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A P S I D Ė J  I M A S  
. pastorių mokesčiu 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas išsiunti
nėjo Tarybos skyriams bei ki
toms organizacijoms instrukci
ją pastovaus mokesčio Lietuvos 
laisvinimo reikalams sistemai 
įgyvendinti ir vykdyti. 

Vadinamoji instrukcija dau
giau tėra sugestijos vietinėms 
organizacijoms, kadangi viskas 
yra paliekama vietinių organi
zacijų bei pačių mokesčio mokė
tojų nuožiūrai: kiek mokėti, ka
da ir kokiu dažnumu mokėti, ko
kiu būdu prie galimų mokėtojų 
prieiti, kokia forma priimti iš 
jų įsipareigojimus, kokiu meto
du rinkti, kada ir kaip atsiskai
tyti — visa tąi paliekama ap
svarstyti ir nuspręsti vietoj, va
dinasi, kaip kas išmano, arba 
prisiderinant prie vietos aplin
kybių. ^ 

Instrukcijoje yra pažymėta, 
kad kalbamo mokesčio rinkimas 
yra vykdomas atskirai nuo ALT 
aukų vajų ir yra tik dalis Lietu
vos laisvinimui telkiamų lėšų. 

Vykdomasis Komitetas drau
ge kreipiasi į visuomenę atsišau
kimu, ragindamas apsidėti tuo 
pastoviuoju mokesčiu ir pagei
daudamas, kad pastovaus mo
kesčio idėja prigytų Amerikos 
lietuvių vi&uomęnšje. 

Balfo pirmininkas 
kviečia yienyben 

Balfo pirmininkas kan. dr. J. 
B. Končius išsiuntinėjo spaudai 
straipsnj, kuriame dar kartą pa
smerkia "privačią iniciatyvą" 
šalpos darbe ir siūlo tremtinių 
šalpąf vykdyti principu viskas 
per Balfą ir nieko šalia Balfo. 

Duodamas konkretų pavyzdį, 
pirmininkas nurodo, kad dabar 
visi užsimojo remti Diepolze vei
kiančią gimnaziją, kurioje esą 
tik 95 mokiniai ir 10 mokytojų, 
o iš viso Vokietijoje esą 8 mo
kyklos su 500 mokinių ir 40 
mokytojų, kodėl tad esą viena 
mokykla turi būti šelpiama ,o 
kitos ne. Jei visa šalpa eitų per 
Balfą, tai lėšos joms būtų vie
nodai paskirstytos. Todėl pirmi
ninkas pasisako prieš visokių 
komitetų, grupelių bei atskirų 
asmenų atsišaukimus, kviečian
čius šelpti ar atskiras mokyklas, 
ar atskiras ligonių, senelių gru
pes ar tam tikrus asmenis. 

Pabrėžiama, kad Balfas šel
piąs visus reikalingus pašalpos 
be išimties: mokyklas, sanatori
jose esančius ligonius, senelius, 
invalidus, našlaičius ir visus ki
tus, kuriuos reikia šalpti. 

Visokią šalpos akciją šalia 
Balfo pirmininkas vadina stai
gia decentralizuotos šalpos epi
demija, kuria esančios kertamos 
šaknys to medžio, kurio vaisiais 
tremtiniai maitinosi ir maiti-
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EUROPA VIENIJASI! 
Prieš pat Velykas Paryžiuje 

pasirašytas nepaprastos svarboj 
bos dokumentas. Ne dienotvar
kė keturių didžiųjų ministerią 
konferencijai — ne: tuo reikalu 
derybos tebevyksta ir jomis jau 
net susidomėjimas tuo tarpu su
mažėjo. Pasirašyta, doplomati-
terminu tariant — parafuota 

tybių sienų nebebūtų. Toks "sie
nų panaikinimas" pagrindinėms 
pramonės medžiagoms, be abe
jo atsilieps ir visam ūkiniam 
gyvenimui. Neveltui tas planas 
(vadinamas Schumano planu, 
nors jo autorius yra prancūzų 
ekonomistas Monnet) yra laiko
mas būsimosios Europos vieny-

šešių Europos valstybių sutartis ;bės kertiniu akmeniu. Tos pačios 
dėl plieno ir anglies pramonės i reikšmės tas planas turi ir Eu-
suvienijimo. Parafuota, tai reiš- 'ropos gynimuisi. Dėl to plano 
kia, kad sutarties dalyvių atsto
vai jau surašė sutartį ir pasi
rašė po ja tuo tarpu tik pirmo
siomis savo varų-pavardžių rai
dėmis, vadinasi, tai dar nėra 
galutinis susitarimas, o tik de
legatų susitarimas. Sutartis įsi
galios tik atitinkamų valstybių 
parlamentams ar kitiems konsti
tucijose tam numatytiems orga
nams ją patvirtinus, prieš tai 
formaliai pasirašius vyriausybių 
atitinkamiems pareigūnams. Va
dinasi, dar iki galo nėra labai ar
ti, tačiau didžiausias slenkstis 
vistiek jau peržengtas. Jam per
žengti reikėjo net devynių mė
nesių laiko. 

Susitarime dalyvauja: Pran
cūzija, Iltalija, Vakarų Vokieti
ja, Belgija, Olandija ir Liuksem-

vykdymo ypatingai 'jaudinasi 
Maskva, kadangi jo įvykdymas 
galutinai išsklaido Maskvos sva
jones pasiekti Vakarų Vokieti
jos anglies kasyklas ir plieno 
pramonę. Anglijos socialistinė 
vyriausybė nesideda prie to pla
no. Iš vienos pusės tas planas 
esąs nesuderinamas su sutarti
mis su dominijomis, iš kitos pu
sės — bijoma, kad tas planas 
trukdytų vyriausybei vykdyti 
jos užsimotą socialistinę progra
mą. Mat pagal tą planą globo
jama laisva konkurencija, naiki
nami karteliai, o Anglijos vy
riausybė kaip tik tą stambiąją 
pramonę suvalstybina ir siękjLą 
tvarkyti centralizuotai.. -

šis Anglijos socialistų pasi
priešinimas Schumano planui 

burgąs. Susitarimo prasmė yra [buvo gana parankus ir Maskvai. 
tokia, kad sutarčiai pradėjus 
veikti, kiekviena įmonė galės 
pirkti anglį ir plieną iš kurios 
tik norės vietos tose valstybėse, 
nemokėdamas už tai nei muito, 
nei brangesnės pervežimo kai
nos. žodžiu sakant, iš kaimyni
nės valstybės galės pirkti taip, 
kaip ir iš savo krašto, lyg vals-

nasi. 

Kol saule patekes... 
Vokietijos Lietuvių Bendruo

menės švietimo inspektorius Pr. 
Karalius irgi atsiuntė spaudai 
informaciją, kaip yra su lietu
viškomis mokyklomis Vokietijo
je. Jų ten galima turėti, tik rei
kia pinigų. Mokyklinio amžiaus 
vaikų yra apie 2,000, bet jie yra 
išmėtyti 160 vietų. Visdėlto 600 
tų vaikų jau yra lietuviškose' 
mokyklose. Tačiau, nei tų esa
mų, nei dar reikalingų mokyklų 
vieni Vokietijoje pasilikę lietu
viai, be pagalbos iš šalies, netu
ri jėgų išlaikyti. Tie 2000 vaikų 
yra reikalingi pradinio mokymo. 
Visai kitas reikalas yra gimna
zija. Ji yra dabar vienintelė pa
saulyje laisva ir grynai lietuviš
kos dvasios aukštesnioji mokyk
la. Taigi ją išlaikyti- yra uždavi
nys ypatingos reikšmės. Bet ji 

Maskva galvojo, kad dėl Angli
jos neprisidėjimo tas planas iš 
viso suirs, tad nelabai dėl jo ir 
jaudinosi. Dabar tačiau dalykai 
atrodo kitaip. Jei planas vykdo
mas, tai tas reiškia, kad be karo 
Vakarų Vokietijos pramonės 
pasiekti nebegalima. Dėl to net 
spėliojama, ar Maskva to aki
vaizdoje nesigriebs desperatiš
ko žygio... Jeigu ne, tai daro
mos išvados, kad 1952 metais 
turėsiąs prasidėti neišvengia
mas traukimasis į senąsias savo 
sienas, jei ne toliau ... 

AMERIKOS BALSO 
AIDAS LIETUVOJE 

nėra pigus dalykas. Esant da
bartiniam mokinių skaičiui jos 
išlaikyimas kaštuoja apie 800 — 
1,000 dolerių per mėnesį. Ir tai 
turi būti išleista reguliariai kas 
mėnuo, po atitinkamą dalį kas
dien, negalima laukti, kad pini
gai ateis vėliau, nes mokiniai tu
ri kasdien pavalgyti, to negali 
atidėti kitam ar trečiam mėne
siui ... Jei būtų pristigta lėšų, 
mokiniai turėtų išsiskirstyti ir 
jie jau daugiau nebesugrįžtų, 
būtų baigta su ta mokykla. Su1. . "L, V-TZ 1 j. _ . , 11 . . . _ kai. Tuo budu bent pradinėmis mokyklomis tai nera 
taip aštru, nes jos yra suorgani
zuotos vaikų tėvų gyvenamose 
vietose. 

Ta aplinkybė paaiškina, kodėl 
buvo grjebtasi nepaprastesnių 
priemonių tai gimnazijai lėšoms 
gauti. Iki šiol Bendruomenė pa
skyrė tam reikalui visas savo tu
rimų lėšų atsargas, iš Vliko ga
vo maždaug vienam mėnesiui 
išsilaikyti, o iš Balfo — 1420 
svarų maisto produktų ir 288 sv. 
drabužių. Pranešime nenurody
ta, kokios rūšies tai buvo mais
tas, bet galima spręsti, kad jo 
teko apie 130 svarų asmeniui, 
tad apie du svaru dienai maž
daug porai mėnesių. O gimnazi

ja 

Irano šachas Rėza Pahlevi dalina žemės nuosavybės dokumentus šimtui piliečių, kuriems jis pa
skirstė vieną iš didžiausių savo šeimos dvarų, šis įvykis laikomas reikšmingu po to, kai Irano par
lamentas vienbalsiai nutarė nacionalizuoti 585 milionų doleriu vertės žibalo pramonės įmones, ligi 
šiol priklausančias anglu bendrovei, šacho žygis laikomas žemės reformos pradžia, žemė stambių 
savininkų rankose ir žemės gelmių turtas — žibalas svetimo kapitalo rankose — geriausia medžia
ga komunistų kurstymams. Bet komunisti čia patys tiesiai neveikia. Jiems to nei nereikia: ypač 
svetimšalių įsigalėjimu žibalo pramonėje piktinasi kaip tik religingiausi musulmonai ir fanatiškiau
si nacionalistai. Jie, žinoma, teisūs, tik jie neapskaičiuoja vieno dalyko — kad be svetimo kapitalo 
ir patyrimo Iranas negalės taip lengvai išnaudoti savo žibalą ir valstybė, netekusi dabar turimų pa 
jamų gali atsidurti prie bankroto, o tada Iranas būtų jau prinokęs kristi sovietams į sterblę. Ir be 
to sovietai jau džiaugiasi nacionalizacijos sumanymu, kadangi tai silpnina vakariečių karo mašiną. 
Be abejojimo, Maskva nejučiomis kursto nacionalistus ir tie nei nejusdami veikia Maskvos naudai. 
Buvęs Irano premjeras numatė, kokių sunkumų gali atnešti nacionalizacija, tad ir priešinosi jai, 
bet buvo nužudyittfc. Dabar oebeatsiranda diųąuoliiį besipriešinti ir neremti to iš pažiūros labai 
patriotiško siekimo: savo žemės turtais patiėms naudotis, o ne svetimiems pehtf atiduoti... 

MacARTHURO ŽINGSNIS 
Prieš pat/ Velykas gen. Mac-

Arthuras sukėlė ant kojų Ame
rikos ir pasaulio diplomatus sa
vo netikėtu pasielgimu, kurį jis 
padaręs, sako, nesitaręs nei su 
Washingtonu nei su Jungtinių 
Tautų vadovybe. 

Jis pareiškė, kad dabar jau 
yra įrodyta, jog kinai ne tik 
nėra pajėgūs sumušti Juntinių 
Tautų armijų, bet, jeigu jų vei
kimo sritis būtų išplėsta, tai pa
čiai Kinijai būtų neišvengiamas 
karinis susmukimas. Tai pareiš 
kęs, MacArthuras viešai pasiūlė 
kinų kariuomenės vadui susitik-

Bolševikai per Vilniaus radi- ti su juo kur nors fronto srityje 
ją išsijuosę kolioja Amerikos ir tartis dėl karo paliaubt}. 
Balsą ir jo pranešimus lietuvis- j Diplomatai išsigando — ko-

pranešė vi- ^ios bus to pasėkos? Washing-
siems, kad toki pranešimai yra. 'tonas duoda suprasti, kad čia 

Ryšium su tuo kovo 2 d. pra- 'generolas kalba ne vyriausybės 
sidėję suiminėjimai žmonių, su- Jvardu, o savo vardu, kaip fron-
sirašinėjančių su ,JAVf Vokieti- t0 vadas. Jungtinių Tautų dip-
ja ir Britanija. Taip pat sustip- jomatų dauguma pradžioj nuste-
rinta radio imtuvų kontrolė, ypa- greit sutiko, kad gene-
tingai provincijoje, kur tebėra rolaš neblogai padarė. Jeigu iš 
Maskvoje gamintų baterinių iro- j to išeitų paliaubos — gerai. Sa-
tuvų. Miestelių radijo priimtu- 'ko> juk paiiaubų siekimas nėra 
vai įjungti į radijo mazgus" ir koks nors mūsų monopolis. Dar 
tegali gauti tik vietines stotis, jgeriau tuo būdu, nes taip nuo 
Vilniuje įsakyta konfiskuoti ra-|paliaubų atsijUngtų visi kiti da-
dijo dalis, lemputes ir baterijas iykaj> kaip Formoza ir kt. 

talelę, jei taktika to reikalautų, neteko daugiau kaip 200 tūks-
Berods, vietomis ta linija jau tančių kariuomenės ir jiems yra 

ir peržengta. - ko susimąstyti, ar apimoka bū-
Pietinė Korėja tuo tarpu atgim ti užsispyrusiems, ypač kad na-

imta visa. Kinai per tą laiką jau mie prasideda neramumų. -

NAUJA SAMBŪRIO VADOVYBĖ 
C  H  I  C  A  G O J  E  

Lietuvių tautinių korporacijų | Nors visi Sambūrio nariai dar 
Sambūris Chicagoje formaliai nėra gerai "kojų sušilę" Ameri-

visose radijo taisymo dirbtuvėse. 
Gedvilas viešoje kalboje pa-

Kiti bijo, kad kinams su pa
siūlymu pesutikus, teks leisti 

ja veikia jau nebe du mėnesiai. Uacijų klausytojai esą "šnipai ir 
reiškė, kad svetimų radijo trans- generolui bombarduoti Madžū-

Kada vėl Balfas galėtų suorga
nizuoti kokią pagalbą — neži
nia. Aišku, kad, jeigu ne ta pa-
pasaulyje jau šiandien nebebū
tų, ir visos kalbos apie rėmimą 
smerktoji privati iniciatyva, vie
nintelės lietuviškos gimnazijos 
visų be išimties būtų šiuę 
ju jau visai bergždžios* r ' 

išdavikai. (Iš LAIC pran.) 

— Trečiadienį į Ameriką at
vyko Prancūzijos prezidentas 
Vincent Auriol. Tai yra jau se-i 

<riai numatytas apsilankymas, tu
rįs daugiau mandagumo, kaip 
diplomatinės reikšmės. < 

riją — toks esąs generolo tiks
las... 

Kinai neatsakė, žvalgybiniai 
lėktuvai praneša, kad apie 90 
tūkstančių kinų traukia frontb 
link — galbūt, pasirengę vėl 
pulti. Gen. MacArthuras leido 
savo armijoms žefcgti per 88 pa-

atsirado 1950 m. kovo 12 d. Bet 
dar 1949 m. rudenį buvo sudary
tas branduolys, apie kurį spietė
si tautinės minties karporantai. 
Kaip iš Sambūrio v-bas pirmi
ninko dr. J. Paplėno pranešimo, 
skaityto 1951 kovo 18 d. meti
nėje sueigoje paaiškėjo, Sam
būrio narių sąraše jau yra 134 
nariai. Nuo 1949 m. rudens na
rių skaičius padidėjo 6 kartus. 

Savo kadencijos metu valdyba 
rūpinosi organizaciniais reika
lais, paruošė statutą, surengė 
"Vilties" korporacijos 2 metų 
sukakties minėjimą, "Neo Li-
thuanios" 28 metų minėjimą ir 
paminėjo Antano Smetonos 7 
metų mirties sukaktį sueigoje 
bei per "Margučio" radiją. Pra
ėjusią vasarą suruošė iškylą į 
Willow Springs. 

koje, iždininko V. Gudaičio pra
nešimu, Sambūris per metus 
įstengė paskirti 200 dolerių au
koms ir pašalpoms. Sambūrio 
nariai labai sielojasi tautinės 
spaudos reikalais, remia esamą
ją ir yra pasiryžę realiai parem
ti naujus sumanymus, siekian
čius tautinę spaudą sustiprinti 
ir pagausinti. 

Į naują Sambūrio valdyba 
išrinkti Dr. Stankus, P. Glemža. 
A. Kurgonas, A. Plytnykas ir 
inž. J. Jurkūnas. Į revizijos ka-
misiją — K. Kasakaitis, dr. J. 
Paplėnas ir dr. J. Juodikis, o i 
garbės teismą — dr. M. Kavolis, 
L. Dargis ir inž. J. Jasiukaitis. 
Sueigai pirmininkavęs P. Glem
ža palinkėjo garbės teismui dar
bo neturėti... Sekretoriavo jau
na viltininkė V. Rėklaity ti. 

BALETO KONCERTAS WATERBURY 
• ' -'i v 

^©velykinį koncertų sezoną į tolaitytė dainuos eilę lietuvių ir 
Waterburyje pradeda vietos kitų kompozitorių kūrinių. 
Tremtinių Draugija. Atvelykio Akompanuos koncertmeisterė 
sekmadienį, balandžio 1 dieną, j S. Levickienė. 
6:00 vai. vak. parapijos salėje 
įvyksta baleto — dainų koiyser-
tas. Buv. Lietuvos vals. baleto 
artistai T. Babuškinaitė ir A. 
Liepihas šoks iš baletų Coppelia, 
Miegančioji gražuolė, Spraktu-
kas, Don Kichotas ir kt. šokius, 

IŠVYKO KARIUOMENĖN 

Vladas Smolskis, bene pirma
sis lietuvis iš Waterburyje apsi
gyvenusių lietuvių tremtinių 
tarpo. Jį atsisveikino ir išlydėjo 

o buv. operos solistė Juzė Kriš-ibūrys draugų ir pažįstamų. 

PIRMA KARTA 
i. C 

AMERIKOJE 
Kovo SI dieną Detroito sce

nos mėgėjų būrelis pirmą kartą 
Amerikoje vaidins Vytauto 
Alanto "Buhalterijos klaidą", 3-
jų veiksmų komediją. Vytauto 
Alanto sceniniai veikalai su pa
sisekimu buvo vaidinami Lietu
voje Kauno, Vilniaus, Šiaulių, 
Marijampolės teatruose ( Už
tvanka, Gaisras Lietuvoje, Gy
venimas iš naujo ir kt.) Vokie
tijoje V. Alantas yra parašęs 
veikalą "Aukštadvaris". 

"Buhalterijos klaida" parašy
ta dar Lietuvoje. Vaizduoja lie
tuvių valdininkų gyvenimą, ku
rie pagal savo pasaulėžiiyrą tvar
ko ir šeimos reikalus. Daug įta
kos daro jiems caristinė Rusi
jos mokykla ir auklėjimas. Jau
noji karta, veikiama lietuviškos 
mokyklos ir dvasios, priešinasi 
ir eina skirtingais keliais. Jau
noji karta kovoja prieš svetimą 
rusiškąją įtaką ir laimi. 

Daugumas vaidintojų yra Lie
tuvoje buvę scenos mėgėjai. Da
bartinėse sąlygose nesitiki pasi
rodyti, taip, kaip galėtų, jei tu
rėtų progos pašvęsti daugiau lai
ko pasirengimui. Tačiau, ką esa
mose sąlygose padaro, yra gražu 
ir sveikintina. Režisuoja ir pats 
vaidinime dalyvauja buvęs Ma
rijampolės teatro aktorius J. 
Pusdešrisi* 

Vakarą gi* Detroito Balfo 
skyrius ir numatomą pelną ski
ria tremtiniams padėti. Premje
roje bus ir veikalo autorius, ku
ris Defcuoite dabar ir gyvena. 

TMD HARTFORDE 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

centrinei valdybai nuo pereitą 
vasary įvykusio "sėkmingo sei
mo" (Baltimoreje, SLA seimo 
pertraukų metu) ligi šiol nepa
rodant balso, savo inciatyva vei
kimu pasireiškia, berods du, 
vienas nuo kito labai tolimi sky
riai: Los Angeles, Cal., ir Hart
ford, Conn. 

Hartfordo skyrius šį sekma
dienį, balandžio pirmą dieną, 
2:30 vai. p. p. klubo auditorijoje 
rengia paskaitų popietę. Kalbės 
V. Sidzikauskas ir J. Tysliava. 

Dvi savaites vėliau, balandžio 
15 d., 3:00 vai. p. p. toje pačio
je vietoje tas skyrius rengia 
koncertą, kuriame dainuos Am. 
liet. dainininkė Fl. Korsakaitė, 
be to dalyvaus aktorius humo
ristas V. Žukauskas. 

šio skyriaus pirm. W. M. Cha
se prieš kiek laiko turėjo pro
gos matytis ir plačiau apie Lie
tuvos klausimą išsikalbėti su 
žymiu respublikonų partijos vei
kėju, (vienu iš pretendentų j 
prezidentus), dabar Pennsylva-
nijos universiteto prezidentu H. 
E. Stassenu, tuo pačiu, kuris 
pereitais metais rašė laišką Sta
linui, siūlydamasis važiuoti j 
Maskvą ir kalbėtis apie galimy
bes sutaikyti bolševikus su 
Amerika. Iš tos taikos misijos 
tada nieko neišėjo. Dabar, pla
čiau painformuotas apie Lietu
vos klausimą, H. Stassenas sa
vo pasakytoje per radiją kalboje 
ir po visą Ameriką paskleistoje 
brošiūroje aiškiai pasisako už 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Uk
rainos ir kt. rytinės Europos 
tautų nepriklausomybę ir pa
reiškė, kad norint užtikrinti Eu
ropoj taiką, Lietuva bei kiti Bal
tijos kraštai turi būti išlaisvinti. 

Be to, šio sk. pirm. persiuntė 
hartfordiečių memorandumą ir 
senato užs. reik. komisijai Geno
cido Konvencijos reikalu ir gavo 
iš atitinkamų vietų palankių At
sakymų. 

Sausio mėn. šis skyrius su
rengė gražų Klaipėdos sukilimo 
metinių paminėjimą ir surinko 
ta proga aukų, iš kurių 25 dol. 
nusiuntė dr. Vydūnui ir 55 dole
rius Vasario 16 gimnazijai Diep-
holza. 
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KAS ir KUR 
Lietuvių mokytojy draugija New Yorke Bombos paslaptis išduota 1945 m. 

• Knygoj "Ostwaerts der Oder 
tsnd Neisse" sakoma, kad Ryt
prūsių gyventojai, kurių didelė 
dalis yra lietuviškos kilmės, esą 
taip išskirstyti: 1,656,000 pasi
traukę j Vakarų Vokietiją, 807, 
000 rusų nužudyti arba depor
tuoti ir tik 180,000 tebegyvena 
Rytprūsiuose. 

• Dr. Vytautas Povilanis, dir
bąs Montrealio universitete, 
siaučiant gripo epidemijai Ka
nadoje, padarė eilę tyrinėjimų ir 
surado ligos kaltininkus. Apie 
jo darbus plačiai rašė Kanados 
laikrašęiai Star ir The Gazette. 

Dr. V. Povilanis yra jaunas 
medikas, baigęs Lietuvos univer
sitetą jau karo metu. Karui pa
sibaigus jam pavyko persikelti j 
Paryžių, kur, pradžioje kaip 
Balfo stipendininkas, gavo gali
mybę studijuoti garsiajame Pas-
teuro Bakteriologijos Institute. 
Per metus laiko jis sugebėjo ne 
tik išmokti prancūzų kalbą, bet 
Ir tiek pasižymėti savo tyrinėji
mo darbais, kad iš dvidešimties 
£u viršum kandidatų — kitatau
čių ir prancūzų — buvo išrinktas 
asistentu ir pradėjo dirbti jau 
instituto atlyginamas. Jo prane
šimai apie tyrinėjimų rezulta
tus buvo jau tada spausdinami 
Pasteuro instituto biuleteniuose. 

• Švedijos spauda skelbia, kad 
balandžio mėnesį sovietai Balti
jos jūroje vykdys laivyno ir avi
acijos manevrus. Klaipėda esan
ti numatyta manevrų centru. 
Jau dabar, esą, į Lietuvą prigu
žėjo tūkstančiai MVD pareigū
nų. 

• Laikraštininkas J. Grigolai-
tis šiuo metu gyvena Bad 
bingene, Vokietijoje. Jo sveika-* 
ta nuo ilgo kalinimo vokiečių 
kalėjimuose silpna. 

• "Rūtos" leidykla Kanadoje 
išleido Vyt. Tamulaičio "Ragu
vos malūnininką" Knygelė ma
žo formato, 56 puslapių, iliust
ruota Z. Žilinsko. Kaina 25 c. 

• Vyskupas V. Padolskis iš Vo
kietijos persikėlė į Romą, kur 
yra paskirtas vadovauti šv. Ka
zimiero kolegijai. 

• Dail. A. Tamošaitienė, kun. 
Jurui užsakius, Lietuvos krikš
to 700 metų sukakčiai paminėti 
audžia specialų kilimą. 

• J. V. Valickas, po 5 mėnesių 
kelionės po Meksiką, grįžo į Ne-
warką, N. J. Per tą laiką, kaip 
Dirvai praneša, gerai "lopė" 
sveikatą, daug' keliaVo ir daug 
patyrė. 

• Chicagietis adv. Antanas La
pinskas paskirtas Chicagos Sa
nitarinio skyriaus valdybos už
pirkimų skyriaus viršininku. 

• Laikraštininkas J. Petrėnas 
balandžio pirmosios ("melagių 
dienos") proga išleidžia "Kul
tuvę". Ją galima gauti: 412 Bed
ford Ave., Brooklyn 11, N. Y. 

• Visuomenininkas ir eilis va
sarviečių savininkas Juozas Ba-
Čiūnas grįžo j Tabor Farmą iš 
atostogų Floridoje. 
• Kanados lietuvių laikrašti? 
"Nepriklausoma Lietuva" gegu
žės 5 dieną minės savo 10 metų 
sukaktį. 
• Dr. S. Biežis paskirtas Chi
cagos miesto sanitarinės valdy
bos gydytoju. 
• Inž. V. Izbickas, dirbąs Car-
fordo uoste, Anglijoje, išlaikė 
egzaminus ir gavo pilnas inži
nieriaus darbo teises. 
• Bostone amerikiečių skaučių 
vadovių kursus lanko vyr. sktn. 
L. Čepienė ir vyr. skautė Vida 
Karosaitė. * 

i 

• IRO skelbia, kad jos pastan
gomis emigravo į įvairius kraš 
tus 865,230 tremtinių. Jų tarpe 
esą ir apie 50,000 lietuvių. 
• Kanadoje leidžiamas Skautų 
Aidas džiaugiasi, kad jo prenu
meratorių skaičius jau artėja 
prie 500. 

^ Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas 
32-jų puslapių mėnesinis žurnalas. įsteigtas 1938 m. f< 

Prenumeratos  kaina 1 metui  $2.00;  3  metams $5.00.  Adresuok:  

Tremtinių Draugijos sumany- ( 

mu sušauktajame pirmame New 
Yorko lietuvių mokytojų susi
rinkime nutarta įsteigti Lietu
vių Mokytojų Draugiją ir iš
rinkta valdyba: pirm. Br. Ku
lys, sekr. A. Dimas ir nariai: 
J. Kiaunė, A. Jankauskaitė ir M. 
Ulėnienė. 

Tai įvyko po kultūros vadovo 
A. Bendoriaus pranešimo apie 
Tremtinių Draugijos pastangas 
pagyvinti kultūrinę veiklą ir su
siorganizuoti profesiniais sam
būriais. Lietuvio mokytojo už
davinius išryškino Br. Kulys sa
vo paskaitoje, tema: "Jaunimo 
ugdymas lietuvybės dvasioje". 
Prelegentas pasiūlė susiorgani
zuoti ir tapti aktyvia, įtakos da
rančia jėga ir tęsti savojo jau
nimo ugdymą lietuvybės dva
sioje, tam tikslui panaudojant 
visas pedagogines ir publicisti
nes priemones. Konkrečiai pata
rė tuojau pat susirūpinti vaikų 
darželių tinklu New Yorke — 
Brooklyne ir, nesitenkinant šeš
tadieninėmis mokyklomis, įves
ti specialias pamokas parapinėse 
mokyklose. 

Pranešimus apie veikiančias 
šeštadienines lituanistikos mo
kyklas padarė K. Balevičius — 
Maspetho, B. Kulys — Brooklv-
no ir D. Kunskaitė — liet. kal
bos dalykų dėstytoja Apreiški
mo parapijos mokykloje, kur 
yra apie 120 lietuvių mokinių, 
besimokančių kartu su ameri^ 
kiečių vaikais. 

• « 
Vaclovas Alksninis ir Bronius 

Kulys atstovavo New Yorko 
Lietuvių Tremtinių Draugijai 
Hartforde įvykusiame atstovų 
suvažiavime, kuriame pasikeista 
nuomonėmis dėl PLB Amerikoje 
organizavinio. Kadangi aname 
suvažiavime nutarta balandžio 
15 d. sušaukti New Yorke pla
tesnio pobūdžio suvažiavimas, 
tai New Yorke jau pradėti pa
rengiamieji darbai tam suvažia
vimui. 

* * 

"Aitvarų" kvartetas, neseniai 
pakeitęs savo bosą (buvo K. 
Skobeika, dabar — J. Remėza) 
ir iš naujo parengęs dainas, ruo
šiasi naujiems koncertams lie^ 
tuvių kolonijose. 

Columbia Broadcasting Sys
tem jau net kelis kartus kreipė
si i kvartetą, kviesdama daly
vauti jos televizijos programo
je. Tačiau, kadangi šią pro
grama reikia atlikti dienos me

tu, o fiši kvarteto nariai dieną 
neturi galimybės pasitraukti iš 
darbo, tai kvartetas, labai ap
gailestaudamas, turėjo atsisa
kyti nuo to pasirodymo. 

Kvarteto vadovas A. Mrozins-
kas, kuris ligi šiol yra pasirodęs, 
kaip gabus akompaniatorius, 
kruopščiai rengiasi savo piano 
koncertui, v * 

Aleksandras Jakutis, savo me
tu Lietuvoje buvęs teniso meis
teris, o dabar, kaip choristas, 
dainuojąs San Francisco Grand 
operoje, neseniai turėjo bando
mąjį pasirodymą Metropolitan 
operoje ir priimtas į jos chorą. 
Pradės dirbti, kai tik atsiras 
laisva vieta, o tuo tarpu kurį 
laiką užtruks New Yorke. Sek
madienį prieš Velykas uždarame 
koncerte savo bičiulius — dai
nos mėgėjus supažindino su sa
vo pažanga dainos srityje. Jis 
turi labai malonų ir gražių boso 
balsą. 

* * 
Dainininkė Rožė Mainelytė, 

kurios rūpesčiu Amerikos kran
tus yra pasiekęs nemažas trem
tinių skaičius, dirbdama NCWC. 
neužleidžia ir savo dainos. Ji 
pradėjo gilinti savo studijas 
pas žymų dainavimo profesorių 
New Yorke, ruošdama naują, re
pertuarą būsimiems koncertams. 

* * 
Adamkavičius, Dail. prieš 

pusantrų metų atvykęs į Brook-
lyną, išvyko studijų reikalais į 
Paryžių, kur ketina užtrukti il
gesnį laiką. 

* * 

Kauno konservatorijos auklė
tinė Aldona Kepalaitė, 1949 m. 
vasarą baigusi Miuncheno Val
stybinę Muzikos Akademiją, ir 
dabar piano mokslą tęsianti New 
Yorko Manhattanville College of 
the Sacred Heart, kovo 12 d. 
mokyklos salėje surengė savo pi
ano rečitalį. Jos koncerte daly
vavo visi tos mokyklos auklėti
niai ir didelis skaičius svečių iš 
muziką mėgstančios New Yorko 
visuomenės, jų tarpe ir lietuvių. 

Aldona Kepalaitė šiuo metu 
mokosi pas prof. William Harms 
ir šią vasarą ketina savo studi
jas baigti. Minėtasis koncertas 
buvo jos šos mokyklos baigia
masis koncertas, šalia J. S. Ba
cho, Beethoveno, Schumano ir 
Chopino ji skambino ir VI. Ja-
kubėno kūrinius. 

* * 

Verbų sekmadienį Broklyno 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
P. Sako vadovaujamas tos para
pijos choras surengė religinės 
muzikos koncertą. Programoje 
buvo "7 Kristaus žodžiai" ir kt. 

Kitoje Brooklvno lietuvių baž
nyčioje — Angelų Karalienės — 
dėl nežinomų priežasčių kilo 
gaisras ir išdegė visas priean
gis. Nuostoliai nedideli. S. N. 

Neseniai buvo suimtas, dar 
vienas jaunas mokslininkas, dir
bęs prie atominės energijos stu
dijų bei atominės bombos gamy
bos, o taip pat ir prie ... tyrinė
jimo paslapčių išdavinėjimo so
vietams (žr. paveikslą dešinėj). 
Jo pavardė dabar Perl, nors 
prieš kelioliką metų dar buvo 
Mutterpeerl. Jis pats gimęs Nevfc 
Yorke, bet jo tėvas yra imigran* 
tas iš Rusijos. 

Nors tautybes klausimas šio
je nemalonioje byloje neliečia
mas, tačiau visa spauda neišven
giamai pabrėžia, jog visa eilŠ 
suimtųjų iš tos šnipinėjimo gran
dinės yra iš tos pačios šaknies: 
jų senoji tėvynė yra Rusija arba 
artimi jai -kraštai ir pavardžių 
sąrašas taip atrodo: Rosenberg, 
Greenglass, Sobel, Fuchs, Gold, 
Mutterperl. Fuchsas, tiesa, kilęs 
iš Vokietijos. 

Šiuo metu New Yorke baigia
si Rosenbergų (vyro ir žmonos) 
Greenglassų ir Sobelio teismas, 
kuriame paaiškėjo, kad jie jau 
1945 metais, kada buvo mano
ma, kad niekas kitas už JAV ri
bų nei supratimo neturi apie 
atominę bombą, visos informa
cijos jau buvo perduotos sovie-

Jtų vicekonsului Jakovlevui. Da-
jbar jau viešai spaudoje pasiro
dė pagrindinių bombos kon
strukcijos principų išaiškinimas 
| (žinoma, be technikinių smulk
menų), kadangi, iš tikrųjų, nėra 

prasmės slėpti tai nuo visų, ką 
jau seniai žino tie, kurie mažiau
siai tai turėtų žinoti. 

Kaltinamieji pripažįsta, kad 
I jie gal ir "nereguliariai" pasi
elgė, bet dedasi Amerikos pat
riotais, o ar priklauso į kompar
tiją — atsisako pasakyti... 

& "M 

KO VERTI PENKI DOLERIAI — į tą klausimą vaizdžiai a sako šios Atstovų Rūmų narės, laikydamos prieš save krepše
lius maisto, rodančius, kiek buvo galima už penkinę nusipirkti 1919, 1929, 1939 ir 1951 meteis. Iš kairės į dešinę stovi atsto
vės: Marguerite S. Church iš I I., Cecil M. Harden iš Indianos, Frances P. Bolton iš Ohio, Ruth Thompson iš Michigan ir 
Katherine St. George iš New Yorko. 1951 metų krepšelis už penkinę iš tikrųjų apytuštis, palyginus su ankstesniais krepšiais. 

Nauju Metu naktį  
Anšlavas Eglitis 

IŠ latviško vertė Emilis Skujeniekas 

— O, puikią, motorinę valtį. Kas 
savaitę dusyk jis važiuoja į Meersbur-
gą parsivežti vynuogių ir grietinės. 
Matote, ten stovi biurgermeisterio vi
la. Priešais, prie kranto, ant polių — 
tai valčių daržinaitė. Ji pastatyta ja
ponų paviliono stiliuje. 

— O kas aname krante, tiesiog 
priedais vilą ? 

t- Šveicarija! Laimingoji Šveica
rija, jūsų tėvynė. Juk jūs esat prava
žiuojantieji Į Šveicariją? Aišku, kiti 
svetimieji Konstancon neįleidžiami. 

— Jūsų biurgermeisteris nemo
dernus. Dabar niekas nebeplaukioja 
motorinėmis valtimis, o užsiima svei
kuoju irklavimo sportu. 

— O, mūsų biurgermeisteris mo
dernus! Jis turi visokių valčių. Jis yra 
lyeiko sudėjimo ir, kaip visi viengun
giai, didelis sportininkas. Vasarą sek
madieniais jis irkluoja net iki Rei-
dienauo salos, kur turi vyšnių sodus. 
Kartais jį gali net ir žiemą matyti 
plaukiojanti. 

— Kur čia galima įrėminti pa
veikslus? — netikėtai paklausė daili
ninkas. 

— Kaip, ką? Paveikslus? — pa
klausė senis, manydamas netikrai nu
girdęs, bet paskui pakraipė galvą ir pa
sakė keletą adresu. 

V 4. 

Porelė tylėdama žingsniavo atgal 
į miestą. 

— Man taip atrodo, Rozina, kad 
neliks nieko kita, kaip eiti pas biurger-
meisterį, — tarė susimąstęs Romanas. 

— Kodėl tuojau pas patį biurger* 
meisterį? Pabandykim* ką nors ma
žesnį ... 

— Rozina, įsidėmėk tą, kad niekad 
nepamirštum: jei turi reikalą su valdi
ninkais, tai visuomet kreipkis prie 
augščiausio. Kuo žemesnis, tuo nenuOr. 
laidesnis. , ' 

Rėmų krautuvėje Romanas pa
reikalavo puošnių ir elegantiškų, bet 
lengvų rėmų, paauksuotų, su metalo la
peliais. v 

— Mes tikimės gauti tokių po po

ros mėnesių, — perdėtai saldžiai besi
šypsodamas paaiškino krautuvininkas. 
— Gal tuomet tamsta* užsuktum pasi
teirauti ... 

Dėžutė cigarečių jį nutildė. 
— Man reikalingi rėmai didumo 

vienas metras į 81 centimetrą, ir tuo
jau. Tai yra tarptautinis mastas ir, ti
kiuosi, tokius turėsite atsargoje. Rė
mai numatyti mūsų biurgermeisteriui. 

Dailininkas pasilenkė arčiau ir nu
leido balsą. 

—- Dėl šio sandėrio tamstai ne
teks gailėtis. Rėmus su sąskaita pa
siųsk į "Kaiserhofo" viešbutį. 

Krautuvininkas, kuris rėmų rei
kaluose buvo sukalbamąs* pradedant, 
ne cigarečių dėžute, bet, mažiausiai, 
litru slyvinės, pažvelgė į Romano Va-
rošio karakulio apykaklę, į naujas 
kiaulės odos pirštines ir, išgirdęs mfc-
giškąjį, paprastiems mirtingiesiems 
uždarytojo "Kaiserhofo" viešbučio 
vardą, nusilenkė ir tarė: 

— 'Ar ponas norėtum apžiūrėti 
profilius? 

— Visiškai pasitikiu tamstos sko
niu, meisteri, — atsakė tapytojas ir, 
kilstelėjęs' pirštą prie skrybėlės, išėjp. 

Sugrįžusi į viešbutį, porelė papus
ryčiavo, išgėrė likusią kavą ir atvy* 
niojo paveikslų ritinį, išrinkti biurger
meisteriui dovaną. 

— Aš patarčiau šitą, — sakė Ro
zina, rodydama f kruopščiai atliktą 
žiemos peizažą. *— Vokiečiai mėgsta 
rūpestingą darbą_ir lyrines nuotaikas. 

Romanas Varošas pakratė kudlotą 
galvą. 

— Duokime šį, — jis ištraukė iš 
krūvos drąsiai mente nuskiestą spalvų 
mišinį, kuriame tik po valandėlės akys 
pradėjo atskirti ugningą astrų puokštę 
ir keistą, bet žvilgančią kinišką sta
tulėlę. 

— Ar prisimeni mūsų studentų 
draugijos antspaudą, kurio čia niekas 
negali perskaityti? 

— Bet, Romanai, juk tai tavo gė-
riausias kūrinys! Kodėl tu nori dova
noti kaip tik šitą? 

— Ką padarysi, jei geriausias, 
k«dp visuomet, pasirodo ir tinkamiau
sias t. į Dar nepasakyta, kad mes pa* 
veikslą tikrai ir padovanosim, bet jei 
tai mums pasisektų, tai biurgermeis
teris ne tik negalėtų atsisakyti mums 
leidimą sustoti, bet mes gal net galėtu
mėm turėti viltį aplankyti jį privačiai, 
— tarė maestro, atsistodamas atsiim|t 
rėmų, kuriuos kaip tik atnešei 

2. 

. Biurgermeisterio laukiamasis bu
vo sausakimšai pilnas. Biurgermeiste

ris Vokietijoje gali viską. Jis fiurerio 
miniatiūra. Jis gali žmones siųsti ka
riauti ar pasilaikyti juos namie, nes 
jis turi galią nustatyti, kas karui būti
nai reikalinga ir kas ne. Jis kiekvienu 
momentu gali Konstancos gyventojams 
įsakyti persikraustyti į slėptuves, jis 
gali surengti tautos šventę ar uždraus
ti nekalčiausius pasilinksminimus, jis 
gali suteikti jums dvigubą mėsos nor
ui ą, gali jus nuo galvos iki kojų ap
rengti pusvilnoniais audiniais ir, man
ding, ... jis gali jus padaryti net par
tijos nariu. 

Dvi gražios uniformuotos sekreto
rės, išvargusios ir pasišiaušusios, regi
stravo prašytojus, čia nusilenkdamos 
virš savo staliukų, čia vėl atsilošdamos, 
lyg nuolat irkluodamos. Du tvirti du
rininkai, lyg skalikai lojo, saugodami 
savo pono duris. 

— Romanai, šiandien net nema
nyk pas jį patekti, — rezignavo ponia 
Rozina. 

— Manyti Čia ištikro nėra ko, Ęo-
, zina* bandysime veikti. • • 

—  K ą  tu sakysi biurgermeiste-
riui? 

Dailininkas valandėlę tylėjo. 
— Aš nežinau, tokia tuščia mano 

makaulė dar niekad nebuvo. Aš saky-. 
siu tą, kas pirmiausiai ateis į galvą. 
Paprastai tas esti visų geriausia, — 

j 
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S1MTANUOŠIMT1NIS LIETUVIS 
Jonas Pakrantis Am e r i k oje Vyt. Alanta* 

Balsas tamsia nakti iš minios 
Lietuvių Radijo Klubo Vedėja 

paskambino Jonui Pakrančiui 
vieną šeštadienį, kviesdama j j 
pakalbėti tris minutes per lietu
vių 'radijo valandėlę. Tai buvo 
jam staigmena, nes niekados 
pirma niekas jo nekvietė į tos 
rūšies pasirodymus, ir jis norė
jo atsisakyti, bet susimetęs, kad 
tai yra viešas reikalas, sutiko. 

, Vedėja pastebėjo, kad temą jis 
gali pasirinkti pats. Ilgai negal
vodamas, jis nusprendė ir radi
jo bangomis paskelbti karą lie
tuvių kalbos niekintojams ir ža
lotojams. 

Trys minutės laikas neilgas, 
ir Pakrantis turėjo gerai apgal
voti kiekvieną žodį, kad jam 
skirtas laikas būtų ko našiausiai 
išnaudotas. Jis griežtai, nė kiek 
nevyniodamas į šilką, pasmerkė 
mūsų tremtinius, kurie net ne
spėję kojų sušilti šiame krašte, 
jau griebiasi "puošti" mūsų gra
žiąją kalbą angliškais žodžiais, 
stengdamasis net iš to nusikal
ti sau tam tikrą kapitaliuka: 
štai, žiūrėkite, kaip mes greit 
perpratome amerikiečių kalbos 
gudrybes! Jonas Pakrantis savo 
paskaitėlėje klausimą pastatė 
aiškiai: arba kalbėk amerikietiš
kai, jei jau atsuki nugarą savo 
prosenių kalbai, arba kalbėk 
grynai lietuviškai, nedarydamas 
iš jos keisto mišinio. 

žodžiu, ji* pakalbėjo kaip mo
kėjo ir sugebėjo, ir galvojo, kad 
jo žodžiai taip ir dings begali-

• nio miesto tamsioje padangėje, 
i Bet ištiko kiek kitaip. Dar jis 
beveik nespėjo nueiti nuo mik-

jrafono, k$i jam pranešė, kad 
'jis esąs kviečiamas prie telefo
no. Pakrantis nustebo ir pagal-

įvojo, kas gi jam galėtų -skam-
jbinti. Telefono triūbelėje pasi-

I girdo gan malonus, vyriškas, su 
| lietuviams amerikiečiams būdin-
Igu tarsenos atspalviu, balsas, 
kurį, kaip Pakrančiui rodėsi, jis 

[jau buvo kažinkur girdėjęs. Bet 
nepažįstamasis jam tuojau pa
sakė : 

'i— No ne, mes niekados pir
ma nebuvome susitikę ir kalba
mės pirmą kartą. 

— Bet kaip tamstos pavar
dė? — paklausė Pakrantis. 

— Mano pavardė nesvarbu ... 
Well, aš ką tik išklausiau tams
tos kalbą per radiją. Labai tei
singai pasakei... 

— Dovanokite, — pertraukė 
jį Pakrantis, — tamsta taip ge
rai kalbi lietuviškai, kad aš ne
žinau, ar dabar atvykai, ar se
nas amerikietis... 

— Amerikoje aš jau gyvenu 
arti dvidešimties metų. 

— Ir dar taip grynai lietu
viškai kalbi! — nuoširdžiai ža
vėjosi Pakrantis. 

A N G L Ų  K A L B O S  
M j manoma išmokti be vadovėlių ir žodynų. 

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

V. PfiTERAITIS, Mažasis HetuvUkal angliškas žodynas, su tar
timi, 418 psl., daugiau kaip 12,000 žodžių. Kaina $2.00 

V. PfiTERAITIS, Didysis lietuviškai angliikas žodynas, daugiau 
kaip 30,000 žodžių, 580 psl., didelio formato. Kaina $ 5.00 

A.HERL1TAS, Angliškai lietuviškas žodynas, 400 ps. Kaina $ 3.00 
A. LALIS, Lietuviškai angliškas ir angliškai lietuviškas žodynas, 

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

Kaina $2.00 
V. MINKUNAS, Anglu kalbos skaitymai, 184 psl. Kaina $1.20 

Anglų kalbos mokytojas, 174 psl Kaina $2.00 

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

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

— Aš gimiau ir augau Lie
tuvoj ir ragavau lietuviškos mo
kyklos. 

— Tamsta galėtum būti ge
ras pavyzdys dabar atvykstan
tiems mūsų tremtiniams, kurie 
nespėję kojos nuo laivo nukelti, 
jau švebeldžiuoja pusiau ang
liškais žodžiais, žinoma, kalbė
damiesi tik su lietuviais, —.be
veik su entuziazmu vėl pertrau
kė nepažįstamąjį Pakrantis. k 

— Well, fabrike aš sutinku 
naujai atvykusių lietuvių, kurie 
savo tarpe kalbėdamiesi, sten
giasi kodaugiausi įkišti angliš
kų žodžių, kurių jie dar net iš
tarti nemoka. Tai aš jiems ir 
sakau: kurių galų jūs tuos žo
džius kaišiojate! Jeigu jau jums 
taip liežuvis maga, kalbėkit ang
liškai, o jeigu kalbat lietuviškai, 
tai nemaišykit angliškų žodži i. 

— Visai teisingai! Ką jie sa
ko? — paklausė Pakrantis. 

— Jie sako, kad jeigu jie ne-
sigriebsią angliškų žodžių, tai 
niekados neišmoksią šio krašto 
kalbos. Bet iš tokio mokymosi 
mane tik juokas ima! Mano ta
vas Amerikoje gyvena jau bus 
40 metų, bet jis nebemoka nei 
gerai lietuviškai, nei angliškai. 
O tai dėlto, kad jis mokėsi ang
liškai taip, kaip dabar mėgina 
mokytis kai kurie tremtiniai, 
būtent, iš lietuvių kalbos dary
dami baisų kratinį. Taip niekas 
angliškai nesimoko, jei, žinoma, 
tikrai nori gerai šmokti tos kal
bos. Reikia truputį prisėsti ir 
prie knygos, ir kursus palanky-
ti, ir laikraštį paskaityti ir, vi
sų svarbiausia, pačiam pasitemp
ti. Gaibstymasis angliškų žo
džių kalbant lietuviškai nėra 
joks kalbos mokymasis, bet abie
jų kalbų negražus darkymas .. . 

Nepažįstamasis taip kalbėjo 
gan ilgai. Pakrantis, laikydamas 
telefono triūbelę prie ausies, 
žiūrėjo iš 23-čio aukšto pro lan
gą j didžiulį miestą, kurio žibu
riai nyko kažinkur toli horizon
te, susiliedami su dangaus 
žvaigždėmis. Jis galvojo, kad 
kažinkur tų žiburių jūroje at
kakliai tebežiba lietuvybės žibu
rėlis, kuris jam dabar kalba tuos 
malonius ir išmintingus žodžius. 
Tas žiburėlis tebeplūduriuoja 
svetimos jūros paviršiuje, nepa
siduoda užliejamas amerikonė-
jimo bangų. Kaip būtų gerai, 

Gavo 
• • 

ar negavo pinigų 

* 

k 

100 dol. Vasario 16 gimnazijai 
Detroito Lietuvių Mokytojų 

Draugija verbų sekmadienį, va
dovaujant mok. J. Rudvaliui, 
padarė pinigų rinkliavą Vasario 
16 gimnazijai Diepholze parem
ti, kurios metu surinkta 100 do
lerių. Aukas rinko skautės I. Ge-
rulaitytė ir A. Rakauskaitė, be 
to, p. A. Misiūnas. 

» * 
Muziko Br. Budriūno vado

vaujamas Detroito Taikos Kara
lienės parapijos bažnytinis cho
ras, drauge su kitais žymesniai
siais Detroito ir apylinkių cho
rais, buvo pakviestas Didįjį Ket
virtadienį giedoti šv. Elijo baž
nyčioje, Detroite. 

Lietuvių radijo choras, irgi 
vadovaujamas Br. Budriūno, ba
landžio 22 d. rengia koncertą 
Detroite. Kalbama, kad po to 
numato lankytfe su koncefįg 
Clevelande. 

* # * 

ALDONA ŠLEPETYTĖ 

baleto solistė, jau pasirodžiusi 
Prancūzijos ir Ispanijos teatruo
se, neseniai atvykusi Amerikon, 
yra pakviesta dėstyti žymiame 
koledže Detroite, kur jau pradė
jo dirbti prieš kelias savaites. 
Netrukus žada atidaryti priva
čią plastikos ir baleto studiją. 

JOHN CRANE 

t 
Senato komisija, kurios užda

vinys buvo ištirti nusikaltėlių 
veiklos organizaciją ir jos ryšį 
so policija bei politikais, šį šeš
tadienį baigia savo darbą. Pa
čioj pabaigoj jos klausinėjimai 
sujaudino visą Ameriką, ypač, 
kad visa tai buvo galima matyti 
ir girdėti per televizijos priim
tuvus. Aukščiausio laipsnio susi
jaudinimas pasiekė tada, kai 
ugniagesių unijos šefas John 
Crane pareiškė, kad jis davęs 
55,000 dolerių J. J. Moranui, bu
vusiam New Yorko ugniagesy-
bos skyriaus viršininkui (vėliau 
vandentiekių sk. virš.) ir kad 
1949 metų rinkimų metu davęs 
10,000 dolerių (raudonam vo-

JAMES J. MORAN 

jke!) pačiam New Yorko burmis-
jtrui (dabar JAV ambasadoriui 
Meksikoje) O'Dweyeriui — kad 

|būtų palankūs unijos reikalams, 
į Visa tai drauge supainiota su 
.Costello ir gitų stambiųjų suk-
jčių gaujos veikla, dėl kurios pats 
O. Dweyeris pripažino, jog tai 
yra lyg ir savotiška "pogrindinė 
valdžia", su kurios valia kartais 
reikia skaitytis ... Vis dėlto nei 
O,Dweyeris, nei Moranas nepri

sipažino gavę iš Crane'o pinigų. 
|Kas nors meluoja. New Yorko 
burmistras telegrama pareikala
vo Moraną pasitraukti iš tarny
bos (peveiksle skaito tą telegra
mą). Kaip bus su O'Dweyerio 

[diplomatiniu postu, nežinia. 

Inžinierių ir areli, rcznlimijos 
priimtos vasario 24-25 d. suvažiavime New Yorke 

kad naujieji ateiviai, kuriuos ka 
ro audra čia atbloškė tvirtai su
sipratusius tautiškai ir išprusu
sius kultūriškai, tvirtai laikytų
si lietuvybės vairo ir, kaip tie 
senieji mūsų emigracijos kapi
tonai, atkakliai plauktų sveti
mos jūros paviršiumi, koatkak-
liausiai kovodami su galingomis 
nutautėjimo bangomis. 

Jie turi stipresnį ginklą savo 
rankose, kaip kad anie pirmieji 
lietuviai emigrantai. Jie gali sto
ti į kovą, kaip lygūs su lygiais, 
kai tuo tarpu anie prieš kelias
dešimt metų atvykusieji mūsų 
tautiečiai noromis nenoromis tu
rėjo išgyventi baisų "žemaver-
tiškumo" kompleksą. 

Jie jautė daug didesnį spaudi
mą, kaip kad mes, kurie esame 
susipažinę ir su kitų tautų gyve
nimu, ir svetimų kalbų mokame 
ir žinome, kad net ir ne Ame

rikos krantai dar nėra pasaulio 
kraštas... 

Tuo tarpu nepažįstamasis kal
bėjo: 

— Aš turiu keturis sūnus. Nė 
vienas jų lietuviškai nebekalba, 
nors ir supranta. Mes nevertėm 
jų mokytis lietuviškai, nes kam 
gi jiems lietuvių kalba? Lietuva 
inums, seniams, antroji tėvynė, 
o jaunimui, čia gimusiam, jau 
jokia tėvynė ... 

šie žodižiai visas Pakrančio 
svajones išsklaidė. Nors jis ir 
tebelaikė triūbelę prisidėjęs prie 
ausies, bet jau nebesiklausė, ką 
sako nepažįstamasis, o tik auto
matiškai kartojo: taip..., žino
ma ..., aišku ... Atvykęs jau iš 
nepriklausomos Lietuvos ir ra
gavęs Lietuviškos mokyklos — 
pats lietuvybę išlaikė, o savo 
vaikus be jokios atodairos pa
stūmė j svetimą jūrą. O tokių 
yra tūkstančiai ir tūkstančiai... 

1. Visus lietuvius inžinierius, 
architektus ir technikus prašo 
remti Lietuvos atstatymo stu
dijų komisijos vykdomą darbą 
savo studijomis bei lėšomis. 

šiai komisijai reiškia padėką 
už jos iki šiol atliktus darbus ir 
prašo taip sėkmingą veiklą ne
nuilstamai tęsti toliau. 

2. Ragina inžinierius dSti vi
sas pastangas gauti darbą savo 
profesijos srityje, kad jie įsigy
tų daugiau patyrimo ir žinių, 
taip reikalingų ir naudingų Lie
tuvos atstatymui. 

3. Lietuvių Bendruomenės gy
venimo Amerikoje vienas gyvų
jų paminklų yra Amerikos lietu
vių įstaigų, organizacijų bei pa
vienių asmenų finansuojama ir 
vykdoma namu statyba. Lietu

viai inžinieriai ir architektai 
kviečiami šiam darbui tinkamai 
pasiruošti ir savo patyrimą bei 
pastangas skirti Amerikos lie
tuvių vykdomai statybai. 

4. Jau veikiančių, o taip pat 
steigiamų Amerikos lietuvių 

(mokyklų vadovybės prašo, kad 
i lietuvių vadovaujamos ir išlai-
|komos mokyklos būtų kaip ga
lima daugiau lietuviškesnės, kad 
jas baigęs jaunimas būtų ne tik 
tinkamai išmokslintas, bet ir 
išauklėtas lietuviškoje dvasioje, 
ir kad būtų naudingas lietuvių 
tautai* 

5. Kvfečia Amerikos lietuvius, 
o ypatingai inžinierius, savo vai
kus leisti mokytis technil 
mokslų. 

T R E M T I S  
Vtenintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina UM 1950 metq 
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje 

— Bt centų vienam mėnesiui — 

TREMTIES atstovai: 

Visai Amerikai, ifiskyrus Chicago# miestą — 
St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio 

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

REMDAMI TREMTĮ. REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UžJURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 

Jis patrynė smakrą ir tęsė toliau: — Tu 
pasilik už durų ir įeik paskui mane su 
paveikslu lygiai po 10 minučių. Be re
zervų nepasiseka nei vienas puolimas. 
Nebijok ir laikykis tvirtai. Biurger-
meisteriai juk irgi tiktai žmonės. 

Vargais negalais prasiskverbęs 
pro minią, dailininkas pakišo vyresnia
jai sekretorei savo vizitinę kortelę. 

— Roman Varoch, artiste - pein-
tre, — skaitė nustebinta valdininke. 
— Bet juk tai prancūziškai!— pasipik
tinusi sušuko. 

— Visai teisingai. Vokiškai tai 
reiškia lyg ir dailininkas tapytojas. 

Gal koks nors iš tremties prancū
zų, dingtelėjo valdininkei. 

— Kokiu reikalu? 
— Meno reikalu. 
Sekretore perleido žvilgsnį ir pirš-

tą-per sąrašą. 
— Kitą penktadienį, pisę dvy

liktos. 
Dailininkas linksmai susijuoki 
— Asmeniniu meno reikalu. 
Sekretorė atsilošė kedėje ir valan

dėlę atidžiai stebėjo Varošą. Atro
dė, kad taip gerai apsirengęs po-

»nas galėjo drįsti turėti asmeninį rei
kalą. 

— Aš pašištėngsiu tamstą įterpti 
tuojau po Naujų Metų. Prašau užpil
dyti šią anketą. 

Tapytojas pasilenkė jai prie ausies ir 
pašnibždėjo: 

— Tai meno kontrabandos reika
las. Kol mes rašome anketą, paveikslas 
jau bus anapus sienos ir Grossdeutsch-
lando kultūrai bus padarytas nebepa
taisomas nuostolis. Veskit mane pas 
Įbiurgermeisterį tuojau, — ir jis pri
silietė sekretorės alkūnės, lyg norėda
mas padėti jai atsistoti. / 

Uniformuotoji panelė regimai su
sijaudino.* 

— Taip? Aš apie tamstą tuojau 
pranešiu. 

Ji skubėjo kabinetan, ir, anksčiau 
negu durininkai suspėjo sulaikyti, dai
lininkas ryžtingai įsiskverbė kartu. 

Užpakalyje pasiliko pilkoji, karo 
metuose apsitrynusi minia, tvankus 
aras, plebėjiškoji kamšatis. Kabinetas, 
didžiųjų vadų pavyzdžiu, atsivėrė neti
kėtai erdvus ir tylus. Dailininko akys, 
pilnos vilties, žaibo greitumu perbėgo 
sienas, ant kurių kabojo ne tiktai ga
liūnų portretai, bet ir tradiciniai Bo-
deno ežero ir Alpių peizažai. 

Tuščios salės viename kampe, prie 
milžiniško tuščio stalo sėdėjo biurger
meisteris, žaisdamas auksiniu pieštu-' 
ku. Kaip dauguma trečiojo reicho at-
3akomingųjų pareigūnų, jaunas ir lie
meningas, jis savo gerai prižiūrimu 
kūAu taip pripildė gražią garsvyčių 

spalvos uniformą taip pilnai, kad joje 
nebuvo matyti nei vienos raukšlės. At
rėmęs rausvą skruostą į minkštą delną, 
jis atrodė nuliūdęs ir nuobodžiaująs. 
Debesys ant Vokietijos jau buvo sutirš-
;ėję iki visiško juodumo. Biurgermeste-
10 galybė jau neplasnojo sparnais, 
iarbas partijos ir dažnai tebeminimos 
)ergalės labui jau nebeatrodė nei toks 
ivarbus, nei reikalingas. Ir, be to, šį-
>akar reikėjo sutikti Naujus Metus! 
fai buvo vienas iš silpnybės momentų, 
kurie vis dažniau užklupdavo Gross-
deutschlando didikus ir sunkiausiai 
kankindavo prieš šventes, kurios se
niau atrodydavo tokios šviesios ir lau
kiamos. Tokiais atvejais sekretorės 
šnibždėjo: ponas biurgermeisteris tu
ri posėdį, ponas biurgermeisteris kon
ferencijoj, ponas biurgermeisteris per
krautas darbais... Lankytojai prieš
kambaryje lipo vieni kitiems kone ant 
galvų, bet sekretorės nedrįso trukdyti 
liūdinčio pono... 

Neleisdamas sekretorei nei prabil
ti, dailininkas drąsiai priėjo prie stalo 
ir prisistatė: 

W Turiu garbės, laisvas meninin
kas tapytojas Romanas Varošas, 
Romos stipendijos laureatas, Pary
žiaus nepriklausomųjų salionų narys 
ir... profesorius, — pridūrė jis ne ma
žiau reikšmingai, kadangi blogiausiu 

atveju jis visuomet galės pasiteisinti, 
nes pietų valstybėse profesoriais kar
tais vadina net pradinių mokyklų mo
kytojus. — Mano vardas tamstai ne
turėtų būti visai svetimas, bent Berly
ne mane gerai pažįsta. 

Čia dailininkas valandėlei nutilo, 
žinodamas, kad švabas niekuomet ne
prisipažins, jog Berlyne žino ką nors 
daugiau ar geriau, negu jie, pietuose. 
Iš tikro, biurgermeisteris, kuriam ne
laukto svečio pasirodymas be praneši
mo sudarė nejaukią staigmeną, ir kurį 
truputį ^nuramino tik brangus apsiaus
tas ir profesoriaus titulas, visai nėju
siomis, lyg pritardamas, linktelėjo, 
nors Varošo vardo nebuvo nei sapne 
girdėjęs. 

— Aš pažįstu Stockholmą, Buda
peštą, Neapolį — tęsė dailininkas, tik
rai nesuvokdamas, kurlink pakreipti, 

. — bet turiu pripažinti, gražioji švabi-
ja, oazė... kur snieguotos Alpės svei
kina tamsiai žalius Reino vandenis... 
Konstanca, Huso miestas... stebuklin
ga... Taigi, Berlynas, puikiausias Ber
lynas pavirsta į griuvėsius, menas 
traukia į pietus ..* 

Kokiuo reikalu, pone profesoriau? 
— paklausi biurgermeisteris. 

Kokio tai dingusio paveikslo rei
kalu, pone biurgermeisteri, — įterpė 
sekretore. 

— Taigi. . .  matot. . .  aš jieškau 
paveikslo. Jieškau savo geriausio kfl-
rinio. Premijuoto Grand Prix dviejo
se pasaulinėse parodose. Tą mano tė
vynėje įsigijo Vokietijos atstovo drau
gas ... grafas von zur Maute, šam-
burge. Būsite girdėjęs, netiesa? Jo 
nuosavybę subombordavo. Patsai gm» 
fas sudegė. Paveikslą išgelbėjo. Bet.  •* 
jis dingo. Kokie tai pripuolami gra
fo pažįstami, atsiprašau už išsireiški
mą, neatsakingi asmenys, jį pagrobė. 
Aš seku paveikslo pėdus jau trys sa
vaitės. Paveikslas Konstancoje! Bijau, 
&ad jį nepersiųstų į Šveicariją. Amt-
rikiečių agentai siūlo pasakiškas su
mas, kad įsigytų jį Morgano muziejui 
Pensilvanijoje. 

— Bet tai juk policijos reikalas, 
pone profesoriau, — tarė biurgermeis
teris. 

— Pone biurgermeisteri! Tamsia 
įsakai ir policijai! Be to, mes gi dabar 
nekalbame apie paprastą nusikaltimą, 
bet apie meno kūrinį. Apie meno kū
rinį, kuris nedrįsta žūti Europai. Vi
sas Viurtenbergas žino, kad Konstan
cos biurgermeisteris myli, gerbia ir 
supranta meną, — maestro pakėlė 
rankas į paveikslus, kurie kabėjo ant 
sienų. — Tamsta Suprasi, ką reiškia 
toks nuostolis. 
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LIETUVOS KULTŪROS GOLGOTA 
pirmosios bolševikų okupacijos metais 

Dr. Kęstutis Kernuvis 

(Tęsinys) 

III. 

PASIKĖSINIMAI PRIEŠ RELIGINIO MENO DALYKUS 

2 .  M u z i e j ų  "  r  e  v  o  1 i  u  c  i n  i ffl a s  "  

Nors visi pirma suminėti religinio meno naikinimo ir ža-
lajimo faktai tiesiogiai neliečia pačių muziejų, visdėlto jie labai 
akivaizdžiai rodo, kaip bolševikai nekentė tokių meninių objektų, 
kurie yra susiję su krašto religija, istorija ir kultūra. 

šiame religinio meno objektų naikinime iš esmės buvo tik 
pradžia didelės akcijos prieš religiją ir .jos paminklus. Religinis 
menas buvo pradėtas persekioti, naikinti ir-niekinti taip pat ii 
muziejuose. Komunistų partijos centras per savo patikimus as
menis dažnai duodavo suprasti muziejų vadovybėms, kad reli
ginio meno eksponatai muziejuose nepageidaujami. Kaikur dėl 
tokių eksponatų laikymo komunistai darė išvadas, kad tuose mu
ziejuose dirbąs senos dvasios personalas, prisiglaudęs prieško-
munistinis gaivalas. Atitinkamomis kalbomis ir net grūmojimais 
buvo daromas moralinis spaudimas muziejininkams, kad iš jų 
visų pirma būtų išstumti religinio meno eksponatai ir kad muzie
jai būtų "surevoliucinti". 

Netruko paaiškėti, kad anksčiau minėtas kryžių bei koply
tėlių naikinimas vykdomas daugiausiai kamjaunuolių, kurių di
džiuma, kaip žinoma, buvo nelietuvių, daugiausiai žydų tauty
bės. Kultros Paminklų Apsaugos įstaiga bandė tą naikinimą nors 
kiek sustabdyti. Jį kai kuriuose to meto laikraščiuose paskelbf 
griežtą įspėjimą liautis naikinus kryžius ir koplytėles, nes tie da 
lykai yra viena iš ryškiųjų lietuvių liaudies meno šakų. Pažymėti
na, kad tų įspėjimų nespausdino kaip tik tie laikraščiai, kuriuos 
redagavo, ar kuriuose dirbo daugumoje žydai. Visdėlto tų Įspėjimu 
dėka kryžių ir koplytėlių naikinimas tuo metu buvo kiek apstab-
dytas. Tačiau kiek pirmosios bolševikų okupacijos metais Lietu
voje sunaikinta religinio meno dalykų, negalima apskaičiuoti, be* 
sprendžiant vien jau iš to, kad daugelyje Lietuvos vietų kryžiai bei 
koplytėlės pakelėse visiškai dingo, ir kad iš daugumos muziejų, 
kaip centrinių, taip ir provincinių, tie dalykai irgi buvo išim
ti bei sunaikinti, galima suprasti, kad nuostoliai padaryti nepa
prastai dideli. Naikindami iš muziejų visų pirma šios srities 
liaudies meno objektus, bolševikai nedelsdami pradėjo į tą vietą 
kimšti savo propagandinius dalykus. 

Bolševikinės propagandos į Lietuvos muziejus kišimo spau
dimas daug parėjo ir nuo vietos bolševikų uolumo. Didesniuose 
centruose muziejai tą spaudima pajuto greičiau ir stipriau. Bent 
anksčiausiai kamunistai savo dėmesj atkreipė i Vytauto Didžiojr 
Karo Muziejų, čia nedelsiant buvo padarytos žymios administra
cinės permainos. Visų pirma šis muziejus, buvęs Lietuvos Krašto 
Apsaugos Ministerijos žinioje, buvo perduotas švietimo Liau
dies Komisariatui. Senoji muziejaus vadovybe buvo pašalinta 
Greta muziejaus viršininko atsirado muziejaus politinio vadovo 
etatas. Kiek vėliau muziejaus viršininkas liko beteise administra
cine vieta, o visa sprendžiamoji galia koncentravosi politinio 
vadovo rankose. Vytauto Didžiojo Karo Muziejuje viename iš pir
mųjų buvo įsteigtas grynai politinis Lenino kampelis. Palaipsniui 
šalinant daugelj bolševikams nepriimtinų lietuvių tautos nepri
klausomybės kovų eksponatų, tolydžio jame gausėjo raudonosios 
armijos garbei skiriamų įvairių daiktų. Atrodė tiesiog juokingas 
brukimas į muziejų tokių dalykų, kurie neturėjo nieko bendra nei 
su Lietuvos gyvenimu, nei su Lietuvos kariuomene. Tie muzie
jaus eksponatai, kurie vaizdavo Lietuvos kovas su bolševikai? 
1918 - 19 metais, buvo iš jo šalinami, o i jų vietą buvo įkišti nie
ko bendra nei su muziejumi nei su Lietuvos kariniu gyvenimu 
neturį bolševikinės propagandos plakatai, portretai ir kitoki ko
munistiniai dokumentai. 

Provincijos muziejai taip pat neišvengi tos propagandos 
brukimo. Tas priverstinis Lietuvos muziejų revoliucinimas ir ver
timas grynai propagandinėmis įstaigomis, nebeturinčiomis nie
ko bendra su moksliniu tyrinėjimu, buvo vykdomas bendraisiais 
Švietimo Liaudies Komisariato aplinkraščiais ir vietinių komunis
tų asmenine iniciatyva. Iš visų provincijos muziejų buvo įsakoma 
pašalinti religinio meno eksponatus, 0 jų vietoje stengtis kiek ga
lint daugiau eksponuoti vadinamosios revoliucinės muziejinės me
džiagos. Kadangi tokios medžiagos iš viso Lietuvoje nebuvo, tai 
buvo verčiama išstatinėti tiesiog komunistinių veikėjų portretus 
bei paveikslus. Provincijoje neliko muziejaus, kuriame nebūtų bu
vę įsakyta įrengti vadinamą raudonąjį kampelį su visais komunis
tiniais atributais, t. y., revoliuciniais šūkiais, raudonomis marško
mis ,revoliucijos veikėjų posakiais ir kitais panašiais dalykais. 

Antai Alytaus muziejaus vedėjas švietimo Liaudies Komi
sariato specialiu raštu buvo paragintas rinkti tokią medžiagą, 
kuri "vaizduoja vietos darbo klasių kovą už socialistinę šalies san
tvarką". Kaip ta medžiaga buvo suprantama, matyti iš to paties 
rašto: 

Muaicjų vadovybes paraginamos tos rūšies medžiagą, kaip, 
pvz., reakcijos laikais slaptai leistus laikraščius, atsišaukimus; įvai
rias nuotraukas ir tt., taip pat ir tradicijas ir padavimus, susijusius 
su tomis kovomis, rinkti ir fiksuoti, muziejuose gi įrengti revoliu
cijos skyrius. Be to muziejų vadovybės įpareigojamos tinkamai 
muziejuose pasidabinti TSSS ir f/EVR socializmo kovotoju pa~ 
veikslais. 

Kai Alytaus muziejaus vedėjas, greičiausiai negalėdamas 

GREITOJI PAGALBA 
NUO HEMOROJAUS 
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Dabar pirmą kartą išbandykite naujausią unciją 
lietuvio chemiko ištobulinto vaisto nuo skaus
mingo hemorojaus. 
PILE-EEZ tepalas nuramina uždegimo apimtus 
audinius, pariebina sausą odą, apsaugo nuo sutrū-
kimų, opumo ir tinimo. Jis paprastas vartoti ir 
GARANTUOTAI jums greit pagelbės, arba jūsų 
pinigai bus atmokėti, grąžinus tūtelę. 
Nemalonumai dėl hemorojaus išnyksta ir vėl pa
sirodo. Todėl PILE-EEZ yra "BŪTINA" visą laiką 
turėti jūsų naminėje vaistinėlėje. i 

Jums nereikia daryti nieko kita, kaip tik 
užpildyti žemiau spausdinamą kuponą, pridėti 
vieną dolerį ir išsiųsti mums 
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SIŲSKITE KUPONĄ JAU ŠIANDIEN! 

ELI'OL'S PILE-EEZ 
13706 Benwood Ave., Cleveland 5, Ohio 

(1) 

Pridedu $1.00, už kuri prašau man ATSIŲSTI vieną 
PILE-EEZ tūtelę, garantuotą, kad man greit pagelbės, arba 
bus atmokėta pirkimo kaina už grąžintą nesuvartotą tepalą. 

Pavardė: 

Adresas: 

PRAŠOM RAŠYTI SPAUDOS RAID£Nt|| 

Miestas Zona Valst. 

pMŪSŲ KALBA Redaguoja 
Pranas Skardžius 

suvirškinti tokių reikalavimų muziejui, ta linkme nerodė veiklu
mo, Alytaus bolševikinių profesinių sąjungų komiteto jis buvo 
Įskųstas švietimo Liaudies Komisariatui. Be to, buvo pareika
lauta net patį muziejų uždaryti ir jo patalpas perduoti profesinei 
sąjungai. Vėliau tas pats muziejus gavo Meno Reikalų Valdybos 
reikalavimą painformuoti apie savo ankstyvesnę muziejinę veiklą. 
Kada pastarajai be kita ko buvo pranešta, kad muziejus pasi
stengs įrengti revoliucinį skyrių ir rinkti tokią medžiagą, kuri at
vaizduotų "vietos darbo klasių kovą už socialistinę šalies santvar
ką", tada prasidėjo kita kalba. Tokiems "muziejiniams* reikalams 
paremti švietimo Liaudies Komisariatas tuojau skyrė atitinkamas 
pinigų sumas. 

Šalia Vytauto Didžiojo Karo muziejaus dar buvo organizuo
jamas taip vadinamas "Liaudies Kovų Muziejus", kuris, kaip ta-
ia buvo girdėti, turėjo ilgainiui perimti karo muziejaus vaidme
nį. Bet to muziejaus negimėlio organizavimas tada vyko taip 
sunkiai, kad jis nespėjo tais metais nieko pikta muziejui padaryti. 
Nors per spaudą buvo kartkartėmis raginama siųsti "Liaudies Ko
vų Muziejui" eksponatų, bet Lietuvos visuomenė mažai į tuos ra
ginimus tekreipė dėmesio. Pagaliau, ji gerai nusivokė, kuo kvepia 
grynai bolševikinis muziejus ir kam bus panaudoti jo eksponatai. 
rJgi pat karo pradžios tam muziejui negimėliui tepavyko su
dvejoti kelis menkaverčius, tariamai revoliucinius, o iš tikrųjų 
š viso nežinia iš kur kokiomis aplinkybėmis ištrauktus ekspo-
latus, nors jų j ieškot i buvo pasišauta labai plačiai. Tiesiog juo-
ringa buvo klausytis bolševikinių muziejininkų plepalų, kad, gir
di, toje ar kitoje vietoje atrastas suolas, ant kurio buvę plakami 
baudžiauninkai arba susektas medis, kuriame dvarininkai, to me
to terminu tariant, buožės korė darbininkus. Vienų vienintelis 
'iaudier Kovų Muziejaus " medžiagos rinkimo "laimėjimas" 
:suvo iš Lietuvos saugumo policijos perimtas archyvas, kuriame 
š tikrųjų buvo nemaža laisvosios Lietuvos laikais veikusių komu
nistų organizacijų konfiskuotų laikraštukų, atsišaukimų ir kitų 
įelegalios veiklos daiktų. Tie daiktai galėjo būti padaryti muzieji
niais eksponatais tik dėl to, kad steigiamam bolševikų muziejui 
svarbiausia buvo bent dirbtinai parodyti, kaip "Smetonos valdžia 
3ngė darbo žmones". 

Iš visų muziejų buvo reikalaujama "persiorientuoti ir per
sitvarkyti". Kultūringo žmogaus akimis žiūrint, tas bolševikinis 
muziejų "persiorientavimas ir persitvarkymas" buvo nei dau
giau nei mažiau kaip grynas pasityčiojimas iš bet kokio rimto 
muziejinio darbo. Jis prasidėjo ir baigėsi raudonųjų skarmalų ir 
Dolševizmo vadų paveikslų bei portretų iškabinimu. Apie bet kokią 
rolševikinę muziejų tvarkymo sistemą negalėjo būti nei kalbos, 
nes europine prasme ten tokios sistemos iš viso nėra. Tai matyti 
kad ir iš šitokio fakto. 

1941 m. pavasarį į Telšių "Alkos" muziejų atvyko GPU 
komendantūros tarnautojas raudonarmietis su vietiniu komu
nistu. Muziejaus vedėjui jis pareiškė esąs specialiai atkomandi-
uotas iš Leningrado ir esąs gerai susipažinęs su revoliucinių mu

ziejų organizacija. 

Tas "augštas" svečias nurodė, kaip jis suprantąs socialisti
nį muziejų. Aplankęs muziejaus eksponatus pirmiausia jis nuste
bo, kad muziejuje esą tike daug religinio liaudies meno ekspona
tų. Anot jo, tiek daug dievukų revoliuciniame muziejuje nesą 
galima laikyti. Be to, muziejuje jis pastebėjęs kažkojuo kunigo pa
veikslą ir pareiškęs savo pasipiktinimą. Girdi, raudonarmiečiai to 
muziejuje neprivalo matyti. Jo nuomone, muziejuje esą galima 
laikyti ligi 15 religinio turinio liaudies meno eksponatų, ir tie pa
tys turį tarnauti antireliginei propagandai.,Pagaliau, visuose inil-
iiejaus skyriuose esą būtina iškabinti komunistinių šūkių ... 

(Bos 4a'ugiau) 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
gausite tuoj pat, pasiuntę $4.50 šiuo adresu: 

L I E T U V I Ų  S P A U D O S  F O N D A S  
6755 S. Western Ave., Chicago 36, III, 

Ten pat galima gauti įvairiausių lietuviškų knygų, 
išleistų laisvoj Lietuvoj, tremtyje ir čia, Amerikoj. 
Knygų vaikams, vadovėlių, žodynų ir kt. Pasiųskite 
savo adresą ir tuoj gausite katalogą. Lietuvių 

Spatidos Fonde galite gauti ir A. Šapokos 

LIETUVOS ISTORIJĄ 
Kaina — $ 6.00 

TEIKTI ir TIEKTI 

Šie veiksmažodžiai dabartinė
je mūsų spaudos kalboje ir šiaip 
jau daug kur kitur yra didžia' 
maišomi: užuot teikti, gana 
dažnai vartojama tiekti, pvz.. 
atstovas patiekė prezi
dentui savo įgaliojamus raštus; 
a t s k i r i  n a r i a i  p a t i e k ė  ( t  
y., įteikė) komisijai rezoliucija 
ir tt. Bet gyvojoj žmonių kal
boj šie žodžiai aiškiai skiriam1 

vienas nuo kito: teikti1 reiškią 
"duoti; kam ko linkėti", o tiekt'' 
yra "rengti, rūpinti, gaminti' 
pvz.: sodas teikia dau£ 
n a u d o s ;  a š  j a m  į t e i k i a u  
(į rankas įdaviau) visus popie 
rius; jis man suteikė dauj 
reikalingų žinių; ligoniui buvc 
suteikta pagalba; ši pra 
moga suteikė vaikam.' 
daug džiaugsmo; kas ką peikia 
tas sau teikia; bet: šei 
m i n i n k ė  p a t i e k ė  ( p a g a m i  
no) puikius valgius (nuo to i 
patiekalas, "patiektas valgis") 
jis į s i t -i e k ė (įsitaisė) sai 
naujus drabužius; kai susirink* 
svečiai, jau viskas buvo p a • 
tiekta (parengta, parūpin 
ta) ir kt. 

Sangrąžinis veiksmažodis — 
teiktis reiškia "malonėti": t e i 
kitės (malonėkite) šiandie? 
pas mus apsilankyti; jis visiška 
n e,s i t e i k ė ir pasirodyti 
Bet nusiteikti reiškia jau "pasi 
daryti kokios nors nuotaikos" 
jis šiandien gerai n u s i t e i 
kęs (yra geros nuotaikos 
linksmas). 

Tarmės teikti turi dar įvai 
resnių reikšmių, pvz. "suleisti 
jungti, vok. fuegen", "pasakoti' 
ir kt. Latvių kalboje jis atliepi? 
teikt "sakyti, pasakoti; girti'" 
prūsų teickut "tverti, kurti 
vok. schaffen",toliau santykiau 
ja su mūsų tikti, patikti, tikras 
taikyti, taika ir kt. Tarp teikt 
ir tiekti šaknies dvibalsio atžvil 
giu yra toks santykis, kaip tari 
keisti ir žem. kiesti, speisti i 
spiesti, teisti ir tiesti ir kt. • 

Kaip rodo garsų istorija, "Be 
nesnė lytis yra teikti, o naujes
nė tiekti: mat, dvibalsis ie mūsi 
kaip ir latvių kalboje yra išrie 
dėjęs iš senesnio ei. Pvz. žiemr 
iš *žeima; senesnę šaknį žeim-
dar rodo dabartiniai vietovar
džiai žeimis, Žeimelis, žeimenr 
(perdirbta iš *žeimuo) ir kt 
Pakitėjus šakniniam dvibalsiu' 
ef, vienur kitur ir atitinkam' 
žodžiai pakeitė, suįvairino savr 
reikšmes. Pavyzd, tiesti, kilę' 
iš senesnio teisti, turi dabar ki 
tokią reikšmę: iš vienos puse? 
dabar teisiame (darome teismą 
sprendžiame, smerkiame), o if 
kitos pusės tiesiame ranką, tie
siame kelią ir kt. 

Panašiai kaip tiesti bendrinė; 
kalboj skiriama nuo teisti, tair 
turi būti skiriama tiekti nur 
teikti: tuo skyrimu tik praturti
nama mūsų kalba. 

Tas faktas, kad mūsų spaudo.c 

žmonės ir šiaip rašeivos dažna' 
maišo šias lytis, dar nieko nei 
rodo: kaip" reikiant nemokėda 
mi, jie kartais maišo ir daugy
bę kitų žodžių. Pvz. gyvosio-
žmonių kalbos būdvardis abuc 
jas "prastas, piktas, bjaurus 
nedoras, nepatikimas, veidmai 
niškas" dėl paprasto nemokė j i 
mo kartais vartojamas "abejin 
go" reikšme, bet tas sukeitimac 

visai nereikalingas: jis tik siau
rina, menkina mūsų kalbos var-
toseną.Vartodami pagrečiui abe
jingas "lygiažiūris, indiferen 
tus" (pvz.: jis viskam yrp 
abejingas, į viską a b' e -
j i n g a i žiūri") ir abuoia^ 
"prastas piktas, bjaurus, nedo
ras, įžūlus, nepatikimas, veid
mainiškas" .pvz.: jų vaikas la
bai abuojas — visur len
da ir lenda; negerų tėvų a b u o-
j  i  i r  v a i k a i ;  v ė j a s  b u v o  a b u o 
jas; kaimyno šuo didžiai 

a b u o j a s  —  p u o l a  iš pasali? 
kanda; abuoja kiaulė — 
bjauri, pikta, įkyri), mes atski 
riame du visai skirtingų reikš 
mių žodžius ir tuo būdu galim 
vykusiai nusakyti skirtingas sų 
vokas, kurias spaudos žmonė; 
dėl nemokėjimo kartais draugė 
suplaka. 

Visai panašiai, skirdami teil* 
ti nuo tiekti kaip teisti nu 
tiesti ir kt., mes galime lengva 
skirti įvairias, bet kalboje gan; 
reikalingas sąvokas. Sakydan 
"jis man suteikė dau 
reikalingų žinių; ligoniui buv< 
suteikta pagalba; soda 
teikia daug naudos", turim 
analogiškai sakyti ir: atstova 
įteikė prezidentui savo įgr 
liojamus raštus; nariai susirir 
kimui pateikė (įdavė) r< 

zoliuciją; seimo atstovai p a 
teikė (davė, pranešė) visur 
menei nemaža sensacingų žinii 
ir tt. Bet visai kas kita bus, kr 
sakysime: šeimininkė jau p a 
tiekė (pagamino, paruošė 
pietus savo šeimai; nariai sus' 
r i n k i m u i  p a t i e k ė  ( p a r i "  
pino, parengė) rezoliuciją ir t 

KALBINE 
A P Ž V A L G A . 

"Naujienose" karo žygis prie 
"Lietuvių kalbos vadovą" t( 
liau tęsiamas. Pirmasis, kuri 
paskubėjo jam mirties dekret 
paskelbti, buvo M. Gudelis. Be 
Vadovas nuo to dar negavo g b. 
lo — jis ir toliau gyvuoja. Tf 
da šiam pradininkui atėjo į ps 

galbą prof. Vikt. Biržiška ja 
žymiai sunkiau apsišarvavęs -
su ištisu traktatu, spausdint 
bent aštuoniose ilgose skiltys 
(š. m. Nr. 34 — 41). Tačiau st( 
bėtina: atrodė, kad Viktorą 
ims ir visai jau pribaigs t 
vargšą Vadovą. Bet taip neatsi 
tiko: užuot visą ožio ragan su 
varęs, ėmė jis jį truputi ir pr 
liaupsino: pirmoji Vadovo da 
lis esanti visai autoritetinga-
moksliškai parašyta, o antrosio 
dalies, žodyno, esą maždaug api 
40% nepatikima. Vienoje vie 
toje, Vadovo autorius jis nę 
apgina nuo L. Dambriūno nepa 
grįsto puolimo: iš lotynų kalbo 
paskolintoji formula esanti vi 
sai gera ir nesą jokio reikalo jc 
keisti formule. Tai tiesa: lij 
šiol esame sakę tik fabula, re 
gula, ne fabulė, regulė, todėl ne 
suprantama, kuriam galui for 
mule, molekulė, juo labiau, ka-
mūsų kalboje yra gerai pa 
žįstama priesaga -ula, pvz. sta 
tula, viesulą (šalia viesulas) 
žiežula "pikčiurna, sena raga 
na", upėvardis Tatula, pavard 
Bakula ir kt. 

Bet didžiausioji Viktoro trak 
tato dalis parašyta taip, ka* 
čia rimčiau jos visai neapsimoka 
nagrinėti, tbdėl pasitenkinsim 
tik keliomis pastabomis. 

1. Beveik trečdalį savo trak 
tato autorius yra pripildęs pul 
licistinės gražbylystės ir įmant 
rių paniekos papuošalų, kuri' 
nieko bendro neturi nei su ka1 

ba nei su matematika, šiti 
prieskoniai sudaro tokį nešvan 
kų vis£>s kritikos atspalvį, kar 
verčia abejoti, ar mūsų kriti 
kas, lig šiol sirgęs geroku sla 
viškai miesčionišku žargonu, ra 
šydamas tikrai yra turėjęs "ščy 
rų" kalbinių ir matematini 
norų. 

2. Vadovo autoriai nėra joki' 
matematikai, ir jie visai nepre 
tenduoja tokie būti, todėl jų pra 
vardžiavimas nemokšomis ir kt 
yra arba visiškas nesusiprati
mas, arba tyčios noras, kaip že 
maičiai sako, per šikšnelę pa
traukti, daugiau sumurzinti. Bet 
čia Viktoras didžiai klysta; Va
dovo autoriai, būdami nemate-
matikai, specialių matematikos 
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t<efminų beveik ir neliepta, duo
damųjų bendresnių terminų api
brėžimus jie yra ne iš piršto iš
laužę, bet paėmę daugiausia iš 
kompetentingų šaltinių, pvz, iš 
vokiečių oficialaus Dudeno ra
šybos vadovėlio, enciklopedinio 
Sprachbrockhaus'o, iš prancūzų 
"Nouveau petit Larousse" ir kt., 
kurių žiningumu galime ne ma
žiau pasitikėti, negu Vikt. Bir
žiškos. Pvz. jis barasi dėl taria
mai nevykusio trigonometrijos 
arba trajektorijos nusakymo, 
o tuo tarpu vok. Dudėnas Trigo-
nometrie trumpai nusako "Drei-
eckmessung, -berechnung" Tra-

3. Vikt. Biržiška, būdamas 
matematikas ir inžinierius tech
nologas mechanikas (taip jis 
pats vadinasi) ir neturėdamas 
reikiamo kalbiško supratimo 
apie pačią kalbą, drąsiai ir ne
gailestingai viską suverčia vie-
nan puodan. Pvz. Vadove iš gy
vosios žmonių kalbos yra duoti 
tokie visiškai autentiški žodžiai 
kaip apskritimas, rutulys, skri
dulys, skritė, skrytis, skritulys 
ir kt., ir jų reikšmės nurodytos 
tokios, kokios pačių žmonių su
kurtos, — visa tai yra Pr. Skar
džiaus "Lietuvių kalbos žodžių 
daryboje", — bet Vikt. Biržiš
ka, užuot tuo pasinaudojęs ir 
kaip reikiant tai pritaikęs savo 
specialybei, visa tai dirbtinai su
raizgo "matematiškon" krūvon 
ir paskui pats šaiposi iš to. 

Arba štai vėl jis prirašė ištisą 
litaniją apie begalybę, manyda
mas, kad šio žodžio supratimas 
tegali būti tik matematiškas. 
Bet jis čia vėl klysta: Vadovas 
visų pirma yra bendrinės, ne 
matematinės kalbos knyga, ir 
todėl jame pirmiau buvo sten
giamasi duoti bendresnių žodžių 
nusakymų; antra vertus, pati 
begalybė mūsų kalboje yra "di
d e l ė  d a u g y b ė "  ( p v z .  b e g a 
lybė turtų) ir "didelis, be 
pabaigos tolis" (taip J. Bolčiko-
nio žodyne nusakyta, pvz.: ap
l i n k u i  t a m s i a i  m ė l y n a  b e g a 
lybė). Toliau jam atrodo be 
reikalo Vadove sakoma dalyti 
iš ko, absurdiška esanti dides
nioji ar mažesnioji pusė, nelo
giški esą posakiai pirmiausia, 
visypirmiausia ir kt. Bet dėl to
kios rūšies autentiškų mūsų kal
bos posakių su Vikt. Biržiška 
visai netenka ginčytis, nes jis 
eina visai nevykusiu mūsų bend
rinės kalbos loginimo keliu, ku
riuo kiek anksčiau buvo pasišo
vęs nesėkmingai eiti ir kole
ga Z. žemaitis. 

4. Norėdamas sutirštinti Va
dovo autorių murzinimą, Vikt. 
Biržiška rašo be jokios atodai
ros. Nors spaudoje, rašant A. 
Saliui atsakymą "Drauge", buvo 
aiškiai pasakyta apie visai ne
normalias Vadovo rašymo sąly
gas, kad pats Vadovas nėra kaip 
reikiant baigtas, kad dėl laiko 
stokos nebebuvo spėta net pa
pildymų bei korektūros klaidų 
atitaisymų išspausdinti, bet jis 
į tai visai nekreipia dėmesio ir, 
radęs kur kokią nevienodybę, 
tuojau stengiasi išpūsti didelį 
burbulą, kad tik Vadovas mur-

•dnesnis atrodytų. 
5. Kad autoritetingiau atro

dytų, kritikos autorius pat pra
džioje remiasi savo pasikalbę j i- " 
mu su K. Būga, kuris atsisakęs 
tikrinti jo sukurtus naujus ter
minus ir jam pataręs apskritai 
nesitarti su kalbininkais dėl jų . 
griežtumo, nes ne jie nustatysią 
sukurtų terminų tinkamumą, o 
gyvenimas, kuriam kalbininkai 
turėsią nusilenkti. Kalbininkų 
uždavinys esąs tik fiksuoti, 
tvarkyti ir kodifikuoti "visą tą 
kalbos medžiagą, kurią gyveni
mas jau yra priėmęs ir suteikęs 
jai vartosenos pilietybės tei
ses". Bet tai ne visiškai tiesa: 
mūsų kalbininkai ne visados yra 
buvę tik pasyvūs stebėtojai ir 
paprasti registratoriai. Pvz,; di-

(Perkelta j 5-tą pusi.) 
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Paminėjo 21 metų radijo valandos sukakti 

21 metu savo radijo valandos si kakties dieną JUOZAS GINKUS (viduryje, prie mikrofono) su 
sukaktuvinės programos dalyviais: fiš kairės į dešinę): prancjai — K. Marma, Ad. Jezavitas 
ir Vyt. Ubara. Antroje eilėje: J. Valakas, inž. J. Sagys, dramos aktorius Vyt. Kidolis, žurn. S. 
Narkėliūnaitė, Harmonijos ans; mblio narė D. Uvikaitė, P. Jas'nskaitė, vadovė V. Tamkiūtė —» 
Pranckienė, A. Kižienė ir St. L sevičienė; "Aitvarų" kvarteto narys Br. Svogūnėlis, vadovas 
A. Mrozinskas, Iz. Ališauskas ir J. Remėza. Trečioje eilėje: dainininkas A. Vasiliauskas, ir 

"Aitvarų" kvarteto dalyvis rašytojas Vilius Bražėnas. 

SKAITYTOJAI RAŠO 
DAR APIE A. A. DR. PRANĄ MATULAITI 

Jau buvo rašyta, kad kovo 17 
dieną brooklyniečio Juozo Gin-
kaus radijo valandai sukako 21 
metai. Ta proga sukakties dien-
ną buvo transluiojama specia
liai paruošta programa, apie ku
rią jau daugelis klausytojų atsi
liepė asmeniškai ir laiškais, kad 

buvusi marga ir įdomi". 
Sukakties dieną WWRL ra

dijo stotyje, kuri transliuoja ši 
programą, susirinko apie 20 as-
menų, tos valandos programoc 

dalyvių. Visi jie, matomi čia de 
damoje nuotraukoje, atliko sa
vo dalį. > 

Ir taip: šalia kalbų, kuriat 
pasakė pats radijo valandos ve 
dejas Juozas Ginkus, inž. Juozas 
Sagys ir žurn. S. Narkėliūnaitė 
buvo skelbimai, kuriuos skaitr 

K. Marma, Ad. Jezavitas, Vyt 
Ubara, J. Valakas ir Vyt. Kido
lis, ir vyrų bei moterų kvartetu 
ir Aleko Vasiliausko dainos. 

J. Ginkuą pasveikino save 
klausytojus sukakties proga ii 
trumpai prisiminė radijo valan
dos praeitj. Inž. J. Sagys kalbė
jo apie radijo programos reikš 
mę Amerikos lietuvių visuome
niniame ir kultūriniame gyveni 
me. žurn. Sal. Narkėliūnaitf 
peržvelgė radijo valandos veik
lą 21 metų laikotarpyje, primin
dama pačius būdingiausius jo.c 

bruožus ir ypatingai vertindama 
kultūrinės programos ir politi
nis linijos buvimą. 

Po keletą lietuvių liftudier 
ir liet. kompozitorių dainų pa
dainavo Harmonijos ir Aitvaru 
kvartetai, o A. Vasiliauskas sr 
V. Tamkiūte - Tranckiene pa 
dainavo duetų. 

čia pat buvo perskaityta dalir 

gausių sveikinimų, kurie sukak-

KALBINĖ 
A P Ž V A L G A  

( Atkelta iš 4-to pusi. ) 

deliu J. Jablonskio patvarumu h 
užsispyrimu yra ne tik sukurta 
mūsų dabartinė bendrinė kalba, 
bet ir begalybė jo sukurtųjų ter
minų yra vartojama daugely j * 
gyvenimo ir mokslo šakų. Pat? 
lietuvių matematikos kalba kaip 
tik buvo pradėta kurti ne paeir 
matematikų, bet J. Jablonskio, 
A. Smetonos ir kt. Patys žymes
nieji terminai yra sukurti termi
nologijos komisijose, kur visa
dos aktyviai yra ir kalbininkai 
dalyvavę. Ryškiausias kalbinin
kų ir specialistų bendradarbia 
vimo vaisius yra St. Šalkauskio 
"Bendroji filosofijos terminija", 
kurio niekaip negalės nuginčyti 
ir Vikt. Biržiška. Taigi tokios 
pasakos yra žymiai pavėluotos 
jos dabar gali būti sekamos tik 
yisiškiems nežinėliams. 

ties proga suplauks iš visuro®n«^l tautinio gyvenimo vairuotojai. 
mmų organizacijų ir pavienių 
asmenų, daugiausia lietuvių kul
tūrininkų. Sukaktuvininkus pa
sveikino ir pati WWRL radijo 
stoties vadovybė ir įrašė į juos
tą visą sukaktuvinę programą. 

Per 21 metus ši radijo pro
grama iš paprastų sporto skel
bimų išėjo į lietuvių verslininkų, 
o paskui ir į lietuvių kultūros: 
dainų, muzikos ir, pagaliau, lie
tuviškųjų tautinių reikalų gar
sinimą. Per J. Ginkaus radijo 
studiją praėjo visi Amerikoje ži
nomi lietuviai menininkai ir kul
tūrininkai. Jis turi itin gausų 
lietuviškos muzikos plokštelių 
rinkinį, kuris šiuo metu, galbūt, 
yra gausingiausias visoje Ame
rikoje. Tai svarbi medžiaga atei
ties kultūrininkams, kurie kada 
nors šia sritimi domėsis. 

Pati pagrindinė J. Qinkaus ra
dijo programos šaka — tai po
litinė. Iš čia kiekviena Lietuvai 
ir lietuviams svarbia proga pa
sigirsta drąsus ir į darbą kvie
čiąs žodis. Skelbdama verslinin
kus ir informuodama kultūri-

Iš čia klausytojai girdėjo Lie
tuvos Respublikos Prezidentą 
Antaną Smetoną, Lietuvos dip
lomatus: ministerį Pov. žadeiki, 
gen. konsulą Joną Budrį, Vliko 
pirmininką M. Krupavičių, Lie
tuvos Diplomatijos šefą ministe
rj St. Lozoraitį. 

Kovoje dėl lietuvių valstybi
nių, tautinių ir visuomeninių 
reikalų J. Ginkaus radijo valan
da užima taip pat svarbią vietą, 
kaip ir lietuviškoji spauda. Ko 
spauda kartais negali padaryti, 
tai šitai padaro radijas. Kai 
1938 metais metais, ryšium su 
Lenkijos ultimatumu Lietuvai, 
New Yorko lietuvių buvo ruošia
mas protesto mitingas, jau visi 
laikraščiai buvo išspausdinti, tai 
apie mitingą pranešti teliko ra
dijas. Bet ir čia, siųstuvo lai
kytojai, paveikti Lietuvos prie
šų, pasipriešino žinios skelbimui. 
Tada J. Ginkus, skaitydamas 
pranešimą apie anglis, tą žinis 
visdėlto įterpė ir žmones pain
formavo. Rytojaus dieną pro
testo mitinge dalyvavo per 6,000 

CTerb. Dirvos 
Redaktoriui. 

Kadangi "Naujienos", kaip 
ir kiti panašūs laikraščiai, mo
ka kitus užpulti, bet nesiva
dovauja priimta dorų laikraš
čių etika — suteikti paliestam 
vietos atsakyti, tad meldžiu 
užleisti vietos "Dirvoje" ma
no "Naujienoms" nusiųstam 
bet nepaskelbtam atsakymui. 

P. J. žiūrys. 

" N a u j i  e  no s  "  
Halstead St., Chicago, 111. 

Gerbiamieji: 

Malonėkite patalpinti ma
no žodį reikale straipsnio, tilpu-
sio Jūsų "Apžvalgoje" No 17, 
"Naujienose" sąryšy su a.a. Dr. 
Matulaičio mirties aprašymu, 
tilpusiu "Dirvoje"*' 

Pastaba, kad a. a. Dr. Matu
laitis buvo socialistas, neatitin
ka daviniams, nes nebuvo narys 
tos partijos ir visados rėmė Lie
tuvos išlaisvinimo akciją, kuri 
rėmė tautininkų nusistatymą. 
Jo pirmutinis Amerikoje darbas 
buvo su "Vienybe Lietuvinin
kų", Plymouth, Pa., kuris nebu
vo socialistinis. 

Jūsų straipsnis labai užakcen
tuoja prisisavinimą pirmutinio 
iškėlimo idėjos, kad Lietuva tap
tų nepriklausoma, bet užtyli 
faktą, kad dr. Jonas šliupas 
jau 1885 m. tą idėją buvo vie
šai iškėlęs (žiūrėkit Dr. K. Gri
niaus "Atsiminimuose") ir kad 
kitų srovių iškėlimas "autono
mijos" pareikalavimo nebuvo 
rimtu dalyku, bet maždaug "iš
mėginimui", kaip į tai atsilieps 
pasaulio politikai. 

Mano pastaba apie socialistų 
prirengimą komunizmui dirvos 
nėra padaryta su tikslu įrodyti, 
kad patys socialistai yra kornu-^ 
nistai, bet tik pateikti faktus. 
Visi mūsų aršūs šiandieniniai 
komunistai ar jų reikalų gynė-

niais klausimais, šalia lietuvis- zmomų.^ 
kos dainos ir muzikos, ši progra-j O pereitų metų pabaigoje 
ma turi aiškią politinę vagą, ku-įNew Yorke vyko Balfo rinklia

jai yra buvę socialistai, k. t. — 
Angeraitis — Leonas, S. Matu
laitis, Kapsukas - Mickevičius, 
Bimba, Prūseika, Andrulis ir ki
ti jų pasekėjai. 

Tamstų argumentas, buk ten 
komunizmas yra silpniausias, 
kur socializmas tvirčiausias — 
taipgi neatitinka tikrenybės. 

Italijoje kaip tik socialistas 
Mussolinis paėmė visą valdžią 
į savo rankas ir, pamatęs, kad 
socializmas vedė šalį į komuniz
mą, jis sukūrė fašizmą — pa
našią valdžios formą, tik po kitu 
antgalviu. 

Amerikoje, kur socializmas 
yra silpniausias, kaip tik komu
nizmui yra sunku klestėti. Ang
lijoje yra socializmas, kuris ren
gia dirvą arba komunizmui, ar
ba galutiniam chaosui ir ekono
miniam bankrotui. Nes namas 
be savininko yra namas be gal
vos ir tvarkos. Ekonominis su
statymas, kur visi yra savinin
kais be tvarkos, veda prie nuo
stolių ir bankroto. Kol Amerikos 
"kapitalistai" rems "gabius" 
Anglijos socialistus, tol Anglija 
dar išsilaikys — ypatingai par
duodama karo reikmenis mūsų 
priešams ir jų draugams Rusi
jos komunistams, mūsų sąskai
tom 

| Jtt«n| pastaba, kad Marksas 
reikalavo išlaisvinimo mažų tau
tų ir iš to padarymas išvados, 
būk Marksas tikėjo į tautas, tai 
yra nesąmonė. Marksas panau
dojo panašų argumentą tik tam, 
kad sukėlus minias prieš savo 
prispaudėjus, bet jo galutina 
programa buvo, kaip ir šiandie
ninių socialistų, paneigimas tau
tų ir išugdymas tarptautinės 
proletariškos "darbininkų" kla
sės valdžios. Perskaičius Markso 
ar tai Engelso veikalus negali
ma padaryti išvados, kad jie ti
kėjo | tautas. Jų mokslas sėjo 
"klasių" neapykantą, o šiandien 
pasaulis mato pasekmes jų 
mokslo sovietiškame Rusijos 
"rojuje" ir kitose šalyse, kur 

socializmas, išstojęs ,iš pasyvaus 
stovio, yra tapęs dinamišku 80* 
cializmu arba komunizmu. 

Sveika brolybės, meilės arti
mo, žmogiškumo, teisingumo, 
doros ir visi kiti amžių žmonijos 
mylėtojų filosofų sukurti prakil
nūs idealai tai nėra socialistų ar 
tai bolševikų nuopelnai, bet su
dėtinė žmoniškumo idėja, su
kristalizuota Konfucijaus, Kris
taus, Zoroasterio ir kitų pra
kilnių žmonijos pažibų. 

Laisvamanybė, taip kaip ir 
ekonominis užvaldymas, nėra 
sveikas apsireiškimas neišauk
lėtoje minioje. Laisvamanybė 
vieniems yra protinė tonika, o 
kitiems nuodai. Laisvanybės 
liuksus gali būti leistinas tik la
bai prakilnioms sieloms, kurios 
savyje turi prakilnų išsiauklė
jimą ir moka pagerbti kitų tei
ses. Laisvamanybė neišauklėtai 
sielai tai yra peilis arba užtaisy
tas šautuvas kūdikio ar pamišė
lio rankose. 

P. J. žiūrys 

• Prieš spausdinant šį Dirvo? 
numerį . Naujienose pasirodė 
šio Naujienoms rašyto laiško da
lis ir Naujienų redakcijos atsa
kymas į ty dalį. RED. 

ri ją skiria nuo kitų New Yorko 
ir apylinkių lietuviškųjų radijo 
valandų. Lietuvos tautinis ir 
valstybinis reikalas eina čia ne
lyginant raudona siūle. Prade
dant vietiniais tautiniais veikė
jais ir patriotais, čia kalbėjo be 

va, tai J. Ginkus, pakvietęs per 
savo radiją klausytojfts aukoti, 
vien per pusvalandį surinko Bal-
fui apie 300 dolerių. 

Visi, sveikinusieji sukaktuvi
ninką žodžiu ir raštu, linkėjo ir 
toliau nepalūžti lietuviškoje ra-

veik visi Lietuvos valstybinio ir dijo veikloje. S. K. 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Aip&e kovo 13 d. laivu "Gene

ral Muir" į New Yorką atvyko 
šie lietuviai tremtiniai: 
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Antanavičius Ona ir Giedrys 
Jonas — Nashua, N. H. 

Ašenbachaitė Ema — So Bos
ton, Mass. 

Gavelis Vytautas, Ramunė, Ma
rija — Richmond Hill, N.Y. 

Gavrilovienė Stefanija— Brock
ton, Mass. 

Jesmantas Marija, Laimutė, 
Donatas — Cleveland, Ohio. 

Liogys Remigijus — Cleveland. 
Juškevičius Antanas, Anastazi

ja, Rene, Aniela, Janina — 
Newark, N. J. 

Kaunas Sigitas, Eufrozina, 
Danguolė — Chicago, 111. 

Kiškis Jonas — Detroit, Mich 
Kujus Mykolas — Long Lake, 

S. Dak. 
Macevičius Antanas, Augustu 

na, Antanas, Leonas, Emilės 
— Niles, Mich. 3 

Mardosas Vincas, Anele, Regi
na, Danguolė — Chicago, 111. 

Matazinskas Pranas, Madalena, 
Juozas, Stasys — Detroit, M. 

Narbutaitieng Ona ^ ̂ Cleve
land, Ohio. - % 

• • , 1 ' \j i 

Nastonas Kazys, Olga, Lilija, 
Dora, Toni — Detroit, Mich. 

Narvilaitis Povilas, Emilija — 
Detroit, Micį. 

Norkus Ona, Nijfcle — E. Chi
cago, Ind. 

Smilgys Eugenijus, Stanislava, 
Virgilijus, Klaudijus -r- Chi
cago, 111. 

Stefanavičienė Matilda — Ches
ter, Pa. 

Telyčėnas Boleslavas, Adolfina 
Edvardas -1— Toledo, Ohio. 

Tomkus Aleksas — Chicago, 111. 
Valiūnas Juozas, Elena, Rystis 

— New Haven, Conn. 
Viltrakis Vincas, Zinaida, Ma

rija — Chester, Pa. 
Vališkis Antanas — Chicago,111 

Naujas žodynas 
V. Pėteraičio 

"Mažasis lietuviškai - angliška? 

žodynas" 
Gabija, 340 Union Ave., Bro
oklyn U, N, Y. 

Kaina $2.00. 

DIRVOS ATSTOVAI 
į kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbiam reikalais: 

Baltimore, MdL 
Antanas česonis, 620 W. Cross St. 

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

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

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

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

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

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

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

Hamilton, Canada 
Bronius Vengrys, 227 Brant St. 

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu St. 

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Ave. 

•Anglijoje 
J. Mašanauskas, 58 Neqfield Rd., Coventry, Warwick's 

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

. Venecueloje ^ 
Antanas Diržjpfc, c/o Crisalerias Ktationales, S. A. 

, Apartado 4532, Maracay. 

f ' 
y\ as 

on 

Newark, N. J., vas. 17, 1951 

Gerbiamieji, 

Dr. P. Matulaičio gyvenime 
istorija. P. Matulaitis atvyko 
į Ameriką 1902 metų rugsėjo 
mėn. j Newark, N. J. pas savo 
brolį kun. Vac. Matulaitį, čion 
man teko susipažinti su Pranu 
Matulaičiu ir buvome draugai 
iki jo mirties. Nei kun. Matulai
tis, nei dr. P. Matulaitis nieka
dos negyveno Philadelphijoj ir 
kun. Matulaitis iš Newarko nu
vyko į Minersville, Pa., kur ir 
pragyveno iki mirties. Pranas 
Matulaitis nuvyko į Plymouth 
prie "Vienybės Lietuvnikų" re
daktorium. Trumpą laiką buvo 
red. ir grįžo baigti savo profe
sijos mokslo į Baltimorės uni
versitetą. Pr. nebuvo Sibire, bu
vo Viatkos gubernijoj, prie 
Baltųjų marių, priklauso dar 
Europai, kur baisūs šalčiai ir 
vargas. Parašysiu plačiau šitą 
istoriją. Klysta Karpius. 

Y. Ambrozevičius. 

Newark, N. J., 
vasario, 1951. 

Vaclovas Matulaitis ir A. Mi
lukas buvo pašalinti iš Seini| 
seminarijos klierikai, kaip lietu
viški patriotai. Palikus semina
riją, reikėtų atlikti kariuome
nės tarnybą, be to, reikėjo sau
gotis žandarų ir šnipų, kaip įta-
į^amiems. Išeitis buvo — sprūs
ti Į užrubežį. Atvyko į Ameriką. 
Apie 1894 m. žinojo apie mane' 
tų laikų liet. veikėjai ir patrio
tai, man dar gyvenant ^Phila-
delphijoj, lankydavosi pas mane, 
aptardavome daugel svarbių lie
tuviškų reikalų. Klierikas V. 
Matulaitis įstojo J Philadelphi-
jos seminariją ir baigė kunigo 
mokslą. Gavo liet. parapiją Min-
nesville, Pa. Antanas Milukas 
stojo dirbti prie laikraščio "Vie
nybė Lietuvninkų" redakto
rium. Trumpam laike, palikes-
laikraščio darbą, gryžo į Phila 
seminariją baigti kunigo moks
lo. Milukas, tapęs kunigu, gave 
asistento vietą Shenandoah Wet 
parapijoj. Abiejų minėtų kunigr 
įšventinimo iškilmėse man teko 
dalyvauti ir toliau darbavomės 
lietuvystės reikalais išvien. 

Man persikėlus gyventi į Ne
wark, N. J., Newarko lietuviai 
įkūrė lietuv. parapiją. Buvo rei
kalingas liet. kunigas. Aš reko
mendavau kunigą V. Matulaiti 
Kun. Matulaitis užėmė Newarko 
N. J., lietuvių parapiją 1902 me
tais. Tais pačiais metais atvyko 
ir kunigo brolis Pranas Matu
laitis, pas savo brolį į Newark. 
N. J. čionais ir man teko susi

pažinti su Pranu Matulaičiu Ir 
laikėmės draugiškai iki pabai
gos gyvenimo. 

Kun. Matulaitis per dvejus 
metus sustiprino parapiją ir pa
statė Newarke bažnyčią. Pranas 
Matulaitis pasilsėjęs ir pasisve
čiavęs pas .mus Ne^arke, išvyko 
į darbą prie "Vienybės Lietu
vninkų" į Plymouth, Pa. Toliau 
baigė dakt. mokslą Baltimore j. 
Vienas iš svarbesnių įvykių jo 
gyvenime Amerikoj tai užbaigi
mas daktarystės mokslo ir pri
ėmimas daktaro diplomo. 

Pranas Matulaitis baigė medi
cinos mokslą Baltimore Medical 
College, Baltimore, Md. Gegužės 
21 d., 1907 metais Academy of 
Music jam iškilmingai buvo su
teiktas daktaro diplomas, šiose 
iškilmėse teko dalyvauti ir man, 
žemiau pasirašiusiam. 

Pirmiausia dr. P. Matulaitis 
apsigyveno kaip dakt. Brook
lyn, N. Y., tarp lietuvių, bet 
čia neilgai buvo ir persikėlė į 
Boston, Mass., o iš ten į Detro
itą ir Clevelandą. 

Dr. Matulaitis ant vietos ilgai 
nerimdavo gyventi. Gal tai atsi
liepdavo ant jo nervų Viatkos 
kančios ? 

Mane į senatvę, kaip ir visus 
senus, pradėjo kankinti reuma
tas. Reikėjo jieškoti pagalbos. 
Nuvykau į Mount Cement, Mich, 
mineralines maudynes šalia De
troito. Besimaudydamas prane
šiau apie tai daktarui Matulai
čiui Detroite apie savo ligą ir 
M. C. žydelių maudynes. Dr. 
Matulaitis pasijuokė iš manęs ir 
mano maudynių. Pašaukė mane 
į Detroitą, į savo kabinetą, ir 
mėgino mane gydyt pagal tų 
dienų medicinos išradimus. Gy
dymas nebuvo pasekmingas. Bet 
dr. Matulaitis, norėdamas mano 
sveikatą gelbėt, nusivežė mane 
į Battle Creek, Mich., j vieną 
iš garsiausių pasaulyje sanato
riją, kur pagerino mano sveika
tą ant visados. Per daugel metų 
važinėdavau i Battle Creek va
kari jų laike. Pakeliui atlankyda
vau ir dakt. Matulaitį. 

Vincas Ambrozevičius 
178 Ferry St., Newark, N.J. 

Dayton, Ohio 

Clevelande miręs dr. Pranas 
Matulaitis yra gyvenęs ir Dav-
tone, Ohio, ir čia daktaravo, ir 
tik paskui išvyko ir apsigyveno 
Clevelande. 

J. A. Urbonas 

Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo • šie 
skaitytojai: 

Sumakeris AlJb., Cleveland 1.00 
Uždavinys P., Utica, N. Y., 1.00 
Arnastauskas Pater-

son, N. J. 1.00 
Bagdonas Vacl., Chicago 1.00 
Virbickas L., Brooklyn 1.00 
Sharkus V., Montello, Mass. 1.00 
Kebart Joe, Cleveland 1.00 
Škėma J., Newark, N. J. 1.00 
Švarcas Pov., dr., Collins-

ville, 111. 2.00 
Ambraziejus B., Chicago 1.00 
Cirkelis T., Brooklyn, N. Y. 1.00 
Vitkus Valer., Rochester 1.00 
Latvėnas Alf., Dorchester 1.00 
Gedgaudaitė M., Baltimore 1.00 
Kavaliauskas A. Omaha, N. 1.0® 
šeštokai -.V., Benton Har

bor, Mich, 1.00 
Prahk Wra. £L» Yaki- • 

ma. Wash I40 
Balys S. K*t Grand Ra

pids, Mich. l.$0 

2W 
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NEPAPRASTAS KONCERTAS 

/ 

C L E V E L A N D E  
" * 

Sekmadienį, balandžio 1 d. 

~ « . « •  f 

Q»£\ -. et 
e vai. vak. 

PU If^1 

Iii o BALL ROOM 
m SKAS ir IPOLITAS NAURAGIS 

Akompanuoja ALEKSANDRAS KUČlŪNAS 

ANNA KASKAS 
Mezzosopranas, iš Metropolitan Operos 

IPOLITAS NAURAGIS 
Bosas, iš Lietuvos Valstybės Operos 

RENGIA LIETUVIŲ KULTŪROS FONDO 
I 

C L E V E L A N D O  S K Y R I U S  

PO KONCERTO BALIUS 

IKL&OO VAL. 

B I L I E T A I  p o  $ 3 . 0 0 ,  $ 2 . 0 0 '  $ 1 . 0 0  ' »  7 5  c  

DIRVOS redakcijoje, 6820 Superior Avenue, 

P. P. MULIOLIO įstaigoje, 6606 Superior Ave., 
Spaudos kioske, ar užsakius telefonu CL1-0531 
Balandžio 1 - PUBLIC AUDITORIUM KASOJ 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  

JUDGE ANDREW M. KOVACHY 

MUNICIPAL COURT 

B E S T  . W i S C H E S  
To Our Friends and Patrons 

BROADWAY BUICK CO. 

8401 BROADWAY MI 1-8100 

G R E E T I N G S  
To All Our Friends and Patrons 

BIG BOY BEVERAGE, INC. 
I>EP — UP — RUMMY 

4209 FULTON CT. ME 1-2415 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
For a Pleasant Holiday 

JOHN L. MIHELICH 

, Attorney 

And Member of Civil Service Commission 

U. StiUtkc. aoibUntfCMja... 

M4N€ PPISIMINIMAI 
Tremtinių stovyklaj dak

taras Vabalas pradėjo kal
binti j jo organizuojamą 
Mokslinių Studijų Ratelį. 
Kartą per savaitę susirinki
mas, ir nariai iš eilės skaito 
po referatą moksline tema. 
Prikalbėjęs pakankamą kie
kį kandidatų, daktaras su
šaukė susirinkimą. Tarp ki
tu — atėjo jis pats, stovyk
los kapelionas, mokytojas, 
atsargos generolas, advoka
tas, atsargos pulkininkas ir 
grandinis katalikas, tai yra 
— aš pats. 

Taigi, ratelis, pagaliau, 
buvo užsuktas. Kai advoka
tas pasiūlė be valdybos iš
rinkti dar ir garbės teismą 
— man dingtelėjo mintis: 
gražumu jau čia nfpasi-
baigs... 

Pirmutiniai prieš ratelį 
užprotestavo stovyklos ama
tininkai. Jie buvo prieš kaž
kokias bajorų slaptas "iš
rinktųjų" draugijas, į ku
lias ne kiekvieną priima. 

Tada dar savotiškai su
pratome demokratiją. Ma
nėme, kad priėmimas į rate
lį tik galinčių paskaityti 
mokslinę paskaitą, yra ne
demokratiška. Arba visi, ar
ba niekas. 

Pirmoji paskaita vistiek 
įvyko. Joje teikėsi dalyvau
ti net kelios narių žmonos, 

kas buvo ypač svarbu, bet 
tik dabar tą suprantame. 

Referatą skaitė agrono
mas Bepinigis apie būsimo
sios Lietuvos žemės reformą. 
Pagraibom apdalinęs kiek
vieną būsimosios Lietuvos 
gyventoją po 10 hektarų že
mės norma, jis tvirtai pa
reiškė, kad visos valdžios 
Lietuvoj nebuvo teisėtos, 
nes nepakankamai atstova
vo liaudį. 

"—Liaudis nepakęs tokios 
valdžios, kurios atstovas, 
nuovados viršininkas, švin
tant grįždamas iš išgėrimo 
aplaistė Laisvės Alėjoj lie
pą, — jei bus pageidavimų, 
galiu ir jo pavardę paskelb
ti, — baigė agronomas savo 
mokslinę paskaitą. 

Akivaizdoj tokių fcriški-
nančių faktų, mokslinių stu
dijų ratelio nariai tylėjo, 
lyg vandens prisisiurbę, Li
teratūriškai tariant: — įsi
viešpatavo tokia tyla, kad 
galėjai girdėti muses knar
kimą. 

Tada paprašė balso buvęs 
policijos vadas/norėdamas 
apginti bandymą nuplėšti 
policijos garbę. 

— Kas yra proletaras, 
kas yra darbininkas, ūkinin
kas, karys, net valkata — 
aš suprantu. Aš nežinau, 
kas yra liaudis. Jos Lietuvoj 
nebuvo. Nebuvo dvarų, ne
buvo stambių žemvaldžių, 

tai nebuvo ir liaudies. Ko
kios liaudies vardu agrono
mas Bepinigis čia kalba? 
Jeigu tų latrelių, kurie buvo 
susimetę liaudies vyriausy
bėj Stalino saulei šviečiant, 
— tai aš čia pat galiu pasa
kyti : —busimoj Lietuvoj 
mes mes šituos šmikius su
tvarkysime per 20 minučių. 
Per žmonas ir sinagogas jie 
į valdžią daugiau nesulys ir 
žemės nedalys, nes niekas 
šiandien nežino, kiek bus li-

•kę žemdirbių, galinčių ją 
dirbti. 

Tuo diskusijos ir pasibai
gė. 

Suorganizavęs ratelį dak
taras netrukus išėjo iš pro
to, policijos vadas atsisakė 
stoti priš garbės teismą už 
viešą agronomo įžeidimą, 
o mūsų mokslinių studijų 
ratelio veikkla, stovyklos 
šiaučių džiaugsmui, nutrū
ko. 

Anot kapeliono : — Nė ne
mėgink moksliškais išvedžio
jimais atsispirti prieš triu-
pų tūzą." 

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas . 

Kaina: Amerikoje $3.00; kitur—$3J50 
Pinigus ir užsakymus siųskitst 

EGLUTĖ, P. O. Box 22, ' 
Montello Station, Brockton 68, Mass. 

>  B E S T  . W I S C H E S  
To Our Friends and Patrons 

AMERICAN STAMPING CO. 

978 EAST 64th ST. HE 1-2870 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
To All Our Friends and Patrons 

J O S E P H  K I N K E L A A R  
PLASTERING CONTRACTOR 

We Cover the City 

3685 W. 148th ST. CL 1-4066 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
Visiems Mūsų Draugams! 

TAFT WOOD PRODUCTS CO. 
Wood Turning of all Kinds — Industrial Wood Work 

Lacquer — Paint and other Finishes 

6520 CARNEGIE AVENUE UT 1-8050 

G R E E T I N G S  a n d  B E S T  W I S H E S  
To All Our Friends and Patrons 

UNITED ERECTING COMPANY 

4500 EUCLID AVENUE HE 1-3310 

1. i ' . * ' • .• > * ; '• * 
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JULIUS SMETONA 

prieš Velykas išlaikė valstybi
nius advokato egzaminus ir igi-
jo advokato teises. 

PATARIAMA NE ATIDĖLIOTI! 
• 

Bilietų į šio pavasario didį j | 
koncertą (Anna Kaskaš ir Ip. 
Nauragis!) dar yra, jų galima 
gauti Dirvos redakcijoje, P. P. 
Muliolio įstaigoj, pa$ platinto
jus, atrodo, kad dar bus galima 
gauti ir Public Auditorium ka
soje sekmadienį prieš koncertą, 
bet patariama paskutines die
nos nelaukti, o įsigyti bilietus 
šiandien arba rytoj, nes koks gi 
malonumas atvykus į koncertą 
stovėti prie kasos eilėje ir gau
ti tik paskutines liekanas! 

Primenama, kad po koncerte 
balius iki 2:00 vai. nakties, šo
kiams gera muzika. Koncerto bi
lietai yra kartu ir baliui. 

LINKSMOS ČIURLIONIEČIŲ 
VELYKOS IR ATVELYKIS 

Per Velykas čiurlionietė Ma
rytė Blažytė susižiedavo su tiur-
lioniečiu Kazimieru Marcinkevi
čium, o čiurlionietė Danutė And-
rašiūnaitė susižiedavo su Leonu 
Petravičium, Detroito radijc 
choro nariu. 

Atvelykio šeštadienį čiurlio
nietė Nijolė Butkutė susituoki? 
su Jonu Braziu. Vestuvių apei
gos įvyks šv. Jurgio bažnyčioje. 
Apeigų metu giedos Čiurlionio 
Ansamblis, kun. Cukuras iš Co
lumbus, Ohio, ir Agnė Skaruly-
tė iš New Yorko. Vestuvių puo
toj dalyvaus apiė 250 svečių. 

SUžEIDfi A. ZDANĮ 

Darbovietėje, Bedford, Ohio 
lentpiūvės mašina gerokai su
žeidė seną Dirvos skaitytoia ir 
uolų talkininką Antaną Zdanį. 
Sužeidimas tačiau nebuvo per-
pavojingas ir po kelių dienu ji? 
jau buvo apsilankgfi redakcijoje. 

SLA 136-ta KUOPA RENGIA 
ŠEIMYNIŠKĄ POBŪVĮ 

balandžio 15 dieną, sekmadieni 
lietuvių salėje, 6:00 vai. vak. 

Bus muzika, šokiai, kortavi-
mas, bufietas. Numatoma įvai
ri programa. Bus leidžiamas lai
mėjimui kostiumas — siūtas, ie 
Brolių Brazių siuvyklos, $55.00 
vertės. Bus dovanos už geriausią 
polką, seniausiam ir jauniau
siam SLA nariui. 

Kviečiami ir SkA 14 bei 362 
kuopų nariai. 

rfftlMESE 
KULTŪRINĖS FILMOS 

Kitą penktadienį, balandžio 6 
dieną, nuo 8 iki 9 vai vak. Nor
wood bibliotekoj, 6405 Superior 
Ave. vėl bus rodoma nemokamai 
eilė kultūrinių filmų: Graudžian-
tieji vandenys (Niagara Falls), 
Anglies magija (modernūs ang
lies produktai), Utah (jos isto
rija, geografija, pramonė ir že
mės ūkis) ir slaugės pasaka. 

Vaikai leidžiami tik su suau
gusiais palydovais. 

PRANCIŠKUS VIŠTARTAS 

(Vester) kaip dabar praneša
ma, šių metų sausio 12 d. mirė 
Clevelande, palaidotas Clevelan-
do Kalvarijos kapinėse. Buvc 
jau 60 metų amžiaus, kilęs nuc 
Šilalės, Tauragės apskr., iš žė
ručių kaimo. Amerikoj išgyveno 
46 metus. Paliko žmoną Magda
leną (gim. Unguraitytę), 4 posū
nius ir dėdę Vištartą Wilkes 
Barre, Pa. 

ATVYKSTA LITUVIAI KREP
ŠININKAI Iš DU BOIS, PA 

ir turės čia krepšinio rungtynes 
su vietiniu lietuvių krepšininkų 
klubu šeštadienį, balandžio 7 d., 
6:30 ;v. v., Cathedral Latin Gym. 
Tą patį vakarą 8:30 lietuvių sa
lėje šokiai, kur dalyvaus ir sve
čiai iš Du Bois. 

LIETUVIŲ KLUBE VĖL 
ATGYJA GYVENIMAS 

Lietuvių Klubo vedėjas prata
šą, kad, praėjus gavėnios laikui, 
penktadienių vakarais vėl bus 
rengiami vadinami blynų ir žu
vies vakarai su šokiais. Naujas 
muzikantas! Kviečiami visi klu
bo nariai ir jų svečiai. 

p 

IŠVYKO ATOSTOGŲ 

Elžbieta Ramanauskienė (Ro
man) ,gyv 1093 E. 71 St., išvyko 
atostogų ilgesniam laikui į Ka
liforniją pas ten gyvenantį sū 
nų. E. Ramanauskienė yra žino 
ma kaip susipratusi lietuvė ir 
tremtinių bičiulė. 

PADĖKITE SURASTI^ 
Kas žino, kur jgyvena 

Stanley Skerston 
apie 36 — 40 metų amžiaus, ar
ba jo motiną Skerstonienę, iš tė
vų Zykaitę, prašom pranešti 
Dirvos redakcijai. 

RKO Keith's 1051 h 
Kovo 28 — balandžio 7 "Call 

Me Mister* 

PIRKIT BILIETUS DABAR 

METROPOLITĄ OPERA 
Bal. 16-21, Public Auditorium 

PIRM., BALANDŽIO 16 

DON CARLO 
ANTR., BALANDŽIO 17 

LA TRAVIATA 
TREČ.. BALANDŽIO 18 

ŠIKŠNOSPARNIS 
KETV., BALANDŽIO 19 

SEVILIJOS KIRPĖJAS 
PENKT., DIEN., BALANDŽIO 20 

TRUBADŪRAS 
PENKT., VAK.. BALANDŽIO 20 

TRISTANAS IR IZOLDA_ 
ŠE3T., DIEN., BALANDŽIO 21 

CAVALLERIA RUSTIC AN A 
Po to PAJACAI 

SEST., VAK., BALANDŽIO 21 

DON GIOVANI 

ATSKIRAM SPEKTAKLIUI 
Kainos (i«k. mok.) 

$7.80, *M>0, $4.00, $3.60, $8.49, #1.20 

UNION BANK CF COMMERCE 
Didžioji Banko Sale — E. Devinta G. 

prie Euclido — MAin 8300 

Kasa atdara nuo 9 ryto iki 5:30 p.p. 

kasdien (iiik. sekm.) 

Vartojamas tik Knabę pianas 

IŠNUOMOJAMI 

2 kambariai su baldais vienam 
ar dviems. Galima naudotis ir 

virtuve drauge su kitais. 
1375 East 82 St. 

'LAIMĖ NELAIMĖJE: Salt Lake City, Utah, neseniai automobi
lis pateko tarp dviejų traukinių, štai kas iš jo liko, bet važiavę 
dų asmenys išėjo tk truputi apdreksti, be sunkesnių sužeidimų! 

L. KALBOS VADOVO 
prenumeratoriams 

Dalis Lietuvių Kalbos Vadovo 
gerb. prenumeratorių, pilnai su
mokėjusių prenumeratos mokės 
tį, dar negavo knygos. Pasku
tiniu metu ji nebuvo siuntinė 
jama. šiandien gavau Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Vokieti
jos Krašto Valdybos š.m. sausio 
27 d: rašytą tuo reikalu paaiš 
kinimą. Būteęt: "Tuo tarpu dėl 
įvykusių susitrukdymų dėl lei
dyklos kaltės negalėjome didės 
nio kiekio knygų gauti, šiomis 
dienomis tikimės galėsią pakan
kamai knygų išsiųsti." 

Kaip Tamstos žinote, LKV 
siuntinėja ne per mane, bet be 
tarpiai prenumeratoriams. Aš 
tik priimu užsakymus. Labai 
prašyčiau, dar truputį kantry
bės, kurios Tamstos ir taip daug 
parodėte, o faiyga visus aplan
kys. 

Su pagarba 
Juozas Audėnai 

General. Įgaliotinio 

NA U J I E N A 

JUOZAS KRUMINAS 

NAKTIS VIRŠUM 
ŠIRDIES 

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

kite šiuo adresu: 

Q A B I J A  
340 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y. * 

K A U N A S  
Batų taisymo 

dirbtuve 

' 1463 Addison Rd. 

(prie Wade Park) 

Savininkas 

Kazys Ivanauskas 

lietuvis — na u jakurls 

šfef * ''Aid T t- y* 
iŠ*. rî  t*. i' 

y- , 
/-

H,.II Ui f 

% V & / rf * 

*  ̂ <  

'  ' * •  
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% 

simsmm 
PIGU! $7,900 

East 101, netoli nuo St. Clair 
7 kamb. vienos šeimos namas 

Didelis sklypas • Garažas 
Ray Nausner — 11809 St. Clair 
UL 1-3919 LI 1-9216 

j Et-EĄNOf. | STSESS 
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Nuo balandžio 16 iki 21 imti
nai Clevelande bus operos savai
tė: atvyksta, kaip ir kiekvieną 
pavasarį, Metropalitan opera. 

Per tą savaitę čia bus parodys 
tos devynios operos, viena iš jų, 
būtent, "šikšnosparnis" tikriau 
pasakius operetė, ši operetė ir 
"Don Carlo" opera yra Metropo
litan operos šių metų "šviežie
na", kitos jau ir anksčiau čia 
matytos. 

"Don Carlo" bus kaip tik pir
madienį, balandžio 16 dieną, pir
masis spektaklis, ši opera ski
riama jos autoriaus Verdi 50 m. 
mirties sukakčiai paminėti. 

Savaitės pabaigoje bus ir die-

AL a;Ji 

niniai spektakliai —* penktadie
nį ir šeštadienį. 

I Smulkesnės žinios, kada ku
rios operos vaidinamos, yra su-
. rašytos skelbime, šiame pusla
pyje. 

Mūst| specialybe 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

raip pat popįeriuojame arba 
gažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

Aš LAIKIAU PAMALDAS Už 

S T A L I N Ą  

f domus stačiatikių dvisiškio 
pasipasakojimas. 60 puslapiu 

Galima užsisakyti Dirvoje, siun-
knygelė. Kaina — 50 centi? 
čiant 50c pašto ženklais, arba 

$1.00 už dvi 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

F. J. KERŠIS 
•509-12 Society for Saving Bid. 

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

•  > * j  

J a v  n q s  w i l l  a l w a y s  

b  ( i  i m p o r t ą  n t  t o  r  h  e  
m  a n  w h o  w a n t s  t o  
l o o k  i n t o  t h e  f u t u r e  
w i t h  a  f e e l i n g  o f  
security, and personal 

, independence ! „ .. 

Savers always welcoitiik 

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

Clevelandiečių pasirinkimas 
DAUGIAU KAIP PER 50 METŲ 

MONCRIEF 1LDYM0 SISTEMOS 

r G A S A S  
ALIEJUS 
ANGLIS 

Z 
^HE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telef.: POtomac 1-6800 

P A V A S A R I S  
1 ^ . 

Tai yr* malonus Ir linksmas laikas tiems, kurie yra 
laisvi nuo kasdieninių rūpesčių. 

O kad pasiliuosuotumėt nuo jų, stenkitės turėti san
taupų Lietuvių Banke, taca jausitės, kad reikalui ištikus 
neteks rūpintis, ir juasitės laisvi ir laimingi, — pavasario 

laikas bus linksmesnis ir malonesnis. 

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

$ 10.000 

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 

C l e v e l a n d ,  O h i o  
•» 3 *5 r s r* 

RAUDONOJI ŽVA8GŽDI 
52 autentiškos fotografijos — bolševikų 
darbų Lietuvoje 1941 birželio mėnesį liu
dininkes. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gaunama DIRVOJE. Kaina 7S e 

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

CHIN'S RED DRAGON 
RESTAURANT 

Serving the Finest Chinese and American F^ods 

3048 St. Clair Ava# PR 1-0190 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 

KURMANS MEAT MARKET 
We Carry the Figest Choke -pleats ' 

West Side Market House?' * MA 1-6797 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-0911 

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
H lietuviškoje krautuvėje , 

P  J  K E R Š I  S  
999-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEF.: MAin 1-1771 REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 

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

Sutaisau paskolas pirmo morprečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
srarantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4616 

WM. DEB2S PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

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

I I J. S AMAS JEWELER | 
| Persikėlė į naują did?snę ir gražesnę krautuvę jj 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

j| Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- jį 
g rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. g 
U $ 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktore 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SQ^ 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Delia E. Jakubs g W illiam J. Jakubs 
Licensijuotl laidotuvių direktoriai Ir balsamuotojml 

25 metai simpatingo ię rimto patarnavimą 
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1768 
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AR ILGAI TAIP BUS? 

Organizuoktmes dar karta!  

PIRMAJAME šio Dirvos numerio pus
lapyje yra suglaustai atpasakoti trys atsi-
kreipimai j visuomenę: Amerikos Lietuvių 
Tarybos, Balfo pirmininko ir Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenes švietimo inspekto
riaus. 

įmanoma nei pradėti, kadangi teks pusiau
kelėj sustoti. 

Centrai, čia pirmoj eilėj turim galvoj 
Balfą ir Tarybą, griežtai laikosi atskirų 
fondų principo ir net svarstyti nenori jokių 
sumanymų, kaip būtų galima prie vieno 

Tie trys kreipimaisi sukelia tam tikrų centralizuoto fondo, prie vieningo įnašų 
minčių, kurios sujungia ten paliestus rei
kalus j vieną klausimą: nejaugi taip ir pa
siliks neišgirstas visuomenės pageidavimas, 
kuris jau seniai sako — gana to "išsibarsty
mo", raskite būdą sudaryti vieną fondą, 
vieną iždą bent tfcms lietuviškiems reika
lams, dėl kurių šaukiatės paramos iš visos 
lietuvių visuomenės, b? srovių, grupių, be 
pasaulėžiūrų ar partijų skirtumo.? 

Deja, viskas, atrodo, eina kaip tik prie
šinga kryptimi. Tiesa, Balfo pirmininkas 
irgi stoja prieš decentralizaciją, prieš "pri
vačią iniciatyvą", bet irgi tiktai iki tam tik
ros ribos — iki Balfo durų, ne toliau. 

Kad šiandien Balfo pirmininkas paju
to, jog kai kuriais reikalais, kurie turėtų 
būti Balfo veiklos srtyje, visuomenė pra
deda rūpintis jau organizuotai aplenkdama 
Balfą, tai to priežasties reikia jieškoti, nm-
sų manymu, kaip tik paties Balfo ir jo 
reikalų sprendėjų veiklos metoduose. 

Visų pirma, kaip matyti iš Vokietijos 
lietuvių pareigūno pranešimo, Balfas ne
pajėgė išspręsti teigiamai lietuviškos gim
nazijos reikalo. Matyti taip pat, kad tam 
reikalui pridėjo lėšų ir Tautos Fondas Vli-
ko nutarimu, bet irgi reikalo tuo dar nesu
gebėjo patenkinamai sutvarkyti. Atidavė 
savo lėšas ir bendruomenė, bet ir dar ma
ža. Kreipiamasi į viso pasaulio lietuvius ir 
tie tuo tarpu gana jautriai bei realiai atsi
liepia, neatsižvelgdami nei j Balfo pirmi
ninko protestus, kadangi tas reikalas jai su-
esamųjų centrų nerūpinamas, reikiamai nėt 
neapsvarstytas. 

Jis ir negalėjo būti tinkamai apsvarsty
tas, nes tų centrų keletas, kiekvienas suda
ro fondus atskirai, kiekvienas jų vartojimo 
klausimus sprendžia irgi atskirai. 

Jeigu būtų vienas fondas tokiems rei
kalams, tai būtų nuspręsta, ar reikalas ga
na svarbus, kad lėšos jam būtų skiriamos, ir 
ar yra lėšų, liekančių nuo dar svarbesnių 
reikalų. Tada būtų aišku, ką galima pradėti 
ir tesėti, o ko net ir su geriausiais norais ne-

rinkimo prieiti. 
Na, jeigu taip, tai kam tada priekaiš

tauti, jei skaidymasis toliau plinta? Ypač, 
kada tam skaldymuisi yra dar kitų akstinų. 

$ * 
TARYBOS Vykdomasis Komitetas pa

geidauja, kad Amerikos lietuvių visuomenė
je prigytų pastoviu mokesčiu apsidėjimo 
idėja. Išleido instrukciją tokio mokesčio 
sistemai Įgyvendinti... Bet kaip tik toje in
strukcijoje absoliučiai nėra sistemos. Nėra 
sistemos pačiame principe, kadangi mokes
čiu apsiriėti siūloma tik tarp kita ko. Vajai 
bus kaip buvę, atskiros rinkliavos Balfui ir 
kitokiems reikalams privačia ir nepriva-
čia iniciatyva bus ir toliau, o jei kas netin
gi, tai dar gali ir pastoviu mokesčiu apsidė-
ti. Aišku, kad iš tokios "sistemos" nieko sis
temingo, pastovaus ir aiškaus negalima 
tikėtis. 

Ši instrukcija, tarp ko kita, išeina aikš
tėn beveik pusmečiui praslinkus nuo to, kai 
Tarybos plenumas New Yorke įpareigojo 
Vykd. Komitetą ją išleisti. Ji išleista po to, 
kai žmonės, daugiur nesulaukdami instruk
cijų, patys pradėjo vykdyti pastovaus mo
kesčio rinkimą. 

Bet, kas tą darė, darė tikėdami, kad pa
galiau gi bus tas dalykas tikrai sistemingai 
sutvarkytas, bent gi jau vykdant tos pačios 
Tarybos priimtą rezoliuciją dėl jos organi
zacijos praplėtimo bei patobulinimo, spren
džiant tą vadinamąjį bendruomeniško su-
sorganizavimo klausimą. 

Bet praėjo visi terminai, o apie tai nei 
žadžio! Kažkas spjauna į viešąją nuomonę 
ir net į savus nutarimus ir palaiko chaosą. 
Tad nenuostabu, kad aukos dedamos šalia 
centrų, o dėl pastovaus mokesčio Tautos 
Fondui pradeda bręsti mintis, kad mokėti 
reikia, ir mokėti gausiai, bet... palaikyti 
tuos pinigus kur nors banke ir centrui siųs
ti tik tada, kai jis bent savus nutarimus 
pradės vykdyti, kai supras, jog aukotojai ar 
mokėtojai iš tikrųjų nori sistemos. 

* 

ciiN*, 
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Viename laiške dėl svetimšalių legiono buvo iškeltas toks klausimas: ar Korėjoje yra paimama ki
ny į nelaisvę, šis paveikslas atsako: taip. čia matomos ištisos kolonos tokių belaisvių. Tačiau paly
ginti daug daugiau kinų Korėjos fronte žūsta nuo bombų ir artilerijos, negu patenka į nelaisvę. 

Nuoširdžiai sveikiname Juš 
dėl atviro ir teisingo žodžio lie
tuvybės reikaluose. Man, kaip 
ir šimtams bei tūkstančiams či-
kagiečių, būtų įdomu išgirsti 
ką nors plačiau apie kun. Vilku-
taitj ir kun. Rakauską, taip 
paskutiniu metu pasižymėjusius 
Clevelando lietuvių tarpe. Pa
rašykite trumpai, kas per as
menybė yra tas kun. Rakaus
kas, kuris Jūsų mieste 1951. 
vasario 16 d. taip nešvankiai 
pylė pamazgas ant lietuvių kal
bos. Ar nežinote Jūs jo adreso? 
Labai norėčiau su juo pasikalbė
ti. Aš pats esu, mat, šioks toks 
filologas (studijavau lotynu ir 
graikų kalbas) ir iš pasaulinio 
masto nelietuvių profesorių ži
nau, jog lietuvių kalba yra pa
ti seniausia, gryniausia ir gra
žiausia (skambiausia) iš visų 
indoeuropiečių kalbų, statoma 
lygiagrečiai lotynų, graikų ir 
sanskrito kalboms. Dėl to Jums 
turbūt suprantama, kad šio 
naujojo Amerikos lingvisto bei 
mokslininko (iš pavardės atro
do, lietuviškos kilmės) išvedžio
jimai mane pernelyg domina. 
Lygiai domina mane ir tas fak
tas, jog kun. Rakauskas ne
paprastai aukštai stato anglų 
kalbą filologiniu atžvilgiu. Tuo 
tarpu kiekvienas, kas bent šiek 
tiek moka lotynų, vokiečių ir 
pran'cūzų kalbas, be didelio var
go pasakys, jog anglų kalba, ki
lusi vos ... ankstybuose vidur
amžiuose, yra tik paprastas šių 
kalbų mišinys ir niekas dau
giau. 

Kad Ją reik mokytis, čia ki
tas klausimas. Ją visi ir moko
mės, kurie dar nemokame, bet 
mokomės ne dėl to, kad ji gra
žesnė už lietuvių kalbą, o dėl 
to, kad: 1) anglų kalba yra 
Jungt. Amerikos valstybių ofi
ciali kalba, 2) kad angų kalba 
parašyta be galo daug vertin
gos literatūros. Mokydamiesi 
valstybinės kalbos, niekuome 
neturime užmiršti ir savo gim
tosios lietuvių kalbos, ypač kad 
ji, kaipo kalba filologine pras
me, visais atžvilgiais toli pra-
šoksta angliškąją kalbą. 

Aš esu ir buvau tikįs katali
kas. Bet, stebėdamas Ameri
kos lietuvių katalikų parapijų 
gyvenimą, pamačiau, kad žymi 
dalis tų parapijų, kurios buvo 
aiškiai sukurtos tautiniais pa
grindais ir drąsiai reiškėsi, kaip 
lietuvybės tvirtovės, šiandien 
liko tik nykūs nutautinimo ži
diniai, neapkenčią visa to, kas 
tiktai lietuviška. Dėl to aš siū
lau visiems Amerikos lietuviams 
katalikams subruzti iš naujo, 
susiorganizuoti (panašiai kaip 
prieš 50-70 metų) ir priversti 
visus nutautėjusius parapijų ku
nigus pasitraukti iš savo vietų, 
užleidžiant parapiias aiškiai lie
tuviškai nusistačiusiems kuni
gams, kurių šiuo metu Ameri
koje turime gana daug. Nutau
tėję kunigai, nutolę nuo lietu
viu kalbos ir dvasios, galėtų 
išeiti j airišiu parapijas, i ame
rikonų parapijas arba išvažiuo
ti i misijas, kur darbo daugybė. 
Tai juk labai logiška. Jiems juk 
vistiek, čia ar ten Dievo žodj 
skelbti. 

ši mintis turėtų būti plačiai 
išdiskutuota mūsų laikraščiuose, 
pirmoje eilėje katalikiškuose. 
Pataikavimų ir glostymo politi
ką užbaikime! O kad kils ne
pasitenkinimo ir aštrių žodžių 
iš konservatyvinės pusės, tai 
nereikėtų to perdaug nusigąsti. 
Reikale (jei airišių vyskupai 
remtų nutautėjusius klebonus) 
rastume mes kelią ir i Romos 
kuriją. Ten, rodos, puikiai su
pranta, kad politika ir sąmonin
gas nutautinimas nemaišomas 
drauge su religija ir kad Dievo 
žodis turi būti skelbiamas kiek
vienam jo gimtoje kalboje. 

Ta proga visiems Amerikos 
lietuviams katalikams reikėtų 
plačiai per spaudą priminti, ką 
padarė mūsų tautai lenkų ku
nigai ir vyskupai per 300-400 

Laiškas Dirvos Redakcijai 
metli. Juk jie, svarbiausia tik 
jie, brukdami per bažnyčias 
lenkų kalbą ir niekindami lie
tuvišką, nutautino visą trečią 
dalį Lietuvos. Atgavus Lietuvai 
nepriklausomybę, lenkomanams, 
rodos, jau pagaliau reikėjo nu
sileisti, o visdėlto ... ir Vilniuje 
ir Kaune ir kituose miestuose 
bei miesteliuose be "revoliuci
jos" ir muštynių bažnyčiose ne
apsieita. (Tų faktų, deja, neiš-
grauš iš istorijos nė vienas, net 
ir tas, kuriam šis mano laiškas 
labai ir labai gadina nervus). 

Amerikoje, žinoma, šitokia 
"operacija" turėtų praeiti švel
nesne forma, nes negalima Įsi
vaizduoti, kad aukštieji Ameri
kos katalikų Bažnyčios dignito
riai galvotų apie mūsų vargšų 
lietuvių emigrantų kiek galima 
greitesnį "sutirpdinimą". 

Tad, kol nevėlu, subruskime! 
Jūs, Dirvos Redakcija, turite 
pirmoji tarti šiuo svarbiu klau
simu savo žodj, nes Jūs kartu 
su Lietuvių žiniomis buvote ir 
esate drąsiausi. 

Stasys Tamulaitis 

• Mes, deja, turime kiek ma
žiau optimizmo dėl šiame laiš
ke keliamų pasiūlymų: 

1. Nei kun. Rakausko; nei 
kun. Vilkutaičio biografijai bei 
charakteristikai rašyti neturi
me laiko ir abejojame, ar tai 
reikalinga. Kun. Rakauskas bei 
adv. česnulis, mums atrodo, lie
tuvių kalbą vasario 18 d. Cleve-
lande žemino ne filologiniais 
sumetimais ir tuo pagrindu dis
kusijos su jais būtų bergždžios. 

2. Priversti antilietuviškai 
nusiteikusius kunigus ar moky
tojus pasitraukti iš lietuvių pi
nigais sukurtų parapijų bei pa
rapinių mokyklų nedaug tėra 
galimybės, kadangi parapiečiai 
neturi formalių teisių savo va
lia spręsti, kas turi būti klebo
nas ir kas turi mokyti parapi
jos mokykloje. Visa tai pareina 
nuo atitinkamo vyskupo bei jc 
kurijos pareigūnų nusistatymo, 
kuris gali būti palankus, tole
rantiškas, arba nepalankus ir 
net griežtai priešingas tikinčių
jų tautinėms aspiracijoms. 

Prieš kelias dešimtis metr 
lietuvių pinigais pastatytų baž
nyčių jau yra perleistų len
kams, italams,, negrams ir kt. 
Pvz., Detroite kadai buvusi lie
tuvių bažnyčia dabar yra neg
rų bažnyčia (žinoma, anglų kal
ba). Lietuviai dabar ten stato 
sau naują, bet ir toje juk nebus 
šeimininkai: nėra užtikrinimo, 
kad po kiek laiko nepasikartos 
panaši istorija. Tas pats ir su 
visomis kitomis esamomis ar 

statomomis lietuvių bažnyčio
mis : jos gali būti lietuviškai^ 
židiniais, bet gali vieną gražiu 
dieną atsitikti ir taip, kad lie
tuviai, kaip lietuviai, ir čia im
s i  j  u s  a t s i d ū r ę  u ž  d u r ų . . .  

Kova dėl lietuvių teisių lie
tuvių pinigais pastatytose baž
nyčiose dėl šios aplinkybės ne
gali vykti teisės pagrindais. Ji 
gali būti vedama tik dviem bū
dais: a) įtikinėjimu bei'prašy
mu, b) reikalavimais ir nemalo
numų sudarančiu triukšmavimu. 
Kultūringai visuomenei, žino-
nte, geriau pritinka pirmasis 
būdas, nors kartais kaikur ga
li gelbėti ir antrasis: esti gi 
žmonių, kurių prašymai nevei
kia, bet kurie nusileidžia, ne
apsikentę skandalų... 

3. Mažiausiai vilčių tenka dė
ti į Romos Kurijos pasiekimo 
galimybes. Tas tiesa, jog Ro
moje yra pripažįstamas princi
pas skelbti Dievo žodį gimtąja 
žmonių kalba, bet Amerikos lie
tuviškų. parapijų reikale sunku 
tikėtis ryškesnio Romos įsikiši
mo. Katalikų Bažnyčios admi
nistracija remiasi ne tikinčiųjų 
masės nusistatymais, bet, visų 
pirma, pasitikėjimu savo pa
skirtais pareigūnais jiems nu

statytos kompetencijos ribose. 
Todėl "vox populi" čia neišven
giamai yra sunkesnėje padėty
je. Dar sunkesnė to "vox popu
li" padėtis, kai jis skamba ne 
tik prieš bažnytinės adminis
tracijos pareigūnus, bet yra 
svetimas ir tame krašte vyrau
jančioms, pajėgoms. Pavyzdys: 
nepriklausomoje Lietuvoje lie
tuviams buvo, palyginti, lengva 
išsikovoti savo teises bažnyčio
se (nors ir tai kai kur neiš
vengta skandalų), o kaip buvo 
lenkų okupuotame Vilniaus 
krašte, net ir lietuviškiausiose 
parapijose? ~ 

Kada Tarptautinis Tribuno
las Haagoje pripažino, jog gin
čas tarp Lietuvos ir Lenkijos 
dėl Vilniaus neišspręstas, Ro
mos Kurija jau seniai buvo iš 
savo pusės sutikusi su Vilniaus 
padėtimi. Lietuva turėjo Trakų 
ir Seinų apskričius su jų laiki
niais administraciniais centrais 
Kaišiadoryse bei Lazdijuose, o 
Roma įsteigė Lietuvos bažny
tinę provinciją tik iki administ
racinės linijos, su Kaišiadorių 
ir Vilkaviškio vyskupijomis, 
kurios buvo atskalos nuo Vil
niaus ir Seinų vyskupijų. Jei 
prisiminsime Vilniaus paskuti
nių arkivyskupų eilę — Matu
levičių, Jalbrzykowskį, Reinį 
— matysime, kad Romoj, prin
cipas "kieno galia, to ir valia" 
irgi nesvetimas, kaip ir "dauge
lyje pasaulietiškos valdžios 
centrų. Tik dabar, kai susidu
riama nebe su tautiniais rei-jne kam kitam teisiškai priklau-
kalais, o su grynai antireligine sančių. Juk mokyklą pastatyti 
bei antibažnytine valdžia, pa-,ir išlaikyti nebūtų gi brangiau, 
mažu nuo to principo atitinka- kaip mokyklą ir bažnyčią? šalia 
mose vietose atsitraukiama to reiktų sukrusti stiprinti or-
(pvz., Vengrija, Čekoslovakija), ganizacijas, spaudą, rūpintis 

Pagaliau, Romą pasiekti, ten i lietuviškumo židinių steigimu 
vienos ar kitos Amerikos lietu-1 bei stiprinimu ir tt. Kur reli-
vių parapijos reikalą išdėstyti ^ ginė praktika dar sutampa su 
ir susilaukti kurių pasėkų — ne mūsų tautiniais interesais —• 

žada . . . pažiūrėti, ką bus ga* 
Įima padaryti. Ir viskas. 

Galima įsivaizduoti, kiek reik
tų pastangų ir lėšų, kad tuo 
keliu pavyktų "išlaisvinti" bent 
vieną lietuvišką parapiją Ame
rikoje iš kokio nelemto nesusi
pratimo .. .. Ar tikslu būtų taip 
įtempti lietuvių pajėgas vienos 
kitos parapijos laisvinimo rei
kale, kada tų pajėgų taip reikia 
visai Lietuvai laisvinti? 

4. Kotfoti dėl lietuvių teisių 
jų pačių sukurtose parapijose, 
žinoma, reikia. Tos kovos bū
dai bei priemonės turi derintis 
prie kiekvieno atvejo ypatingų 
aplinkybių bei galimybių. Bet, 
turint galvoje, kad čia niekad 
nebus galima pasiekti teisiškai 
apdrausto laimėjimo, reikia at
minti ir tai, kad šiais laikais 
lietuviškumui palaikyti bažny
čios bei parapinės mokyklos 
nėra vienintelės priemonės ir, 
nepaniekinant tų religinių insti
tucijų, reikia daugiau atkreip
ti dėmesį ir į kitas priemones 
lietuviškam susipratimui palai
kyti, kurių naudojime lietuviai 
gali būti tikri šeimininkai, ne
priklausomi nuo kokio keistai 
galvojančio klebono kaprizų ar 
nuo lietuviams svetimos, kar
tais net nedraugingos kurijos 
nusistatymų. 

Jei jau sukrustumėm veik
liau ką daryti, tai juk būtų ga
lima įsisteigti tikrai savų mo
kyklų, suderintų su veikian
čiais įstatymais, bet lietuvių 
tvarkomų ir jiems patiems, o 

toks jau paprsatas dalykas. Kas 
skaitė Vliko pirmininko M. Kru-

tvarkoj, o kur ne -— tenai 
tautinius reikalus verčiau tvar-

pavičiaus pasakojimus apie Vli-jkykimės nepriklausomai: tajda 
ko delegacijos apsilankymą Va-bent nebus to pavojaus, kad 
tikane, pastebėjo, kad ten bu-j lietuvių saviems reikalams su-
vo pareikšta daug užuojautos j dėti pinigai vėl kada būtų pa-
lietuvių tautai, užtikrinta, jog j vedami tarnauti kitiems, o lie-
ten meldžiamasi už lietuvių j tuviams vis liktų tik "pade-
tautą, o memorandumas apie gėlių" padėtis — vis pradėti 
lietuvių tremtinių tikybinių rei-lviską nuo tuščios vietoj o ką 
kalų tvarkymą priimtas su pa-1 sukūrus — vėl netekti... Red. 

m 

Dirvos skaitytojai - rėmėjai 
Dirvos atstovas tolimojoj 

Australijoj — Povilas Lukošiū
nas, suorganizavęs šimtą naujų 
skaitytojų, mums padarė naują 
staigmeną. Jis atsiuntė devynis 
Dirvos skaitytojus — rėmėjus, 
kurie už metus sumokėjo po 
10 doleri.ų 

Redakcijai rašytame laiške 
sako: "Adelaidėje, kur uždar
biai ne tokie dideli ir kur visi 
gyvena pirmus naujakurystės 
žingsnius, atsirado 9 skaityto
jai, kurie Dirvai moka po 10 
dolerių metinės prenumeratos. 
Įdomu, kiek atsiras jūsų daug 
turtingesniame ir lietuviais gau
sesniame krašte ?*'... 

Ir mums būtų įdomu patirti 
atsakymą į šį P. Lukošiūno klau
simą. Jį pakartojame, manyda
mi, kad Amerika neturėtų nusi
leisti prieš Australiją. 

štai tie mūsų naujieji rėmė
jai: 

1. Navakaitė - Cavelienč P, 

2. Adomaitis Feliksas, 
3. Linkevičius Vitalis, 
4 Puodžius Rudolfas, 
5. Jansonas Jonas, 
6. Sabeckis Juozas, 
7. šiugždinis Stasys, 
8. Lukošiūnas Povilas, 
9. Satkus Pranas. 
Mums ypatingai malonu, kad 

Navakaitė - Gavelienė Paulina, 
pirmoji įsirašiusi į mūsų rėmėjų 
sąrašą, yra daug nusipelniusi 
Lietuvai moteris. Ji Nepriklau
somybės karo metu už pasižy
mėjimą yra apdovanota Vyčio 
Kryžiaus ordinu. 

•PAKELIUI 1 MIRTf — 

B. Gaidžiuko aprašymai 

apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
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