Chicago, 111., 
iš Rokiškio apskr., Svėdasų 
par., Aulalių kjn., Amerikoje 
išgyveno 28 metus. 

/ 

1
Ą i 

t , -

••u/'' 

,"f> 

... JAU GALIT GAUTI 
PRIDĖTINĮ TEEFONĄ 
Dabar galima gauti pridėtinim 
telefonus. 
Jte laukia tik jffcij užsakomo .,. 
tie nuostabiai patogūs telefonp 
po raiika ten ir tada, kada reikia. 
Pridėtinis duoda daugiau malo
numo kiekvienam. Tele
fonas virtuvėj palaima motinai. 
Jis po ranka užsakinėti maistui 
ir patogus paplepėti su draugė
mis, laikant ant kepsnio. 
O kiek džiaugsmo vyrams iš te
lefono kabinete. Jis suteikia pri-
vutiškumo ir poilsio vakarais. 
Pridėtinis miegamajame nepa-
iiiainomas ankstyviems ar vė
lyviems pasikalbėjimas, o taip 
pat ir apsauga nepaprastų įvy
kių atvejais. Rūsyje telefonas 
maniai sutaupo nesuskaitomus 

žingsnius laiptais, kada ji skal
bia, arba ir visai šeimai, kai ji 
lošia stalo tenisą... 
Paskambinkit j mūsų įstaigą ir 
paduokit užsakymą. Jūsų patar
nautoja bus laiminga, galėdama 
jums padėti. Ji paaiškins, kokių 
kitų patogumų dabar galite gau
ti, kad telefono patarnavimas 
būtų pilnesnis. . . pavyzdžiui, 
pridėtiniai skambučiai, kad jūs 
ir toli būdami nuo telefono iš
girstumėt skambinimą.; šviesi
mai "skambinimo" signalai spe
cialiai triukšmingoms vietoms; 
papildomos telefono knygos ki
tiems jūsų bendragyventojams; 
išjungtukai nutildyti skambučiui 
sei'gangiųįų kambary. 

O H I O  B E L L  T E L E P H O N E  C O M P A N Y  

Mes duodame ir iškeičiame Eagle Stamps 

THE MAY CO.'S BASEMENT 
Buve 1.75 

tr 

M 

99 BETH ANN" 

Pinti 
III 

SPALVOS: 
• Kanarių 

geltona 
• Naktinė 

mėlyna 
• Jupda su 

balta 
• Lapų 

žaliumo 
• Apmušalų 

raudonumo 
• Koraluh 

rausvumo 
• Vyninė 

NEPAPRASTAI PIGIAI! 

21x36-coIių dydžio 1 QQ 
BU V g 2.75 

24x4(i-colių dydžio 
BUVĘ 4.25 

30x56-eolių dydžio A AQ 
BUVĘ: 6-75 

Keturi patogūs dydžiai, ketve
rios pigios kainos! Tai tie nepa
prastieji pintiniai, kuriais daug 
tartų gėrėjotės ... idealūs virtu
vėms, prieškambariams, miega
miesiems, kaimo namams. Pa
sižiūrėkit tų patrauklių įvairių 
modelių septynių at
spalvių. 

.09 
Dydis 17x29 

EXTRA SPECIALU!^ 
119.95 Rinktiniai Wiltono 
9x12 kambariniai kilimai 

.95 
Patrauklūs modeliai, dviejų šį se
zoną populiariausių spalvų • •• ža
li ar pilki. Tinka moderniam ar 
tradiciniam apstatymai, ir dabar 
jie toki pigūs! į - -
Atsiprašom,-t— telefonu ar paštu užsakymų nepriimam! 

79 

sEXTRA SPECIALU! 
1.00 vertes 27"x5-pedų 

veltiniai takeliai 
Spalvingi; patvarūs takeliai iš pui

kios rūšies veltinio, dailiai raštuoti. 

Rausvi, žali ar mėlyni. 

Atsiprašom — telefonu ar paštu užsakymų nepriimam 

89c 
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yirVLIMKESE 
JAUNIMO POBŪVIS 

Lietuvių Kultūros Fondo Cle-
velando skyrius buvo sukvietęs 
jaunimo organizacijų atstovų 
pasitarimą, kuriame buvo nu
tarta kviesti visą Clevelando 
lietuvišką jaunimą, vietinį ir at
vykusi, į glaudesnį bendradar
biavimą. 

Tam tikslui šeštadieni, balan
džio 23 d., 4:30 vai. p.p., ren
giamas pirmasis bendras, links
mas ir jaukus lietuviško jauni
mo pobūvis. Jame dalyvauti šir
dingai kviečiami visi organizuo
ti ir neorganizuoti jaunieji lie
tuviai. Lietuvių Kultūros 

Fondo Clevelando sk. 

ATMINKIT JAUNIMO 
TEATRO ATIDARYMĄ 

Gegužės 7 dienai Jaunimo Te
atras jau rengiasi visu smar
kumu. šį penktadienį bus ga
lutinai nustatyta vaidinimo pra
džios valanda, bilietų kainos ir 
kiti reikalai. Kitą savaitę jau 
bus galima gauti bilietų, šeimos 
su vaikais ir jaunimas, pasi
ruoškite iš anksto tą dieną bū
ti lietuvių salėje. Numatyta, kad 
Vietos bus numeruotos, taigi ge
resnę vietą gaus ne tie, kurie 
porą valandų anksčiau ateis į 
salę, bet tie, kurie anksčiau nu
sipirks bilietus. 

Kitame numeryje įdėsime pa
sikalbėjimą su vaidinimo reži
sierium P. Maželiu, iš kurio pla
čiau sužinosime, kas čia rengia
ma. 

DIRVOS VAKARAS 
GEGUŽĖS 28 D. 

DIRVOS vakaras, kuriame 
rengiama linksma komedija 
"Moterims neišsimeluosi", bus 
sekmadienį, gegužės 28 dieną, 
o ne 26, kaip per klaidą buvo 
kalendoriuje pažymėta. Todėl, 
kas kalendoriuje jau atžymėjot 
tą dieną — prašom atitaisyti! 

S| SEKMADIENI SLA 
VAKARAS 

Primename, kad šį srtfetiadie-
nį, balandžio 16 dieną, 5 vai. 
p. p., Lietuvių Salėje SLA 136-
ta kuopa rengia susipažinimo 
vakarą, kuriame dalyviams nu
matytos dvi dovanos: viena -
naujausiam naujakuriui, daly
vaujančiam vakare (reiks nu
statyti dieną, kada atvyko į 
Ameriką), antra - tam, kas at
sineš gražiausią margutį (Iii 
nuspręs speciali komisija). 

BALFO 68 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

BALFo 68-to skyriaus susi
rinkimas šaukiamas ateinantį 
ketvirtadienį, balandžio 20 d., 
8:15 vai. vak., žemutinėje Lie
tuvių Salėje. 

A. Banįm, Pirmininkas 

FILMOS ŠEIMOMS 

Norwood bibliotekos skyrius 
6405 Superior Avenue, vėliai 
rengia filmų seansus šeimoms. 
Artimiausias seansas balandžio 
18 d., 7:30 vai. vak. Bus rodo-
tradienį, 7:30 vže XndSaagg7ė 
ma: "Vronski and Babin", "Gar
dening the Modern Easy Way", 
"Let's Go Fishing" ir "World 
Series of 1948". Įėjimas nemo
kamas, įleidžiami ir vaikai, jei 
•iteis drauge su tėvais. 

PAGAMINS PRAŠOMŲ 
PLOKŠTELIŲ 

Čiurlionio ansamblis iŠ savo 
gerbėjų ir šiaio lietuviu, gyve
nančiu Australijoje, Kolumbijo
je, Venecueloje, Kanadoje ir ki
tur, o taip pat iš ivairių radijo 
valandėlių gauna daug prašymų 
nagaminti lietuviškų dainų plok
štelių. 

Mus informuoja, kad ansam
blis tokių plokštelių artimiausiu 
laiku pagamins. Tariasi su ži
noma plokštelių firma Columbia 

APIPLĖŠĖ DIENOS METU 

Clevelando lietuviams gerai 
pažįstamos Galkauskienės duk
tė Margareta Hartman pirma
dienį prieš Velykas buvo iš
vežta ligoninėn, kur jai pada
ryta operacija. Jos vyras Louis 
Hartman, kaip paprastai, ir tre
čiadienį prieš Velykas išėjo į 
darbą. Apie 5 vai. po pietų grį
žęs namo, 7419 Superior Ave., 
rado butą visiškai apiplėštą. 
Apiplėšimas įvyko dienos metu, 
didelio judėjimo gatvėje. Tuo 
tarpu plėšikų nepavyko susek
ti., 

DALYVAUS PITTSRIT^GHO 
MUZIKOS FESTIVALYJE 
Balandžio 29 dieną Pittsbur-

ghe įvyks tenykščio Internatio
nal Music Ass. muzikos festi
valis. Kadangi Čiurlionio ansam
blis Pittsburghe koncertuoja ba
landžio 3 d., tai ta pačia pro
ga jis pakviestas pasirodyti ir 
Internationaliniame festivalyje. 

Lietuviai tame festivalyje tu
rės pusės valandos programą. 
Joje pus atlikta M. K. Čiurlio
nio preliudų vargonais, pasiro
dys Pittsburgho lietuviu cho
ras, o Čiurlionio ansamblis duos 
keletą šokių ir dainų. 

ČIURLIONIO ANSAMBLIS •— 
INTERN ATION ALINIO 

INSTITUTO NARYS 
Internationalinis Institutas, 

esąs Clevelande, pakvietė Čiur
lionio ansamblį būti nuolatiniu 
jo nariu ir Instituto centriniam 
komitete ciurlioniečiams rezer
vavo dvi vietas. 

Internation. Institutas "yr® 
pradėjęs organizuoti nuolatinį 
festivalių komitetą. Tame ko
mitete Čiurlionio ansambliui yra 
taip pat dvi vietos. 

Artimiausias Instituto pasi
rodymas numatytas 1951 metų 
vasario mėnesio pradžioje. 

"PALAIKYKIT FAIR DEAL" 

B a 1 s u ok i t u ž 

MARTIN J. O DONNELL 
i 

APSKRITIES IŽDININKUS 
Reikalaukit Demokratų Sąrašo 

Nominacijoj — antradienį, 1950 m. gružės 2 d. 

GEROS KVALIFIKACIJOS IR PATYRIMAS 

Nepaprasta! - MONCRIEF'O 
1950 SIIJJYMO ir VĖDINIMO VIENETAI 

* GAS * OIL * COAL 

THt HENRY FURNĄ^CE f§•/įĄjffįiįypA 

P J TCI3JRSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, OM* 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

Pažymekit savo kalendoriuose: 
Gegužes m. 7 d. Jaunimo teatras 

Vaidinimas — Pasaka 

Gegužes m. 13 d. Radijo Valandos 
įvairenybių vakaras 

• v f • • ir šokiai 

Gegužes m. 28 d. 
DIRVOS vakaras 

"Moterims 
Neišsimeluosi" (?) 

linksma komedija 

RADIJO ŽINIOS 
Šios savaitės lietuviškoje ra

dijo pusvalandžio programoje, 
penktadienį, 7 vai. 30 min. vak., 
dalyvaus solistė Nora Braziu-
lienė. Taip pat girdėsime komp. 
V. K. Banaičio vedamo Brook-
lyno vyrų AIDŲ okteto įdaina-
vimus. 

HIPPODROME 
Nuo trečiadienio, balandžio 

19 d. rodoma linksma komedija 
"Woman of Distinction" su Ray 
Millany, Roseland Rimšei ir Ed-
mond Gyvenn. 

CENTRAL ARMORY 
Ateinantį antradienį, balan

džio 18 d., meksikietis Enrique 
Torres imsis su NWA čempio
nu Lour Thesz. Pagrindinėse 
imtynėse Ruffy Soverstein prieš 
baroną Frederich von Schacht. 
Porinėse imtynėse Jack Kenne
dy ir Lucky Simanovich prieš 
Don Evans ir Ivan Rasputin. 
Dar bus Fred Bozic prieš Bud
dy Curtis ir įžanginėse rung
tynėse Frank Talaber prieš 
Pierre Labelle. 

RKO Keith's 105th 
Balandžio 12 - 15 d. "Tayan 

and the Slave Girl". 
Balandžio l'6 - 18 d. "Byond 

the Forest" su Betty Davis. 

"Society Plan" 
jums padeda taupyti! 

Ateikit. Susipažinkit su 3 laipsnių 
planu, kaip sudaryti Jusų taupymo i 
sąskaitą, arba pareikalaukit raštu 

Nemokamos Knygeles 
išaiškinančios apie šį asme

nišką patarnavimą. 

DIRVA — vienatinis Lietu
viu laikraštis Ohio valstijoje 
Kaina metams tik $3.00. 

NO BETTER 
TERMS 

LOANS TO 
R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  

- MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

VoUNOjg 

Telefonai : 
! MA 1-3359 
I EN 1-3844 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
,1019 Woodland Ave. Cleveland 
Karnų adresas: 7204 Donald Ave. 

'DANCING* 
Every Friday & Saturday at 

JACK S BAR' 
Known as the 

"Blackstone Club" 
featuring 

Ronnie & his Polka Trio" 
Popular Prices — No Cover — No Minimum 

Have a "Good Time" at a "Good Place" 
7323 Wade Park Ave. EN 1-9212 

s 
Nemokama vieta automobiliui pa
statyt Jums esant banke, tuojau už 
namų, 127 Public Square. 
Federal Deposit Insurance Corp. 

narys. 

M I R I M A I  
ANELĖ ZAMBRICKIENĖ 

(Zambrick), 56 m., 1117 E. 113, 
mirė balandžio 7 d., palaidota 
balandžio 10 d. Highland Park 
kapinėse. Kilusi iš Dargaičių 
kaimo, Šiaulių apskr. Liko vy
ras Domininkas, sūnus Jonas 
Bačiauskas, sesuo Brigvta ža-
kaitienė, broliai Benediktas ir 
Tomas Grigaičiai. Sesuo ir bro
lis Tomas gyvena Worcester, 
Mass. Laidotuvėms patarnavo 
Wilkelis Funeral Home. 

IEVA SIGLIAUSKIENĖ, 87 
m., 6707 Zoeter Ave., našlė, mi
rė balandžio 3 d., palaidota iš 
šv. Jurgio bažn., Kalvarijos ka
pinėse. Liko dukterys Anna Ca
reer ir Monika Timm. 

PETRAS KAUKEVIČIUS, 59 
m., 7907 Korman Ave., mirė 
balandžio 5 d., palaidotas ba
landžio 8 d., Highland Park ka
pinėse. Liko žmona Katrina ir 

broUi Jonas, gyv. Pittsburgh, 
Pa. 

Šioms abejoms laidotuvėmis 
patarnavo Jakubs & Son Fune

ral Home. 

REIKALINGA MOTERIS 

dirbti namie laisvalaikiu. $35 
per savaitę. Patyrimo nereikia, 
mes išmokysim. Kreiptis j: 
Room 202, 2056 East 4th St. 

REIKALINGA MOTERIS 

Lietuvė, mokanti skalbti, pro-
syti, namus apvalyti, vieną die
ną savaitėje, gyvenanti Naujo
joje Parapijoje, prašoma pa
skambinti: RE 1 - 5216 arba 
atsilankyti sekmadienį pasitar
ti: 315 East 264th St. 

Naujiena lietuvėms moterims! 

STYLETTE BEAUTY SALON 
Lietuvaitės vedamas grožio salionas 

1452 Addison Rd. Kampas Addison ir Wade Park 
Telef.: UTah 1-7491 

Pusmetinės bangos nuo $5.50. šaltas ir karštas šukavimas, 
plaukų dažymas ir kita grožio priežiūra. Užtikrintas darbas. 

Atsinešusioms i| skelbimą nuolaida. 
Miss Alvina Paulis 

Savin ikė kosmetologe 

Naujiena vyrams! 

Foliano kirpykloj 
6908 Superior Avenue 
(šalia DIRVOS red.) 

dabar dirba Kaune buvęs 
žinomiausias vyrų kirpėjas 

E. MAZILIAUSKAS 
Naujakuriams aišku! Pa
bandykit ir senieji Cleve

land iečiai! Nesigailėsite! 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
809-12 Society for Saving Bid. 

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

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

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-8709 

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

ŽEMOS KAINOS MALONUS, PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

Į 
i Norf pagražinti savo , 
i namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Nanui Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 1-8794 
Cleveland. Ohio Į 

JONAS G. 
P O L T Ę R  

L i e t u v i s 

Namų M alia vo to j ag 

Popieriuotojas 
i 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

CLEVELAND, OHIO 
Artinasi pavasario laikas! 

Tai yra naujų sumanymų ir naujo veikimo laikas kiekvienam 

žmogui, pagerinti jo gyvenimui. Tai geras laikas pradėti tau

pyti. Taupymas, nors ir po mažą sumą, užtikrina ateitį ir 

apsaugo nuo rūpesčių.Taupydamas gali tapti namo savininku. 

Lietuvių Banke santaupos nuošimčiais auga kasdien. 

Jos čia yra USA valdžios apdegtos per Federal Insurance 

Corporation. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 

NSbR'rO 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
Namų Pągraiinin^as iš Vidaus ir is Lauko 

j 7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

^IlllillliiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii; 

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

= 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre i 
i S 
s Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik* s 
| rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. § 

^iltlIlIlIlIlIlIlinilllllllllllllUIIIIIHIIIIHIIIIIIIEIIIIIIIHMIlIUIMUnilllllllHlllhlllllllllŠ 

Wilkelis Funeral Home 
Vąld|ia$ pripažinta laidotuvių dįjraktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimais 
—HAMMOND VARGONAI PER SERMENI8— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Delia E. Jakubs & William J. Jakubs 
Lieensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763 
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