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Literatūros' 
premija jau įteikta 

v Jei nebūtų švelninančių ap
linkybių, lietuviškoji Chicagos 
visuomene susilauktų kaltina
mojo akto, kuriam tiktų premi
juotų A. Vaičiulaičio "Italijos 
vaizdų" teigimas apie dievaitę 
Kirkę: -

''Dievaitė, kuriai tarnaitėmis 
buvo keturios upių ir šaltinių 
dukterys, priėmė Odisėjo jūrei
vius aname kalne, pavaišino 
juos sūriu ir medumi, kuris bu
vo sumaišytas su miežiniais 
miltais ir vynu, o paskui juos 

^ apgirdė ir pavertė paršais, še
riuotais ir kriuksinčiais, "kad 
Savo tėvynę užmirštų" (7 psl.). 

; J Chicagos lietuvių rašytojų 
kliibo rengtą balandžio 15 d. 
premijos įteikimo šventę suėjo 
gal pora šimtų žmonių. Ir kai 
po beveik valandą nuvogusio 
pavėlavimo prasidėjo * iškilmės-
nebuvo smagu dalyviui mattyti 
ko ne trečdalį tuščių vi£tų aukš
tesnėje Lindbloomo mokykloje. 
Tik "švelninančios ąplinkybės" 
— pareiškimai spaudoje dėl 
šiemetinės premijos ir keli kitų 
organizacijų parengimai Chica-
goje tą pačią dieną — bent iš 
dalies atleidžia Chicagos lietuvi 
nuo tokių pat priekaištų, kokius 
Homeras padarė Odisėjos jūrei
viams. 

Šventei Vadovavęs Chicagos 
rašytojų klubo pirmininkas B. 
Babrauskas nusakė literaturinj 
premijų kelią nuo nepriklausoso-
mos Lietuvos valstybinės pre
mijos iki pirmosios tos rūšies 
premijos Amerikoje. Rašytoju 
draugijos pirmininkas J. Aistis 
patiekė vakarųt ir rytų sferų li-
teratūinės kūrybos palyginimą. 
A. Vaičiulaiti jisai apibūdino 
kaip vakarų pasaulio lietuviš
kąjį rašytoją. 

Dr. P. Daužvardis linkėjo, 
kad lietuvių rašytojų tarpe atsi
rastų plunksna, kuri aprašytų 
lietuvių kančias pavergtoje tė
vynėje, jos giriose ir Sibiro 
tremtyje. Toliau laureatą svei
kino Profesorių S-gos vardu 
prof. Gylys, Lietuvių latvių vie
nybės ir latvių žurnalistų vardu 
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PAGALIAU PAJUDĖJO 
Iš Chicagos praneša, kad ALT 

Vykd. Komitetas jau labai akty
viai pradėjo veikti lietuvių bend
ruomeniško susiorganizavimo 
reeikalu. šiomis dienomis buvo 
visa eilė posėdžių, po kurių su
darytas 

organizacinis lietuvių bend
ruomenės komitetas 

iš keturių asmenų: A. Lapinsko, 
K. Kleivos, J. Vilkaičio ir K. 
žalkausko. Be to, Taryba perei
tą sekmadienj delegavo savo pir
mininką L. šimutį į New Yorką, 
dalyvauti rytinių valš. tremtinių 
atstovų suvažiavime. 

Iš New Yorko praneša, kad 
tame suvažiavime dalyvavo 83 
atstovai iš 24 vietovių. Tarybos 
pirmininkas tenai pranešė, kad 
po ilgų svarstymų Taryba nu
sistatė bendruomeninio susior
ganizavimo pagrindan imti Vli-
ko pasiūlytąjį statutą. Tas nu
tarimas tremtinių atstovų entu

ziastingai sutiktas. Kaip žinoma, 
pradžioje bendruomeninio orga
nizavimosi mintis Tarybos vir
šūnėse buvo priimta visai nepa
lankiai, nurodant, kad numaty
ti organizavimosi pagrindai te-
pritaikomi stovyklose. Pereitą 
rudenį vargais negalais prieita 
prie kompromisinio siūlymo, ku
rį besvarstant pirma prieita 
bent prie principinio nutarimo, 
jog tai neatmestina idėja, o da
bar ir pirmi pagrindai jau geri. 

New Yorko sus-mas .išrinko 
rytinių valst. tremt. draugiji| 
centrinę valdybą, kuri atstovaus' 
šioms organizacijoms, ligi bus 
galutinai sutvarkytas bendruo
meniškas susiorganizavimas. Ją 
sudaro: A. Saulaitis, (pirm.)* 
V. Alksninis, dr. P. Vileišis, A. 
Bendorius, P. Viščinis, A. No
vickis, A. Keturakis, inž. Jurs-
kis, B. Nemickas, J. Giedraitis 
ir A. Jasaitis. 

— Skujeniekas, tėvų marijonų 
provincijolas kun. Jančius, Illi
nois tremtinių * bendruomenės 
v-bos pirm. Gaučys ir kt. 

Iš Liet. rašytojų d-jos pirmi
ninko J. Aisčio priėmęs premi
javimo aktą ir 500 dol. premiją, 
į dalyvius prabilo ir pats šven
tės kaltininkas Antanas Vaičiu
laitis. Jis kalbėjo apie kūrėjo 
uždavinius ir dabarties kūrybos 
sąlygas, išryškindamas mintį, 
kad nūdienėse sąlygose slypi 
pavojus kūrybiniam genijui lik
ti šviesa, tik sau vienam be-
šviečiančia. O tai būtų nepatai
somas tautinio masto nuostolis. 

Po iškilmingo akto buvo kon
certas. P. Bičkienė padainavo 
J. Gruodžio, S. Gailevičiaus, A. 
Vanagaičio dainų ir keletą ope
rų arijų, J. Bijanskui akompa
nuojant. K. Gandrimas paskaitė 

iš A. Vaičiulaičio premijuotos 
knygos "Terraciną", A. Rūkas 
deklamavo F. Kiršos ir B. Braz
džionio eilėraščius, J. Jankus 
perskaitė fragmentą iš savo 
naujo romano, o J. Aistis kelis 
naujesnius savo poezijos kūri
nius. 

Premijos įteikimo jškilmniii 
proga rašytojai, kurių* is"'kitur 
buvo mažiau, negu laukta, ap
tarė savo profesinius reikalus 
(iškilmių išvakarėse), o. po iš
kilmių dalyvavo Chicagos ra
šytojų klubo vakarienėje, skir
toje rašytojams pagerbti. 

TALKOS PABAIGTUVĖS 
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Prieš kiek laiko pasibaigė Dir- keturiems skaitytojams bei pla-
vos skelbtasis jos skaitytojų 
skaičiui didinti skirtas talkos 
laikas. Kaip visi atsimena, buvo 
numatyta, talkos metui pasibai 

Nauja Rašytojų d-jos valdy- gus, vietoj pabaigtuviq, skirti 
ba dabar taip atrodo: B. Bab 
rauskas — pirmininkas, V. Ra
monas — I vicepirm., P. Gau
čys — II vicepirm., A. Baronas 
— sekr., A. šešplaukis - Tyruo-
lis — iždininkas. J. P. 

Naujasis Gynybos Mobilizacijos me komitete darbininkų, ūkinin-
Komitetas jau pradėjo veikti ir kų ir visuomenės atstovai šiuo 
pačioje pradžioje] susidūrė su 
sunkiu klausimu — atlyginimų' 
stabilizacijos valdybos sudary
mu ir jos teisių nustatymu. Da
bar galutiniame šio komiteto 
sprendimų daryme daugiau da
lyvauja pats prezidentas Tru-
manas: su juo tiesiogiai taria
masi, ne vien tik per pirmininką 
Wilsoną. Minėtu klausimu, dėl 
atlyginimų stabilizacijos valdy
bos prezidentas palaike darbi
ninkų atstovų siūlymus. Pačia-

klausimu balsavo išvien ir pra
monės atstovus nugalėjo. Komi
tete diabar yra 17 narių: vyriau
sias gynybos mobilizacijos di
rektorius ir po keturis atstovus 
nuo pramonės, ūkininkų, darbi
ninkų ir visuomenės. Paveiks
le pirmoj eilėj: D. Brooks, žemės 
ūkio kooperatyvų vadas, šio ko
miteto pirm. C. Wilsonas, prezi
dentas Trumanas, CIO pirmin. 
Philip Murray, CIO automobilių 
pramonės darb. unijos vadas 

Walt. Reuther. Antroj eilėj: S. 
Smith, pramonininkas, G. Mea-
ny, AFL skretorius - iždininkas, 
W. H. Davis, advokatas iš New 
Yorko (visuomenės atst.), O. A. 
Seyferth, JAV Prekybos Rūmų 
pirm;, C. A Putnam, pramonės 
atst. Trečioj eilėj: J. G. Patton, 
JAV ūkininkų sąjungos pirm., 
G. H. Mead, popierio fbrikan-
tas iš Daytono, P. Porter, advo
katas iš Washingtono, H. D. 
Newsom, ūkininkų atst. iš Indi
anos, M. R Folsom, prekybi
ninkas iš Rochester, N. Y. 

per tą, laiką Dirvą užsisakiu
siems naujiems skaitytojams ir 
talkininkams platintojams visą 
eilę dovanų. Tų dovanų skai
čius ir dydis- buvo numatytas 
priklausomas nuo talkos nuimto 
"derliaus" didumo. 

Patikrinus tą derlių, paaiškė
jo, kad per taikos metą Dirva 
susilaukė keturių šimtų penkių 
dešimčių devynių naujų skaity
tojų. 

Kadangi tačiau dalis jų tuo 
tarpu įmokėjo ne visą metinę 
prenumeratą, o tik jos dalį, tai 
talkos taisyklėse numatytų do-
vaninių taškų išleista mažiau. 
Už kiekvieną faktiškai įmokėtą 
dolerį buvo išduodamas ketvir
tadalis taško. Nors ir tie naujie
ji skaitytojai užsisakė Dirvą, 
nemanydami trumpą laiką ją 
prenumeruoti (daugumas prenu
meratą jau pratęsė), bet jei kas 
talkos metu mokėjo nepilną me
tinę penuratos kainą,, tas negavo 
ir pilno taško. 

Tokiu būdu pilnų dovaninių 
taškų išleista mažiau, negu pir
ma minėtas naujų skaitytojų 
skaičius, būtent — 

trys šimtai keturios dešim
tys trys pilni taškai. 

Tiek taškų yra išleista skaity
tojams, tiek pat ir platintojams. 
Skaitytojas gąvo numerį su rai
de S, o platintojas tokį patį 
numerį su raide P. Kas pats 
tuo metu užsisakė Dirvą, tas ga
vo numerį su S ir su P. 

Kai kurie numeriai yra pa
dalinti dviems, trims ar net 

tintojams, tokiems, kurie sumo
kėjo tik po metinės prenumera
tos dalį. 

Pagal dovanų skirstymo tai
sykles, atsižvelgiant išduotųjų 
taškų skaičiauą, (343), laimėji
mo būdu turėjo pūti paskirta 

15 dovanų po $10 vertės. 

Tai ir buvo padaryta šeštadie
nį, balandžio 14 dieną, pasikvie
tus liudininkais senų ir naujų 
(bet prieštalkinių, į dovanas ne
pretenduojančių) skaitytojų at
stovus ir laimės traukėju — 
jauną pradedantį skaitytoją, da? 
nesavarankišką prenumeratorių. 

Augščiau matomuose paveiks
luose regima visa to įvykio eiga: 

Pirmame paveiksle — dovonų 
lėmimo dalyviai po laimės trau
kimo. Sėdi: Iz. Šamas, R. Saka
las, P. J. žiūrys. Stovi: J. čiu-
berkis, red. V. Rastenis, dr. D. 
Degesys ir Ed. Karnėnas. Ne
matyti red. B. Gaidžiūno, ku
riam teko stovėti kitoje foto 
aparato pusėje... 

žemiau pats dovanų laimėji
mo traukimas: 

1. P. J. žiūrys laiko maišiuką 
su visais 343 numeriais, iš kurių 
jaunasis skaitytojas — Romual
das Sakalas — traukia laimintį 
numerį. 

2. Iz. Šamas laikę kitą mai
šiuką su raidėmis S ir P, o R. 
Sakalas traukia vieną iš tų rai
džių ir tuo nulemia, ar skaity
tojo ar platintojo ištrauktasis 

•numeris laimi dovaną. 

3. R. Sakalas praneša redak
toriui, koks numeris ir kokia 
raidė ištrauktą. Tai tuojau įra
šoma į knygą, kurioje surašyti 
visi talkos doyaninių taškų sa
vininkai. 

Kas laimėjo? 

Čia paduodame numerius to
kia eile, kaip jie buvo ištraukti: 

S 1 — Janina Cieškienė iš Cle-
velando ir Antanas Vaitkus iš 
Chicagos, po pusę dovanos (po 
5 dolerius); 

S 63 —- Andrius Keturakis iš 
Bostono j _ 

S 62 — Vytautas 0renta3 iš 
Bostono; 

P 33 — Antanas Sodaitis iš 
Maspeth, N. Y., Dirvos atsto
vas New Yorke; 

p 48 — A. Kabašinskas iš Cle-
velando ir Jonas Merkys iš Hart
fordo (Conn.), per pusę; abu 
užsisakę patys, tad laimėjo do
vaną platintojo tašku; 

g 45 — Juozas Kudirka iš 
Baltimorės; . 

p 146 — L. Hulgarauskas iš 
Detroito, Dirvos atstovas; 

S 17 — Henr. šaulys iš Col-
linsville, Illinois; 

p 340 — Antanas Vilkaitis iš 
Clevelando; 

S 242 — Lukošius Petras iš 
Anglijos (Surrey); 

p 8 — B. Petrauskas iš Det
roito, užsakęs Dirv-į į Australi
ją ir laimėjęs dovaną platintojo 
tašku; 

P 214 — L. Andriekus iš Ken-
nebunk Port, Maine, tris ket
virčius dovanos (užsakęs Dirvą 
J. Girniui, Dorchester, Mass.) ir 
B. Brazdžionis, ketvirti dova
nos, buv. Dirvos atstovas Angli
joje. 

S 12 — Eug. Bertulienė iš Los 
Angeles, Cal., tris ketvirčius do
vanos ($7.50) ir J. Pyragius iš 
Australijos (Adelaide), ketvir
tį dovanos ($2.50); 

S 117 — Naujokas Andrius iš 
Rochester, N. Y. 

P125 — Z. V. Rekašius iš 
Binghamton, N. Y. užsakęs Dir-
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Ernestas Bevinas, 
prieš kelias savaitęs pasitraukęs 
iš Anglijos užsienių reikalų mi-
nisterio pareigų, pereitą šešta
dienį, balandžio 14 dieną mirė 
nuo Širdies smūgio. Jis buvo 
70 metų amžiaus. Užsienių rei
kalų ministerio pareigas ėjo nuo 
1945 metų, kada, Potsdame 
vykstant garsiajai konferenci
jai, kur dalyvavo Trumanas, 
Churchillis ir Stalinas, Anglijoje 
rinkimus laimėjo darbiečiai. 

Tada daugumui atrodė, jog Be-
vinui, socialistui, stojus prie už
sienių politikos vairo vietoj kon
servatoriaus Edeno, Anglija bus 
dar draugiškesnė Maskvai, negu 
buvo ligi tol. Bet greit paaiškė
jo, kad Bevinas nesilaiko tada 
jo paties partijos kolegos prof. 
Laski skelbtų idėjų ir yra ats
parus Maskvos klastoms, tame 
atsparume- net drąsesnis, kaip 
jo pirmatakas konservatorius. Ir 
Lietuvos prolema Anglijos poli
tikoje neatsidūrė blogesnėje pa
dėtyje dėl to pasikeitimo, o be
veik net pagerėjo. 

TRAGINGAI MIRĖ 
Suvalkų sutart. dalyvis 

Washingtone pasikorė lenkų 
egzilinės vyriausybės atstovas, 
lenkų diplomatas Julius Luka-
siewiczius, kuris 1920 m. spa
lių 7 dieną Suvalkuose, kaip 
Lenkijos delegacijos narys, pa
sirašė Lietuvos Lenkijos taikos 
sutartį, kur kitą dieną lenkų 
buvo sulaužyta. 

Pabaltijo Konsulai 
Prancūzijos prezidento 

priėmime 
Prancūzijos prezidento Vin

cent Auriol lankymosi Ameri
koje proga balandžio 3 d. New 
Yorko viešbutyje Waldorf -
Astoria buvo suruoštas pokylis, 
į kurį kvietimai buvo siunčia
mi Prancūzijos prezidento ir 
ponios Auriol vardu. Buvo 
kviesti ir dalyvavo Lietuvos 
generalinis konsulas J. Budrys 
ir Estijos konsulas J. Kai v su 
žmonomis. Visi svečiai indivi
dualiai buvo pristatyti prezi
dentui, ministrui Schumanui ir 
ambasadoriui Bonet su poniom. 

vą V. Grigaliūnui, ten pat. 
Visus laimėjusius prašome at

siliepti, kuriuo būdu jie nori sa
vo laimėjimu pasinaudoti: iš 
anksto buvo skelbiama, kad šie 
laimėjimai yra Amerikoje gau
namomis knygomis arba pini
gais. Todėl ir prašom nurodyti, 
ar ir kokių knygų laimėtojas pa
geidauja gauti (galima, pav., ir 
Dirvos prenumeratą pratęsti), 
ar pageidautų gauti tiesiog če
kį. 

šia proga Dirv# nuoširdžiai 
dėkoja visiems talkininkams — 
platintojams ir patiems skaity
tojams, padidinusiems Dirvos 
plotą, taip pat ir ir iių pabaig
tuvių dalyviams. 
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KAS ir KUR 
• Fermentacinės pramones In
žinierius Jonas Viljitis, aukš
tuosius mokslus baigęs Lietu
voje ir Čekoslovakijoje, dabar 
dirba didžiausiame Chicagos 
"Canadian Ace" alaus bravore. 
Lietuvoje jis dirbo "Guberni
jos* bravore Šiauliuose. 

• Pulk. A. Lapinas, gyv. Mont-
realyje, Kanadoje, užprenume
ravo Dirvą Ambergo sanatori
joje, Vokietijoje, besigydan
tiems ligoniams. 

• Iš spaudos išSjo šeiminin
kėms "Taupioji virėja". Auto
rė Halina Mačiulytė - Daugir
dienė, leidėjas kun. Pr. M. Ju
ras. Knyga išleista skoningai, 
turi specialų jrišimą, kad at
versti puslapiai neužsiverstų. 
Kaštuoja 2 dol. Gaunama: P. O. 
Box 22, Brockton 68, Mass. 

• Dail. V. K. Jonynas, dirbąs 
Vokietijoje prancūzų okupaci
nėje vadovybėje meno patarėju, 
tvarko emigracinius dokumen
tus ir ruošiasi atvykti j Ameri
ką. 

• Meno kritikui A. Ranitui ne
seniai padaryta sunki vidurių 
operacija. A. Ranitas šiuo me
tu gyvena Mainze, Vokietijoje. 

• Buv. valstiečių liaudininkų 
atstovas Vlike B. Bieliukas šį 
mėnesį išvyksta j JAV. 
• Chicagoje atidaryta 22 tau
tų dailininkų paroda. Dalyvauja 
su savo kūriniais 109 dailinin
kai. Jų tarpe du lietuviai: J. 
Pautienius ir M. Šileikis. 

• Vysk. V. Brizgys iš Vokieti
jos atvyksta į JAV ir gyvens 
Chicagoje, šv. Kazimiero sese
rų akademijoj. Vysk. V. Briz
gi ] JAV pakvietė kardinolas 
Stritch. 

G u d a i  A m e r i k o j e  

• Komunistai giriasi, kad di
džiausias Pabaltijy sovchozas 
suorganizuotas Ukmergės aps 
krityje. Esą, jis tęsiasi nuo 
Vaivadiškių iki Siesikų. Siesikų 
bažnyčia paversta susirinkimų 
sale. 

• Pranės Lapienės rezidencijo
je, Stony Brook, įvyko dail. P. 
Osmolskio sūnaus krikštynos. 
Kūmais buvo Pr. Lapienė ir 
rašytojas St. Zobarskas. Os-
molskiai į JAV atvyko Pr. La
pienės garantijomis. 

• Vokietijoje veikia trys lie-
tuvfų pradžios mokyklos, ku
rias remia vokiečių valdžia. Mo
kyklos yra: Wehnen (90 moki
nių), Diepholz (35 mokiniai) ir 
Augustdorfe (20 mokinių). 
• Mažosios Lietuvos lietuvių 
laikraštį "Keleivis" dabar re
daguoja Albertas Puskepalai-
tis. Jį galima pasiekti šiuo ad
resu : Paul Hoeschstr. 10, 13b 
Muenchen - Pasing, Germany. 

• PLB Vokietijos krašto val
dyba įsteigė knygų leidyklą ir 
mano spausdinti įvairias kny
gas. 
• Balandžio 8 d. Chicagoje gy
venantį prof. V. Biržišką už
puolė du plėšikai negrai, apmu
šė ir atėmė pinigus bei laik
rodį. 
• Danijoje Martyno Brako ini
ciatyva įsisteigė Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Danijos 
krašto komitetas. 
• Dr. VI. Ingelevįčius, buvęs 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
vicepirmininkas, be egzaminų 
gavo leidimą New Yorko vals
tybėj verstis gydytojo prakti
ka. Turėjo išlaikyti tik Anglų 
kalbos egzaminus. 

Senesnė gudų imigracija gal 
ir yra gausi, nes daug jų teko 
sutikti ūkiuose ir miesteliuose, 
bet ji buvo nesusipratusi ir 
neteko girdėti apie jų bet ko
kias net smulkias draugijas. 
Neteko girdėti ir apie atskiras 
parapijas. O jau atskiros spau
dos tai tikrai jie neturėjo. Ma
žesnė jų dalis pritapo prie lenkų 
parapijų dėl religinių sumeti
mų, bet į lenkų draugijas neįsi-
liejo. Dauguma buvo įtraukta 
į rusų ir ukrainiečių draugijas 
ir net kalba, vartojama šių tri
jų — rusų, ukrainiečių ir gudų 
— ilgesniam^ bendradarbiavi
me išsivystė į savotišką bendrą 
žargoną su anglų kalbos prie
maišomis. Bene juokingiausias, 
bet toms trims tautoms natū
ralus ir suprantamas. žodis 
"peremuchovali", atitinkąs lie
tuvių "persimūfinom". 

Prieš keletą metų ir gudai 
Amerikoje susilaukė naujos, 
visiškai kitokios, imirgacijos. 

^ Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas 
32-jų puslapių mėnesinis žurnalas. Jsteigtas 1938 m. r-

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

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

• Vokietijos lietuviai išlaiko 5 
vargo mokyklas (Memmingene, 
Muenchene, Luebecke, Neustadt 
ir Spahenberge. Jose mokosi 
205 mokiniai. 

• Dail. K. Varnelis dirba vi
tražinius langus Clevelande sta
tomai lietuvių bažnyčiai. 
• Krikščionių demokratų vei
kėjai Amerikoje pradeda leisti 
"Tėvynės Sargą". Jį redaguos: 
O. Labanauskaitė, L. šimutis, 
P. Vainauskas, VI. Viliamas ir 
V. Zakarauskas. 

• Visame Pabaltijy ir Lietu
voje, kaip matyti iš komunistų 
spaudos, smulkesnieji kolūkiai 
smarkiai jungiami į superkol-
chozus arba sovchozus. Per po
rą metų tilri būti taip pertvar
kyta apie 2'3 Lietiivos dabar
tinių kolūkių, į kuriuos įjungta 
jau daugiau kaip 90 proc. visos 
Lietuvos buv. ūkininkų. 
• Konsulo dr. J. Bielskio sū
nus, esąs Amerikos kariuome
nėje Vokietijoje, gegužės 5 d. 
susituokia su amerikiete J. M. 
Romey, kilusia iš Cincinati, 
Ohio. Į vestuves, kurios įvyks 
Frankfurte, išvyksta O. Biels
kienė. 

Tarp dabar atvykusių yra daug 
gydytojų, agronomų, inžinierių 
ir kitokių, baigusių univesite-
tus. Jau Vokietijoje gudai bu
vo pasidalinę į dvi, viena su 
kita kovojančias, sroves. Per 
mažai pažįstu tų dviejų srovių 
ideologinius skirtumus. Vienai 
jų vadovauja Abramčikas, o ki
tai — prof. Radaslau Astrous-
ki, kaipo Gudų Centrinės Tary
bos prezidentas. Ta kova tę
siasi ir čia Amerikoje. Abram
čikas jau pora kartų buvo ir 
pats Amerikoje ir vėl išvyko į 
Europos centrus. Deja, dėl jo 
"krivičių" grupes yra daug ne
aiškumų ir abejojimų. Mums 
artimesnė yra Astrouskio gru
pė. Kol kas ta grupė čia rado 
daugiau sau šalininkų ir tarp 
senesnės imgracijos. 

Naujakuriai greit susirado 
sau darbus ir, pasirūpinę kas
dienine duona, tuoj ėmėsi orga
nizacinio darbo, apsidėjo mo
kesčiais ir apsčiai aukoja. At
vykusieji daugumoje apsigyve
no New Yorke ir jo apylinkėse, 
ypatingai New Jersey valsty

bės miesteliuose. Pernai pava
sarį pirmą kartą turėjo viešą 
pobūvį New Yorke, o šįmet 
toks jų pasirodymas jau su
traukė kelis šimtus gudų. 

šių metų vasario 11 d. South 
River, N. J., įvyko pirmasis 
Amerikos gudų kongresas. Savo 
rezoliucijose jis tarp ko kito 
nutarė: užmegsti ryšius bend
ram darbui su ukrainiečių, lie
tuvių,'latvių ir estų organiza
cijomis. Jau pasirodė ir pirmas 
jų laikraštis ''Bieloruskaja Tri
būna", kurio išėjo penki nume
riai. Iš jo matyti, kad jau per
nai rudenį South River įsteig
ta pirma parapija, pasidavusi 
arkivyskupo Michailo jurisdik
cijai, kuris yra Konstantinopo
lio patrijarcho Amerikoje ek-
zarchas. 5 Nr. yra ir praneši
mas iš Los Angeles, Cal., apie 
lietuvių Vasario 16 dienos mi
nėjimą, kuriame sveikinimus 
nuo gudų perdavė Česlovas Naj-
dziuk. Jis metus studijavo Vil
niaus universitete-ir tėn pramo
ko lietuviškai. 

Jonas Klajūnas 

Baltimores Dainos jubiliejus 
"Dainos" . draugija savo dvi

dešimties metų sukakčiai at
žymėti balandžio 14 d. suruošė 
koncertą. Pirmoje koncerto da
lyje vaidino M. Petrausko ope
retę "Consilium Facultatis", o 
antrojoj dainuota eilė sudėtin
gų choro dainų, buvo ir solo bei 
duetų. 

Prie opefitės daug padirbėta, 
tačiau, neturint gerps balsinės 
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Geriausia vaikams dovana —> 
vaikų mėnesinis žurnalas 

JtįįĖ+m dlHI M™ 

Kaina: Amerikoje $3.00; kitur—$3j60 
Pinigus ir užsakymus siųskite! 

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

medžiagos ir režisūros — su
vaidinta silpnokai. Bet vienas 
reiškinys labai visus nudžiugi
no, tai lietuvių kalba mėgėjų 
aktorių lūpose skambėjo gra
žiai ir taisyklingai. Turint gal
voje, kad visi aktoriai čia gi
mę ir dar prieš pusantrų metų 
sunku jiems buvo tėvų gimtąja 
kalba sklandžiau išreikšti mintį, 
— šiandieną jie taria sudėtin
gesnius žodžius aiškiai, taisy
klingai ir tik retą kur suklysta. 

Mišrųjį chorą sudaro 7 sopra
nai, 3 altai, 5 tenorai ir 6 bosai. 

Pimutinioji išpildyta Strolios 
dainelė — Valiok, dalgele — 
skambėjo gražiai ir labai malo
niai. Bet sunkesnes dainos, ypač 
Šimkaus "Atsisveikinimas" to
kiam chorui perdidelis uždavi
nys. 

GREETINGS aiid BEST WISHES 

From 

JUDGE PERRY B. JACKSON 
Municipal Court 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

THE SWfiET LAUNDRY and 
DRY CLEANING CO. 

FOR COMPLETE LAUNDRY SERVICE 

Phone EX 1-6100 

GREETINGS and BEST WISHES 
From 

* 

B U I L D I N G  L A B O R E R ' S  
Local No. 310 

James O'Toole, Secretary 

1220 Ontario St. CH 1-5902 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

LEONARD ELECTRIC MFG. CO. 

3007 Perkins, Ave, HE 18736 

Kl. Andrėkus gerai sugeba 
solo dainuoti, bet kiti solo bei 
duetų pasirodymai atrodė ne-
trauktini į koncerto progamą. 

"Dainos" draugijai jubiliejaus 
proga būtų verta pagalvoti apie 
jos muzikinės veiklos reviziją. 

Aktorius J. Palubforafsas dra
mos studijoj ruošia "Mokyklos 
draugus", kuriuos numato 'Vai
dinti gegužs pabaigoj. 

"K. Vari*. 

Nauji! Mety naktį 
Anšlavas Eglitis 

Iš latviško vertė Emilis Skujeniekas 

11^12.. .(Taisys 15 pereito numerio 1 
— Et, ką ten, — kratėsi biurger-

meisteris, kuris kaip tik tuo metu bu
vo pradėjęs įdomią kovą žodžiais su po
nia Rozina. 

— Bet tai tvirkinanti kalba, — 
nenusileido sekretorė. 

—Tavęs juk jis neištvirkins. 
Ponios Rozinos ausys buvo ne tik

tai gražios formos, bet ir labai jaut> 
rios. Visiškai sujaudinta, ji nuskubėjo 
prie vyro ir šnibždėjo: 

— Romanai, aš draudžiu tau ger
ti! Juk tu jau visiškai dūksti! 

— Kiškuti, jau dešimts minučių po 
vienuoliktos. Išeik, apsižvalgyk, — 
atsakė maestro per bonkų užtvarą. 

Rozina prikando lūpą ir išvinguria
vo is minios. 

Apsigaubusi šaliku, ji išbėgo į so
dą. Sniego nebuvo. Truputi šalo. Ji sku
biai atidarė sodo vartelius į gatvę. Vi
sai tuščia gatve artinosi vyras ir stū
mė prikrautus ratelius. 

— Čion, šnibždėjo Rozina. — Ty
liau. 

Vyras įvažiavo į sodą iškrovė ra
telių krovinį už apšerkšnijusios gyvat-
tvorės, netoli nuo valčių paviljono. 

— Tą jums siunčia ponas biurger-
meisteris,,— tarė Rozina, brukdama į 

vežiko delną kelias markes ir pokylyje 
sumedžiotus cigarus. — Galite eiti. 

— Kas ten, ponia? — paklausė 
tarnaitė, kaip tyčia, pastebėjusi kieme 
judėjimą. 

— Cit, tyliau! Mes ruošiame mažą 
staigmeną biurgermeisteriui, — šnibž
dėjo ponia Rozina, meiliai apglėbdama 
jaunutę kambarinę. — Netarkite nie
kam nei žodžio, nesugadinkite efekto, 
— ir ji įkišo tarnaitės priejuostės kiše-
niun dvidešimties markių banknotą. 

Daugiau nustebinta išdidžiosios 
ponios glamonėjimo, negu Švabijoje 
neįmanomai didelių arbatpinigių, tar
naitė karštai prižadėjo išsaugoti pa
slaptį. 

Drebėdama nuo šalčio, pašiurpusia 
oda ant pečių, ponia grįžo į salę. 

— Bagažas atvežtas, Romanai. 
Dabar eik rakto, — šnibždėjo vyrui 
nia Rozina. i 

— Kaeiuk, ar tu negalėtum pati? 
Matai — man nepatogu pamesti kom
paniją. Tik nepersišaldyk! 

— Romanai, aš prie vartelių jau 
nusilaužiau vieną nagą. 

— Pelyt, būk -atsargi; 1^' nepa
miršk sujieškoti irklus! 

— Bet gi aš negaliu įnešti sunkio

jo paveikslų ritinio. 
— Kam nešti, jei galima įvilkti? 
— Romanai, tu nežmogus! 
— Te, išgerk konjakėlio, tai geras 

vaistas nuo susijaudinimo ir šalčio. 
— Atstok! Ar žinai... imsiu ir 

pasiliksiu pas biurgermeisterį, jis nors 
moka mandagiai elgtis su moterimi. 

— Volungėle, įvilk jau ir tą pa
veikslų ritinį! čia yra ir likerio, jei ne
nori kanjako. Cointreau! Tikras! Kaip 
kvepia! 

— Ponia Rozina! Jūs čia! Kaip 
dorai žmonai ir pridera, po vyro spar
nu, — šaukė biurgermeisteris. — Mes 
jieškome jūsų, kui* įmanydami. Jūs tu
rit išspręsti ginčą: ar šampaną galima 
gerti tiktai vidurnaktį, ar jau ir anks
čiau? 

— Kas per klausimas! Juk šauna
ma paprastai tik lygiai dvyliktą, — su
šuko ponia Rozina, piktai žvilgterėda
ma į vyrą, kuris, kaip matyti, buvo šio 
ginčo inspiratorius. 

— O, dvyliktą mes galime šauti ir 
Stipresniais ginklais, negu tik šampano 
bonkų kamščiais, — pridūrė gražioji ir 
karingoji uniforma, kuri pirma kal
bėjo apie naujosios Europos gimimą ir 
nesiskyrė nuo pištalieto net pokylyje. 

— Dėl Dievo meilės, palikite stip
resnius ginklus fiureriui, mums užten
ka ir šampano. 

x Šis atsitiktinis pasikalbėjimas^,p 
gal net paprastas nutarimas šampano 
kol kas dar negerti keistu būdu užnešė 
liūdesį senųjų ponų būreliui prie konja
ko stalo. 

— Su pasiilgimu kas savaitę lau

kiu naujo Goebbelso vedamojo "Das 
Reich" skiltyse, — prisipažino seniau
sias tarp svečių, NSV pirmininkas, 
Tas pila balzamą į mūsų žaizdas, ir aš 
tris dienas vėl tikiu mūsų pergale. 

— O ką jūs darote kitas keturias 
dienas, iki pasirodo naujas numeris? — 
paklausė tapytojas. 

— Kitas keturias? Kitas keturias 
dienas aš tikiu naujuoju ginklu. 

— Aš tą jau mačiau — rytuose, — 
tarė Romanas, vos juntamai priplakda
mas liežuviu. 

Negali būti! Kas tai toks hu? 
YO? — pabiro klausimai. 

Tankas su malkiniu dujintoju, 
— rizikavo dailininkas. Tai buvo šiau
rės Vokietijoje seniai nudrožta išdaiga, 
bet gerieji švabai išskėtė akis ir šaukė: 

— Aha, aš juk sakiau — aš sakiau, 
kad mes dar važiuosim puoliman be 
benzino! 

— Ir vėl ateis didžiųjų pergali# 
metai! -r- citavo neseniai girdėtą fiure
rio kalbą karingoji uniforma. 

— Tiktai fiureris nepasakf, &£* 
kioms vėliavoms priklausys ši pergalė, 
— sudejavo NSV vyras, kuria, matyti, 
buvo įsikaušęs jau perdaug, 

— Fiureris išsireiškė nedvipras
miškai ... — šaukė kažkas. 

tt Et, fiureris taip pat nedvipras
miškai sakė: duokit man dešimt metų 
laiko, ir jūs Vokietijos miestų nehepa-
žinsite!.. ^ £ 

Sekretorė, kuri sykiu su biurger-
meisteriu buvo priėjusi prie kpnjako 
stalo, susigriebė už galvos _ * 

, """ ' BUM 

— Muziką, muziką! — šaukė biur
germeisteris, ir dundąs valsas nustel* 
bė visus tolimesniu! pasikalbėjimus 
apie politiką. 

— Štai ką daro blogas pavyzdys, 
— pastebėjo sekretorė, bet biurgei* 
meisterio nebebuvo. Jis lakstė iš kam
bario į kambarį, kol pagaliau vėl susi
dūrė su sekretore. 

— Ko jūs jieškote? — paklausė ji 
be šypsenos. 

— Aš? Aš nieko nejieskau. Aš tik 
žiūriu, kad svečiams ko nors netrūktų k 

— Jūs visiškai pasikeitęs. Argi i£ 
tikro šioji svetimšalė jus taip jaudina, 
Hanno ? pridūrė ji tyliu balsu. Beį 
Hanno ir dabar jos nesiklausė. I 

— Žavingoji ponia! — sušuko jis, 
pagaliau pamatęs Roziną. — Kur jūs 
visą laiką dingote? Aš jau rengiausi 
eiti jieškoti jūsų sode. Ar nenorite už
kąsti? Aš jus palydėsiu į valgomąjį. 
Ar galima pasiūlyti taurę punšo? Ne? 
Ar žinote ką? Nors šokti ir uždrausta, 
bet muzika leista, ir kabinete mes ni®^ 
kieno netrukdomi ir nepastebėti galė
tumėm apsukti valsą, lėtą ir siūbuojant 
tį, lyg Reiflo bangos.;; Į' 

— Lyg Reino b&figbs, — jtTčiisi 
dailioji ponia, sekdama jį kabinetan* 
— Mano biurgermeisteri, jus darotir 
visai romantiškas... 

—f O, ponia Rozina, man atrodo; 
kad dar niekad nesu buvęs toks realus, 
kaip dabar. Su jumis, su jumis aš sutik
čiau bėgti nors į Šveicariją; 

—' Ir t% Jd* maniakot dar pit# 
šampaną? . 
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SIMTANUOŽIMT1N1S LIETUVIS 
Jonas Pakrantis A m e r i k o j e Vyt. Alantas 

Pakrantis reikalauja literatūros 

Patyręs iš spaudos, kad Lie
tuvių Rašytojų Draugijos pre
mija šiais metais paskirta Vai
čiulaičiui už Italijos Vaizdus, 
išleistus 1949 metais, Jonas 
Pakrantis * labai nudžiugo, ta
čiau po keletos akimirkų jo 
džiaugsmas virto pasipiktini
mu: jis staiga pasijuto apgau
tas. Jonas Pakrantis nepreten
davo j profesionalus rašytojus, 
tačiau nuo plunksnos pagundų 
atsisakyti negalėjo. Būdamas 
Lietuvoje, jis parašydavo 'vieną 
kitą straipsnį j laikraščius, kar
tais per radiją paberdavo po
zityvių minčių klausytojams 
Savo gyvenime jam net ir j 
galvą nebuvo atėjusi mintie 
pretenduoti į kažin ką pana
šaus, kaip kad literatūros pre
miją, tačiau po šių metų premi
jos paskyrimo jo nuomonė jstai 
ga pasikeitė. 

Jis pasirausė po savo kny-
įfynėlį ir ištraukė nedidelę, 1937 
metais išleistą knygutę, teisin
giau sakant, maždaug šimte 
puslapių brošiūrą, pavadintą 
Kelionė po Vakarus. Mat tais 
metais jis kaip tik laimingai 
susituokė su savo dabartine 
žmona Birute, ir jie nutarė, sa
vo santaupas sudėję j viens 
bendrą piniginę, medaus mė
nesį praleisti užsienyje. Kad 
jo įspūdžiai ir šeimyninės lai
mės akimirkų prisiminimai ne
žūtų ateinančioms kartoms, Pa
krantis išvažiuodamas susitarė 
su vienu dienraščiu spausdinti 
savo pastabas atkarpoje ir pas
kui, jei galima, išleisti jas ats
kiru leidinėliu. Sugrįžęs iš ke
lionės, jis leidyklai primokėjo 
vieną kitą litą, ir ji atspaude jo 
knygos 300 egzempliorių. Apie 
50 egz. buvo išparduota, o vi
sus kitus jis laikė susikrovęs 
savo kambaryje ir gan dažnai 
dalino juos savo ir savo žmonos 
draugams bei pažįstamiems. 
Bėgdamas iš Lietuvos, Pakran
tis keletą egzempliorių pasie-

m£, 0 apie 100 brošiūrų dar liko 
kaip grobis bolševikams. 

Perskaičius žinią apie šių 
metų literatūros premijos pa-
skirimą, Pakrančiui toptelėjo į 
galvą mintis, kad jis Lietuvių 
Rašytojų Draugijos valdybos 
kaip ir buvo apeitas. Jei premi
ja skiriama ir už kelionių apra
šymus, tai kodėl nebuvo pa
skelbta spaudoje kad ir kiti 
galėtų dalyvauti? Jis buvo skai
tęs Italijos Vaizdus, bet jam 
nė į galvą nebuvo atėjusi min
tis, kad tai yra grožinė litera
tūra. Jis pažiūrėjo į tuos vaiz
dus kaip į turisto kelionės įs
pūdžius, parašytus stipriai pa
sinaudojant bedekeriu. Jei no
ri duoti aprašomosios vietovėr 
keletą praeities bruožų, reikia 
žvilgterėti į savo kelionės va
dovą arba šnektelėti su praei
nančia pro šalį bobute, o dar 
geriau seniu. Jei sugjebėsi pa
sinaudoti tokiomis šnektomis, 
tavo įspūdžiai pasidarys spal
vingesni ir įgis vietinio kolorito. 

Kaip tik tokiais metodais ir 
naudojosi Jonas Pakrantis, ra
šydamas savo įspūdžius dien 
raščiui. Jis visai nenorėjo kel
ti klausimo, ar jo įspūdžiai ge
resni ar blogesni už Vaičiulai
čio: tai buvo ne jo, o jury ko
misijos dalykas, bet visai pa
grįstai kėlė dalyvavimo kon
kurse klausimą. Jei premija 
skiriama už kęjionių aprašy
mus, tai ir jis, Jonas Pakran
tis, turėjo teisės dalyvauti kon
kurse, juo labiau, kad jury ko
misija paskyrė premiją už kny
gą, išleistą 1949 metais. Kad 
Pakrančio knyga pasirodė 1938 
metais, tai juk esminio skirtu
mo nesudarė. 

Ilgai negalvodamas, Jonas 
Pakrantis sėdo ir parašė Lie
tuvių Rašytojų Draugijos pir
mininkui tokio turinio laišką: 

Pone Pirmininke, 
Man labai malonu patirti, 

kad Rašytojų Draugija * savo 
premijų skirstymo skalę, taip 
sakant, išplėtė ir suteikė pro
gos didesniam plunksnos dar
buotojų skaičiui dalyvauti rung
tynėse dėl laurų vainiko kas
met. Pirma, kiek man žinoma, 
kelionių, aprašymai nebuvo 
įtraukti f premijuotinų veikalų 
skaičių, o iš šių metų premijos 
paskyrimo fakto paaiškėjo, kad 
Rašytojų Draugija savo nuomo
nę radikaliai pakeitė. Tai yra 
visai sveikintinas dalykas, nes 
juo didesniam plunksnos dar
buotojų skaičiui prieš akis mir
gės galimybė' laimėti premiją 
be abejo, juo jų energija bei 
sugebėjimai pasireikš platesniu 
mastu. Mano nuoširdžiausas pa
geidavimas būtų tas, kad Rašy
tojų Draugija nesustotų tik ant 
kelionės įspūdžių rašytojų, bet 
premijas imtų skirstyti ir ag
ronomams, architektams ir taip 
jau visiems profesionalams, ku
rie turi šiokių ar kitokių ryšiy 
su plunksna. Sakysime, jei ne
klystu, šiemet yra išleistas gar 
platus ir išsamus Lietuvos miš
kininkų almanachas. Mano nuo
mone, jis turėtų būti įtrauktas 
į premijuotinų veikalų sąrašą 
jei ne šiais, tai kitais metais. 
^ Kalbant apie šių metų premi
jos paskyrimą, aš reikalauju 
dabartinį jury komisijos spren
dimą atšaukti ir. aiškiai paskelb
ti spaudoje, kad konkurse turi 
teisės dalyvauti visi kelionių įs
pūdžių autoriai. To reikalauja 
teisybė ir Rašytojų Draugi jo? 
autoritetas. Betkuriame - kon
kurse pirmoji sąlyga — beša
liškumas. Vaičiulaitis su savr 
Italijos Vaizdais net nė vieno 
konkurento neturėjo! Koks čia 
konkursas? 

Prie šio savo laiško ai pride
du savo kelionės ispūdžių kny
gą, kad Rašytoju Draugi jo? 
valdyba galėtų įsitikinti, jog 
panašios literatūros autorių ir 
daugiau esame tremtyje. 

Pasakoja adv. J. Smetona 
Prieš porą saVaičių Dirvoje 

esame pranešę, kad Julius Sme
tona, išlaikęs valstybinius egza
minus, gavo advokato praktikos 
teises. Tą mūsų paskelbtą ži
nutę, kaip pirmą atsitikimą 
naujųjų ateivių tarpe, pakarto
jo beveik visi Amerikos lietu
vių laikraščiai. 

Mums parūpo plačiau išgirs
ti, kaip naujasis advokata to 
tikslo pasiekė, nes tuo klausi
mu susidomėjo ir daugelis 
tremtinių teisininkų, kurie šian
dien priversti dirbti jiems vi
sai svetimus darbus 

*— Mano tėvas, prezidentas 
A. Smetona, atkeliavęs į š' 
kraštą, man ir visiems kalbė
davo, kad norint kiek pla
čiau čia prasimušti, reikia ge
rai išmokti anglų kalbos, — 
pradėjo pasakoti Julius Smeto
na. — Man rūpėjo ir anglų kal
ba, bet rūpėjo ir profesinis 
darbas. Bet tai pasiekti reikėjo 
sugaišti eilę metų. čia atvažia
vęs ir nė žodžio nemokėdama? 
anglų kalbos, pirmiausia vis? 
dėmesį, šalia darbo fabrike, ii 
sutelkiau anglų kalbai. Iki 194f 
metų jau buvau tiek pasiva
ręs, kad galėjau stoti į univer
sitetą. Įstojau į pirmą kursą. 
Pradžioje buvo sunku, bet pa
lengva variaus pirmyn ir 1949 
metų pavasarį baigiau, gauda
mas teisininko laipsnį. Studijom 
nebuvo normalios. Naktimis 
dirbdavau fabrike, kad uždirb
čiau sau ir šeimai pragyveni
mą, o dieną, kiek numigęs, stfu-

Priimk, Ponas Pimininke, ma
no pagarbos pareiškimą, 

Jonas Pakrantis 
P.S. Jei Rašytojų Draugijos 

valdyba neatsižvelgtų į mane 
pageidavimus, tai aš rezervuo
ju sau teisę kreiptis į Rašytojų 
Draugijos revizijos komisiją ii 
pareikalauti, kad ji nubraukti; 
jury komisijos nutaimą ir pa
skelbtų naują konkursą augš-
čiau mano pageidauta prasme. 
O jei kartais ir revizijos komi
sija palaikytų jury komisijos 
sprendimą, tai man daugiau 
nieko kito nebeliktų, kaip tik 
kreiptis į literatūros vadovėliu 
autorius ir prašyti, kad jie 
praplėstų grožinės literatūros 
termino savoka ... J. P. 

bėjau į universitetą. 
Čia įsiterpiu paklausti: 
— Kokį darbą dirbot fabri

ke? 
— Jvairiauftf, — atsako. —T 

Pradžioje teko valyti mašinas, 
o vėliau išmokau jas valdyti. 
Dabar, nors ir esu jau advoka
tas, tebedibu tamei pačiame 
fabrike. Man patikėtas dabar 
čia kiek skirtingas darbas, bet 
apie tai pakalėsime vėliau 

Vėl grįžome prie pradėtos te
mos ir Julius Smetona pasa
kojo: 

— čionykščiuose, teisės fa
kultetuose mokslas einamas vi
siškai skirtingai, negu Europo
je. čia visas mokymas paremtas 
seminarais. Ir tie seminarai čia 
paruošia siaurą specialistą, žy
miai geresnį, negu Europoje. 
Iš Amerikos universiteto, bai
gus teisės mokslus, galima eiti 
tiesiai į praktiką. Tuo tarpti 
Lietuvoje ir kitose Europos 
valstybėse dar reikia atlikti il
gesnę praktiką, kad galėtum sa
varankiškai dirbti. 

— Anglų kraštų - teisės pa
pročiai taip pat nieko bendra 
neturi su Europos teisės papro
čiais. Europos teisė išaugo iš 
romėnų teisės ir ten laikoma 
teisės pagrindu, čia, Amerikoj, 
romėnų teisės gali visai nesi
mokyti. 

— Europos universitetuose 
teisininkai didelį dėmesį krei
pia į tarptautinę ir viešąją tei
sę, teisės enciklopediją. Tuo 
tarpu Čia viskas pritaikyta 
smulkiam specialistui, čia stu
dijų metu studentai daugiausia 
užimti teismo sprendimų nagri
nėjimais, įvairių sutarčių ra
šymais, dokumentų sudarymais 
ir kita. 

— Įdomu patirti, ar mokslas 
brangiai kaštuoja, — dar pasi
teiravau. 

— Čia, norint įsigyti teisi
ninko laipsnį, reikia būti iš
klausius ir išlaikius egzaminus 
už 80 semestrinių valandų. Kai 
aš pradėjau studijuoti, semest
rinė valanda studentui kaštavo 
$12.50, o dabar kaštuojanti jau 
$19.00. Prie to dar reikia pri
dėti knygas ir dėl studijų pra
leistą darbą fabrike. 

— Ar Cleveiando teisiu fa
kultetas yra žinomiausiu šios 

mokslo šakos universitetų tar
pe? ; 

— Amerikoj žinomiausi tei
sės skyriai yra Yale ir Harward 
univesitetuose. Cleveiando tei
sių skyrius nėra didelis, bet 
mokslas gerai pastatytas 

— Kiek žinau, Jūs tei«5s 
mokslus esate baigęs Lietuvoje 
o taip pat ir Prancūzijoj. Ar 
Jums, čia studijuojant ir sie
kiant advokato teisių, nebuvo 
suteikta lengvatų? 

— Ne. Jei būčiau gerai mo
kėjęs anglų kalbą, kai čia pra
dėjau studijuoti, gal ir lengva
tų būčiau gavęs. Bet, norėda
mas geriau išmokti anglų kal
bą ir šio krašto teisės dvasią 
geriau suprasti, pradėjau nuo 
pirmojo kurso. Nors tas man 
daugiau kašavo, bet to nesigai
liu. Įsigijau daugiau reikalinpų 
žinių. 

— Ką dabar pradėsit dirbti? 
— Kol kas tebedirbu Tharv. 

son Products fabrike. Tiesa, čia 
mano darbas dabar žymiai ski
riasi nuo pirma dirbto darbo. 
Dabar man pavesta rūpintis 
darbinikų politiniu švietimu. 
Tą darbą dirbu nuo praėjusiu 
metų gegužės mėnesio. Sa' o 
fabrike ir kitur skaitau speci i-
les paskaitas daugiausia apie 
komunizmą. Su paskaitomis, 't 
savo fabriko, man teko Hi H 
mažiausia dar trisdešimtvie 

vietų. Greta šio darbo pradėsiu 
verstis ir advokato praktika. 
Tikiuosi, kad Įgytu mokslu ir 
patyrimu galėsiu daug padėti 
savo tautiečiams, kurie turi ne
mažai įvairių ir sėdėUagų rei
kalų. 

Julius Šifnetona yra gimęs 
1913 metais Vilniuje. Gimna
zijos mokslą ėjo Aušros ir Jė
zuitų gimnazijose Kaune. Vy
tauto Didžiojo universitete tei
sės mokslą baigė 1935 metais. 
Baigęs dirbo tame pačiame uni
versitete su prof. Bieleckinu ir 
prof. K. Šalkauskiu. Nuo 1937 
iki 1939 metų teisės mokslo 
kursą išėjo ir Paryžiaus univer-
site. 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
Įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 

Kaina metanis $2.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai. 

6755 So. Western Ave. 
Chicago 36, 111. 

— Gerbiamoji, nesiginu, esu įkau
šęs, bet nebijokite — mes, vokiečiai, 
darome kvailystes , tiktai blaivūs bū
dami. 

— Ne visuomet. Esu girdėjusi, kad 
daug kas nutarta Miuncheno alaus rū
syje... 

— Tai tik jtlsų vyro pašaipa! O, 
tlte Miuncheno alus tikriausiai bus bu
vęs persilpnas. Gerbiamoji, jūsų vyras 
taip susižavėjęs Vokietija, švabijos oa
ze, — pasilikit čia, Konstancoje! 

— Čia nesveika aplinka. Argi jūs 
norėtumėt, kad aš gaučiau tokį pat gū
žį, kaip jūsų sekretorė? 

—• O, nepriminkit žmonių, kurie 
su mumis neturi nė mažiausio reikalo! 
Aš jus suprantu, gerbiamoji, dėl Dievo 
meilės, aš nenorėčiau, kad jūsų žavin
gam kaklui atsitiktų kas nors bloga. 
Bet jūsų vyrui aš mielai paskirčiau 
savo vilą ir vyšnių sodą Reishenau'e..; 
Aš turiu valiutos, svarų, dolerių, juk aš 
neveltui septinti metai biurgermeiste-
ris. Turiu valtį, gražią motorinę val
tį... aš turiu ryšių... Gerbiamoji, iš 
tikro, man šiame krašte visai nebepa-
tinka. Aname krante klimatas ®sąs 
daug sveikesnis. 

— Tai nedoras fokstrotas, kurį aš 
girdžiu. Pajieškokite valso. 
; — Vienos ar anglų? 

Anglų. ; 
Klausau, anglų, — klusniai at

sakė biurgermeisteris ir nulenkė ap
svaigusią galvą prie radijo aparato, bet 
kai ponia Rozina norėjo išeiti, jis nu
tvėrė ją už rankos, 

— Atsargiai, — tarė ponfa. ~ 

Sekretorė jus pamatys. 
— O, toji gyvačiukė! Tegu ji sau 

eina - .. Aš nebenoriu nieko api$ ją gir-

- Jūs greit pasikeičiate, biurger-
meisteri. 

— Tai priklauso nuo partnerio. 
Bet jums aš užtikrinu, ši Naujų Metų 
metų naktis mums abiems nesibaigs 
prastai. 

— Tą aš žinau. 
Tai išgirdęs, biurgermeisteris ap

glėbė Roziną visiškai tvirtai. 
Ponia, staiga atsiradus keblioje 

padėtyje, užčiupo ant rašomojo stalo 
kažkokį vėsų daiktą ir prispaudė biur-
germeisteriui prie kaktos. 

— Atveskite^ Jūsų kakta karšta, 
kaip ugnis. > 

—• Vidurnaktį. Laukite manęs čia! 
Aš tuoj ateisiu! 

—• Gerai, o tuomet — nors ir per 
Reiną. 

Vikriu judesiu ponia Rozina išsly
do iš biurgermeisterjo tvirto apglėbimo 
ir išbėgo iš kabineto. 

Tuo metu dauguma svečių buvo su
sirinkę kambaryje su židiniu. Ten bu
vo sunešti indai su šampanu, įdėtu į le7 

dą su vandeniu — laimėms lieti. Roma? 
nas Varošas, smarkiai svyruodamas, 
su stikline rankoje, bandė sakyti pra
kalbą: • * ^ 

— Iš švino Hejilnos kiaMcos ir lie
jamos laimės. Kai kas mano išlieti net 
abi vienu liejimu. Bet laimingas švinas 
dar ne švino laimė, ir kartais gauti lai
mingą kulką geriau, negu tikėtis lai" 
mes iš kulkų. ir kadangi Silvestras 

ne dieniškas paskutinumas, bet pasku
tinis dieniškumas, tai pripilsime tau
res, kol šiame krante dar taurėjamas 
pripylimas, nukrėskime praeities dul
kių dulkėtą praeitį ir su sveikinančio 
šampano šampanišku sveikinimu pasi-
nerkime į naujosios valstybės valstybi
nį naujumą, sveikindami ramiojo gyve
nimo gyvenimišką ramumą. Silvestras, 
mūsų fiureris, tegyvuoja! 

— Tegyvuoja fiureris 1 — šaukė 
svečiai ir viešnios. 

Laikrodžio rodyklė artinosi prie 
dvyliktos. Ant šalutinio kambario 
slenksčio pasirodė Rozina. Jos plaukai 
buvo truputį sutaršyti, lūpos sučiaup
tos. Ponios dviprasmiškai pasikeitė 
šypsniais. Sekretorė susirietė savo ke-
deje, lyg žebenkštė, pasiruošusi šuoliui. 

Ponia Rozina pagavo savo vyrą 
prie bonkų. 

— Viskas tvarkoje, einame. 
— Palauksim šampano, dar pen-

, kios minutės. 
—Romanai! Aš lauksiu lygiai tris 

minutes. Tada aš važiuosiu viena, afrba 
S U . . .  • ;  

— Maestro, laikas prie šampano, 
— ragino karingoji uniforma. Kol at-
raizgysime vielas, bus ir dvylikta. 

— Vieną momentą, aš turiu sugal
vojęs kai ką specialaus, — sušuko ma
estro, išlenkė stiklinę, nusilenkė sve
čiams, parpuolė ant visų keturių, greit 
vėl pašoko, sužaksėjo ir, plačiai atspy-
ręs duris, atsimušdamas į abi staktas, 
išsvirduliavo koridoriun, kur su dideliu 
triukšmu įsivertė į tualeto kambarį. 

^ Kvatojimo griausmas sudrebino 

kambarį. Senai švabai nebuvo turėję 
progos taip gardžiai pasijuokti. 

— Na, tai ir pilnas tas didysis pa
ryžietis! — su panieka tarė karingoji 
uniforma. 

— Pripilkime jį iki sąmonės nete
kimą ir nupiešim jam ūsus su apsvilin* 
tu kamščiu, — kažkas pasiūlė. 

— Manding, šiąnakt jis įsigys dar 
kai ką ir daugiau, negu ūsus, — juok$» 
si komendantas. 

— Kur biurgermeisteris? — kaž
kas paklausė. 

— Netrukdykim jam, — tarė uos
to komendantas, reikšmingai primerk
damas akį. 

— Taip visuomet esti tiems šiau
rės snukiams. Švabijoje juos pamoko. 

— Vyručiai! Prie šampano! 
Ponia Rozina sėdėjo japoniškame 

paviljone nedidelėj valtelėj, kuri buvo 
prikrauta bagažo. Nervingai ir baigš-
Čiai ji klausėsi šūkavimo ir juokų, 
sklindančių iš vilos. Paskui ji siaarkiai 
ir ryžtingai stvėrėsi už irklų. 

— Rozina, kur tu esi? — pra
skambėjo Romano Varošo balsas ir už
sidegė žiebtuvėlis. 

— Čia, čia! — apygarsiai sušnibž
dėjo Rozina, matydama, kad Romanas 
šoka į motorinę valtį, buvnsią šalia. 

Kelis kartus sutraškėjo metalas, ir 
tapytojas vikriai perlipo į valtį pas 
žmoną. 

— Dėl viso ko pagadinau motorą, . 
— tarė jis ir padavė žmonai kažkokį 
didelį daiktą. 

— Laikyfc. 
— Kas čia? A 

• f. 

— Mūsų paveikslas. Nepaliksiu gi 
jo tiems kvaišiams. Be to, jis tokiuose 
gražiuose rėmuose. 

— Jis tvirtai pasistūmėjo nuo liep
to, ir valtis įšliaužė toli į Reiną. 

Viloje sutratėjo garsi šampano 
kamščių papliaupa. "Hoch! Heil!", juo
ko ir džiūgavimų banga. Tada ten gie
dojo "Deutschland, Deutschland ueber 
alles !". 

— Leisk mane prie irklų. Tyliau — 
tarė Romanas, ir iš visų jegų smarkiai 
patraukęs irklais nuvarė lengvą valte
lę į Šveicarijos krantą. 

— Kur ponia Rozina? — klausė 
biurgermeisteris, įbėgęs į salę su židi
niu. 

Vienintelis atsakymas buvo begė
diško juoko banga. 

«— Drauguži, kas gi tave taip už
antspaudavo? — kvatojo uosto komen
dantas. 

Biurgermeisteris nieko nesupras
damas tik išskėtė rankas. 

Įbėgo kambarinė. 
— Pone biurgermeisteri! — šaukė 

ji kvapo neatgaudama: — Valčių pa
viljonas atlaužtas ir mažosios valties 
nebėra! 

Biurgermeisteris pasviro. Akyse, 
kurios išvirto apvalios, kaip kaštonai, 
atsispindėjo visiškas apstulbimas. 

Uniformuotoji sekretorė pakėlė 
pHe jo veidrodėlį. 

Ant biurgermeisterio kaktos buvo 
aiškiai atspaustas. antspaudas — su 
kabliakryžiu naguose, tas pats, kurį 
liaudis vadindavo "špasfogeliu". 

(Pabaiga) 
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LIETUVOS KULTŪROS GOLGOTA 
pirmosios bolševikų okupocijos metais 

Dr. Kęstutis Kernuvis 

(Tęsinys) 

IV. 

MUZIEJINIO IR TYRYBINIO DARBO NUTRŪKIMAS 

Kitas visiškai gimtai numatytas, pradėtas ir vykdomas, 
bet bolševikinės santvarkos ir všlybesnio sauvaliavimo visiškai 
niekais paverstas muziejinis darbas buvo dvaruose išlikusių kul
tūrinių turtų registracija. Iniciatyva tam darbui išėjo iš Vytauto 
Didžiojo Kultūros Muziejaus vadovybės. Mat, ji turėjo žinių, kad 
daugelyje Lietuvos buvusių dvarų centrų dar esama išlikusio 
vertingo meninio ir kultūrinio turto. Bolševikų okupacijos pirmai
siais metais numatytoji įvydyti radikali žemės valdymo reforma, 
kitaip sakant, žemės nusavinimas ir jos valdymo pavedimas men
ko išsilavinimo dvarų komisarams ar kuriems kitiems bolševikų 
pastatytiems asmenims, grėsė visiškai išnaikinti tuos užsiliku
sius dvarų inventorius. Praktiškai Lietuvos dvarų turto registra
cija ir apsaugos organizavimas buvo pavestas Lietuvos paminklų 
konservatoriui. Tuo reikalu paskubomis buvo išleisti reikalingi 
įstatymai, Įsakymai ir taisyklės, paruoštos instrukcijos ir suorga
nizuotos reikalingos brigados. Kaip pamatysime, ir šis iš esmes 
labai svarbus Lietuvos kultūros paminklų apsaugos ir globos dar
bas bolševikų sauvalės buvo visiškai sukompromituotas ir pa
verstas kone parodija. 

Tam gana didelio masto "darbui Lietuvos kultūros ir pa
minklams apsaugoti nuo sunaikinimo Vytauto Didžiojo Kultūros 
Muziejaus vadovybė gavo liaudies vyriausybės švietimo Ministe
rijos sutikimą ir reikalingus kreditus. Dvaru kultūrinio ir meni
nio turto registratoriais buvo pasirinkti nusimaną žmonės daili
ninkai, kaip: A. Žmuidzinavičius, Zikaras, Mackevičius, Bičiūnas 
(vėliau išvežtas į Rusijąš, Puzinas, Kairiūkštis, Vaičys, Macut-
kevičius, Lechavičiūtė - Kuprevičienė ir kiti. Už registracijos dar
bą dailininkams buvo nustatytas 15 rb. dieninis atlyginimas, ap
mokamos kelionės ir kitos išlaidos. Visa Lietuvos teritorija bu
vo padalinta atskirais rajonais, į kuriuos paprastai buvo siun
čiama viena registratorių grupė. Prieš išvykstant registruoti 
buvo smulkiai išsiaiškintas registracijos objektas, jteiktos spe
cialios instrukcijos su reikalingais nurodymais, registratoriai ap
rūpinti reikalingais įgaliojimais, registracijos knygomis ir kitomis 
reikalingomis priemonėmis. Per visą registracijos laiką buvo ap
lankyta daugiau kaip 500 Lietuvos stambesniųjų ūkių. 

Deja, jau nuo pat pirmųjų registracijos dienų pasirodė ne
nugalimų sunkumų. Visi didesnieji dvarų centrai jau buvo užim
ti raudonosios armijos karių, daugelyje dvarų jau valdė darbi
ninkų komitetai ir komisarai, kurie dalį meninio ir kultūrinio 
inventoriaus buvo sunaudoję Įvairiems praktiniams reikalams. 
Ypačiai darbas nebuvo įmanomas tuose dvaruose, kuriuose buvo 
apsigyvenę raudonosios armijos daliniai. Tų dalinių vadovybė, 
ypačiai politiniai komisarai, visiškai nesiskaitė su esamuoju kul
tūros paminklų apsaugos įstatymu ir dvarų kultūrinius bei meni
nius daiktus naudojo savo dalinių reikalams, ypačia raudonie
siems kampeliams įrengti. Nemaža to turto atsidūrė ir raudonar
miečių vadovybės privačiuose butuose. 

Kokie buvo daromi raudonarmiečių ir kitų komunistinių or
ganizacijų sunkumai dvarų kultūriniams ir meniniam turtui su
registruoti bei paimti į valstybės apsaugą, apie tai jau buvo pla
čiai rašyta, šia proga ne pro šolį tik pažymėti, kad iš pradžių ir 
liaudies vyriausybė į dvarų kultūrinio ir meninio turto apsaugą ir 
globą žiūrėjo gana rimtai ir iš to tikėjosi konkrečios naudos. Tuo 
reikalu švietimo Ministerija buvo 1940 m. rugpjūčio 16 d. išsiunti-
nėjusi specialų šitokio turinio aplinkraštį: 

Lietuvos Respublika, Švietimo ministerija, 1940 m. rugpiūčio 
men. 16 d., aplinkraštis Nr. 673. Visų Švietimo Ministerijos 
įstaigų vadovybėms. 
Vykdant žemės reformą ir skirstant dvarus dažnai be priežifl-

. ros ir globos lieka įvairūs kultūrinės reikšmės turi daiktai: paveiks
lai, skulptūros, senoviški baldai, knygos ir kt. Pagal veikiantį "Kultū
ros paminklų apsaugos įstatymą" minėti panašūs daiktai turi būti pa
imami valstybės globon. Todėl prašau Švietimo Ministerijos įstaigų 
vadovybes ir tarnautojus, patyrus apie tokių daiktų buvimą jų gyve
namoje apylinkėje, tuojau raštu painformuoti apie tai Kultūros Reika
lų Departamentą. Pranešti reikia ir tuo ateveju, kada daiktai tebėra 
jų savininko žinioje, bet, pranešėjo nuomone, jiems gresia pavojus su* 
gesti ar dingti. 

J. Žiugžda, Generalinis Sekretorius. 

Kiek iš to aplinkraščio buvo konkrečios naudos, abejoti 
visiškai netenka. Mat, tokios vietose, kuriose jau šeimininkavo 
raudonarmiečiai arba kitos bolševikinės santvarkos įstaigos, 
apie tokių dalykų apsaugą jau nebegalėjo būti kalbos. Kultūros 
Paminklų Apsaugos Įstaiga visdėlto drįso ir šiuo atveju daryti 
žygių. Norėdama sustabdyti dvarų kultūrinių ir meninių daiktų 
naikinimą, ji paruošė specialų raštą tada veikusiai žemės ūkio ko
misijai, prašydama iš tų dvarų, kurie nėra užimami raudonosips 
armijos reikalams, kultūrinių ir meninių daiktų neleisti išvea|į« 
| tą raštą ji gavo šitokį atsakymą per švietimo Ministeriją: 

LTSR Valstybinė Žemės Ūkio Komisija, Žemės Fondo Skyrus. 
Kaunas, 1940 m. rugpiūčio mėn. 21 d. švietimo Ministerijai. 
j raštą Nr. 21566. 
Valstybinė žemės Ūkio Komisija praneša, kad neleisti išvežti 

buv. savininkams turtą iš tų dvarų, kurie paimami kariuomenes rei
kalams, yra neįmanoma. Kariuomenės reikalavimai išvalyti dvarą 
dažnai būna terminuoti, todėl ir dvarininko turtą, o kartų ir muzieji
nius eksponatus, tenka neatidėliojant iš dvaro išvežti. Todėl ir mu
ziejinių eksponatų suregistravimą reikėtų atlikti kiek galima skubiau. 

Kitais dvarininkų iškraustymo atsitikimais b&ų galima dar 

nesuregistruotą turtą uždrausti ir išvežti, bet tuo reikalu prašoma kiek
vienu atveju konkrečiai nurodyti vietą. 

Komisijo^Pirmininkas. 

7 Kas šiame rašte yra rašoma, iš tikrųjų gyvenime vyko vi
siškai atvirkščiai. Ne dvarininkai vežė iš dvarų savo turtą, bet 
įvairios bolševikinės organizacijos tiesiog barbarišku būdu dvarus 
plėšė ir tuštino. Dvarininkai iš dvarų pabėgo dažniausiai pasiėmę 
tik vieną valizą, čia per toli nuvestų visų tų nesusipratimų ir truk
dymų minėtajam registravimui, tačiau pravartu atžymėti, kad 
tas rimtas ir svarbus darbas buvo paverstas tiesiog chaotišku da
lyku. Nei registracijai vykstant, nei ją baigus niekas nežinojo, 
kas su tais daiktais pasidarė, kieno jie yra nuosavybė, kas pri
valo jais rūpintis, kur juos reikia sugabenti, kadangi tuo reika
lu nebuvo jokių aiškių direktyvų ir nuostatų. 

čia mes dar pateiksime kelis oficialius to met dokumen
tus, iš kurių matyti, su kokiais sunkumais susidūrė vykdomoji 
Lietuvos dvarų kultūrinių ir meninių daiktų registracija. To dar
bo trukdymai kilo dėl dviejų svarbiausių priežasčių, būtent: 

a) dėl raudonarmiečių sauvaliavimo ir 
b) dėl anarchinės to meto visuomenės, politinės ir 

ūkinės padėties. 

Kauno Valstybinis Kultūros Muziejus, norėdamas patirti, 
kaip vyksta Lietuvos dvarų meninio turto registracijos darbas, 
1940 m. rugsėjo 30 d. išsiuntinėjo visiems provincijos muziejams 
specialų raštą, prašydamas painformuoti jį apie darbo eigą. Iš 
visų muziejų buvo gauti panašūs atsakymai. Tad Čia mes pateik-

vieną būdingą Telšių "Alkos" muziejaus atsakymą: 

Žemaičių Senovės Mėgėjų Dr-ja "Alka", Draugijos VaMyba 
, Telšiai, 1940.X.8., Nr. 540. Kauno Valstybiniam Kultūros Mu

ziejui. J. raštą Nr. 665, š. m. rugsėjo 30 d. 
Visuose dvaruose, kur tik apsigyveno Raudonosios Armijos da

liniai, kultūros paminklų registracija tų dalinių buvo trukdoma, visur 
buvo draudžiama į apgyventas patalpas Įeiti patikrinti, kas yra likę. 
kokioje būklėje yra likę daiktai ar jie turi ar neturi muziejinę vertę. 
Kai kur dalinių vadai surašinėtojus sutiko gana maloniai, o kai kur 
ir labai nemaloniai. Apskritai kalbant, visi tokie dvarai yra dabar 
jau tušti, o visas turtas išvežtas. Negalima sakyti, kad išvežtas turtas 
yra patekęs į muziejininkų rankas. Jis yra vartojamas kasdieniniam 
reikalui, kilimais yra išklotos raštinės ir kanceliarijos, senoviškais 
baldais yra apstatyti atskirų asmenų butai ir kambariai. 

1. Iš Vilkenų dvaro rūmų (Švėkšnos vis.) yra išvežta, kaip sa
ko žmonės, 16 sunkvežimių daiktų. Tarp išvežtų daiktų aiškiai nusta
čiau, kad yra ir tikrai vertingų muziejinių dalykų, pvz., odinė širma, 
už kurią grafienei Pliaterienei buvo siūloma Lt. 8.000. Daiktai buvc 
vežami švėkšnos, Naumiesčio ir kt.*pasienio apsaugos bazių raštinėms 
karininkų ir kareivių butams apstatyti. Tokias žinias man suteikė Vil
kenų dvaro darbininkai, Švėkšnos milicijos viršininkas ir valsčiaus 
sekretorius. 

2. Švėkšnoje Tamstų siųstų daiL Kairiūkščio ir Vfcičio grafo 
Pliaterio dvare buvo surašyti muziejiniai daiktai. Pagal sąrašą ne
gauta 8 daiktai, būtent, 4 pav., 1 minkšta sofa, 1 minkšta kedė, 1 sta
tulai kolona, 1 pečius (spyžiaus, ornamentuotas). Į dvarą buvau nu
vykęs du kartus. Pirmą kartą man paaiškinta, kad nėra namie kari
ninko, kurio bute daiktai yra. Kitą kartą atvykus nurodytu laiku — 
po 10 dienų — daiktai nebuvo išduoti, nenurodant priežasties. 

Be to, būdamas dvare norėjau nufotografuoti pstrke esančius 
meno dalykus, būtent: 1. Dianos statulą (už ragų laiko briedį), atrodo, 
kad Versalio kopija, marmuras; 2. Skulptūrą — avinas ir 3. Saulės 
laikrodis su mitologinėmis figūromis, šie visi dalykai yra viešame par
ke, kuriame dabar yra štabas ij" dėl to fotografuoti griežtai buvo ne
leista. 

Girdėjau iš vietos gyventojų, kad šiame dvare buvo likusi grafo 
Pliaterio biblioteka ir archyvas. Du kartus prašiau, kad tuos daiktus 
atiduotų į muziejų, vieną kartą "nežinojo", į kurią palėpę kny
gos ir archyvas yra išgabenti, o kitą kartą visai nekalbėjo. (Vėliau-
buvo girdėti, kad Pliaterio biblioteką raudonarmiečiai sunkvežimiu iš
vežė i laukus ir sudegino). Taip pat paliko šioks toks ragų rinkinys. 

4. Šateikiuose (Kretingos apskr.) man esant su Dr. Mikuls-
kiu ir Telšių apskr. virš. Sideravičium buvo pareikšta, kad dvaro bib
lioteka, divizijos štabui pareikalavus, esanti išvežta j Plungę į divizi
jos štabą. (Ar nebus ta biblioteka sudegusi kartu su Plungės dvaro 
rūmais? Red.) 

4. Rietave atėjęs dalinys, kaip pranešė Oginskio įgaliotinis 
Rzesauskis, sauvališkai išlaužė duris sandėlio, kur buvo sudėtos se
noviškos Oginskio dvaro liekanos, paveikslai, baldai ir kt. Iš kambario 
kareiviai daiktus išmėtė be tvarkos į daržinę. Kai kurie paveikslai 
mūsų komisijos buvo rasti kieme ( Komisijoje dalyvavo Telšių apskr. 
viršininkas Sideravičius ir Dr. J. Mikulskis), purvyne, lietuje... Kiti 
daiktai, pasak Rzesauskio, dalinio buvo paimti klubo įr engimu i, o gal ir 
butų apstatymui. 

Tiesa, pora komandirų iš sekvestruoto buto itttreiejinius daflčlus 
maloniai atidavė. Tačiau jaunas komendantas su kai kuriais daiktais 
pasielgė negerai, pvz., kai kuriuos paveikslus išmetė lauk, o rėmus pa
naudojo kitiems paveikslams, kuriuos "pritaikė" naujiems rėmams, 
XVI a. medžioklės šautuvams dėti tam tikras stalas sunaikintas, apa
čią gavau į muziejų, o viršus nupiautas ir paimtas šautuvams statyti. 
Nupiauti teko dėl to, kad štikai neišsiteko... 

5. Kretingoje iš grafo Tiškevičiaus liekanų gavau apie 20 
portretų. Daugiau nieko. Tačiau atrodo, kad grafas T. turėjo ne tik 
portretų; jis turėjo ir paveikslų. Lankantis pasienio viršininko štabe 
matėme gražių kilimų, stilingų baldų, marmuro staliukų ir kt., pvz. 
porcelano. I grafo T. rūmus Įeiti neleidžiama. Teko girdėti, kad ten y.a 
vienas kambarys visokio turto prikrautas ir uždarytas — saugomas. 

6. Iš Palangos grafo Tiškevičiaus rūmų taip pat yra viskaf 
išvežta. Sunku tikėti, kad tik paveikslai ten buvo muziejinės vertės ... 
Be to, čia siaustė daiktus ir pati įgaliotinė. Dalį tų daiktų, darbinin
kams pranešus, milicija rado daržinėje po šiaudais. Daiktus atgabeno 
į mokyklos sandėli ir Kretingos muziejaus vedėjas Lingys yra padarę? 
jų sąrašą. 

Ar Į tuos dvarus reikia siųsti žmones su tvirtais įgaliojimai? 
dalykus išsiaiškinti, negaliu pasakyti. Aš asmeniškai tuos visus daik
tus jau laikau žuvusiais. Mat, visuose beveik šiuose dvaruose susidū
riau su įgulomis, sunku kai kur buvo ką nors iškaulyti, nors kai kur 
buvo parodytas ir nuoširdumas. Tačiau jie daugelyje vietų neskiria 
muziejinių daiktų nuo tokių daiktų, "kuriuos dar galima vartoti". Jei 
daiktą kaip nors dar galima vartoti, pasistatyti bute, ant jo atsisėsti ii 
tt., tai jis nelaikomas muziejiniu daiktu ir vartojamas, ndrs jis tik 
rai būtų muziejinis daiktas. 

Be to dar du atsitikimai: 1. Iš grafo Šuazel Plateliuose namų vie
ną naktį (vidurnaktį) yra išvežta pilna lengva mašina daiktų — kili
mai, brangūs iš Prancūzijos atgabenti langų užtiesalai — užuolaidos 
(sako, rankdarbiai, kiekvienas darytas atskirai), senas brangus smui
kas ir kt. Šie daiktai buvo išvežti dar tebesant dvare buvusiam įgalio
tiniui, kuris, kaip reikia spėti, ir pats, tur būt, sau šio to nepagailė
jęs ... Daik^į k#vo kur nors išvežti į dalinius j .plautus, Šateikius ar 
į Kretingą. 

Iš Andriejausko "Nivaro, Telšių vis. ,Siraičių km., išvežti f 
Telšius keletas sunkvežimių baldų, kurių tarpe buvo buvo tikrai muzie
jinės vertės daiktų. Šie daiktai išvežti pagal aktą, kuriame net kai
nos sužymėtos, šie daiktai vartojami raštinės ir štabuose. 

(Bus daugiau) 

g»an,t -iff r r, nĮ.iii.u ^ 

MŪSŲ KALBA Redaguoja 
Pranas Skardžius 

Ar vartotinas posakis PROTINIAI SILPNAS ? 

šios rūšies posakių gyvojoje 
žmonių kalboje nesutinkame; jų 
daugiausiai randame tik spau
dos ar šiaip rašeivų raštų kal
boje. žmonių kalboje tėra su
tinkami tik keli prieveiksmiai su 

•iniai, pvz., begaliniai, paviršu
tiniai, vidutiniai, bet jie yra vi-
visai negajūs: užuot begaliniai 
daugelyje tarmių ir bendrinėje 
kalboje paprastai tesakoma bc 
galo (:jis be galo geras 
žmogus; jie be galo tur
tingi ir tt.); užuot paviršutiniai, 
ir vidutiniai daug kur jau sako
ma paviršutiniškai ir vidutiniš
k a i :  j i s  p a v i r š u t i n i š -
k a i galvoja; mokinys tebuvo 
vidutiniškai gabus ir tt. 

Tačiau dabartinėje spaudos 
kalboje gali dažnai sutikti šio
k i ų  p o s a k i ų :  j i e  n e s u g e b a  p o 
litiniai galvoti; m o k s -
1 i n i a i jis visai neišlavintas; 
k r a š t a s  e k o n o m i n i a i  
buvo • visai sunaikintas; rašyto
j a s  s u g e b a  p s i c h o l o g i 
niai vaizduoti veikėjus; vei
kalas buvo m e n i n i a i sure
žisuotas ir tt. 

Nors paskutiniu laiku yra at
siradę šios rūšies darinių gynė
jų (pvz., L. Dambriūnas Drau
ge), bet jie, kad ir savo drąsiais 
bei smarkiais gynimais, visdėlto 
negali paneigti aiškių dalykų: 
kaitmuo -iniai buvo daugiausia 
spaudos kalboje pradėtas varto
ti tų, kurie kaip reikiant nemo
kėjo skirti būdvardžių su -inte 
nuo būdvardžių su -iškas. Visa' 
žmoniškai, remiantis žmonių 
kalbos pavyzdžiais, galima anks
čiau minėtuosius sakinius taip 
n u s a k y t i :  j i e  n e s u g e b a  p o l i 
tiškai (t. y. taip, kaip poli

t i k a  r e i k a l a u j a )  g a l v o t i ;  m o k s 
liškai jis visai neišlavintas* 
k r a š t a s  e k o n o m i š k a i  
buvo visai sugriautas; rašytoja? 
s u g e b a  g e r a i  p s i c h o l o 
giškai vaizduoti veikėjus: 
v e i k a l a s  b u v o  m e n i š k a i  
(pagal meno reikalavimus) su
režisuotas ir tt. 

Antraštėje minimas 
protiniai silpnas (p\iz. 
....rūpinas p r o t i 
silpnais vaikais, Draugas 
Nr. 78), remiantis gyvąja žmo
nių kalba, gali būti visai aiškiai 
ir taisyklingai nusakytas silpno 
proto, silpnaprotis; fondas .... 
r ū p i n a s  s i l p n o  p r o t o ,  
sipnapročiais vaikais * 
p l g .  d a r :  s i l p n o s  v a l i o s  
(silpnavaliai) žmonės 
p i k t o s  š i r d i e s  ( p i k 
ta š i r d i s ) valdovas, ir kt 
J e i g u  k a s  p a s a k y t ų :  v a l i 
niai silpni žmonės ar 
širdiniai piktas val
dovas, tai manytume, kad tas 
sakytojas visai nemoka lietu
viškai. Bet atsiranda gudruolių 
kurie ne tik tos rūšies posakius 
išdrįsta pateisinti, bet jiems pa
remti net ryžtasi sudaryti savo
tišką taisyklę ir tuo būdu juo'-

ipilietinti bendrinėje kalboje • 
s a k o ,  p r o t i n i a i  s i l p 
nas žmogus iš tikrųjų esąs no 
s i l p n o  p r o t o ,  s i l p n a 
p r o t i s ,  b e t  p r o t o  a t 
ž v i l g i u  s i l p n a s  ;  p o 
l i t i n i a i  n e i š t i k i m a s  
esąs ne politiškai, bet 
p o l i t i n i u  a t ž  v  i  1  g  i  u  
neištikimas; ū k i n* i a i 
kraštas labai greitai atsigavo 

' r e i š k i a  n e  ū k i š k a i  ( t .  y .  
kaip pats ūkis to yra reika
lingas, kaip normalus ūkis to 
reikalauja, kaip sveikam ūkiui 
t a i  y r a  b ū d i n g a ) ,  b e t  ū k i o  
a t ž v i l g i u ;  j i e ,  ̂ p r i n 
cipini a i pritardami šiam 
projektui, iš tikrųjų pritarę ne 
i š  p r i n c i p o ,  b e t  p r i n 
cipo atžvilgiu Ir tt. 
Bent kiek daugiau nusimanan
čiam apie lietuvių kalbą yra 
visai aišku, kad šitoks galvoji
mas yra dirbte sudarytas ir 
niekuo neparengtas, todėl jo 

rimčiau čia netenka -nei svars
tyti. 

Apskritai imant, tenka pasa
kyti, kad prieveiksmiai su 
-iniai yra visai negajūs mū
sų gyvojoje žmonių kalboje; 
šios rūšies darinių daugiausia 
pasitaiko" prastesnėje spaudos 
kalboje, kur kaip' reikiant ne
skiriami būdvardžiai su - i n i s 
n u o  b ū d v a r d ž i ų  s u  - i š k a s ;  
todėl bendrinėje ir visų pirma 
spaudos kalboje patartina jų 
visai nevartoti; jų vietoje ga
lima lengvai išsiversti kitomis 
aiškesnėmis ir taisyklingesnė
m i s  p r i e m o n ė m i s ,  p v z :  s i l p 
n o  p r o t o ,  s i l p n a p r o 
t i s  ( n e  p r o t i n i a i  
s i l p n a s )  v a i k a s ;  e k o 
n o m i š k a i  ( n e  e k o 
nominiai) ūkis greitai 
a t s i g a v o ;  j i s  p o l i t i š k a i  
(ne politiniai) visai 
n e i š t i k i m a s ;  j i e  i š  p r i n 
c i p o  ( n e  p r i n c i p i 
niai) pritarė šiam projek
t u i ;  j i s  t i e s i o g i a i  ( n e  
tiesioginiai) kreipėsi 
į  v i r š i n i n k ą ;  p r e l e g e n t a s  p a 
g r i n d ž i a i  ( n e  p a 
g r i n d i n a i  a r  p a 
grindiniai) išnagrinėjo 
v i s ą  t e m ą ;  i š  i š o r ė s  ( n e  
išoriniai) šis namas ne
blogiausiai atrodė (plg. i š 
i š v a i z d o s ,  n e  i š v a i z 
di n i a i, jis gerai atrodo) 
ir tt. šitaip kalbėdami ir ra
šydami, mes žymiai daugiau pa
rodome ir kalbos jausmo, ir 
lietuviško natūralaus stiliaus 
suvokimo, negu bendrinėn kal-
bon brukdami dirbtinius, visai 
gremėzdiškus spaudos kalbos 
posakius ir paskui su inirtimu 
mėgindami juos dar nevykusiai 
pateisinti. 

posakis 
fondas 

n i a i 

Kalbine apžvalga 
Nelygus mastas 

Prof. Vikt. Biržiška trankiai 
ir išdidžiai "Naujienose" mė
gino kritikuoti "Lietuvių kal
bos vadovo" matematinius ter
minus. Į tą kritiką jis privėlė 
tiek daug pjublicistinių praš
matnių "perlų", kad toji kri
tika visai neteko rimto pobū
džio : iš to pasidarė kalbinė 
matematinė mišrainė arba, jo 

terminu tariant, fryna abra
kadabra. Dėl kalbinių jo pos-
mėlojimų jau trumpai pasisa
kyta Dirvoje, o dėl matema
tinių jo negalavimų trumpai \ 
tose pačiose Naujienose pasisl? 
ko matematikos mokytojas A. 
Zujus (Nr. 64). Vėlesniame 
(77) numeryje Vikt. Biržiška 
mėgina jam atsakyti. Atsako 
jam kiek išdidžiai, bet ne taię 
jau įmantriai, kaip Vadovo ak
torius įvairiai pravardžiuoda* 
mas ir mėgindamas juos 1$| 
daugiausia nuvertinti. Pirmiaa-
sia jis šį straipsnio autorių lai
ko savo mokiniu ir visur vadi
na "gerb. A. Zujum". Prispifc» 
tas dėl formules, prof. Vikį 
Biržiška jau remiasi prof. Pf. 
Skardžiumi, o Vadovo kritikoj* 
jį drauge su bendradarbiais iš
sijuosęs pravardžiuoja nemok*-
ša, išminčium ir kt. Kitoje vie
toje jis prisipažįsta, kad žodis 
"visatoje" saulės ekliptikos api
brėžtyje atsiradusi dėl neap
sižiūrėjimo, bet Vadovo auto
riams aiškių korektūros klaidų 
jis nedovanoja ir su jų pagalba 
stengiasi patį Vadovą dar dau
giau su juodinti. Pagaliau ats&. 
kymo gale jis pripažįsta, kad 
šalia formulos Vadovo esąs duo
tas teisingas ir arenos apibūdi
nimas : tai jau yra pažanga. Jo 
kolega prof. S. Kolupaila, pasi
skaitęs Vadovą, yra radęs dar 
daugiau naudingų dalykų. Kiti 
norėdami jame galėtų dar dau
giau naudos rasti, jei "honoraa" 
leistų pasmerktajam Vadovui 
bent iš atsto kiek maloniau į 
akis pažvelgti; pvz. Naujienų 
"Kalbos dalykų" skyriuje (Nr. 
33) aiškinamoji jsiene "niša" 
drauge su prietilčiu "brjdge-
head" kiek anksčiau sau 
yra radusi ir Vadove. 

N A 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 
Mazalaitėg, Jurgio Jankaus, Liudo 
Dovydėno ir kitų žymiųjų autorių 
grožinės literatūros knygas. Rašy-
kitės į Knygos Bičiulių Klubo na
rius ir metinį $5.00 mokestį siųs

kite šiuo adresu: 

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

L. KALBOS VADOVO 
prenumeratoriams 

Dalis Lietuvių Kalbos Vadovo 
gerb. prenumeratorių, pilnai su
mokėjusių prenumeratos mokes
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. Būtent: "Tuo tarpu dėl 
įvykusių susitrukdymų dėl lei
dyklos kaltės negalėjome dides
nio kiekio knygų gauti, šiomis 
dienomis tikimės galėsią pakan
kamai knygų išsiųsti." 

Kaip Tamstos žinote, LIČV 
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 knyga visus aplą§-
kys. 

Su pagarba 
Juozas Audėnas 

General. Įgaliotinis 

•PAKELIUI Į MIRTĮ — 
B. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėj iiauo^^Sl 

pusi. Kaina • • • «.'« • 'i $1.00 

C A R P E T S  C L E A N E D  

We Clean Carpets and Furniture • Demothing, Sewing, 

Wall Washing • Done on Your Home Immediately 

27 YEARS EXPERIENCE 

FOGARTY CARPET CLEAN) N&tft 

2111 Fairhill Rd. SW 1-5361 
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JAUNOJI KARTA DIRVOS skyrius jaunimui 
Idekviano mSnesio tračią aftvattf. * Redaguoja ALDONA AUGUST1NAVIČIENE 4579 West 157th Street. Cleveland II. Ohio. TeLt OL 

MES KRITIKUOJAIYL 
Galbūt vienas būdingiausių 

fnOsų tautos neigiamųjų bruožų 
yra perdidelis kritiškumas. Esą, 
mes, lietuviai, juk dideli indivi
dualistai, mūsų individualizmas 
ir vedąs mus į tą perdidelį kri
tiškumą. 

Kritika yra geras ir reikalin
gas dalykas, jeigu ji yra objek
tyvi, tiksli, kūrybine. Kritika to
bulina patį žmogų ir stumia vi
są gyvenimą, visas jo sritis pir
myn, bet tik tada, kai ji turi 
augščiau minėtas ypatybes ir 
jeigu ji yra vietoje bei laiku 
vartojama. Atseit, kritika pri
valo būti ne tiktai logiška, tiks
li, pagrįsta, bet joje privalo bū
ti labai daug ir psichologinio 
elemento. 

Jei mes, lietuviai, esame tik
rai linkę "j perdidelį kritiškumą, 
tai, turbūt, viena iš pačių būdin
giausių jaunystės neigiamybių 
yra labai ryškus polinkis į to
kios rūšies perdėtą kritiškumą, 
kuris ne tiktai turėtų gyvenimą 
stabdyti, bet ir vestų jaunimą 
prie nihilistinio nusiteikimo. 

Iš esmės perdidelis kritišku
mas yra labai dažnai tik savo 
menkystės pajautimo žymė: esą 
jeigu paneigsi kitą žmogų, neį
vertinsi jo kūrybos, nepasi
džiaugsiu kitų laimėjimais, lyg 
ir pats dėl to augščiau už kitus 
pakilsiu: "A, kokia menkystė 
tai, ką aš skaičiau, mačiau, gir
dėjau, klausiau, stebėjau", bet 
kūrybinė kritika turėtų pasaky
ti, dėl ko tai buvo menkystė. 

Ypatingai jaunystejė mes kri
tikuojame dažnai taip žiauriai, 
nepsuprasdami dalyku ir nepa
žindami sričių. Mes kritikuoja
me nemokšiškai, dažnai parody
dami tik begalinę žinojimo 
ir inteligentingumo stoką. Mes 
kritikuojame, naikindami žmo

nes be širdies, o jų kūrybą — be 
žinojimo, įsijautimo bei supra
timo. 

Perdidelis kritiškumas ym 
stabdis ir mūsų pačių kūrybi
niam nusiteikimui. Jei esame 
perdaug kritiškai nusiteikę kitų 
kūrybos atžvilgiu, tai kaipgi 
galime drįsti bandyti patys 
ką nors veikti, daryti, kurti. 
Šitai ir vestų mus prie pavojin
go nihilistinio nusiteikimo: ge
riau nieko nedaryti, jei negali
ma padaryti tobulai. 

Pagaliau, perdaug kritiškas 
nusiteikimas atima mums la
bai daug paties gražiausio gyve
nimo džiaugsmo, sugebėjimo 
įvertinti kitų kūrybinius laimė
jimus. 

Tuo mes visai nenorėtume pa
sakyti, kad jauni žmonės netu-
turėtų teisės būti kritiškai nusi
teikę, ne. Jie neturi būti tik 
perdaug kritiškai nusiteikę. Mes 
nenorėtume matyti jaunųjų lie
tuvių be savo individualybės ir 
be savo nuomonės, mes nenorė
tume jų pilkų ir beveidžių. Ta
čiau jaunystėje, tam didžiajam 
auklėjimosi laikotarpyje, reikė
tų žinoti, kad žmogui augant ir 
bręstant, intelektualėjant, ge
riau pažįstant gyvenimą ir įvai
rias jo sritis, jame privalo augti 
ir sugebėjimas įvertinti ir pa
tį žmogų bei visa tai, ką žmogus 
kuria ar sukūrė. Sugebėjimas 
įvertinti kitus ir džiaugtis jų 
darbais mūsų žmogiškosios ver
tės nemažina, bet ją padidina, 
šitai tik įrodo, kad mes jau ir 
patys esame pasiekę augštesnio 
žinojimo laipsnio ir kad patys 
esame bandę šį bei tą nuveikti. 

Tokios mintys mums kyla da
bar ypatingai dėl to, kad jaunoji 
lietuvių karta išeivijoje turėtų 
išaugti entuziastingesnė ir opti
mistiškesnė plačiajai lietuviškai 

veiklai išeivijoje. Mes visai ne
galvojame galį išeivijoje atkur
ti pilną lietuvišką gyvenimą, ku
rio nebereikėtų perdaug kriti
kuoti, bet vistiek. dabarties są
lygose bet kokiam lietuviškam 
veikimui mums reikia nepapras
tai daug entuziazmo, kūrybinės 
nuotaikos ir optimizmo, norint 
iš viso dar ką nors padaryti. 

Jeigu jaunoji karta (būsimie
ji veikėjai) perdaug kritiškai 

nusiteiks, jeigu ji galvos, kad 
verčiau nieko nedaryti, jei neį
manoma tobulai padaryti, tai 
kur mes tada nueisim? 

Daugiau negu kada šiandien 
mums reikia vaižgantiškos nuo
taikos. Mums reikia žmonių, ku
rie visur ir visada atranda ver
tybių ir moka jas įvertinti. Ta 
prasme turėtų auklėtis ir mūsų 

LAKŠTUTĖ IR ROŽĖ 

jaunieji. 
A. Augustinavičienė tus, man pasidarė aiškios filo-

— Ji pasisakė šoksianti su 
manim, jei nunešiu jai raudonų 
rožių, — sušuko jaunas studen
tas; — bet visame mano sode 
nėra nei vienos raudonos rožės. 

Lakštutė išgirdo tai iš savo 
lizdo ant seno ąžuolo, pažvelgė 
pro lapus ir nustebo. 

— Nė vienos raudonos rožės 
nėra visame mano sode! — su
šuko studentas ir puikios jo 
akys paplūdo ašaromis. — Ak, 
nuo kokių niekniekių kartais pri
klauso laimė! Aš perskaičiau 
visų išmintingųjų žmonių raš-

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

PROGA PASIREIKŠTI JAUNIMUI 
Dirva kreipiasi į lietuvių vi

suomenę su eile klausimų, norė
dama išsiaiškinti, kokioje gi pa
dėtyje yra galimybės lietuvių 
jaunimui Amerikoje mokytis tų 
dalykų, kurie yra reikalingi ži
noti bei mokėti susipratusiam 
lietuviui. Visi yra kviečiami at
sakyti į tuos klausimus, kad iš 

• tų atsakymų susidarytų vaizdas 
apie tą padėtį ir kad būtų kuo 
paremti nusistatymą bei apsi
sprendimą, ką šioje srityje gali
ma bei reikia daryti. 

Kas bent greitomis peržvelgs 
tuos klausimus, greit pastebės, 
kad ir kiekvienas susipratęs jau
nuolis nesunkiai gali surinkti 
klausiamas žinias ir į tuos klau
simus, bent į žymią jų dalį atsa
kyti. Kadangi tas reikalas kaip 
tik liečia jaunimui (ar būsima

jam jaunimui) labai aktualų rei
kalą, tai ir kviečiame kiekvieną 
sąmoningą jaunuolį-ę aktyviau-

« siai dalyvauti šiame išsiaiškini
me. Atkreipkite akį į paaiškini
mą prie tų klausimų, kuriame 
sakoma: "Atmeskite tą mintį, 
kad ir be manęs kas nors atsa
kys. ... Nesirūpinkite, kad iš 
to paties miesto gali būti daug 
atsakymų: kuo daugiau bus at
sakymų, tuo daugiau bus žinių 
Ir tuo pilnesnį vaizdą bus gali
ma susidaryti". 

Ypatingai kviečiame jaunuo
sius atkreipti dėmesį į 7, 8 ir 15 
klausimus. Visi jie liečia klau
simą—, 

kiek gi pats jaunimas domi
si lietuviškųjų dalykų mo
kymusi? Ar pakanka rūpin
tis vien tik painokų organi
zavimu, mokyklų kūrimu? 
Juk, iš tikrųjų, kas iš tų pa-

ttiokų įvedimo, kas iš bandymų 

net mokyklas steigti, jei tos pa
mokos neturės klausytoju jei 
mokyklos bus pustuštės ? -

Kodėl tas klausimas aktua
lus? Ogi todėl, kad jau ir dabar 
kaikur pastebima, kad įsistei
gus, pvz., šeštadieninei lituanis
tikos mokyklai, tenka susidurti 
su faktu, steigėjams dažniau
siai netikėtu, kad jaunimas, 
ypač vyresnysis, nesidomi tuo 
reikalu ir vietoj lankę tokią, lie
tuviui būtinai reikalingą mo
kyklą, pasijieško sau kokio nors 
kito, kartais ir gana nevertingo, 
būdo tam laikui praleisti... 

Kaip plačiai yra įsišaknijai 
toks abejingumas lietuviškumui 
vyrėlesniojo amžiaus (augštes-
niųjų mokyklų ar net universi
tetinio amžiaus) jaunimo tar
pe? Kodėl? Kokių priemonių 
reikėtų imtis kovoje su tuo abe
jingumu? 

Visoms tokioms informaci
joms bei sumanymams numato 
vietą paskutinysis paaiškinimas 
prie klausimų sąrašo. 

Pasikalbėkite ir su tais, kurie 
abejingai laikosi tame reikale. 
Tegul ir jie parašo — kuo gi jie 
remia tą savo nusišalinimą nuo 
lietuviškumo? Ar jie mano, kad 
visti tai, kas lituanistikos mo
kykloje galima išgirsti, jie jau 
labai gerai žino? Ar mano, kad 
jiems to nebereikia? Ar tik 
taip sau, neįdomu ir gana? 

Jei jie iki tiek tuo nebesidomi, 
kad jau nebebūtų paslankūs ir 
savo motyvus patys rašyti — 
pasikalbėkite su tokiais ir pa
tys parašykite, ką gi jie sako. 

Tai yra gera ir naudinga pr*K 
ga naudingai pasireikšti jauni
mui, todėl kviečiame jos nepra
leisti. -

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

2. Jei yra, tai kiek? 

3. Kaip jos vadinasi ir koki 
jų adresai? 

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

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

L 
6. Kuriose iš tų mokyklų yra 

Šių dalykų pamokos: 
a)tikyba lietuviškai; 
b) lietuvių kalba; 
c) Lietuvos istorija; 
d) lietuvių literatūra arba 

bendra lietuvių tautos 
kultūros apžvalga; 

e) Lietuvos geografija. 

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

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

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

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

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

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

11. Kur tokios pamokos jau 
yra — ar jos vyksta patenkina
mai? Jei ne —• dėl kokių aplin
kybių? 

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

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

14. Ar Mlietuvių laikomose 
mokyklose sutinkama kokių pa
stangų mokinius nutautinti? 
Ar mokiniai nesusidaria su pa-

• 
nieką ar smerkimu iš mokytojų 
ar mokinių pusės, jei jie pasisa
ko esą lietuviai? 

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

Oscar Wild* 

sofijos paslaptys, bet aš neturiu 
raudonos rožės ir mano gyveni
mas nelaimingas. 

— Pagaliau, nors vienas tik
rai įsimylėjęs, — tarė lakštute. 
— kas naktį aš apie jį dainavau, 
nors jo nepažinojau; kas naktį 
pasakojau žvaigždėms apie jį, 
ir tik dabar jį tepažinau. Bet 
meilės ilgesys padarė jo veidą 
panašų į drambliakaulį ir jo 
skruostai nusidažė liūdesiu. 

— Rytoj vakare puota pas 
princą, — šnibždėjo jaunas stu
dentas, — ir mano mylimoji bus 
tarp pakviestųjų. Jei aš nunešiu 
jai raudoną rožę, ji šoks su ma
nim ligi auštant. Jei nunešiu 
jai raudoną rožę, tai laikysiu ją 
savo glėbyje, pi priglaus galvą 
prie mano peties ir jos ranka 
bus mano rankoje. Bet mano so
de nėra raudonos rožės ir aš lik
siu vienas, ir ji praeis pro mane. 
Ji net nepažvelgs ir mano širdis 
plyš pusiau. 

— Iš tiesų, tikrai įsimylėjęs, 
— tarė lakštutė. 
— Tai, apie ką aš dainuoju. 

JJ kankina; tai, kas man 
džiaugsmas, jam liūdesys! Iš 
tikrųjų, meilė nuostabus daly
kas. Ji brangesnė už izurucjus ir 
opalus, žemčiūgais ir granatais 
jos nenupirksi, prekyvietėje jos 
nepardavinėja, — jos negausi ir 
pas pirklius, nė auksu neįkainosi. 

— Muzikantai sėdės augštai, 
— kalbėjo jaunas studentas, — 
ir gros stygų instrumentais, o 

krūmas tik palingavo 

rožes raudonos, — 

I ŠIUOS KLAUSIMUS ATSAKYTI YBA KVIE
ČIAMI VISI, KURIE BUS JUOS PASKAITĘ 

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

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

Nėra reikalo atsakymuose pakartoti klausimą; už
tenka pažymėti tik klausimo numeri. ir tuojau 
rašyti atsakymą. 

ATSAKYKITE TIK TIEK, K&K ŽINOT* 

Jeigu į kurj klausimą negalite pilnai, tiksliai atsa
kyti, tai atsakyte nors tiek, kiek žinote. 3ei į ku
rį klausimą nieko negalite atsakyti — praleiskite 
jį visai atsakyme nepaminėtą. 

AfiAKYME PRAŠOMA ĮRAŠYTI 

SAVO ADRESĄ 
IR PILNA 

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

PRIDĖKITE IR SAVO SUMANYMŲ BEI INFOR
MACIJŲ, JEI TATAI NETELPA ATSAKYMUOSE. 

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

ATSAKYMAMS adresas: DIRVA, 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio 

WW 

mano mylimoji šoks arfoms ir 
smuikams grojant. Ji taip leng
vai šoks, ka djos kojos žemės 
nesieks, ir dvariškiai susispies 
apie ją. Bet su manim ji nešoks, 
nes aš neturiu raudonos rožės ... 

Jis sukniubo ant žolės, užsi
dengė veid§ rankmms ir apsiver
kė. 

— Ko jis verkia? — klausė 
mažas žaliasis driežas, bėgda
mas užriesta uodega per žolę. 

- Iš tiesų, ko? — klausė 
plaštakė, saules spindulį gaudy
dama. 

— Iš tikrųjų, ko jis verkia? 
— maloniu, tyliu balsu šnibž
dėjo ramunė savo kaimynei 

— Jis verkia dėl raudonos ro
žes, — tarė lakštute 

- Dėl raudonos rožės? Juok
darys! — sušuko visi. O maža
sis driežas, savotišku cinizmu 
persisungęs, gardžiai susijuokė. 

Bet lakštutė suprato studento 
rūpesčio priežastį, tylėdama sė
dėjo ant ąžuolo ir galvojo apie 
meilės slėpinį. Staiga ji išskėtė 
savo pilkus sparnus ir pakilo. 
Kaip šešėlis skrido ji per mišką 
ir kaip šešėlis perskrido sodą. 

Vidury pievelės augo puikus 
rožių krūmas. Jį pamačiusi 
lakštutė prilėkė ir atsitūpė ant 
šakos. 

- Duok man raudoną rožę, — 
ji sušuko, o aš pagiedosiu tau 
pačią gražiausią giesmę. 

— Mano rožės baltos, kaip 
jūrų putos, — jis atsakė. — Jo? 
baltesnės už kalnų sniegus. Bet 
eik pas mano brolį, kuris auga 
prie senojo saulės laikrodžio. 
Galbūt jis tau duos raudoną ro
žę. 

Lakštutė nulėkė prie rožių 
krūmo, kuris augo prie seno 
saulės laikrodžio. 

— Duok man raudoną rožę 
•— sušuko ji, — o až tau pagie
dosiu visų gražiausią giesmę. 

Bet krūmas tik palingavo gal
va: 

— Mano rožės geltonos, — 
tarė jis, — geltonos, kaip undi
nės plaukai, sėdinčios ant, gin
taro sosto; jos geltonesnės uf 
purieną, kuri auga ievoje, ko' 
šienpjovys jos nenupjauna. Bet 
tu nueik pas mano brolį, kuris 
auga studento palangėje. Gal
būt jis tau duos raudoną rožę. 

Ir nuskrido lakštutė tan krū; 

man, kuris augo studento pa
langėje. 

— Duok man raudona rožę 
— ji sušuko, — o aš pagiedosiu 
tau pačią puikiausią giesmę. 

Bet 
galvą: 

— Mano 
atsakė jis, — raudonos, kaip 
karvelio kojytės; jos raudones
nės už koralus, besisupančius 
vandenyno gelmėse. Bet žiema 
nušaldė mano pumpurus, aud
ra' nulaužė mano šakas ir šiais 
metais aš neturėsiu rožių. 

— Tik vieną raudoną rožę, 
juk tai viskas, ko aš noriu! — 
sušuk# lakštutė. — Tiktai vie
ną raudoną rožę!.. Argi nega
lima jos gauti?.. 

— Galima, atsakė krūmas, 
bet tai toks baisus būdas, kad aš 
nedrįstu tau sakyti. 

— Pasakyk man, aš nebijau! 
— atsakė lakštutė. 

—- Jei tu nori raudonos rožės, 
—tarė krūmas, — sutverk ją 

iš giesmės mėnuliui šviečiant ir 
nudažyk ją savo širdies krauju. 
Visą naktį turi man dainuoti, 
prisglaudus krūtine, spygliai 
perdurs tavo širdį, tavo gyvas 
kraujas įsilies į mano gyslas ir 
taps mano krauju. 

— Mirtis — tai labai didelė 
kaina už raudoną rožę, — su
šuko lakštutė, — o gyvybė vi
siems svarbi. 

Gera tupėti miške ir Žiūrėti 
saulėn su jos aukso vežimu, ir 
matyti mėnulį su jo žemčiūgų 
ratais. Kas gali būti gražiau, 
kaip pražydusi pieva! Bet mei
lė... ji gi puikesnė už gyvybę. 
O ar galima paukščio širdį paly
ginti su žmogaus širdimi? 

Ir lakštutė ištiesė pilkus savo 
sparnus ir pakilo. Kaip šešėlis 
ji skrido per girią ir perskrido 
sodą. Jaunas studentas vis dar 
tebegulėjo žolėje ir toje pat vie
toje, o ašaros dar nebuvo nu
džiūvę nuo jo puikių akių. 

— Būk laimingas! — sušuko 
lakštutė: tu gausi raudoną rožę. 
Aš sukursiu ją iš giesmės mė
nuliui šviečiant ir nudažysiu sa
vo širdies krauju. Bet tu turėsi 
būti ištikimas meilei, nes mei
lė išmintingesnė už išmintin
giausią filosofiją ir galingesnė 
už galingiausią valdžią. Jos spar
nai ugnim nudažyti. Jos lūpos 
saldžios, kaip medus ir jos pa
našios į myrą. 

Studentas pasikėlė ir klausės 
lakštutės žodžių, kurių jis nega
lėjo suprasti, nes jis žinojo tik 
tai, kas knygose parašyta. 

Užtat senis ąžuolas viską su
prato ir nuliūdo, jis labai my-
ėjo mažąją lakštutę, susisuku
sią lizdą jo šakose. 

— Pagiedok man paskutinį 
kartą, — prašė jis. — Aš liksiu 
toks vienas, kai tavęs nebe
bus ... ^ 

Ir lakštutė giedofa ąžuolui, 
jos balsas buvo panašus į van
dens srovenimą, tekantį iš si
dabrinės urnos.. • 

Kuomet lakštutė nutilo, stu
dentas atsikėlė, išsiėmė iš kiše
nės pieštuką ir tarė: 

- Lakštingala gražiai gieda, 
tarė jis eidamas per miš

ką, — tai tikra teisybė, bet ar 
ji jaučia? Tikriausiai ne. Ji, 
kaip ir visi menininkai — vien 
menui tarnauja. Ji nepaaukotų 
savęs kitiems. Ji tik apie muzi
ką tegalvoja, o kas nežino, kad 
menas egoistiškas. 

O vistik pripažinti reikia, kad 
jos balse yra puikių gaidų. Kaip 
gaila, kad jos neatneša jokios 
praktiškos naudos. 

Jis įėjo savo kambarin, at
sigulė neturtingon lovon, pradė
jo galvoti apie savo meilę ir 
užmigo. O kuomet dausose su
žibo mėnulis, lakštutė nulėkė 
prie rožių krūmo ir prisiglaudė 
prie jo dyglių. Per kiaurą naktį 
ji giedojo, o šaltas kristalinis 
mėnulis pasilenkė ir tyliai klau
sės. 

Per kiaurą naktį ji giedojo, 
o rožės dygliai giliau ir giliau 
smigo jos širdin ir jėgos ėjo 
mažyn. 

Iš pradžių ji giedojo apie jau
nuolių meilę. Ir vis nauja lakš
tingalos giesmė skambėjo via-

(Perkelt* | 8-tą puslapi) 
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SUTAUPOTE LAIKA 
šaukdami 

m 

i# 

Sutaupysite daug dabar taip brangaus lai

ko, turėdami dažniausiai jums reikalingų 

užmiesčio telefono numerių sąrašą. 

Šaukiant pagal numerį, užmiesčio telefoni-

ninkei nereikia teirautis informacijos sky

riuj ir ji jus sujungia daug greičiau. 

O tai yra geresnis patarnavimas jums — ir 

geresnis patarnavimas visai Amerikai, kaip 

tik dabar, kada telefonų linijos reikalingos 

skubiems pramoniniams ir kariniams pa

sikalbėjimams. 

p g Patogi knygele už
sirašyti užmiesčio 

numeriams laukia jūsų 
pas mus ... Užeikit pa
siimti. Tada užsirašykit 
juos, kad nepamirštumėt! 

I 

STv'Vf' 

THE OHIO BELL 
TELEPHONE COMPANY 
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Koncertas, kuris visus patenkins 

JUUUS KAZĖNAS 
ir jo vedamas vyrų oktetas dainuos Clevelando 
lietuvių salėj, balandžio 22 dieną, 6:00 vai. vak. 
Dalyvauja Clevelando lietuvių radijo valandos 
pranešėjas rašytojas Balys AUGINAS ir Chica-
gos Margučio radijo pranešėjas VI. VIJEIKIS 
Solistui ir oktetui akompanuoja pianistė Regina 

BRAZAITIENĖ 

Juliaus 
Kazėno ir jo vedamo okteto kon
certas Cleveiande. Koncerto pro
grama jau savaime bus įvairi, 
o be to ji bus paįvairinta ir ne
dainuojamais dalykais. Visų 
pirma reikia pažymėti, kad pro-
ramoje dalyvaus — — 

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Mauy Friends 

B. of L. E. AUDITORIUM 
Corner of St. Clair & Ontario St. 

Suitable for Lectures, Plays, Moving Pictures with Saund 
Effect. — Seating capacity 1,200—800 on first floor and 
400 in the balcony. Convenient transportation facilities. 

Frank W. Chopp, Mgr. CH l-073ę 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

ELABORATED ROOFING CO. 

6115 Lorain Ave. ME 1-0033 

clevelandiečiams žinomas, kaip 
lietuviškosios radijo programos 
pranešėjas, bet dar nevisiems 
pažįstamas, kaip rašytojas — 
poetas. Jis padeklamuos keletą 
savo eilėraščių. Tuo tarpu dar 
nežinome, ar tai bus tik lyrika, 
ar bus ir satyros, — ši mūza 
6. Auginui irgi nesvetima... 

Solo ir okteto dainoms pianu 
pritars cleveiande jau labai ge
rai pažįstama, nes jau per dau
gelį metų sėkmingai Clevelando 
lietuvių rengiamuose koncertuo
se dalyvavusi pianistė — 

Balys Auginąs 

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps 

\ b * 

x* 
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Tai yra tokia pavasarinė proga, kurios neprivalote praleisti! 

Dabar - vasarinės skribėlaites 

T 

Tikros vertes nuo 3.95 iki 7.95 

• Milaniškas šiaudas 

9 Zenith šiaudas 

• Sisal šiaudas 

• Saldainiškas šiaudas 

• Dirbtinis šiaudas 

• Siūtinis šiaudas 

• Kepuraitės 

• Jūreivinės 

• Profilinės 

• Ritininės 

• Beretės 

Ar galit įsivaizduoti, kad tokios pui
kios vasarinės skrybėlaitės perkamos 
TAIP ANKSTI, sezono pradžioj! čia 
nupiešti tik trys pavyzdžiai iš didžiu,-
lio rinkinio. Pirkit greit, bus geresnis 
pasirinkimas! 

Basement Millinery Department 

Regina Brazaitienė 

tikra pavyzdinga čia gimusios 
lietuvių amerikiečių kartos at
stovė. 

Kaip matome, visi ligšiol pa
minėti šio koncerto programos 
dalyviai yra nuolatiniai Cleve
lando gyventojai. Bet tiems, ku
rie laikosi nusistatymo, kad 
"savo krašto pranašas — ne 
pranašas", irgi yra ko šiuo kon
certu susidomėti, nes jame da

lyvaus ir iš CHICAGO:® 
pakviestas, trumpu "O. K." pro-; 
gramoj dalyvauti sutikęs, At 
tik pats atvykti, bet ir būrį sve
čių su savim atsitempti pažadė
jęs ... dailininkas (tik nė daini
ninkas!), dekoratorius, iliustra-
torius, karikatūristas, humorii* 
tas, žurnalistas ir tt., ir tt.. ir 
Chicagos MARGUČIO radijo 
pranešėjas, Chicagos lietuvių 
kasvakarinis linksmintojas ir 
graudentojas — 

Vladas Vijeikis 

Ne veltui čia yra sakoma, kad 
tai bus koncertas, kuris visus 
patenkins, nes jame yra žadama 
daug įvairumo — arijų, lyrikos, 
lengvesnių dainų ir šviežio hu
moro. 

šis koncertas bus įdomus "ir 
senimui ir jaunimui", todėl vy
resniesiems labai patariame pa
raginti apsilankyti į šį koncertą 
ir jaunuosius — tegu pabando, 
įsitikins, kad nebus nuobodu! 

Kaip paprastai, po koncerto 
bus šokiai — prie mėgiamiausio 
SONNY MICHAEL'S orkestro 
muzikos — su įvairiomis pramo
gomis, kuriomis jau iš anksto 
rūpinasi tam paskirta komisijai 
žemutinėse salės patalpose bus 
proga susieiti, pasivaišinti 
kad būtų kuo, tuo rūpinasi kiift 
kompetentinga komisija. 

šį vakarą rengia Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos Cle
velando skyrius, siekdamas ne 
tik suteikti Clevelando lietuvių 
visuomenei malonumo bei gi
žios progos pasižmonėti, bet Ir 
supažindinti ją su mūsų turimu* 
mis meno pajėgomis, kurių dar 
neturėjome progos ligi šiol pa
žinti, nors ir turime jas savo 
tarpe. 

O dabar — štai tie, kurie kon
certe turės, be abejo "paskuti
nį žodį". Tai yra 

# 

O K T E T A S :  p i r m o j  e i l ė j  —  V .  R a u l i n a i t i s ,  
A. Kavaliūnas, P. Stempužis, L. Sagys; antroj 
eilėj — L. Kazėnas, K. Marcinkevičius, A. Ka* 

sakevičius ir A. Liutkus. 
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BILIETAI Į KONCERTĄ 

kuris bjus jau šį sekmadienį, 
balandžio 22 d., 6:00 vai. lietu
sių salėje, ir apie kurį plačiau 
parašyta gretimame puslapyje, 
paveiksluotame pranešime, par
duodami Dirvoje. Jei liks, bus 
galima gauti prieš koncerto pra
džią ir lietuvių salės kasoje. Jų 
kainos yra po $1.50 ir po $1.00 
Pirmieji yra numeruoti, jų vie-

C. G. O'BELL 
Namų pirkimo-pardavimo ir 

apdraudos agentas 

P E R  S  I  K  f i  L  Ė  

į naują vietą: 

11712 Castlewood Ave. 

Tel.: GL 1-6337 

Mūsų specialybe 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

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 1-6899 

mmtsz 
t6s yra pirmose šešiose eilėse, 
o kiti, kurie po $1.00, tinka į vi
sas kitas vietas, nenumeruoti. 

GEGUŽINIŲ RENGĖJAMS 
numatantiems rengti Clevelande 
šią vasarą gegužines ar kitokius 
žymesnius parengimus, praneša
ma, kad liepos 8 didelę geguži
nę rengia Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrius, todėl visi kiti 
prašomi pasirinkti kitas dienas, 
ši gegužinė bus 2295 Green Rd., 
apie 1 mylia nuo Euclid Ave. 

VILNIEČIŲ PASITARIMAS 

Balandžio 16 d. buvo susirinkę 
Clevelande gyvienantieji vilnie
čiai pasitarti aktualiais reika-
laais. Išrinktas laikinis organi
zacinis komitetas ir nutarta ar
timiausiu laiku sušaukti susir-
rinkimą visų Clevelande gyve
nančių vilniečių, kurių čia esa
ma daugiau kaip 40. 

SLA VAKARAS 

kurj pereitą sekmadienį lietuvių 
salėje surengė SLA 136 kuopa, 
labai gerai pasisekė. Buvo daug 
svečių, seniausi ir jauniausi na
riai gavo dovanų, o žadėtąjį vy
rišką kostiumą laimėjo Kęstutis 
Šukys. 

Rengėjai patenkinti gera va
karo nuotaika ir likusiu pelnu, 
kurį jie numato paskirti kil
niems visuomeniniams reika
lams. Vakaro organizavimui va
dovavo 136 kuopos pirmininkas 
J. Alękna. 

KAZYS KAROSAS 
paaukojo Tautos Fondui iš SLA 
jam už atliktą darbą priklau
sančius 5 dolerius. 

r f % ^ 
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RKO Keith's 105th 
Bal. 18 — 21 "Mad Loves of 

Dr. Goebbels" ir "Girls, from 
Hell". # 

Bal. 22 — 24 "Confesses of 
a Model" ir "Secret .of a Sinner" 

Didysis Amerikos kovos laivas 
tikra priešų pabaisa. Dabar šis 

- 'C,Z* ' 

MISSOURI Korėjos kare suva dino labai didelį vaidmenį ir 
laivas kuriam laikui yra atplaukęs į Ameriką. 

yra 

LANKYKITĖS SAVO KLUBE! 
Lietuvių Klube, 6835 Supę 

2 SEIMŲ NAMAS 
butai po 6 kambarius, 2 garažai, 
atskiri angliniai pečiai, parduo
da savininkas. Tel.: PO 1-3629 

VIENAM ASMENIUI 
reikia 2 — 3 kambarių buto 

Prašo pranešti tel. SW 1-8566 
nuo 6:00 vai. vak. 

1941 m. BUICKAS 
Super, 4 durų, pilnai įrengtas 
1-A stovyje, mažai važiuotas 
pigiai parduodamas. Kreiptis j 

ŠUKIŲ SPAUSTUVĘ, 
Tel.: EN 1-4439 

R E I K A L I N G A  
VIDUT. AMŽIAUS MOTERIS 

namų darbams ūkyje. Rašykite: 
M. Custer, Rd 1, Girdle Road 

West Farmington, Ohio 

IŠNUOMOJAMI 
2 kambariai su baldais vienam 

rior Ave., klubo nariams ir sve-;ar dviems. Galima naudotis i* 
čiams penktadienių vakarais estiivįrtuve drauge su kitais. Vie-
bulvinių blynų ir žuvies vaka- nam $5.00 už savaitę, dviem? 
rienė ir šokiai su gera muzika $7.00 už savaitę, 
žemutinėje Lietuvių Salės patai- 1375 East 82 St. 
poje. 

A R  J Ū S  J A U  M A T Ė T E  

1951 NASH 
Amerikos taupiausi didelį automobilį? 

NASH RUMBLER 1951 metų degalo taupumo 
varžybose pasieke dar neregėtą rekordą: 

31.05 mylių su 
galionu 

Kiekviena Nash Airflyte rūšis —• Statesman, Ambassador, 
fir Rambler — buvo trofėjų laimėtojas savo klaseje... tai yra 
Ištremiamas įrodymas, kad NASH yra jūsų geriausias ' 

Įaimikos daugeliui ateinančiu metų! 

NASH automobilių kainos yra nuo $1,759*50 

FORD & PAE NASH, Inc. 
•THE HOUSE THAtf SĖRV1CE BŲĮlT" 

6818 Superior Ave. EN 1-4505 

GREITOJI PAGALBA 
NUO HEMOROJAUS 

l n. 

w 
R 

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 it 
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. 

Jums nereikia daryti nieko kita, kaip tik 
užpildyti žemiau spausdinamą kuponą, pridėti 
vieną dolerį ir išsiųsti mums 

8 

8 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba fi* 
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap
draudos kompanijos piria, na
gu išmoka už nuostolius. 

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

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

«*-

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

J ū s ų  p i n i g i n ė s  d r a u g a s  
yra M O N C R I E F 

ŠILDYMO IR ORO VĖSINIMO SISTEMA z 
G  A  S A S  

ALIEJUS 

A N G L I S  

THE HENRY FURNACE CO.,  Medina, Ohio 

SIŲSKITE KUPONĄ JAU ŠIANDIEN! 

(1) ELPOL'S PILE-EEZ 
13706 Benwood Ave., Cleveland 5, Ohio 

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

PavariS: 

Adresas: 

Miestas . 

PMIom raŠyti spaudos raidėmis 

Zona Valst. 

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

A N G L Ų  K A L B O S  
neįmanomą išmokti be vadovėlių ir žodyay. 

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

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

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

dUHERLITAS, Angliškai lietuviškas žodynas, 400 ps. Kaina $ 3.00 
įu L ALIS, Lietuviškai angliškas ir angliškai lietuviškas žodynas, 

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

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

Angli| kalbos mokytojas, 17 4 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  
m Unies Ave, Brooklyn XI, N. Y. 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade P«k EX 1-0911 

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAI 
... / 

Patogi Vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
^ lietuviškoje krautuvėj® 

P A V A S A R I S  
Tai yra malonus ir linksmas laikas tiems, kurie yra 

laisvi nuo kasdieninių rūpesčių. 
O kad pasiliuosuotumėt nuo jų, stenkitės turėti san

taupų Lietuvių Banke, tada jausitės, kad reikalui ištikus 
neteks rūpintis, ir juasitės laisvi ir laimingi, — pavasario 

laikas bus linksmesnis ii* malonesnis. 

čia santaupos (depozitai) yra apsaugotos JAV irai-' 
džios per Federal Insurance Corporation, Ikiekvienc. at
skira taupymo sąskaita iki 

$ 10.019 
Čia ir šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki X vaL p. p. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

4? 11 Superior Ave. HE 1-2498 

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

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

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraitt%)s-insurar>ce reikaluose. 

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
\VM. DEBESIS 

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

I J. S AM AS JEWELER 
ftersikelč Į naują did?snę if gražesnę krautuvę 

7007 Superior Avi. Greta Ezella Theatre 

| Debar jau turime didesni rinkini Deimantų, žiedų, Laik- g 
į rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. £ 
I * % 

WĖlke!ės Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMEN®— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Delia E. Jakubs & William J. Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių dir$ktoriąi ir balsamitelo^ai 

£5 metai simpatingo j rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue • ^-..w ENdicott 1-176* 

*.1 

1 

y & 



DIRVA THE FIELD 

RedaLcijoi ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: ENdicott 1-4466 
Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Baly3 CAID2IUNAS (buto telefonas: CArfield 1-7406). 

SUSIJAUDINUS AR KRIZĖ 
Gen. MacArthuro atstatymas 

sukėlė Amerikoje neregėtą su
sijaudinimą. Pasigirdo balsų, 
kad tas1 įvykis yra tragiškas 
Jungtinių .Valstybių bei pasau
li© istorijoje ir kad tai yra dide
lės krizės pradžia visoje politi
koje. 

Iš tikrųjų, šis prezidento Tru-
mano griežtas pasielgimas yra 
ženklas tam tikro apsisprendimo 
politikoje. Visuomenės nuomonė 
pasiskirstė: vieni už MacArthu
ro, kiti už Trumano politiką. 

Trumpai suglaudus, nusista
tymų skirtumas yra toks: 

MacArthuras sako, kad šitaip 
kariauti Korėjoj, kaip ligšiol, 
negalima. Tai yra tik tuščios au
kos, nežadančios nei pergalės, 
nei garbingos taikos. Jis sako, 
kad komunistai yra nusprendę 
per Aziją siekti viso pasaulio 
užkariavimo, todėl reikia neati
dėliojant panaudoti visas pasi
priešinimo galimybes. Jo many
mu, jei tuojau būtų bombarduo
jamos kinų bazės Mandžūrijoj 
ir panaudotos čiankaišeko jė
gos sudaryti antram frontui Ki
nijos pietuose, raudonoji Kinija 
būtų gana greit suklupdyta ir 
tas išgelbėtų taip pat ir Europą. 
MacArthuras, vadinasi, nebijo 
išplėsti karą su Kinija, kuris 
vistiek jau vyksta, bet tik Korė
joje ir Amerikai nenaudingose 
sąlygose. Jis nieko nemini apie 
sovietų įstojimą į karą, bet lyg 
ir laikosi tos minties, jog jie ne-
fsikištų. 

Trumano nuomonė, kurią re
mia taip pat ir kariuomenės šta
bas (tą patvirtina gen.* Bradley 
kalba, antradieni pasakyta Chi-
cagoje), yra visai priešinga, bū
tent, kad Amerika turi visais 
būdais stengtis išvengti karo iš
siplėtimo Azijoje, kad didžiau
sias pavojus gresia Europoje ir 
čia reikia rimtai rengtis tą pa
vojų atremti. MacArthuro nuo
monei prikišama štai kas: 1. Kas 
gali užtikrinti, kad Kinija taip 
lengvai ir greit suklupdoma? 
2. Kas gali užtikrinti, kad ru
sai neįstos į karą Kinijoj? 3. 
Kas gali užtikrinti, kad palietus 
kinų "užuovėją" Mandžūrijoje, 
nebus paliesta tokia pati ameri
kiečių "užuovėja" Japonijoje? 
4. Kas gali užtikrinti, kad su
darant antrą frontą Kinijos pie
tuose, rusai nepasistengs suda
ryti irgi antrą ( ar net trečią 
bei ketvirtą) frontą Europoje 

arba Artimuosiuose Rytuose? 
Kad MacArthuro siūlymai ga

li greitu laiku išplėsti karą į vi
suotinį susirėmimą, tuo maža 
kas beabejoja. Kitas klausimas, 
ar to bijoti, ar ne? Gali būti 
geriau pradėti dabar, negu lauk
ti, gali būti negerai eiti į tą ri
ziką nepasirengus. MacArthuras 
yra už neatidėliojimą, Truma-
nas už atsargumą. Kas geriau 
— į tą klausimą samprotavimais 
tikrai atsakyti negalima: tik 
ateitis parodys, kas šiuo atveju 
klysta. 

Vienas dalykas Trumano pa
reiškimuose atrodo naivus, tai 
tvirtinimai, kad Amerika siekia 
išlaikyti taiką. Tas, žinoma tei
sybė ir būtų labai geras dalykas, 
jei ne dvi nemalonios aplinky
bės: 1. esamos "taikos" išlaiky
mas yra priešingas paties Tru
mano skelbiamiems idealams dėl 
žmonių bei tautų laisvės ir tei
singumo jų santykiuose visame 
pasaulyje, 2. net ir dabartinės 
"taikos" išlaikymas pareina ne 
nuo Amerikos, o nuo to, ką to
liau darys Maskva ir jos diktuo
jama Kinija. Visai galimas da
lykas, kad, net ir MacArthurą 
atstačius, toliau įvykiai visdėlto 
išsiplėtos taip pat, kaip ir būtų 
buvę jam pasilikus ... 

Todėl MacArthro atstatymą 
laikyti krize nedaug yra pamato. 
Iš daugybės telegramų ir laiškų, 
kuriuose protestuojama prieš 
Trumano pasielgimą, didelių iš
vadų daryti negalima, kadangi 
telegrafuoja, kurie jaudinasi, o 
kurie dėl to nesijaudina — tyli. 
Ir tai, jei statistika teisinga, sa
ko, kad tos telegramos yra tik 

60 '/i už MacArthurą, o 40 už 
Trumaną. žinoma, prieš MacAr-
thrą visų pirmiausia yra visi 
komunistų pakeleiviai — to irgi 
nereikia užmiršti. • 

Iš lietuviško taško žiūrint, tas 
faktas, kad komunistai džiau
giasi MacArthuro atstatymu, ir
gi neturi lemiamos reikšmės. 
Nereikia užmiršti ir to, kad vyk
dant MacArthuro planą, visas 
Amerikos dėmesys būtų nukreip
tas į Aziją, Europa būtų beveik 
apleista. Ir jeigu tas planas ne
siektų, "kaip sviestu pateptas", 
jeigu Amerika ten įklimptų, ko
kios gi tada Lietuvos perspek
tyvos ? 

MacArttiuras iškilmingai su
tiktas San Francisco mieste, 
ketvirtadienį jau kalbės neofi
cialiame jungtiniame Kongreso 
susirinkime, paskui bus iškil
mingai sutiktas New Yorke. Po 
to susijaudinimas, turbūt, pra
dės mažėti. 

KORĖJOJE 

raudonieji dar traukiasi, prisi
dengdami didelėmis dūmų už
dangomis, bet kiekvienu metu 
tikimasi naujo jų didelio puoli
mo, paremto rusų aviacijos, o 
gal net ir povandeninių laivų Jei 
tai įvyks, savaime teks bombar
duoti aviacijos ir povandeninių 
laivų bazes ... 

MacArthurui sėdant į lėktu
vą Tokio aerodrome, šiaurinės 
Korėjos užsienių reikalų ministe-
ris per radiją pasiūlė derėtis 
dėl taikos, žinoma, neginčytinai 
vadindamas pietiečius ir Ameri
kiečius agresoriais ... Visdėlto 
JTO šiandien svarsto pasiūlymą. 

DAINŲ ŠVENTE 
I R  Š O K I A I  

GEGUŽĖS - MAY 6,1951 

Manhattan Center 
34th St fir 8th Are* New York, N. Y. 
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Apie kramtomąją gumą 
ir lietuviškumą 

Neseniai LRKSA organe Gar
se (Nr. 6) buvo įdėtas J. Van-
dupio straipsnis "Nebūkime sa
vosios tautos mirties palydo
vais". 

Garso gal »§ iieskaityčiau 
(pakankamai gaunu kurkas tu
riningesnių lietuviškų laikraš
čių), bet esu LRKSA narys, to
dėl jis man "už dyka" siunti
nėjamas. Iš to paties Garso ži
nau, kad 1950 metais LRKSA 
gavo per 1,000 naujų narių, ku
rių bendroji apdraudos suma 
prašoksta 1,000,000 dolerių. Ma
nau, kad tatai tam susivieniji
mui šį tą reiškia. , 

Kas tie naujieji nariai? O gi 
bemaž visi lietuviąį tremtiniai. 
Nemanau, kad už tatai lietu
viai tremtiniai norėtų būti Gar
so liaupsinami ar glostomi. Kas 
mėnuo jie sumoka savo įnašus, 
yra paprasti LRKSA nariai ir 
viskas. Niekas iš tremtinių ne
reikalavo toj organizacijoj sau 
kokių nors privilegijų. 

Todėl visai nesuprantama, 
kodėl Garsas, įsidėdamas minė-

tąjj straipsnį, panoro šiaušti, 
mums plaukus, kodėl jis pano
ro pūsti karčius dūmus tarp 
naujųjų ir senųjų ateivių lietu
vių? J. Vandupio straipsnis per
dėm yra persunktas priekaištais 
visiems lietuviams temtiniams^ 

štai tik kelios J. Vandupio 
mintys: 

"Nereikalingas mums lietu
viui tremtinių patarimas, koks 
turėtu būti čia laisvoj šaly mū
sų vietinių lietuvių gyvenimo 
būdas ... Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse nesukursime lietu
viškos respublikos, kaip Lietu
voj negalima buvo sukurti ame
rikoniškos tvarkos. Mes, atėjū
nai, bei atėjūnų čia gimusieji 
vaikai būtinai turime prisitai
kyti prie šios šalies įstatymų, 
papročių ir visos tvarkos; ki
taip nebūtų mums čia vietos." 

Dėl šių minčių reikia šis tas 
pasakyti. Pirmiausia norėčiau 
tą J. Vandupį paklausti: ar at
sirastų toks išminčius, kuris 
įrodytų, kad kas nors būtų bent 
mažąjį pirštelį pajudinęs, ban
dydamas sukurti lietuvišką res-

Lakštutė ir rožė 
(Atkelta iš 5-to pusi.) 

na po kitos, o rožių krūmo vir
šūnėje lapelis po lapelio skleidė
si stebuklinga rožė. 

Iš pradžių ji buvo išblyškus, 
kaip ryto eisena, ir sidabruota, 
kaip rožės spindėjimas sidabro 
veidrody, tokia buvo rožė, pra
dėjusi skleistis krūmo viršūnė-
je. 

Bet krūmas prašė lakštutės 
dar stipriau prisiglausti prie jo 
spyglių. 

— Glauskis stipriau, mažoji 
lakštute, nes rožė nesuskubs ligi 
ryto prasiskleisti. 

Stipriau pisiglaudė lakštutė-
prie spyglių ir vis garsiau ii 
garsiau skambėjo jos giesmė. Ji 
giedojo apie tai, kaip didžioji 
meilė pirmą kartą paliečia jau
nuolių širdis. 

švelnus rausvumas nudažė ro
žes lapelius, kaip rausvumas nu
dažo sužadėtinio skruostus, kai 
jis bučiuoja savo sužadėtinę 
Bet rožės spygliai dar nepasie
kė lakštutės širdies ir rožės šir
dis buvo balta, nes tiktai lakš 
tutės širdies kraujas galėjo nu
dažyti rožės širdį. 

Ir krūmas vis prašS lakštutei 
stipriau prisiglausti prie jc 
spyglių. 

— Glauskis stipriau, mažoj; 

lakštute, — šaukė jis, — nes ro
žė nesuskubs lig ryto prasi 
skleisti. 

Stopriau prisiglaudė lakštutf 
prie krūmo dgyių ir jie įsmegr 
jos širdin. Skausmas ėjo didyr 
ir didyn, o jos giesmė vis skar
džiau ir skardžiau plaukė toly-
bėn. Ji giedojo apie meilę, kur' 
ir karste nemiršta. 

Ir stebuklingoji rožė tapo rau 
dona, kaip purpuras dangaus ry
tuose. Purpurinis buvo jos la
pelių vainikas ir raudona, kaip 
rubinas, buvo jos širdis. 

Bet lakštutės balsas silpnėjo 
mažučiai sparnai suplasnojo, 
ūkana, ūkana užvilko jos akis. 

Giesmė mirė, lakštutė paju
to, kad kažkas suspaudė jos 
gerklę... 

Suskambėjo paskutinė gai
da... Ją išgirdo baltasis mėnu
lis ir sustingo dausose. Išgirdo 
ją ir raudonoji rožė, suvirpėjo 
ir praskleidė savo lapelius šal
tam ryto orui. 

Aidas nunešė tą gaidą purpu-
rinin savo urvan kalnuose ir pa

budino besapnuojančius pieme
nis; jis nuskrido per nendres, 
o nendrės papasakojo apie tai 
jūrai. 

— žiūrėk, žiūrėk! — sušuko 
krūmas, — bet lakštutė neatsi
liepė: ji nebegyva gulėjo augš-
toje žolėje perdurta širdim. 

Kai iš ryto studentas pravėrė 
langą ir pažiūrėjo į sodą, jis ne
paprastai nudžiugo. 

— Kokia nepaprasta laimė! 
— sušuko jis. — štai raudona 
rožė! Kitos tokios dar nesu ma
tęs. Ji tokia puiki, kad jos var
das, be jokios abejonės, lotyniš
kai tariamas labai ilgai. 

Jis pasilenkė per langą ir nu
skynė rožę. Užsidėjęs skrybėlę 
ir rože nešinas nuėjo profeso
riaus naman. 

Profesoriaus duktė sėdėjo du
ryse, vyniodama melsvo šilko 
kamuolį, o jos mažasis šuniukas 
gulėjo prie jos kojų. 

— Tamsta sakei šoksianti su 
manim, jei aš atnešiu raudoną 
rožę. štai visų raudoniausia ro
žė pasauly, šį vakarą ji bus arti 
tamstos širdies ir, mums bešo
kant, ji papasakos,- kaip aš 
tamstą myliu. 

— Bijau, kad ji netiks prie 
mano rūbų, — atsakė ji. — O, 
be to, kamerherio giminaitis at
siuntė man keletą tikrų brange
nybių, o juk kiekvienas žino, 
kad jos brangesnės už gėles. 

— Prisiekiu, tamsta nedėkin
ga, — tarė studentas ir numetė 
rožę gatvėn. Ji nukrito ant grin
dinio ir ratai ją suvažinėjo. 

— Nedėkinga! — tarė mer
gaitė. —Ar žinai tamsta, jog 
esi visai nemandagus! Ir galu 
gale, kas gi tamsta esi ?.. Tik
tai studentas. Aš esu įsitikinusi, 
kad tamsta neturi net tokiu sa
gų, kokias turi kamerherio gimi
naitis. 

Po to ji atsikėlė ir tiuėjo na
mo. 

— Koks kvailas dalykas mei
lė, — tarė studentas. 

— Ji tik pusės teverta, kiek 
logika, ji niekados nieko neįro
do, visuomet kalba apie tai, kas 
neturi įvykti ir verčia tikėti tuo, 
kas neteisinga. Vienu žodžiu, ji 
nepraktiška, tai viskas. Verčiau 
sugrįšiu prie filosofijos ir gilin-
siuos į metafiziką. 

Jis sugrįžo kambarin, pasiė
mė didelę apdulkėjusią knygą ir 
ėmė skaityti. 

Jungtinių Tautų delegatai taikos deryboms Korėjoje kelintas 
mėnuo be darbo. Tikisi bent dabar pasireikšti, bet abejoja... 

publiką J. A. Valstybėse? Tie
sa, anomis dienomis Clevelan-
de vienas rėksnys, kai prie lie
tuviškos bažnyčios slenksčio 
buvo sumuštas lietuvis (irgi ka
talikas!) už. lietuviškos mokyk
los reikalais platinamus lape
lius, garsiai rėkavo: "Ameri
koje Lietuvos nesukursite! Pa
sistatykite savo bažnyčią!" 

Maža kas į tą rėksnį tekreipė 
dėmesio: kągi, tai juk taip ne
garbingai pagarsėjusio klebono 
Vilkutaičio avelė ... 

Kad reikia prisitaikyti prie 
šios šalies įstatymų — menka 
naujiena. Tatai žino ir vaikai. 
Prie Lietuvos įstatymų turėjo 
taikytis ir lenkai, ir žydai, ir 

\ 

čigonai. Taip buvo ir yra viso
se valstybėse, ne vien tik Ame
rikoje.-Kad tremtiniai prie esa
mų įstatymų "taikosi", bene 
geriausias įrodymas bus tas, 
kad visi J. A. Valstybių kariuo
menėn šaukiamieji lietuviai 
tremtiniai sąžiningai atvyko ) 
naujokų telkimo vietas. Apie 
lietuvius dezertyrus dar ne
teko girdėti. Gal J. Vandupis 
malonėtų pasakyti, ar lygiu 
uolumu tatai pildoma čia gimu
siųjų, taigi tikrų piliečių? 

J. Vandupis taip pat primena 
reikalą būtinai prisitaikyti prie 
vietinių papročių. Autorius čia., 
matyt, turi galvoje tatai, ką 

mes pratę vadinti įpročiais. 
Manau, pasakyti, kokie gi iš 
tiesų yra grynai amerikietiški 
papročiai, nedaug kas tesuge
bėtų. Tad tuos papročius palie
kame nuošalėje. 

O apie įpročius šf tą gulima ir 
pasakyti. Įpročių, žinoma, esa
ma gerų, bet esama ir blogų, 
o šių paskutinių visomis ketu
riomis reikia kratytis (ir joks 
įstatymas to nedraudžia). , 

Man teko būti bent keliuose 
vietinio jaunimo šokių vaka
ruose. Mane didžiai nustebino 
bent kelios poros, kurios ir 
šokdamos krabitė gumą! Tos 
poros nesidalino švelniais žo
džiais, jos nesišypsojo. Kur tau! 
Nėra kada! Reikia juk gumą 
atrajoti! 

O juk jaunimas turi šypso
tis, turi svajoti, turi čiulbėti, 
čiulbėti. Argi tai ne pats gra
žiausias jų gyvenimo laikas? 

Nenorėčiau, kad ir tremtinių 
jaunimas atrajotų gumą ir tu
rėtų tik tokį, atsiprašant, "good 
time". Ir joks tikras amerikie
tis nepasakys, kad tai jau viso 
amerikiečių jaunimo įprotis. 
Ne, tai tik keli nevykėliai, ne
aptašyti berniokai. Nėra ko 
mums iš jų pasimokyti. 

O štai ir kitas "pavyzdys". 

Vieną sekmadienį pęr pamaldas 
greta manęs sėdi apie 30 mėtį 
vyrukas. Jo lūpos visą laikąs 
kažką čepsiu Tad ir sakau sa
vo sūnui: 

— Nesidairyk, vaikė, o mels
kis. Matai, kaip šis kaimynas 
poteriauja. 

O sūnus man J ausį kužda: 
— Kad jis, tete, gumą kram

to ! 
Imu stebėti — tikrai!... 

"pamaldųjį" vyruką ir dažniėu 
matau bažnyčioje lygiai taip 
pat uoliai kramtantį gumą ... 
Taigi, ir iš šio pavyzdžio nėra 
ko mums pasimokyti. Juk ir 
tikrieji amerikiečiai pasakys: 
tai netikęs įprotis. 

šitokių (ir panašių) įpročiu 
kratykimės kaip išmanydami. 
Dėl to niekam nebus skriau
dos: nei Amerikai, nei Lietuvai I 

Taip pat niekam nebus 
skriaudos, jei mes laikysimės 
lietuviškųjų papročių. 

Kas Amerikoje pyksta ant 
žydų, kad jie šeštadieniais užsi
dega šabasines žvakes ir valgo 
chalą? Kas pyksta ant jų, kad 
per savo Velykas jie kramto 
macus ir užsigeria "peisachupp-
ką"? Tad joks tikras amerikie
tis nepyks ir ant mūsų, jei mes 
per Kūčias susėsime prie benįS-
ro stalo, po kurio staltiese bent 
simboliškai bus padėta šieno 
saujelė, ir pasidalinsime plotke-
lėmis. Joks tikras amerikietis 
nepyks ant mūsų, jei per Ve
lykas mes savaip išmarginsime 
margučius, o per Sekmines nors 
į stiklinaitę įsimerksime po ža
liuojančią beržo šakelę. Nepykd 
nė už tai, kad ištekėdama lietu
vaitė prie altoriaus stos tauti
niais drabužiais pasipuošusi, 
lygiai tokių pat pamergių ljr-
dima. čia dar reikia pasakyk, 
kad tokios vestuvės tų pačių, 
tikrųjų amerikiečių fotogra
fuojamos ir nuotraukos su pasi
gėrėjimu dedamos į jų laikraš
čių pirmuosius puslapius. Visi 
jau žinome, kad amerikiečiai 
tautinius papročius gerbi#. 
Prieš didžiąsias šventes (ir ki
tomis progomis) jie tik ir ra
gina visas tautybes pasirodyti 
savo papročiais! 

Todėl Garse J. Vandupio įd§» 
tasis raginimas — nebūti sa
vosios tautos mirties palydo» 
vais — bus prasmingas tik ta
da, kai mes visi, senieji ir nau
jieji, stengsimės ir sugebėsime 
išlaikyti gryną savo tautinį vei-
ds*. Visokie "prisitaikymai", kfk'' 
rių svetimieji iš mūsų nė nerej* 
kala u j a, žaloja ne tik mūĮ| 
dvasią, bet ir veidą. ' 

K. Apaščia 
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