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ALTS seimas 
Kitos savaites pabaigoje, g&> 

gūžės 19 ir 20 d., įvyksta Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos seimas — J. Bačiūno vasar
vietėj, Tabor Farm, Mich. 

Seimo pradžia šeštadienį, 2:00 
vai. p. p. (Chicagos laiku — ry
tiečių vasaros laiku tai bus 3:00 
vai. p. p.) Clevelando, Detroito 
ir, žinoma, Chicagos skyriai bus 
atstovaujami gana gausiai. Iš 
Atlanto pakrantės žada vykti po 
3 — 4 atstovus. Iš viso seime 
numatoma apie 150 dalyvių. 

J. Bačiūno nepaprasto svetin
gumo dėka (visus seimo daly
vius pakvietė savo svečiais!) 
seimas turės idealias sąlygas 
pasireikšti darbingumu, nes čia 
nėra jokių sąlygų išsiblaškyti. 

Traukiniu važiuojantieji turi 
važiuoti į South Bend arba j 
Niles stotis, bet turi iš anksto 
pranešti J.; Bačiūnui, kuriuo 
traukiniu vyksta, kad būtų gali
ma sutvarkyti priemones nuvyk
ti iš stoties į Tabor Faring. Au
tomobiliais važiuojantieji irgi 
iš anksto turi gerai išstudijuoti 
žemėlapį, nes į pabaigą kelias 
yra kiek klaidus. 

LIETUVOS LANGAS 
Detroito Tarptautinis Insti-

tas statydinasi naujus moder
nius rūmus, kurie birželio mėne
sį bus jau baigti, šiuose rūmuo
se numatoma įrengti 40 spalvotų 
— paveiksluotų langų (vitražų), 
kurių kiekviename būtų vaizduo
jama kas nors būdinga vienai 
atskirai tautybei. Numatoma 
net 40-ties tautų langai. Aišku, 
jų tarpe numatytas ir Lietuvos 
langas. Kiekviena tautybė yra 
pakviesta pasirūpinti savo lango 
įrengimu, vadinasi, atitinkamo 
projekto pagaminimu ir žinoma, 
lango pagaminimo finansavimu. 

Lietuvos lange, šalia ati
tinkamų įrašų, numatoma paga
minti Vargo Mokyklos paveiks
lą. Lango puošnumas daug pa
reis nuo to, kiek tam tikslui bus 
sudėta pinigų. Detroito lenkai, 
kurių Detroite ypatingai daug, 
savo lango reikalui jau sudėjo 
kelis tūkstančius dolerių. Lietu
viai dar tik pradėjo aukų rinki
mą ir, berods, dar tik pirmąjį 
šimtą baigia. Bet neabejojama, 
kad visi supras, jog tai yra ne 
kasdien pasitaikanti proga taip 
įamžinti lietuvų tautos vardą, 
ir ji bus išnaudota. 

ORGANIZUOJASI 
TEISININKAI 

Yra nusistatyta dar šiais me
tais sušaukti Lietuvos Teisinin
kų Draugijos užsieniuose suva
žiavimą. Jį šaukti numatyta 
Chicagoje. Kadangi ten dabar 
gyvena tos draugijos garbės 
teismo nariai, tai jiems ir pa
vesta tuo rūpintis. Tie asmenys 
— Br. Ivanauskas, V. Vaitiekū
nas, V- Bulota, J. Talala, V. Mie
želis^— dabar ir kreipiasi į vi
sus Lietuvos teisininkus, esan
čius šiapus geležinės uždangos, 
(taip pat ir užsieniuose baigu
sius teisės mokslą) , pranešti iki 
birželio 15 dienos savo adresus 
V. Bulotai, 2515 W. 42*id St., 
Chicago 32, 111., arba Br. Iva
nauskui, Route No. 4, Willow 
Springs Farm, W. McHENRY, 
Illinois. ^ ' 
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M O T I N  A Vlado Vijeikio Ųra* raižinys 

BALYS AUGINAS 

L e g e n d a  a p i e  

Ž E M Ė S  Ž V A I G Ž D Ę  

SKIRIU SAVO BRANGIAI MOTINAI 

Seniai labai seniai 
Mažytis angelas dangaus pievutėj žaidė. 
Aplink jo galvą skraidė spindulių drugiai. 
Melsvoj dangaus žolėj žydėjo aukso žvaigždes rr 

Lyg žemėj tarp vosilkų plaukiantys rugiai 
Ir rinko jis žvaigždes į nuostabius žvaigždynus, 
Kaip iš gėlių vainiką pina žaisdami vaikai, * 
O žemėj žmonės skaitė šviečiantį Sietyną, 
Ir deimantais žėrėjo Paukščių palikti Takai 

Viena skaisti žaigždė iš rankų jo iškrito 
Ir, debesų pūkus uždegus, skriejo pamaži 
Ant žemės, žiebdama aušras ir šviesų rytą, 
Ir ją mažom rankutėm gaudė kūdikis lopšy. 

Ir ėmė angelas dangaus pievutėj verkti — 
Pagailo jam tos, žemės kloniuos spindintos, žvaigždės. 
Ir žvelgė jis pro kiaurą debesėlio valtį — 
Gal ją sudužusią šiurkščioj laukų žolėj regėį*; 
Jr matė jis: — trobelėje, prie lopšio lingės, 'n 

Ji raudonskruosčio budriai sergėjo ramius sapnus. 
Ir — lyg pražydęs rožės pumpuras — lamingas 
gapne šypsos jai našlaitis — žemės šios sūnus. 

ir tarė angelui gerasis Viešpats Dievas: 
— Tu neliūdėk, mažyti, tos nukritusios žvaigždės — 

Aš nusagseiau žvaigždėm dangaus beribę pievą, 
Ir jų miriadai čia, o žemėj — tik v j e n a spindė® — — 

— Ir Šitą Žemės žvaigždę Viešpats pavadino 
Gražiausia Motinos vardu iš dangiško žvaigždyno* 
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ĮTEMPTAS ATOSLŪGIS 
šiais žodžiais tegalima apibū

dinti šių dienų padėtį pasaulio 
politikoje. 
' Korėjoje kinų puolimas virto 

pasitraukimu beveik visame 
fronte. Tiesa, traukiasi vietomis 
gana aštriai atsikirtinėdami ir 
smarkiai, kaikur net durtuvais 
ar rankinėmis granatomis pul
dami sąjungininkų žvalgybinius 
dalinius, bet vistiek traukiasi. 
Šiuo metu frontas vėl visiškai 
priartėjo prie 38-tosios paralelės 
ir poroj vietų toji paralelė jau 
yra truputį net peržengta į šiau
rę. O visdėlto amerikiečių lakū
nai mato, kad kinai labai skubė
dami stiprina savo jėgas, regi
mai rengdamiesi naujam puoli
mui. Todėl amerikiečių aviaci
ja nuolatos smarkiai veikia, pul-
kiama kinų tiekimo kelius. Stip
rus lėktuvų junginys bombarda
vo tiltus ant pačios' Yalu upės, 
tai yra, ant Korėjos — Mandžū-
rijos sienos. Tai tik vienas ma
žas žingsnis iki bazių bombarda
vimo Mandžūrijoje, dėl kurių 
tebevyksta ginčas JAV senate. 

Sako, kad kinai jaučiasi ge
rokai apsivylę Maskvos paža
dais. Buvę žadėta bent 3,000 
lėktuvų paremti puolimui, kuris 
turėjęs prasidėti daug anksčiau, 
bet tų lėktuvų nėra. Kinai vis
tiek pradėjo puolimą, bet įsiti
kino, kad be aviacijos nieko ne
įgali padaryti. Todėl dabar trau
kiasi, nes toli nuėję jie nebegali 
sutvarkyti savo jėgų: be pasi
priešinimo jų tiekimo kelius 
daužanti aviacija praktiškai be
veik atkerto toliau pažengusias 
armijas. 

Iš Berlyno praneša, kad ten 
pakeliui sustojęs Kinijos amba
sadorius Maskvai, prasitaręs, 
esą, jo vyriausybė netrukus pa
siūlysianti taikytis šiomis sąly
gomis: 

1. Visos svetimos kariuome
nės pasitraukia iš Korėjos. 

2. Komisija iš Kinijos (ko
munistinės vyiausybės, žinoma) 
Anglijos ir Jungt. Valst. atstovų 
(bet be Jungt. Tautų Org. at
stovų!) gali pasilikti Korėjoje 
neribotą laiką, 

3. Bendromis šiauriečių ir 
pietiečių pastangomis sudaroma 
vieninga Korėjos vyriausybė. 

Patys rusų politikai Berlyne 
pareiškę, jog jie netikį, kad toks 
kinų taikos pasiūlymas galėtų 
turėti pasisekimo. 

* * 

Dar vienas neva karas kilo ki
toje pasaulio vietoje — susikir
to žydai su arabais ties Galilė
jos ežeru. Po pirmo susikirtimo, 
praėjus kelioms valandoms, abi 
pusės paklausė JTO paraginimo 
sustoti, bet tos paliaubos greit 
nutrūko ir vėl prasidėjo kauty
nės. Abi pusės kaltina viena ki
tą dėl paliaubų sulaužymo, ir da
bar Izraelio vyriausybė jau aiš
kiai atmetė JTO paliaubų pro
jektą, reikalaudama išvalyti pir-
Įna tam tikrą neutralią zoną. 

Tu^ tarpu Izraelio ministeris 

pirmininkas Ben Gurion lankosi 
Amerikoje. New Yorko burmist
ras gegužės 9 d., surengė jam 
pagerbti pietus, į kuriuos garbės 
syečiu pakviestas ir Lietuvos 
Gęn. Konsulas J. Budrys. 

# * 

^JAV vyriausybė pareikalavo, 
kad Jungt. Tautų Organizaci
ja priimtų nutarimą paskelbti 
visuotinį uždraudimą parduoti 
kinams ginklus ir kitokią kari
nės reikšmės medžiagą. Tas rei
kalavimas daugelio delegacijų, 
ypač anglų buvo sutiktas šaltai. 
Tačiau paskutiniu laiku, atrodo, 
anglų pasipriešinimas tokiai re
zoliucijai silpnėja ir jie linksta 
sutikti su ja ar bent jai nesi
priešinti. Ta proga įtikinėja, 
kad jie ir dabar nieko panašaus 
kinams neparduoda. 

« * 
Naujasis Anglijos užsienių 

reikalų ministeris Morrisonas, 
kuris pradžioje lyg ir norėjo pa
sirodyti kiek sukalbamesnis su 
rusais, negu buvo Bevinas, jau 
nebeteko kantrybės. Jis pareiš
kė, kad Paryžius derybose (ku
rios jau žengia į dešimtą savai
tę), vakariečižll nuėjo iki pasku
tinių protingumo ribų ir toliau 
jau jokių nuolaidų nebegalima 
siūlyti. Esą, jau atėjo laikas 
aiškiai rusus paklaustu ar jie 
nori keturių minsterų konferen
cijos, ar nenori. Esą, Gromyko 
tik nuryja jam duotas nuolaidas 
ir tuojau reikalauja naujų. Ru
sų politiką apibūdindamas, Mor
risonas pareiškė: "Gromyko mė
gina sustabdyti visas vakariečių 
gynybos priemones ir įamžinti 
sovietų bei satelitų kariuomenių 
viešpatavimą Europoje. To mes 
negalime priimti." 

* * 

Austrijoje pereitą sekmadienį 
fvyko prezidento rinkimai. Pre
zidento pareigos, pagal konstitu
ciją, labai garbingos, bet politi
nės galios jis nedaug teturi. Vis
dėlto rinkimai rodo, kokie vėjai 
pučia piliečių nusistatymuose. 

Buvo keturi kandidatai ir nei 
vienas negavo absoliutinės dau
gumos. Todėl 35 dienų laikotar
pyje turės būti antras balsavi
mas, kur rinkikai turės pasi
rinkti vieną iš dviejų, daugiau
siai balsų gavusių. 

Konservatyvios Liaudies Par
tijos kandidatas Gleissner surin
ko 40'v balsų, socialistų kandi-
tas Koerner —- 39',<. šie du tu
rės "persirungti". 

15% surinko Nepriklausomos 
Lygos kandidatas, ši grupė 
esanti palaikoma buvusių nacių. 
Jos gautų balsų skaičius rodo 
šios grupės sustiprėjimą. Dau
giausiai dėl to nei vienas iš pir
ma nurodytų kandidatų ir nesu
rinko daugumos. 

Komunistų kandidatas surin
ko mažiau kaip 5[i, truputį ma
žiau kaip ankstyvesniuose rin
kimuose. Balsavimai vyko taip 
pat ir rusų zonoje. "* * 
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Dail. P. Puzinas 
televizijoj 

Dili. P. Puzinas, jau anksčiau 
kviestas į dailininkų bei žymius 
visuomeninius klubus parodyti 
savo tapymo techniką (nupiešti 
paveikslą susirinkusų akivaizdo
je, balandžio 25 d. buvo pakvies
tas parodyti tai per Hollywood© 
televizijos stotį. 

Programos pradžioje dail. P. 
Puzinas programos vedėjos bu
vo paklaustas, iš kokio krašto 
jis atvykęs, kur studijavęs, ką 
dabar dirbąs. Dail. P. Puzinas 
atsakė, kad jis yra tremtinis iš 
Lietuvos. Klausiamas, kodėl jo 
paveiksluose vyrauja tremtinės 
moters motyvas, jis atsakė — 
kadangi kraštuose už geležinės 
uždangos moteris motina 
dabar dugiausia kenčianti. 

Po pasikalbėjimo dailininkas, 
pozuojant pačiai programos ve
dėjai J. Gray, per kokias 10 mi
nučių aliejiniais dažais nutapė 
pveikslą. Po to buvo parodyta 
keletas jo tapytų portretų, ir jis 
davė paaiškinimų apie tuos port
retus. Dar buvo parodyti ir 
du paveikslai — "Tremtinė" ir 
"Gėlės" — už kuriuos dailinin
kas yra gavęs premijas parodose. 

Tai, berods, yra pirmas atsi
tikimas Kalifornijoj, kad daili
ninkas per televiziją demonst
ruoja tapybos darbą. Mums .tai 
juo labiau reikšminga, kad tai 
atlikti buvo pakviest* dailiate-
kas lietuvis. 

Dail. Puzinas šiuo metu ren
giasi naujoms parodoms Viena 
iš jų įvyksta šią savaitę — Ma
donna Festival Wilshire Metho
dist Church, šioj parodoj dail. 
Puzinas išstato "XX amžiaus 
madoną", kur, anot dailininko, 
vaizduojama lietuvė motina su 
kūdikiu ant rankų, šioje paro
doje išstatomos tik madonos. 

Nuo birželio 22 iki liepom 22 
dail. Puzinas numato dalyvauti 
Los Angeles "County Museum 
rengiamoje 1951 metų dabarti
nės Jung. Valst. tapybos parodo
je. čia būsiąs išstatytas Puzi-
no paveikslas "žvejys skerdi
kas". 

DĖL SUKILIMŲ 
PRIEŠ SOVIETUS 

Geg. 7 d. New York Times, 
11-me pusi., įdėjo Drew Midle-
tono straipsnį, kuriame autorius 
nurodo, kad kartais pasirodan
čios žinios apie sukilimus sovie
tuose ir beveik ištisas pogrindi
nes sukilėlių armijas, greičiau
siai esančios perdedamos. Sako, 
žinant sovietinę sistemą ir tu
rint galvoje apie 2(J divizijų vien 
MVD (buv. NKVD) armiją, sun
ku patikėti, kad galėtų vykti at
viros gikluotos partizanų kovos 
su ta armija. Esą, tikras daly
kas, kad ten yra daug potencia
lių sukilėlių, ypač iš suaugusių
jų tarpo, bet jie aktyviai galėtų 
pasireikšti, tik turėdami stipres
nę pagalbą iš Vakarų ir aiškią 
viltį, kad vakariečių armijos ne
ilgai trukusios ateis sutvirtinti 
pergalės. Autorius pabrėžia, kad 
žymiausi pasyvaus pasipriešini
mo ir potencialių sukilėlių židi
niai yra Ukraina ir Pabalti j is.* 

•v.. Z- 1- \ j», 4 įį * «V. >* ' ' 1 .» iv. 'I.į ^ ' - pi f f" 
4 ' * y't 

1 *' "' i " "* """ 

'• > - • ' • f j 



D I t V 

KAS ir KUR 
• Clevelande pereitą savaitę 
įvykusiame biologų suvažiavime 
dalyvavo dr. Vyt. Povilanis, ku
ris dirba Montrealio universi
teto bakteriologijos institute, 
(šiuo metu atlieka polio tyrinė
jimo darbus) ir dr. Margeris Ja
saitis, dirbąs Rockfellerio insti
tute New Yorke. 

• Pavergtų tautų konferencija 
šiais metais įvyksianti Londone, 
rugpjūčio, mėnesį. Joje tarp kitų 
bus atstovaujama ir Lietuva. 

• Vokietijoje jau padeda veikti 
Tremtinių Bankas. Paskolos bus 
duodamos Vokietijoje pasilie
kantiems tremtiniams, norin
tiems jsijungti j Vokietijos ūki
nį gyvenimą, steigiant įvairias 
įmones. Paskolos bus ribotos pa
skiriems asmenims 5,000 mar
kių, o bendrovėms ir kooperty-
vams iki 50,000 markių. Reikė
sią mokėti tarp 2 x/> — 5/4 pa
lūkanų. Paskolos ilgalaikės. 

• Vokiečių laikraštis Die Neue 
Zeitungt rašydamas apie trem
tinius, nurodo, kad Vokietijoj ir 
Austrijoj iš viso buvo apie 30 
milionų įvairių pabėgėlių (skai
tant su vokiečiais iš rytinės Vo
kietijos). Kitataučių buvę apie 
10 milionų, jų tarpe apie 90,000 
latvių, apie 70,000 lietuvių ir 
ape 40,000 estų. IRO perėmė į 
stovyklas apie 1,200,000 tremti
nių, iš kurių beveik milionas jau 
įkurdinti. Visoj Europoj IRO da
bar savo globoj tebeturi 260,000 
tremtinių, iš kurių 212,000 dar 
tikisi išemigruoti. Ligonių ir se
nelių yra 16,236, be to^ 30,000 
intelektualų. Per 38 IRO veiki
mo mėnesius į Pabaltijo kraštus 
repatriavo 3,117 tremtinių, jų 
tarpe daugiausia buvo latvių. 

• Jaunosios dailininkų kartos 
atstovai — A!f. Docius ir Dociu-
vienė - šidlaitė, gyveną Kana
doje, dirba kaip dailininkai de
koratoriai žymiose Toronto fir
mose. 

• Austrijoje mirė Jurgis Ger
manas - Pliuskaitis, buvęs Klai
pėdos komendanto pavaduoto
jas. 

• Dr. J. Salys luri pasirašęs 
sutartį su vokiška knygų leidyk
la Vandenhoeck und Ruprecht 
Goetingene parašyti knygą Li-
tauische Volkskunde (Lietuvių 
tautosaka, arba tiksliau, tauto-
tyra). Tai viena žymiausių ir se
niausių vokiečių leidyklų, įsteig
ta 1735 metais. Knyga, žinoma, 
bus parašyta vokiškai, turės 240 
spaudintų puslapių ir jos bus at
spausdinta 3,000 egz. Autoriu's 
įsipareigojo parašyti knygą per 
metus laiko. 

Chicago® liet. ini. ir archi
tektų sąjunga pradėjo leisti mė
nesinį technikos darbuotojų laik
raštį Technikos žodį. Redaguo
ja gausi inžinierių ir architektų 
komisija. Laikraštį techniškai 
tvarko P. Jurėnas ir G. J. La
zauskas. Laikraštis metams kai-
noja 2 dol. Užsisakyti galima: 
1616 S. Christiana Av«., Chica-
go, 111. 

• Vokietijos lietuvių bendruo
menės žiniomis, Vokietijoje te
begyvena 10,271 lietuviai. Iš jų 
6,836 gyvena stovyklose, o kiti 
privačiai. 

• New Yorke gyvenantieji lie
tuviai, latviai ir estai nutarė 
rengti Pabaltijo Dieną birželio 
16 d. Tai būsianti bendra de
monstracija prieš komunistinį 
terorą. 

• Senyvo amžiaus tremtinis 
Juozas Bartuška mirė pakeliui į 
JAV "General Muir" laive. Pa
laidotas vandenyne. 

te 
• Atvyko iš Vokietijos į JAV 
rašytojas kanauninkas Mykolas 
Vaitkus. Apsistosiąs Providence 
vyskupijoj, kur kapelionausiąs 
viename moterų vienuolyne. 

• Dailininkas A. šepetys, gyve
nąs Edmontone, Kanadoje, ati
darė savo studiją. 

• Gegužės 12 dieną sueis 10 
metų, kaip Philadelphijoj mirė 
kun. Ignas Zimblys, Philadelphi-
jos šv. Jurgio parapijos klebo
nas, pasižymėjęs žmonių.gera
daris. 
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Amęrikonejame ar airišejme ? 
Kafp*šf)ygliuočių rrriSke lapuo

čių mažuma esti stelbiama, kaip 
lapuočių giridje reti spygliuočių 
daigai skursta, taip mažesnių 
tautų mažumos svetur turi sun
kiai kovoti dėl savitos gyvybės 
išlaikymo. 

Kiekviena tauta instinktyviai 
stengiasi išlikti gyva, amžina, 
bu jojanti, auganti. Augščiausias 
siekimas — būti laisvai, nepri
klausomai, gyventi savo valsty
bėje. Tik žmonių perteklius ir 
kitos priežastys verčia kitus 
emigruoti. Kiekvienas emigran
tas svetimųjų jūroj rizikuoja il
gainiui nustoti dalies įgimtų sa
vybių ir vaikus išauginti sveti
mos padangės įtakoje. 

Liberalinėj dvasioj sukurtoji 
ir išbujojusi šiaurės Amerika, 
atrodė, bus idealiausia išimtis, 
kur Europos tautų imigrantų 
bendruomenės galės ilgiausiai 
išsilaikyti neištirpusios. Deja, 
tikrovė yra neraminanti. Didžio
ji Demokratinė Federacija na-
ciftnalėja ir vis daugiau panašė
ja į didžiąsias Europos naciona
lines valstybes, kur vyrauja vie
na kuri kalba, viena tauta, są
moningai siekianti išvengti gy
ventojų mozaikos, besistengian
ti nutautinti mažumas ar imi
grantus. 

Nors Amerikę atrado lotynai, 
bet JAV ateitį lemia britų salų 
imigrantai, ši anglo-saksų ener
gija sugebėjo visur pasirodyti 
pranašesnė už kitų, net gauses
nių tautų energiją. Būdinga, kad 
net ir tokie airiai^ kurie Airijoje 
buvo spaudžiami anglų, visur ki
tur vykdo britų ekspansiją. 
Nuostabu, kad JAV jaučiama ne 
tiek jankiu, kiek airių vyraujan
ti dvasia. 

JAV yra protestantų daugu
mos kraštas. Daugybė senų baž
nyčių, ypač Naujoje Anglijoje, 
pastatytų sunkiame angių goti
kos stiliuje, yra pustuštės. Gre
ta jų vis daugiau iškyla naujų 
Romos katalikų bažnyčių, kurios 
rodo katalikų skaičiaus didėjimą 
ir įsivyravimą, šios bažnyčios 
tvarkomos stiprių rankų. Bet jo
se jau nėra tiek Romos dvasios, 
kaip Europos katalikų bažnvčio-

Ko galima pasimokyti iš airių. 
Jų kunigai eina su savo tauta. 

sey; čia, pasakyčiaû  daugiau 
Dublino dvasios, nes jos vado
vaujamos nacionaliai tvirtų ai
rių arkivyskupų ir vyskupų, ne
skaitant iš pavardžių atspėja
mų kelių vokiškos kilmės aukš
tų dvasininkų. 

Nors lietuviai ateiviai daugu
moje yra katalikai, susispietę 
gausiose lietuviškose parapijose 
ir turi daug lietuvių kunigų, bet 
reikia apgailestauti, kad ligi šiol 
dar nei vienas iš lietuvių prela
tų nepakilo į vyskupus JAV. 

Kodėl taip yra? Ar jie tam ne
tikę, ar lietuvių katalikų tiek 
maža ? Ar lietuviai katalikai yra 
blogesni katalikai ir amerikonai ? 
(Galėtų ir iš tremties kuris lie
tuvis vyskupas,čia įsikurti). At
sakymas, manau, ir be komen
tarų yra aiškus. 

Romos Katalikų Bažnyčia yra 
seniausia ir galingiausia krikš
čioniškojo pasaulio organizacija, 
šios organizacijos vidaus disci
plina yra tiek griežta ir konser
vatyvi, kad ten, kur ji gali veik

ti nekliudoma, ji pasireiškia kaip 
galingas "juodasis internaciona
las". Bijodami ekskomunikos, 
kunigai laikomi beveik kariškos 
disciplinos. Užtat lietuviai ku
nigai yra aklai paklusnūs savo 
dvasinei vyriausybei. Ir jie ne
pakenčia pasauliečių kritikos, 
kaip kišimosi, į "ne savo rei-
kalus". 1 

Lietuviai kunigai čia yra sun
kioje būklėje. Lietuviškumo ne
suprantanti ar jį ignoruojanti 
dvasinė vyresnybė iš lietuviškų 
parapijų kunigų reikalauja vie
no, o naujais ateiviais sustiprė
jusios lietuviškos parapijos da
bar greičiau reikalauja kito — 
kad būtų daugiau pabota tauti
niai reikalai. Senųjų klebonų 
konservatyvumas ir aklas klus
numas dvasinei vyresnybei, ka
da jie per dešimtmečius jautė
si karaliukais parapijose ir net 
kolonijose, neleidžia jiems leng
va širdimi, kaip Kristaus moks

lo skelbėjams priderėtų, dau
giau paklusti savo tautos balso. 
Jie į viską žiūri pro katalikybės 
akinius ir tik dėl jos pasiryžę 
laikytis savo šiltose vietose, ne
atsižvelgiant, kad kiekvienoje 
tautoje tikybą yra tik tada nuo
širdi religija, kai bažnyčioje ti
kintieji nesijaučia pažeidžiami 
tautiškai, kai bažnyčios yra 
Dievo ir Tautos namai. Jie jau 
taip toli nuėję, kad jiems širdis 
neskauda lietuvių vaikus auklė
ti be lietuviškos dvasios, igno
ruojant tėvus ir savo tautą? iš
raunant iš jų širdžių Dievo do
vanotą tautiškumą. 

Atrodo, mūsų klebonai neran
da galimybės žengti žingsnį at
gal. Jie eina "per lavonus", kad 
tik nepasiduotų "tamsių avelių" 
miniai, kuri drįsta kovoti už 
Dievo pripažįstamas ir valdžios 
leistas elementarines teises baž
nyčioje — garbinti Dievą gim
tąja kalba ir vaikus mokyti ta 
kalba poterius kalbėti. Jie nėra 
tikri Kristaus ir savo tautos 
kareiviai. Jie jau seniai susi
gyvenę su likimu, kad reikia 
ruošti lietuviškas parapijas "ne
išvengiamam" likimui — pa
versti jas airiškomis, nes airiš
koji dvasinė vyresnybė to siekia. 
Galbūt jie yra permenko *išsi-
lavinimo, kad galėtų suderinti 
religiją su tautybe, tautybę su 
valstybingumu, kad galėtų at
skirti, ko vertas dvikalbis ir 
vienkalbis žmogus, kad galėtų 
atskirti amerikonėjimą nuo ai-
rišėjinao. 

Kad valstybė vykdo nutauti
nimą — suprantama, bet kad 
tai daro bažnyčia — daugiau 
negu keista ... 

Antra vertus, airius reikia 
pagirti už jų tautinį susiprati
mą. Ir jų kunigai yra verti bū
ti pavyzdžiu lietuvių kunigų 
daugumai. Atsiminkime tik šv. 
Patriko dieną. Tą dieną jie pa
sirodo, kas jie tikrai yra. Vi
soje' Amerikoje jie suorgani
zuoja masines ir įspūdingas de
monstracijas. Ir priešaky ma
sių, kurias sudaro iš Airijos at
vykę ir čia &imę airiai, nuo se
niausio iki mažiausio, paskui 

pr 

Per tokį tiltą Seulo gyventojai traukė iš miesto artinantis frontui 

Tikrasis tiltas subombarduotas, šis nutiestas iš lentelių, ant tuš-'k 
čių alyvos statinių. Priešo puolimas ties Seulu tuo tarpu sulaikytis. 

ITi'rffru 

dryžuotai žvaigždėtą JAV ir 
Airijos vėliavas eina jų dvasi
ninkai, prisisegę žalio dobilo 
trilapius. Ar nepasigėrėtina, ar 
tai ne pavyzdys lietuviams!? . 

šv. Patriko dienos airių de
monstracijas nėra vien tik re
liginio pobūdžio. Jie stipriai 
reiškiasi tautiškai ir politiškai, 
šiais metais jų demonstracijas 
matėme su Šukiu: "šalin Airi
jos padailinimas" 

O' kada Amerikos lietuviai 
pasirodo airių pavyzdžiu? Tik 
per Dievo Kūno parapines pro
cesijas; jei kur surengiamos, 
mūsų kunigai išeina ribotų ma
sių priešakyje. O ar nėra die
nų, kada lietuviai galėtų pa
našiai pasirodyti? Kad ir per 
šv. Kazimierą, sakysim. #uk 
Lietuva yra daug liūdnesnėj re
liginėj ir politinėj būklėj. Kaip 

ir anais Lietuvos Nepriklauso
mybės prisikėlimo metais, Wil-
sono prezidentavimo metu. 

Be šv. Kazimiero, yra dar 
liūdnos birželio dienos, šiais 
metais sukanka dešimt metų, 
kai buvo. pradėti masiniai lie
tuvių išvežimai Sibiran. Tai 
yra ne* vien tautinis ar poli
tinis reikalas. Tai yra ir religi
nis skaudulys, nes gi viena iš 
katalikiškiausių tautų blaškoma 
ir žudoma dėl prisirišimo prie 
laisvės^ religijos ir savo tėvynės. 

Birželio dienų minėjimą šiais 
metais galima sujungti su Lie-'•fi f. ' >, 
tuvos karaliaus Mindaugo ir 
kartu Lietuvos apsikrikštijimo 
700 metų sukakties minėjimu. 
Ar tai nėra proga lietuviams 
kunigams pasinaudoti airių ku
nigų pavyzdžiu ? 

Ed. Krnėnas 

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

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

Jis nueina ir už poros žingsnių atsisu- ir kad labai ją myli. Argi ji to neži- kingas, kad įvyko taip, — ji nebeišski-
ka: ' no? Tuo metu ji galvoja: — Kokios ria, ar jo balse piktumas, ar rimtas 

— Tik šiandkfi jsitikinau, kad keistos akys buvo to žmogaus šian- užtikrinimas, tačiau nuoširdžiai kalba 
malonu ką nors nustebinti, pasakant dien, — ir krūptelėja: ar ištikrųjų yra jam: ^ 
jam nežinomą dalyką: reikėjo tau pa- taip, kaip vyras kartais sako, kad jis — Tu turi patikėti, kad mes nie-
matyti Broniaus veidą, kai pasakiau, myli ją labiau? Jie varžosi dėl pir- kuomet nekalbėjom apie tai. — Ir stai-
ted tu jau ponia. mumo, bet kartais ji pati bijo, jog ga prasiveržia išdidumas: — Klausylį, 

(Teunyt iii pereito numerio) ^ vįsaį pajuodę, kaip senas medis. Ir — Ištikro, liriksma, — sako ji yra taip, kaip jis sako, tik ji nenori, kodėl tu manai, kad kas nors galėjo 
Ach, tai vistiek gražu, — sako ji, jis pažvelgė tik vieną kartą. — Bet abejingai, — matai, kaip mažai apie kad taip būtų, ne. — Ji kremtasi visą ar negalėjo manęs išsižadėti ar pa

šau — paskui ir jai neaišku, kas iš- kodėl aš turiu galvoti? — sako sau, mane žmonės kalba, net užgaulu. kelią iki namų. Ji kremtasi, ar sakyti likti kam kitam! 
tikrųjų yra taip gražu. Tik jau ne tai stačiai juokinga, kaip žmogus rū- jį nueina juokdamosi, bet tuojau jam apie šiandien, o j vidų įeidama, Meiliai ir paprastai jis sako: 
tai, kad turi grįžti prie darbo, šitas pinasi smulkmenomis, kurios jam vi- nustoja: jis sužinojo tik šiandien, —-• juokdamosi taria: — Atleisk, meile. Aš esu laimin-
siaubingas įkyrus darbas! Tačiau kiek- sai nerūpi. galvoja ji, — tik šiandien. Jis nebuvo — Tas girininkas juokingas— jis gas, daugiau nieko nežinau, aš esu lai-
vieną kartą, kai jis ateina pasitikti ir jr jį tikrai negalvoja, nes užplūs- girdėjęs, jis anąsyk neregėjo jos žiedo, Šiandien buvo labai nemandagus ir nė mingas, kad tu mano. Bet ar tu ne
žiūri į jos išvargusias akis, ir nekant- ta tiek darbo, kad nebėra tarpo jokiai nors jos ranką laikė ir bučiavo. — Ko- rankos nepabučiavo. Dėl to, matykit, nori suprasti, kad kažkaip pavydi, ne
riai, susirūpinęs sako "Kada aš gale- minčiai, net apie mylimąjį. O kai po dėl? — sako ji ir bijo, kad nebūtų at- kad aš ponia — o juk pasaulyje yra norom. Visiems tavęs pavydžiu, ta* 
siu tave pakeisti, brangi", ji šypsosi ir darbo išeina — skauda galva, beveik sakyta. — Šiandien jis buvo neman- visai atvirkščios taisyklės. Na, tik tu čiau šito žmogaus labiausiai negaliu 
tvirtina, jog jai labai patinka čia, ne- gvaigsta, nes diena yra tvankiai šilta, dagus, — galvoja, — buvo žiaurus, at- būk geras ir negalvok ,kad ketvirtis pakęsti. Bloga, bet taip yra. 
paprastai. • jr tuojau iš kitos pusės šalygatvio mo- rodė, jam sunku buvo susivaldyti įle- žmonijos mane įsimylėjo. Ką jūs tu- — Tu jo nepažįsti, — sako ji šyp-

Ir ji galvoja apie vyrą, apie jų ja Grigas — jo įskypos mielos akys ttžrikus ar nesimųšus. Kodėl, kodėl rit pietums? sodama. 
gyvenimą, nuostabiai darnų, apie jo yra linksmos kaip visuomet, jis už- yra taip? Ir bijo, kad nebūtų atsa- Jis trumpai žvilgteri ir nenutrau- — Tu jį pažinai, — sako jis sal-
žodžius ir poeziją. "Galit nebijoti", beria klausimais, o paskui daug pasa- kyta. Ir jos širdį pereina keistas dre- kia jų pirmykštės kalbos. Ji pradžių- tai, ir ji ima jo ranką: v 
taip buvo pasakyta jai neseniai ir ji koja apie save ir jau atsisveikinęs atsi- bulys. go, kad jis taip ir priėmė juokais, kaip —To blogas vertėjas, mano 
prasijuokia. Ar ji bijotų dėl savo laiš- mena: - Ištolo ji mato mielą šypseną, ji ji pasakojo. Vakare jie eina į kinsį, džiaugsme aš maniau, kad tu neturi 
kų? Jie buvo tiktai gražūs, nedaugiau, — Per vieną plauką nepadarėm mato augštą, liekną savo vyro stovylą, paskui ilgai sėdi sodelyje, vaikosi su pavydėti žmogui, nežinodamas jo vef-. 
ai gi vyras to nesuprastų? Jis, poetas jums vizito, tai yra tas būtų įvykę ir nori bėgti ir pulti jam ant kaklo* — kiwiuku ... Staiga jis sako: tybės, nesulygink jo su savim; mail 
nesuprastų? šiandien pavakariais: matai pirmą Juk tai būtų visiškai tavo stilius,"— — Aš nesuprantu, kaip jis galėjo nėra nieko lygaus tau. 

Kodėl šitas žmogus buvo toks pik- kartą po karo užėjo Bronius, ir kai. mano, džiugiai žiūrėdama į jį, ir užtat tavęs išsižadėti, kai abu buvote laisvi. Ir jis įsikniaubia kaip vaikas į jol' 
tas, — galvoja, — kodėl? Ir kaip tas jau buvom aptarę medžioklės galimy- stengiasi būti rimta ir prieina ramiai, šito aš norėčiau jį paklausti. — Jo pelj w šnibžda: 
pyktis nepanašus į anų metų jų nuo- bes šitoj suvaržymų gadynėj, jis nu- Jis suima abi jos rankas į savo ir, kaip balsas yra labai rimtas ir jai suskaus- *— Kaip aš myliu tave, kaip auga 
latinius barnius, į grakštų, romantišką tarė, kad aplankvsim tave. Ir po ke- visada, eina žiūrėdami į vienas kitą. ta, širdį: aš nenoriu, kad tu kentėtum, mano meilė tau, kaip ji auga. 
žaidįmą. Čia buvo didelis, rimtas pyk- lių minučių staiga atsiminė, kad ne- Jis pasakoja, ką jie šiandien su mama — galvoja ji, o jis kalba: — Praeis, — sako ji juokdamosi 
tis.* Ir jo akys buvo tamsios, žalios, turės laiko. Bet kitą kartą atvesiu. — veikė,ir kaip puikiai auga jų daržas, — Žinoma, aš esu jam labai dė- tai, ką kitą kartą, pradžioje, sakė jam 
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Kaip Birutė 
ė pajus ant rio 

Pakrančiai labai nudžiugo, kai 
Birutė Pakrantiene po ilgesnio 
jieškojimo pagaliau gavo darbo 
vienoje kepykloje. Pirmą dieną 
garėjusi namo iš darbo ji pasi-
®yrč vyrui, kad darbas esąs vi
sai nesunkus: bosas ją pasodi
nęs prie konvejerio, ant kurio 
ji dėliojanti jau paruoštus kep
ti pajus. Ont slenkančio diržo 
esančios padarytos tam tikros 
skylės, j kurias jai reikia įstaty
ti tam tikrus puodus, kurie pas-
lum važiuoja į didelę, tamsią 
angą, už kurios ji jau nebežinan
ti, koks likimas pajus ištinkąs. 

— Žinai, visai lengva, — kal
bėjo ji, nusiimdama prieš veid
rodį skrybėlaitę. — Sėdi sau 
ant augštos kėdės, žinai, kaip 
kad alaus baruose vartojamos, 
ir imi puodus su pajais nuo vie
no diržo ir perkeli juos ant kito. 
Vienas konvejeris labai ilgas: 
prie jo dirba, turbūt, apie ke-
Masdešimt moterų. Visokių ten 
ilsama: senų, jaunų, storų, lai
bų ir visokiausių tautybių, bet 
«jš su jomis dar kaip reikiant ne
susipažinau. Visos gražiai nusi
pudravusios ir nusidažiusios ir 
visų nageliai gražiai nulakuoti, 
raudoni... 

— Bet ką jos ten dirba? — 
paklausė Pakrantis, pertraukda
mas žmoną, kuri jau buvo be
pradedanti gilintis į savo naujų 
bendradarbių tualetines smulk
menas. 

— žinai, juokinga. Pro jas 
slenka konvejeris su puodais, o 
jos kiekviena ką nors j tą puodą 
įdeda: viena įdrebia obuolių ko
šės, kita užberia vienokių prie
skonių, kita kitokių, trečia pa-
barsto cukraus, vel kita užlen
kia tešlą, žodžiu, kiekviena pri
deda savo pirštą, ir kol pajus 
ateina iki manęs, jis būna jau 
baigtas ir gali lįsti į tamsią an
gą. 

Dabar man aišku, — rimtai 
atsakė Pakrantis. — Kaip ir pas 
mus fabrikėlyje.* J. Darbas prie 
slenkančios juostos, aišku ... 

— Žinai, patalpa didelė, kve
pia visokiais prieskoniais, bet 
aplamai kvapas neblogas: atsi
duoda lyg migdolais.^Ir šilta ... 
žodžiu, malonus darbas, aš labai 
patenkinta ... O be to, ir bosas 
nieko sau. Metų jis gal jau tru
putį ir turi, kiek pliktelėjęs ir 
žilstelėjęs, bet labai elegantiš
kai apsirengęs ... 

— Aš manau! — pyktelėjo 
Pakrantis, kuriam nepatiko, 
kam žmona giria kitus vyrus. 
— Mūsų gaidys taip pat vaikš
čiodavo tarp vištų pasipūtęs ir, 
reikia pasakyti, labai ir labai 
elegantiškai atrodė. Ar jūsų bo
sas turi pentynus?... 

— Nepavyduliauk, jis labai 
mandagus ir gerai išauklėtas ... 

— Moterims visi vyrai ge
riausiai išauklėti, išskyrus jų 
pačių vyrus ... 

RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ 
52 autentiškos fotografijos — bolševikų 
darbų Lietuvoje 1941 birželio mėnesį liu
dininkės. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gaunama DIRVOJE. Kaina 75 4 

— Aš manau, kad tti įiats 
apie save taip negalvoji... 

— Aš taip ir maniau, — kai 
bėjo toliau Pakrantis, neklausy
damas žmonos, — kai tik dar
bas, tai tuojau bosai, šefai, su-
pervaizoriai ir kiti diegai, o vy
ras tai jau gali eiti už pečiaus 
paknapsoti... 

Birutei vyro pavyduliavimas 
patiko, bet, kita vertus, ji neno
rėjo jam ilgai dilginti nervų. Ji 
apkabino jį ir kažinkaip su pato
su padeklamavo: 

— Tu mano bosas, šefas, su-
pervaizorius ir šiaipjau paskuti
nis diegelis, kuris kaip katinas 
pučią ūsą ir nežino kam . ... 

— Jei pučia, tai, turbūt, žino. 
Taip pasibaigė Pakrančių po

kalbis, sugrįžus Birutei iš dar
bo pirmą dieną. Kai du dirbo, 
šeimos iždas pilnėjo, bet šiaip 
jau šeimyninis gyvenimas kri
ko. Pakrantiene išeidavo anksti 
rytą, Pakrantis popiet, o ką da
rydavo Algis, parėjęs iš mokyk
los, niekas nežinojo. Tėvai šeš
tadieniais ir sekmadieniais jam 
prikaldavo pilną galvą instrukci
jų, kaip ir kada pavalgyt, kada 
eiti į kiemą žaisti, kada Aušre
lę paskaityti, bet kiek jis tas in
strukcijas vykdė, n® vienas jų 
nežinojo. 

Birutei darbas ilgainiui irgi 
nebeatrodė toks geras. Būdavo 
sunkiausia keltis anksti rytą. 
Darbas kepykloje prasidėdavo 
pusė septynių, Birutei reikėda
vo keltis apie pusė šeštos. Dar
bovietėje būdavo tvanku, maši
nos ūždavo monotoniškai, akys 
merkte merkdavosi nuo miego. 
Bet Birutė kentėjo, niekam ne
siskundė, kol vieną rytą ištiko 
katastrofa. Snaudulys ją taip 
suėmė, kad, dėdama puodą su 
pajumi, nepataikė kaip reikiant 
jį pastatyti ir puodas murktelė
jo į skylę. Bijodama, kad skyle 

nenuslinktų tuščia, Pakrantiene 
paskubomis pagavo kitą puodą 
ir iš susjjaudinimo vėl murkte
lėjo į skylę. Kažinkas sutraškė
jo, sumaurojo, ir konvejeris su
stojo. Bet duokime žodį pačiai 
Pakrantienei, kuri; parėjusi na
mo, papasakojo tą atsitikimą 
savo vyrui. 

— Negali įsivaizduoti, kaip 
aš išsigandau. Miego, kaip ne
būta. Visos darbininkės sužiuro 
į mane. Aš sėdžiu, kaip apmirus 
ir laukiu, kas čia bus. Bosas 
laksto ir keikiasi, kaip pasiutęs, 
bet man nė pusės žodžio. Sakyk, 
ar ne džentelmenas ? Man ničnie
ko! Ir pikčiausia tai, kad pajus 
ir jį aptaškė. 

— Jį aptaškė! — Bttdžiugo 
Pakrantis. 

— Taigi/kai aS tuos du puo
dus sugrūdau į skylę, tai obuo
lių košė ir ištryško į šalis. Ir 
kaip tik tuo momentu ėjo pro 
šalį bosas. Aš tik pamačiau, kad 
jam ant krūtinės staiga atsira
do milžiniška raudona žvaigž
dė. Tą rytą jis buvo atėjęs kaip 
tik su nauju kaklaryšiu, ant ku
rio buvo išpieštos augštos pal
mės. Aš žiūriu, kad palmių vir
šūnės staiga paraudonavo ir nuo 
jų ėmė varvėti tartum raudono 
vyno lašai. Bosas, truputį atsi
peikėjęs, ėm£ kažką niurgzda
mas šokinėti viena ranka pasi
griebęs kaklaryšį, lyg ir šokda
mas šv. Vito šokį. Nuo jo pajų 
košė ėmė tykšti ant žemės. Ki
tos darbininkės kvatojosi pil
vus susiėmusios, o aš susigūžus 
si ant augštos kėdės laukiau, kas 
čia bus. 

— Ot gerai tam bosui, ;— 
kvatojosi ir Pakrantis. — Gai
la, kad jam nepataikei ant fizi
onomijos !... 

— Nesijuok, taip gerai vis
kas nesibaigė. 

— Visdėlto! 
— Mane perkėlė į kitą pamai

ną. Aš iš darbo atsisakiau. 
— Valio, Algi, mama, mama 

grįžo namo! — sušuko Pakran
tis ir, pasigriebęs sūnų, ėmė su 
juo suktis po kambarį. 

V. SkūJia •paiî Utqauyi... 
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• PAKELIUI J MIRTĮ — 
B. Gaidžiūno aprašymai 

vo-apie pergyvenimus 
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

Išėjęs iš bažnyčios Mai-
kis kas sekmadienį stovinė-
ja ant šaligatvio, o aplinkui 
jį renkasi krūvelė klausy
tojų, norinčių išgirsti pas
kutinius politinius komen
tarus iš protingiausio mūsų 
parapijoj vyro. 

— Matote, Kūrėjose la
bai daug sniego prikrito, 
užtat čia jo mažai. Net vai-
nas apstabdė, bet vėl greit 
pradės, ba Vašingtone jau 
fliagai iškelti, per redijų 
pasakė, patsai savo ausiipis 
girdėjau. 

— Kągi pasakė? — klau
sia kažkas iš apstojusių, 
žiūrėdamas į Maikio ilgokas 
ausis. 

— Fliagai iškelti plevė
suoja ir dar pasakė: — py
pei seivykit, pypei seivykit! 

— Taigi. O mano pusbro
lis Kruminas, ne Trumanas, 
ale Kruminas, tas ką į Kali
forniją išvažiavo, jau seniai 
pranašavo: vainos niekad 
nesibaigs, nes ateina spalvo
tas televižinas ir dar labiau 
atitrauks žmones nuo susi
rinkimų lankymo. O kas 
daugiausia pešasi? Neorga
nizuota publika. 

O mes, kurie daugiau ap
sišvietę, ar seniai kišdavom 
po užpakaliu ruskom rai
dėm drukavotas knygas, 
kai pasirodydavo caro žan
darai. O ką dabar darome? 

Žiūrėkit į sainą klube: 
nariai turi būti švariai apsi
rengę, nusiskutę, nevalia 
girtam remtis ant svetimo 
stalo ir muštis. O kas gi pai
so? Žiūrėk, nuverčia toks 
nuo stalo degtinę ir dar mo
kina: greičiau, esą, supilk į 
pilvą, tai * nebus eksidentų. 
O dėl ko toksai taip greit 
nusigėrė? O dėl to, kad ne-
pasimeldė atėjęs į klubą, 
štai kodėl! Dėl tokio neor-

ganizuotumo aš išsimūfinau 
į trečią fliorą, kad kai nu
mirsiu — būti arčiau dan
gaus ... 

Tuo momentu čiupo man 
kažkas už alkūnės. 

Atsisuku Birbilienė. 
— Eiva, širdele, palydėk 

mane porą blokų. Ką tu jo 
klausai, širdele, geriau tegu 
kraustosi į beisementą, kad 
numiręs būtų arčiau peklos, 
kur jau seniai vieta jam 
paruošta. Melagis druko 
nepažįsta, ę apie knygas 
šneka. Jei iuskom litarom 
drukavota, tai ko išsigąst 
žandarų? Gal taip kokį pei-
perį kišai sau po ana vieta, 
o ne knygą! Jis nori savo 
liežuviu kitus sufiksinti, 
bet, širdele, kad kiaulė ra
gus turėtų, visą svietą iš
badytų, kaip pas mus Aukš
tadvary sakydavo. Ar žinai, 
širdele, mano Tonis ženija-
si! Labai geron vieton pa
teko. Trys auzai. Bet tą 
prie gatvės trijų fliorų, tai 
tėvas aiškiai pasakė: —ši
tą užrašysiu jauniausiai... 

Teisybė, jauna mergiščia, 
dantų viršutinė pusė arti-
fišel, tai, širdele, nuo to, kad 
aiskrymo daug valgė ir ofi
se po pietų dirbo. 

Žinai, širdele, ne tokia 
jau raudonveidė, kaip kra-
javos merginos. Čia gimus, 
ant krekių išauginta, leng
vutė, smulkutė, bet gera — 
supykus nekeikia kaip ki

tos. O auzas ant stryto trf» 
jų fliorų tai jau jai ir teks. 
Norėjau jiems televiženą 
prezentui pirkti, bet kad 
jau turi iš pusės su motina. 
O motina, širdele, nefylina, 
slobna, turi augštą kraują. 
Ilgai nepratrauks... Forni-
čiaus Tonis dar neturi, bet 
ir pirkti neapsimoka, nes 
josios tėvas, širdele, irgi se
nas, nefylina, ar ilgai toksai 
pratrauks? Labai geron vie
ton mano Tonis pataikė. 

Po' smagios linksmos pol
kos, girdžiu: — giminės dė
koja visiems, visiems atsi
lankiusiems į Šermenis Onos 
Birbilienės, o kunigams ir 
graboriams dėkui už simpfc* 
tiška patarnavimą. 

Ir pagailo man amžinu 
atilsį Onos Birbilienės... 
Nedatraukė iki Tonio ves
tuvių dienos. Viską apskai
čiavus — užmiršo save. 

Seniausias' Ir gražiausiai ilius

truotas lietuviškos minties žur

nalas. 
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rimtai, — praeis. — Jis pyksta, vejasi 
ją per visą sodelį, ir ji galvoja staiga 
kaip apie svetimus: — Taip jie žaU 
džia gyvenimu, taip bėga jų valandos, 
visada gražios. 

Taip bėga jų dienos per vasarą ir 

Jer rudens pradžią, štai jau ateina lai-
as, kai reikia apsivilkti apsiaustus, 

O medžiai savuosius meta — ruduo 
j^ra įžengęs į gatves. Jie eina gatve. 
Pasitiko, ją prie įstaigos ir dabar jau 
atėjo į Laisvės Alėją, kalbėdami — ži
noma, kaip gali baigtis jų kalbos. Jis 
yra toks neatidus aplinkai, kad ji nuo
lat turi priminti, jog tuojau reikės ką 
Bors pasveikinti, arba nors pabara, kad 
Jau pražiopsojo. Ir dabar vienas svei
kinasi prasilenkdamas, jis praėjo 
greit, ji vos spėjo pamatyti tik regėjo, 
kad ją svekindamas žiūrėjo į vyrą. Ir 
tas buvo nukėlęs skrybėlę ir tuojau 
paklausė: 

— Kas mus sveikino — nepažinau. 
— Girininkas, — atsako ji papras

tai ir staiga vyras atsigrįžta atgal ir 
Ą\ paseka jo žvilgsnį ir tuojau pamato, 
kad ir girininkas buvo atsisukęs ir 
liūrėjo paskui juos. Ji susijuokė, jai 
pasidarė labai linksma: 
' Argi mes esame civilizuoti žmo
nės? Jis truputį susijukė, bet tai yra 
taip netikra, kad ji nori verkti: ar ilgai 
tęsis tokie dalykai, maži, nereikalingi 
$r skaudūs. Ji sako: 

— Mylimas, argi taip turi būti, 
kad kas nors preina gatve ir mūsų 
meilė jau sudrumsta? Nepriskirk man 
nesamų nusikaltimų — prašau, kurgi 
tavo pasitikėjimas. Juk, sakei, jis yra 
nepajudinamas. — 

— Taip, — sako jis karštai, aš 
liekam taip netikiu, kaip tau. 

Jis tiki, žino ji, tiki, tačiau jis 
pavydi visada ir visiems — net mamai: 
jeigu jos vienos ilgiau pasikalba, jis 
jau darosi liūdnas. Ir daiktams jis 
pavydi, taip. Todėl vieną pavakarę ji 
peržiūri daug fotografijų ir laiškų ir 
galvoja, jog reikia atrinkti ir sudegin
ti. Protarpiais ji taip daro, kai susi
deda perdaug, tvarkos dėliai — dabar 
tai bus gyvenimo tvarka. Ji sėdasi 
ant kilimo asloje ir rausiasi po senus 
popierius — čia begalės Evos laiškų, 
iš mielų provincijos laikų — ji įsiskai-
to ir šypso, taip yra gera. Ir štai girdi, 
kaip jis vaikšto kitame kambaryje, 
ji mato pro atidaras duris, jis vaikšto 
ir vaikšto: ji pažįsta jo neramumą, o, 
kaip ji tai pažįsta! Ji šaukia jo var
dą, bet jis tik stovi ant slenksčio, pa
niuręs, nesiartina ir toks pasipūtęs, 
|įid ją ima juokas. 

— Čia tik Eva, — sako ji, paifekfci-
si jo žiūrėjimą — Kokių mielų niekų 
prirašyta, kokia jaunystė gyvena čia, 
žiūrėk, ar aš nepajaunėjau? 

— Tu visada slepiesi už kažko, aš 

niekuomet neturiu tavęs visos — tu 
priklausai atsiminimams, tėviškei, vis
kam — tik ne man, ne man. — J.o bal
sas yra toks beviltiškas, ir visai vai
kiškai pasišiaušęs jis pasitraukia. Ji 
susimąsto nuleidus galvą. Ji žino, tai 
nėra protinga tokios jo nuotaikos ir 
kaprizai, ji žino, nereikia niekam tiek 
daug atiduoti save, tačiau ji ima bū
riais, ir nežiūrėjus, visus laiškus ir 
meta į krosnį, o ten dega ugnis. Ji ne
ša ir neša ir nesako nieko jam, nei jis 
kalba. Ir kada nieko nėra likę, jis pri
eina ir, tylėdamas, H visų jėgų, ap
kabina ją. 

—^ Kai kada nors tavo meilė baig
sis, — taria ji tyliai, — aš nebettti»8*ii 
nė praeities. 

Jis apkabina ją iki drebėjimo ir 
Šnibžda: 

— Mano meilė auga, ji nepraeis 
niekada. Ir aš"žinau, kad tu mane my
li: už mūsų ir prieš mus tu sudeginai 
viską. 

Viską, ji žino. Tačiau kartą, jieš-
kodama užrašų knygutės, ji atranda 
stale dar laiškų — tai yra Alekso, am
žino atminimo Alekso, ir yra laiškai 
iš Slovėnijos, tokie puikūs laiškai to, 
kuris buvo vadinamas Princu Povilu. 
Ir štai čia yra laiškai to, kuris nese
nai pasveikino juos gatvėje. — Kaip aš 
buvau užmiršus jus, — galvoja ji — 
jūs turėjote būti pirmieji ugnyje, jūs, 

kuriuos radau paskutinius. Ar visuo
met būna taip, kad žūna nekaltas? — 
Ir staiga ji kažko išsigąsta. — O gal 
jūs esate vekselis ir laidas, šitos perdi-
delės meilės, jos patvarumo? Ir aš 
naikinsiu jus pamečiui, su kiekvienais 
metais. Ir jūs būsite paskutinieji, — 
sako ji padėjusi atgal visus, sako apie 
tuos, kurie buvo rašyti iš girios. 

Ir ji išsiima ką buvo jieškojusi, ir 
užmiršo praeitį dėl gyvenimo, kur yra 
nuostabus, nežiūrint į laikų baisumą, 
nežiūrint, kad vakarais yra pavojinga 
ir baugu išeiti į gatves. Ir šitos gat
vės, šitas mielas miestas yra pasidarę 
niūrūs ir baisūs. Ir kokiai gėdai yra 
pavestas šiandieną ąžuolas, vienas iš 
tų, kuriuos taip jie mylėjo — jie buvo 
nuolat stebėję pavasariais lėtą ąžuolų 
sužaliavimą ir prosenių atkaklumu 
garbino jų ilgą amžių ir tvirtumą —* 
ir štai ant ąžuolo, gražiausioje Kauno 
vietoje vokiečiai pakorė bolševikų šni
pus ir banditus. Argi galima būti 
linksmam šitokį vakarą? Bet tik to
kį vakarą galima surasti tokius de
gančius ir ilgestingus žodžius apie 
laisvę, kaip jis parašė eilėraštį. Po to 
jie atsigauna ir ima toliau sudarinėti 
knygų katalogą, paskui eina ilgi svars
tymai, kaip reikia įrišti Hamsuną. 
; O tada, kai prie durų skambina, ji 

yra kitame kambaryje ir įleisti eina 
Jonas. Ji tik išgirsta: 

— Ar čia gyvena panelė 
Kaip gali būti tiek muzikos žmo

gaus balse, — staiga galvoja ji ir tuo
jau užpyksta ant savęs ir ant šito at
kaklaus žmogaus: toks klausimas! 
Kaip atsakytų jis, jeigu būtų jos taip 
klausiamas, o ne pats klaustų? Po 
trumpos tylos, ji girdi, Jonas ramiai 
patvirtina klausimą. Ir daugiau jis ne
sako nieko, nei tas kitas — tuomet ji 
ateina čia ir pro praviras duris mato, 
kaip svečias neraginamas nusivelka 
koridoriuje apsiaustą ir abu vyrai 
įeina. 

— Kad jūs kitą kartą neklystu
mėte dėl pavardės: čia yra mano vyras 
ir aš vadinuosi dabar kaip jis, — sa
ko ji su šypsena ir galvoja: — aš kal
bu beveik, kaip seniau, bet kad jis at
ėjo čia, tai yra iššaukimas. 

Abu vyrai pasisveikina be žodžių 
ir, kviečiamas sėstis, svečias pasirenka 
vienos sofos kertę,, o Jonas sėdasi ki- * 
toje, kambario gale. — Ach, — gal
voja ji, — turbūt bus linksma, — 
čiau ji gyvai ir draugiškai suka kalbą, 
kad būtinai dalyvauti visi. Taip bent 
turėtų būti, bet, klausykit, visai kitaip 
išeina: — vyras tyliai rūko, girininką® 
pusiaumirka žiūri į krosnies dureles, 
ji prie krosnies šildo rankas ir kalba 
viena. , 

(Bus daugiau) j 
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Vytauto Didžiojo Karo Muxiejus 

rusų ir vokiečių okupacijų metais 

GEN. STASYS RAŠTIKIS, 
buv. Lietuvos Kariuomenės Vadas 

I. ĮVADAS. 
1951 metų sausio 22 d. sukako lygiai 80 metų kaip laikino

joje Lietuvos sostinėje — Kaune įkurtas Karo Muziejus, vėliau 
pavadintas Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus vardu. 

čia nerašoma Karo Muziejaus istorija, bet smulkiau pa
žymėti tik faktai, susiję su jo likimu pirmosios rusų okupaci
jos ir po jos sekusios vokiečių okupacijos metais, t. y., faktai, 
įvykę nuo 1940 iki 1944 metų. 

Pirmajai rusų okupacijai pavaizduoti naudotasi archy
vuose pasilikusiai dokumentais. Vokiečių okupacijos metų įvykiai 
aprašyti, remiantis atsiminimais Ir kai kuriais seniau padarytais 
užrašais. . . 

Antroji rusų okupacija, prasidėjusi 1944 metais, cia visai 
neliečiama. 

II. KARO MUZIEJUS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS METAIS 

Iš seno medinio rusų barako (jojykloa), kurią savotiškai 
puošė ar nepuošė mūrinis bokštas su dideliu laikrodžiu, tuometi
nio Lietuvos kariuomenės karo sanitarijos valdybos viršininko 
pulkininko gydytojo Vlado Nagiaus triūsu ir rūpesčiais, Kaune, 
Donelaičio gatvėje, išaugo naujosios, nepriklausomos Lietuvos 
senųjų relikvijų saugotojas ir naujoji mūsų tautinė šventovė — 
Lietuvos Karo Muziejus. 

Oficialiai jis buvo įsteigtas 1921 m. sausio 22 d., o iškil
mingai pašventintas ir atidarytas tų pačiu metų vasario 16 dieną. 

1930 Vytauto Didžiojo jubiliejiniams metams paminėti 
Karo Muziejui buvo pastatyti ciidelfcir gražūs rūmai, o šio didžio
jo Lietuvos kunigaikščio garbei pats muziejus pavadintas Vytauto 
Didžiojo vardu. 

Karo Muziejaus reikšmė lietuviams ypatingai padidėjo jo 
sodelyje pastačius labai kuklų, tačiau kartu ir itin originalų pa
minklą žuvusiems dėl Lietuvos laisvės. Paminklas pastatytas iš 
paprastų Lietuvos akmenų, surinktų laukuose ir vietose, kurios bu
vo apšlakstytos lietuvių karių krauju kovose dėl Lietuvos nepri
klausomybės. šis paminklas pasidarė dar brangesnis visai lietuvių 
tautai 1934 m. laukričio 23 dieną, kada Lietuvos Kariuomenės 
šventėje jo papėdėje buvo palaidoti Lietuvos Nežinomojo Kareivio 
palaikai. Laidojimo apeigas atliko arkivyskupas Pr. Karevičius. 
Iškilmėse dalyvavo Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, 
Juozo Tūbelio vadovaujamoji vyriausybė, kariuomenė, Vytauto 
Didžiojo universiteto ir kitų mokyklų profesoriai ir jaunimas, įvai
rios organizacijos ir tūkstančiai tautiečiųDalyvaudami iškilmes 
pagerbė ir kitų valstybių diplomatai bei kariniai atstovai. 

Nuo to laiko Vytauto Didžiojo Karo Muziejus dar labiau, 
negu iki tol, pasidarė centrine visos Lietuvos tautine šventove, 
kur per tautines bei bažnytines šventes ir kitomis progomis su
sirinkdavo tūkstančiai lietuvių pareikšti savo džiaugsmą ar liūdesį, 
pasiguosti ir pasisemti naujų dvasinių jėgų gyvenimui, kovai ir 
kūrybai. 

Kas Lietuvoje nežinojo šio tautinių jėgų šaltinio? Kas su 
ekskursijomis ar be jų nesilankė šiame gražiausiame Lietuvos 
sodelyje, kur plevėsavo tautinė, valstybinė ir Vyčio Kryžiaus 
vėliavos, kur Nežinomojo Kareivio kapą ir paminklą žuvusiems 
dėl Lietuvos laisvės supo ir saugojo lietuviški kryžiai; kur Lais
vės paminkle Laisvės Angelas, nutraukęs vergijos pančius, kėlė 
augštyn Laisvės Vėliavą; kur didžiųjų Lietuvos vyrų — Maironio, 
Basanavičiaus, Kudirkos, Daukanto, Jankaus, Putvinskio, Žukaus
ko ir kitų biustai; kur aukso raidėmis buvo iškaltos garsiųjų 
knygnešių pavardės; kur vienas prieš antrą stovėjo du mūsų tau
tiniai galiūnai — Knygnešys ir Sėjėjas; kur reprezentavosi Lie
tuvos kariuomenės pergalių trofėjai — iš priešų atimti artilerijos 
pabūklai; kur žydėjo tūkstančiai įvairiaspalvių kvapnių rožių, lie
pų ir beržų kaimynystėje, kur kiekviena tautiniais drabužiais pa
sipuošusi lietuvaitė būdavo apdovanojama tradicine rože; kur... 
ak, kaip čia viską ir išpasakosi.., 

O ko nejaudino kuklios, bet be galo gražios, gilios ir jaus
mingos apeigos prie Nežinomojo Kareivio kapo, kada, besilei
džiančios saulės paskutiniųjų spindulių šviesoje ir gražaus vaka
rinio dangaus didingume, paskirtą valandą augštame Karo Mu
ziejaus bokšte pasirodydavo Lietuvos kario siluetas ir iš ten pa-
sigirsdavo pažįstmi karinio trimito garsai. 

Jiems atsakydavo kitas trimitas iš aptvertos aikštelės prie 
Nežinomojo Kareivio kapo. Jie primindavo žuvusių dėl Lietuvos 
laisvės karių dvasių pasikalbėjimą tarp bokšto viršūnės ir pa
minklo papėdės, tarp*padangių ir Nežinomojo Kareivio poilsio vie
tos, tarp Dangaus ir žemės. 

Nutildavo vėjas, sustodavo plevėsavusio# garbingos vė
liavos, nurimdavo platūs kaštanų lapai, nutildavo paukščiai gies
mininkai, sustodavo žmonės, nutraukę savo kalbas, nukreipdami 
Žvilgsnį į augštai iškilusį akmeninį kelią. 

Rimties ir laukimo minutėje kažkur giliau, tartum išdidžių 
Karo Muziejaus rūmų požemiuose, ten, kur yra rami žuvusių ka
rių kripta, kur viešpatauja nuolatinė tyla, kur melsvų žiburėlių 
šviesoje auksu spindi tūkstančiai garbingai žuvusių didvyrių var
dų,, ir kur to žėrinčio aukso blizgėjime formuojasi didžiausio pa
šventimo ir meilės žodžiai: t 

NUOMONES 
Ką reiškia MfGw 

Dirvos 18 nr., 1 pusi., straips
nyje "Ar karas ilgai vyks tik 
Korėjoje?" radau parašyta: 

"... .buvo pašauta keliolika 
rusiškų sprausminių lėktuvų — 
MIG (akimirka) 

Dabartiniai SSSR kariniai lėk
tuvai yra atskiriami pagal jų 
konstruktorių pavardžių pirmą
sias raides, pvz.: 

IL — Sergiej Iljušin, 
LA — Semion Lavočkin, 
JAK — Aleksander Jakovlev, 
MiG — Artem Miko j an ir Mi-
chail Gurevič (i tarp M ir G 
mažoji, iš žodelio "ir", kuris 
rusiškai iš vienos i raidės ir 
tesusideda. 
Taigi, grynai rusiškas žodis 

"Mig" (kuris lietuviškai tikrai 
reiškia akimirką) neturi nieko 
bendra su lėktuvo tipo pavadi
nimu. 

Tikiu, kad straipsnio autorius 
neįsižeis dėl šios informacijos ir 
priims ją dėmesin. 

Eduardas P. Krištaponis, 
Cleveland, Ohio. 

• Autoriaus ir skaitytojų 
vardu — ačiū! • RED. 

Parodykit tą dramblį! 

Neseniai skaičiau Drauge, 
kad daugelis dramblio tai taip 
ir nepastebėsią: sako, tokios ir 
tpkios katalikiškos draugijos 
surinko tiek ir tiek pinigų to
kioms ir tokioms labdaringoms 
įstaigoms, iš kurių teksią ir ten-
ką ne vienam ir lietuviui pasi
naudoti, bet, sako, tas ir tas 
vistiek to nepastebės. 

Aš prisipažinsiu, būčiau tik
rai to surinkimo nepastebėjęs, 
jeigu Draugas būtų neprane
šęs, tik ir po to parodymo 
dramblio vis dar nematau. Mat, 
yra pasakyta, kiek surinkta, 
kam atiduota, bet kiek tų lie
tuvių, kuriems tenka pasinau
doti tų rinkliavų rezultatais, 
kur jie yra, — to tai nepasaky
ta. "Ne vienas"^ arba "nemaža" 
— yra toks "dramblys", kurio 
visai nenuostabu ir nepamaty
ti... Aš nesakau, kad būtinai 
reikia skelbti visų lietuvių pa
vardes bei adresus, kuriems 
tenka'susilaukti pagalbos iš tų 
labdaringų vietų, veikiančių au
kotojų malone, bet norint, kad 
būtų pastebėta, yra būtina bent 
jau tikslesnius skaičius paduoti 
ir taip, kad būtų regima, jog jie 
ne iš oro pagauti. 

Iš savo pusės norėčiau pri
minti vieną "dramblį", kurį 
kartais ir pastebime, bet ir vėl 
greit pamirštame. Turime visą 
eilę įžymių lietuvių kultūrinin
kų, savo moksliniais ar meni
niais darbais žymiai nusipelniu
sių mūsų tautai, dabar sulauku
sių jau tokio amžiaus, kda ne
įmanoma, kaip jauniesiems, vi
sus menus įsidejus į kišenę, pel
nyti duoną dirbant fabrike. Dau
geliui iš jų skurdas žvelgia į 
akis — tokio atlyginimo jie su
silaukia amžiaus pabaigoj, kad 
ir kartais mūsų pagarbinami už 
didelius nuopelnus visai tautai. 

Aš nemanau, kad dr. J. Dau-
gailio dienraštyje Drauge rodo
masis "dramblys" susirūpintų 
tais žmonėmis, nors ir daug 

"Buvome, kad jūs gyventumėt", 
pasigirsta iš pradžių labai duslūs, o vėliau vis garsesni .r aiskesiu 
Lmrinio nors ir liūdno maršo garsai. ^ i 

Iškilusiame akmeniniame kelyje pasirodo juodieji karžy
giai. žengia okestras; jį seka negausios kanų 

Drabužiai juodi, papuošalai »udoni, ženklai blizga auksu. 
Tai "žemė, kraujas ir garbė. w. 

Ginkluoti ilgomis j ietimis. Ginklai papuošti Vyčio K y-
žiaus vėliavėlėmis — pergalės ženklais. Dideli auksiniai ycio 
Kryžiai spindi šalmuose.- Kuklūs sidabriniai Vyčio Krymu or
dinai puošia krūtines. ^ 

žygiuoja iškilmingai, lėtai ir sunkiai, šlubuodami ir pasi
ramsčiuodami lazdomis, vieni berankiai, kiti bekojai. 

Iš kur atsirado šie simboliški kariai? Kas jie? 
Tai tie patys, kurie buvo kartu, viename būryje su anais, 

kurių vardai auksu išrašyti žuvusiųjų karių kriptoje. Tai tie, ku
rie kartu su Nežinomuoju Lietuvos Kareiviu gynė Lietuvos^ lais
vę, tai sužaloti, tačiau likę gyvi Lietuvos laisvės kovų kariai. Tai 
Lietuvos Laisvės Karo invalidai. 

Kur jie dabar žygiuoja? Aplankę žuvusiųjų karių kriptą, 
eina aplankyti Nežinomojo Kareivio kapo ir prie paminklo žuvu
siems kariams pagerbti visus, kurie yra žuvę dėl Lietuvos laisvės. 

Susikaupusi minia stebi Lietuvos karžygius. Vyrai nusiima 
kepures. 

Komanda: 
"žuvusius už Lietuvos laisvę ginklu gerbk!" 

Liūdni laidotuvių maršo garsai. Nusvyra vėliavos. Dedami 
vainikai. Aukuro dūmai kartu su tautiečių mintimis kyla į ten, 
į Anapus, į Dangų ... O čia pagarba ir rožių kvapas. 

Bet štai, nuotaika keičiasi. Gerbiama Lietuva. Vėliavos 
pakyla. Orkestras energingai griežia Tautos Himną: 

"Lietuva, Tėvynė mūsų, Tu didvyrių žemė, 
Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia. 

Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!" 

Su ašaromis akyse gieda visi: seni ir jauni; moterys ir 
vyrai; darbininkas,.ūkininkas ir valdininkas; jaunutis mokinys ir 
senas profesorius; eilinis kareivėlis ir kariuomenės vadas; pras
čiokėlis ir Respublikos Prezidentas. 

Iš Karo Muziejaus bokšto pasigirsta Amerikos lietuvių 
Lietuvai padovanotojo Laisvės Varpo dūžiai* dar prasmingai pa
pildydami Lietuvos Himno žodžius: 

"Tas Laisvės nevertas, kas negina Jos!" 
Mielas tautieti, ar tu galėsi kada nors užmiršti visa, ką esi 

ten matęs ir išgyvenęs. Ne, broli, tu niekada negalėsi. 
Visi be išimties, kitataučiai ir užsieniečiai taip pat jaudin

davosi, matydami mūsų iškilmes ir dalyvaudami jose. Visi jie nuo
lat nuoširdžiai tvirtindavo, kad tokių gilių ir įspūdingų ceremoni
jų niekur .kitur nebuvo matę, o kaikurie ne atvirai jų mums pa
vydėdavo. Ir tai yra tiesa. 

(Bus daugiau) 

tūkstančių dolerių surinkęs. 
Reikia mums patiems sukurti 
"dramblį", kuris pasirūpintų 
nusipelniusiais mūsų kultūrinin
kais. Kažkas dar tikisi, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba tuo 
pasirūpinsianti, bet. •.. gal ir ne. 
Mat ji... tik "politika" rūpi-
nhsi! Greičiausiai reiks ir čia 
privačios iniciatyvos. 

K. M., Chicago, 111. 
• 

Laiškas iš Kalvarijos 

V. Skinka neseniai rašė Dir
voje, kad laiško rašė j as ameri
kietis prašęs jį nueiti į Kalva
riją ir pažiūrėti, kas ten daro
si. Aš neseniai gavau laišką iš 
Kalvarijos. Jeigu laiško rašėjas 
norėtų, jam galėčiau tą laišką 
nusiųsti, tegul tik atsiliepia, ge-
riusia per Dirvą. 

Dirvos skaitytojas 
Cleveland 

• Mes jau esame minėję, kad 
senosios kartos skaitytojai, pa
lyginti, dažniau atsiliepia į laik
raštyje skaitytus dalykus, negu 
naujieji, bet turi prastą madą 

• 

(ypač clevelandiškiai)^ kad ra
šo pasislėpę, lyg ką bloga dary
dami ar bent manydami... Ir 
šis skaitytojas kviečia V. Skin-
kos paminėtą amerikietį atsi
liepti per. Dirvą, bet pats nepa
sisako, kas ir kur jis yra. 

Todėl ir prašom per Dirvą, — 
atneškite tą laišką, parodykite, 
nes iš Kalvarijos, ir iš viso iš 
Lietuvos, laiškas dabar yra 
toks retas dalykas, kad visiems 
labai įdomu nuors pavartyti... 
Galėsim ir V. Skinkai nusiųsti, 
kad parodytų savo sponseriui... 

žinoma, iš Lietuvos ne tas 
vienas laiškas yra atėjęs, ir 
mes čia jau esam jų matę kele
tą — kai kas atneša, prašydami 
paskaityti. Bet ligi šiol vis bai
siai maža ką tegalima iš tų 
laiškų sužinoti. Gal šitas dau
giau ką parašė? RED. 

NEWARKO ALTS SK 
SUSIRINKIMAS 

Gegužės 6 d. Šv. Jurgio sa 
lėje įvyko Amerikos Lietuvii 
Tautinės S-gos skyriaus metinis 
susirinkimas. 

Susirinkimą atidarė skyriau? 
pirmininkas V. Dilis, susirinki 
mą vedė Stasys Jakštas. A. Tre 
čiokas susirinkusiems praneši 
apie finansinę skyriaus padėtį 
pradedant nuo 1949 metų. 

Susirinkime nutarta: 1) siųs 
ti 3 narius į antrąjį metinį sei-
mąf kuris įvyks gegužės 19-2^ 
d. J. Bačiūno vasarvietėje; 2) 
nustatytas artimiausios veiklo? 
planas; 3) gegužės 27 d. geguži
nei rengti išrinkta speciali ko
misija. Dalyvis 

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 metini mokestį, šią knygą 
gauna už $1.00, taip pat gauna 
naujausias Jurgio Savickio, Nelės 
Mazalaitės, Jurgio Jankaus, Liudo 
Dovydėno ir kitų žymiųjų autorių 
grožinės literatūros knygas. Rašy-
kitės į Knygos Bičiulių Klubo na
rius ir Baetinj $5.00 mokestį siųs-

^ kite šiuo adresu: . 

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

3 Spring Items 
New 

PAINT 
For Outside 

FAMOUS 

Dutch Boy 

For Inside 

Dutch Boy 

The 

always 

costs jpnt 

New 
(Wallpaper 
Deep tones • com

panion designs — 

"combed plywood" 

in 22 different 

tints — Everything 

your home askf 

fori C* lor our 

new sample 

. . and see aur 
Bargain 

Basement! 

FOR 
YOUR 
HOME 

_ New 
Linoleum 

All famous makes: 

Armstrong. Nairn, 

Sloan, Banny Maid, 

Biro . . . and the 

new Plastic San-

dran 

Specials: 

RUCS- 4.95 
9x12 

CONCOWAL 

42c 

ASPHALT TILES 

9;9", ' 9c 
As low as. •.. 

The U.S. Wallpaper & Paint Co 
6001 EUCLID AVE. HE 1-6944 

WE DELIVER FREE PARKING 

ANTANO MILIAUSKO 
PALIKIMAS 

Jtf51 m. sausio 15 d. Philadel-
phijoje mirė Antanas Miliaus
kas, iš Gobėnų km., Leipalingio 
vl., Seinų ap. Savo testamento 
dėl turto nepaliko. Jo seserys 
Antanina Baits ir Albina Lesus 
mirė anksčiau, bet liko jų vai
kai. Mūsų žiniomis mirusiojo 
Antano brolis Jonas dar 1950 
m. lapkričio mėn. buvo gyvas 
Lietuvoje. Tremtyje, rodos, Ka
nadoje, turėtų būti sesers Anta
ninos sūnus Petras Baltz (? ar 
pan.), o gal yra ir kitokių gimi
nių. Giminės arba žinantieji 
apie tokius prašomi atsiliepti į: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, If. Y. 

« $ 
Prie tos progos Generalinis 

Konsulatas skaito reikalingu 
pranešti sekantį: 

Kasdieną susiduriame su pa-
jieškojimais tikrų brolių ir net 
tevų, per paskutinius 3 metus 
atvykusių į JAV iš tremties, 
bet daugumas jų neatsižvelgia 
j mūsų prašymus užsiregistruo
ti mūsų Centrinėje Kartoteko
je prie Gen. Konsulato. Perspė
jame, kad skelbiame pajieškoji-
mus per spaudą tik seniai čia 
gyvenančių, o naujai čia atvy
kusius ir neišpildžiusius savo 
pilietinės pareigos užsiregist
ruoti ir pranešti naują adresą, 
pakeitus gyv. vietą — nejieško-
me. 

Užsiregistravusiems (apie 10, 
000) tariame ačiū ir mielai tei-' 
kiame adresus. Atsakymams 
pridėkite pašto ženklą arba at
viruką. 
Lietuvos General. Konsulatas 

New Yorke 

DIRVOS ATSTOVAI 
f kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais: 

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

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

Brockton, Mass. 
Bačiulis An 81 Sawtel Ave. 

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

Dayton, Ohio 
J. A. Urbonas, 1802 Lwnar St. 

Detroit, Mich. 
ii. Bulgarauskas, 7313 Natfy Ave. 

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

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

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

Hamilton, Canada 
Bronius Vengrys, 227 Bnilit St. 

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu St. 

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Ave. 

' • - • 

Anglijoje 
J. Mašanauskas, 58Neufield Hd., Coventry, Warwick's 

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

Venecueloje 
Ania#0fi Diržys, c/o Crisalerias Nationales, gf. A. 

Apartado 4532, Maracay. 
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Tokiame krašte, kur laikas ir 
kiekvienas pajudėjimas matuo
jamas'doleriu, tenka su nuosta
ba ir pasigėrėjimu kalbėti apie 
idėjinį darbą, kuriuo pasižymi 
lietuvių kultūros puoselėtojai, 
pirmoj eilėj chorai. 

Čiurlionio ansamblis yra vie
nas iš tokių pasišventėlių, kurio 
nariai neklausia, kiek jiems bus 
užmokėta už sugaištą laiką repe
ticijose ir kancertuose. 

Ligšioliniai čiurlioniečių kon
certai Amerikos didmiesčiuose 
parodė, kad lietuviai patys vie
ni užpildo geriausias ir didžiau
sias sales. Norėtųsi tikėti, kad 
tai nėra laikinis reiškinys, kad 
taip bus ir ateityje. 

Kai Draugo dienraščio atsto
vas dr. Juška kreipės į Chicagos 
Operos rūmų administratorių 
dėl salės Čiurlionio ansamblio 
koncertui, šis bandė jį atkalbė
ti nuo tokios didelės salės užėmi
mo. Esą, tokia salė labai retai 
kada būna pilna žmonių. Tik pri
minus, kad koncertuos pernai 
čia pat koncertavęs Čiurlionio 
ansamblis, administratorius su. 
pasitenkinimu priėmė užsakymą, 
sakydamas, jog lietuviai esą 
antrieji... žydai. 

Antrasis čiurlioniečių pasiro
dymas Chicagoje yra tuo nepa
prastas, kad iš šio koncerto ho
noraro ansamblis paskyrė 1,000 
dolerių premiją lietuvių litera
tūrai. Gražus ir pavyzdingas 
bendradarbiavimas tarp rengėjų^ 
scenos dalyvių ir publikos. 

Čiurlionio ansamblis šiam kon
certui buvo ypač gerai pasiruo
šęs ir Civic Operos scenoje pa
sirodė visa savo jėga, kaip da
lyvių skaičiumi, balsine medžia
ga, taip ir programos atlikimo 
tikslumu. Kad ne kiekvienas at
liekamas dalykas reikėjo karto
ti, kad didžulės salės gale sėdė
ję klausytojai "negalėjo gerai 
girdėti" subtilių dainų pianissi
mo — tai jau ne dainininkų kal
tė. Įvairaus mentaliteto publi
kai sunku pilnai įtikti. Daug kas 
nori tik trankių dainų, kurios 
salės sienas drebintų, lubas kil
notų, kitas nori širdį kutenan
čių romansų ... Bet juk ne ta
me yra muzikos dvasia. A. Mi
kulskis yra iš tų muzikų, kurie 
Mūzos vėliavą neša augštai... 

* * 

•programoje buvo 23 dalykai. 
Atliko mišrus choras, moterų 

choras su kanklėmis, vyrų cho
ras^ mišrus choras su tautinių 
instrumentų orkestru (kanklė
mis, rageliais, lumzdeliais, sku
dučiais), tautinių šokių poros. 
Solistai: Natalija Aukštuolienė, 
Regina Malcanaitė, Valerija Vo-
feišaitė, Aldona Varekojienė, 
Petras Maželis, Antanas Kava
liūnai, Aleksandras Liutkus, 
Pranas Petraitis (sekminių ra

Ift Čiurlionio Ansamblio 
antrosios viešnages Chicagoje 

gelis) ir koncerto favoritai: Be
nediktas Butkus ir Vytau
tas M a 1 c a n a s — du ber
niukai, sužavėję publiką Pieme
nėlių dainoje. Pranešėja Pranė 
Ambrozėvičiūtė, tautinių šokių 
valdovas Vytautas Aukštuolis, 
kanklių orkestro vadovė Ona 
Mikulskienė. Ansamblio pirmi
ninkas Juozas Stempužis. 

Koncertas baigėsi karštais pa
dėkos ir sveikinimo žodžiais bei 
premijos čekio perdavimu. An
samblį sveikino rengėjai, Dai
navos ansamblis, Lietuvių Rašy
tojų Draugija ir Vilniečių Są
junga. Ansamblis gavo gėlių. Į 
sveikinimus atsakė ansamblio 
vadovas A. Mikulskis. 

Prieš koncertą Mailand vieš
butyje įvykusiuose pietuose kal
bėjo Lietuvių Rašytojų Draugi
jos pirmininkas Babrauskas, 
Lietuvių Dailininkų Draugijos 
vardu Adomas Varnas, tautosa
kos rinkėjas J. Būga, Draugo ir 
ALT vardu Leonardas šimutis, 
Lietuvos konsulas Chicagoje dr. 
P. Daužvardis, Draugo leidėjų 
vienuolių Marijonų vardu tėvas 
Miciūnas ir ansamblio globėja 
tremtyje ponia Daužvardienė. 

Rašytojas Babrauskas, pami
nėjęs lietuvių literatūrai vargin
gus 1950 metus, pasidžiaugė 
gražia pradžia ateinančiam pus
mečiui. 

—.. Plikas nuogam paduoda 
ranką, —. kalbėjo Babrauskas. 
— Nuošfrdi padėka ne kam ki
tam, kaip tik Čiurlionio ansamb
liui. 

Dailininkę veteranas Ad. Var
nas pareiškė didelį džiaugsmą, 
pažymėdamas, kad jau iki 10 
rašytojų pradėjo darbą kūrybo
je, paskatinti šios premijos, ir 
palinkėjo ansambliui ilgiausių 
metų ir ištvermės. 

— Aš sveikinu Čiurlionio an
samblį, — kalbėjo J. Būga, — 
kaip lietuvių liaudies dainų po
puliarintoją. — Jis prižadėjo 
duoti iš savo surinkto lobyno 
tinkamų melodijų. 

— Aš dėkoju už padarytą di
delę malonę Draugui ir Rašyto
jų Draugijai/tarė L. Šimutis. — 
Aš norėčiau, kad jūsų atsilanky
mas virstų tradicija. Kaip ALT 
pirmininkas, noriu padėkoti už 
tą didelę pagalbą kovoje dėl Lie
tuvos laisvės. Mums reikia pa
galbos visose srityse. 

Jūs taip, kaip geriausi mu
zikos artistai, — prabilo konsu
las Daužvardis, -•>— pasirodote, 
sužavite ... Jūsų dainos sužavi 
kiekvieną. Jūs kaip mistika, ku
rią skelbia Konstantinas Čiurlio
nis. Į jus lietuviai žiūri, kaip į 

TREMTiS 
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina mh> 1950 metu 
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje 

— 50 centų vienam mėnesiui — 

TREMTIES atstovai: 

Visai Amerikai, išskyrus Chicagos miestą — 
;St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland lfc Oil* 

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

REMDAMI TREMTI, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UŽJURIO LIE* 
t m  w  m  l a i k r a w i o !  

specifinę sąvoką. Jūs turite ne
paprastą reikšmę tautai. Skelb
kite tą Evangeliją ... Jūs nesu
stokite prie lietuvių auditorijos, 
bet užkariaukite Amerikos vi
suomenę ... 

— Gaila, kad jūs, kaip žaibas: 
pasirodote ir dingstate> — sa
ko ponia Daužvardienė. Ne
turime progos parodyti jums 
didelį lietuvių vaišingumą, pasi
džiaugti jumis ilgiau ... Jūs 
esate lietuvių tautos istorijos 
pavyzdys. 

* « 

Panašūs koncertai yra lietu
vių vieningumo rodikliai. Čiur
lionio ansamblis yra apolitinis 
kultūros veiksnys. Jis dainuoja 
ir gieda. Jis priima, kiekvienos 
lietuviškos organizacijos kvieti
mą, išskyrus maskoliams parsi
davusių raudonųjų. Rašytojų 
draugija, kuriai Čiurlionis pa
dovanojo didelę premiją, irgi yra 
apolitinė organizacija. Tačiau 
įdomu, kas "neleido" ALT da
lyvaujančios social demokra
tų srovės dienraščiui — Naujie
noms nors trumpai parašyti apie 
įvyksiantį Čiurlionio ansamblio 
koncertą Chicagos Operos rū
muose? Tiesa, koncerto rengė
jas buvo Naujienų ideologinis 
priešininkas Draugas. Bet argi 
mūsų socialdemokratai niekada 
neiškyla iš partinio kiauto? Ar
gi jiems nedžiugu, kai lietuiviai 
perpildo didžiausias Amerikos 
didmiesčių sales? Argi jiems 
nerūpi lietuvių vieningumas ko
voje dėl Lietuvos laisvės? 

Koncerto metu Naujienos bu
vo sušaukusios Lietuvių audito
rijoj Darbininkų šventės (ge
gužės pirmosios) minėjimą su 
dr. P. Grigaičio prakalba. Svar
bi yra (ir tokia šventė, bet ar ne 
daugiau garbės būtų buvę Nau
jienoms, jei tą šventę būtų šven
tę kitu laiku? ... 

Ed. Karnėnas 

• Komplimentu ir sentimentų 
išsiliejimo metu, atrodo, auto
riui, ir, kiek tenka pastebėti, 
daug kam susipainiojo, kaip yra 
su ta Čiurlionio ansamblio lite
ratūrine premija. Daugeliui su
sidarė įspūdis, kad štai šio kon
certo dėka 1952 metų Lietuvių 
Rašytojų Draugijos literatūros 
premija bus jaū nebe 500, o vi
sas 1,000 dolerių, ir kad Lietu
vių Rašytojų Draugija tą sumą 
dabar jau turi. Tačiau tai visai 
klaidingas įspūdis: premijai nu
matytoji suma — $1,000 vertės 
čekis, — įteiktas ne Lietuvių 
Rašytojų Draugijai ir ne meti
nei literatūros premijai išmo
kėti, bet Draugo leidėjams, kal
bamojo koncerto rengėjams, ku
rie šią sumą yra numatę.panau
doti šiais metais parašytinam 
lietuviškam romanui premijuoti. 

Kiek girdėti, konkurso sąly
gose esą numatyta taip premi
juotąjį romaną tuo pačiu faktu 
perimti Draugo leidyklos nuosa
vybėn, jį išleisti ir, berods (?) 
iš pajamų sudaryti naują pre
miją kitais metais. (Nors yra 
tvirtinimų, kad kitais metais 
norima vėl rengti panašų kon
certą tokiai premijai sudaryti). 
Jei premijos sąlygos iš tikro to
kios, tai galima būtų abejoti, ar 

tai yra premija įprastine to žo-
žio prasme: tai būtų greičiau 
pirkymas varžytynių būdu — 
kas už tam tikrą sumą pasiūlys 
geriausią prekę. Ię mokamoji 
suma tokiomis sąlygomis geriau 
tiktų vadinti ne premija, o ho
noraru autoriui už perleidimą 
spausdinimo bei pardavinėjimo 
teisių. 

Pavadinus dalykus jiems pri
derančiais vardais, kiek kitokio
je šviesoje atsiduria ir Naujie
nų laikysena šio koncerto at
žvilgiu, dėl kurios autorius (ir 
daugelis — dėl to ir ši pastaba 
dedama) daro priekaištą: bu
vo pamato į šį koncertą žiūrėti, 
kaip į vienos leidyklos komerci
nį parengimą, žinoma, Čiurlio
nio ansamblio koncertai, vis-
tiek, kokio pobūdžio bebūtų jo 
komercinė pusė, visada yra žy
mus kultūrinis įvykis, ir todėl 
atkreipti į jį skaitytojų dėmesį 
pritinka kiekvienam lietuviškam 
laikraščiui, net ir savo iniciaty
va, be rengėjų ar pačių koncer
tuotojų prašymo ar priminimo. 
Bet pažymėtina taip pat, kad 
šiuo atveju tokių priminimų ki
tiems laikraščiams, berods, nei 
nebuvo: rengėjai pasitikėjo sa
vomis garsinimo priemonėmis, 
ir, kaip matyti, neapsivylė. 

Ta proga paliestinas ir paties 
"premijos padovanojimo" klau
simas, kadangi daugeliui iškyla 
neaiškumų, kaip čia yra: an
samblis ką tik pasiskundė, kad 
nesuveda galų su galais, kad po 
eilės koncertų prisidarė net sko
lų, ir staiga pasidarė toks dos
nus, kad davanoja Draugo lei
dyklai 1,000 doleriui Ir kodėl, 
būtent, Draugo ? 

Mums tas dalykas taip atrq^ 
do, pagal turimas informacijas: 

Draugo leidėjai pasiryžo suor
ganizuoti ansamblio koncertą ir 
tuo pačiu žygiu sudaryti pinigų 
kiek galima geresniam naujam 
romanui įsigyti. Ligi šiol ansam
blio koncertų rengėjai, susitarda
vo su ansambliu, kad iš koncer
to pajamų jam išmoka tiek ir 
tiek, o nuostolių riziką ar pelno 
viltį rengėjai pasilieka sau. Šiuo 
atveju pasiūlymas atvirkščias: 
rengėjai iš pajamų apmoka vie
tines išlaidas, gauna 1,000 dole
rių romano reikalaus, o kas lie
ka — ansamblio: jis iš to apsi
moka savo kelionės ir kitas su 
koncertu surištas išlaidas, o jei 
dar lieka, tai jo pelnas. Jei jo 
vardas publikos nesutrauktų — 
gal ir kelionei neužtektų. Kitaip 
sakant, — pelno nuostolių rizi
ka čia teko ne rengėjams, o an
sambliui. Rengėjai gerai pasi
darbavo, ansamblis taip pat — 
publikos buvo pilna salė, koncer
tas buvo geras, išlaidos padeng
tos, romano reikalui tūkstantis 
susidar§, ansamblio kelionės 
išlaidoms užteko ir girdėti, 
liko tiek, kad ansamblis iš skolų 
išbrisiąs. Prie to dar reikia pri
dėti visą tautiškai moralinę kan-
certo reikšmę. Visi patenkinti, 
numatyti užsimojimai įvykdyti, 
ko daugiau bereikia. Tai nuopel
nas ansamblio, kad prirengė ir 
atliko koncertą, nuopelnas ren
gėjų, kad suorganizavo, nuopel
nas ir Chicagos lietuvių, kad 
gausiai susirinko. Visi gavo už 
tuos nuopelnus ir po šiokį tokį 
atpildą — gal ir ne visais atve
jais atsveriantį įdėtas pastan
gas. 

Tas paaiškina, iš kuyansamb-
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Didžiosios amerikiečių patrankos Korėjos fronte. Iš už 15 mylių per kalnus jos tiksliai pataiko. 

Los Angeles „Amerikos Balso" negirdi 
Per didelį atstumą, kuris mus 

skiria nuo New Yorko (3,000 
mylių su viršum), mes čia 
"Amerikos Balso" negirdime ir 
tenka tik retkarčiais pamatyti 
mūsų spaudoje kas lietuvių kal
ba transliuojamoje programoje 
Lietuvai perduodama. 

TREMTINIAI PERKASI 
NAMUS 

Iš Los Angeles gyvenančiųjų 
tremtinių, jau 10 šeimų įsigijo 
namus. Vieni iš paskutiniųjų 
pirkę namus yra Ąžuolaitis ir 
Jasinevičius. Pastarasis įsigijo 
net dvejus namus. 

MAŽAI MOKINIŲ LIETUVIŲ 
SEKMADIENIO MOKYKLOJ 

Viename susirinkime, lietu
vių sekmadienio mokyklos, kuri 
veikia prie parapijos bažnyčios, 
mokytojas V. Pažiūra atkreipė 
ypačiai tremtinių tėvų dėmesį, 
kad mokykla kartais lankoma 
labai mažo skaičiaus vaikų. Pa
sitaiko, kad teatvyksta tik vie
nas kitas vaikas. Tokio neskait
lingo lankymosi priežastis, grei
čiausiai, yra ta, kad Los Ange
les mieste tremtiniai gyvena la
bai tolimose vietose nuo mokyk
los ir šventadienių susisiekimo 
sunkumai trukdo vaikams lan
kyti mokyklą. 

LIETUVIŲ IŠVYKA 
Į "MEILĖS UOSTĄ" 

Praėjusį sekmadieni, gegužės 
6 d., daug Los Angeles lietuvių 
automobiliais buvo išvykę į 
"meilės uostą" — San Diego, 
aplankyti teų. gyvenenčius lie
tuvius, kurių ten tepriskaitoma 
vos kelios šeimos. San Diego 

ym viena didžiausii} Amerikos 
jūrų laivyno bazių ir ne be rei
kalo vadinama "meilės uostu", 
nes gi kur daug jūrininkų — 
'ten daug ir meilės... 

AUTOMOBILIU SUVAŽINĖJO 
...140V0JU 

Ankstų praėjusio sekmadie
nio rytą susidūrus dideliu grei
čiu važiuojantiems automobi
liams, vienas iš jų smarkia jėga 
atsimušė į vienos lietuvės na
mą. Savininkė buvo išmesta iš 
lovos ir sunkiai sužeista. Auto
mobilio smūgis buvo toks stip
rus, kad namas sukrypo, lyg 
būtų buvęs pastatytas iš kortų. 
Iš važiavusiųjų vienas užmuš
tas, du sunkiai sužeisti. 

TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPfi 

yra viena iš veikliausių Los An
geles lietuvių organizacijų. Bal. 

lis toks turtingas, kad gali jau 
tūkstantines dovanas duoti. Pa
aiškina ir kodėl ta dovana Drau
gui, o ne kam kitam. Tai, tiesą 
pasakius, rengėjų pelnas, arba 
iš anksto sutartas atlyginimas 
už jų gerai atliktą darbą. Ka
dangi tas atlyginimas iš anksto 
numatytas sunaudoti romano 
rankraščio įsigyjimui, tai tas ir 
davė pamato pavadinti jį pre
mija bei ansamblio dovana. Jei 
kurie kiti rengėjai yra turėję iš 
ansamblio koncertų pelno, tai ga
lima sakyti, kad irgi yra tokių 
dovanų gavę .,. Tik kiti nesusi
prato ta mpelnui (jeigu jo bu
vo) t tokio skambaus vardo duo
ti... RED. 

14 dalyvavo Pasadenos Gėlių pa
rodoje, bal. 22 atstovavo lietu
viams Tarpt. Instituto festiva-
lyje, geg. 6 — Liet. Dienų kon
certe San Diego, o gegužės 26 
dalyvaus irgi LD koncerte San 
Francisco. Grupę sudaro dau
giausiai naujai atvykę lietuviai: 
Ina Bertulytė^ L. Jociūtė, Dalia 
Karaliūtė, Ada Korsakaitė, J. 
Pamataitytė, E. Truska u skaitė, 
St. Makarevičius, L. Gružas, R. 
Dabšys ir J. Dranginis. Vado
vauja Liucija Zaikienė. 

Naujas žodynas 
V. Peteraičio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 

žodynas" 

Gabija, 340 Union Ave., Bro

oklyn 11, N. Y. 

Kaina $2.00. 

TREMTIS IŠLEIDŽIA ŽINOMĄ PUTINO ROMANĄ 

A L T O R I Ų  Š E Š E L Y  
v i s u s  t r i s  t o m u s  v i e n o j e  k n y g o j e  

Knygos iileidžiama ribotas kiekis, užsisakykite ii anksto 

Užsisakantieji iš anksto laikomi knygos garbės prenume

r a t o r i a i s  .  U ž s i s a k y d a m i  š i ą  k n y g ą  r e m i a m e  T r e m t i ,  

vieaintclj " lietuvišką laikrašti, leidžiamą Vokietijoje, ir ' 

prailginame jo išsilaikymą 

KNYGA JAU BAIGIAMA RINKTI IR BUS ISŠPAUSD1NTA 

DAR SIŲ METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO GALE IR VISIEMS 

UŽSISAKIUSIEMS BUS TUOJ IŠSIUNTINĖTA 

KNYGOS KAINA — 4 DOLERIAI 

Amerikoj knyga užsisakoma per TREMTIES atstovą: 

S T E P O N A S  N A S V Y T I S ,  4 5 7 9  W .  1 5 7  S T .  
C L E V E L A N D  1 1 ,  O H I O  

Užsisakant sinčiami ir pifiigai — 4 doleriai 

A N G L Ų  K A L B O S  
neįmanoma išmokti be vadovėliu ir žodyny. 

Didžiausias 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. PĖTERAITIS, Didysis lietuviškai angliškas žodynas, daugiau 
kaip 30,000 žodžiu, 580 psl., didelio formato. Kaina $5.00 

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

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

Kaina $ 2.00 
V. MIJVKUNAS, Anglų kalbos skaitymai, 184 psl. Kaina $ 1.20 

kalbos mokytojas, 174 psl Kaina $2.00 

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

G A B I J A  
340 Union Ave., Brooklyn 11* N. Y. 
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S L A  P R O B L E M O S  
PROTĖVIU NUOPELNAI AR NAUJI METODAI? 

Pereitų metų SLA seime, Bal-
timorėje, Pfladelphijos kuopos 
atstovas advokatas C. S. Chele
denas, pakviestas "tarti žodį", 
kaip žinomas senas SLA veikė
jas, jei neklystu, SLA garbės 
ženklo nešiotojas, buvo bepra
dedąs kalbėti, kad susivieniji
mui reikia moderninti savo vei
kimo metodus ir vis-4 organiza
cinę sistemą, nes, esą, jeigu su
sivienijimas to nedarys, tai nė
ra vilties pritraukti į jį didesnį 
skaičių iš jaunesniosios lietuvių 
kartos, ir susivienijimas eis iš
mirimo linkme. Atrodė, kad adv. 
Cheledenas buvo užsimojęs iš
dėstyti ir sumanymą, kaip susi
vienijimas turėtų būti moder-
ninamas, tačiau jis pirminin
kaujančio buvo sustabdytas, nu
rodant, kad čia jis yra pakvies
tas tik šiaip "tarti žodį", bet 
ne apie reformas kalbėti: apie 
tai būsią galima pakalbėti suma
nymams skirtoje dienotvarkės 
vietoje. 

Deja, dienotvarke buvotokia, 
kad užėmė visas keturias dienas 
laiko, kurio didoka dalis buvo 
sunaudota "žodžių tarimams" 
(tai yra, pasikeitimams kompli
mentais: pirmininkas pasako il
gą eilę komplimenjtų kviečiama
jam kalbėti, o tas atsilygina 
atitinkama virtine komplimen
tų susivienijimui bei jo veikė
jams), ir adv. Cheledenas, nors 
ir bandė dar kartą apie refor
mų reikalą kalbėti, iki pat ga
lo negavo progos savo sumany
mų išdėstyti, nes vis dar nebu
vo atėjęs tinkamas laikas. Taip 
tame seime ir neteko išgirsti, ar 
jis nešiojasi tik mintį apie ko
kios nors reformos reikalingu
mą, ar turi ir pilną sumanymą, 
kokia ta reforma turėtų būti. 

Iš esmės tai gal ir nebūtų di
delis nuostolis, kad tokiu klausi
mu nepasikalbėta seime. Naujos 
mintys dideliame susirinkime ne 
visada ir glaima gerai apsvars
tyti, kadangi reikalas labai greit 
susipainioja. Tokius sumanymus 
daug praktiškiau yra pradėti 
svarstyti spaudoje, iš anksto 
prieš seimą. Tada iš tų svarsty
mų, atitinkamu laiku prieš sei
mą, susikristalizuotų išvados, 
kurios vėliau galėtų būti iš
reikštos tinkamai parengtais pa
siūlymais (arba, kaip sakoma, 
įnešimais). Seimas jau būtų pa
sirengęs tarti savo žodį dėl tų 
sumanymų. 

Tokiems sumanymams svars
tyti, be abejo, ̂ natūraliausia ir 
tinkamiausia vieta yra paties 
susivienijimo organas Tėvynė. 
Deja, Tėvynėje ligi šiol advoka
to Cheledeno seime nepasakyto
sios mintys vis dar nepasi
rodė. Ar jis nustojo drąsos ir pa-, 
siryžimo kelti tuos sumanymus, 
seime sutramdytas, ar neturi 
vilties, kad Tėvynėje tiems su
manymams sąlygos būtų palan
kesnės, negu buvo seime? 

Nežinau, ar adv. Cheledenas 
bandė pakalbėti tuo reikalu per 
Tėvynę. Turbūt, ne, nes, jeigu 
jau tokiems klausimams Tėvy
nės skiltys būtų griežtai užda
ros, tai yra gi dar ir kitų laikraš 
čių, kuriuose SLA reikalais ga
lima viešai pakalbėti. 

* Bet kad Tėvynėje vyrauja iš 
viso priešingas nusistatymas re-

forminėms mintims, tai. matyti 
iš visų to SLA organo puslapių. 

Ypač tai yra ryšku, spren
džiant iš Tėvynės 15 nr. įdėto 
straipsnio, pavadinto tuo pačiu 
vardu, kaip ir Dirvoje buvo pa
vadinti dų straipsniai; "Kodėl 
naujakuriams reikia stoti į Su
sivienijimą Lietuvių Amerikoje" 
Straipsnis pasirašytas S. E. V., 
atrodo, žinomo SLA veterano. 

Visų pirma, labai apgailes
tautina, kad to straipsniu auto
rius, kaip manau, spaudoje ne 
naujokas, o ilgą laiką pats bu
vęs redaktorius, atsiliepdamas 
kalbamu klausimu, atsiliepia tik 
į pirmąją straipsnio dalį, visiš
kai ignoruodamas antrąją dalį 
(ar gal jos nepaskaitęs). Dėl to 
jis ir šauna dideliu šūviu pro ša
lį, jieško pavydo senajai kartai 
dėl jos per susivienijimą pasiek
tų laimėjimų, ir kitaip prie
kaištauja, ko visai nereikėtų, 
jei gerb. S. E. V. tą straipsnį, 
dėl kurio norėjo pasisakyti, bū
tų paskaitęs iki galo ir būtų pa
sistengęs pamatyti, koks iš tik
rųjų jame yra atsakymas j pra
džioje pastatytą klausimą. 

Tame straipsnyje (Dirvos 9 
nr.) buvo nurodyta, kad j SLA 
stoti reikia ne "tautos stiprini
mo" sumetimais, kadangi dabar 
jau ne 1890-tieji metai, ir tam 
reikalui dabar jau yra kitos, tų 
pačių senosios kartos lietuvių 
išeivių sukurtos ir dar dabar 
visų tobulinamos organizacijos 
Taip pat ir ne dėl apdraudos 
naudingumo, kadangi kiekvie
nas — lygiai naujas ateivis, ly
giai čia gimęs jaunuolis mato, 
jog apsidrausti yra ir kitų vietų, 
kur ekonominis išskaičiavimas 
gali būti geresnis. Tame straips
nyje (Dirvos 10 nr.) buvo ban
dyta nurodyti kitas atsakymas į 
tą klausimą, būtent, kad nauja
kuriams j SLA reikia stoti dėl 
patriotinės pareigos, dėl prievo
lės pasistengti atiduoti senajai 
mūsų išeivijai bent dalį Lietuvos 
garbės skolos, — neleisti per 
anksti mirti tai didelį vaidmenį 
suvaidinusiai Amerikos lietuvių 
organizacijai, tuo būdu apsau
goti nuo skriaudos nusipelniu
sius senuosius SLA narius, ku
rių dalį ji ištiktų jeigu naujų 
narių nebeatsirastų. 

Taigi S. E. V. pamokymas, 
esą, nereikia žiūrėti, kur geriau 
apsimoka, o reikia žiūrėti, kur 
yra lietuviškas reikalas, yra ver
žimasis į atviras duris, o prie
kaištas, esą "realistų" rodomas 
kelias lietuviškam žmogui Ame
rikoje yra pragaištingas, yra 
gryniausias nesusipratimas, at
siradęs, greičiausiai, per berb. 
S. E. V. neapsižiūrėjimą. 

Kartojame, ir, jei reikės, kar
tosime, kad netikslinga šiandien 
naujus narius kviesti į SLA to
kiais skambiais, bet turinio ne
betekusiais šūkiais, kaip "tautos 
stiprinimas" per gyvybės apsi
draudimą ar kokiu abejotinu 
ekonominiu naudingumu apsi
drausti čia, o ne kur kitur. Tau
tos stiprinimo srity kadaise SLA 
atliko didelį vaidmenį, bet šian
dien tai jau nebe SLA darbhs. 
Tebūnie garbė senajai kartai, 
kad tai padarė, bet šiandien pa
dėtis kitokia. Pasakoja, kad ka
daise žąsys Romą išgelbėjo, bet 

ar įkalbėtum šiandien kokiam 
ūkininkui, kad jis tik dėl to žą
sų protėvių nuopelno šiandien 
žąsis augintų ? 

Kalbėkim geriau aiškiai ir at
virai, be tuščiažodžiavimo, šian
dien SLA yra draugiška, broliš
ka savitarpinė lietuvių apdrau" 
dos organizacija, kurios amžių 
pratęsti yra naujakurių patrio
tinė pareiga, garbės skola už tos 

organizacijos nuopelnus lietuviš
kumui. Yra ir naudos joje daly
vauti, bet ne nauda yra lemia-

-  . v '  #  

mas dalykas. * 

Rūpinantis organizacijos gy
venimo pratesimu, kaip tik dau
giau dėmesio7 reikia kreipti ne 
tiek į tai, kas kadaise buvo, kiek 
į tai, kaip reikėtų tvarkytis da
bar, kad naujiems nariams būtų 
kiek galima daugia, jei ne mate
rialinio, tai moralinio intereso 
dalyvauti. Tuščiaviduriais, kad 
ir skambiausiais šūkiais to inte
reso nesukelsi. Reiktų skatinti 
sumanymų kėlimą, kaip SLA 
geriau priderinti šių dienų žmo
nių nusiteikimui. V. R. 

G L E V E L A N D O  D A R Ž E L I A I  
Clevelando miestas labai daž

nai pasididžiuoja, kad jis turi 
tokį dalyką, kokio nėra niekur 
kitur visame pasaulyje — įvai
rių tautų kultūrinius darželius. 

Kiek panašūs dalykas yra ir 
Pittsburge -— atskirų tautybių 
auditorijos universitete. Dabar 
Detroite numatoma Tarptauti
nio Instituto salėje įrengti ats
kirų tautybių langus. Bet tokio 
masto paminklų, kaip Clevelando 
darželiai, tikrai dar niekur nėra. 

Pittsburge lietuviai neatsili-

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 nėra centro, kuris turėtų visas žinias apie 
esamą padėtį ir galimybes. Todėl kviečiame i pagalbą visus skaitytojus, 
prašydami padėti surinkti reikiamas žinias, atsakant į Šiuos klausimus: 

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

2. Jei yra, tai kiek? 

3. Kaip jos vadinasi ir koki 
jų adresai? 

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

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

6. Kuriose iš tų mokyklų yra 
šių dalykų pamokos: 

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

bendra lietuvių tautos 
kultūros apžvalga; 

e) Lietuvos geografija. 

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

pagrindinių pamokų, ar 
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 į nelietuvių lai
komas mokyklas (valdines arba 
privatines) ? 

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

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

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

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

Atmeskite tą mintj, kad "kas nors ir be manęs at-
atsakys". Ramia sąžine neatsakyti galima tik tada, 
jei patys savo akimis įsitikinsite, jog iš jūsų miesto 
jau yra siunčiamas išsamus atsakymas ir tikrai 
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 
daugelį, bus matyti, ką reikia patikrinti, 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 numerį ir tuojau 
rašyti atsakymą. 

ATSAKYKITE TIK TIBK, KIEK ŽINOTE 

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

ATSAKYME PRAŠOMA JRAŠYTI IR PILNĄ 
SAVO ADRESĄ 

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

•$: 

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

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

ko — turi savo auditoriją (va
dinas^ auditoriją, išpuoštą .lie
tuviškais paminkliniais pieši
niais bei pagražinimais), Detroi
te, kaip šiame Dirvos numeryje 
kitoje vietoje pranešama, irgi 
bus Lietuvos langas, o Cleve-
lande, tarp 21 kitos tautybės, 
lietuviai turi bene pačią gražiau
sią vietą, darželis įrengtas vie
nas iš įspūdingiausių, be to, lie
tuviai iš mažųjų tautų buvo pir
mieji, kurie tokį darželį įrengė. 
Yra tautybių, kurios darželiams 
vietas turi, bet jos tebėra tuš
čios Lietuviai savo laiku nesnau
dė (tai visų pirma clevelandie-
čių nuopelnas) ir jau turėjo sa-
\o pinigų tiek, kad galėjo gauti 
ir iš viešųjų darbų fondo stam
bų priedą (apie 100,000 dolerių). 

čia Basanavičiaus ir Kudirkos 
paminklai, čia Birutės šaltinis, 
čia Gedimino ženklu papuošta 
aikštelės siena pašlaitėje, ir dar 
vieta numatytam, bet prieš karą 
nespėtam pastatyi Maironio pa
minklui. Darželių lankytojai ki-
tatučiai mėgsta fotografuotis 
daugiausiai ties mūsų patriar
chu Basanavičium. 

Jau yra suėję 25 metai nuo 
darželių įsteigimo. Tam jubilie
jui atžymėti yra sumanyta iš
leisti knygą, kurioje būtų visų 
tų darželių bei juose esančių 
paminklų nuotraukos ir atitin
kami aprašymai apie tuos pačius 
darželius ir apie paminkluose 
vaizduojamus asmenis. 

Tos knygos numatoma išleisti 
10,000 egzempliorių. Apie 3,000 
bus išsiuntinėta į viešąsias ir į 
augštųjų mokyklų bibliotekas 
Amerikoje ir iš dalies užsieniuo
se. Kadangi lietuvių darželis yra 
vienas iš turiningiausių, tai ne
abejotina, kad Lietuvos vardas 
tame leidinyje bus tinkamai pa
minėtas ir lygiai lietuviško dar
želio paveikslai, lygiai aprašy
mai galės sudaryti vieną iš įdo
mesniųjų knygos vietų. Todėl 
ir mums patiems, ne tik Cleve-
lande, bet ir kitur gyvenantiems 
bus tikrai įdomu tą knygą turėti 
bei kitiems parodyti. 

Pereitą šeštadienį Clevelando 
Kultūrinių Darželių pirmininkas 
teisėjas L. Petrash buvo sukvie
tęs į Pusiaudienio Klubą pietų 
keliasdešimtis Clevelando visuo
menės atstovų (lietuviams at
stovavo O. Micheličienė, M. Miš
eikienė, P. J. žiūrys, V. Raste
nis), kur buvo paskelbta, kad 
šiam leidiniui išleisti pradedama 
rinkliava. Numatyta surinkti 
$20,000 (pradžia jau yra). Kiek
vienas, aukojęs tam reikalui 

$5.00, gaus tą knygą. Jos par
duodamoji kaina (jei bus kiek 
parduodama) turbūt irgi bus 
apie tiek pat. Savikaina, aišku, 
mažesnė, bet iš tų penkinių tu
rės būti apmokėti ir tie 3,000 ar 
daugiau egzempliorių, kurie nu
matomi paskleisti po Amerikos: 
ir užsienių bibliotekas. 

Gerb. O. Micheličienė, lietuvių' 
atstovė vyriausioje darželių są
jungos valdyboje, rūpinsis, kad 
straipsniai apie lietuvių darže
lį bei jame esančiuose pamink
luose pagerbtus asmenis būtų 
pavesti parašyti bei patikrinti 
kompetentingiems asmenims. : : 

šiuo metu bus kreipiamasi 
organizacijas (Clevelando), kad 
jos iš savo lėšų skirtų aukų tam 
leidiniui. Bet mes kviečiame ir 
visus skaitytojus tuo susidomė
ti. Kiek vėliau bus tiksliau pra
nešta, kur ir kaip reikia siųsti 
tą auką — prenumeratą. Dabar 
patariame tik pagalvoti ir apsi
spręsti, kad prie .to paminklo 
prisidėti verta. Nes Clevelando 
Kultūriniai darželiai yra tokia 
"Tautų Sąjunga", kurioje Lietu
vos vardas užima garbingą vie
tą ir kur jis nėra jokiu atžvil
giu skriaudžiamas. Proga pa
skleisti pasaulyje žinių apie Lie
tuvą yra reta, tad ja reikia nau
dotis, reikia ją remti. O juk i? 
kiekvienam pačiam prisidėju
siam bus malonu turėti tokią 
knygą, kurioje visa tai bus pa
vaizduota. 

Ta proga verta dar kartą su 
pagarba ir dėkingumu paminėti 
ano meto Clevelando lietuvių 
veįik§|u$ kad sugebėjo išnaudoti 
progą sukurti tokiam lietuvių 
tautos paminklui, kuris dabar-
tikrai vienintelis toks pasauly
je. Sekime tuo pavyzdžiu ir iš
naudokime dabar daug lengviau 
prienamą, bet irgi neblogą pro
gą. 

ATSAKYMAMS adresas s DIRVA, 6820 Superior Ave*, Cleveland 3, Ohio 
mmmfm 

Vytauto A. Braziulio 
AS LAIKIAU PAMALDAS UŽ 

S T A L I N Ą  
Įdomus stačiatikių dvisiškio 

pasipasakojimas. 60 puslapių 
Galima užsisakyti Dirvoje, siun-
knygelė. Kaina — 50 centų 
čiant 50c pašto ženklais, arba 

$1.00 už dvi 

Geriausia vaikams dovana — 
vaikų mėnesinis žurnalas 

Kaina: Amerikoje $3.00; kitur—$340 
Pinigus ir užsakymus siųskitai 

EGLUTĖ, P. O. Box 22, * 
Montello Station, Brockton 68, Mas*. 

Egipto karalius Farukas šį sekmadienį iškilmingai vedė pirklio 
dukterį Narimaną. Pereitais metais buvo pagarsėjusi istorija apiev 

tai, kaip karalius paveržė sužadėtinę iš vieno iš savo žemesniųjų 
diplomatinių tarnautojų. Tuo metu tai atrodė kiek panašu į seno
višką rytietišką pasaką, bet visdėlto tai būta realybes. 
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PVLINKESE 

JAUNUTIS PUODŽIŪNAS 

gegužes 19 d. dalyvauja pavasa
riniame parodomajame "Ballet 
Russe Academy" baleto koncer
te. ši baleto mokykla dabarti
niu metu jau maža ką rusiška 
beturinti — tik vardą ir pavel
dėtus metodus. J. Puodžiūnas 
toje mokykloje yra vienas iš 
pažangiausiųjų mokinių ir šia
me koncerte šoks svarbias par
tijas ištraukose iš "Silfidų", 
"Gulbių Ežero", "Petriuko ir 
Vilko"" baįtų, bei "Bolero" 
balete. 

Koncerto programoje klasiki
niai, charakteriniai ir modernūs 

'šokiai. Dalyvauja įvairių klasių 
mokiniai ir mokytojai. 

Koncertas bus Auditorium of 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

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

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

apdraudos agentas 

P E R S I K Ė L Ė  

į naują vietą: 

11712 Castlewood Ave. 
Tel.: GL 1-6337 

Radio Cleveland, 5000 Euclid 
Ave. Pradžia 8:15 vl. vak. (šeš
tadienį, gegužės 19 d.). Bilietų 
galima gauti Dirvoje (po $1.20) 
ir koncerto dieną Auditorium 
kasoje. 

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos Clevelando Skyriaus narių 
susirinkimas įvyksta šį sekma

dienį gegužės 13 d. 11:30 vai. 
Čiurlionio ansamblio patalpose 
(prie Lietuvių banko). Visi na
riai kviečiami būtinai dalyvau
ti. Susirinkimas aptars Tauti
nės Sąjungos seimo klausimus. 

KOMUNIZMO KRITIKŲ 
KLAIDOS 

Tokia tema ketvirtadienį, ge
gužės 17 d., 7:30 vl. vak. Lie
tuvių Klubo patalpose (žemuti
nėje Lietuvių salėje) laikys 
paskaitą dr. inž. Algirdas Nas-
vytis. Paskaitą rengia Lietuvių 
Tautinių Korporacijų Sambūris 
Clevelande. Tokių paskaitų atei
tyje numatoma ir daugiau. Visi 

[kviečiami apsilankyti. Įėjimas 
nemokamas. 

BIRŽELIO 24 d. JONINIŲ 
GEGUžIN® - PIKNIKAS 

Birželio 24 d. — Joninių va
karą Amerikos Lietuvių Tauti
nė Sąjunga rengia gegužinę -
pikniką. 

Gegužinė prasidės 2 vai. po 
pietų ir tęsis iki 10 vai. vakaro. 
Gegužinėje bus įvairi progra
ma, geras orkestras, bufietas. 
Yra ir patogi salė, jei pasitaiky
tų blogas oras. Vieta — netoli 
nuo Euclid gatvės — Green8 Rd. 
Privažiavimas labai geras, dide
lis automobiliams sustatyti lau
kas. 

Tą dieną kitos organizacijos 
prašomos gegužinių nerengti, o 
visus clevelandiečius jau prašo
me ruošti# dalyvauti Joninių 
gegužinėje. 

ŠĮ SEsTADIENĮ, 

gegužės 12 d., % v. v., 1234 B. 89 
St., įvyks Tautinių Korporacijų 
Sambūrio susirinkimas, kuria
me bus A. Augustinavičienės ir 
V. Rastenio pranešimai spaudos 
klausimais. 

ČIURLIONIEČIŲ " r 
sezono užbaigtuvės šįmet įvyks 
birželio 10 d. Lietuvių salėje. 

Po pamaldi! rengiamas iškil

tų orgnizacių, paskui trumpas 
koncertas (N. Aukštuolienė, J. 
Kazėnas, deki. R. Braziulevičiū-
tė, J. Biliūno motiną skaitė J. 
Stempužis). Skautai choru pa
sveikino motinas. Dėl sveikini
mų vyravo nuomonė, kad netiks
lu yra bandyti iš sveikinimų da
ryti irgi lyg prakalbas — pas
kaitas. Vienos geros paskaitos 
( o tokia šį kartą buvo) visiškai 
užtenka. 

Vakare koncertas irgi buvo 
mingas aktas, o vakare čiurlio- geras. Iš žinomųjų dalyvių labai 
niečių, jų šeimų narių ir draugų 
bendras pobūvis. 

GEGUŽĖS 25 d. 

penktadienį, 7:30 vl. vak. Lie
tuvių salėje kviečiamas visų 
Clevelando lietuviškųjų organi
zacijų atstovų pasitarimas bend
radarbiavimo klausimams ap
tarti. Kviečia AL Tarybos sky
riaus valdyba. 

GEGUŽĖS 27 d. 

sekmadienį, 11:30 vl. dieną, Lie
tuvių salėje numatomas šaukti 
apyskaitinis Lietuvių Kultūros 
Fondo Clevelando skyriaus su-I 
sirinkimas. 

M. DROSUČIUI, 

Clevelando AL Tarybos skyriaus 
pirmininkui, padaryta apendici
to operacija. 

GEGUŽĖS 20 d., 

sekmadienį, .4:00 vi. po pietų, 
Naujosios parapijos salėje ir 
sode Balfo 55 skyrius rengia 
vakarą - gegužinę. 

PEREITĄ SEKMADIENI 

lietuvių-aalė'buvo-dtt kartu pil
na prisipildžiusi: dieną — skau
čių ir skautų surengtas Motinos 
Dienos minėjimas, vakare — 
Naujosios parapijos koncertas. 

Motinos Dienos minėjime vi
soms motinoms buvo įteikta gė
lių ir atitinkami sveikinimai, o 
kelios gausiųjų šeimų motinos 
ypatingai pagerbtos. Buvo gra
ži A. Augustinavipienės paskai
tėlė ir keletas sveikinimų iš ki-

gražiai pasirodė solistė N. Aukš
tuolienė, deklamuoto j a J. Račy-
lienė ir J. Kazėno oktetas. Ma
loni naujiena buvo S. Prankaus-
kienė, mezzosopranas, pristaty
ta kaip chicagietė, bet, berods 
dabar jau clevelandietė. Ir jau 
pažįstamas Petras Maželis pasi
rodė naujais gabumais — kaip 
geras konferuotojas ir skonin
gai, maloniu tenoru dainuojąs 
solistas. 

FORD & PAE NASH, INC. 

Jau kelinta savaitė Dirvoje 
dedamas šios bendrovės parduo
damų NASH automobilių skel
bimas (žr. žemiau). Mus prašo 
atkreipti clevelandiečių skaity
tojų dėmesį į tai, kad ši krautu
vė yra visiškai Dirvos kaimy
nystėje, gretimos durys. Anks
čiau tai buvo Brinkman Nash, 
Inc., bet prieš kelis mėnesius ją 
perėmė nauji savininkai : pp. 
Ford ir Pae. Kai kam susidaro 
įspūdis, kad tai ir Fordo atsto
vybė, bet taip nėra, tai tik Nash 
atstovybė, o Ford yra tik vieno 
iš savininkų pavardė. Tačiau čia 

[parduodami ir vartoti automobi
liai, jų tarpe pasitaiko ir f ordų 
bei kitokių, taip pat (t; vartotų 
Nash. 
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JlEšKAU SEIMININKES 6" 
40 - 60 metų amžiaus. 

Vienam perdaug darbo užlai
kyti namas ir biznis. Rašykit: 

George, 11059 Dodgfr 
Van Dyke, Mich. 

WILLIAM G). ^ROGERS, 

naujas East Ohio Gas Co. pir
mininkas. Gimęs 1893 m., šioje 
bendrovėje pradėjo dirbti 1914 
metais. Nuo 1933 m. jis buvo 
jau bendrovės vicepirmininkas. 
Tos pačios bendrovės direktorių-
tarybos pirmininku išrinktas J. 
F. Robinson. 

RKO Keith's 105th 
Gegužės ,9 - 12 "Raton Pass" 

su Steve Cochran. 
Gegužės 13 - 15 "13th Letter" 

su Linda Barneli ir Charles 
Boyer . 

Mūsų specialybė 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAI; M' -

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endojra Rd. KE 1-8794 

PARDUODAMAS NAMAS 

Trijų šeimų, labai gerai iš
laikytas, lietuvių gyvenamoj 
vietoj, tarp Wade Park ir Su
perior gatvių. 

Kaina labai prieinama — vie
nas iš geriausių pirkinių. Lietu
viams pirmenybė. Norintieji pa
matyti prašom telefonuoti, su
sikalbėsite lietuviškai, ne§ čia 
lietuvių įstaiga. 

A. J. JARUS CO. 
Realtors 

4785 Pearl Road RA 1-8703 

2 KAMBARIAI IR VIRTUVĖ 

su baldais, tik suaugusiems 

' B715 Meridian Ave. 

GLADIOLUS BULBS 
20 for $1.00 

I each 20 varieties; all blue 
iit>bon winners; disinfected, 

ready to plant. 
WALLACE GROSSE 

20765 Lorain Rd. WI 1-1268 
Send $1.00 and we will mail 

B u l b s  

DARBAS PORAI 

Vyrui apie namus, žmonai 
vidaus namų ruoša. 

Skambinkit telefonu 
RA 1-16m 

"Society Plan" 
jums padeda taupyti! 

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

Nemokamos Knygeles 
išaiškinančios apie šį asme-

* nišką patarnavimą. 

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 

NO BETTER ] 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

THI IA N K rot AIL INI MOPl I 

L. 

ffemokama vieta automobiliui pa
statyt Jums esant banke, tuojau už 
namų, 127 Public Square. s 

Federal Deposit Insurance Corp. 
narys. 

i-
e-
l 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-0911 4 

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

mįįSSŠm 

A R  J Ū S  J A U  M A T Ė T E  

J 95 J NASH 
Amerikos taupiausi didelį automobilį? 

NASH RUMBLER 1951 metų degalo taupumo 
varžybose pasiekė dar neregėtą rekordą; 

31.05 mylių su 
galionu 

Kiekviena Nash Airflyte rfiiis — Statesman, Ambassador, 
ir Rambler —'buvo trofėjų laimėtojas savo klasėje... tai yra 
neatremiamas įrodymas, kad NASH yra jūsų geriausias 

laimikoe daugeliui ateinančiu nutilti 

NASH automobilių kainos yra nuo $1,759.50 

FORD & PAE NASH, Inc. i. . . T . < ^ # 
IE HOUSE THAT SERVICE BUILT" 

$818 Superior Ave, EN 1-4505 

/ 

Jūsų doleriai SIEKIA TOLIAU 
su MONCRIEF, 

ŠILDYMO IR ORO VĖSINIMO SISTEMA 4 y 
G A S A S 

THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio 

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

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

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

laikas bus linksmesnis ir malonesnis. 

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

$ 10.000 

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6'1-2 Superior Ave. HE 1-2498 

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

P J K KR SIS 
609-12 Society for Savings Bldg Cleveland, Ohl» 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai. 

Zs& 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-1515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

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

Pp ̂  JSžS ygz Z&s ̂  SSS 355 JS* ISS* TZZZ&Xff.SZ?. 

I J. S AMAS JEWELER | 
Persikėle į' naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, Žiedų, Laik
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

WilkeBis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimais 
—HAMMOND VARGONAI PSR ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SOI\\ 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Delia Ė. Jakubg & William J. Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
(W2t Edna Avenue ENdicott 1-1763 
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DIRVA THE FIELD 

Gen. STASYS RAŠTIKIS, buv. Lietuvos Kariuomenės 
Vadas, kurio straipsnis šiandien pradedamas spausdinti 
Lietuvių Archyve (žr. 4 pusi. Kviečiame visus atkreipti 
ypatingą dėmesį į puikų aprašymą Lietuvos tautinės 
šventovės — Karo Muziejaus — žuvusiųjų dėl Lietuvos 
laisvės pagerbimo apeigų aprašymą: skaitykime tai pa
tys. gaivindami prisiminimą, skaitykime tai tiems, kurie 
ten niekad nebuvo, ypač skaitykime mažiesiems ir jaunie
siems. Kas skaitys, pajus, kokia yra to skaitymo prasmė. 

Redakcijos Ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland J, Ohio. — Telefonas: ENdicott 1-4486 
Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Balys GA1D2IUNAS (buto telefonas: CArfield 1-7406).' 

1 IR 1 BUS...  6!? 

\nJKAS IR ARITMETIKA — daly
kai, kurie, rodos, maža ką bendra tarp 

savęs turi, o tačiau jie paskutiniu laiku 
labai dažnai drauge esti minimi. Ir taip 
jau į Vliką įsisukusi aritmetika gana ne
kasdieniškai atrodo, bet dabar štai išgirs
tame dar didesnių naujienų: jeigu ligi šiol 
buvo jau beveik priprasta prie fakto, kad 
vienas ir vienas yra penki, tai dabar jau 
esą norima, kad dienas ir vienas būtų... 
šeši. 

# * 

NESENIAI kaikuriuose laikraščiuo
se pasirodė žinia, kad atgaivinama Akty
vistų Fronto veikla. Ne vienam ta žinia 
tuoj sužadino mintį: štai naujas kandida
tas į Vliką. Ir, pasirodo, neveltui: Akty
vistų Fronto vadovybė jau padavusi pa
reiškimą, kuriuo siūlomasi j Vliko narius. 

Nepanašu, kad kas iš- to sumanymo 
išeitų, bet pats faktas iškelia klausimą — 
kas gi čia yra, ką tai reiškia? 

* * 

AKTYVISTŲ FRONTAS, arba Lie
tuvių Aktyvistų Frontas, sutrumpintai va
dintas LAF, susikūrė dar pirmosios bolše
vikų okupacijos metu. Formaliai jo vado
vybė tuo metu susidarė užsieniuose, jo 
prieky buvo min. K. Škirpa, jo ir ypač ša
lia jo veikusios pogrindžio jėgos įvykdė 
sukilimą pirmomis vokiečių - rusų karo 
dienomis, šio fronto vardu buvo paskelb
tas Lietuvos nepriklausomybės atgaivini
mas atmintiną 1941 metų birželio 22 die
ną. Tuo metu Lietuvoje šios kovinės or
ganizacijos vado vardu veikė L. Prapuo
lenis, jo atsakomybe buvęs paskelbtas lai
kinės vyriausybės sąstatas, net nepatikri
nus, kad kai kurie skelbiamos vyriausybės 
nariai buvo dar iš bolševikų neišvaduoto
se Lietuvos dalyse ar tiesiog bolševikų 
rankose. 

Kiek vėliau, pradedant beveik pa
čiomis pirmosiomis vok'ečių okupacijos 
savaitėmis, LAF "diferenciavosi". Tos di
ferenciacijos eigoje susidarė naujos po
grindinės kovos organizacijos, susigrupa
vusios maždaug politiškai ideologiniais 
pagrindais. Susidarė Nacionalistų, Laisvės 
Kovotojų, Lietuvių Fronto, Vienybės są
jūdžiai. Kai Vokietijoje po karo atsikūrė 
Vlikas, jame jau buvo visi čia paminėtieji 
kovos organizacijų vardai, bet nebebuvo 
LAF, kadangi visos užsienyje atsidūru
sios buvusio Aktyvistų Fronto pajėgos, iš
skyrus nebent pati jo vadą K. Škirpą, jau 
buvo matomos bent vienoje iš šių paminėtų 
grupių. 

VLIKAS sudarytas tokiu pagrindu, 
kad jame dalyvauja Lietuvos politinės ir 
kovos organizacijos. Politinės grupės, kaip 
tai matyti ir iš Amerikoje savaime susida
riusio atspindžio, Lietuvoje buvo ryškesnės 
keturios: krikščionių demokratų (arba ka
talikų), tautininkų, liaudininkų, socialde
mokratų. Katalikų grupės atstovams savo 
laiku nesutikus, kad jų grupė Vlike būtų 
reprezentuojama tik kaip viena politinė ir 
šalia jos dar viena kovos organizacija, buvo 
sutarta priimti po vieną atstovą nuo kiek
vienos 1926 metais seime buvusios lietuviš
kos frakcijos ir nuo kiekvienos pirma pa
minėtos kovos organizacijos. Tik Ūkininkų 
Partijos ir Ūkininkų Sąjungos atstovai ne
buvo įtraukti, nes tų grupių reprezentantai 
buvo sutikę laikyti savo grupes nebevei
kiančiomis. Tačiau, atkuriant Vliką Vokie
tijoje, "oportunistiniais" sumetimais, buvo 
įtraukti ir šių dviejų buvusių seimo frakcijų 
reprezentantai. Tokiu būdu, nuo vienos 
katalikų politinės srovės atsirado trys at-

LAIŠKAS 

stovai (Krikš. dem., Ūkininkų Sąjungos, 
Darbo Federacijos). Iš kovos organizacijų 
— Lietuvių Frontas iš karto buvo aiškus, 
kaip katalikų srovės grupė, o Vienybės Są
jūdis, besikeičiant reprezentantams, irgi 
palaipsniui visai prisišliejo prie tos sro
vės. Tokiu būdu ir pasidarė, kad — politinė 
ęrupė ir kovos organizacija, vienas ir vie
nas, — yra penki. 

Likusios politinės grupės tokios arit
metikos neturėjo iš ko sudaryti, ypač, kai 
vėliau Hacionalistų grupė dirbtiniu ir su
tartame statute nenumatvtu būdu buvo iš 
Vliko sąstato išstumta. 

Vlike dabai- yra tikra pusiausvyra: 
penki katalikų srovės nariai ir penki vi-
soki kitoki... Jau ne kartą daugelio yra 
konstatuota, kad tik dėl šios pusiausvyros 
Mažosios Lietuvos atstovas veltui beldžia
si į Vliko duris. 

Mažosios Lietuvos atstovo klausi
mas yra atskiras dalykas, šiandien pa
liksime jį nuošaliai. Šiandien sustojame 
ties kitu klausimu — ką reiškia Aktyvistų 
Fronto atgijimas ir jo pretenzijos į Vliką? 

* * / 
JAU DAUGIAU kaip penkeri me

tai LAF, kaip toks, neveikė. Bene Lietuvių 
Frontas kartais pretendavo esąs tiesiogi
nis ir pirmagimis jo įpėdinis. Buvęs LAF 
vado pavaduotojas šiuo metu yra Vliko 
narys, kaip Vienybės Sąjūdžio atstovas. 
Būdamas tokiu atstovu, jis dabar staiga 
pasiskelbė atgaivinąs Aktyvistų Frontą ir
sto jąs jo priešakyje. Atgaivintasis Fron
tas iš esmės kažin ar beturi ką bendra su 
1941 metų Aktyvistų Frontu, išskyrus Le
ono Prapuolenio vardą. Bet jis turi viską 
bendra su viena Vliko narių puse.. Jis "at
gyja", kad gautų tai pusei dar vien^ postą 
Vlike. žodžiu sakant, kad vienas ir vienas 
būtų jau nebe penki, o šeši! 

TOKIA, mums atrodo, yra šio "augš-
tos politikos vingio" prasmė. Gal tai yra 
sukūrimas naujo "derybų objekto" Ma
žosios Lietuvos atstovo klausimui atrem
ti? Gal bus sutikta ir tą įsileisti, jei bus 
priimtas šis naujas pretendentas? Ar gal 
bent bus naujas argumentas atremti ML 
atstovo pretenzijai: jei šio nepriimat, tai 
kaip aną galima priimti? žodžiu sakant... 
aritmetika. Aritmetika, kuri Vliko auto
riteto nekelia. 

Turiu tik mažą klausimėlį: 
kiek ten jūsų yra, gerbiamieji? 
Nat mes čia, Stamforde, jau ku
ris laikas sukam galvas, ir nega
lim prieiti protingos išvados, 
kiek lietuviu Amerikos didmies
čiuose. Girdėjome, kad ir kitose 
vietose žmonės turi panašių rū
pesčių. 

Visą reikalą sumailė vaikak 
žinot šių dienų jaunimą. Mokyti. 
Ir aritmetikos sukramto, ir lie
tuvišką raštą jkerta. (Lituanis
tinę mokyklą lanko). Taip vie
ną dieną mano kaimyno sūnus ir 
pastatė tėvui klausimą: 

— Kiek Cfricagoje lietuvių, 
tėveli? 

— Juk sakiau, daugiau kaip 
100,000 — išdidžiai apšvietė tė
vas. 

— Nieko panašaus, tėveli! 
Tu tik taip giriesi, — užprotes
tavo prieauglis. — Yra tiktai 
5,400! Mes, vaikai, apskaičiavo
me ir net du kartus patikrinome. 
O New Yorke, kur pasakojai 
esant daugiau 10,000, pasirodo 
tik 1,000 esama... 

Kilo triukšmas, žinoma. Se
nosios ir jaunosios kartos kon
fliktas. Tėvas, gelbėdamas se
nosios kartos autoritetą, atsine
šė diržą, o sūnus, gelbėdamas sa
vo kelnes, atsinešė lietuvišką 
laikraštį su ALT 1951 metų va
jaus planu, ir priedo — labai pa
prastus apskaičiavimus, į ku
riuos mes, senoji karta, reiškia, 
sukišome savo nosis. 

Tie labai paprasti apskaičiavi
mai atrodė mąždaug šitaip: 

Lietuviškas uždavinys 
1951 m. ALT skirtas urinkti 

Iš aįažp Stamfordo, kt*r gyvena tiktai 
ŠIMTAS LIETUVIŲ 

Lietuvos vadavimui: 
Chicago, 111 $27,000 
^few York, N. Y. .. $ 5,000 
Stamford, Conif . $ 500 
Žinoma, kad Stamforde yra 

apie 100 lietuvių. 
Klausimas; Kiek lietuvių New 

Yorko ir Chicagos didmiesčiuo
se? 

Ir, žiliotę, kai pasižiūri į vai
kų aritmetiką, tai išeina, kad jų 
teisybė. Jeigu šimtui Stamfordo 
lietuvių paskirta kvota $500, tai 
išeina, kad vienam lietuviui yra 
skirta $5.00. New Yorkui skirta 
$5,000, tai reiškia, kad ten yra, 
arba bent jau Taryba taip skai
čiuoja, 1,000 lietuvių^ o ne 10 
tūkstančių. Ir Chicagoj, kur pa
skirta $27,000, Taryba, matyt, 
skaito esant tik 5,400 lietuvių... 

Sukėlėme visuotinį aliarmą. 
Susirinkimą, suprantama, su-
šaukėm. 

i— Broliai, lietuviai! — susi
jaudinęs griaudė susirinkimo 
pirmininkas. Stovime prieš 
lemtingus, tragiškus ir paslap
tingus įvykius!... Mūsų tauta 
nyksta mūsų pačių akyse... 
Neskaitant deportacijų iš Lie
tuvos, čia pat, Amerikoje, de
šimtys ir šimtai tūkstančių lie
tuvių dingo iš po nakties, gali
ma pasakyti. Lituanistinės mo
kyklos mokiniai apskaičiavo, 
gerbiamieji, kad New Yorko 
mieste ( su visu Brooklynu!) iš 
daugiau kaip 10,000 beliko tik 

1,000 lietuvių, o Chicagoje iš 
100,000 tik 5,400 ... Tas pat 
ir su kitais didmiesčiais... Ar 
žino kas nors iš susirinkusiųjų, 
kas su mūsų brangiais tautie
čiais atsitiko?. 

Niekas nežiitojo, aišku. 
— Gal organizuotai išmirl, — 

spėliojo vienas. — Pasinaudojo 
influencos epidemija ir pastatė 
rekordą, norėdami savo tautą 
pasaulio akyse išgarsinti... 

— Kur jau ten, — netikėjo 
kitas. — Tokį rekordą būtų per 
televiženą parodę. Aš nemačiau, 
nors visą laiką vačinu. 

— O gal ALT valdžia ant 
aritmetikos suklupo? — sugal
vojo trečias. — Siūlyčiau atsi
klausti. 

— Ameriką laisvas kraštas, 
taigi ir valdžia gali su aritmeti
ka daryti, ką nori, — kažkuris 
gynė ALT valdžią. — čia kur 
nors kitur šuo pakastas... 

— Jau Lietuvoje ant mies
čionių akies neturėjau, — pasi
prašė balso buvęs ūkininkas. — 
Aš, žinote, įtariu, kad jie gal jau 
Lietuvą atvadavo ir, mums nie
ko nesakę, išvažiavo ... Mes čia, 
matote, toli nuo didmiesčių, be
veik kaime, užtat visos žinios 
pavėluotai ateina. ; Manydami, 
kad vis dar reikia, vadavimo 
reikaliukams po do'leriuką pri
metame, o jie ten gal jau seniai 
laisve džiaugiasi, užtat jiems ir 
aukoti nereikia. 

-m 4 

Generolas MacArthuras vyksta j senatą atsakyti j senato komisi
jos klausimus apie Korėjos karą ir bendrą Amerikos politiką To

limuosiuose Rytuose. Jis buvo klausinėjamas tris dienas, kiekvieną 

d ieną-beveik po 8 valandas. Apklausinėjimo stenogramos, nors ir 

nepilnos (kai kurios vietos saugumo sumetimais neskelbiamos), 

atspausdintos visai smulkiomis raidėmis, užima maždaug tiek, 

kaip du pilni Dirvos numeriai. Bendrais bruožais, generolas pa

laiko savo pagrindinius tvirtinimus, kad reikėjo (ir dabar esą dar 

nevėlu), bombarduoti kiny bazes Mandžūrijoj, užblokuoti Kiniją 

ir paleisti į darbą čiankaišeko armijų. Dabar klausinėjamas gene

rolas Marshallas, kuris tuo reikalu yra kitokios nuomones. Ir pats 

prezidentas Trumanas pirmadienio vakarą pasakytoje kalboje 

griežtai laikosi savo nuomones, anot kurios nereikia daryti nieko, 

kas galėtų būti karo išsiplėtimo priežastim. Jis neginčija, kad ka

ras vistiek gali išsiplėsti, tačiau, sako, tegu! tai bus priešo, o ne 
mūsų iniciatyva. 

' . r 

LIETUVOS ATSTOVS 
politinėje konferencijoje 

Colgate universitetas jau tre 
ti metai vasarą rengia konferen
cijas Amerikos užsienių politi
kai svarstyti. Jau pernai ta kon-
konferencija sutraukė žymių po
litikų iš Valst. Departamento, 
Jungt. Tautų pareigūnų, amba
sadorių ir kt. Tos konferencijos 
"apskrito stalo diskusijos" per 
tris dienas po du kartus per die
ną buvo perduotos per radiją ir 
susilaukė didelio dėmesio. Per
nai iš Pabaltijo valstybių buvo 
pakviestos ir dalyvavo Lietuva 
ir Estija. Lietuvai atstovayo ir 
ir europinės politikos klausimais 
diskusijose dalyvavo vicekonsu
las V. Stašinskas. Jis ir šiais 
metais yra įgaliotas tokioje kon
ferencijoje dalyvauti, šįmet ji 
įvyks liepos 21 — 26 dienomis. 

Dalyvavimas yra labai nau
dingas, nes konferenciją rengia 
Colgate universitetas, bendra
darbiaujant Vaistu Departamen
tui, Užs. Polit. D-jai ir Carnegie 
Tarpt. Taikos Fondui. Po konfe
rencijos pasilieka ryšia.i Lietu
vos Gen. Konsulatas yra gavęs 
iš daugelio ten dalyvavusių poli
tikų bei mokslininkų paklausimų 
Lietuvos reikalais. 

X. 

Nors ir gerų galvų ir dar ge
resnių sumanymų buvo, nieko 
nesugalvojame. Susirinkimas pa
vedė man, kaip korespondentui, 
parašyti laišką didmiestin ir vis
ką išsiaiškinti. , 

Tad labai prašyčiau ką 
iš miestiečių (jūs ten visą poli
tiką varote, partijas turite, tad 
žinote) mums pasakyti, kiek pas 
jus lietuvių, ir kaip čia su Lie
tuva? Ar dar reikia jos vadavi
mui atlkoti, ar jau ne? Jeigu 
dar reikia, tai ar visiems, ar 
tik kaikuriems, taip sakant? 
Ar tik tiems, kurie ligi šiol au
kojo ir yra toliau nuo miestų ir 
politikų? Tik, prašau, saugoki
tės piktos minties ir nepagalvo
kite, kad mes norime nuo savo 
500 dolerių išsisukti. Ne, ne! 
Mes tik taip sau, tik kompanijos 
jieškome. Vis smagiau, žinote, 
su kompanija. Kad ir aukoti.,, 

Bet palaukit!... Man atėjo 
galvon mintis, kad, pavyzdžiui, 
27,000 dolerių šimtui tūkstan
čių Chicagos lietuvių išeina 
maždaug po 25 centus... Gal, 
sakau, jūs visi gyvi, dėkui Die
vui, ir jokių mirimo rekordų ne-
pastatėte, o tik po kvoteriuką 
paaukojate ir viskas. Būtų la
bai linksma girdėt! Laisvė — 
brangus dalykas, žinoma, bet ir 
kvoteris didelis pinigas: cigare
čių pokelį gauni, ir dar grąžos 
duoda. Taigi, kvoteris būtų gra
žu. Ir mūsų vaikai Vasaria 16-tą 
maždaug po tiek aukojo. Bet 
jaunajai kartai būtų gražus ir 
auklėjąs pavyzdys, jei kitais 
metais, sakykim, dar po nikelį 
pridėtumėt (Jei jūs ten gyvi, 
žinoma). Tada mes galėtume sa
kyti : "žiūrėkitt vaikučiai, šie
met didžiųjų miestų lietuviai po 
trisdešimts centų Tėvynės lais
vei išsižadėjo. Tad ir jūs kendžių 
išsižadėkit ir nikelius taupykit. 
Nes 100,000 po nikelį yra 6,000 
dolerių.. 

Tad jūs mums parašykit, kaip 
ten reikalai sustovi, gerbiamie
ji. Visa bėda, kad nežinome, ką 
vaikams atsakyti. Matote, koks 
dabar jaunimas: jis tuoj su ta 
aritmetika... 0 mes jus supra
sime. Nors ten, sako, uždarbiai, 
kitokie, bet dideliam mieste ir 
išlaidos kitokios. Ant kiekvieno 
kampo saliūnas. Ir lietuviškų 
yra, girdėjome. Negi patriotas 
žmogus praeisi pro tautinę įs
taigą!?... Taigi. Ir skrybėlai
tės languose, turbūt, žymiai 
margesnės, negu šiaip sau kur. 
Ką čia bekalbėti... 

Tad parašykite, meldžiamieji. 
Jei ten, pas jus, miestuose, kas 
nors ne taip, jei net ir kvoteris 
galvai neišeina* vistiek parašy
kite. Bent žinosime, ką su vai
kais daryti. Tada uždrausim vi
sas aritmetikas ir neleisim lie
tuviškų laikraščių skaityti. Ka-
mikų užteks: greičiau kultūros 
pasieks, ir bėdos neturėsime. 

Jįiaukiame apšvietimo, reiškia. 
Nuolankiai jūsų 

Bražvilitui 
Stamford, Conn. 
1951 L. K. Mindaugo Metuose. 
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