
Nr. 39 * 1950 m. rugsėjo 28 

t ' M Ū S U  
VISUOMENĖJ 
Čiurlioniecių koncertas. 

šį šeštadienį ir sekmadienį 
f vyks seniai lankiami čiurlionie
cių koncertai Philadelphijo| ir 
New Yorke. 

Sąryšy su tuo didžiojoj New 
Ydrko spaudoj per visą šią savai
tę minimas lietuvių vardas. Jau 
kelis kartus apie tai buvo kalbėtu 
radio ir televizijos programoje» 
New Yorko koncertas, nekalbant 
apie jo įrašymą į juostas Voic« 
of America reikalams, kuris nu» 
mato čiurlioniecių koncerto dali# 
įtraukti į netrukus prasidėsian
čias transliacijas, skirtas Lietu
vai, ir Amerikos publikai koncer
tą perduos trys, ar net keturic-s 
New Yorko radijo stotys. 

Visa tai sudaro ne visai pa
prastą sąjūdį. Nėra reikalo aiš
kinti jo reikšmingumą. 

* 'Visai neabejojama, kad New 
Yorko Carnegie Hall bus pilna, 
Hors joje esą apie 3,000 vietų. 

Būta kiek abejojimų dėl Phi-
delphijos, kur vietos lietuvių vi
suomenės dalis pasirodė tam rei
kalui keistokai abejinga. (Apie 
tai yra atskiras straipsnis 3-me 
puslapyje). Bet paskutinės ži
nios sako, kad ir ten greičiausiai 
Muzikos akademijos salė būsian
ti pilna (per 2,000 vietų). Susi
organizavo į tą koncertą visa eilė 
ekskursijų iš gretimu kolonijų. 
Tai išgirdę ir vietiniai, sako, su
skato apsirūpinti bilietais ... 

Šių koncertų reikšmė yra ne 
vien tik meninė, todėl ir iš toliau 
visuomenė gyvai domisi jų pasi
sekimu. 

Tenka girdėti, kad visuomenė 
rūpinasi ir finansiniu čiurlionie
cių koncertų pasisekimu. Tuo 
tarpu tas susirūpinimas daugiau
siai apsireiškia ... užuojautomis 
dėl skriaudų, kurias, girdi. Čiur
lionį ečiams tekę ar teksią pa
tirti iš koncertų organizatorių 
pusės. Tačiau mums iš visai pą,-
tikimų šaltinių teko patirti, kad 
jokių skriaudų nesa patirta. Vi
si koncertų rengėjai yra atsilygi
nę, kaip buvo sutarta ir ansamb
lis prie nieko pretenzijų neturis. 

Šios savaitės koncerto rengėjai 
irgi, esą, apmoka ansamblio ke
lionės ir kitas išlaidas. Tai suda
ro apie 4,000 doleru. Apie rmsė 
tos sumos jau esanti sumokėta 
prieš mėnesį, nes tuo metu reikė
jo jau užsakyti lėktuvą. Rengė
jai moka už sales, skelbimus, 
moka mokesčius, ir visas kitas 
koncertų rengimo išlaidas ir vi
są nuostolių riziką imasi savo at
sakomybei. O jei bus pelno, t§i 
Misamblis jo gausiąs 75%. .... 

Užuojautos reiškėjai, kiek gir
dėti, siūlo ansambliui geriausiu 
atveju pusę pelno, o apie nuosto
lių riziką gal nei nepagalvoia. .. 
•, Kiekvienu atveju, susirūpini-
Įftfis, atrodo, krypsta ne ta link
me, kur reikia. Kokiomis pa
stangomis ir kokiose aplinkvbėse 
ansamblis pasiekia savo darbo 
rezultatų ir ar čia nereikia pa
galbos, to beveik niekas nesitei-
rauja... 

Amerikos politikoje 
Clevelande susikūręs Lietuvių 

Politinis Klubas šį sekmadienį 
rengia didelį susirinkimą su 
kalbėtojais iš kongreso. Ir Ohio 
gubernatorius Lausche esąs net 
pažadėjęs dalyvauti, nors kažin 
ar jam tai bus visai patogu, kad 
kiti du kalbėtojai yra respubli
konai, o jis žada arčiau priside
rinti prie savo partijos — demo
kratų linijos. 

- J .  M i n ė t a s  k l u b a s  y r a  t u o  s k i r 
tingas nuo daugelio kitų lietuviš
kų politinių klubų, kurie esti su_ 
susirišę su kuria nors partija. 
Šis klubas rekomenduojasi, kaip 
nepriklausomas,, nes šalia trijų 
respublikonų kandidatų, į Ohio 
gubernatoriaus vietą remia de-
mokratų kandidatą Lausche. 
'"Pažymėtina, kad būrelis Cle-

'Velando lietuvių iš demokratų 
ffcrtijoa, patyrę apie* ši? klubOf 
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RAUDONIEJI 
Pirmoji sostinę iš bolševikų atvaduota 

Šios savaitės Korėjos karo re
zultatai jau duoda progos kalbė
ti apie tai, kad Korėjos karas 
netrukus gali būti baigtas. 

Seulas laikėsi dar kelias die
nas po to, kai Jungtinių Tautų 
kariuomenė įsiveržė į jo prie
miesčius. Bet antradienį gen. 
Mac Arthur iškilmingai paskel
bė, kad Pietinės Korėjos sosti
nė vėl draugiškose rankose. 

žinoma, jis buvo ne tik drau
giškose rankose, bet ir liepsnose, 
kadangi kovos vyko namas po 
namo. Net ir tuo metu kai mies
tas jau buvo paimtas, kovos ja
me tebevyko, kadangi čia buvo 
apsupta apie 5,500 raudonųjų, 
kurie nesutiko pasiduoti ir ko
vojo, apsikasę net gatvėse, taip 
tramvajų bėgių. 

Tuo pačiu metu iš pietų Jung
tinių Tautų pajėgos pradėjo greit 
stumtis į visas puses, ypač Seulo 
link. Antradienį replės užsičiau
pė. Pietvakarinėje pusiasalio da
lyje liko atkirsta visa raudonųjų 
armija, kurios, skaičiuojama, 
gali būti tenai apie 100,000 vyrų. 

Dabar susijungimo koridorius 
plečiamas į šonus, daugiausiai 
į Taižano pusę. Likviduoti to
kią didelę apsuptą armiją nebus 
lengvas uždavinys. Bet turima 
ir pasitikėjimo, kadangi ta ka
riuomenė ne tik išvarginta, bet 
ir visiškai atkirsta nup visų tie
kimo šaltinių, ir nuo bet kokios 
pagalbos. Vienintelė pagalba 

jiems būtų — didelių jėgų puo
limas iš šiaurės. Bet to tuo tarpu 
negirdėti. 

Ir į šiaurę nuo ligšiolinio prie?-
tilčio jau pasistūmėta gana toli į 
šiaurę. Ne tik Pohangas atsi
imtas, bet ir visu frontu yra pa-
sistumta beveik tiek, kiek pirma 
iš viso buvo to prietilčio. 

Generolas Mac Arthur tarp ko-
kita pasakė, kad Seulas, tai pir
mutinė sostinė, kuri kada nors 
buvo iš bolševikų atimta. Tai ne 
visiškai tiesa. Savo laiku bolše
vikai buvo išvyti ne tik iš Pabal
tijo, bet ir iš Gudijos bei Ukrai
nos sostinių, tik visa nelaimė, 
kad išvijikai buvo toki patys, 
kaip ir vejamieji. Jei Mas Ar-

ligi tol, kol bus normaliu būdu 
visos tautos išrinkta demokratiš
ka valdžia. 

Tuo tarpu neatrodo, kad šiau
rinės Korėjos komunistai būtų 
pasirengę tokiai kapituliacijai. 

Pažymėtina, kad JAV vyriau
sybė nenori siųsti savo kariuo
menės į šiaurinę Korėją. Ji siū
lo, kad tos Korėjos dalies ckupa 
cijos pareigą apsiimtų atlikti ki
tų valstybių kariuomenės. Mat, 
jei amerikiečiai įeitų į šiaurinę 
Korėją, tai Amerikos karys jau 
akis į akį ąusidurtų su sovietiniu 
kariu ir dar visai arti prie Vla
divostoko. Tai, esą, pavojinga... 

Amerikos vyriausybė jau pa
reiškė savo numonę Korėjos atei. 

thur tačiau kalba apie pirmutinę ties klausimu. Ji sako, ka Ameri-
išvaduotą sostinę, tai galima prie , ka nesiekia turėti Korėjoj kari-
to tik pridėti linkėjmą, kad tai bazių. Amerika pripažįsta 
nebūtų ir paskutinė ... (tam tikras teises ligšiolinei Pietų 

Korėjos vyriausybei, bet visai 
nesiekia primesti ją Korėjai. J: 
nori visos Korėjos vyriausybės, 

•*r , -i j , ... i bet nesutiks, kad ji būtų sudary-Yorke, kur dabar yra susirinkę\ , ,. .. Y-, , , .. . . .  t a  k o a l i c i j o s  b u d u ,  k u r  p a s k u i  k o -
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KAS TOLIAU? 

Šios padėties akivaizdoje New 

viso pasaulio diplomatai, rimtai 
svarstomas klausimas, kaip bus 
su Korėja toliau. 

Galutinai aiškėja nuomonė, 
kad prie 38 paralelės sustoti ne
bus galipia ir nereikia. 

Reikalas pereiti 38 paralelę 
atkristų tik tada, jei šiauriečiai 
sustotų kovoję, atiduotų ginklus 
Jungtinių Tautų dispozicijon ir 
sutiktų, kad, Jungtinių Tautų ko
misija perims savo žinion kraštą 

TRUMPAI KALBANT 
• Kinijos komunistai skelbia, 
kad amerikiečiai vėl bombardavo 
Mandžūrijos teritorijoj. 

• Sąjungininkų karinius manev
rus, vykusius Vakarų Vokieti
joje, stebėjo ir 4 Ispanijos ka
riškiai: generolas, du pulkinin
kai ir majoras. 

• Švedijos vyriausybė paprašė, 
kad Sovietų Sąjunga tuoj at
šauktų du savo pasiuntinybės 
Stockholme tarnautojus, kurie 
buvo pagauti befotografuoją už
draustoje apsaugos srityje. Jie 
aiškinosi, kad grybavę ... 

• Tito pasakęs JAV kongreso 
nariams, lankiusiems Jugoslavi
ją, kad jis žadąs keisti politiką 

-religijos atžvilgiu. 

susidarymą, tuojau sudarė Ame
rikos Lietuvių Demokratų Klub#. 

Jo vadovybėje matome šiuos 
vardus: pirm. Paul P. Chalko, vi-
cepirm. Anthony L. Svetkauskas, 
sekr. Ursula Yankauskas, ižd. 
Charles Machutas. Valdybos na
riai : Albert Bendokas, Joseph F. 
Šamas, Algird Šamas, Albin Ben_ 
nis, George Dereska, John Apa-
novitch, Arthur W. Sęhultz, 
Blanche Bennis. 

Klubo pirmininkas savo pa
reiškime spaudai sako, kad Ame
rikos valdymosi formos tvirtu
mas glūdi dviejų partijų siste
moje. Iškilimas nepriklausomų 
grupių, esą nepadeda sudaryti 
geros valdžios. Politinė galia ir 
efektyvumas, esą, daugiau pa
reina nuo stipraus organizacinio 
vieneto ir bendradarbiavimo, bet 
ne nuo nepriklausomų pastangų 
ir idėjų. 

Šis klubas remia kandidatą į 
kongresą Chat Paterson. Tuo 
tarpu šis klubas dar nepasirodė 
ryškesne veikla, nors, girdėti, 
irgi organizuos didesnį lietuvių 
susirinkimą su kalbėtojais iš 
demokratu nartiios. 

J 1 

• Iš Anglijos į JAV atvyko bu
vęs Lenkijos ministeris pirmi
ninkas T. Arciševskis ir paskuti
nio karo Lenkijos armijos vadas 
V. Andersas. Jie siekia, kad vėl 
būtų pripažinta Lenkijos exiline 
vyriausybė ir atkurta Lenkijos 
armija. 

• šių metų Nobelio taikos pre
mija paskirta dr. Ralph Bunche, 
juodukui, kuris buvo Jungtinių 
Tautų deleguotas taikinti Izrae
lio su arabais ir tą misiją pusė
tinai laimingai atliko. v 

• 60 anglų karių žuvo nuo ame
rikiečių bombų, kai amerikiečių 
lakūnai per klaidą puolė anglų 
brigadą. 

• Iš Jugoslavijos praneša,, kad 
480 rusų kariuomenės ir politinių 
ekspertų nuvyko į Albaniją, kur 
jie paskirti į svarbias Albanijos 
karines ir komunistų 
pareigas. 

• Maskva įsakiusi satelitinėms 
vyriausybėms sukurti savo kraš
tuose žemės ūkio proletariatą, 
steigiant super - kolektyvinius 
ūkius. v 

• Vakarų Vokietijos vyriausy
be pradėjo kelti reikalavimus, 
kad būtų Vokietijai grąžintos 
prie Lenkijos prijungtos žemės 
ir Rytprftsiai. Rytinės Vokieti
jos vadai šitokio reikalavimo ne
drįsta kelti, nes jiems tai neleis
ta. Tie reikalauja tik Vokietijon 
sujungimo. Vakariečiai tuo nori 
atsverti rytiečių propagandines 

' • / \ . 

munistai jau "legaliai" nusikra
tytų" visų kitų (kaip tai buvo 
Lenkijoj). Ta proga Amerikos 
vyriausybė nenori didesnio kar<*$ 
politiniams tikslams pasiekti. :• 

Taigi planas bendrais bruožais 
jau matomas ir jis maždaug togai 
gal ir pasiliks, jei koki nauji įvy
kiai neapvers visų planų aukštyn 
k o j o m . . . .  

Ir vėl 
taikos, ofenzyva' 

Atrodo, kad Maskva yra pasi
ruošusi praryti kartų pralaimė
jimą Korėjoj ir tu tarpu neiti 
gelbėti šiauriečių komunistų. 

Vietoj to, matyt, nutarė, kad 
reikia dar pavaidinti taikos apaš
talų rolę. 

Marylande yra susidaręs toks 
"Taikos komitetas". Kokios tai 
taikos komitetas, galima numa
nyti. Tas komitetas kreipėsi į 
Maliką su keturiais klausimais: 

1. Ar jūsų vyriausybė pasiža
da nepavartoti atominės bombos 
pirmutinė ? 

2. Ar jūs pritariat visuotiniam 
nusiginklavimui ir atominės 
bombos uždraudimui bei atomi
nės energijos kontrolei Jungti
nių Tautų priežiūroje? 

3. Ar jūs pritariat minčių ir 
informacijų pasikeitimui tarp 
abiejų kraštų? 

4. Ar jūs pritariat, kad abiejų 
kraštų vyriausi asmens susitik
tų tartis dėl taikos,? 

Paprastai į tokius klausimus 
partijos Maskvos žmonės niekad neatsako 

iš karto, jeigu tam nėra iš anks
to pasiruošę. Dabar Malikas il
gai negalvodamas atsakė į visus 
klausimus urmu — taip! 

Iš to galima spręsti, kad tie 
klausimai tam "Taikos komite
tui" buvo iš anksto paruošti ir 
atsakymas buvo irgi iš anksto 
žinomas, reikėjo tik ženklo, kada 
komitetas turi ateiti... 

Valstybės Departamentas iš 
karto pareiškė, kad tai yra tik 
propaganda. Atominės kontrolės 
planą Maskva atmetė, tik todėl 
jos ir nėra. Jei norima minčių ir 
informacijų pasikeitimo, tai vi
sų pirma reikia panaikinti Ame
rikos Balso radijo pranešimų 
kliudymą, atidaryti susisiekimą... 

ADV. NADAS RASTENIS, 

Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas ir rašytojas, 
šiandien trečiame-puslapyje supažindiname skaitytojus 
Kristijono Donelaičio "Metų" vertimo ištrauka. N. Ras
tenis yra išvertęs į anglų kalbą visą tą mūsu klasikinės 
literatūros paminklą. Anksčiau jis yra išvertęs A. Bara
nausko "Anykščių šilelį". Jis yra Amerikos rašytojų 
poetų draugijos narys. Už vieną savo eilėraštį, skirtą 
kariams, yra gavęs garbės atžymejimą. Bet lietuviškai 
jis rašo daugiau, negu angliškai. Neseniai yra pabaigęs 
didelę poemą "Trys Rožės". Tai pasaka apie tris lietuvai
tės, kurios gilioj senovėj maudėsi Palangos pajūry ir 
pateko į jūrų dievaičio Bangpūčio rūmus, kuris jas 
ten išlaikė tik tris dienas. Bet kai jos grjžo nuogos at
gal, tai krante nerado ne tik drabužių^ bet neberado 
nei pažįstamų žmonių. Jos tik pamatė iškilmes — jų 
pačių, trijų gražuolių, nuskendusių prieš tris šimtus me
tų, paminėjimą ... Netrukus supažindinsime skaity
tojus ir su tos poemos ištrauka. 

apsiginti nno veto 

ŠIOJE ŠALYJE 
AUKŠČIAUSIOJO TEISMO tei
sėjas Jackson pakeitė žemesnio 
teismo nutarimą, kuriuo buvo 
panaikintas piniginis laidas vie
nuolikai komunistų vadų ir pri
pažino jiems teisę toliau likti 
nesuimtiems, ligi pasibaigs jų 
byla. 

Teisėjas sako, kad Amerikos 
jie per tą laiką vistiek nesu
griaus, o pasodinimas jų j ka
lėjimą dabar būtų tik nereika
lingas davimas jiems pagrindo 
skelbtis kankiniais. Be to, tai, 
esą, būtų rizikinga, nes tas kan
kinių vainikas ypatingai išaug
tų, jei aukščiausias teismas jų 
nuoširdi juristo nuomonė. Nie-

Nėra abejojimų, kad tai yra 
nuširdi juristo nuomonė. Nie
kas neįtaria, kad Jacksonas yra 
koks komunistų simpatikas. Jis 
yra žinomas iš garsiosios Niurn
bergo bylos, kur buvo teisėju. Be 
to, jis pats neseniai išdėstė savo 
motyvuotą nuomonę, kodėl ko
munistų partiją jis laiko konspi
racine ir diversine grupe, kurios 
veikimo laisvei Amerikos kon
stitucijos garantijos netaikyti
nos. 

Vienuolikos komunistų byla 
netrukus turės būti sprendžia^ 
ma aukščiausiajame teisme. 

• 
KREDITO SUVARŽYMAI ne
numatomi dar kiek sustiprinti. 
Dabar paskelbti suvaržymai tik-
rumoje mažai tesiskiria nuo to, 
kas praktikoj ir buvo. Numato
ma reikalauti didesnių įmokėji-
mų perkant kreditan ir trumpes
nio išsimokė j imo laiko. 

• 
GENEROLAS MARSHALL pir
moj kalboj, kurią jis pasakė, po 
naujų pareigų perėmimo, pabrė
žė, kad jią yra šalininkas visuo
tinės garinės prievolės įvedimo. 

• 
PAUL G. HOFFMAN, lig šiol 
buvęs Marshallo plano vykdymo 
viršininkas Europoje, iš tų pa
reigų pasitraukia ir būsiąs For
do mokslinių tyrinėjimų, švie
timo ir labdarybės fondo direk
torium. Fonde yra daug milijo
nų dolerių. 

• 
KONGRESAS, nugriovęs prezi
dento veto dėl antikomunistinio 
įstatymo, išsiskirstė pereitą šeš
tadienį. Naujas kongresas su
sirinks lapkričio 27 dieną. 

Jungtinių Tautų posėdžiuose 
šią savaitę vyksta daugiausiai 
rusų barimas už taikos trukdy
mą. Aršiausiai barė Bevinas ir ... 
Jugoslavijos užs. reikalų minis
teris Kardei j. Bet pirmasis pra
dėjo Achesonas, kuriam Višins
kis atsikirto, bet, palyginti, labai 
švelniai. 

Svarbiausias iškeltas pasiū
lymas, tai Achesono planas, ką 
daryti, jei įvyksta užpuolimas, 
bet Saugumo Taryba nieko ne-
klrią pasaulia dalį, kur reikia su-
kia veto prieš visus nutarimus. 

Štai dabar Korėjos atveju lai
mingai pasitaikė, kad Maskva 
boikotavo posėdžius. Tad Saugu
mo Taryba galėjo padaryti nuta
rimus, kuriais remiantis, atrodo, 
užpuolikai, nors ir brangia kaina, 
bet bus sutvarkyti. Bet kai tik 
Malikas atėjo į posėdžius, tai to
limesni Tarybos žygiai prieš už
puolikus ir buvo visiškai supara-
ližuoti. 

Kad toliau taip neatsitiktų, 
Achesonas siūlo šitokį planą: 

1. Jei Saugumo Taryba, įvy
kus užpuolimui, negali padary
ti jokių nutarimų užpuolimui su
drausti dėl veto, tai turi būti 
numatyta tvarka sušaukti nepa
prastą JTO visumos susirinkimo 
posėdį per 24 valandas, kuris tu
rėtų teisę spręsti klausimus jau 
neatsižvelgdamas į vieno pasi
priešinimą; 

2. JTO visuotinis Susirinki

mas turi įsteigti "saugumo pa
trulį", tai yra, tokią nuolatinę 
komisiją, kuri turėtų teisę, įvy
kus užpuolimui, tuojau pradėti 
tardymą ir patiekti medžiagą Ta
rybai ar nepaprastam susirin
kimui; • 

3. Kiekvienas JTO narys tu* 
rėtų turėti specialius JTO kari
nius dalinius, kurie būtų paruoš
ti pagal Saugumo Tarybos nu
tarimą (arba nepaprastojo su
sirinkimo nutarimą) siųsti į bet 
kurią pasaulio dalį, kur reikia su
valdyti užpuoliką. 

Tai yra nuoseklios išvados iš 
pamokos, kurią suteikė Korėjos 
įvykis. Ta pamoka nebūtų buvu
si tokia aiški ir praktiškai išban
dyta, jeigu Maskva nebūtų pa
dariusi klaidos su tuo savo boi
kotu, posėdžių nelankymu. Tik to 
dėka Saugumo Taryba galėjo 
nutarti kreiptis į visus JTO na
rius, kad siųstų kariuomenę už
puolikui sudrausti. 

Bet paaiškėjo, kad tai ne taip 
greit įvykdoma, iš anksto nepa
siruošus. Net ir Amerika neturė
jo pakankamai tam paruoštos ka
riuomenės. Tadėl sumanymas, 
kad«visi turėtų tam paruoštas 
jėgas, yra visai rimtas. Jį palai 
kė ir Bevinas. 

Jei JTO turės galimybę apsi
ginti nuo sabotažo, turės galimy
bę veikti greit ne tik rezoliucijo 
mis, bet ir ginklu, tada ji tikrai 
pavirs prasminga organizacija, j metais. 

MOBILIZACIJA iki 3 milijonų 
vyrų numatoma vykdyti, neat
sižvelgiant į tai, kad Korėjoj ka
ras gali a®irukus ir pasibaigti. 

• 
PRAMONEI stinga specialistų, 
reikalingų išplėsti iki reikiamo 
laipsnio karinių reikmenų ga
mybą 

• 

MIŠKO GAISRAS Kanadoje su
kėlė tokius dūmų debesis, kad 
net žymioje dalyje JAV terito
rijoje tie dūmai tikra to žodžio 
prasme užtemdė saulę. 

Clevelande apie antrą valandą 
dieną sekmadienį staiga pradėjo 
temti ir visiškai sutemo, kaip 
ką tik saulei nusileidus. Visur 
teko užžibinti šviesas. Kadangi 
dangus ir taip buvo debesuotas, 
tai nebuvo galima matyti, ka* 
atsitiko. Daugumas spėjo, kajp 
tai pilnas saulės užtemimas, ta
čiau visi stebėjosi, kodėl laik
raščiuose nieko iš anksto nebi** 
vo pranešta. Po poros 
diena vėl normaliai prašvito. 

Vienas dėl to net į Dirvos va
karą atvyko tris valandas ank$» 
čiau, negu reikėjo. Sako, į lailį. 
rodį nežiūrėjau, pradėjo temijį 
tai ir išėjau... įr 

Suklaidinti paukščiai taip ne 
laiku sutūpė miegoti. 

Pirmadienį čia buvo matoma* 
jau tikras mėnulio užtemimą*. 
Kitas čia matomas mėnulio ui* 
temimas numatomas tik 19S§ 

' *** • 
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D I R V A  

KAS ir KUR 
• Batto rinkliavoj Chicago j su
rinkta 8,868 doleriai. Rinkliavo
je dalyvavo per 480 rinkėjų. 

• Chicagoje įsteigtas Lietuvių 
Kalbos Draugijos skyrius. Sky
riui vadovauja: P. Jonikas pir
mininkas, A. Dundulis pavaduo
tojas ir B. Jameikienė sekre-
tor®. 

• Lietuvoje naujų mokslo metų 
pradžia buvo pašvęsta mokslei
viams nuteikti prieš Ameriką. 

• Baletininkai T. Babuškinaitė 
ir A. Liepinas spalių 22 d.Bosto-
ne rengia baleto koncertą. 
• Rusijoj ir jos užimtuose kraš
tuose kolektyviniai ūkiai didina
mi, jungiant kelis tokius ūkius Į 
vieną. Dabar kolektyvinis ūkis 
ten turi būti ne mažesnis kaip 
1,600 hektarų. Toks jungimas 
vykdomas jau ir Lietuvoje. Ru
sai tuo siekia greičiau suprole
tarinti Lietuvos ūkininkus ir iš
naikinti jų buvusias sodybai. 

• Neseniai j Australiją nuvykę 
lietuviai tremtiniai sportininkai 
pradeda kilti į pirmaujančias vie
tas. štai R. Arlauskas išsikovojo 
Piet. Australijos šachmatų meis
terio titulą, Lietuvių sporto klu
bo Vyties krepšininkai irgi lai
mėjo Pietų Australijos meisterio 
titulą, o li&tuvaitė Snarskytė 

1950 ift. rugsėjo 28 d. * Nr. 39 

— mergaičių jaunių visos Aus
tralijos teniso meisterės vardą. 

• Buvęs Lietuvių žinių redakto
rius kun. B. Mikalauskas (šis 
laikraštis jau kuris laikas nebe
pasirodo) , pareiškė, kad reikia 
sujungti Darbininką, Ameriką ir 
Lietuvių žinias j vieną, nes ki
taip nepajėgia išsilaikyti. 

• Dr. A. šerkšnas, metus laiko 
Brooklyne redagavęs Ameriką, 
pradėjo mokytojauti Annhurst 
College, Putnam, Conn. 

• SLA Vykdomoji Taryba spa-
lių 15 d. renkasi posėdžio į Chi-
cagą. Posėdžiai užtruks apie sa
vaitę laiko. 

• Chicagoje kuriamas Lietuvių 
vaikų teatras. Jis darbą jau pra
dėjo rugpiūčio 17 d. Vaidibinel 
daliai vadovauja St. Pilka, bale*, 
tinei — Irena Eidrigevičiūtė, 
muzikinei — St. Kalvaitis. Sta
toma lietuviška pasaka "Brolių 
ieškotoja." Dekoracijas gamina 
VI. Vijeikjs. Administracinius 
reikalus tvarkys: T. Blinstru-
bas, O. Zailskienė, O. Kliorienė, 
A. Dundulis ir P. Bagdonas. 

• Baletininkas S. Velbasis, gy
venąs Chicagoje, darbovietėje 
susižeidė ranką ir turėjo būti 
nugabentas | ligoninę. 

• Vokietijos PLB valdybos pa
tikrintomis žiniomis, rugpiūčio 
mėnesį Vakarų Vokietijoje sto
vyklose ir privačiai dar gyve
no 10,207 liatuviai; britų nonoj 
6477, amerikiečių - —'* 3277 ir 
prancūzų — 503. < k 

• Nuo spalių mėnesio Voice of 
America pradės transliacijas lie
tuvių kalba. , * 
• Klaipėdoje, kaip skelbia ko
munistinė "Tiesa", per metus 
laiko pastatyti tik ketveri namai. 

• šįmet suėjo 10 metų nuo Ame
rikos Lietuvių Tarybos įstei
gimo. 

Pakffietima* užsirašyti Lietuviu Naujienas. 
/  k f .  .  .  ! t -į įi. t'."' 

- • i 

Sieninis! Kalendorius 1951 m. Free 

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

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

(SŪDRIOS JAUNOS MODERNIOS 

MODERNIOS VERDA TfK GASO 

r - • - ~ ' r' -.-V. ; /. < - v: ; 

GREETINGS and BEST WISHES 

Handwriting Expert 
Kxperton, All: Questions qb- Forgeries A#e; of Ink, 

Paf»er, Typewriting, Court PHotdgraphi. 

NATIONAL CITY BANK BLDG. 
CH 1-2344; MA 1-7696; Evening — WY 1-3666 

Kaip Taft-Hartley Įstatymas jus saugo 

WE HAVE A JOl fOR YOU «UT f«8I 
VOU MUST APPLY FOR MEMBERSHIP AND 

/ BE ACCEPTED »V THE IABOR UNION 

hl BECAUSE WE HAVE A CLOSED SHOP 
CONTRACT 

YOU CAN START WORK TOMORROW 
IF YOU IIKE THE JOB. AND YOUR WORK 

IS SATISFACTORY. YOU MUSI JOIN 

THE UNION IN THIRTY DAYS. BECAUSE 

WE HAVE A UNION 

5HOP CONTRACT 

• Atiduokit sa\o belsą perrinkti senatorltt 
Jungtinių Valstybių Senatorium ( 

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

Visuotiniai rinkimai 1950m. lapkričio 7d' 

J 
© 

Jos išverda skaniausius pa
tiekalus, nuostabius valgius ir 

moderniai pagamintus! Jos tai 

daro lengviau ir mažiau gaišda-
nes G A S A S yra greitas! Sku

bos amžiuje GASAS užima pirmą 
suolą! Modernioms šeimininkėms jis 

leidžia greidžiau išeiti iš virtuvės, duoda 
daugiau laiko išeiti kitur, daryti ką kita! 

-

Naudokitės patogumu, turėdamos 
tikslią terriperatūrą, reikalingu kiek

vienam patiekalui. ;.<tai 
leidžia išvirti tuo f)ūdi£ kW» * ' , .. r . . r . 

riuo jūs norite ^taį daryti 
— nekliudoma 

šilumos kontroliavimo. -

Ir atminkit — jūs galite 
naudoti naujus madelius 
ekonomiškiausiai tvarky
damos biudžetą... dėka 
GASO, taupiausio kuro! 

T E L E V I Z I J A  !  

"The Women's Window" 
dalyvauja Louise Winsow — 

nuo anrad. iki penktad. 

2:30 p. p. 

WEWS — Chanel 5 

CZ EAST OHIO GA'S 

GREETING to All the LITHUANIAN PEOPLE 

m 

JOHNNY KILBANE 
Former State Senator, now Candidate ftor 

State Representative 
Still the Champion of all, regardless of Color or Creed 

GREATER Security for Your SAVING 

yrvVi 

Eeach Saving Account Now Insured up to 

10.000 

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORORATION 
Member of li#wrv« gfrstwa 

' ^ T'. • p į - ' 

THE CENTRAL BANK COMPANY 

26th St. and Broadway loraih, Ohio 

E L  D O R A D O  
J. švaistas 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

Laive juodu ieškojo ko nors naujo, 
įvairesnio, kas išblaškytų ir atgaivintų 
dvasią. Buvo noras kilti ir kilti vis aukš
čiau, pasišalinti nuo visko, kol vėl pa
siilgs žmonių ir gyvenimo. Bevaikščio
dami pakilo net i pačią aukštąją aikšte
lę. Čia matomumas buvo begalinis, nie-
kėno nekliudomas. Dažnais gūsiais ui* 
griebdavo stipresnis vėjas. Bet jis buv<f 
malonus, gaivus. Plačiai išplėsdamas 
krūtinę tarytum ligonis, traukė Vytau
tas sotų, gryną orą. Visai nelauktai iš
trūko jam žodžiai: "Per pasaulį keliau
ja žmogus.. 

Jis nutilo ir susimąstė. Pagalvo
jęs kreipėsi j žmoną. 

— Tu girdėjai? Per pasaulį keliau
ja žmogus... Ar supranti, ką visa tai 
reiškia? Tikrai, nė pats Brazdžionis 
tuomet, kai rašė, gal nenumatė, kad taip 
bus. Tada buvo mistika, simboliai, d 
štai dabar grynoji nuogybė. Taip., • 
Per pasaulį keliauja žmogus, bet fizii* 
kai, su savo kančia ir aimanom. Keliau

ja ne ieškodamas, bet viską prarasda
mas — tėvynę, namus, dažnai šeimą ir . 
pats save. Ir keliauja ne vienos kurios 
tautos žmonės, bet daugelio. Tu girdi,., 
koks kalbų įvairumas ten, žemiau, de
nyje A? Tikrai, kaip babelio bokštą bai
giant statyti. Ir kodėl visa tai? Kas vi-

,sus juos gena, blaško? Labai aišku: tik 
dėl vieno bandito. Bet koks banditas? —» 
pasiutiškai rafinuotas, pasaulinio mas
to! Teisingai yra pasakęs Dostojevskis;-
reikia mokėti žudyti, kad tave po to 
garbintų ir paminklus statytų. Ir žudy
ti ne vieną, bet milionus! O Raskolni
kovas buvo nužudęs tik vieną šlykščią 
palūkanininkę, anot jo, utėlę, iivuž tąą 
gavo Sibirą visam gyvenimui... ;; 

— Ak, ką tu čia! — nekantriai 
nutraukė Kristina: — Vis tas pats ir ta$ 
pats ir tas,pats. Tušti žodžiai. Bene jie ; 
padės ką nors. Verčiau pasiklausykim, 
ką žemiau denyje kalba. Ar girdi? 

Vytautas be ypatingo noro palin*-
ko j priekį ir nukreipė ausis, iš kur ;, 
girdėjo lietuviškai šnekant. Saplės atjarn 

kaitoje pasitiesę antklodes visai ber
niškai voliojosi du jauni vyrai. Vienas 
pašaipiai kvatojos ir rodė į pagyvenusią 
žilstančią porą. 

— Viskas man aišku, tik vieno ne
suprantu: ko dabar šitie leisgyviai se
niai brukasi į Ameriką? Ar neužteko 
jiems vietos Vokietijoj, kad palauktų, 
kol pastips? 

— Bet, mat, koki švarūs, vadina
si, poniški! . 

— Ot, tad ir yrą. Juk ten nei komi
tetų, nei maisto sandėlių, kaip stovyklo
je, nebus, kur lengvai galėtų prasitrinti. 
Nebent į senelių prieglaudą. Cha-cha-
Cha! Bet ir ten be tūkstančio dolerių ne
įsiprašysi. Aš viską žinau. Man priete-
lius rašė. Jaunam, sako, darbo kiek tik 
nori ir kur nori. Ligi ęimto dolerių gali 
išvaryti pėr savaitę. 

: — Aš manau, kad ir jie susiras ko
kį darbą, gal tik pigesnį. 

Jie? Ką jie susiras -i- yarveiį 
panosėj! Ligi penkiasdešimties metų 
dar šiaip taip, bet.|^|ąų — kaip pievoj 
malkų. "y*:/ 

•—Et,  pal ik im tuos  senius ! ,  Loši  
dar, ar ne? 

"•'—'Losiu.. .'Tik, mat, kad'ir senių 
negalima taip palikti,, Juk naštą nusive-
žam. Tu supranti Ir ant "ko gi daugiau 
guls ta pkšia^ jeig^ne'ant mūsų, vadi

nasi, jaunųjų. Tuoj aukos ir rinkliavos. 
Bet papūskit jūs man dabar į uodegą. 
Ten ne stovykloj: niekas, bra, iš manęs 
priverstinai neišlups. Gana visokių lab
darių iš svetimo kišeniaus. Ir aš pats 
galėčiau toks būti. 

Jis išspiovė cigaretės nuorūką ir 
pats triukšmingai nusispiovė. Atpakalia 
ranka parkelė pakištą kortų kaladę. 
Antrasis padalino. Vėl pliekė, plačiai 
užsimodami ir pliaukšėdami. 

Kristina reikšmingai pasižiūrėjo 
į savo vyrą. Ji atrodė nervinga. 

• —Girdėjai? * 
— Šiek tiek... 
— Na kaip? 
— Teisybę sako... 
— Užtat gi! Kad nebūtų teisybė, 

reikia ką nors daryti! 
— Ir darysim... 

* — Taigi, darysim... Vien tik žo
džiai iš tavęs tegirdėti. Bet pamatytum, 
kaip tu baisiai atrodai: iš tikrųjų bejė
gis senis. O juk aš tau prieš išvykstant 
sakiau: nusidažyk plaukus! Daug pi-,, 
giau būtų buvę Vokietijoj. Dabar aš v 

pati turėsiu tau nudažyti. Ir tučtuojau, 
vos tik apsistosim. Ir pietų turėsi riu-
jtiesti: mažiausiai kokią dešimtį. Su
pranti? čia be jokių "ne". Juokinga ar 
kvaila, tavo manymu, bet neišvengiamą,, 
kad galėtum užsidirbti duonos kąsne

lį ir šiokią tokią pastogę turėti. 
Vytautas tylėjo. Jo kakta apsi

niaukdavo, paskui timpsėjo. Matyti bu
vo, kad smegenyse brukasi su^kios min
tys. ' . : ' ' 
# Kristina tiek patylėjusi "vel pradė
jo. Kalbėjo lyg pati sau viena. Jos kai- * 
bos tortas buvo desperatiškas ir grau-
d u f i . - " c  

^ žiaurus mums. likimas 'ir ne-
žinau, kodėl taip. Kad vaikai būtų likę 
gyvi, daug šviesiau atrodytų tas kelias 
į naują pasaulį. O dabar... Kai Algis, 
tai norš prasmingai galvą padėjo kovoj 
prieš tuos bolševikus. Bet Danguolė, 
Danguolė... Kuo ji užrūstino tas Du
nojaus bangas, kad pareikalavo jos jau
nystės? Kas dabar lankys ir puoš jos 
vienišą kapą... Kad aš pati nors kiek 
dar sveikesnė būčiau. Padirbu kiek ir 
jaučiuos, kaip nuo kryžiaus nuimta. 
Pr&kėiktas tas reumatizmas... Atlei
džia kiek ir vėl suka, gniaužo. 

Prabilo ir, Vytautas^ savų minčių 
kįpstomas: V 
; ^ O žinaį,;: kokia,. man Susidarė .. 
dabar nuotąika? 

akimis;'^ ; 
'. — Klausausi' ta^įS, įfffij, pafi' pa

galvoju. Ir štai:,į jokį krantą nebeno- t 

rėčiau (dabar išlipti. Ėet kokį darbą ap- . 

' •  ,v( t -i. • v?-** Ii J" *?*«. iZ t.ufiCv i'ti if.l -./vi• i 
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Pabudo miegaliai? 
Aną dieną skaitau Naujienas, 

žiūriu — tūlas A. Goštautas iš 
Philadelphijos rašo susirūpinęs 
apie čiurlioniečių koncertą, kuris 
tenai turi įvykti šio mėnesio ga
le. Tai buvo tikrai linksmas pa
siskaitymas, sunku net nuo pikt
juokio apsiginti vien prisiminus! 

Vadinasi, Philadelphijos lietu
vių visuomenė ramiai miegojo. 
Nekliudė to miegelio nei joki 
ansambliai, nei parodos, nei kiti 
panašūs "trabeliai". Laikraščiai, 
žinoma rašė, kad kažkas kažkur 
ir šį ir tą darė. Bet tūla Philadel-
jos visuomenė dėl to nesijaudino: 
"Et, — anot to paties Goštauto 
betariant, — "tai tik tokio ar 
tokio laikraščio arba tautininkų 
partijos reikalas, apvilktas tau
tiškai margu sijonėliu' ' 

Bet, štai, rugs. 13 d. atvažia
vo j Philadelphiją V. Tysliavie-
nė ir susikvietė į banko patalpas 

vietos visuomenės atstovų dido
ką būrį. Susikvietė ir sako: 

—- žinote ką, vyručiai? Cia 
netrukus koncertuos čiurlionie-
čiai. Ką jūs apie tai manote? 

Visuomenės atstovai pradėjo 
krapštyti akis: • 

—A? Kaip? Koncertas? čiur-
lioniečių? Ir čia pat, Philadel-
phijoj? Kas gi rengia? 

V. Tysliavienė, sprendžiant iš 
A. Goštauto žodžių, sako — taip 
ir taip, New Yorke yra tokia 
WCB Artist and Concert Mana
gement, kuris ir rengia, o aš esu 
to koncerto reikalų .vedėja. 

Tada, anot to paties Goštauto, 
pasigirsta nedrąsus (bet, įsivaiz
duoju, nebe mieguistas) balsas: 

— O pinigučiai kam ? 
Cia, sako, Tysliavienė ir susi-

kirtusi, nes nemokėjusi pasakyti, 
ar tų pinigučių veikliosios Phi
ladelphijos visuomenės vardu 

DlfiVOS ATSTOVAI 
{ btffrluos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir Skelbimų reikalais: 

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

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

Chicago* 111. 
Jonas Paplėnas, 4416 So. Hermitage Ave. 

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

Detroit, Mich. 4 
L. Bulgarauskas, 7313 Navy Af%. 

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

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

Waterbury, Conn, 
Vladas Varneckas, 2157 ||# Main St. 

llflmHton, Canada 
Bronius Vengrys, 227 Brant St. 

• • . . • . 1 / 

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgaila, G8S2.8MuiUra St. 

Toronto, Canada . ! 

Jotias Paršeliųnas, 514 Euclid Art. i » 

Anglijoje 
Jotias Palšis, 10, Warrel's Terrace, Bramley-Leeds. 

Atistoalijoje 
P&vilas Lukošiūnas, 178 Wakefield St., Adelaide, S.A. 

bus duota Balfui ir Tarybai, ar 
ne... 

—.Tai kam Tamsta mus čia ir 
sukvietei! — pasigirsta jau ne-
mieguistas, bet dėl sutrukdyto 
saldaus posmo jau gana piktas 
balsas. 

čia Tyliavienė, sako, dar la
biau susikirtusi, nes prisipaži
nusi, kad ir pati nežinanti, kam 
ji tai padariusi... 

Iš tikrųjų, ir aš nežinočiau, 
kuriems galams ji tai darė. Su 
nelaiku iš miego pažadintais 
niekad negali dorai susišnekėti. 

A. Goštautas visų pirma pa
reiškia nepasitenkinimą, kodėl 
kažkas rengia Philadelphijoj 
koncertą, iš anksto negavęs vie
tos visuomenės (lietuvių) suti
kimo. Betgi, gerbiamieji, čiurlio-
niečiai jau antri metai Amerikoj. 
Kur gi jūs buvot, kad nei mintė 
neužsiminėt, jog norėtumėt ir 
galėtumėt surengti koncertą? 
Ansamblis gi ne adata, surasti 
visai nesunku ... Bet niekas nie
ko nedarė. Tačiau jei kas nors 
ką daro, tai tada jau "asmeniš
kas" arba "partijos" biznis. Ar 
ne panašiai buvo su Dailės Pa
roda? 

Toliau A. Goštautas nurodo ii* 
sąlygas, kuriomis "liberalioji" 
Philadelphijos lietuvių visuome
nė teiktųsi. globoti tokį čiurlio-
nieči koncertą, Būtent, kad an
samblio vadovybė pusę pelno ati
duotų Balfui ir Tarybai. 

Leiskite dabar jau man pasa
kyti savo nuomonę. Vyrai! Ne
skubėkit su kailio dalybomis, kol 
lokys dar miške! O kaip bus, 
jeigu bus nuostolio? Ar Balfas 
su Taryba apsiima iš anksto nors 
pusę nuostolio padengti? Ar gal 
"liberalioji visuomenė" apsiimtų 
tą padaryti? Bet net ir tada 
man neatrodo, kad ansamblis ri
zikuotų, nes ką gi jis darytų su 
kita nuostolio puse savo kiaurų 
kišenių akivaizdoje... 

A Goštautas skaičiuoja, kad 
Philadelphijos koncertas turi 
duoti net keletą tūkstančių pelno. 
Mat bilietų kainos esančios aukš
tos, net iki 5 dolerių. Taip, ger
biamasis, iki... Bet nuo $1.30, 
jei teisybę laikraščiai rašo. O ką, 
jei bilietų bus išparduota tik 
1,000, vidutiniškai po 3 dolerius. 
Leiskim, Philadelphijos komite
tas pats vienas sau rengia tokį 
koncertą ir turi tiek pajamų. O 
50 žmonių kelionės išlaidos iš 
Clevelando ir atgal — apie 2,000 
dolerių, nakvynė maitinimasis — 
vėl keli šimtai dolerių, garsini
mas —• taip keli šimtai, tai pa
jamų ir nebėr. O kas mokės mo-

(Perkelta { 6-tą pusi.) 
•"-r" 

feristijonas Donelaitis V«rt$ Nadas Rastenis 

THE SEASONS 
Joys of Spring 

$he climbing sun again was wakening the world 
And laughing at the wreck of frigid winter's trade. 
For the cold season's grip was thoroughly undone, , 
Arid heaps of high-piled snow had dwindled down to naught. ' 
Ėach day a soft south breeze caressed the barren fields 
And coaxed each blade and leaf to rise again and live. 
Sirtcfe ev'ry hill and dale had cast away white furs, 
The tush and heath were glad to heed the springtime's call. 
All things that died away in tearful autumn's mirę. 
All things that lay in sleep beneath the winter's ięfe, 
Or huddled shivering under a stunted bush, 
Crept out in joyous throng to hail th^ smiling spring. 

The rats and skunks came forth from secret holes and nooks 
drows, ravens, magpies, owls, appeared upon a bough; 
Mice, moldwraps and their young, acclaimed the glowing warmth 
Bugs, flies, mosquitoes, gnats, wasps, bumblebees and fleas, 
In ever growing swarms were rallying each day, 
To bite the idle rich, to sting the toiling poor. 
The queen bee, too, called forth her subjects to the task, 
Commanding them to start again upon their work. 
Soon endless swarms of them began to buzz and zoom, 
Afifing merry tune and flying far and wide. 
Hid in the corners dark, lean spiders spun their yarn 
Or, scaling dusty walls, stretched long entrapping nets. 
And e'en the wolves and bears, at the green forest's edge. 
Hunted in joyous mood for satiating game. 

0 

It was a wondrous thing that of the endless flock 
None of the warblers wept when reaching our dear shorn. 
No; not to weep, but to rejoice they all came here. 
For now the winter's chills and frosts were at an end, 
And the enchanting spring wrought wonders ev'rywhere. 
Ah, now in ev'ry place new life was all athrob; 
The air was filled with tunes of songsters on the wing. 
Some sang in lower key, some soared to heights of tone: 
Some flew far, far above, up to the silv'ry clouds: 
Some on a low bough perched—and all of them praised God. 
As yet the food was scarce, but none of them complained. 
Some had returned in worn and shabby feathered garb, 
Some carried back a maimed or broken wing or crest, 
And in the fields they found starvation sustenance; 
But not/one of them grieved; no bitter tears were shed; 
They all sang ev'rywhere their merry melodies. 

Along with them the stork came back to our fair land, 
iįnd, husbandly, atop the roof displayed his voice. 
While "he gazed and rejoiced, his sweet and loving wife 
Appeared upon the sill in gay and joyful mood 
Ąnd met her gentle spouse with glad and gleaming beak. 
They found the old thatched roof much damaged and despoiled; 
Ąrid even their abode, built but a year ago, 
Was weather-beaten, bent, and sagging on each side. 
Cohesive walls, strong beams, and sturdy parapets, 
Were torn and blown away by the relentless gales. 
Doors wrecked, sills fallen off, and ev'ry window gone: 
The northern wrath had wrought its havoc on their home. 
And so they both at once, as good homemakers should, 
Fell attentively to restoring their abode. 
The husband fetched great loads of branches, rods, and twigs* 
With which his wife patched up their home to suit her taste. 
And when their long and hard repairing work was done, 
'the two of them flew off to a green marsh near-by; 
Then, having caught and gorged some fatter frogs and toads, 
'together gratefully they gave their thanks to God! 

You, too, O futile man, be thankful and content: 
Since you far better fare, fail not to thank your God! 

IMI III KALBOS] 
jau išspausdintas 

Daug kas spaudoje jau viešai 
yra teiravęsis, kadagi pagaliau 
pasirodys taip ilgai laukiamas 
"Lietuvių kalbos vadovas". Vie
nas kitas jau buvo pradėjęs net 
abejoti, ar jis iš viso kada nors 
pasirodys, ir todėl vienur kitur 
buvo jau bepradedanti reikštis 
abejinga nuovyla. Bet tai yra be 
jokio pagrindo: Vadovas drąsiai 
žygiuoja pirmyn, nepaisydamas 
jokių kliūčių, kurių nemaža jam 
kelyje buvo pasitaikę. Dabar vi
sos tos kliūtys yra apgalėtos, ir 
todėl galiu jau pranešti, kad Va
dovas galų gale tikrai išspausdin. 
tas: jo aš jau esu gavęs visus ga
lutinai išspausdintus lankus, nuo 
pirmutinio ligi paskutinio. Iš vi
so yra 38 spaudos lankai, 506 
puslapiai. Visas darbas susideda 
iš dviejų dalių: pirmosios, teori
nės (1 — 156 psl.) ir antrosios, 
žodyninės, pačios didžiausios 
(157 — 506 psl.). Pati svarbiau
sia dalis, žinoma, yra žodynas, 
kur duodama daugiau kaip 

20,000 pačių būtiniausių, šių die
nų bendrinės kalbos praktikai 
didžiai reikalingų žodžių, kurių 
daugumas yra trumpai lietuviš
kai paaiškinta, pažymėtas jų kir
čiavimas, parodyta, kurie žodžiai 
arba atskiros jų lytys dabar ne
tinkamai vartojama, žymesnių 
svetimybių nurodoma net kilmė, 
naujadarai tam tikru ženklu at
skiriami nuo gyvosios kalbos žo
džių ir tt. Taigi sąmoningas skai
tytojas ir nuoširdus lietuvių kal
bos mylėtojas galės gauti tikrai 
naudingą patarėją, kurio negalės 
atstoti jokie ligšioliniai žodynai, 
nei kas kita, juo labiau, kad da
bar maža kas beturi retų šalti
nių, kurie buvo sunaudoti Vado
vui. Dabar šis Vadovas, jau žy
miai praturtėjęs ir pasipuošęs 
dailiu drobiniu viršeliu ir turė
damas gana gerą popierių, ti
kiuosi jau netrukus, kai tik bus 
atitaisytos žymesnės spaudos 
klaidos, pradės lankyti savo skai« 
tytojus. Pr. Skardžius 
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J U N G  f  I N  Ė  S  E  V A L S T Y B Ė S E :  

$4.00 — visiems metams 
$3.00 —v 39 - oms savaitėms ' 
$2.00 — 26 - ams savaitėms 7 

$1.00 — 13 - kai savaičių f 
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$4.50 — visiems metams 
(5 k a n a d i n i a i dol.) 
Mokant dalimis — už 
1 kanadinj dolerį arba 
90 USA centi§ —10 savaičių ' 

V I S U R  K I T U R :  
$5.501 —• visiems metams 
M o k a n t  d a l i m i  s  —  u ž  
1 U S A dolerį — 8 savaites 

ANKSČIAU UŽSIMOKĖJUSIEMS PRIMOKĖTI 
NEREIKIA IR JŲ JAU APMOKĖTAS LAIKAS 

NEBUS SUTRUMPINTAS 

Dirvą užsisakyti galima kiekvienu metu, nelau
kiant metų ar mėnesio pradžios. Prenumeratos 
laikas skaičiuojamas nuo tos savaitės, kurią yra 
gautas užsakymas ir pradedamas siuntinėjimas. 

siimčiau dirbti laive. Ir plaukiočiau, 
plaukiočiau po jūrų platybes, kol vėl ga
lėčiau pasiekti savąjį kraštą/ 

Kristina liūdnai nusišypsojo: 
—• Neprisišauk tik sau bėdos su to

kiomis savo mintimis ir nuotaikomis. 
Ko gera, dar gali susilaukti. Juk dažnai 
atsitinka* kad kai kurie tremtiniai, nu
plaukę į New Yorką, nepasiekia kran
to. Net New Yorkas dar nėra laidas, 
kad išsisuksi nuo visų savo priešų. Tik 
palieka ne laive, o perkelia į Ellis 18-
land. Yra tokia sala... 

— Žin^u! — nekantriai nutrauks 
Vytaut&s. 

Visa Raudenių kelionė vyko pri
slėgtoj liūotaikoj. Tuo labiau, kad ir 
sponsorius, arba globėjas, nebuvo nei 
gimine, riei artimai pažįstamas. Vadina
si, ir iiūvykus neteko daug kuo pasi
kliauti. 

v New Yorką pasiekė ąpie vidunak
tį. Ligi ryto teko laukti paskutinio fil
tro. Daugelio koštuvų jau iškošti, bet 
vis dar ne galutinai. Visu rimtumu lai
vas ruošėsi paskutiniam patikrinimui. 
Iš anksto buvo sušaukti ir sustatyti 
kelėiviai prie dižiosios salės durų. Su
sidarė ilgiausia plati, kelipmfe Hpynepta 
ir koridoriais eilė. 5. — 

Žmonis murksojo Ir nekantriai lati-
Jf S ) 

•: 

kė komisijos, kuri turėjo atvykti nuo 
kranto. Vėl jaudinimasis ir pats nema
loniausias išgyvenimas. 

(Bp daugiau) 

ŠEIMOS ŽIDINYS 
— Tai ką, vėl grįžti girtas? — su

tiko Kilbuką žmona. 
- ; — Žinai, susirinkime buvau, naujį 
partijos skyrių pagimdėm... Turi gi 
jtas nors veikime dalyvauti... Kas bus, 
jei niekas neis... Apsnūdimas ir taip 
jau didelis lietuvių tarpe... Reikia... 
— nuolankiai teisinosi Kilbukas, bet 
žmonos jis, kaip skaitytojai jau pa-
tya atspėjote, neįtikino. 

— Gimdytojai... Viskas baigiasi 
, karčiam a... Vakarienės tau paruoštos 
nėra! Išsikepk kiaušinienės pats, jei no
ri valgyt. Kiaušinį rasi ten, kažkur po 
lentyna. 

— Širdele, ko tau daugiau reikia? 
Į Ameriką atvažiavai, rūmus turi.,, 
Vfskas pasiekta, ko taip geidei. O jei stS 
po susirinkimo klube porą alaus, už dy
ka,*pagal išduodamą kortelę, tai kas čia 
blogo ? — ramino žmoną Kilbukas. 

— Kad visi jūsų veikimai baigia^ 
si karčiamoj, — štai kast, . . 

Kai Kilbukas, švelniai žengdamas, 
IšėjO į kitą kambarį ir tyliai uždarė 
paskui saite duris, supykusi žmona su
šuko: 

— Arba tu keisk partiją, arba aš 
iŠčtei iš namų. Man jau nusibodo saliū-
niškas kvapas! 

išgėrusiam Kilbukui pasigirdo, 
kad žmonai nusibodo jo "šuniškas kva
pas" ir šito prilyginimo jo, visuomenės 
vėikėjo, širdis neišlaikė. 

— Tai reiškia, skaitai mane šu
nim? — įtūžęs sušuko, įbėgdamas atgal, 
—Stidiėv, gyvenk sau viena! Aš išeinu 
ir daugišlu negrįšiu! — Ir išeidamas 
trėrikė durimis. 

Išėjęs į gatvę sustojo, šviesos rekla-
irierš linksmai švietė, automobilių virti
nės slinko gatve. Kilbukas išsitraukė 
piniginę ir suskaitė pinigus. Lygiai do
leris ir 27 centai. 

—- šuniškas kvapas? Paima pini-
£us; atkiša porą dolerių savaitei ir siun
ta, jei išgeriu alaus stiklinę! šuniškas 
Jcvajas! Tegul gyvena saų viena! Ap
sieisiu I 

Ir ntfeėipė savo netvirtus žings
nius karčiamos link. 

Ten j[is rado Džaną, Džo ir Čarlį, 
Įraudusiais veidais sutūpusius prie ba
ro. Džo draugams įrodinėjo, kad mūsų 
fniestiii nuo atominės bombos pavojus 

negresia dėl tos paprastos priežasties, 
kad jis dažniausiai paskendęs rūkuose, 
o ruskiai, kaip prasti jūreiviai, tikriau
siai pramaus pro šalį mūsų kontinento 
ir beklaidžiodami rūkuose atsidurs su 
savo bomba kur nors prie Australijos, 
kur, apsidairę ar kas nemato, nuleis 
tą bombą į vandenį, kad tik išpildytų 
šimtu ir septyniolika nuošimčių savo 
penkmečio planą ir už tai gautų perei
namą dovaną — raudoną vėliavą. 

Kilbukas prisėdo prie šiltos kompa
nijos ir už geros valandos išsipasakojo 
draugams, kad amžinai apleido savo 
šeimos židinį. . 

Lisen, Stasy, nesifaituok su sa
vo motera, ba vistiek bus jos viršus. 
Visi laikys jos pusę ir ji tave, jei yra 
smart, suries į ožio ragą — sako Dža-
nas. 

— Jeigu ji pasikvies savo kaimyn-
ką ui vitnes, patelefonuos polięijai ir 
ir abidvi pasakys, kad tau velniai rodo
si ir tu nori ją mušti, tai pasodins tave' 
4 kreizių namą ir mums, bus daug t;ra-
belio iš ten tave išvalnyti — sako Džo. 

— Jeigu ji pati to nedasiprotės, 
tfti jai kitos bobos patirs, paduos tave 
j kortą, turėsi mokėti jai pinigus, o į 
Pereitą žiemą vienas mūsų draugas 
namus neįsileis, arba įsileis, ale ne tave. 
kaip tu dabar, čia pat šitoj vietoj, mūsų 

patarimo nepaklausė, negrįžo namo su
sigėrint su motera, tai po nedėlios rado 
jį iš ryto sušalusį vadaklaze. O išgėrė 
jis su mumis tą vakarą ne ką daugiau, 
kaip dabar tu — sako Čarlis. 

— Čia tau ne krajus, jos viską gali, 
daug fanaberijų nevarinėk ir laikykis 
prie namų įsikabinęs, ba sušalsi, niekas 
išgėrusio burdaunyko nepriiais — sa
ko visi trys kartu. 

Klausėsi, klausėsi Kilbukas paty
rusių draugų ir nutarė grįžti, bet su 
žmona nesikalbėti, neatsakinėti į jos 
klausimus, nebūti su ja vienam kamba-
bary ir bendrai elgtis, lyg ji būtų visai 
svetimas, nepažįstamas ir neapkenčia
mas sutvėrimas. 

Po pusės metų draugai karčiamoj 
prisiminė Kilbuką. Džo papasakojo, kad 
buvo jį sutikęs. Žmona vietoj dviejų 
dolerių per savaitę išduoda jam tik 20 
centų. Sako, esą, reikia taupyti, nes 
laukianti šeimos padidėjimo. 

,0 Kilbukas irgi, esą, nekantriai lau-
įia tos dienos, kada galės grįžti į savo 
kraštą, o kodėl jis nemylėtų čia pasilik
ti — taip ir nepasakė, tik išsigandęs 
pažiūrėjo į savo išeinančią iš storo mo-
ter*- ; įv. : ."... .  '  '  ,  

Draugai už'Kilbuko sveikatą užsa
kė dar po vieną. 

V. Skink*, 
K# " • 
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LIETUVI!) ARCHYVAS 
Lietuvos Istorijos Metraštis 

BOLŠEVIZMO, NACIONALSOCIALIZMO, TREMTIES METAI 

"Hedaguoja: Jonas LEONAS 
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KAIP LIETUVOJ BUVO KURIAMA ČEKĄ 
A u g u s t a s  G a i l i u s ,  

buv. Lietuvos kriminalinės policijos valdininkas 

(Tęsinyaišpereitanumerįa) 

šis pareiškimas • duoda pagrindo tikėti, kad kai kuriose 
vietose čekistai laikėsi principo, kad visi, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu pakliuvo į jų rankas, norėdami atgauti laisvę* tur! ją.pirk
ti pasižadėjimu bendradarbiauti. 

Bet Budrio suėmimas ir privertimas pasirašyti pasižadėji
mą tebuvo tik vienas būdas suėmus reikalauti pasižadėjimo. 
Budrys nebuvo niekuo ypatingu apkaltintas. Tačiau daugumas 
asmenų, kuriuos čekistai numatydami agentūrinti suimdavo, vi
suomet būdavo kuo nors iš anksto apkaltinti. O tam kaltinimui me
džiagos jie visada atrasdava. Bolševikiniai baudžiamieji įstaty
mai buvo tokie lankstūs, kad pagal juos buvo galima atiduoti teis
man ir už tokius "nusikaltimus" bolševikinei santvarkai, kurie 
neva buvę padaryti toli prieš bolševikų jsiveržimą į Lietuvą. Pa
gal universalų RSFSR Baudžiamojo Kodekso 58 straipsnį galima 
bausti net mirties bausme visus tuos, kurie neprisidėjo prie bol
ševikinės santvarkos įgyvendinimo. Priklausymas šaulių Sąjungai, 
bet kuriai politinei partijai arba atsakingos pareigos valdinėje 
įstaigoje duodavo pilniausio pagrindo taikyti šį įstatymo straip
snį. Todėl suimtiesiems dar prieš suėmimą būdavo sudarytos by
los, o suėmus skelbiama kaltinamoji išvada ir trumpai pareiškia
ma: "Jeigu norite atgauti laisvę, pasižadėkite būti mūsų agentu. 
Pasirašykite pasižadėjimą ir visa byla prie jūsų akių bus sude
ginta". Tokiam žmogui taip pat būdavo pacituojamas ir šitoks 
to paties Baudžiamojo Kodekso straipsnis: 

"58r{. Aktyvūs veiksmai ar aktyvi kova prieš darbininkų klasę ir 
revoliucinį sąjūdį, pareikšti atsakingoje ar slaptoje (agentūra) tarny
boje prie carinės santvarkos ar pas kontrrevoliucines yyriausybes pi-
boje prie carinės santvarkos ar pas kontrrevoliucines vyriausybes pi-
šio kodekso 58., str. (sušaudymą). 

Ypač tai buvo taikoma senesnio amžiaus lietuviams, daly
vavusiems Lietuvos atstatyme, ir visiems Nepriklausomybės karų 
dalyviams, nes jiems 1918-1J) metais buvo tekę su ginklu rankoje 
vyti iš Lietuvos įsibrovėlius bolševikus. O retas ano meto lietu
vis nebuvo tada karys ir todėl jo veikla buvo "pareikšta pas... 
kontrrevoliucines vyriausybes pilietinio karo metu" ... 

Šiaulių apskrities NKVD skyriuje atrastos agentų bylos 
duoda pagrindo nustatyti Įvairius agentų verbavimo būdus, iš .ku
rių išskirtinas šitoks: 

'Tas numatytą agentūrinti asmenį čekistai pasiunčia jau anks
čiau užverbuotus asmenis ir paveda jiems auką išprovokuoti. Siunčia
mieji, kurie dažniausiai būna aukos draugai, privalo taip kalbėti ir 
elgtis, kad šis blogai atsilieptų bolševizmo atžvilgiu. Kadangi kiek
vienas lietuvis nekentė bolševikų, kaip savo didžiausių priešų, išprovo-
kavimo darbas nebūdavo sunkus. Provokatoriai po to ramiai sau iš
eidavo. o išprovokuotasis netrukus būdavo šaukiamas j NKVD, kur 
jam pasakydavo, kad tokią tai dieną ir tokią tai valandą jis kalbėjo 
prieš Sovietų Sąjungą ir dėl to esąs aiškus kontrrevoliucionierius; 
su jais kalbos trumpos — jie sušaudomi. Vienintelis kelias išsigelbė
ti — pasirašyti pasižadėjimą bendradarbiauti su NKVD organais. Tai 
provokacinis metodas. 

Jis turi ir kitą variant?: NKVD agentai pakiša numatytos 
aukos namuose prieštarybinės literatūros. Tuojau po to daroma kra
ta ir ta literatūra atrandama. Nusikaltimas aiškus. Bausmė taip pat 
aiški. Bet jos irgi galima išvengti — reikia tik pasirašyti pasižadėji
mą būti NKVD agentu. 

Provokacija būdavo dar ir šitokia: numatytam užverbuoti agen
tui NKVD siunčia provokacinį laišką, kuriame peikiama ir koliojama 
sovietinė santvarka ir patys vietos bolševikai, raginama priešintis, 
arba, lyg ir patvirtinami prieš bolševikus nukreipti adresato pasisaky
mai, kurių jis visai nežino. Kartu su laiškininku pas adresatą Įsiver
žia ir čekistai. Jie laišką konfiskuoja, o adresatą suima. Nusikaltimas 
įrodytas. Lieka tik paskirti bausmę. Jei laiško gavėjas nenori būti 
sušaudytas ar ištremtas, jis privalo pasirašyti, kad ištikimai dirbs 
čekistų naudai." (Žiūr. Tėviškė, Nr. 9, 1942 m.) 

Peržvelgdami agentų verbavimą, kaip vieną iš daugelio 
čekistų teroro darbų, mes plačiau sustojome ties mums žinomais 
agentūrinimo būdais, čia buvo paliestas: 1) viliojimas įvairiais 
pažadais, 2) avansinis paskyrimas pelningon tarnybon, 3) jungi
mas tarnybos su pareiga šnipinėti, 4) reikalavimas šnipinėti 
ieškant tarnybos, 5) vertimas šnipinėti suėmus ir apkaltinus 
nebūtais ar būtais nusikaltimais ir 6) įvairūs provokaciniai meto
dai. 

Tačiau tai yra nežymi visų būdų ir metodų dalelė. Sudari-
nėdami savų agentų armiją, čekistai naudojosi plačiausia teroro 
laisve. Niekas j u nevaržė terorizuoti agentūrinamus asmenis ir 
tame terorizavome jie galėjo laisviausiai ir plačiausiai pareikšti 
savo "socialistinės kūrybos iniciatyvą". Kiekvienas čekistas galė
jo išsigalvoti ir išsigalvodavo tokius agentų verbavimo būdus, ko
kie jam atrodydavo naudingiausi ir našiausi aukos atžvilgiu. 
O čekistai, kaip rodo liūdna, bolševizmo praktika Lietuvoje, 
ypač buvo išradingi žmonių terorizavimo veikloje. Patys būdami 
neriboto teroro ir žmoniškumo išniekinimo ryškiausiais atstovais, 
Lietuvoje jie pasirodė tikrais teroro meisteriais, neturinčiais sau 
lygiu pasaulyje. Jų terorą puikiai supranta visi Lietuvoje bolševiz
mo metus išgyvenę lietuviai. Tačiau tiems, kurie jo savo kailiu 
nepatyrė, viskas atrodo perdėtai nežmoniška; tiesiog neįtikėtina. 
Laiko perspektyva taip pat gali tuos žiaurumus nublukinti ir su
švelninti. Todėl mes, visa tai patyrę, privalome palikti tiek svetur 
gyvenusiems, tiek būsimosioms kartoms niekuo nepagražintus 
skaudžiuosius pergyvenimus. Jungdami krūvon nuolatinius suė
mimus ir kankinimus, ištrėmimus ir žudymus, mes negalime už
miršti ir to agentūrinio NKVD teroro, kuris kaip tik ir pasireiš
kė nuolatiniame reikalavime, kad, anot čekisto Guzejeyo žodžių, 
vieni kitus įskundinėtų, vieni kitus išdavinėtų. 

O čia ypač pravartu įsidėmėti, kad čekistai, verbuodami 
agentas savo slaptai tarnybai, nesidrovėjo brautis net ir pas to
kius asmenis, kurie savo pašaukimu ir savo padėtimi visuomenė
je buvo labai tolimi išdavikiškam darbui. Visi puikiai žino, kad bd-

—,—9~- O*",. £• y. *į*: 

WATERBURIO ALTS SKYRIAUS PIKNIKAS UNION CITY, CONN. 

Kongresmanas James T. Pater son, senatorius Joseph E. Talbot, Waterburio. Resp 
pirm. Richard Bensev, dr. M. J. Colney ir kun. Roger B. T. Anderson Amerikos Lie-< 
tuvi Tautines Sąjungos Waterburio skyriaus piknike Nnion City, Linden Park, Ct. 

% 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Waterburios skyriaus 
piknikas rugsėjo 17 dieną Lin
den Parke, Union City, nežiūrint, 
kad diena buvo vėsi, sutraukė 
daugiau kaip 1000 žmonių. Pro
gramoje labai gražiai pasirodė 
lituanistikos kursų mokiniai, ku
riems vadovavo Antanas Vaiš-
nys. 

Lietuviams buvo malonu, kad 
j pikniką apsilankė ir turiningas 
kalbas pasakė svečiai — kun. 
Roger Anderson, Waterburia ma
joras Raymond E. Snyder, kon

gresmanas James T. Patterson ir 
j senatorius Joseph E. Talbot, ku
ris pasirodė esąs puikus Lietuvos 
istorijos žinovas. Jis su pasidi
džiavimu prisiminė dalyvavęs 
Lietuvių Dailės Parodos atidary
me Waterbury ir labai aukštai 
vertino joje matytus kūrinius. 

Po prakalbų naujakurių jau
nimo choras puikiai padainavo 
kelias dainas. Care & Relief Klu
bas turėjo gražiai papuoštą sta
lą su lietuviškomis knygomis, 
žurnalais, laikraščiais ir kt. To
liau buvo parodytas Waterbury 

ševizmas yra didžiausias bažnyčios ir visų dvasininkų priešas, kad 
bolševikai be jokių skrupulų naikina pačius dvasininkus. Bet, ne
žiūrint viso šito, Lietuvos čekistai sau "bendradarbių" ieškojo 
pačių dvasininkų ir vienuolių tarpe. Apie tai aiškiai byloja užsili-
kusieji slapti dokumentą!, o taip pat įvairūs pačių dvasininkų 
pasisakymai. 

Iliustracijai pakaks kad ir šitokių ištraukų iš čekistų še
fo valstybės saugumo majoro Gladkovo 1940 m. spalių 2 d. slap
to aplinkraščio, kuriame jis įsake: 

"4. Katalikiškų partijų, grupių ir brolijų veikimui išaiškinti sku
biai užverbuoti kai kuriuos iš tų kunigų ir bažnyčios tarnautojų (var
gonininkų, zakristijonų), kurie palaiko artimus ryšius su minėtų par
tijų, grupių bei brolijų vadovaujančiu sąstatu. 

Kartu 'užverbuokite toje pat aplinkoje asmenis agentūrai ir in
formacijai ir jiems paveskite katalikiškąsias organizacijas skaldyti." 

"6. Apskrityse, kur yra vienuolynų, reikia paimti apskaiton visus 
vienuolius... Vienuoliu tarpe verbavimo keliu nudaryti agentūrinį 
informacinį tinklą." 

"7. -Išaiškinkite vietas, kur kunigai susitinka su moksleiviais 
savo priešiškam darbui varyti. Užverbuokite aukštesniųjų klasių gim
nazistus skaldymo darbui ruotti ir vykdyti." 

"9. Verbuojant, venkite nepasisekimų ir todėl kandidatus rūpes
tingai paruoškite ir agentūros keliu išaiškinkite. Turėkite galvoje, 
kad dalis kunigų yra materiališkai neaprūpinta ir svyruoja savo idė
jinėje pasaulėžiūroje." (Žiūr. Liet. Archyvo I t. 30 pusi.). 

Iš vėlesnes datos dokumentų matyti, kad čekistams vis dėlto 
pavyko net ir dvasininkų tarpe vienokiu ar kitokiu būdu įsigyti 
sau agentų išdavikiškam tautos naikinimo darbui. Tai patvirtina 
to paties Gladkovo 1941 m. sausio 21 d. slaptas" raštas Nr. 2192, 
kuriame jau šitaip pasakyta: 

"Duokite jūsų užverbuotų dvasininkų „ir 
tų charakteristikas." (ten pat, pusi. 34.). 

tarpe agen-

Kunigas A. Biliūnas savo straipsnyje "įietuvos Katalikų 
Bažnyčia po bolševikų jungu" (Lietuvių Archyvas I t. 66 — 73 
pusi.), apie NKVD pastangas įsigyti agentų dvasininkų tarpe 
šitaip rašo: 

"Prie vyskupu kari jų ir kleboniją buvo pastatyti žmones, kurie 
turėjo registruoti kiekvieną kunigo judesį, kur jis išeina, pas ką jis 
lankosi, kokiu laiku ir tt. šitie kunigų sekliai buvo imami dažniausiai 
prievartos būdu. Dargi net suimtiems ar tardomiems kunigams buvo 
siūloma laisvė, kad tik jie pasižadėtų teikti žinių apie savo konfratrus. 
Tokių atsitikimų yra buvę itin daug." ' 

Iki bolševikmečio niekas nebūtų galėjęs mūsų įtikinti, kad 
doras žmogus gali pasidaryti šnipu ir išdavinėti savo artimuo
sius. Tačiau bolševikinė praktika verčia mus savo nusistatymą 
šiuo atžvilgiu šiek tiek sušvelninti. Atrodo, kad sau agentų bolše
vikai ieškojo kaip tik tarp tokių asmenų, kuriuos mažiausiai būtų 
galima įtarti esant šnipais ir dirbant išdavikišką darbą. Dėl to 
nuo šio agentūrinio teroro ypač daug kentėjo visuomenei žinomi, 
tautoje populiarūs asmenys, čekistų įsitikinimu, visuomenės 
pasitikėjimas jais turėjo garantuoti jų blogų darbų pasisekimus. 

Todėl agentūrinis teroras ne mažesniu atkaklumu buvo 
taikomas ne tik dvasininkams, bet taip pat įvairių sričių moksli
ninkams, visuomenės veikėjams, literatams, populiariems litu
anistams ir tt. Pavyzdžiui, prof. I. Končiui, bandžiusiam išvaduoti 
savo sūnų iš NKVD nagų, irgi už sūnaus išlaisvinimą buvo pasiū
lyta atsiteisti šnipinėjimu. Pasakodamas apie savo pergyvenimus, 
patirtus, susidūrus su NKVD viršūnėmis, profesorius šitaip sako: 

"Pagaliau įsakė apsigalvoti ir kitą kartą ateiti su pasiūlymu, ką 
galėčiau duoti už sūnaus paleidimą. Nesunku suprasi, kęfcį pasiūlymą 
norėjo gauti." <Žifir. Į Laisvu Nr. 22, 1941 m.)." • " 

. (Bus.daugiau) 

Home Emergency Hospital 
Equipmnet. čia pat bitininkas M. 
Mynanes iš Dambury, Conn., 
pardavinėjo medų. Anot vieno 
dalyvio, įspūdis buvo, kaip kar
navale ... 

Vietos spaudoje piknikas pla
čiai paminėtas. 

Rengimo komisija buvo:, M. 
Gureckas, Bronius Dūda, Albi
nas Košlis, Petronė Stanikienė, 
St. Geonaitis, Antanina Colney, 
Algis Gureckas, Vladas Valys, 
Ona Kušlienė, Marė Druteikienė, 
Antanas Vaišnys, Jadvyga Stul-
ginskaitė. Programos vedėjas — 
dr. M. J. Colney. 

Dalyvis 

WATERBURY, CT. 
CONNECTICUT LIETUVIŲ 

KONFERENCIJA 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

centrui pritariant, spalių mėh. 
29 d., 2:00 vai. p. p. L. P; N. Klu
bo svetainėje, 48 Green St., Wa
terbury, Conn., šaukiama Con
necticut lietuvių konferencija. 

Visų lietuvių kolonijų: Anso-
nia, Bridgeport, Hartford, New 
Britain, New Haven, Torrington, 
Waterbury ir kitų draugijas pra
šoma išrinkti po du delegatus, ir 
nuo kiekvienos draugijos po vie
ną nuo kiekvienų 25 narių. Kvie
čiama gausiai atsilankyti. Smul
kesnių informacijų galima kreip
tis pas vietos ALT pirmininką 
A. J. Aleksį, 76 Center Ss., Wa
terbury, Conn., tel. 5-0025. 

RAUDONŲJŲ UŽTARYTOJAI 

Rugsėjo 19 dieną Waterbury 
American buvo pranešta, kad 
ir eile šio miesto gyventoj pasi
rašė protestą Kongresui prieš 
antikomunisinį įstatymą. Tarp 
pasirašiusiųjų matoma ir Dr. 
bei Mrs. John S. Starieslow ... 

J. S. 

ROCHESTER, N. Y. 
LIETUVIŲ DIENA 

Kaip ir kitais metais, Lietuvių 
Dieną surengė ALT skyrius. 

Įprastiniam automobilių para
de dalyvavo apie 100 tautinių 
spalvų kaspinais, vėliavėlėmis ir 
lėlėmis papuoštų mašinų. Schut-
zen Parke įvyko ALT pirmininko 
P. Norkeliūno rūpesčiu suruoštas 
tradicinis piknikas, kurį paįva-
rino muz. Armono vedamas cho
ras ir tautinių šokių grupė. Pelno 
gauta $560. Pageidaujama, kad 
kitais metais tokia šventė būtų 
rengiama gražesniame parke, su 
didesne programa ir kad būtų 
pakviesta ir kitataučių svečių. 

TAUTOS ŠVENTE 

Rugsėjo 8 dienos tautas šven
tės proga atitinkamas iškilipes 
surengė P. Liet. Bendruomenės 
skyriaus valdyba. Po JAV ir Lie

tuvos himnų buvo raišy^ej©1 

Jankaus paskaita. Skyriaus pir-
pirmininkas <lail. L. Vilimas bai
giamajame žodyje pranešė iš, 
IVashingtonp gautą atsakymą į 
birželio 15 d. proga nusiųstą re
voliuciją ir pasidžiaugė, kad pa^-
rapijos mokykloje įvedamos. lie
tuvių kalbos pamokos. Klebonui 
J. Bakšiui susirinkusieji dėkojo 
Nuoširdžiu plojimą. 

LIETUVIŲ KAVJNJį, 
fifrergingi naujakuriai — A. 

Beresnevičius, F. Mackevičius, J 
Valiukėnas ir H. žemelis koope-
|aciniais pagrindais įsteigė kavi
nę — užkandinę "Baltic*', Mud-
Son Ave., 521. 

Šiai bealkoholinei įstaigai, ži
noma, bus sunkiau laikytis, negu 
"saliūnams", tačiau drąsiems 
verslininkams linkėtina koge-
fiausio pasisekimo. P. 

NASHUA, N. H, 
GEGUŽINĖ IR KOVA DfiL JOS 

Rugpiūčio 27 dieną čia nese
niai įsisteigęs Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos skyrius su
rengė gegužinę. 
. Meninę dalį atliko iš Worces
ter, Mass., atkviestas Tremtinių 
Meno Mėgėjų Ratelio choras ir 
tautinių šokių grupė. 

Skambi lietuviška daina visus 
pradžiugino. Tautiškai pasipuošę 
šokėjai išjudino iš apsnūdimo. 

Anot vietinių lietuvių, tai pir
ma taip gražiai pavykusi gegu
žinė Našvėj. 

Bet dėl tos gegužinės įvyko ir 
gana aštri kova. 

Tremtinė Antanavičienė Čia 
pat sudarė tautinių šokių šokėjų 
grupę ir padėjo nemaža vargo jai 
parengti. 

Vietos klebonui buvo žinoma, 
kas rengia gegužinę, ir buvo ži
noma, kad šokėjų grupė rengiasi 
dalyvauti jos programoje, nes 
jam buvo sumokėta 10 dolerių, 
kad apie gegužinę pąskelbtų. 

Pinigus klebonas priėmė ir 
pažadėjo paskelbti per du sek
madienius. Bet vieton skelbęs, 
jis pradėjo pikčiausią akciją, 
kad niekag į gegužinę neitų, nes, 
esą, ją rengia ateistai. 

Pirma bandė grasymais pri
versti narius gegužinės nereng
ti. Pagaliau visi trys kunigai 
(vienas iš jų ką tik neseniai at
vykęs) ėmė kurstyti tautinių šo
kių šokėjus, kad atsisakytų da
lyvauti programoje. Vargoninkui 
uždraudė gegužinėje groti, nors 
buvo apsiėmęs ir buvo sutarta 
dėl atlyginimo. Paskutinę dieną 
prieš gegužinę ši akcija kuni
gams pavyko. Vargoninkui teko 

paklausyti... Paklausė to teroro 
ir jaunieji šakėjai. Kai kurie t§-
vai net su ašaromis apgailestavo, 
kad negalės pamatyti gražaus 
vaikų pasirodymo. Daugelis žmo
nių pasipiktinę tokių klebonijog 
"totalistiniu" elgesiu £'• 

DETROIT, MICH; 
ALTS SKYRIUS TURI 

JAU 70 NARIŲ, 
Poatostoginis Amerika#*' 

tuvių Tautinės Sąjungos 4-to sk. 
susirinkimas įvyko pereitą sek? 
madienį, rugsėjo 24 d. Tarp ki
tų reikalų buvo pradėtas vienas 
ypatingai svarbus darbas: pra
dėtas organizuoti jaunimo sky
rius, kuris netrukus pradės veikT 

ti. Taip pat nutarta surengti ei
lę koncertų, vakarų, paskaitų, 
kviečiant menininkus ir prele
gentus taip pat ir iš kitų vieto
vių. '1 

Skyriuje dabar-yra 70,narių^ 
vis daugėja. Nemaža yra ir vie
tinių lietuvių, kurie noriai stoja 
veikti kilnios tautinės idėjos la
b u i .  i  . ' T  

Skyriaus valdyboje dabar yra: 
pirm. J. Kripas, visepirm. H. 
Raubienė ir A. Gilvydis, sekr. 
J. Švoba, išd. J. Juška. 

Skyriui daug pagelbsti patari
mais ir darbu ALTS Apygardos 
pirmininkė, žinoma visuomeni
ninke, kultūrininkė ir tremtinių 
geradarė Marija Sims. 

VL Pauža. 

DAYTON, OHIO 
IŠVYKO PAKŠTO ORKESTRAS 

Rugsėjo 17 d. B. Pakšto orkes
tras, išvykdamas į Chicagą, su
rengė atsisveikinimo vakarą, ku
riame buvo graži koncertinė pro
grama, atlikta pačių orkestro da
lyvių, ir kurios metu B. Pakštas 
tarė visų išvykstančiųjų vardų 
atsisveikinimo žodį, dėkodamas 
visiems, kurie padėjo jiems čia 
atvykti ir žengti pirmus žings? 
nius šioje šalyje. 

Daytoniečių vardu jautriai ir 
susijaudinęs kalbėjo kun. V. Ka-
tarskis. Visiems orkestro daly* 
viams buvo įteikta gėlių ir gra
žus Lietuvos Vytis. Nuo parapi
jos choro, kuriame beveik visi 
pakštiečiai irgi dalvavo, atsivei-
kinimo žodį tarė P. Ambrozaitis. 

Dabar tie vyrai linksmins či-
kagiškius tenykščiuose tremtinių 
namuose. Mes linkim jiems ge
riausio pasisekimo, bet vis dėlto 
labai apgailestaujam, kad jie 
mus apleido, nes jie buvo labai 
atgaivinę mūsų kolonijos gyveni
mą. Net ir kitataučiai žavėjosi, 
jų muzika ir dainomis ir pavydė
jo mums. J. A. Urbonas. 

•PAKELIUI Į MIRTĮ — 
G. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

TfttiRyti galima ir laiškais! Prašykit informaciją paltu! 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8 1.0AN ASS'Ni 

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

pareikalavimus 
Turtas per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2V4 milijono 

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

Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys 

JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR. 
4102 Archer Avenue Chicago 32, Illinois 

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

Tfęčjadieniais nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 IVi S vąk. 
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JAUNOJI KARTA D1Bvos 
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KA JAUNIMAS RAŠO? 
Jaunosios Kartos redakcija į 

savo klausimą, "Ar nelaikas 
pradėti jaunimui daugiau rašy 
ti ?", gavo eilę laiškų, kurių min
timis norėtų pasidalinti su savo 
skaitytojais. 

Už tuos laiškus redakcija nuo
širdžiai dėkoja, nes ji nieko dau
giau nesiekia, kaip tik jaunimo 
susidomėjimo jam skirta spau
da, fiesvarbu, ar jis mūsų kelia
moms mintims pritaria, ar jas 
kritikuoja. Didesniame jaunimo 
judėjime kaip tik glūdi tų naujų 
kelių ieškojimas, kuriais eidami 
jaunieji lietuviai išeivijoje gy
ventų pačiu tikslingiausių gyve
nimu. Juk, iš tikrųjų, ir tas 
mūsų didžiulis noras, kad jau
nimas daugiau rašytų, ir yra tik 
noras, kad jaunimui būtų leng
viau atrasti minėtus tikruosius 
gyvenimo kelius, kad jis ir save 
geriau pažintų ir išryškėtų jo 
likimu besisielojantiems. 

Bet ką jaunimas rašo? 
Beveik visi jaunieji, atsiliepę 

f mūsų keliamas mintis, pareiškė 
norį daugiau jaunimui skirtos 
spaudos ir didesnio susirūpinimo 
jaunimo reikalais. Esą, dabar 
jaunimas turįs per mažai gali
mybių rašyti, nes kas gi spaus
dinsiąs pirmuosius ir bandomuo
sius jaunųjų kūrinėlius... Jei 
būtų daugiau jaunimui skirtos 
specialios spaudos, jie, esą, dau
giau rašytų. 

Jaunimas nerašąs dar ir dėl 
to, kad jį atbaidąs mūsų visuo
menės partinis susiskaldymas. 
Juk jie visi norį siekti vieno ir to 
paties tikslo: Lietuvos išlaisvi
nimo, tad kam tos partijos... 
Dėl to jie nerašą, kadangi esą 
pasijutę tarp tų partijų paklydę 
ir nežiną, kur rašyti. 

Pagaliau, jie nerašą, kadangi 
jiem esą dar sunku susiorientuo
ti naujame gyvenime. "Mes lyg 
miške paklydom, išėję į platųjį 
pasaulį", — rašo vienas jaunuo
lis iš Kanados, — "ir gyvenimas 
mums darosi neaiškus dėl to, kad 
mūsų turėtos idėjos tokios nepa
našios į pilką ir kasdienišką gy
venimą, kurį mes dabar gyvena
me. Ką tad rašyti?" 

Kai kuriems atrodė, kad nesą 
jokio pagrindo priekaištauti jau
nimui dėl pasyvumo spaudoje, 
nes jaunimas visai nesąs pasy
vus išeivijoje. 

Šalia to, beveik visi savo laiš
kuose nurodo, jog norint didesnio 
jaunimo judėjimo ir organizavi
mosi, jam reikia vadų. štai vie
nas iš Chicagos rašo:"Karalystė 
be karaliaus, demokratija be pre
zidento, kariuomenė be vado yra 
niekis, ji neturi savo reikšmės. 
Kariuomenė — tai mes. Mums 
reikia vado ir iš mūsų pačių tar
po." Tik jaunimo vadai, sako, 
turitų geriau pažinti dabarties 
jaunimo sąlygas ("O jie pažintų, 
jei būtų iš jų pačių tarpo", — 
rašo tas pats jaunuolis.). Jie su
prastų jų nuotaikas ir tada, kai 
jie dirba fabrikuose tarp mašinų 
ūžimo, kai dolerį kala, ir tada, 
kai laisvalaikiu žiūri kaubojiš
kų filmų. Reikia geriau supras
ti dabartinį išeivijos jaunimą 
atsižvelgiant ir į tai, kaip jis bu
vo auklėtas per tuos paskuti
niuosius metus. Jaunimo nuotai
kos esančios labai nutolusios nuo 
nuo idiliško bei romantiško Lie
tuvos gyvenimo. Užtat jie norėtų 
daugiau naujų temų, gvildenan
čių jų naują dabarties gyvenimą,, 

O vis dėlto, net ir po tų jauni
mo laiškų bei pasipasakojimų^ 
mes norėtumėm pakartoti mintį, 
kad jaunimas išeivijoje turėtų 
pats sukurti didesnį savo judėji
mą, turi nugalėti nepalankias 
sąlygas ir pats rūpintis savo 
spaudos išplėtimu. ' 

Nes kas gi steigs daugiau 
specialiai jaunimui skirtų žur
nalų, jeigu net ir į tą mažą laik
raščio kampelį pats jaunimas 
taip retai teatsiunčia savo kūry
bos. Argi jaunimas norėtų, kad 
tik vyresnieji juos trauktų į 

paviršių, kada jaunimas pat$ 
juk yra veržlumas ir gyvybe. 

Mes norėtumėm pacituoti Ado
mą Mickevičių: "Paduok, jau
nyste, man sparnus ...", tik bi
jome priekaištų, kad tai jau per
daug girdėta mintis, ne vie 
nam iš jaunųjų gal ir baigiamųjų, 
egzaminų tema buvusi... 

CIVILIZACIJOS IR KULTŪROS 
KLAUSIMU 

Vienas iš laiškų 
Gerbiama Ponia Redaktore, 

Man perskaičius Jūsų 1950. 
8. 17. vedamąjį "Ar nereikia 
jaunimui pradėti daugiau rašy
ti?", kilo abejonės, ar turi pa
grindo tie priekaištai, kuriuos 
Jūs adresavote tremties jauni
mui dėl pasyvumo spaudoje. 

Kad jaunimas turi pratintis 
rašyti, tuo niekas neabejoja. Bet 
ar yra sąlygos jaunimui su savo 
kukliais kūrinėliais pasirodyti 
bent kur Amerikos Lietuvių 
spaudoje ? Ar yra bent koks lie
tuvių jaunimo leikraštis? Pasa
kysite, taip — yra Ateitis. Ta
čiau ir ji jaunimui "perkieta", 
nes apsikrovusi daugiausia filo
sofiniais straipsniais. Gerai, kad 
p. A. Jankevičiūtė turi neabejo
tiną talentą, su kuriuo net Drau
go konkurse sugebėjo išplėšti 
pirmąją premiją. Duok, Dieve, 
daugiau tokių lietuvių tautai! 
Dirva ar nebus vienintelis laik
raštis, įsteigęs jaunimo skyrių. 
O daugiau — negirdėt. 

Kita periodinė ir neperiodinė 
lietuvių spauda turi pakankamai 
rimtų straipsnių ir neatidėlioti
nų rašinių, kuriais užpildo savo 
puslapius. O mėgėjai ar prade
dantieji rašyti neturi ten vietos. 

O pagaliau, ar galima taip ak
lai tvirtinti, kad jaunimas vi
sai pamiršo plunksną? Juk 
straipsnių autoriai ar korespon
dentai nerašo amžiaus po savo 
kūriniu. Aš tikiu, ne vienas jų 
priklauso ir jaunajai kartai. Ne
galime pamiršti, kad Ateitis jau 
senokai yra paskelbusi jaunimo 
literatūrinį konkursą, kur tik
riausiai savo novelėmis ar apsa
kymėliais pasireikš, ne vienas 
jaunasis rašytojas. Nemanau, 
kad čia jau būtų viskas lietuvių 
jaunimo literatūriniame gyve
nime. O ar galima iš saujelės čia 
esančio tremties jaunimo reika
lauti šimtų, kurie būtų litera
tūrai pardavę savo sielą? 

Ar negalėjo mūsų literatūri
niai išminčiai vietoj naujo kul
tūrinio žurnalo įsteigti j&unimo 
laikraštį? Aš manau, jis būtų 
daugiau naudos atnešęs lietuvių 
kultūros kūrybai ir literatūros 
istorijai, negu anas. y 

Aš jokiu būdu nenoriu teigti, 
kad jaunimas jau yra atidavęs 
savo duoklę lietuvių literatūrai. 
Visai ne. Jaunimas čia turi kur
ti ir rašyti dvigubai daugiau 
negu kur kitur, kadangi tiek 
jaunų lietuviukų visai lietuviško 
žodžio nepažįsta. Reikia užpildy
ti spragą. O, be to, ateis kartą 
toks laikas, kad senųjų vietas 
reiks užimti. Be pasiruošimo 
mes to neįstengsim. Tik pir
miausia reikia sudaryt sąlygas, 
kad jaunųjų rašiniai galėtų iš
vysti spaudą. Tada jais pasi
džiaugtų ir jaunieji, ir senieji. 
O kai tokių sąlygų nėra, tai, man 
rodos, pulti jaunimą dėl. pasyvu
mo yra netikslu. 

Su pagarba 
R.Kežys... 

r 

— Niekad nežiūrėk į kariuo
menę, kaip į spektaklį. Kiekvieną 
dieną ji gali būti pašaukta gel
bėti tėvynės ir ją gali išguldyti 
priešo kulkos. Išgirdęs "Valia ar
mija!" įsivaizduok kūnais nu
klotą ir krauju nušlakstytą lau
ką, ir kajriuontenės sveikinimas 
išsiverž tau iš gilumos širdies, o 
tėvynės vaizdas tau atrodys dar 
didesnis ir svarbesnis. 

Edmondo de Amici 

Prieš kiek laiko Amerikos lie
tuvių spaudoje pasirodė diskusi
nių straipsnių dėl Amerikos kul
tūros lygio ir dėl kultūros sąvo
kos iš esmės. Tokios ir panašios 
diskusijos yra sveikintinos. Mes 
l i e t u v i a i ,  y p a t i n g a i  n a u j i e j i  
tremtiniai per, palyginti, trumpą 
laikotarpį išgyvenome įvairius 
socialinius bandymus ir perke
liavome eilę kraštų su įvairiu 
kultūriniu ir civilizaciniu lygiu. 

Bandydami savo išgyvenimus 
ir pastebėjimus išnagrinėti ir iš
diskutuoti, mes gauname labai 
vertingą progą giliau suprasti 
visuomeninio gyvenimo reiški
nius, įgyti kritišką žvilgsnį ir 
pakilti aukščiau kasdieninio gy
venimo lygio. 

Ne be reikalo sakome, kad 
sunkūs pergyvenimai asmenis, 
nenustojusius kontrolės ir kriti
kos, stiprina ir ugdo, o tuos, ku-. 
rie nesugeba giliau įžvelgti—-
sužlugdo. 

žinoma, tokios diskusijos ypa
tingai naudingos jaunimui, nes 
jaunimo pirmoji pareiga yra sa

vo intelektualinių galių ugdymas. 
Iš pasirodžiusių straipsnių šia 

tema matyti du pagrindiniai nuo
monių poliai. Vieni didžiausį kul
tūros laimėjimą mato Amerikos 
civilizacijoj, kiti kultūrinį lygį 
nori matuoti meniniais bei lite
ratūriniais laimėjimais bei tau
tos susidomėjimu jais. 

Taigi pirmutinis klausimai* *—? 
kultūros sąvoka iš esmės. Ji yra 
daugiau jaučiama, intuityviai su
prantama, negu apibrėžiama, — 
kaip ir dauguma plačiai vartoja
mų sąvokų. 

Visiems yra žinomas- skirtu
mas tarp civilizacijos — ekono
minės gerovės bei technikos ly
gio ir kultūros. Kultūra mes no
rime nusakyti dvasinį visuome
nės ir atskiro asmens lygį. 

Kadangi vertinamos žmogaus 
dvasinės vertybės yra įvairios, 
tai labai plati ir įvairi yra ir 
kultūros sąvoka. 

Pati svarbiausioji ypatybė yra 
moralinis lygis, objektyvumas, 
charakterio ynatybės. garantuo
jančios gerą visuomeninį sugyve
nimą ir padedančios sukurti 
sklandžią organizaciją. 

Toliau seka intelektualinės 
vertybės : aukštas išsilavinimas, 
pažangos siekimas, domėjimasis 
mokslu ir jo problemomis, geras 
skonis ir tt. 

Mes dažnai meną laikome ne
atskiriama kultūros dalimi. Bet 
tain nėra. Galima įsivaizduoti 
labai aukštos klasės menininką, 
kuris savo kitomis ypatybėmis 

JAUNOSIOS LIETUVOS 

H I M N AS 

Maironis 

Jaunoji Lietuvos karta, 
Tėvų pamilus brangią sali, 
Už ją, už ją, kiek jėgos gali, 
Širdim galinga ir karšta 
Ne už skriaudas vien proletaro 
Visos tautos varyti baro 
Į darbininkų eilę stok 
Plačiausiu mostu užsimok. 

Pagerbęs milžinus tautos 
Ir darbus savo pirmtakūni|, 
Patsai auk ateičiai galiūnu 
Ir savo prievolės šventos 
Įnešti irgi savo dalį 
Darbais palaimint broliu laft 
Jaunime pažangus atmink! 
Garbės sau kelią pasirinki 

Ant išvyniotos vėliavos 
Kilniai išrašę: už tėvynę! 
Rankas sau draugiškai supynę 
Pirmyn, Jaunime Lietuvos! 
Pirmyn aukštai tarnaut idėjai, 
Šviesesnės ateities kūrėjai! 
Pirmyn, jauni draugai, pirmyn 
Kaip Vilniaus Bokštai vis 
"įj j m i • aukStyn'! 

visiškai nėra kultūringas asmuo. 
(Tokių pavyzdžių neretai pasi
taiko). Ir atvirkščiai — labai 
kultūringas asmuo gali tačiati vt«. 
siškai nesidomėti menu. 

Ta prasme mes esam jauno
sios mūsų literatūros aukos, kuri 
ta prasme yra rusų tradicijų se
kėja. Literatūroje menininkai 
dažniausia esti mums rodomi pa
versti aukščiausios kultūros as
menybės sinonimu, o politiniai ar 
ekonominiai veikėjai, ypatingai 
turintieji nuosavą, kapitalą, re
prezentuoja dažniausiai neigia
mus tipus. 

Objektyvi statistika, jeigu ją 
galima būtų padaryti, greičiau
siai, neparodytų ypatingesnių 
kultūros laimėjimų būtinai tik 
tik tam tikroje profesinėje gru
pėje (žinoma, kalbant apie profe
sijas, reikalaujančias intelektinio 
pasiruošimo). 

Taigi gali būti ir labai aukštos 
kultūros kraštas su labai žemu, 
meniniu standartu* 

Bet praktikoje taip nebūna, 
nes aukšto intelekto asmenys 
dažniausiai turi ir subtilų este
tinį jausmą, kuris aukšto inte
lekto aplinkumoje neišvengiamai 
pasireiškia aukšta klase. 

Teoriškai galima įsivaizduoti 
ir labai kultūringą visuomenę, 
tačiau visai žemos civilizacijos. 
Pavyzdžiui, didelė grupė kultū
ringų žmonių, priverstų gyventi 
tremtyje, -kur nors Sibire, pri
mityviausiose gyvenimo sąlygo
se. Ta grupė v ištiek liks kultū
ringa. 

Bet paprastai praktikoje ci
vilizacija ir kultūra žygiuoja 
lygiagrečiai, nes žmonės trokš
ta civilizacijos patogumų, o bū
dami kultūringesni paprastai su
geba jų daugiau ir pasiekti. Iš 
kitos pusės — kultūringai asme
nybei išaugti reikia ir palankių 
materialinių sąlygų, kurias gali 
garantuoti tik aukšta civilizacija. 

Kad kraštas ekonomiškai žy
dėtų, šiais laikais reikia aukšto 
technikos mokslų lygio, o tai ne
įmanoma be kitų gamtos mokslų 
aukšto lygio. 

Reikia geros krašto organiza
cijos, o tai neįmanoma be aukšto 
teisių mokslų lygio. 

Tik turtingas kraštas gali pa
skirti daugiau lėšų jaunuomenei 
auklėti ir mokslinti. 

Taip galvodami, mes greit ga
lime prieiti prie pirma minėtos 
klaidos ir sutapdinti civilizaciją 
su kultūra. Kaip tik Amerikos 
pavyzdys rodo, kad aukštojoje 
civilizacijoje ir ypatingai aukšta
me ekonominio gyvenimo stan
darte, kurie taip reikalingi kul
tūrai klestėti ir kelti, slypi ir 
tam tikri neišvengiami pavojai, 
kuriuos iškeltu ir yra šio straips
nio tikslas. 

Jau karo metu Lietuvoje visi 
pastebėjome įdomų reiškinį. Te
atrai, koncertai ir kiti meniniai 
parengimai blogiausiose karo 
meto ekonominėse sąlygose bu
vo žymiai gausiau lankomi, kaip 
gerais laikais. Nepaprastai paki
lo laikraščių ir knygų tiražai. Tą 
patį reiškinį matėme ir Vokieti
joje tremtinių tarpe. 1948 metų 
valiutų reforma žymiai pagerino 
gyvenimo sąlygas, bet tuojau su
davė didelį smūgį išsiplėtusiai 
kultūrinei veiklai. 

Kodėl taip yra? 
Sunkesniais laika!#, ypač pi

nigui neturint tikros vertės, ne
galint matyti aiškios ateities, 
žmonės neturi tikslo, taupyti, o 
svarbiausia, kad daug žmogaus 
mėgiamų malonumu,, kaip ska
niai pavalgyti, gražiai pasipuoš
ti, keliauti ir tį., tada nepasie
kiami. Kinas, teatras, koncertai, 
spaudą tokiose aplinkybėse lieka 
kone vieninteliai priešinami ma
lonumai, todėl daugelis jr puola 
prie jų. Tuo galima paaiškinti ir 
tai, kodėl Rusijoj yra labai gy
vas meninis gyvenimas. „ 

Š v i e s u s  š e š ė l i s  
(Tęsinys iš pereito JK numerio) 

Petras vėl sėda prieš krosnį, 
vėl pasiremia delnais smakrą ir 
stengiasi su visomis smulkmeno
mis įsivaizduoti vakar vakarą. 

Nori dar kartą pergyventi 
maloniausias gyvenimo valandė
les: 

. . .  T a i p  p a t ,  k a i p  šiandien, kū
renosi atviras platus krosnis, 
linksmai spraksėjo malkos, vin
guliavo, raitėsi auksiniai liepsnų 
liežuvėliai. Taip pat sienomis 
blykčiojo raudoni šviesos atspin-
duliai, o iš kerčių šliaužiojo, tą
sėsi gūdūs šešėliai... 

. . .  š t a i ,  r o d o s ,  s ė d i  j i e d u  s u  
Irka prieš ugnį toki nepaprastai 
susitelkę, ramūs. Apsivilkusi bal
ta palaidine jaukiose kambario 
sutemose, paslaptingoje šešėlių 
simfonijoj, ji pati atrodė lyg 
šviesus šešėlis — lyg saulėtas 
gyvybės tonas gūdžiose funeralo 
akorduose. 

Sėdi arti susiglaudę. O akių 
lėlutėse liepsnos atspinduliais gi
liausi slėpiniai reiškiasi. 

. . .  J i s a i  k a l b ė j o  a p i e  l i e t u v i ų  
dailę: — apie čiurlionies garsų 
sonatas — vizijas ant drobės 
dažais išgiedotas, apie Sasnausko 
giesmes, rimties akordais siū
buojančias ir maldos ekstazėje 
"Requiem" dangiška harmonija 
skambantį, apie Vydūno "Pra
bočių šešėlius" ir "Amžiną ug
nį" — amžinos šviesos ir meilės 
reiškėją — ir daug dar jai kal
bėjo, svajojo. 

. . .  K a m e  g i  ieškoti gyvenimo 
paramos, nuovargy poilsio, dar
bui įkvėpimo ? ... 

Tartum ne jis kalba. Siela pati 
reiškiasi, gelmėse saugoti jaus
mai prabyla. 

O ji sako jam taip nuoširdžiai, 
šiltai: 

. . .  —  M e i l ė j e . . .  —  i r  l ė t a i  
į akis pažvelgė. 

• . .  —  K a d  n i e k a s  n e m y l i . . . —  
nė nejuto, kaip pasakė. Geriau 
būtų nesakęs. 
. . .  B e t  j i  l a i s v a  r a n k a  j a u  a p k a -

MYKOLAITIS PUTINAS 

bino jf per petį ir priglaudė gal
vą. 

. . .  —  A š  m y l i u  . . .  
Ty stelė j o iš kampų šešėliai, — 

skečiasi, plinta, auga — už ka
napos sustojo ir apsiaubė, su
vėlė visa... 

Staiga — takšt, takšt, takšt į 
duris. 

Pašoko Petras iš svajonių. 
Duryse stovi kažkas apykak

lę pastatęs, snieguotas. Pasuko 
elektrą — žiūri: Pranas. 

Sviedė Giedrūnas apsnigtą ke
purę į kampą, šoko, apkabino 
Petrą ir am bučiuoti. Loštelėjo 
šilėnas: 

—  A r  t u ?  . . .  S a k y k ,  k a s  y r ?  
O Pranas padėjo jam ant pe

čių abi rankas — toks nepapras
tai nušvitęs, susijaudinęs, akys 
žiba — ir sako rimtai, iškilmin
gai, stačiai akysna žiūrėdamas: 

— Aštuntą sausio dieną Lie
tuvių Tautos Taryba Vilniuje pa
skelbė Lietuvą nepriklausoma 
valstybe. Vokiečiai, po ilgos ko
vos, priėmė savistovybės formu-
lą — ir jis, staiga pametęs savo 
rimtumą, vėl apkabino šilėną. 

— Ar tu supranti? Lietuva 
nepriklausoma! Brolyti! Tiek 
laukus, tiek kentus . 

čia Prano balsas nutrūko ... 
Sumišo šilėnas. Nebežino nė 

ką daryti. 
— Palauk! Kaip gi tad ? ... 

Iš kur žinia? Pasakyk gi! — 
Giedriūnas nieko neatsakė, tik 

pakišo jam popierio lapą. Stvėrė 
Petras. 

— Jono telegrama iš Stock-
holmo! "Vokiečiai priėmė nepri
klausomybės projektą. Aštuntą 
sausio Taryba skelbia... 

Nebaigė skaityti, šoko prie 
Prano, apkabino jį ir spaudė, bu
čiavo ... Paskui šoko ant kėdės 
ir mosuodamas lapu sušuko, tar
tum tūkstančiams žmonių šauk
damas : 

— Valio, nepriklausoma Lie
tuva!!! . 

— Val!o-o! — siūbtelėjo Pra-

Kas gi atsitinka gyvenimo 
standartui kylant? 

Moderni technika žymiais šuo
liais didna žmogaus darbo našu
mą. Techniškai pažangiuose kra
štuose, kaip, pav., JAV, darbi
ninkas pagamina per tą patį 
laiką apie 2 — 3 kartus daugiau, 
negu prieš 20 — 30 metų. Dėl 
to kyla dirbančio žmogaus atly
ginimas, tai yra, dirbąs žmogus 
už savo darbą gali gauti 2 — 3 
kartus daugiau vertybių. O me
niniame patarnavime tokios 
techninės pažangos negalima pa
daryti. Taigi už meninį patarna
vimą šiandien amerikietis kito
mis vertybėmis moka lygiai tiek 
pat kartų brangiau, kiek kartų 
daugiau pakilo jo darbo našu
mas. , 

Imkime tokį pavyz^Į. New 
Yorko gyventojui šiandien nu
eiti su žmona į operą vieną kar
tą per savaitę kaštuoja 10 — 
12 dolerių, arba 56 doleriai per 
mėnesį. To pakanka išmokėti nu
pirktą naują automobili. Pasa
kykite, kiek Lietuvoje būtų likę 
nualatinių lankytojų, jei jiems 
būtų buvę pasakyta: "Jei Tams
ta dvejus metus neisi į teatrą, 
tai tuojau gauni naują liuk
susinį automobilį!" Taigi aiš
ku, kad ekonominė civilizacijos 
pažanga neigiamai veikia meninį 
gyvenimą. 

Kaip jau minėta, mažesnis ar 
didesnis nesidomėjimas menu 
dar nėra kultūros mastas. 

Daug didesnį nuostolį plačiųjų 
masių kultūrai sudaro laisvo 
laiko neturėjimas, žmogus gy
vena ne tada, kai jis dirba, gal 
būt, net jam gana nemalonų dar
bą duonai uždirbti, bet tada, kai 
jis daro tą, ką jis nori daryti, 
kas jam malonu. 

Yra žinomas faktas^ kad spe
cializuotoje pramonėje šiandien 
yra labai maža belikę darbų, ku
rie gali sudaryti žmogui malonu

mo. Tačiau šiandien amerikietis 
džiaugiasi kiek galima ilgiau, iš
buvęs fabrike, nes jo parduotas 
laikas yra gerai apmokamas ir 
jis už uždirbtus pinigus gali įsi
gyti pageidaujamų vertybių. 

Šiandien daug kas iš mūsų ste
bisi, kad naujai atvykusios mo
terys, palikusios vaikus, skuba 
į darbą. Sako "dolerio kalimo liga 
apsirgo" ... O tas susidomėjimas 
darbu yra ne dėl kokios ligos, bet 
tik dėl paprasto darbo ir atlygi
nimo santykio. Jeigu Europoje 
(ir Lietuvoje) už metus paprasto 
darbo moterys galėtų nusipirk
ti puikią mašiną ar apstatyti 
gražiais baldais butą, —irgi vi
sos norėtų dirbti. 

Taigi peršasi išvada, kad tei
singesnis yra pasakymas, jog 
žmonės daug dirba todėl, kad jie 
yra turtingi, o ne todėl turtingi, 
kad daug dirba. Turtingas kraš
tas moka daugiau darbininkui, 
skaičiuojant vertybėmis, kaip 
neturtingas, ir tai yra svarbiau
sias darbštumo akstinas. 

Jeigu šiandien kas Rusijos 
darbininkui už antvalandį mo
kėtų 15 svarų cukraus ar pana
šiai, tai eilinis darbininkas dirbtu 
iki užsimušimo iš nuovargio, jei 
tik jo niekas namo neišvarytų. 
Toks susiinteresavimas darbu, 
aišku, dar daugiau kelia tautos 
ūkio našumą, bet nepalieka laiko 
šalutiniams užsiėmimams, vispu
siškam žmogaus ugdymui, do-
mejimuisi menu, mėgėjišku mok
slu, politika ir tt. 

Be abejo, kaip jau minėta, di
desnis tautos turtas teikia dau
giau galimybių kultūrinei pažan
gai. čia iškeltas ir vienas neigia
mas reiškinys. Aišku, turtingą 
tauta gali tą neigiamą reiškinį 
sumažinti, pav., sustiprindama ir 
prailgindama jaunuomenės mo
kymo ir auklėjimo laikotarpį. iBet 
apie tai kitą kartą. 

• B. T* 

nas ir, pats išsigandęs savo bal
so, nutraukė Petrą nuo "tribū
nos". „ 

Bet tas nerimo: 
— Brolyti! Tai bent naujie

na! Pagaliau gi sulaukėm, žinai, 
rodos gatvėmis bėgčiau ir šauk
čiau ... šimts paibelių! Tegul vi
si žino: Lietuva nepriklausoma! 
Na dabar tai mes padirbėsim!... 
Suorganizuosim valstybę, įvesim 
tvarką, nutiesim geležinkelius, 
užmegsim pfrekybą... Beje, ko
kios gi sienos? O jūra? O Prū
sų Lietuva ?.. • Na, apie tai 
paskui. Svarbu, kad paskelbta. 
A — a... aštuntą sausio, o šian
dien jau penkiolikta, vadinasi, 
pereitą antradienį — jau visa 
savaitė. Puiku, puiku! 

Bet Giedriūnas jau surimtėjo. 
Atsisėdo ant kanapos, susinėrė 
ant krūtinės rankas ir susi
mąstė. 

— Taip, Lietuva paskelbta ne
priklausoma, — prabilo lygiu 
balsu, — tačiau nemanyk, kad 
tuomi viskas ir baigta. Tai tik 
pradžia. Be abejo, teks dar daug 
kovoti, kol tą nepriklausomybę 
įvykdinsime — ir su tais pačiais 
vokiečiais, ir su rusais, ir su 
lenkais, ir dargi su saviškiais. 
O darbo, kiek darbo ... 

— Beje, gi tu ne viską per
skaitei, — pašoko jis atsiminęs. 
— Duokš telegramą. 

Ir rodydamas šilėnui ėmė skai
tyti: 

" . . .  A š t u n t ą  s a u s i o  T a r y b a  
skelbia Lietuvą nepriklausoma * 
metų vasario 16 dieną. 
Tuojau renkitės grįžti. Smulkme
nos laišku. Jonas." O telegrama, 
žiūrėk, adresuota man ir tau. 
Reiškia, kad mudu tuojau turė
sime grįžti Lietuvon. 

— Grįžti Lietuvon? Nu?! — 
šilėnas nušvito, bet tuoj ir vėl 
apsiniaukė. Skausmingai sutrau
kė antakius, lyg ką atminė, per
braukė ranka per kaktą ir ėmė 
vaikščioti po kambarį. 

— Nejaugi tuojau ir grįšime? 
— paklausė netvirtu balsu, lyg 
pats sau sakydamas. 

— žinoma, negi rytoj, — pa
tvirtino Pranas, — bet kuo grei
čiau, tuo geriau. Taigi turime 
rengtis, baigti reikalus, rūpintis 
pasais, kad gavus laišką ir pa
aiškėjus dalykams, tuojau galė
tume ir važiuoti. Brangi kiek
viena diena. 

Ir jis ėmė rengtis namo. 
— Taigi, žiūrėk, ateinantį 

sekmadienį šaukiame dideli su
sirinkimą. Paimsime didžiulę sa
lę, išpuošime, ištaisysime, — 
reikia tinkamai pranešti žmo
nėms ir paminėti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą. Prisi
renk ši tą pasakyti. Na, lik svei
kas! Aš dar turiu vienur kitur 
užsukti... — Ir draugai atsi
sveikina. 

Likęs vienas Petras ilgai nega
lėjo suvaikyti savo minčių. Mai
šėsi jos, mainėsi visaip, kartais 
lyg išsipindamas, dėjosi į neva 
priimtinas išvadas, tai vėl prie
šais puldamos ardė ir vertė ab
surdais, rodosi, nuoseklius pro
tavimus. O virš viso to chaoso 
sąmonėje spindėjo .tik dvi aiškios 
idėjos: 'kad jam reikia važiuoti 
dirbti į Nepriklausamą Lietuvą, 
ir kad jis myli ir yra mylimas 
iedaliai tobulos, kaip jam 
dėsi, ir gražios moteriškės —i 
rusaitės. 

Tos dvi idėjos stačiai plėšė 
šilėno sielą į dvi pusii. Kad jam 
reikia važiuoti ir jis ten važiuos, 
tai buvo aišku. Bet kaip gi Iri
na? Savo laimės jis gali išsiža
dėti, bet ar jis turi teisės griauti 
ir jos laimę? O tačiau reiks su
griauti. Tai bent kokiu bū
du padaryti taip, kad ji suprastų, 
kad jis, Petras, čia nekaltas, 
kad jis iš tiesų Lietuvai reikalin
gas, kad nejtart, jog jos nemyli. 

— Įkalbinėjimai, pasiteisini
mai čia mažai ką padės. Reikia 
pirma ji parengti. Tegu pati įsi
tikina. Pakviesiu ją sąįcmadienį 

( Perkelta į 6-ty pusi. ) 

* Iš tiesų Lietuvos nepriklau
somybe buvo paskelbta tik 191$ 
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IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
Nuo tfnfrtid., rugsėjo 28 iki šeštad., spalių 1 

W E S T I N G H O U S E  

TELE VIZIJOS APARATAS 

DOVANAI 

(0 kitų dovanų teks tiems, kurie atvyks pasiimti laimingų 
kortelių. Laimėjimo kortelės bus dovanai duodamos vi
siem*, ktifie per tą iškilmingo atidarymo laiką apsilankys. 
Laimėjimų traukimas bus šeštadienį, spalių 1 d., 8:00 v. v. 

Nėra būtina ten būti traukimo laiku, kad laimėtumėt. 

M*' 
Š H A K E R  H I - S P E E D  

SERVICE STATION 
SHAKER BLVD., PRIE EAST 116-tos GATVĖS 
Eagle Stamps prie kiekvieno pirkinio sudaro jums 

p a p i l d o m a s  s a n t a u p a s  

OHIO VIEŠŲ PATARNAVIMŲ KOMISIJOS 

NAUJAS PATVARKYMAS 
DĖL ŠILDYMO GASU 

VARŽOMI NAUJI GASO ŠILDYMO ĮRENGIMAI 

Dėl "nepaprasto padaugėjimo prašymų naujiems gasu šildymo 
įrengimams nuo Korėjos karo pradžios, Ohio Viešųjų Patarnavi
mų Komisija išleido naują patvarkymą, kuris veikia tuojau. 

Patvarkymas reikalauja, kad East Ohio Gas Company 
tiektų gasą naujiems šildymo įtaisams tik tiek, kiek ji gali pa
jėgti pakelti tą naują naštą. 

NENORMALUS PRAŠYMU UŽPLŪDIMAS 

Pridedamas piešinys rodo, kaip nenumatytai pašoko prašy
mų skaičius įrengti gaso šildymą dėl Korėjoj prasidėjusio karo. 

- M l .  

KOREAN WJttf JfcT' 
STARTED . 

JAN. m. 'MAR.' APIL 1 MAY1 JUNE1 JULY 'AUG.* SEPT.' OCT.1 NOV.' DEC 1 

Dėl to yra nustatytos šios taisyklės, kurios taikomos jau 
nuo dabar: 

1. Rašymai įrengti gaso žildypą naujuose pastatuose 
ir toliau bus tenkinami. ETE 
2. Tie, kurie dabar turi šildymo (rengimus kitokiu kuru, 
galės pakeisti įrengimus tik tiek, kiek bus atlikta įren-
gijnrtų naujose patalpose. Kur nepakeitimas sudarytų 
didėlių sunkumų, tiems bus teikiama pirmenybė. 

Šitie suvaržymai jokiu atveju neliečia gaso vartojimo jau 
lįamuose įrengimuose vrimui, vandens šildymui, šaldytuvams, 
ikalbihiams džiovinti ir kitiems reikalams. 

g§T. OI1TD ,<Hjg:dfta£ 

PABUDO MIEGALIAI 
* ( Atkelta iš 3-čio pusi ) 1 

kesčius, kas mokės už salę? 
Bet leiskim, kad viskas būtų 

gerai ir būtų pelno. Kokiu pa
grindu ta pusė turėtų būti ati
duota būtinai Tarybai ir Bal-
fui? Tiems reikalams turim au
koti visi yienodai, o ne ieškoti 
"atpirkimo ožių", kurie dirbtų, 
kaip bepročiai ir už mus sukeltų 
tuos piniguvs, o mes jaustumėmės 
atlikę didvyrišką darbą, kad nu
ėjome gero koncerto paklausyti 
Ir sumokė j qm už tai trejetą dole
rių. 

Vien jau tas faktas, kad toki 
koncertai įvyksta tokiose garsio
se salėse, man regis, kažin ar 
kartais ne dlaugiau reikšmės su
daro Lietuvos bylai ir tremtinių 
gelbėjimui, negu kelionės pas 
Achesono sekretorius arba pas 
Ispanijos ambasadorių ... Kas 
ne kas, o čiurlioniečiai savo dalį 
gio j srity jau yra atidavę 
su kaupu dar būdami Europoj, 
Ir atiduoda ją daugiau už dauge. 
lį kitų ir čia. Tuo tarpu jiems 
reikia nors kiek paramos, kad 
jų darbo sąlygos nors kiek page
rėtų. Tad teisinga būtų, jei visas 
jų koncertų pelnas eitų tik į an
samblio iždą (sau asmeniškai jie 
duoną užsidirba!), ir kad visuo
menė dar šalia to rengtų kokius 
piknikus ar ką tam darbui pa
remti. 

Kai čiurlioniečiai buvo dar 
anapus vandenyno, Taryba juk 
gi nieko nedarė, nei kad ansamb
lį palaikytų, nei kad jį čia per
trauktų. Balfas šiandien per laik
raščius dar ieško garantijų ūki
ninkams, amatininkams, kurie 
čia, vyktų kur nors pas kokio už
kampio farmerius, o čiurlionie-
čiams to nedarė. Niekas dėl to 
nepriekaištauja, bet niekas ir ne
užginčys, kad jų atsiradimas čia 
!r Tarybos i)f Balfo tikslams daug 

ŠVIESUS ŠEŠĖLIS 
(Atkelta iš 5-to pusi.) 

| mūsų susirinkimą. Pamatys vi
suomenės ūpą, pamatys didį tau
tos reikalą, prieš kurį nyksta vi
si asmens dalykai. Pamatys — ir 
pasakys: taip, jam reikia važiuo
ti. Pagaliau $)£no važiavimas bus 
nuspręstas, priimtas ir įsai-
Btytas dalykas, kurio nebeat-
šauksi. • 

Iš viso savo jausmų ir minčių 
chaoso gavęs tokių išvadų, Pet
ras pasijuto esąs nuvargęs. Nu
šlijo ant kanapos, išsitiesė aukš-
tienikas, sunėrė rankas po gal
va, užsimerkė ir sustingo. 

Davė valios mintims — ir jos 
plaukė, plaukė, tartum debesiai 
tylią vasaros dieną: vieni skaid
rūs, šviesūs; lengvučiai, kiti pil
ki, niaurūs šliaužia iš lėto, pave
jami ir paliekami anų šviesiųjų, 
— iškraipyti, visaip išvingiuoti, 
arba stačiai bevaizdžiais sklypais 
driekiasi vis į vieną šalį, vis į 
vieną... 

Ir staiga graudu pasidarė Pet
rui ir liūdna, be galo liūdna. 
... — Augau, vargau, skyniau 

kelią f gyvenimą vienų vienas 
vienintelis. Ir štai praskyniau. 
Po tiek kovų ir vargų pirmą gy
venimo žingsnį žengiant, štai su
tiko mane kadaise svajota meilė. 
Rodos buvau laimingas. O šian
dien?... jis karčiai nusišypso
jo: — šiandien turiu dvi mylimą
sias ... 

Ir pusbalsiai ėme niūniuoti 
mėgiamąjį poeto romansą, ku
riuo dabar kaip tik gerai galėjo 
išreikšti tų dviejų mylimųjų mei
lę: 

Jau niekas tavęs taip gilia! 
nemylės, 

kaip tavo jausmingas poetą. 
Nieks skausmo jau tiek 

niekados nekentės, 
kiek jis dėl tavęs, numylėta... 
Daina atgaivino šilėną. Nė ne

pajuto, kaip atsikėlė nuo kana
pos ir jau vaikščiodamas baigė 
tvirtu, ramiu ir įsitikinimo pilnu 
jalsu: 

Poetams lutiems numylėta 
ranka, 

Vainiką iš laurų nupynė. 
Tu jį bent atmint ar atminsi 

Ikada, 
Tu, jo numylėta Tėvynė? 

feikšmingesnis, negu daugelio ki
tų. O padėjo jiems čia atsirasti 
"kaž koki" privatūs asmenys... 
Tad gal ir čia galima pasakyti, 
jog tai buvo "margu sijonėliu 
apvilktas partinis reikaliukas"? 

Atvirai kalbant, nepatinka ir 
man, kam čiurlioniečiai negali 
savo koncertų rengti patys, kaip 
buvo CWelande padaryta. Vi
suomenės komitetų tuo tarpu dar 
neatsirado tokių, kurie to dalyko 
imtųsi. Todėl ir tenka, atrodo, 
tenkintis taip vadinamais ko
merciniais pagrindais paremtais 
patarnavimais. Tiesa, Pittsbur-
ghe buVo koncertai visuomeniš
kais pagrindais organizuoti, bet 
ir finansiniai rezultatai, berods, 
išėjo ansambliui nieku negeresni, 
kaip komerciniame būde. 

O vis dėlto, į tuos koncertus 
neteisinga taip žiūrėti, kad štai, 
gal kas nors iš to uždirbs, tai 
kam aš Čia dar remsiu. Tai yra 
pirmųjų ledų laužimas. Jei jie 
bus pralaužti, jei New Yorko ir 
Philadelphijos salės bus pilnos, 
tai ateity ir komersantai turės 
duoti geresnes sąlygas ansam
bliui. Todėl lietuvių visuomenė 
jokios klaidos nepadarys, jei pa
dės tas sales pripildyti. 

Rengėjai, žinoma, klaidingai 
padarė, kad leido susidaryti įs
pūdžiui, jog tai koncertai vieno 
laikraščio naudai. O tas įspūdis 
susidarė gal tik dėl to, kad tik 
vienas laikraštis aktyviai įtrauk
tas ar įsitraukė į tų koncertų 
propagandą ir kad iš viso, kaip 
dabar matyti, visas reikalų vedi
mas turi artimų ryšių su vienu 
laikraščiu. Tai be abejo duoda 
pagrindo kalbėti apie "partinį" 
ar asmeninį biznį. Bet tai ne es
minis dalykas. Ir kas ne kas, 
o jau snaudaliai tai dėl to netu
ri pamato priekaištauti. Jei "ne-
partiškumas" ar "visuomeninė 
vienybė" remsis tik nieko neda

rymu, tai pirmas pradėčiau šauk
ti "tegyvuoja partijos!" ... 

B. K. Naujokas. 

NOW YOU CAN BANK WITH 

GREATER SECURITY 

Each Saving Account 

flow insured up to 

$10.000 

Federal Deposit Insurance Corporation 

Member of Federal Reserve System 

THE LORAIN BANKING CO. 

600 Broadway - Lorain, Ohio 
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KLAUSIMAS 
Ar daug Clevelando namų 

turi televiziję? 

ATSAKYMAS: 
Vienas iš kiekvienų trijų! 

Kai televizija atsirado mtedtė; jt m* 
kėlė susijaudinimą. 

Visi jos norėjo — nes naujiena, nes 
pramoga, nes žinios ir vaizdai. O jų 
namai buvo tam parengti — jie turėjo 
geras sąlygas, pigų elektros patarna
vimą, pasirengusį ir belaukiantį. 

Televizija atėjo ir pasiliko... vie
nu iš daugybės stebuklų, kurie page
rino gyvenimą namuose daug daugiau, 
negu siekė drąsiausios elektros pionie
rių svajonės. 

Dabar The Illuminating Company 
tęsia darbą ir statybą tai dienai, kad» 
šios apylinkės elektros naudojimas ir 
reikalavimas bus kelis kart didesni^ 
kaip šiandien. 

Per penketą metų mes investuosim 
daugiau kaip $125,000,000 į naujai* 
jėgaines bei kitus įrengimus geriau* 
šioje šalies vietovėje. 

Tai dar vienas laisvos iniciatyvos 
darbo viešai gerovei pavyzdys — ini
ciatyvos, kuri davė Amerikai geriausi 
ir taupiausį elektros patarnavimą. 
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ANTRAS DIRVOS VAKARAS! 

' Bjrvoa vakaras pereitą sekmadienį 
praėjo su tokiu pasisekimu, kad nu
tarta. PAKARTOTI. Antras Dirvos va
karas bus spalio 22 d., t. y., už nepil
nu keturių savaičių. Bus tas pats vai
dinimas su papildoma programa. 

Plačiau apie tai bus paskelbta kitą 
savaitę. 

Teks kiek plačiau pakalbėti ir apie 
vakaro talkininkus, kurių buvo apie 
30 ir kurių pasiaukojimo dėka tega-

rffrUNKESE 
Įėjo įvykti tas daugiau kaip 500 žmo
nių malonumo suteikęs vakaras. 

Jie ryžtasi ir dar kartą tai padary
ti. Tai duos progos turėti tą malonu
mą ir daugeliui tų, kuriems šį kartą 
nebeliko salėje vietos, ar kurie dėl 
kitų priežasčių negalėjo dalyvauti. 

PAŽADĖJO APSILANKYTI 
GUBERNATORIUS F. J. LAUSCHE 

Am. Liet. Politinio Klubo pirm. P. 
J. Žiūrys gavo laišką iš Ohio guber
natoriaus F. J. Lausche, kuriame jis 

1 
SEKMADIENI 7 30VAL.VAK. 

Lietuvių Saleje, 6835 Superior Avenue 

K A L B Ė S  L I E T U V I A M S  

Ohio Atstovai Amerikos Kongrese: 

FRANCES P. BOLTON 
ir 

GEORGE H. BENDER 
Ii lietuvių puses kalbės — 

J U L I U S  S M E T O N A  

Meninę programą atliks: 

k f •  •iįtšn. 
SOFIJA RUDOKIENE 

" " JlJUUS KAZĖNAS 
GAILUTE KLIMAITĖ 

Įėjimos nemokamos. Kviečiam visus! 

RENGIA LIETUVIŲ POLITINIS KLUBAS 
tt»»r»XXT»rX»»irillI«XXXITIXTlTITg»XXgT»KXTTTTVTT3!Y. 

dėkoja už pakvietimą į lietuvių susi
rinkimą šį sekmadienį Lietuvių Sa
lėje (žr. žemiau dedapią skelbimą) 
ir žada jame apsilankyti, jei tikv ap
linkybės nesukliudysiančios. • - • , 

(GYDYTOJAS DR. D. DEGESYS 
ATIDARĖ SAVO KABINETĄ 

Prieš kelias dienas gydytojas dr. 
Danielius Degesys atidarė savo kabi
netą Clevelande, 7039 Sueprior Ave., 
(102 kamb.) Tai jau antras lietuvis 
gydytojas iš neseniai atvykusiųjų pra
turtina Clevelando gydytojų skaičių. 
Jų čia yra ir daugiau, bet kiti dar 
tebesipraktikuoja įvairiose ligoninėse 
ir rengiasi egzaminams. 

Gydytojas Degesys medicinos moks
lus yra baigęs Lietuvoje. Dirbo Kau
no antroj ligoninėj. Karo metu jis 
pasitraukęs iš Lietuvos dirbo Vienos 
chirurginėj ligoninėj, o po karo — 
Augsburgo miesto ligoninėj, chirurgi
niame skyriuje. Į Clevelandą dr. De
gesys atvyko prieš metus laiko. Čia 
tuoj pradėjo dirbti Polyclinic ligoninėj 
kaip rezidentas. Aatlikęs stažą, perėjo 
dirbti į Coroner įstaigą, kur ir da
bar tebedirba. Prieš kelias savaites 
išlaikė Ohio valstybinius egzaminus ir 
gavo teisę savarankiškai praktikuoti. 

Dr Degesys yra kilęs nuo Alytaus. 
Jis yra veikliai pasireiškęs ir visuome
nėje vikloje. 

MOTERŲ SĄJUNGOS VAKARAS 
Spalių 8 d., sekmadienį, Naujos pa

rapijos salėje Moterų Sąjungos 36-ta 
kuopa rengia vakarą su šokiais. Pro
gramoje dalyvauja Aukštuolienė, Ru
dokienė, Stempužienė. Pradžia 3:00 v. 

LIETUVIŠKOJ MOKYKLOJ 
šį šeštadienį pamokų nebus. Mokiniai 
į pamokas kviečiami susirinkti kitą1 

I šeštadienį, spalio 7 d, 9:30 vai rytą 
šv, Jurgio par. mokyklos patalpose. 

TĖVŲ SUSIRINKIMAS 
Kitą sekmadienį, spalio 8 d., 11:30 

vai. Lietuvių Salėje šaukiamas tėvų 
susirinkimas pasitarti lietuviškos mo
kyklos reikalais. Kviečiami tėvai ne 
tik tų mokinių, kurie tą mokyklą jau 
lanko, bet ir tų, kurie jos dar nelanko. 

INŽINIERIŲ DR — JOS VALDYBA 

Nauja Inž. ir Archit. D-jos Cleve
lando sk. valdyba pasiskirstė parei
gomis: Pr. Drąsutis pirm., A. Darnu
sis sttkr. ir Alg. Nasvytis v-bos narys. 

PRANAS ALEKNA 
pirmasis tremtinys, atvykęs pagal DP 
įstatymą, neseniai gavo žinią, kad Lie
tuvoj likusi jo žmona ir duktė esan
č i o s  j a u  S i b i r e .  ,  ,  . . .  

! HIPPODROME 
Nuo šeštadienio, spalio 7, rodoma 

"No Way Out", drama apie nusikaltėlį, 
kurs sudaro pavojų Amerikos did
miesčio gyvenimui, apie gydytoją, kurs 
atlieka gydytojo ir piliečio pareigas. 
Filmą yra apdovanota akademine pre
mija. Vaidina Richard Widmark, Lin
da Darnell, Sidney Poitier, Mildred 
Joanne Smith, Harry Bellaver, Stan
ley Ridges ir Dots Johnson. 

RENGIASI VASARIO 16-TAJAI 

Spalio 5 d., ateinantį ketvirtadienį, 
7:30 vai., Lietuvių Salėje, Am. Liet. 
Tarybos Clevelando skyrius kviečia 
Visų ' Clevelando lietuviškų organiza
cijų atstovų pasitarimą* Vasario 16 
iškilmių rengimo reikalu. Visos orga
nizacijos kviečiamos pasirūpinti būti
nai atsiųsti savo įgaliotus atstovus. 

Sveikintina, kad tuo reikalu susirū
pinta ne per vėlai ir tinkamu mastu. 

SIRGO ŠV< JURGIO PARAPIJOS 
KLEBONAS 

Klin. V. G. Vilkutaitis jau trys sa
vaitės yra pasitraukęs iš pareigų ir 
gydosi "Marymount" ligoninėje. Mums 
praneša, kad kun. Vilkutaitis sveiks
ta ir netrukus grįšiąs. > 

; ANTANINA AKELIENĖ 
ttttoifrdžiai dėkoja vfeiems dalyvavu
siems jos vyro VINCO AKlELIO lai
dotuvėse už gėles, palydėjimą ir pa
rodytą užuojautą. Ypač dėkoja už rrta-
lonų patarnavimą kun. Ivanauskui ir 
laidotuvių direktorei D. Jakubs. 

RKO Keith's lj05th 
su Lorain Day, Robert Ryan, Janis 

Rugs. 27 — 30: "Woman oij Pier 13" 
Carter. Spalio 1 — 3: for Two" 
su Doris Day. 

SLA 136 KUOPOS SUSIRINKIMAS 

įvyks spalių 1 d., sekmadienį, 11 vai. 
Lietuvių Salėje. Bus svarstomi svar
būs reikalai, kviečiami "visi narini 
dalyvsnti. 

į. Alekna, pirm. 

PARDUODAMI H 

dveji namai, trims šeimom», 5 4 

ir 5 kambariai, LINWOOD gatv. 

Kaina $7,800. {mokėti tik $2,000 

Kreiptis: P: P. Muliolis, 6606 Superior 

GRAŽUS K AM E AR YS 

vienam ar 2 vyrams ar 2 merginoms 
arba porai be vaikų 

1411 Ė. 82nd St. OA 1-8334 

Mūsų specialybe 
virtuviy, voniy, arky ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojape arba 
dažome kambarius 

• " \ -

K. ŠTAUPįs 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

• o s! 
tat 

Savings will always 

be important to the 
V." 

man who wants  to " 

look  in to  the  fu ture  

with a feel i n g vo f 

security and personal 

independence!  

Savers always welcome 

P A S I R E N K A M A  
iš 10 

Tavernų lankytojams duodaiha 
Black Label ir premijuoto alaus 
iš bonkų užmaskuotum etiketėm 

h 
#, « 

H -

I'" \y.; 
„v,. ' 
v' 
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DAUGIAU KAIP 6 BANDY
MUOSE IŠ 10 PASIRENKA 
CARLING'S Black Label ALU 

£jj_eresnės už premijuotą rūšies, populiria 
kaina — tai Black Label naujiena! Jei 

mėgstat lengvą sausą alų, Black Label pa
tiks. Del geresnio kvapnumo jį 
pasirinko 6 iš kas 10, bandant 
paslėpus etiketes. Pabandykit 

bonką, matysit kodėl. Kitą 
kartą reikalaukit forljny 
Blaęk Label alaus. * ; 

/-V, '• 

M. 
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IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMfil 

Kada jūsų namai,,arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugaftinti ugnies, kreipkitės į 
V. J. KERŠIS,, dėl ftpkainavi-
mo, ko visada • reikalauja ap-
draudos kompanijos $*rm, <»e-
g*u išmoka už nuostolius. • • <-»~ 

" P." J. KERŠET ^ 
609-12 Society for Saving BJ4 

Telef.: M Airi 1-1773. ' v * 
Rezidencija: PENINSULA 2521 

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORMM 

N EVIL CHINA RESTAURANT 
v - @Įeveland's Finest and Most Beautiful 

Eating Place 
CHINESE and AMERICAN DISHES 

1710 EUCLID AVE. 

CLEVELAND, OHIO 

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

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

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

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

ir Jungtinių Amerikos Valstybių valdžios, 

čia it šeštadieniais (subatomra) atidaryta iki 1 vai. p. p. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

HE 1-2498 
* i. 

67^2 (Superior Ave 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 

Popieriuotojaą 
'i * 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiatna 

nemokamai. 

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

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-0911 

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

ŽEMOS KAINOS MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi viela apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

P J KERSIS 
609-12 Society for Savings Bid g.—Cleveland, Ohio 

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

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

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

<ftiiflM|iinuMiiiiiiitiinnHHIll'l |nri||H| | | | | |»H||||HllHlinHIIIIHIIHtilllHHHI»nimiHIIHOIIIIIHIHI[3lllllllli;ilt3IIHimiHtnillllllHltlOig  ̂

GREETINGS AND BEST WISHES 1 

Joseph Portaro Presents 1 

"THE NEW LOOK" 
IN HAIRCUTTING & PERMANENT WAVING | 

MS. JOSEPH PORTARO — MR. & MRS. FRANK PORTARO | 
Our experienced staff ready to serve you: | 

FRANK PORTARO BEAUTY SALON | 
1359 Euclid Ave. • Liberty 1-7174 | 

13918 Cedar Rd., University Hts. FAirmount 1-1415 | 
Z 3-
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Metais pirmyn 1895-ais, Metais pirmyn 1^0-ais^^^^^jj^ 

Pilnai padengta apdrauda UTab 1-4515 

WM. B EBBS PAS NTS KG CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

J I J. S AMAS - JEWELER I 
s Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 3 
5 s 
| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

1 Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- § 
2 rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 2 
rjmivtftitiimHmMiiuimiiimmsifmKiuiimmmiiitmiMisi'iHiumtiiiiiifiiiiiiiiiiil 

JIONCKIEF 

i 

ŠILDYMO 
ĮRENGIMAI 

GAS # OIL • COAL 
THE HENRY FURNACE CO. ,  Medina, Ohio 

y 

AIR CONDITIONED 

OPEN DAILY 
11:30 to 1:00 A. M. 

Saturday to 4:00 A. \1# 

Sunday 12 A. M. to I A. M. 

Y O U N G ' S  
CHINESE AMERICAN RESTAURANT 

2112 Warrensville Center Road next to Hailed 
Caittonese Dinners, family stylo. For resorv.it i o n Call 

.Special Luncheons, Dinners, Supper, 
Freshly prepared orders to take out FA 1-9676 

m 

Wilkelis Funeral l^anie 
'-Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

* " Aldona Wilkelis - Wirby 

' Pilnas laidotuvių patarnavimas 
~HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AYE. HEnders<MR 1-9292 

!»• 1 

r •. 
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SNaufss EKONOMETRAS 
rodo, kiek sutaupote ' 

tr yjr'\ • 
* 5 - ? / 

-m n 

>>'* / Aki Ali Matykit kaip ant delno, kiek su-
U V/ V AIN/M • taupote važiuodami CTS į darbą 

. . f it kc| galit už tai nujlirktft 
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v |. ® '• 1404 East 9th Street # 

JAKUBS & SON 
. FUNERAL HOME 

" . Vėsinamas drfcs' -Jūfeų patogumui 
-  : :  ' •  \  .  v  •  • .  • ;  '  '  

, . , DeŲa E. Jakubs & W illiam Jv Jakubs 
Lfcensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
'v:. v; . •: ^ : 

1 25v meUi ^npątingo^J^t 
6621 Edni Avenue: i f; i  • r*T*v- '> ENdicott 1^1763 
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DIRVA 
••••— 

THE FIELD 

Uedakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Aver.ue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: ENdicott 1-4486 

Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Peduktonus Balya GAID21UNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406)*. 

NUOMONES 
\įa:aa&£ffjp" j s.t a iy,iy,jjfsaajaaB.ąją.s ijuusbsj. 

Nereikia tikėtis, kad komunizmo užsi-K A I N O  Ž E N K L A S  mojimai šiuo įstatymu, kaip šluota bus iš-
(šluoti. Visų pirma, patys komunistai ir at-

J^UŽUDĘS BROLĮ Abelį, Kainas, sako, kaklesnieji jų bendrakeleiviai išnaudos vi-
visą gyvenimą negalej^s rasti ramybės,, sas Amerikos santvarkos duodamas gali-gali-

mybes priešintis to įstatymo prietaikymui. 
Jie eis į teismus, ginčys įstatymo konstitu-
cingumą ir tt. Teismo galutinį sprendimą 
tuo klausimu būtų dar per anksti numatyti, 
nors kitais atvejais teismas jau yra pasakęs 
savo aiškią nuomonę, kas tai yra komuniz
mas ir yra pasmerkęs jį, kaip šio krašto at
žvilgiu išdavikišką veikimą. 

Administracija iš savo pusės gali ir ne
panaudoti visų tų priemonių, kurias įstaty
mas numato. Prezidento pasipriešinimas 
tam įstatymui duoda pamato manyti, kad 
administracija nebus perdaug uoli tą įstaty
mą vykdant. Kitam kongresui susirinkus, 
be abejo, bus dedama pastangų šį įstatymą, 
jeigu ne visai panaikinti, tai bent kaip nors 
pakeisti, nes kai kurie atstovai bus tą savo 
rinkikams pažadėję. Kiek tas turės įtakos 
įstatymo vykdymui, parodys ateitis ir gal 
žymia dalimi pareis nuo to, kas dėsis viso 
pasaulio politikoje. 

Bet kaip tas įstatymas bebūtų vykdo-
seniai šalinasi nuo tų talkininkų, kaip nuo j mas ar keičiamas, vienas dalykas nepasi-
XX amžiaus Kainų, nes iš jų žodžių, iš jų j keis: Aukščiausias Amerikos autoritetas, 
siekimų daugumas iš karto mato, jog tai yra pats Amerikos Kongresas, komunistams 
brolžudžių bendrininkai- \ (ir jų bendrakeleiviams uždėjo Kaino ženklą. 

Bet dabar ir Amerikos Kongresas pri- j Joks lojolus šio krašto pilietis ar gyven
ime įstatymą, kuriuo jau ir oficialiai deda- j tojas negali nedaryti iš to atitinkamų iš-
mas Kaino ženklas ant kaktos čionykščiams į vadų. 
komunistams ir jų bendrakeleiviams bei 
rėmėjams. Kad ir neprimatantiems būtų 
aišku, kas čia stengiasi paremti ir plėsti TAI TARNYRO I 
brolžudystės nusikaltimą. Ir kad tie, kurie I f 1 1 ̂ AXA1 1 

per savo aklumą prie to darbo yra prikišę /^IURLIONIEČIAI šį šeštadienį išskrenda 
pirštą, toliau nebegalėtų teisintis, esą, jie I koncertuoti į New Yorką ir Philadel-
nežinoję, ką darą: kad jie arba tą pirštą j phiją- Lietuviška daina ir šokiai pasirodys 
nedelsdami atitrauktų, arba skaitytųsi su! geriausiose Amerikos salėse, kurių vardai 
visomis Kaino ženklo pasekmėmis. j muzikos mėgėjų tarpe yra žinomi ne tik 

* * čia, bet net visame pasaulyje. 
(STATYMO PRIĖMIMAS buvo ganai čiurlioniečiams tuo tarpu nėra galimy-

triukšmingas. Nors Atstovų Rūmai ir Sena- bės rengti tiek koncertų, kiek jie surengda-
tas priėmė jį labai didele balsų dauguma, vo jų Vokietijoje, bet užtat vien vietų var-
Prezidentas nesutiko jį pasirašyti. Tiesa, j dai, kuriose jiems tenka pasirodyti, ir klau-
prezidentas nepasisakė prieš patį įstatymo sytojų skaičiai jose daug ką atsveria. Žino-

Jičs visi, su kuo tik jis susitikdavęs, iš tolo 
jo šalindavęsi, kadangi iš jc veido būdavę 
aiškiai matyti, kad tai brolžudys. Ir dabar, 
kada žmonės šalinasi nuo sunkiai nusikaltu
sio ir savo nusikaltime užkietėjusio žmo
gaus, sakoma, kad tas žmogus yra paženk
lintas Kaino ženklu-

Šiais laikais pasaulyje yra begalybė 
įvairių brolžudžiu, bet niekas negali to nusi
kaltimo dydžiu susilyginti su komunistiniu 
režimu, įsigalėjusiu Rusijoje ir savo nusikal
stamą veikimą išplėtusiu į daugelį Rusijos 
kaimyninių tautų bei siekiančiu išplėsti ji 
visame pasaulyje. 

To masinio nusikaltimo vadai ir vyk
dytojai yra toli nuo čia, už plataus vandeny
no, bet jų talkininkų netrūksta ir čia. Net 
ir iš lietuvių išeivijos tarpo atsirado tokių, 
kurie uoliai talkininkauja tai masinei brol
žudystei. 

Visoks talkininkavimas nusikaltimui 
irgi yra nusikaltimas. Ir todėl daugelis jau 

principą, bet tik prieš kai kurias griežtes
nes jo vietas. Tačiau Atstovų Rūmai ir Se
natas dar kartą, daug daugiau kaip dviem 
trečdaliais balsų įstatymą prėmė ir tuo 
būdu nugalėjo Prezidento pasipriešinimą. 

ma, ne materialiai, bet lietuvių tautos var
do išgarsinimo prasme. 

Girdėti, kad į New Yorko koncertą 
yra užsisakiusi visa DP komisija ir visa ei-, 
lė kitų įžymių asmenų iš Washingtono. Mat, 

Senate kova buvo ypatingai aštri. Aš- nori pamatyti, kokių gi čia naujų gyventojų 
tuoni senatoriai griebėsi net garsiosios fili-' į Ameriką atsivežta. 
busterio priemonės ir apie 21 valandą vargi- parodyti. 
no senatorius, kol pagaliau pačiais pa^y- Jau kelinti metai čiuilionies ansam-
čiais, visą naktį nemigę senatoriai galėjo ! blis "eina per pasaulį", garsindamas, kelda-
pareikšti galutinę savo valią. Vienas sena-1 mas lietuvių tautos vardą, šluodamas šalin 
torius, respublikonas iš N. Dakotos, kalbėjo visokias priešų sukeltas lietuviams nepalan-
daugiau kaip penkias vadandas, kol apalpo kias opinijas. Ir dabar jie neša vieną iš ge-
ir turėjo būti nuvežtas į ligoninę ... riaušių atsakymų tiems, kurie dar iš pakam-

Ką reškia tas Prezidento ir kelių se- j pių bando skleisti pasakėles, esą naujai at-
natorių toks atkaklus priešinimasis prieš vykusieji lietuviai yra nacių auklėtiniai, 
antikomunstinį įstatymą? Ar jie yra kg-
munistų užtarytojai? 

Kai kas bando juos tokiais ir vadinti, 
o kai kas bando priešingai aiškinti: esą, 
Prezidentas, vetuodamas šį įstatymą dar 

karo metu buvę Amerikos priešai ir nekal
tų žmonių žudikai... 

Žinoma, šiandien tų "kultūrininkų" ir 
"literatūrininKų" pakampinis šnypštimas 
mažiau beturi reikšmės, kaip šuns lojimas 

vieną kartą stojęs į laisvės gynimo čempio-: į mėnulį, kadangi visi žino, kokiais tikslais 
nų eiles. Prezidentas pats savo tą žingsnį jie smailina liežuvius, neva užsistodami už 
taip aiškina: įstatymas komunistams efek- meną, kultūrą ir net krikščionybę(!). Bet 
tyviai nepakenksiąs, gal jiems net padėsiąs, j lietuvių tautinio meno ir lietuvių gero vardo 
o iš kitos pusės jis galįs sudaryti progos 
varžyti laisvę ir ten, kur nereikia. 

pasaulyje garsinimo dar toli nėra perdaug. 
Girdėti, kad čiurlioniečių koncertas bus 

per radiją perduodamas — ne tik čia, bet 
ARTĖJANTIEJI RINKIMAI šiame j per Amerikos Balso radijo sistemą tie gar-

klausime, atrodo, irgi turėjo nemaža j sai, galbūt, net pačią Lietuvą pasieks, 
reikšmės- Atstovai ir senatoriai jaučia kraš-|* Ar bereikia įrodinėti, kokį didelį patar
to nuotaikas ir todėl stengėsi šį įstatymą! navimą čiurlioniečiai atlieka mūsų tautai ir 
išleisti ir gana griežtą, ir nebeatidėliojant. j tėvynei ? Mūsų dėkingumas ir pagarba pri-
Tie, kurie tam priešinosi/"lošia kita korta", j klauso jiems ir visiems, kurie jiems padeda 
jai tikisi gauti daugiau simpatijos iš tų,1 tai daryti. Ne mažiau, turbūt, priklausytų 
kuriems griežtos priemonės prieš komunis-' ne tik tai, bet ir kiek galima apčiuopiamesnė 
tus nepatinka. Kuri "korta" šiuo atveju parama, kad tas darbas jiems būtų lengviau 
geresnė, neapsimoka spėlioti. j pakeliamas. Pagalvokim ir apie tai! 

Garsinti, ar negarsinti? 

SLA probfeMob' JfiS ^t, 
kad kažinkas buvo tik užsiminęs 
apie skolininkų pavardes. Ne vi
sai tiesa. Nes seimui iš anksto 
buvo J. K. Urbaičio iš Donorą, 
Pa., įnešimas, kad tą reikia pa
daryti. Jis nurodė, kad jo sūnūs 
tuoj atsilygino, kai tik baigė 
mokslą, o kiti to nedaro. Tas 
įnešimas išspausdintas ir sei
mo knygoj. Bet įstatų komisija 
prirašė: "įnešimas nesvarstyti-
nas, nes skolininkų skelbti nega
lima". 

Aš nežinau, ką bendra $u tuo 
įnešimu turi Įstatu komisija. 

Čia gi ne SLA įstatų pakeitimo, 
o moksleivių fondo administra
vimo klausimas. Tai čia turėjo 
savo nuomonę pasakyti to fon
do komisija ir kontrolės komisi
ja, kuri turi atrasti, per kieno ap
sileidimą skolų kuku nereikalau
jama. 

Visai sutinku, kad nereikia 
skubėti skelbti, pirma reikia dar 
kartą aiškiai pareikalauti, gal 
teisinga bus kai kam skolą ir do
vanoti, bet jau kam bus nutarta 
nedovanoti, ir spirsis nemokėti, 
tai tų slėpti bent nuo SLA narių 
nėra jokio reikalo. Kokios čia 
gali būti ceremonijos! 

S. A. Detroit, Mich. 
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PRAŠOM TALKON 
K  Ė T U  R I  M Ė N E S I A I  —  š i ų  m o t ą  

spalis, lapkritis, gruodis ir ateinančių metų sausis, 
skelbiami 

\ 

DIRVOS PLATINIMO TALKOS LAIKŲ. 

Talkoje dalyvauti kviečiami visi skaitytojai 
ir kiti tautiečiai, kurie linki, kad Dirva būtų plačiau 
skaitoma ir stiprėtų savo turiniu. 

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

Penkiolika dovanų: 
Amerikoje gaunamų lietuviškų knygų, pas% 

rinktų paties dovanų gavėjo, kiekvienam už $10 vertes 
(arba $10 grynais pinigais), 

" 1 1 i- i ftięs dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojam! If Atiteks 
laim imio būdu. 

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

Dvi dovanos? 
kiekviena P° ^50 P*n'£a*s# 

-v Sios d ovalios skiriamos skaitytojams ir platintojams Ir atiteks 
lain&lfftid būdu. 

Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 
kaip po 400 abejų taškų. 

DVi dovanos: 
kiekviena po $100pinigais-

Šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojam* §r atiteks 
laimėjimo būdu. 

Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau 
kaip po 750 abejų tašlm. 

Didžioji dovana - $150 
Ši dovana bus paskirta daugiausiai taškų surinkusiam platin

tojui, tačiau tik tokiam, kuris bus surinkęs ne mažiau kaip 30 taškų, 
ir jei per talkos laiką bus išleista bent 1000 platintojų taškų. , 

; Jei du ar daugiau platintojų turėtų po lygiai taškų, tai ši dovana 
telflp vienam iš jų laimėjimo keliu. 

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

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

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

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

R A Š A L O  A S A R O S  

Brony6 Raila 

Lietuvio rašytojo tikėjimas 

Visi per daugelį metų esame 
pripratę rūsčiais žodžiais atsi
liepti apie Lietuvos bajorą. Iš 
tikrųjų, labai daug mūsų bajori
jos tokių atsiliepimų buvo nusi
pelnę. Patys sulenkėjo ir per po
rą šimtmečių padėjo toliau'len
kinti lietuvių tautą. Tautinio at
gimimo gadynėje "litvomanus" 
niekino, jiems kenkė ir atgimimą 
stabdė. Nepriklausomybės kovų 
metu jų daugelis dėjosi prie mū
sų priešų, į Lietuvos kūrybinį 
gyvenimą ne tik nemokėdami, 
bet ir labai nenorėdami įsijungti. 
Taip ta atskilusi tautos medžio 
šaka ir nudžiūvo. Bergždžiai, be
prasmiškai, blogų atsiminimų 
palydėta... 
; Bet mes, ir jau nebeteisingai, 
veik nuolat pamirštame, kad to
kie buvo ne visi Lietuvos bajo
rai. Ne vienas iš jų labai nuošir
džiai ir aktyviai tarnavo lietuvių 
tautai. Mūsų kultūros istorijoje 
jų nuopelnai milžiniški, žemai
čių bajorų literatų romantizmo 
laikotarpis 19-jame amžiuje juk 
sudaro tikrąjį mūsų tautinio at
gimimo priešaušrį. Ne vienas ir 
ne du bajorai buvo labai veik
liais jo dalyviais. Ir Lietuvos Ne
priklausomybės aktą pasirašiu
sių tarpe rasime, keturis tikrus 
bajorus: Biržišką, Narutavičių, 
Malinauską, Smilgevičių ... 

Lietuvių rašytojų tarpe, sun
kiausios priespaudos laikais, sta
čiai bededant mūsų literatūri
nius pagrindus, stipriausių kūrė
jų ir patriotų tarpe matome ne 
vieną bajorą. Visuomenės ar po
litikos veikloje bajorus sutinkam 
taip pat — ir ne kartą socialistų 
bei kitų kairiųjų grupėseį ne tik 
tarp vadinamų "reakcionierių". 
Juk bajorai buvo dramaturgas 
Žemkalnis, rašytojos moterys 
Žemaitė, Bitė, Lazdynų Pelėda, 
jos sesuo Lastauskienė, Šatrijos 
Ragana, Vaidilutė, trys broliai 
Biržiškos, prof. M. Raemeris, 
Šaulių Sąjungos kūrėjas Vladas 
Putvinskis — jei čia paminėti 
tik žymesniuosius. 

Taip. didelė didžiuma bajorų 
nuėjo išdavikų ar liūdno išgamiš-
kumo keliais. Bet mes neturime 
teisės pamiršti, kad tam tikra jų 
dalis»išliko geriausiais lietuviais 
ir pavyzdingai pasidarbavo sa
vo tikrajai tėvynei. 

* * 

Taip pagalvojau įžangoje, už
simojęs čia parašyti kiek apie 
žymų "jaunosios lietuvių kartos" 
rašytoją Fabioną Neveravičių. 

Pagalvojau, žinodamas ir jį 
esant tikrą žemaičių bajorą, nors 
ta savo kilme niekados nesigarsi-
nusį ir nesididžiavusį. Jis gynė 
lietuvių tautą pradžioje ne su 
plunksna ir ne kaip koks politi
kas ar seimų dalyvis, bet vos tik 
nepilną 19 metų pasiekęs stojo 
jos gįnti su ginklu rankoje. Jau 
1919 metų pavasarį jį matome 
mūsų kariuomenėje, dalyvaujan
tį Lietuvos nepriklausomybės ko
vose. ̂ Vėliau išėjusį Karo Mokyk
lą, tapusį karininku ir tes mo
kyklos mokytoju, Klaipėdos kra
što atvadavimo dalyvį ir kitose 
karinėse pareigose ligi 1934 me
tų. Tik po to, kai pasitraukė iš 
kariuomenės ir pasiryžo atsidė
tu literatūrinei kūrybai, lietuvių 
visuomenė pradėjo dažniau iš
girsti Fabiono, Neveravičiaus 
vardą. . 

Nuo to laiko jo, kaip rašytojo, 
kūrybingumas ir darbštumas ne
daug teturi panašių pavyzdžių. 
Iper keletą metų ligi karo jis pa

rašė tiek kūrinių, ar iŠ* svetimij 
kalbų išvertė tiek knygų, f:iek ki
ti per visą gyvenimą padaro. Vė
lai atėjęs į lietuvių literatūrą ir 
todėl daugelio tebelaikomas jau
nosios kartos rašytoju, Nevera-
vičius parodė nepaprasto darb
štumo. Jis tapo labai originalus 
lietuvių romanistas savo kūri
nių temas daugiausiai ėmęs iš to 
lietuvių tautos istorinio laikotar
pio, kuris buvo lig tol pamiršta
mas ir klaidingai daugelio laiko
mas mažiausiai įdomiu — tai 
17, 18 iš dalies dar 19-sis šimt
metis, "unijos" sų l.enkais laiko
tarpis. Kiekvienas tos srities jb 
romanų yra ilgų ir labai įdomių 
studijų vaisius. 

Šioje vietoje įmanoma' sužy
mėti vos F. Neveravičiaus vei
kalų pavadinimus. Dienos ir nak
tys — psichologinis ir visuome
ninis romanas, kuriuo rašytojas 
pirmą kartą viešai pasirodė 
1935 m. Po to sekė: Blaškomos 
liepsnos — dviejų tomų 18 am
žiaus pabaigos lietuvių Jouities 
romanas; Erškėčiai — dviejų to
mų istorinis romanas iš 1831 me
tų sukilimo laikų; Palaimintas 
Juokas — novelių ir apysakų rin
kinys; vokiečių okupacijos metu 
parašytos kitos apysakos, bet per 
karą žuvus rankraščiams, trem
tyje iš naujo atkūrtos ir išleis
tos vardu Dienovidžio Sutemos. 
Pagaliau, Gulbių Sala -—dide
lis 16 amžiaus istorinis romanas 
apie Barborą Radvilaitę ir kara
lių Žygimantą Augustą, bet neį
spėtas išspausdinti ir rankraš
tis nežinomam likimui pasilikęs 
Lietuvoje. T]''K 

• ' -'•l» ' ••• -

Be šių originalių kūrfrrių, He* 
veravičius yra vienas iš žymiau
sių kitų kraštų, daugiausia len
kų ir rusų klasikų vertėjas į lie
tuvių kalbą. Per neilgą laiką jis 
yra išvertęs bene 17 tomų L. Tol
stojaus, S. žeromskio, J. Kreko, 
W. S. Reymonto, Wallace roma
nų. Ir visa tai vos kelerių metų 
laikotarpyje! 

* * -.T/f-';; • : •-'••• 

Praėjusią vasarą F. JNevers-
vičiui sukako 50 metų amžiaus. 
Rašytojas dabar gyvena Angli
joje, dirba fabrike, o visą kitą 
laiką atiduoda naujo romano ra
šymui. Aš nežinau, kaip jis tai 
daro, kaip jo trapi sveikata išne
ša, nes ne kartą gaunu skaityti, 
kad jis vadovauja lietuvių rašy
tojų skyriui Anglijoje, suorga
nizavo lietuvių sekciją prie tarp
tautinės žurnalistų sąjungos, ra
šo straipsnių .Britanijos Lietu
viui ir tt. v ' J 

Viename iš savo laiškų praėju
sį pavasarį jis man taip rašė: 
" .. .šventai tikiu Lietuvių Tau
tos Genijum, kuris išves nors ir 
labai sumažėjusią mūsų Tautą į 
laisvę, kuris nuo jos nuplaus visą 
prikibusį purvą ir parodys ją pa
saulio šviesai tokią, kokia ji iš 
tikrųjų yra: nedidelė, bet dvasiš
kai stipri, iš prigimties humaniš
ka ir skaidri, didi istorinių tradi
cijų palikuonė, gilių dvasinės 
kultūros turtų nešiotoja — ver
tingas žmonijos šeimos narys... 
Ir nors kasdien susitikdamas su 
mūsų mielais tautiečiais, sunkiai 
beįžiūrau jų asmenyse mūsų 
Tautos Genijaus pėdsakus, šven
tai tikiu, kad jis yra, ir matau* 
kaip jis pasireiškia dabartinėje 
mūsų Laisvės kovoje ir kraujo 
aukose". . • 

•  V  ' •  - v  .1 

Kas iš mūsų nebūtume įkvgpti 
to šventojo tikėjimo? 
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