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PADĖKOS ŽENKLAS 
Amerikos Raudonajam 

1^ v • • 
Kryžiui 

šiomis dienomis* Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus pirminin
kui bei vadovybei buvo įteiktas 
Iiietuvos kariuomenes sanitari
jas skyriaus viršininko gen. VI. 
Nagiaus straipsnis — referatas 
apie Amerikos Raudonojo Kry
žiaus misiją Lietuvoje atsiku
riant Lietuvos nepriklausomybei 

.•-•ft) pirmojo pasaulinio karo. Re
ferate nuodugniai atpasakota 
Amerikos pulk. Ryano ir jo tal
kininkų veikla anuo metu Lie
tuvoje bei to meto aplinkybės, 
kuriant sanitarinę pagalbą Lie
tuvos kariuomenėje ir apskritai 
Lietuvoje. (To straipsnio dalis, 
Bečianti daugiąusiai paties pulk. 
Hyano veiklą, buvo atspausdin
ta Dirvoje 1950 m. spalio;5 <1., 
Nr. 40). 

Straipsnis išverstas į anglų 
kalbą, iliustruotas pulk. Ryano 
ir Nežinomojo Kareivio kapo 
atvaizdais, yra tikrai gražiai pa
rengtas dokumentas apie Ame
rikos nuoširdžią pagalbą Lietu
vai, anuo metu žengiančiai sun
kius pirmuosius savarankiškus 
žingsnius. 

šia proga užsimenama, jog ir 
ateityje, kai Lietuva vėl susi
lauks naujo atsikūrimo valan
dos, tikriausiai Amerikos Rau
donasis Kryžius* pakartos anais 
metais gražiai pradėtą tradiciją. 
Šiuo atveju, manoma, Amerikos 
Raudonojo Kryžiauįs delegacija 
galės vykti į Lietuvą ne viena, 
ir jai nebereikės rinkti žinias, 
kas yra ta Lietuva ir kur kas 
joje yra bei su kuo čia reikia 
pradėti bendradarbiauti: dabar 
greičiausiai drauge galės vykti 
žymi pačios Lietuvos kariuome-
nšs sanitarijos kadro dalis, kuri 
šio dokumento įteikimo proga 
užmezga tampresnius ryšius su 
Amerikos Raudonuoju Kryžiu-

«• 
mi. 

Išrinkta Studentų Centro 
Valdyba 

Rinkimų Komisija praneša: 
Atidarius gautuosius balsavi

mo vokus ir patikrinus balsa
vimo lapus rasta, kad iš 180 už
registruotų studentų-čių balsa
vimuose dalyvavo 70%. 

Trijuose sąrašuose pasiūlyti 
kandidatai gavo tiek balsų: 

Į centro valdybą: — 
V. Adamkevičius — 49, Vyt. 

Gylys — 51, M. Gulbinskaitė — 
48, Vyt. Kavolis — 61, A. Ke
palas — 64, L. Končius — 32, 
Vyt. Lapatinskas — 55, R. Mie-
lelis — 43, J. Šmulkštys — 53, 
A. Vedeckas — 60, Vyt. žvirz-
<|ys — 85; 

Į revizijos komisiją: — 
Vyt. Germanas — 54, L. Gri

nius — 68, O. Stankaitytė — 51, 
E. Veleikis — 64, E. Vitfctt* 
59, P. žemaitis — 66. 

Pagal balsų daugumą, gru
puojant sąrašais ir individua
liai, L. S. S. JAV centro valdyba 
iš 7 asm. išrinkta tokia: 

Vyt. žvirzdys, A. Kepalas, 
Vyt. Kavolis, A. Vedeckas, Vyt. 
Gylys, Vyt. Lapatinskas, J. 
Šmulkštys. 

Revizijos komisija: 
L. Grinius, P. žemaitis, E. Ve-
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KINISKOS 
Mažas ir sunaikintas Korėjos 

miestelis — Kaesong šiuo metu 
yra viso pasaulio (įėmesio cent
ras. Ten vyksta derybos dėl pa
liaubų Korėjoje. V 

Jau spėjo paaiškėti, ko kinai 
nori; 1. Tučtuojau sustabdyti 
kovas sausumoje, jūroje ir ore, 
2. Sudaryti .neutralią zoną po 
10 kilometrų (6.21 myl.) abipus 
38 paralelės, 3. Kaip galima grei
čiau atitraukti visas svetimas 
kariuomenes iš Korėjos. 

# Kovų sustabdymas supranta
mas taip, kad turi būti sustab
dyta ir visokia žvalgyba. Vadi
nasi, kad niekas nematytų, ką 
kinai daro savo pusėje. O jau 
dabar yra pastebėta, kad dery
boms 'vykstant dideli kariuo
menės tansportai įraukia iš 
Mandžiūrijos į Korėją, 

Didžiausia, nors ir labai per
regima gudrybė yra neutralios 
zonos reikalavimas apie 38 pa
ralelę. Ir Sąjungininkai buvo 
nusistatę siūlyti neutralią zoną, 
bet tik tam, kad atskirtų vieną 
kariuomenę nuo kkog ir pašalin-

Iki L. S. S. JAV ventro vai-

šių laikų keistenybė: milionie-
rius komunistų globėjas F. V. 
Field, vadinamo "Civilinių Tei
sių Kongreso" sekretorius. Pa
sislėpus keturiems nuteistiems 
komunistams, buvo konfiskuo
tas užstatas, kurį buvo patieku
si ši organizacija. Teismas pa
reikalavo, kad Field pasakytų, 
kas buvo tų pinigų savininkai. 
Jis buvo pradėjęs aiškinti, kad 
tų savininkų yra daug šimtų, 
paskui iš viso atsisakė pasakyti 
(gal tai ja paties pinigai?). Tas 
atsisakymas atsakyti į teismo 
klausimą laikomas teismo įžei
dimu ir už tai teismas jį nubau
dė 90 parų kalėti. Jis padavė 
apeliaciją ir yra paleistas dabar 
jau pats tik už užstatą, tačiau 
vieną naktį kalėjime pernakvoti 
jam *teko. 

dyba pasiskirstys pareigomis ir 
paskelbs savo nuolatinį adresą, 
šiuo metu ji pasiekiama tokiu 
adresu: Vyt. Kavolis, 933 W. 
34 PI., Chicago 9, 111. 

tų pavojų vėl pradėti mūšiams. 
Tuo tikslu numatyta siūlyti spe
cialią mišrią žvalgybos komisi
ją, kuri turėtų nuolat tikrinti 
abiejose pusėse, ar paliaubos 
nėra išnaudojamos pasirengti 
naujam puolimui. Kaip tik ki
nai ir nenori jokios žvalgybos ... 
O neutrali zona apie 38 paralelę 
reiškia, kad sąjungininkų ka
riuomenė turėtų būti atitrauk
ta visu frontu, daugumoje vietų 
beveik net apie 30 mylių. O ko
munistų armijos turėtų galimy
bės gerokai pažengti į priekį ir 
tuo būdu be jokių pastangų at
siimti savo garsųjį geležinį tri
kampį, kuris yra patogiausia 
vieta koncentruoti kariuomenei 
naujam puolimui. Uždraudus 
žvalgybą, jiems tai būtų labai 
patogu daryti. Ar sąjungininkų 
delegacija su tuo sutiks, neži
nia, bet jeigu ji laikysis pirmų
jų savo pareiškimų, ji neturėtų 
kibti ant to kabliuko. Ji pareiš
kė, kad kalbėsis tik grynai ka
riniais klausimais, tikslu pa
siekti mūšių sustabdymo, bet 
nekalbės jokiai ekonominiais ar 
politiniais klausimais. Grįžimas 
prie 38 paralelės, pripažinimas 
'jos lyg ir kokia legalia siena 
tarp šiaurinės ir pietinės Korė
jos būtų tam tikra politinė kon
cesija, nekalbant jau apie tai, 
kad tai būtų neabejotina kari
nė koncesija. 

Pagaliau ir trečias reikalavi
mas — atitraukti svetimas ka
riuomenes iš Korėjos —. irgi tu
ri "užpakalinę mintį". Pietinėje 
pusėje visos svetimos kariuo
menės, be abejo, yra Jungt. Tau
tų kariuomenė. O šiaurinėj Ko
rėjoj, pagal kinų teoriją, jokios 
svetimos kariuomenės nėra: čia 
esą tik šiaurinės Korėjos ka
riuomenė ir ... "kinų savano
riai", kurie juk nėra kariuome
nė ir Kinijos vyriausybė jiems 
negali įsakyti pasitraukti, nes 
ji jiems neįsakiusi tenai ir ei
ti... Ir derybose dalyvaują ki
nų generolai irgi esą tik "sava
noriai". Kinija — komunistų 
valdomoji Kinija — Korėjos ka
re visiškaL nedalyvaujanti... 

Pačios derybos sutvarkytos 
irgi savotiškai. Visų pirma, jau 
pats priėjimas prie tų derybų 
taip įvyko, kad kinai turi progos 
sakyti, esą, gen. Ridgway pra
šosi 'taikos. Kaip atsimename, 
Maskvos atstovas Jungtinėse 
Tautose pasakė kalbą, kurioje 
užsiminė, kad dabar būtų tin
kamas laikas pakalbėti apie pa
liaubas. Toliau jis nieko nesakė, 
visą savaitę neva sirgo, o vėliau 
išvyko į Maskvą ir gal jau nei 
nebegrįš. Dėl to jo užsiminimo 
diplomatai aiškinosi Maskvoje, 
bet tenai irgi nedaug ką išsi
aiškino. Kinai tylėjo, kaip nieko 
nežinodami. Tada gen. Ridgway 
prabilo. Tiesa, jis savo kreipi
mąsi suredagavo atsargiai: 
"Esu painformuotas, kad jūs 

norėtumėt kalbėtis dėl paliau
bų .,.", tačiau kadangi Ridge-
way pirmas kreipėsi, tai visa 
kinų komunistų propagandinė 
mašina trimituoja, kad "ameri
kiečiai yra taip sumušti, jOg 
jau prašosi taikintis"... 

Maža to. Bent vidaus reikalui 
kinų komunistai pasirūpino ir 
daugiau propagandinės medžia
gos. Jie parinko derybų vietą — 
Kaesong. Dabar pasirodo, jog 
sąjungininkų pusėje daugelis 
manė, kad Kaesongo miestas yra 
"niekėno žemėje", bet dabar įsi
tikino, kad tai yra kinų kariuo
menės užimtas miestas ir kinai 
yra šeimininkai, o sąjungininkų 
delegacija yra tik svečiai — par
lamentarai. Sąjungininkų dele
gacijos sutikimas buvo kinų fo
tografuojamas Ir, berods, net 
filmuojamas. Tai buvę taip su
tvarkyta, kad nuotraukose at
rodytų, lyg kinai priima Jungt. 
Tautų kariuomenės kapituliaci
ją.. . Pažymėtina, jokių sąjun
gininkų spaudos atstovų nei fo
tografų į derybų vietą neįsilei-
džiama. Buvo žadėta, kad 16 jų 
bus'įleista vėlesnių posėdžių me
tu, bet ir tai ne į pačią posė
džių vietą, tačiau dabar ir tai 
tuo tarpu atšaukta. Kinijoje jau 
prasidėjo propagandinis šių de
rybų nušvietimas, anot kurio, 
amerikiečiai ir kiti yra taip su
mušti, kad prašosi taikos ... 

šitokiose aplinkybėse sunku 
tikėtis, kad iš tų derybų būtų 
kokių rezultatų. Tiesa, daugelis 
dar yra linkę tikėti, jog bus su
sitarta mūšius sustabdyti (tuo 
tarpu jie mažesniu mastu tebe
vyksta ir paskutinėmis dienomis 
sąjungininkai vėl trupučiuką^ pa
žengė į priekį). Bet mūšių su
stabdymas gali būti pasiektas 
tik patenkinant kinų reikalavi
mus, kurie yra tikrai nepriim
tini. Patenkinimas būtų tikrai 
nenaudingas ir pavojingas nusi
leidimas. 

Kas bus jei derybos nepavyks? 

Sis klausimas dabar gyvai 
svarstomas. Jei pasirodys, kad 
šios derybos buvo suorganizuo
tos vien tik tam, kad kinai gau
tų daugiau laiko sustiprinti sa
vo pajėgoms, tai nuosekli išva
da būtų tęsti kovą jau platesniu 
mastu, nebeapsiribojant nei vie
ta, nei ginklų rūšimi, ilci atomi
nių ginklų imtinai. 

Ar būtų pasiryžimo tai dary
ti? Visų pirma, daugumas šio 
karo dalyvių, pirmoje vietoje 
anglai, atrodo yra linkę pasiek
ti paliaubų Korėjoje beveik bet 
kokia kaina. Amerikos vyriau
sybė lyg ir nebūtų linkusi pigiai 
nusileisti, tai yra, už paliaubas 
perbrangiai mokėti, bet vidaus 
politikos sumetimais taip pat 
labai norėtų pasiekti paliaubų. 
Mat, Korėjos karo šioks ar toks 
pabaigimas demokratų partijai 

Baigiamais nebaigtas karas 
Prezidentas Trumanas pasttrf# 

senatui priimti nutarimą, kad 
karo padėtis tarp Jungtinių Val
stybių ir Vokietijos būtų laiko
ma baigta. Paprastai karas for
maliai laikomas baigtas pasira
šius taikos sutartį. Bet dėl Mas
kvos sabotažo taikos sutarties 
ligi šiol nebuvo galima sudaryti. 
Tad formalią karo padėtį nu
matoma baigti be taikos sutar
ties. Tą patį padarė Anglija, 
Prane,zija ir kitos valstybės. 
Okupacinės kariuomenės Vokie
tijoje ir toliau pasiliks, bet Vo
kietija daugiau nebebus laiko
ma priešų valstybė ir Vokietijos 
piliečiai nebebus laikomi priešo 
piliečiais. 

Su Japonija irgi numatoma 
greitu laiku susitvarkyti. Jau 
yra parengtas taikos sutarties 
projektas ir rugsėjo 4 dieną San 
Francisco mieste prasidės kon
ferencija tai sutarčiai pasirašy
ti. Kadangi sutartis jau yra 
daugumo suinteresuotų kraštų 
apsvarstyta, numatoma, kad to
ji konferencija truks tik keletą 
dienų. Abejojama, ar toje "konfe
rencijoje dalyvaus Sovietų Są
junga, kuri lig šiol sabotavo tai
kos sutarties rengimą. Komu
nistinė Kinijos vyriausybė taip 
pat pretenduoja dalyvauti tai
kos su Japonija sudaryme ir ga
limas dalykas, kad Korėjos de
rybose bus keliamas tas reika
lavimas. Tačiau tuo atveju su
tarties pasirašymas turėtų būti 
atidėtas ir derybos pradėtos iš 
naujo. Abejojama, ar JAV su
tiks tą reikalą atidėlioti. 

Taip nesklandžių būdu bai
giamas nebaigtas karas ... An

trašte karas kilo todėl, kad pir
masis buvo nutrauktas pusiau-
kel/je. šis taip pat nutrauktas 

I 
pusiaukelėje ir dabar stengia
masi provizoriškai užraukti ga
lus ... Ir Korėjos karą nori 
baigti pusiaukelėje. Taip yra 
paliekami daigai tolimesniems 
karams iškilti. 

IRANO KRYŽKELĖ 
Vamzdžiai, kuriais Irano ži

balas tekėjo j perdirbimo įmo
nes Abadane, šią savaitę liko 
tušti. Laivai nebeima žibalo pro
duktų, tankai pilni, ir tai verčia 
šaltinius sustabdyti. Mat, Ira
no vyriausybė atmetė Haagos 
Tarptautinio teismo nutarimą, 
kuriuo nacionalizuojamiems šal
tiniams valdyti buvo pasiūlyta 
sudaryti mišrią komisiją. Ang
lai nepasilieka. Jau apie 1000 
specialistų išvyko, likusieji apie 
1600 taip pat apleidžia darbą, 
žibalo įmonės lieka be specialis
tų, be priemonių, be kapitalo. 
Iranas nieko negali daryti su 
savo turtu .Spaudoje jau pa
sirodė piešiniai, rodantieji, kad 
Maskvos viena koja žengia iš 
Korėjos' ir kita jau pakelta į 
Iraną... 

Prez. Trumanas siunčia Har-
rimaną bandyti sutaikinti užsi
spyrusią Irano vyriausybę su 
anglais. 

e * 
Suomijos rinkimuose social

demokratai gavo 53 vietas (tu
rėjo 54), agrarai — 52 (56), 
komunistai — 45 (38), konser
vatoriai 26 (33) ir kitos smul
kesnės grupės — 24 (19K 

būtų naudingas ateinančių metų 
rinkimuose ... Bet Korėjos ka
ras galutinai baigtis, atrodo, ga
li tik patenkinus komunistų rei
kalavimus. O jie yra: vieta 
Jungt. Tautų Organizacijoje, 
Formozos atidavimas bei čian-
kaišeko vyriausybės visiškas iš
stūmimas, kariuomenės atitrau
kimas iš Korėjos, tai yra, pieti
nės Korėjos palikimas visiškai 
komunistų malonei. 

Kas būtų šio karo laimėtojai, 
jei jis taip pasibaigtų? Daugiau
siai pralaimėjusi būtų pati Ko
rėja: ji visa sunaikinta, žuvo 
apie 3 milijonai jos žmonių, dau
gelis milionų liko be pastogės, 
visas ekonominis gyvenimas su
ardytas. Toliau iš eilės daugiau
siai būtų pralaimėjusi Amerika, 
nes žuvo daug jos karių, padary
ta nepaprastai daug išlaidų, o 
rezultatas būtų tas pats, kaip ir 
visai nekariavus, jei ne blogiau. 
Nebūtų didelė laimėtoja ir Ki
nija, nes ir jos daugiau kaip pu
sė miliono rinktinės kariuome
nės žuvo. Jei ji ir pasiektų mi
nėtų politinių laimėjimų, tai iš 
kitos pusės ji lieka daug stip
riau pririšta ant Maskvos pava
džio, nes šiam karui jl turėjo 

Maskvoje pirkti ginklus ir gana 
giliai įsiskolino. 

Tad beveik vienintelis laimė
tojas lieka Maskva, kuri tie
siogiai prie šio karo nepridėjo 
nei piršto, (tik "virvutes trau
kė"), bet Amerikai ir kitiems 
kraštams pridarė daug bėdos bei 
nuostolių. Tačiau ir Maskvai šis 
karas atnešė ne vien laimėji
mus. šis karas pažadino Ameri
ką ir kitus, kraštus ginkluotis 
bei budėti. Maskva pamatė, kad 
vakarų pasaulis savo karinio pa
sirengimo laipsnį pakėlė daug 
augščiau, nei buvo pirma, ne
skaitant ir Korėjos karo nuosto
lių. Toliau tęsti Maskvai nebeap
simoka. Todėl ji ir stengiasi da
bar tą gaisrelį prigesinti (kiek 
galima sau naudingiau, arba rfet 
ir pasitenkinant dalimi). Mask
vai dabar reikia, kad vakarai 
ypač Amerika, pajustų atoslū
gį ir sustabdytų ginklavimosi 
skubėjimą... 

Amerikoje visi tą mato, su
pranta, visi apie tai kalba, bet 
ar padarys išvadas Ir laikraš
čiai ir valdžios žmonės atvirai 
sako, kad tas, kas dabar dedasi 
Korėjoje, yra tik apgaulė, yra 
tik Stalino noras išlošti laiko, 

Gynybos pajėgų mobilizacijos 
viršininkas Wilsonas pareiški: 
''Gynybos mobilizacijos progra
ma turi būti vykdoma neat?i-
žvelgiant, ar Koėjoje mūšiai su
stos, ar ne." 

VLIKo ir DIPLOMATU 
PASITARIMAI 

Pranešama, kad birželio 22-2$ 
dienomis įvyko pasitarimas Vil
ko ir Liet. Dipl. šefo bendradaiN 
biavimo reikalu. Dalyvavo mini v 

S. Lozoraitis, einąs Lietuvos at
stovo pareigas Švedijoje VI. Ži
linskas ir Vliko nariai: P. Kar
velis ir J. Norkaitis. 

Iš pranešimo matyti, kad min. 
Lozoraitis įteikė Vliko atste* 
vams pasiūlymą, kuriame išdės* 
tyta, kokiais pagrindais turėtu 
remtis kalbasis bendradarbiavi# 
mas. Matyti, tuo tarpu nieko 
tuo reikalu nenutarta, nes nu
matytas kitas pasimatymas, ku
ris į vyksiąs Vliko būstinėje rug-
piūčio 10 dieną. 

LITERATŪROS 
VAKARAS 

DIEPHOLZE 
Birželio 24 d. Vasario 16 Gim

nazijoj Diepholze įvyko literatū
ros vakaras, kuriame dalyvavo 
dr. Vydūnas, poetė VI. Prosčiū-
naitė ir rašytojas Ant. Giedriui. 

Dr. Vydūnas laikė paskaitą: 
"Mūsų uždaviniai", poetė V. 
Prosčiūnaitė paskaitė savo poe
zijos (pažymėtina ne tik pati 
kūryba, bet ir meniškas jos per
teikimas publikai), o rašytojas 
A. Giedrius paskaitė vieną poeto 
garsių pasakų ir keletą pasak#* 
čių. Neseniai mirusio poeto Juo
zo Krumino poezijos ir fragmen-
ta iš nebaigto romano "Sidabri
nis lietus" paskaitė A. Venclaus-
kas. Rašytojai auditorijos buvo 
labai šiltai priimti. 

Ši gimnazija tampa pasiliku
sių Vokietijoje lietuvių ne till 
mokymo, bet ir kultūros centru. 

nuslopinti vakarų budrumą bei 
ryžtingumą. Tad išvada būtig, 
kad nereikia tai klastai pasiduo- ' 
ti. Tačiau tuo tarpu viskas da
roma, lyg būtų nusistatyta pa
siduoti ... 

Tačiau gen. Ridgeway pačioje 
pradžioje pareiškė, kad ar pa
liaubos bus ar ne, gali paaiškėti 
per 24 valandas, bet gali nepa
aiškėti ir per 24 dienas. O vis-
nas" iš derybų dalyvių, paklaus* 
tas, kaip derybos sekasi, atrėž<ht 
"klauskit po šešių mėnesių r* 
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KAS ir KUR 
• Šiaulių katalikų bažnyčia, ku
ri -buvo garsi savo augštu bokš
tą, karo metu stipriai nukentė
jusi. Dabar, kaip skelbia laik
raščiai, bokštas nugriuvęs. 

• Vokietijoje* šiuo metu vykdo
mas tikslus ten gyvenančių lie
tuvių surašymas, 

• 

• Vasario 16-osioi gimnazijai 
Vokietijoje, vadovauja Dr. A. 
Palaitis. Jis yra tos gimnazijos 
direktorium. 

• Belgijoj. gyvenąs tremtinys 
Pr. Limontas, laisvalaikiais nuo • 
darbo, pasistatė patogų 5 metrų 
ilgio motorinį laivą. 

• Ventos leidykla,, Vokietijoje, 
baigia spausdinti šias knygas: 
A. Barono "žvaigždės ir vejai" 
(novelės); G. Tulauskaitės "Po 
svetimu dangum"" (eilės); V. 
Joniko "Sielvarto giesmės" (ei
lės) ; kun. A. Sabaliausko "Nuo 
Imsrės iki Orinoko (kelipnių ap
rašymai) ; A. Maceinos *Niek-
šybės paslaptis"; Jurgio Jan
kaus "Namas geroj gatvėj" (ro
manas) ; A. Vaičiulaičio "Valen
tina" (papildytas, ankščiau 
spausdintas romanas) ir A. Vai
čiulaičio "Rinktiniai raštai". 
Kas ir kur 

• Birželio pabaigoj Balfo pirm. 
kan. Končius lankėsi Chicago j. 
Sutarta, kad rugpiūčio mėn. vi
sose Chicagos lietuvių bažny
čiose bus specialios rinkliavos 
Balfui. 

• Birželio 27 d. ALT Vykd. 
K-to posėdyje dalyvavo Balfo 
pirmininkas ir prof. Lemkinas. 

• Los Angeles mieste įsisteigė 
teisininkų seniūnija, kurios stei
giamajame susirinkime užregis
truota nariais 15 lietuvių teisi-

* ninku (13 tremtinių ir 2 senųjų 
ateivių). Seniūnu yra teisinin
kas Dapšys, pavaduotoju — tei
sininkas Kazlauskas. 

• Chicagos Balfo vadovybėje 
veikia 5 seni amerikiečiai lietu
viai ir 8 naujakuriai. 

Schwarzwaldo kalnuose jieškome lietuvių I I I  

• Liepos 20 d. (7:30 vai. vak.) 
Brooklyne, Piliečių Klubo salėje 
rengiamas Dariaus — Girėno 
skridimo metinių minėjimas. 

• Panevėžyje, kaip rašo komu
nistinė spauda, veikia dramos 
teatras, šalia rusų veikalų teat
re suvaidinta Vienuolio — Žu
kausko "Prieblandoje" ir Juozo 
Paukštelio "Audra ateina". 

• Vasario šešioliktosios gimna
zija, Vokietijoje, Joninių šven
tėse surengė literatūros vakarą. 
Kūrybą skaitė: Vydūnas, Pros-
čiūnaitė ir Giedrius. 

# 

• "Vilnis" komunistų laikraštis, 
skundžiasi, kad nežinomi asme
nys išdaužė redakcijos langus, o 
patį Pruseiką reikėję nuvežti 
net į ligoninę. Esą "nukentėję" 
ir daugiau Maskvos tarnų. 

• Edmontono meno muziejuje 
dail. A. šepetys atidarė antrąją 
savo kūrinių parodą. Išžtatyti 
22 liauji kūriniai. 

• Kun. S. Valiušaitis, dirbęs Co
lumbus, Ohio, gavo pastovų dar
bą N. Y. valstybėje. 

• Vokietijoje, Frankfurto mies
te, vyko socialistų kongresas. 
Kongrese dalyvavo apie 10.000 
asmenų. Atstovų buvo iš 34 ša
lių. Kongrese atstovauti ir lie
tuviai socialistai. 

• Chicagoje vykstančiame šach
matininkų turnyre mūsų tautie
tis Tautvaiša tebepirmauja. J&m 
beliko žaisti vienos rungtynės. 
Jas laimėjęs.bus Chicagos meis
teriu. 

• Australijoje daininke Geno
vaitė Vasiliauskienė laimėjo ta
lentų varžybose pirmąją vietą. 
Jai buvo įteikta dovana 60 sva
rų vertės. Genovaitė Vasiliaus
kienė dainavimą studijavo Kau
no konservatorijoj. 

• Apytikriais skaičiavimais Ka
nadoje yra apie 16,000 lietuvių. 
Jų tarpt 7,0*00 senųjų ir 9,000 
naujųjų ateivių. 

B ALF Įgaliotinis Prancūzų 
Zonai pasikvietė mane nepapras-
ton talkon: pasileisti į 10-ties 
dienų kelionę po visą prancūzų 
zoną, pradedant Konstancos 
miestu, prisiglaudusiu prie Bo-
deno ežero, ir baigiant Koblen-
zu ant Reino krantų. Kelionės 
tikslas — aplankyti kiekvieną 
lietuvio šeimą, susipažinti su 
jais, surinkti tikslius davinius 
apie jų ekonominę ir kultūrinę 
padėtį, jau nekalbant apie pa
galbą emigracijoj. Turint gal
voj, kad visoj zonoj tėra viena 
stovykla, ir ta pati emigruojan
tiems, o visi kiti tremtiniai iš
barstyti po miestelius ir kaimus, 
per šimtus kilometrų vieni nuo 
kitų, — šitas planas atrodė tru
putį fantastiškas. Tačiau BALF 
įstaigose buvo toks įkarštis ir 
užsidegimas žūt būt surašinėji
mą įvykdyti, kad šitas įkarštis 
sutirpdė visus mūsų abejojimus. 
Antra vertus, pats vidurvasaris, 
kai saulė žeme ritinėjimas, kai 
vyšnios pačiam įnokime ... 
Ėmiau ir sutikau' šiam darbui 
talkinti. 

Birželio 1Q d. apsiginklavę 
jeep'u, benzino atsargom, an
ketų lapais, į prisidėję kišenes 
saldainių vaikams, o cigarečių 
suaugusiems, pasileidom į kelio
nę. Pradėjom nuo vietovių apie 
Bodeno ežerą, p vakare jau pa
siekėm didesnę lietuvių koloniją 
Biberache. Ten vokiečių prie
glaudose sutelkti daugiausia se
neliai ir ligoniai. Patalpos šva
rutės, langai šviesūs ir dideli, 
ko valgyti, buvo tikrai skurdi. 
Seneliai gali beveik visi emigruo
ti, jei tik atsiranda giminių ar 
geradarių, garantuojančių už 
juos 1000 dolerių. Bet štai čia 
mes pirmu kart buvom nuste
binti : 

— Ką aš ponuliai važiuosiu, 
— sako senutė. — Man jau 65 
metai, nenoriu sūnui su šeima 
ant sprando sėsti... 

Jokio skundo, jokių nepasiten
kinimų ar priekaištų. Tik pasku
tinis visų bendras prašymas: 
neužmirškit .mūsų, nors atlanky-
kit kada... 

Ir tik netyčia iš senutės suži
nojom, kad jos sūnus jau yra 
mobilizuotas į Amerikos armi
ją. Tada, ir neturėdami filosofi
nių palinkimų, susimastom. Kaip 
nuostabiai sukas gyvenimo ra
tas; tautiečiai iš Amerikos per 
metų metus aukojo centą šiai 
senutei šelpti; dabar jinai ati
davė savo sūnų Amerikos idea
lams ginti. 

Kitą vakarą ištikimasis jeė-
p'as užneša mus į klaipėdiečio 
Šeflerio šeimą. Pavardė vokiška 
— taip ir nusprendė anais lai
kais visagalis IRO, kad jie yra 
vokiečiai. Susilekia keturi vai
kai, kaip žvirbliai (tėvai iki su
temų dirba). Prašnekinami juos, 
pasisakom, kad esam iš BALF 
organizacijos. Šitas žodis ste
buklus daro: vaikai atsiveria, 
nelyginant žiedai prieš saulęr ir 
mes išgirstam tyriausią lietu
višką kalbą ... Grįžta tėvai. Ne
įkyri- jokiais pašalpų prašymais. 
Tik vieną svajonę ir viltį puo
selėja, kad patektų į projektuo
jamas lietuvių sodybas. Ne tam, 
kad už dyką duoną valgytų. Kad 
tik savųjų tarpe būtų. Kad tik 
vaikus lietuviais į savo ('žemę 
parvežtų... , 

Milžiniškų kalnų papėdėj pri
siglaudęs mažas, tipingas 
Schwarzwaldo namelis, kuriame 
randam našlės Cypienės (Ziepa) 
šeimą. Kambarėlis mažas, bet 
blizga švara, lyg lietuviška sek
lyčia. Moteris prasilavinus •— 
buvusio Klaipėdos policininko 
žmona. Parodo ji mums antklo
dę, mažytį pagalvėlį ir viaiko 
batus! * ^ 

— Tai vis tortas įgytas už 
BALF cigaretes, — pasakoja ji. 
— Išsimainiau. O kai ateina 
nors ir maža piniginė pašalpa, 
tai visą mėnesį šventė, nes sko
las išsirrjokan^ 

Pasibeldžiam Į K. Grintalio 
duris Zwiefalten — Bach kai
mely. Randam tik žmoną, jis 
pats dirbtuvėj pluša. Kai pasa
kom labas rytas, moteris ap
stulbsta, po to 'prapliumpa aša
rom — tokiom smaugiančiom 
džiaugsmo ašarom, kurios nelei

džia jai ištarti žodžio. 
Iš pradžių- ir mums užlūžta 

kalba. Po to Įsibėgėjam. Atsi-
gabenam vyrą iš dirbtuvės (jis 
minkštų baldų dirbėjas). Išti
sais mėnesiais jie negirdėjo lie
tuviško žodžio. Nežinojo, kad 
yra Vokietijoj lietuviškas laik
raštis, lietuviškos mokyklos, 
kad yra organizacijos, čia ir ana
pus Atlanto, kurios jais Dievo 
užmirštam kampely rūpinasi, 
kad yra žmonių, kurie savo noru 
atsisakė emigracijos, kad tik jie 
— išblaškyti po visus kampe
lius^— neliktų be globos... 

Moteriškei visa tai atvodo kaip 
sapnas. 

— Aš sutinku sausos duonos 
plutą valgyti, sako ji kuk
čiodama, — tik nepalikit mūsų 
čia vienų, neleiskit mano vaikui 
nutausti vokiškoj mokykloj. Bet 
kur, bet kokiom sąlygom, tik 
perkelkit mus, kur yra savų
jų.. . 

Tėvas atneša vaiko dokumen
tus ir, nesvarstydamas ir neabe
jodamas, prašo rekomendacijos, 
kad vaiką priimtų į lietuvišką 
gimnaziją. 

— Gerai apsigalvokit, — ban
dom perspėti, — nuo jūsų ligi 
Diepholzo 18 vai. kelio. Nepasi-
ilgsit, nesibaiminsit? 

— Kaip nepasiilgsi, — įsikiša 
motina. — Bet jeigu vaikas ga
li sava kalba mokytis, tegul man 
širdis plyšta, tik tegul įis va
žiuoja ! 

Jeigu mes jau buvom mirti
nai pavargę,. prieš pasibelsdami 
į šios šeimos duris, tai su jais 
atsisveikinę pajutom, kaip į mus 
įsroveno nauja jėga — iš to ne
paliesto, tyro tautiškumo, iš tos 
didžiosios ištikimybės savajai 
kalbai ir kultūrai, kuriai paau
kojama viskas, neišskiriant net 
motinos ^ širdies sentimentų. 

Mažlietuvio Pažėros šeima 
Wickenrodt kaimely Reinlando 
provincijoj. Apylinkės nykios, 
negyvos, lyg neseniai pro jas 
būtų prasiautęs maras. Ištisais 
kilometrais nei trobesio, nei 
žmogaus. Kaip tik gera vieta 
temtiniams nukišti... 

Pažėrų moterys apsipila 
džiaugsmo ašarom. Jų f metų 
anūkė ilgai klauso mūsų pasi
kalbėjimo, nedrįsdama pratarti 
žodžio. Po to atsargiai prieina 
prie ponios B. ir klausia: 

— Ar jūs turit vaikų 
«— Turiu, vaikei. Maždaug to

kią mergytę, kaip ir tu. 
— Ar jinai turi lėlęf.. . 
Mes visi tą akimirką pritylam 

— prieš tylią, bet gilią tragedi
ją vaiko, kuris auga be žaislų... 

Mes buvom prisigėrę įspūdžių, 
nelyginant kempinės, ir negalė
jom tylėti net ir tada, kai jeepas 
skambėjo ir braškėjo, besiris
damas akmenuotais keliais, taip, 
kad mes beveik negirdėjom savo 
žodžių. Mes svarstėm, kodėl pa
prasti, nemokyti žmonės daug 
stipriau prisirišę prie gimtosios 
žemėą ir sunkiau išsižada tauti
nės kultūros, negu inteligentai. 
Taip besvarstydami mes pasie
kėm Mainzą — prancūzų okupa
cinės valdžios kultūrinį centrą, 
kuriame šiuo metu gyvena žino
mas lietuvių grafikas dail. V. K. 

Jonynas su šeima. Pra viešė jom 
ten ilgiau, negu kitur. Pravie-
šėjom, nes įsitikinom, kad ne 
tik prasčiokėliai yra ištikimi sa
vajai žemei. Dail. Jonynas suti
ko perleisti Liet. Bendruomenei 
Vokietijoj yisą savo audimo 
dirbtuvės inventorių — be jokio 
atlyginimo — kad tose dirbtu
vėse būtų galima duoti darbo 
tiems, kurie negali išemigruoti. 
O kai mus išvažiuojančius ponia 
Jonynienė apkaišė lietuviškom 
rūtom, kurių kerus ji rūpestin
gai augina, mums nebeliko abe
jonių, jog lietuviška dvasia 
tremty išliko spinduliuoti ne 
vien prastų, nefnokytų žmonių 
sielose. 

Mes grįžom po 10 dienų — 
dulkini ir suvargę, alkanį ir ne
išsimiegoję, bet mes nejutom 
nuovargio, nes žinojom, kad į 
visus tolimiausius užkampius 
nuvežėm po šviesios vilties ki
birkštėlę, kad išlaikėm lietuviš
ko solidarumo egzaminą. Mes 
matėm trykštančias džiaugsmo 
ašaras, ir patys pasijutom lai
mingi, nes argi tai nėra vienin
telis mums pasilikęs džiaugs
mas niūriose tremties dienose 
— padaryti kitus laimingus. 

Pasigirdus žinioms apie derybas dėl paliaubų, kinas belaisvis uždega ciga
retę savo sargybiniui. Kiny ir šiaurės korėnų nelaisvėje yra apie 160,000. 
Kitoj pusėj, spėjama, kad yra apie 10,000, daugiausia amerikiečių. 

TDII/ A kilDIC KAUNAS, KLAIPĖDA, 
• I\IIN/\IV|| ID - KARALIAUČIUS 

P. Mažeika 

( Tęsinys Ii pereito numerio ) 

K A R A L I A U Č I U S  

Toli už Karaliaučiaus, pietų vakarų kryp
timi, kitame Aistmarių gale randame lietu
viškus vietovardžius. Vokiečiai giriasi kardu 
tą kraštą užkariavę, vokišku arklu išarę ir 
vokiškom rankom atstatę.*) 

Kas liečia kardą, tai tinka. Nepasiruošę 
tokiam organizuotam užpuolimui, prūsai bu
vo per, palyginti, trumpą laiką pavergti, bet 
arė ir statė ir toliau senieji gyventojai kaip 
iki tol, tik nebe jie savo darbo vaisiais nau
dojosi, o pavergėjai, kurie iš Karaliaučiaus 
vis drožė ilgą iešmą lietuviškam dar lais
vam briedžiui. 

Jie gyrėsi statf ir nešę kultūrą. Nūn 
viskas virto pelenais, kuriuos baigia išne
šioti vėjai. Septynis šimtus metų kitus 
naikinę, galiausiai patys buvo sunaikinti ir 

*) Dr. Georg F ink, Oteee Rundschau, Juni 1933 
"Preussen hat man die grgesste kolonisato-

rįphe Tat deutschtums genannt. Zwei Faktoren ha-
ben an dieser Kolonisation gearbeitet. Wahrend 
der Deutsche Ritterorden mit dem Sehwert das Land 
eroberte, stroemten in zweiten Viertel des 13 Jahr-
kundert Buerger und Bauer aus Alt Deutschland". . , 

ištremti. Ar begrįš jie ten naujo iešmo 
mums drožti, ar mes patys pareikšime norą 
tą> kraštą atstatyti ? Viskas kalba už mūsų 
teises į tą seną lietuvišką pajūrį ir jūrų 
uostą patį artimiausią Vilniui ir Kaunui. 

Kokias gi teises turi priešingoji pusė? 
Ar tas, kad jie septynis šimtus metų ten 
tarpo pavergę lietuviškas gentis? Ką tada 
turėtume pasakyti apie latvius ir estus. At
sieit ir jie neturėtų teisės į Latviją ir Esti»» 
ją, nes ir ten vokiečiai apytikriai tiek pat 
viešpatavo. 

Jei istoriniai ir etnografiniai argumen
tai kalba už mus visu šimtu procentų, tai 
ūkiniai ne maž nuo to neatsilieka. Kaip 
uostas, Karaliaučius yra Lietuvos uostas ir 
jei jis nėra lietuvių valdomas, netarnauja 
niekam daugiau, kaip vien Lietuvos terito
rijos ūkiniam išnaudojimui ir prispaudimui. 
Prieš pirmąjį karą metinis išvežimas per 
Karaliaučiaus uostą būdavo vidutiniškai vie
nas milijonas tonų. To kiekio 3/4 sudar§ 
tranzitinės prekės iš Lietuvos ir Ukrainos, 
o 14 iš Rytų Prūsijos, vokiečių statistikos 
vadinamos "savuoju hinterlandu". Panašūs 
santykis yra ir importuojamųjų prekių. Visa 

Karaliaučiaus uosto egzinstencija, nors val
doma vokiečių, priklausė nuo rusų valdomos 
Lietuvos ir Ukrainos, todėl ir pati uosto 
politika ir organizacija buvo pakreipta tam 
teisėtam uosto naudotojui įsiteikti. Tuo 
tikslu geležinkelių tarifai Prūsų Lietuvoj 
buvo suvienodinti su rusiškaisiais tarifais. 
Nemunas sujungtas perkasais su Pragaru 
(Pregeliu), įrengti uoste elevatoriai ir san
dėliai grūdams, sėmenims ir linų pluoštui 
sortiruoti ir sandėliuoti, o tam tranzitui vis 
didėjant, suplanuota uosto ir kanalo iš Pi-
luvos pagilinimas ir pats uosto išplėtimas, 
kuris tik iš dalies tebuvo įvykdytas dėl pra
sidėjusio karo ir pokarinių Vokietijos sun
kumų. Suprantama, jog visi tie darbai ne
buvo reikalingi vokiečių valdomai Įsrutei, 
Tilžei ir Gumbinei aptarnauti. Tam visai 
būtų pakakę ir senojo uosto. 

Yra natūralu, kad Karaliaučius stengėsi 
prisitraukti kodaugiau tranzito. Tai sten
giasi kiekvienas uostas, ypač\ tas, kuris 
neturi savosios valstybės užnugario. Ta
čiau mūsų atžvilgiu, kodėl uostas, kurio apy-' 
vartos didžiuma turėtų susidaryti iš lietų-' 
viško užnugario, turi būti nelietuvių valdo
mas. Tuo labiau, kad į jį ir jūros pakrantę 
mes dar turime nenuginčijamų ir moralinių 
teisių? Jokia kita tauta nepasakytų tokiu 
atveju ^apsieisime". Jtegalime to pasakyti 
ir mes, nes čia yra ne eilinio ploto, bet gy-
vybiškiausio mums .uosto reikalas, daug 
svarbesnio, net už Klaipėdą. «Kaip viso Vil

niaus krašto svarba mums telkiasi sostinėj 
Vilniuj, taip prūsų Lietuvos svarba Kara
liaučiaus uoste. Vilnius negali būti atskir
tas nuo Karaliaučiaus uosto ir negali be jo 
natūraliai tarpti. Visas trikampis iš trijų 
"K", kąrtu su Vilniumi, sudaro vienalytį 
sveiką ūkinį organizmą, kuris tuoj sužalo
jamas, vos pamėginus vieną iš tų galūnių 
atskirti. 

Uostas. 

Kaip miestas taip ir uostas šiuo metu 
yra galutinai sunaikinti. Karaliaučiaus uos
tas buvo gan neblogai pritaikytas dicfžiajam 
tranzitui. Didžiuliai, gerai įrengti, 60.000 
to talpos, grūdų elevatoriai, pretendavo būti 
didžiausiais Europoj; erdvus malkų uostas 
ir medžio apdirbimo įmonės, pajėgi geležin
kelių prekių stotis ir kiti didelio uosto rei
kalavimai buvo pilnumoj patenkinti. Iš vi
go to dabar tik griuvėsių krūvos, gal tik 
uosto baseinai ir navigacinė vaga į jūrą, 
kaip sunkiau sunaikinami, bus išlikę, tačiau 
baseinų krantinės irgi neliko sveikos. Visa, 
tai atstatyti bus didelis uždavinys, kurio 
išsprendimas ir f vykdymas negali užsitęsti. 

Daugelis dalykų yra dvipusiai, taip ir. 
šis paskutinysis Karaliaučiaus ir visos Prū
sų Lietuvos sunaikinimas* Munis nedera 
juomi džiaugtis ir mes to' nedarome. Kad 
taip įvyko ir to totalinio sunaikinimo pasė
koje Ordeno dvasia liko vėjų išnešiota pele

nais ir dulkėmis, mes dėl to nekalti ir prie 
to neprisįdėjome. Mums telieka paversti rei
kalą ant kito šono ir pa j ieškoti, ką teigiama 
gali šis sunaikinimas atnešti. Firm visko 
tai, kad atstačius kraštą ir miestą savomis 
rankomis, niekas neturės pagrindo priekaiš
tams, esą, mes pasisavinę tai, kas kitų pa
statyta ir sukurta, o antra, turėsime progos 
duoti miestų ir kaimų išvaizdai lietuvišką 
pavidalą.. 

Įėjimas iš Baltijos jūros pro Piluvą i 
Karaliaučiaus uostą vyksta 40 km ilgumo 
pagilinta ir apsaugota vaga Aistmarių šiau
rinėj dalyje. Ta vaga leidžia įplaukti lai
vams iki 6 m. gremzlės. Tokio pat gilumo 
liuvo ir naujieji trys baseiniai, tuo tarpu 
senojo uosto gylis tebuvo ^6 m. Reikia ma
nyti, kad ir vagos ir uosto užlaikymu dabar 
jfiažai tėra rūpinamasi ir jo gylis palengva 
Biažėja. 8 m. gylis yra pakankamas Balti-

~ jos jūroj įprastiniam tonažui ir jį reikia 
tgkį palaikyti, o pasitaikantiems dar dides
nės gremzlės laivams būtų prasminga suda
ryti sąlygas užsukti į Piluvos uostą, kuris 
kaip Karaliaučiaus pagalbinis uostas, pri
valo būti paruoštas eventualiai didesnės 
gremzlės laivams prieiti prie krantinės ir 

... garantuoti jiems pakankamo gilumo vagą 
jjjplaukti. Tatai ypač svarbu keleivių susi

siekimui. Be šių uždaviniu Piluvos uostui 
tenka dar užbėgos uosto vaįdmuo ir taip 
pat puiki pozicija artimosios ir tolimosios 
jūrų Žvejybos uosto. 
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SIMTANUOŠIMTINIS LIETUVIS 

Jonas Pakrantis Amerikoje Vyt. Alantas 

S 

Kaip Pakrančiai ir Kanapėnai 
važiavo Chicagon 

Jonas Pakrantis po dvejų me
ti} darbo fabrike gavo vieną4 sa
vaitę apmokomų atostogų. Tos 
septynios laisvos dienos buvo 
jam labai brangios, ir jis nutarė 
išnaudoti jas kaip galint našiau. 
Po ilgų pasitarimų su savo žmo
na Birute, Pakrantis nusprendė 
aplankyti savo draugus bei pa
žįstamus, Chicago j e. Jie nutarė 
kad tai būsią geriausia: ir patys 
prasiblaškysią ir draugų pama
tysią. Ir, gal būt, Pakrančiai 
dar būtų sugalvoję tas kelias 
dienas praleisti dar naudingiau, 
bet kaip tik atostogų išvakarėse 
paskambino Birutei Adėlė Kana-
pėnienė, pranešdama, kad jos 
vyras gaunąs atostogų kaip tik 
tuo pačiu metu kaip ir Pakran
tis ir kad jie ketiną važiuoti į 
Chicagą: ar nenorį prie jų pri
sidėti ir jie? Po to buvo galuti
na! nutarta važiuoti į Chicagą. 

Nekalbėsime čia apie pasiren
gimus kelionei: tie pasirengimai 
visur ir visada panašūs, o tik 
tiek pasakysime, kad vieną 
ankstyvą liepos pradžios rytą 
Kanapėnų f ordas sustojo ties 
Pakrančių butu ir kad abi šei-
mbs su pakilia nuotaika pasilei
do | atostoginę kelionę, į Chi-

n a u j i e n a  

P R O Z A  
Algirdas Landsbergis, Adolfas 
Mekas, Jonas Mekas ir Leonas 
Lėtas yra šios knygos autoriai. 
Aštuonios noveles reprezentuoja 
kūrybą šių žvilgsniečių, kurie 
yra išleidę 4 numerius Žvilgs
nių žurnalo, knygas Proza (pir
moji), Une revence (Žalia ir ii-

dabra), Semeniškių idilės. 

RAŠYKITE: 
Gabija, 340 Union Ave. 

Brooklyn 11, N, Y. 

knyga 128 psl., kaina 1.25 

cagą. 
Kanapėnų šeima, kaip papras

tai, sėdėjo už vairo^ o Pakran
čiai "ponavo" ant užpakalinės 
sėdynės. Ir kaip paprastai, po
nia Adėlė Kanapėnienė, niekur 
nesidairydama, žiūrėjo į priekį 
ir diktavo savo vyrui, Petrui 
Kanapėnui, kur sustoti, kada 
važiuoti, kur pasukti ir, kaip 
paprastai, jaunasis Kanapėniu-
kas mėgino tėvui padėti valdyti 
vairą. Pakrantis pagalvojo, kad 
niekas nebuvo atsimainęs nuo 
to laiko, kada juos Kanapėnai 
pirmą kartą pakvietė pasivaži
nėti naująja mašina. 

Diena buvo lyg ir truputį ap-
sinaukusi, bet nelijo, nebuvo nei 
šilta nei šalta, žodžiu, oras ke
lionei kaip tik. Savo papratimu, 
Pakrantis godžiai dairėsi pro 
langą ir su pasitenkinimu trau
kė į plaučius gryną orą, kurio 
jis visada buvo ištroškęs. Adėlė 
Kanapėnienė, pasitiesusi žemė
lapį ant kelių, laivo kapitono 
stovinčio ant komandos tiltelio 
balsu davinėjo nurodymus^ vy
rui, kur pasukti, retkarčiais per
simesdama per petį vienu kitu 
žodeliu su Birute. Vaikai pritilę 
dairėsi pro langus, motoras 
veikė gerai ir Kanapėnas 
atkreipė dėmesį į rodiklę, ro
dančią 60 mylių greitį per va
landą. Kanapėnienė tą rytą bu
vo gerai nusiteikusi ir į savo 
vyro motorizacijos išdaigas žiū
rėjo pro pirštus, žodžiu, "afit 
laivo" viskas buvo ko geriauso-
je tvarkoje. 

• Taip jie zvimbė autostrada 
112 daugiau kaip valandą laiko. 
Pro Pakrančio akis slinko lau
kai, sodai, sodybos, fabrikai ir 
maži miesteliai. Tik kai jie įva-
žiavof į vieną didoką miestelį, 
Birutė staiga atkreipė kitų dė
mesį, kad čia krautuvės esančios 
panašios į Detroito krautuves. 
Pakrantis pastebėjo, kad visoje 

Amerikoje krautuvės esančios 
panašios viena į kitą. 

— žiūrėkite, ir čia ta pati 
kompanija išvežioja pieną kaip 
ir Detroite, — vėl lyg ir nusi
stebėjo Birutė. ' 

— Viena Detroito' pieno kom
panija turi skyrius visoje Ame
rikoje, — autoritetingai atsilie
pė Kanapėnas prie vairo. 

— Vis dėlto reikia pasakyti, 
kad juo toliau nuo Detroito; 
juo mašinos darosi prastesnės, 
— truputį su panieka kalbėjo 
Adėlė, Pakrantienė žvalgydama
si į šaligatvius, prie kurių tik
rai stovėjo eilės visai blogų, se
nų automobilių. — Daug reiškia 
kai gyveni didžiausiame pasau
lyje automobilių gamybos mies
te. Ten mašiną gali pigiau nusi
pirkti, užtat jos ir geresnės kaip 
kitur... 

žiūrėk, tėveli, DeSoto fab
rikas! — sušuko Pakrančių sep
tynerių metų sūnus Algis aiš
kiai didžiuodamasis, kad jis jau 
gali perskaityti iškabas su di
desnėmis raidėmis. 

Pakrančiui De Soto automo
bilių fabrikas buvo gerai žino
mas, nes pro Jį jis važiuodavo 
kasdien į darbą, tačiau tą aki
mirką jam ir į galvą negalėjo 
ateiti mintis, kad tai tas pats 
fabrikas, kurį jis taip gerai pa
žinojo. Jis ir visi kiti jo san-
keleiviai pagalvojo, kad tai yra 
De Soto fabriko skyrius, kur 
nors už Detroito. 

— Kaip čia dabar? — ste
bėjosi Birutė. — žiūrėkite, ir 
čia yra Michigan avenue ... 

— O čia žiūrėkite Vyomin-
gas! — šūktelėjo Pakrantis, nu
sikvatodamas. Vyomingo gatve 
jis pusę metų važinėjo į darbą. 

t- Kas čia dabar po velnių 
per monai, — dairėsi lyg iš me
džio iškritęs Kanapėnas. — Juk 
jau turime būti maždaug pu-
siaukelyje ant Chicagos didžiojo 

kelio numeris 112! 
— Mes atvažiavome lygiai į 

tą pačią vietą, iš kurios išva
žiavome prieš pusantros valan
dos ! — kvatojosi ir Birutė. 

— Kaip tu žiūrėjai į savo že
mėlapį, — beveik maurote su
maurojo Kanapėnas, žvilgterė
damas iš paniūrų į savo žmoną, 
kuri nei gyva nei mirusi žiūrėjo 
nuleidusi staiga prakaito išmuš
tą kaktą į žemėlapį, beprasmiš
kai jį badydama piršta. 

— Kad, rodos, viskas buvo 
gerai... Klaidos negalėjo bū
ti... — murmėjo ji nepakelda
ma akių. 

— Klaidos negalėjo būti, tik 
"fries po pusantros valandos ke
lio vėl grįžome prie savo buto 
durų! — suriko piktai Kanapė
nas su įniršiu gręždamas maši
ną vėl ant didžiojo kelio. — O 
mes jau kalbėjome, kad netru
kus pamatysime Chicagos prie
miesčius, o vietoje Chicagos vėl 
tas. pats Detroitas. Po velnių 
dar kartą, nesikeikiant! 

Kai Kanapėnas taip siautėjo 
prie vairo, Pakrančiai tyliai 
kvatojosi vienas kitam kumščio
dami į šonus. Paskum Birutė 
ėmė užtarti Adėlę, kad klaidų 
visada pasitaiką, kad dar esą 
anksti, kad vistiek Chicagą dar 
būsią galima pasiekti laiku... 

— Laiku, jei ta gudrioji gal
va negražins į Detroitą iš kitos 
pusės, -I— fiktai atsakė Kana
pėnas. 

Bet "gudrioji galva", ponia 
Kanapėnienė, po to atsitikimo 
pritilo ir daugiau savo vyrui ne
bediktavo iki pat Chicagos. 

r Ali JAUJAS SAllf 
fill: 

Karo pradžia ir sukilimas Lietuvoje prieš 10 metų 
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įsigykite virimo knygą 
^TAUPIOJI VIRĖJA 

Knygą paruošė 
p. H. MaČiulytė-
Daugirdienė. 

"TAUPIOJI VI
RĖJA" patiekia 
300 įvairių val
gių gaminimo re
ceptų, daugumoj 
pačios autorės išbandytų. Jo
je rasime, kaip pasigaminti 
mūsų mėgiamuosius lietu
viškus valgius ir lietuvišką 
krupniką. 

Knyga įrišta plastika. Ją 
atidarius, ji neužsiverčia. Tai 
šeimininkėms sudaro didelį 

arankumą. Knygos kaina 
2.00. 

Užsakymus siųskite: 
"EGLUTES" Administracija, 
P. O. Box 22, Brockton, Mass. 

(Tęsinys 11 pereito numerio) 
Per didelį vargą, net grasin

dami, minią išsklaidom. Bet, 
nuvarai vienus, kiti atbėga. Ne
lieka nieko kita, kaip pastatyt 
sargybinius gatvėje ant kampų, 
prie Laisvės Alėjos ir Duonelai
čio gatvės. Dabar jau geriau, 
sargai į Daukanto gatvę nieko 
nepraleidžia. Pavojus sumažėjo. 
Užtai telefonai ramybės neduo
da. Įsakau niekam per telefoną 
neplepėti. Vienintelis atsaky
mas: 

— Klausykit radijo! 
O per tą radiją nieko neturi

me pasakyti. Patys nieko neži
nom. 

Po kiek laiko sargai iš gatvės 
sugrįžta. Pavojinga. Kautynės 
prasidėjo. Tokios ten kautynės: 
vienur kitur partizanai kariuo
menę apšaudė, tai dabar bol
ševikai šaudo į kiekvieną pra
eivį, į kiekvieną pastebėtą žmo
gų lange. Ir gatvės ištuštėjo. 
Net kariuomenės jau mažiau. 
Aplink radiofoną, galima sakyti 
ramu. Tik kada nekada supyška 
šūviai, bet atėję žinios per tele
foną kalba apie aršias kovas 
Šančiuose, Viliampolėje, Alek
sote, Senamiestyje ir prie gele
žinkelio stoties. Dabar ir mums 
pavojus didėja, kad koks išga
ma ant mūsų neužvestų. 

Prisimenu, kad Paštų Valdy
ba turi ginklų sandėlį, iš kurio 
ginkluodavo provincijos paštų 
vežėjus. Paskambinu pažįsta
miems į Centrinį Paštą ir pra
šau ginklų. Pažada. Nusiunčiu 
tris vyrus. Po valandėlės jie 
skambina man, kad aš ateičiau 
pasirašyti už ginklus. Be mano 
parašo neišduosią. Keikia eiti. 
Nueinu laimingai. Nora ir pra
silenkiu su kariuomenės dali
niais, bet manęs neapšaudo. 

Tačiau pašte man siūlo šau
tuvus, o aš pistoletų norėčiau. 
Su šautuvų glėbiais gatve ne
praeisi. O šautuvai būtų taip 
labai reikalingi. Pistoletų ne
duoda. Deramės pačiame ginklų 
sandėlyje, žvilgterėjęs per petį 

BALYS GRAŽULIS 

į savo vyrus pastebiu juos ne-
snaudžiant — man besiderant, 
jie krauna pistoletus ir šovi
nius į kišenes. Man belieka tik 
nukreipti paštininkų dėmesį ki
tur. Po poros minučių mano vy
rai rodo ženklus, kad jie jau pil
ni. Tada sakau, kad šautuvų mes 
ateisim sutemus ir išsiunčiu vy
rus atgal. Pats dar lieku, norė
damas pridengti jų išėjimą. Bet 
niekas vagystės nepastebi. Ta
da išeinu ir ai. 

Mano vyrų jau nematyti gat
vėje. Gatvė tuščia. Tik pašto 
sodelyje prieš miesto sodą mie
ga keli kareiviai. Ginklų jie ne
turi. Pašto partizanai jų nelie
čia. Kiek toliau Laisvės Alėja 
joja karininkas. Ant jo diržo 
didžiulis pistoletas, šios progos 
nepraleisiu, tokio ginklo mums 
reikia. Kiek nuo jo atsilikę ei
na du jaunuoliai, dar pusberniai. 
Aplenkiu juos ir jau gretinuosi 
prie karininko, kai vienas vai
kinų uždeda ranką man ant pe
ties ir sako: 

— Ponas, nelieskit jo, tai mū
sų auka. Sekam jį iš senamies
čio. 

Nusišypsau ir atsilieku. Tuo 
metu jie puola karininką. Vie
nas griebią arkliui už apinasrio, 
o kitas už kojos karininkui ir 
verčia jį nuo arklio. Bekrisdamas 
karininkas spėja ištraukti pis
toletą ir iššauti. Dabar abudu 
raičiojasi po gatvę. Karininkas 
stipresnis, jo ranka su pistoletu 
pamažu linksta į jaunuolio pil
vą, o antrasis vis tebelaiko ark
lį. Jo veidas išbalęs. Dar se
kundė ir abudu nušaus. Prišoku 
prie karininko ir Saukdamas 
"Mesk!" taikau pistoletų į jo 
galvą. Jis paleidžia pistoletą iš 
rankos ir abudu atsikelia. 

— Nešauk, nešauk! — mal
dauja jis mane. 

— Lipk ant arklio ir pradink! 
— sakau. 

Bet jaunuoliai užprotestuoja. 
Arklio jie neduosią, tai jų karo 

grobis. Noriu juos įtikinti, kad 
su arkliu jie gatve nepraeis, bet 
tuo tarpu nuo senamiesčio ati
darda tankų kolona. Greitai sle
piamės gretinam kieme už aukš
tos lentų tvoros. Vienas jaunuo
lių laiko arklį, kitas pistoletą, o 
aš prispiriu rusą prie tvoros. 

— Suriksi, — nušausiu! 
Tankai pravažiuoja. Tada pa

lieku jaunuolius su jų grobiu 
kieme, o pats grįžtų. Negaliu jįj 
perkalbėti, kad rusą paleistų. 
Tesižino. Į Daukanto gatvę suk
damas matau, kad prie radiofo
no vartų stovi tankai. Bet šūvių 
nesigirdi. Eiti pro tankus į kie
mą bijau. Smunku į vieną kie
mą ir lipdamas per tvoras, kie
mais artėju prie radiofono. 

Užlipęs ant gretimo su radio
fonu kiemo tvoros žiūriu — ma
no partizanai bėga per kiemą. 
Kiti jau kelintam kieme. Pasi
veju paskutinįjį ir klausiu: 

— Kas atsitiko? 
Jis nežinąs, štabo įgaliotinis 

staigą paliepęs pasitraukti. Visi, 
lyg be galvos, ir išbėgę. Bėgu ir 
aš. Viename kieme užtinku šta
bo įgaliotinį. Su juo keli vyrai. 
Visi uždusę. Likysiejie kituos 
kiemuos išsislapstę. Netoliese 
pyška šūviai. 

— Kas atsitiko — klausiu 
štabo įgaliotini. 

— Kažkas paskambino tele
fonu, kad tankai važiuoja radio
fono pulti. Netrukus ir tankų 
bildesį išgirdom, — paaiškino 
jis. Gintis būtų buvę ir be
viltiška ir beprasmiška. O ir sa
vo uždavinį radiofonas jau at
liko, — pridūrė. 

Gaila, kad taip baigėsi, bet ką 
bepadarysi. Pastoviniavę kieme 
einam į vieną butą palėpėje at
sigerti. Jis pilnas prisikimšęs 
žydų. žiūrime vieni į kitus su 
dideliu nepasitikėjimu. Atsige-
riam ir tylėdami stovim. Po ku
rio laiko aš sakau štabo įgalio
tiniui, kad eisiu pažvalgyti, kas 
dedasi radiofone. Jis pritaria ir 
sako: 

(Bus daugiau) 

Keliai 

Betarpis Karaliaučiaus vidaus vandens 
kelias yra Pragaras (Preglius), kuriame iš
sidriekęs ir pats Karaliaučiaus uostas. Pra
garas yra navigabiliškas nuo žiočių iki Įsru-
tės t. y. 100 km. šis vandens kelias pats iš 
savęs nesudaro nulemiančios svarbos Kara
liaučiaus vandens kelių sistemoj. Daug svar
besnis yra Pragaro sujungimas Deime, Fri
dricho kanalu ir Gilija su Nemunu, šiuo 
keliu Karaliaučius yra įjungtas į didžiąją 
ūkinę Dniepro — Nemuno arteriją, kuria 
jieškant Karaliaučiaus reikia padaryti 40 
km. ilgesnį kelią, nei Klaipėdos uosto, ta
čiau, turint galvoj bendrą kelio ilgį iš toli
mojo užnugario, tas vandens kelio ilgio skir
tumas nesudaro opios vietos, norint visuoti
nio trafiko iššauktą uostų apkrovimą išly
ginti, jų veiklą derinti ir planuoti. Tas, ži
noma, |manoma tik tada, kada abu uostai 
yra vienose administratyvinėse rankose ir 
būtent tų, kurie gyvena tų uostų užnugary. 
Tranzito atžvilgiu Klaipėda, Kaunas ir Ka
raliaučius yra vienos sistemos dalys, tar
tum būtų vieno didelio uosto trys baseinai, 
kiekvienas su savo paskirtim ir uždaviniu ir 
tik visi kartu dirbdami, gali iššaukti ūjunĮ 
darnumą pirmoj vietoj visoje Nemuno upy-

, no erdvoje, kas sudaro etnografišką Lietuvą, 
ir tolimesnėj apimty Nemuno —* Dniepro 
sistemos erdvoj. 
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Dniepro ir Nemuno sistema yra begali
nės reikšmės veiksnys didžiulei juostai tarp 
Juodosios ir Baltijos jūrų, todėl taškai, pro 
kurios išeinama tuo keliu į jūrą, yra' tarp 
savęs organiškame ryšyje. Jų negalima at
skirti vieno nuo kito, nenorint pažeisti na
tūralios ūkinės tendencijos visoje tos ma
gistralės erdvėje. 

Prieš pirmąjį karą, du iš tų trijų "K" 
buvo vokiečių valstybės ribose t. y. Klaipė
da ir Karaliaučius. Kadangi Karaliaučiui 
turėjo ir šiokį tokį užnugarį iš Prūsijos, bu
vo kaip uostas daugiau išplėtotas ir žymiai 
pajėgesnis. Ateinąs Nemunu ir geležinke

liais tranzitas iš Nemuno upynox erdvės ir 
Ukrainos buvo kreipiamas per Karaliaučių 
ir upėmis į Karaliaučių ateidavo dąugiau 
nei pusė per tą uostą eksportuojamų prekių. 
Todėl Klaipėda, nors ir būdama vandens ke
lių atžvilgiu nemažiau palankioj padėtyj^ 
buvo neproporcingai nustumta, nes neturė
dama savo užnugario liko labai neišsiplėto
jusi. Rusų ūkio politika prie to Klaipėdos 
atsilikimo žymiai prisidėjo, stengdamasi Vi
sokiais būdais Klaipėdos ir Karaliaučiaus' 
išvengti. Mums apie tai vaizdžiai kalba ne
išmintingas rusų planas apeiti Klaipėdą ir 
Karaliaučių, "Dubysą ir Ventą sujungus, pi* 
Ventspilį. Nemuno sistemos pajūrio uostams 
tik tas tekdavo, kiek rusai neišvengiamai 
tūrėjo jais naudotis, o su tuo Karaliaučiaus 

uostąs beveik susidorodavo, nustumdamas į 
, Klaipėdą tik dalį miško eksporto. 

GELEŽINKELIŲ tinklas yra žymiai pa
lankesnis Karaliaučiui nei Klaipėdai, nes į 
Karaliaučių subėga dvi svarbios linijos iš 
Ukrainos gilumos. Viena iš Bachmač per 
Minską — Vilnių — Kauną, jau anksčiau 
minėta ir kita Kasatin mazge išeinanti id 
Odesos — Kijevo linijos, per Lietuvos Bras
tą atsiremia į Karaliaučių, šiom dviem lini
jom prieš pirmąjį didįjį karą daug Ukrai
nos grūdų atsidurdavo Karaliaučiaus uoste, 
o per jį Vakarų Europoj, nes Ukrainiškieji 
Juodosios jūros uostai, viena, — nesugeba 
tiek perduoti laivams, antra, — susidaro 
daug ilgesnis kelias į svarbiausias Vakarų 
Europos rinkas ir, be to, dėl tų dviejų linijų 
palyginti gero stovio ir tiesumo, kelias į 
Juodąją jūrą nedaug buvo artimesnis, bent 
išlaidų atžvilgiu. 

Lietuviškasis užnugaris yra traukiamas 
prie Karaliaučiaus dviem pagrindinėm lini
jom: šaulių — Tauragės — Tilžės — Kara
liaučiaus ir ypač Vilniaug — Kauno — Eit
kūnų — Karaliaučiaus. 

Karaliaučiaus užnugaris. 

Ir šiuo kart galime skirstyti trimis ao-
nomis. 

Pirmąją, vien Karaliaučiui priklausan

čią, zoną reikia laikyti Įsrutės — Gumbinės 
sritis, su visa Suvalkijos dalimi, kuri, atsi
tolinusi nuo Nemuno, yra grynai sauskelių 
plote, t. y. kur transportas iki Nemuno, per
krovimas į laivus ir vežimas į Klaipėdą ar 
Karaliaučių būtų brangesnis, nei tiesiai ge
ležinkeliu į Karaliaučių, išvengiant bran
gaus perkrovimo. 

Antroji zona sutampa su Klaipėdos an
trąja zona ir, kaip minėta, iš tos zonos trans
portas geležinkeliais linksta į Karaliaučių, o 
transportas upėmis linksta į Klaipėdą. 

Trečioji zona yra Ukrainos lygumos, 
kurios dėl abiejų minėtų geležinkelių yra 
Karaliaučiui platesnės nei Klaipėdai. Ir čia 
galime tą patį pasakyti, būtent, jog sausu-

smos keliai mieliau krypsta į Karaliaučių, o 
vandens keliai į Klaipėdą, tačiau ryškaus 
išsiskyrimo nėra ir žalinga vieno uosto veik
la kitam turi būti išvengta planingu darbo 
paskirstymu. 

šiaip Karaliaučius, pačioje giliausioje 
įlankos vietoje, geografiškai prisiartina prie 
Ukrainos arčiati nei kiti Baltijos uostau 
Konkurencija Karaliaučiui ir Klaipėdai gali 
kilti tik iš Dancigo, prie Vislos žiočių t. y. 
antrosios arterijos iš Ukrainos. Turint ta
čiau galvoje užnugario galingą išsiplėtimą ir 
neišmatuojamą turtingumą, o kitą vertus, 
geroką ūkin| vienašališkumą, Dancigo kon

kurencija greičiausiai nebus kenksminga, 
nes, viena visi trys uostai prie laimingo 
ūkinio išsiplėtojimo Ukrainoje bus pakan
kamai apkrauti, o antra — Nemuno kelias 
yra artimesnis, patogesni® ir lengviau tvar
komas bei gilinamas. 

Pabaiga. 

Per daug amžių nustumiama lietavfeg 
tauta nuo savo pajūrio ir Nemuno žiočių, 
suranda progą šiame visuotiniame tų pa
krančių sugriovime, destrukcijoje ir gyven
tojų pasikeitimuose vėl savo pajūrius atgau
ti kartu su abiem pagrindiniais išėjimais iš 
Nemuno per Klaipėdą ir Karaliaučių. Tai 
yra reikalinga ir Lietuvos pateisinamai eg
zistencijai ugdyti, ir tos erdvės saugumui 
bei ramumui ir taip pat kelių tarp Baltijos 
ir Juodosios jūrų darniam veikimui. 

Mums lietuviams tatai yra gyvybines 
reikšmės ir ūkinės ateities klausimas. Lais
vi keliai ir uostai yra viena iš didžiųjų Lie
tuvos ūkinio tarpimo sąlygų, kuri leidžia 
savojo laivyno išugdymą ir perą jo išnaudo
jimą. Turėdami galimybes laisvai eksplo
atuoti savo vandens ir sausumos kelius, su
darysime sąlygas Lietuvcfs industrijos kili
mui ir išėjimui į tarptautinę prekybą tarjii-
ninkaujant tarp rytų ir vakarų. 
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Vytauto Didžiojo Karo Muziejus 
rusų ir vokiečių okupacijų metais 

GEN. STASYS RAŠTIKIS, 
buv. Lietuvos Kariuomenės Vadas 

(Tęsinys) 

Muziejaus lankytojai. 

Pirmiausia pažiūrėkime, kiek kariškai istorinis muziejus 
turėjo lankytojų bolševikų okupacijos metais. Štai lentelė. Ji 
iš Karo Muziejaus lankytojų knygos: 

Laikotarpiai Karių Vyrų Mo- Ber- Mer- Iš 
terų niūkų gaičių viso 

Nuo 1940. I. 1. iki 1940. VII. 25. 271 3.947 3.692 8.824 8,482 25,216 
Nuo 1940. VII. 25. iki 1940. XII. 31. 3.439 1.200 562 316 568 6.085 

Per 1940 metus iš viso 3.710 5.147 4.254 9.140 9.050 31.301 

Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 

1941. 
1941. 
1941. 
1941. 
1941. 
1941. 
1941. 
1941. 
1941. 

I. 1. iki 1941. II. 17. 1.65® 25 6 70 
II. 17. iki 1941. II. 24. 3.351 34 13 115 
III. 24. iki 1941. IV. 7. 1.613 369 66 93 
IV. 7. iki 1941. IV. 14. 852 — 2 , — 
IV. 14. iki 1941. V. 5. 1.910 101 68 67 
V. 5. iki 1941, V. 12. 98 205 57 104 
V. 12. iki 1941. V. 20. 279 548 332 337 
V. 26. iki 1941. VI. 9. 330 735 309 164 
VI. 9. iki  1941. VI. 22. 183 111 87 62 

56 
39 

19 
59 

298 
105 
53-

1.716 
3.552 
2.201 

854 
2.165 

523 
1.794 
1.643 

446 

Daugiau jautrumo mūšy karo invalidams 

Nuo 1941. I. 1. iki 1941. VI. 22. 10.125 2.128 940 1.012 689 14,894 
Nuo 1940. VII. 25. iki 1941. VI. 22. 13.564 3.328 1.402 1.328 1.257 20.879 

Taigi, per visą bolševiku okupacijos metą muziejų aplankė 
20.879 lankytojai. Jei atsiminsime, kad tuo metu beveik visi 
lietuviai kariai iš Kauno buvo iškelti į Vilniaus kraštą ir muzie
jaus negalėjo lankyti, ir todėl muziejaus lankytojų skaičiuje pa
žymėti 13.564 kariai buvo ne lietuviai, bet rusai, tada gausime 
lietuvių lankytojų skaičių žymiai mažesni, t. y. tik 7.315. 

O tuo tarpu 1938 metais Karo Muziejaus lankytoju buvo 
net 67.978, 1939 metais — 59.767; net per pirmąjį 1940 metų 
pusmeti, t. y. iki bolševikų okupacijos Karo Muziejų aplankė net 
25.216 žmonių. Taigi, bolševizmo metais lankytojų buvo net 
devynius su viršum kartų mažiau, negu 1938 metais, aštuonis su 
viršum kartų mažiau negu 1939 metais, ir net beveik pusketvirto 
karto mažiau, negu tik per viena pirmąjį 1940 metų pusmetį. Tai 
paaiškinamas pirmiausia tuo, kad bolševikų okupacijos metu 
muziejus dėl jo pertvarkymo ilgą laiką buvo uždarytas, o be to, 
prieš bolševikus nusiteikę lietuviai nesiveržė į muziejų todėl, kad 
jiems buvo skaudu ir neįdomu žiūrėti, ką bolševikai iš šios lie
tuvių šventovės buvo užsimoję padaryti ir ką jau buvo padarę. 

Istorinėje Karo Muziejaus svečių knygoje, yra užsilikusių 
daug bolševikų atsiliepimų apie to muziejaus lankymą. Kai ku
rie užrašai yra gana ilgi, nes bolševikai, kaip žinoma, mėgdavo 
daug kalbėti ir daug rašyti. Viena tačiau tenka pabrėžti, kad 
visuose tuose atsiliepimuose nėra nei puolimų prieš Karo Muzie
jų, nei griežtos kritikos, nei iš viso visai neigiamų atsiliepimų. 
Tačiau kai kurie atsiliepimai yra gan įdomūs ir savotiški. 

štai keletas pavyzdžiu: 
1. Mūsų tautos senųjų istorinių kovų ir uždaviniu istorija ras 

galingą vietą Tarybų Lietuvos istorijos rėmuose, ji susisiekia su liau
dies kovom dėl savo teisių, kurios atvedė j liaudies laimėjimą. 
1940. VIII. 15. 

J. Paleckis. 
2. ...Mano pageidavimas: greičiau baigti muziejaus reorga

nizaciją, apvalyti jį nuo buržujiškai tautinio lukšto (ot burzuazno 
nacionalističeskoj šeluehi), apsaugoti visas lietuvių tautos turtingos 
istorinės praeities stebėtinus puslapius, rodančius brangenybes ... 
1941. m. sausio 24 (i. 

A. Silezniov. (vertimas iš rusų kalbos). 
3. Muziejaus administracijai reiškiu nuoširdžią padėką už paro

dymą, už raštingą paaiškinimą (za gramotnoje objesnienije), už 
mandagumą. Muziejus sudarė didelį įdomumą ir palieka gerą įspūdį 
(vertimas iš rusų kalbos). 

1941. 3. 20. Inžinierius Amirashvili. 
4. . . .  M a ž u t i s ,  bet geras muziejus (malenkij, no chorošij mu-

ziej). 
41. IV. 6. Karo gyd. K. Kokoškin, A. Saveljev, Kiseliov. 

...Ir didieji protai (bolšije umy) ir paprasti žmonės — Rie
tuvių tautos patriotai dabar gali gyventi ir dirbti savo puikios Tė
vynės labui. 1 

41. 4. 20. Pulkininkas N. Klimkovič. 
6. Jei nuėmėt Smetonos portretą, kodėl nenuėmėt raidžių? 

(Jesli sniali portret Smetony, počemu ne sniali bukvy?). 
1941. VI. 21. Parašas neišskaitomas. 

Įvairūs kiti reikalai. 

Muziejaus sodelyje esančių paminklų ir biustų likimą ne 
vieną kartą svarstė švietimo komisaro paskirta kariškai istori
niam muziejui reorganizuoti* komisija. Aišku, kad visi tie pa
minklai, kryžiai ir biustai ateityje būtų panaikinti, tačiau iš 
karto to daryti^ bolševikai nedrįso ir todėl neskubėjo. Nuimti tik 
Antano Juozapavičiaus ir Povilo Lukšio biustai; komisijoje buvo 
balsų nuimti dar pirmoje eilėje pirmojo Lietuvos kariuomenės 
vado generolo Žukausko biustą ir jo vieton pastatyti Vorošilovo 
ir nuimti Vlado Putvinskio biustą, tačiau ir jie dar palikti. Nu
matyta 1941 metais ant buvusių paminklų pedestalų pastatyti 
Janonio ir žemaitės biustus. Muziejaus vadovybės prašoma, 
LTSR dailininkų sąjunga šiam darbui rekomendavo: Janonio 
biustui — dailininką V. Grybą Jurbarke, ir žemaitės biustui — 

Vienas straipsnis, tilpęs Dir
voje apie mūsų Karo Invalidus, 
suindomino šiuo reikalu ir ma
ne, abejingą bei šaltą žemaitį. 
Nesmagu, bet turiu prisipažinti, 
tik dabar sužinojęs net jų orga
nizaciją čia pat Philadelphijoje 
esant. Nebūdamas nei visuome
nininku nei žurnalistu nutariau 
vieną gražų sekmadienio popietį 
pats sąjungos būstinę aplankyti. 
E, kokia ten būstine: tai tik 
kuklus butelis ir labai kuklioje 
miesto dalyje. Randu Tvarkūną, 
nors tokiu metu mūsų sveikųjų 
vargu ką nors namie beužtik
tum. Juk tokiam gražiam- orui 
esant kiekvienas stengiasi kur 
nors gamtoje pabuvoti. Jis man 
nepažįstamas, bet išsikalbame 
bičiuliškai. Fiziniai sužalotas, o 
dvasioje sveika asmenybė mane 
taip nuteikia, kad tuoj pajunti 
jam meilę ir pagarbą. Mintyse 
atsiduri Karo Muziejaus sode
lyje Kaune ir lyg jį patį matai 
vakarinėje eisenoje link aukuro 
ramiai,' bet sunkiai linguojantį. 
Kokį įspūdį ana eisena ir kuk
lios. bet prasme gilios, ceremo
nijos darydavo, visi juk puikiai 
prisimename. 

Dalis tų pačių vyrų, karo ve
teranų, yra atsidūrę čia arba 
išsibarstė po visą pasaulį. Pri
siminkim tik mes sveikieji visus 
pergyvenimus ligi atsidūrėme 
čia, palyginkim juos su fiziniai 
sužalotų asmepų sunkumais. 

Nepriklausomybės kovose svei
ki likę ir žuvusieji iš mūsų jo
kios paramos juk nelaukia, bet 
savo sveikatą mūsų bendram la
bui paaukojusieji, Karo Invali
dai, turėtų būti mūsų globoje. 
Tikrumoje, deja, to nėra! Tei
sybė tie seni kariai, kurių iš 
viso apie 20 skaitoma, norėtų 
patys savo jėgomis gyvenimo 
paviršiuje išsilaikyti, bet# varge 

mano, ar visiems jiems tas yra 
imanoma. Su kokiu džiaugsmu ir 
pasididžiavimu Tvarkūnas pasa
kojo apie tą vienkojį karo in
validą, kuris net auto-taxi 
Brooklyne Sėkmingai vairuojąs, 
arba apie kitą tokį pat, kuris 
čia I^iladeflpfhijoje patekęs į 
vieną dirbtuvę ir pavyzdingu 
darbininku tapęs. Kitas vėl vien
rankis, kur tai pajūryje nuo pa-
plūdymio šiukšles šluotele ran-
kuojąs. Esąs patenkintas, pats 
sau duoną užsidirbąs. Gyveni
mas senam kariui šluotą, ir dar 
svetimą, vieton šautuvo rankon 
įbruko. — Skaudu, bet ką dary
ti; juk ir mes sveikieji dažniau
siai ne savo srityje dirbame. 
Na, bet visa tai yra tik gražioji 
medalio pusė. Esama ir tokių, 
kurių kūnas yra visai sunkiai 
sužalotas. Darban jų niekas jau 
nepriims, o net ir pastogėn šio 
krašto retas drįs įsileisti. Vie
nas tokiu esąs dar Vokietijoje. 
Jis turįs net virš 70 kulkų pada
rytų skylių, šiuo metu vokiečiai 
chirurgai baigią priauginti iš jo 
paties rankos raumenų nosį ir 
tada mėginsiąs emigruoti. Džiau
giasi Tvarkūnas, bet kartu ir 
bijosi dėl jo ateities. Kiti du 
panašūs čia atvažiavę Jau visu 
rimtumu šaukiąsis pagelbos. Ta
čiau iš ko ir kaip! ? 

Jų organizacija mėginusi 

kreiptis į mus visus, bet iš to 
reali nauda tik $21. — Daugiau 
jau nebemėginsią. Guodžiasi tu
rį čia savo buv. globėją gen. 
Nagį. Deja, jis šiuo metu serga, 
o be to, jo medžiaginis pajėgu
mas mums gi yra puikiai su
prantamas. Tuo būdu visa jų 
viltis turėtume likti mes visi. 
sveikieji. Aš esu tikras, kad ši
tas opus reikalas ateityje bus 
mūsų organizuotai sutvarkytas. 
Kol tai įvyks mes turime grieb

tis, kurioj nors greitos akcijos tiems, kurių mums net gaila 
ir tai savo privačia iniciatyva, kartais. 
Juk būtų mūsų gėdingas prasi
kaltimas prieš Tėviškę, jei mes 
jos buvusius genėjus apleistu
me. 

Prisiminus priežastis dėlko 
savo kraštą palikome ir dėlko 
čia atvažiavome, tas yra visai 
suprantama ir natūralu. Juk ne 
geresnio gyvenimo viliojami, ne 
praturtėti norėdami tai darėme, 
bet vylėmis galėsią pasauliui tei
sybę visą pasakyti ir greitai sa
vo Tėvynei naudingesniais būti. 
Ne mes kalti esame jei^reikalai 
klostėsi kitaip ir jei mes net 
išdavystę biaurią imame justi. 
Tačiau niekad neturime likti iš
davikais mes patys savųjų sie
kių ir tikslų. Deja, ar til^ nesa
ma pavojaus kartais savo pa
reigas užmiršti. Jei tik geras 
maistas, minkštas — šiltas guo
lis ir žaislai, auto ir televizija 
mums berūpės, tai mes greitai 
liksime be dvasios, be tikro vei
do ir ar nepanašėsime greitai 

Patys tiek daug pergyvenę ir 
visko patyrę žinome ką gera ir 
jautri širdis reiškia. Nuoširdu
mu gi lietuvis jau iŠ sėno net 
visai svetimiems pažįstamas, 
turėtų likti tokiu pat ir šiame 
krašte, pirmoje eilėje gi savie
siems. Karo Invalidai ir šiaip 
seni ar paliegę mūsiškiai turėtų 
būti visi mūsų sveikųjų nuolat 
paremiami ar net ir išlaikomi. 

Dėl Karo Invalidų asmeniš
kai aš darysiu taip: iš Liet. 
Tremt. Bendr. paimsiu eilę aukų 
lapų. Vienu aš pats parinksiu iš 
savo artimesniųjų asmenų, įskai-
tytinai save, o kitus pasiųsiu 
kitur gyvenantiems geriems bi
čiuliams. Esu tikras tokiam rei
kalui esant juos jautrius. Be to, 
jie galės ir iš savo artimesniųjų 
parinkti. Po mėnesio ar kito vėl 
tai kartočiau, kol šis reikalas 
mūsų visuomenininkų nebus su
organizuotas plačiu mastu. Toks 
kelias atrodo, šiuo tarpi, bus 

N A U J I  E  N  A  
m 

JUOZAS KRUMINAS 

NAKTIS VIRŠUM 
ŠIRDIES 

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

kite šiuo adresu: 

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

greičiausias. Tikiuos, kad ir iš 
skaitytojų tą patį paseks, o gal 
geresnio dar ką sugalvos* Aukas 
reikia siųsti: 

Lietuvių Tremtinių Karo In
validų Sąjunga, Bronius Tvar
kūnas, 454 N. Marshall St., Phi
ladelphia 23, Pa. 

Būtų malonu išgirsti šiuo 
klausimu dar daugiau nuomonii|. 

J. Mockus 

dailininką M. Menčinską. 1941 birželio pradžioje su šiais daili
ninkais jau pradėtas susirašinėjimas naujųjų biustų reikalu. 

žuvusiųjų Lietuvos karių kripta nebuvo paliesta, buvo tik 
uždarytą. • * 

Nežinomojo Kareivio kapas ir paminklas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę stovėjo ramūs, tartum už
miršti. Tik retkarčiais prie jų pasirodydavo nežinomos lietuvio 
ar lietuvaitės rankos slapčiomis padėtos kuklios bent kelių gėlių 
pubkštės. 

Vieną kartą žydai komjaunuoliai kėsinosi išniekini Neži
nomojo Kareivio kapą. Bolševikinės šventės proga jie per ko
munistų partiją reikalavo leisti surengti šokių vakarą didžiojo 
Karo Muziejaus salėje. Muziejaus vadovybė pasipriešino tam 
sumanymui. Tada žydukai ir žydaitės, susirinkę į muziejaus 
sodelį, sumanė surengti šokius aikštelėje prie Nežinomojo Ka
reivio kapo. Muziejaus vadovybei teko padėti daug pastangų 
betarpiškai ir per komunistų partijos centrą, kol šis pavojus 
buvo pašalintas. 

Toks pat jaunųjų žydų sumanymas buvo ir kitą kartą — 
1941 m. birželio 14-15 d. per bolševikų okupacijos vienerių metų 
sukaktį. Kaip tik tuo metu, kada keliasdešimt tūkstančių ne
kaltų lietuvių buvo suimti ir žiauriai tremiami į Sibirą, ir kada 
visa Lietuva dėl šios naujos tragedijos liejo griaudžias ašaras, 
Kauno žydai komunistai keliose miesto aikštėse (Rotužės aikštė
je ir kt.) buvo surengę viešus šokius pasidžiaugti ir pasityčioti 
iš lietuvių nelaimės. Norėta surengti tokius pat šokius ir prie 
Karo Muziejaus. Ačiū Dievui, ir šį kartą jiems nepavyko. 

Laisvės kovų karo invalidų reikalai bolševikų okupacijos 
metu buvo apleisti. Jų garbės pareigos prie Nežinomojo Karei
vio kapo ir prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę dėl suprantajnų priežasčių negalėjo būti vykdomos. 
Jiems mokamos pensijos panaikintos. Greta Karo Muziejaus 
esantieji karo invalidų namai ir dirbtuvės nacionalizuoti. Graži 
tradicinė Lietuvos karo invalidų uniforma viešai negalėjo pasi
rodyti.- Invalidų patriotinė nuotaika buvo prislėgta. 

Lietuviams pradėjus aktingiau priešintis bolševikam^ ir 
kai kuriose įmonėse bei įstaigose prasidėjus didesniems bruz
dėjimas prieš bolševikus, LTSR Komisarų Tarybos nutarimu, 
įmonėse ir įstaigose įvesta sustiprinta priežiūra ir sustiprinti 
budėjimai. Nuo lapkričio 6 budėjimai įvesti ir kariškai istori
niame muziejuje. Darbo dienomis budėta nuo 17 vai. iki kitos 
dienos 9 valandos. Poilsio dienomis — nuo 9 vai. iki 19 vai. kaip 
darbo dienomis. S«<iiau budėdavo tik vienas tarnautojas. Nuo 
lapkričio 6 d. buvo skiriami du tarnautojai. Į budėtojų sąrašą 
įtraukinėti visi tarnautojai, išskyrus muziejaus direktorių. 

(Bus daugiau) 

Katalikiškas laikraštis apie vienybę 
Liberalioji Amerikos lietuvių 

visuomenė žino, kad Draugo 
visuomenė žino Tėvų Marijonų 
Kongregacija. Bet, turbūt, tik 
maža tos visuomenės dalis te
žino, kad ta pati Kongregacija 
leidžia dar savaitinį laikraštį 
Laivą, skirtą religiniams daly
kams. Tame savaitraštyje kar
tais pasitaiko straipsnių, į ku
riuos verta atsiliepti ir libera
lioje spaudoje. Pavyzdžiui toks 
straipsnis btivo Laivo birželio 
16-tos dienos laidoje. Rašyta 
apie vienybę. 

Autorius savo išvadas apie 
vienybę remia Apaštalo Petro 
raginimu būti vienos minties. 
Autorius rašo: "Apaštalas Pet
ras šios dienos (birželio 16-tos) 
lekcijoje skatina mus į vienybę 
maldoje. Vienybės atsiekimas 
yra didelis krikščioniško gyveni
mo uždavinys". 

Skyrium Laive cituojamoje 
Apaštalo Petro lekcijoje paduo
ta: "Būkite visi vienos minties 
maldoje, užjaučią, mylėkite 
brolius, būkite gailestingi" ir t.t. 

Nesuprantama, kam čia pri
dėta žodis "maldoje", nes Ark. 
J. Skvirecko vertime to žodžio 
nėra. Angliškame katalikiškame 
vertime to žodžio "maldoje irgi 
nėra. Tame vertime Petro žo
džiai šitaip paduoti: "Finally, be 
all like-minded, compassionate, 
lovers &f the brethren; merciful, 
humle" etc. Ar mūsų Marijonai 
nori būt ir už Apaštalą Petrą 
katalikiškesni,kad jo laišką pa
pildė? Bet tiek to. Eisime prie 
vienybės klausimo. 

Autorius pareiškia, kad vie-

ma Išspręsti taip pigiai- ir taip pa
prastai, kaip daug kam norėtųsi. Vie
nybės darbas, iš tų kurie jį dirba, 
reikalauja didelio subrendimo ir di
delės kantrybės". 

"Vienybė, kaip matome, nera toks 
pigus dalykas. Jos negalima pastatyti 
ant žmonių vienybės, nes ir geriau
sios valios žmonių pažiūros yra įvai
rios ir nekartą skirtingos. Žmonių 
pažiūrų įvairiyną mums gyvai pa
vaizduoja daugybės skirtingų kalbų 
buvimas pasaulyje. Įvairios amonių 
grupės vis kiek kitaip tuos pačius 

•daiktus vadina. Bet skirtingos kalbos 
pačios vienos dar nėra tokia didelė 
vienybės kliūtis, kaip išsyk atrodo. 
Daug didesnė kliūtis yra skirtingi 
artimieji žmonių tikslai ir tiem tiks
lam siekti priemonės. Bet norėdami 
vienyti žmones mes neturime teisės 
reikalauti, kad jie šių savo tikslų 
išsižadėtų. Visa tai turint galvoje 
netenka stebėtis, kad žmones vieni
jantis pagrindas pakyla labž^ augš-
tai". -

Galop autorius pareiškia: 
"Pasaulyje ir kiekvienoje tautoje 

yra daug skirtingų žmonių. Jie visi, 
—r vieni žinodami, kiti nežinodami 
— Dievo valią vykdo. Jie yra bega
linio Dievo turtingumo apraiška žmo
nių tarpe. Norint juos suburti vie-
nybėn ir kartu Dievo valios neįžeisti, 
reikia juos jungti su visais teisėtais 
jų skirtingumais". 

Šie išvedžiojimai yra tikra 
augštybėse pakibusi teorija; vi
siškai nieko nepasakanti, ką da
ryti vienybės klausimu prakti
niame gyvenime. Autorius sako, 
kad vardan vienybės negalima 
versti žmonių išsižadėti savo 
skirtingų tikslų ii1 net skirtin
gų priemonių tiems tikslams 
siekti. Dėl to jis ir siunčia mus 
j ieškoti vienybės pagrindo augš-
čiau, siunčia remtis Dievu. 

Tačiau tas žmonių vienybės 

kų šalių, Anglijos ir Prancūzi
jos O prisiminkime lenkų — 
lietuvių santykius? Arba pasi
žiūrėkime kad ir dabar į "vie
nybę" Amerikoje tarp įvairių 
tautybių katalikų. Argi, sakysi
me, lietuviai nėra kitų, gausin
gesnių arba agresingesnių tau
tybių katalikų įvairiais būdais 
lenkiami išsižadėti kai kurių sa
vo tautinių tikslų ir tiems tiks
lams siekti priemonių? Mums 
svarbu išlaikyti savo tautišku
mą. Tam tikslui mes norime iš
saugoti ir savo kalbą —- iie'tik 
patys sau, bet ir savo būsimo
sioms kartoms. O kas dedasi 
kaikuriose bažnyčiose? Dėl to 
jau pasireiškia nevienybė ir ko
va net tarp geriausių katali
kų... Tai kokia gi reikšmė tos 
teorijos, kad vienybės pagrindas 
yra augštybėse? 

Man atrodo, kad vienybės ug
dymo reikia tuo tarpu žemiškes-
niuose dalykuose. Jei čia nebū
sim vieni kitų atžvilgiu kiek li-
berališkesni, tolerantingesni, tai 
mūsų nesutikimai del tų arti
mesnių, žemiškesnių dalykų vi
sada bus taip mus apgulę, kad 
per juos negalėsime nei įžiūrėti, 
kur nors augščiau esamų vieny
bės pagrindų ... 

» Liberalas 
v 

nybės reikalingumo nereikia nei j klausimo nei mažesnėje bendr uo-
įrodinėti. Todėl girdi: 

"Verčiau reikia jieškoti .būdų, k©* 
kiais mes galėtume tapti labiau vie
ningi. Kai tik mes pajudiname vieny
bės klausimą, tuojau, tarsi- kokia po
vandeninė uola, iškyla kitas klausi
mas, kuris kliudo vienybės pastangas. 
Kai kas nors pradeda kalbėti apie 
vienybę, tai kitas tuoj aus klausia: ar 
su savo vienybe tu manęs nepaverg
si, neišnaudosi, neprimesi man savo 
pažiūrų? Ir taip vienybės klausimas 
tempia paskui save visą daugybę 
klausimų, liečiančių tarpusavį žmo
nių sugyvenimą. Jau iš to mes ma
tome, kad vienybes klausimo negali-

menėje, nei tautoje, juo labiau 
pasaulyje, visiškai neišspren
džia. Tuo pačiu Dievu, ir teori
joj vienodais suprantamu ir net 
vienodai tikimu Dievu besiremią 
žmonės praktikoje visdėlto daž
nai esti labai nevieningi. Ar ma
ža pasaulyje, pavyzdžiui, ištisai 
katalikiškų tautų, kuriose ta
čiau nėra vienybės? Argi ilgiau
sias pasaulio istorijoje karas — 
šimtametis karas, trukęs nuo 
1337 iki 1453 metų, — vyko ne 

tarp dviejų tuo metu k&talikiš-
• *. • \ 

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir šiandien, nera reikalo 

laukti nei metų, mej mėnesio 

pabaigos! 

f i iiiĮ|iw'!t )"•'»",1'wi" i" v 

Seniausia# hf gražiausiai ilius

truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
Įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai. 

6755 So. Western Ave. 
Chicago 36, 111. 
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Lietuviškas šokis  
Jau eile metų, kai tautiniai 

šokiai valomi nuo laiko dulkių 
ir grąžinami į gyvenimą. Jų 
nuoširdus paprastumas, estetiŠ-
kumas, istorinis ir tautinis at
spalvis ne vienam teikia dau
giau džiaugsmo, gražaus pasi
tenkinimo, nei džazo palydimie
ji šokiai. Ypač šis tautinių šo
kių, plačiai reiškiasi bendrosios 
amerikiečių šokių organizacijos 
(Folk Dance Federation of Cali
fornia, Minnesota Folk Dance 
federation, Square Dance Asso
ciation of Wisconsin ir t.t.), ap
imančios veik visą kraštą ir su
buriančios įvairių profesijų ir 
amžiaus žmones. Spausdinami 
laikraščiai (Let's Dance, Viltis, 
Sets In Order, Round Up ir ki
ti), knygos, paskiri leidiniai, ku
rių tikslas yra ne tik patiekti 
mėgėjams pakankamai šokių 
medžiagos, bet ir populiarinti 
krašte šį gražų tautų bendra
vimo būdą. Kursuose, specialio
se stovyklose mėgėjaj giliau su
pažindinami su įvairių tautų šo
kiais ir paruošiami grupių va
dovais. Viso šio darbo pasėko
je, jau dabar bendrosios ameri
kiečių šokių šventės sutraukia 
tūkstančius dalyvių (š. m. ge
gužės 25-26 d., Durham, N. H. 

2Q00 šokėjų; gegužės 26 d., 
Clevelande — 1000). O tarptau
tiniai šokių festivaliai, kaip sa
vaimingi tautinių grupių pasi
rodymai, tik dar labiau papuošia 
ir praturtina šį didžiulį tautinių 
šokių judėjimą Ameikoje. 

Vienas iš reikšmingiausių vi
so šio darbo organizatorių ir 
mokytojų yra V. Beliajus. Jis, 
kaip lietuvių atstovas, drauge 
su kitais, 1934 m., St. Louis su
ruošė pirmąjį tautinių šokių fes
tivalį Amerikoje. Nuo to laiko 
visi didesnieji šokių parengimai 
Jkviečiasi jį talkon. Jo nuolati
nes šokių pamokos daugelyje 
krašto mokyklų, universitetų, 
tautinių šokių organizacijų cent
ruose yra tas akstinas, kuris ne 
tik palaiko šį šokių pamėgimą, 
bet vis nuolat plečia. 

Kas buvo V. Beliąjaus šokių 
Išmokose, tas įsitikino, kad 1/3 
visų demonstruojamų šokių yra 
lietuviški, šiuo atžvilgiu jis yra 
vienintelis lietuvis, kuris jau per 
23 metus nuolatos supažindina 
amerikiečius su mūsų šokiais. 

giliu įsitikinimu, lietuvšikas 
šokis, kaip tautinės kūrybos da
lelė, turinti šimtmečių tradici
jas, geriausiai reprezentuoja lie
tuvio būdą, jo dvasinės kūrybos 

•polinkį ir yra viena iš vaizdin
giausių, lengviausiai supranta
mų ir mėgstamų supažindinimo 
priemonių su Lietuva ir jos žmo-
jaėmis. „ 

Taip suprasdamas lietuvišką 

V. Beliajaus "The Dance of Lietuva" pasirodžius 

Oželis, fig. III, The Dance of Lietuva, 79 psl. šoka Vyt. Aukš
tuolis, nuotr. "B. Gaidžiūno. 

šokį ir, jo reikšmę, V. Beliajus 
neapsiriboja vien tik minėtomis 
pamokomis/1942 m. jis pradeda 
leisti pirmąjį lituanistikos ir šo
kio žurnalą Viltį. Dviem metais 
vėliau V. Beliajus jau vadovauja 
pirmajai lietuviškų šokių gru
pei Ateičiai, šį pavasarį iš jo 
darbščių ir pasiaukojančių ran
kų sulaukėm pirmojo, lietuviškų 
šokių rinkinio anglų kalba THE 
DANCE OF LIETUVA. 

Knygos įvade patiekiama nau
jam mūsų šokių atlikėjui pluoš
tas pagrindinių žinių apie Lie
tuvą. Prof. K. Pakštas (The Li
thuanians) ir pats autorius V. 
Beliajus trumpai aprašo Lietu
vos žmones, jų būdą, kalbą, jų 
šventadienio rūbą, gyvenamą 
vietą, buvusius vargus, laimėji
mus ir dabartinę didžiąją nelai
mę. 

Antroji dalis skirta aprašyti 
lietuviškiems žaidimams. Pir
mieji jų paprasti, lengvi: Aguo
nėlė, Kiškelis, Uodas ir t.t. žai
dėjai auga — įvairėja ir jų žai
dimai. štai jau Jurgelis — meis
trelis, žilvitis, Mikitukas ir kiti, 
tinkami mokyklinio amžiaus vai
kams. Visiškai pilnam vaizdui 
sudaryti yra aprašyta keletas 
jaunimo žaidimų: Jieyaro tiltas, 
Jaunimėlis ir t. t. 

Kalvelis, Vėdaras, Blezdingėlė 
pradeda šokių skyrių (UįI-IV da
lys), kuriame aprašyta didelė 
dalis dabartiniu metu žinomu 
šokių. Tik, rodos, sukis Dzūkų 
polkoj, Jonkelyje, Sukčiuje, 
grakščiai nusilenki Voveraitėje, 
Kepurinėj, sutrepsėk Prienų 
Suktuke j, Mikitoj/Suktiny ir t. 
t. šokis veja šokį, figūra keičia 

T R E M T I S  
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina nuo 1950 metų 
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 mfestą — 

St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio 
<1 

Cliicagos miestui ir Kanadai — 
W. Stuogis, 1114 Florence Ave. Evanston, 111. 

REMDAMI TREMTI, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UŽJURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 

figūrą. Tai pati įvairioji ir pati 
svarbioji knygos dalis. 

Giliai pažindamas lietuvių ir 
kitų tautų šokius, V. Beliajus 
savo aprašymuose ne tik leng
vai išskiria bet kokią svetimą 
įtaką iš mūsų šokių, bet ir išlai
ko jų per eiles metų paveldėtą 
gražų, lietuvišką charakterį, 
šiuo atžvilgiu šis žaidimų ir šo
kių rinkinys yra pats autentiš
kiausias, pats patikimiausias 
lietuviška prasme. Kiekvienu at
veju, kaimynų didesnė ar ma
žesnė įtaka yra aiškiai nurody
ta. Tam yra skirtas šokio įva
das, kuriame patiekiama kele
tas žinių apie šokio kilmę, jo 
pobūdį ir istorinę raidą. žiAo-
ma, kai kuriuose šokiuose jau
čiama choreografijos stilizacija, 
bet ji yra graži, lietuviška i* 
daugeliu atveju mūsų pripažin
ta. 

žaidimų ir šokių muziką, pa
gal mūsų liaudies originalias 
melodijas, daugumoj paruošė 
Dr. R. Strauss ir B. Lawrence. 
Tik Jievaro tilto, Oželio ir Ma
lūno muzika yra J. švedo. 

The Dance of Lietuva yra vie
nas iš didžiausių ir svarbiausių 
V. Beliajaus darbu, skleidžiant 
lietuvių liaudies kūrybą, šiuo at
veju jos šokį, ir garsinant Lie
tuvos vardą Amerikoje. Tai vie
nintelė šios rūšies ir apimties 
knyga. Ji Suvalkų, žemaičių ir 
Augštaičių krašto šokius iške
lia iš mūsų tėvų ir senelių skry
nių ir vaizdžiai, konkrečiai pa
tiekia šios šalies tautinių šokių 
mėgėjui. Džiaugsimės, kai šalia 
airių, švedų, vokiečių, anglų šo
kių, kurie veik "užkariavo" visą 
Ameriką, ir mūsų Malūną, Šus-
tą, Kalvelį ne tik gros (žiūr. 
Dirvos 23 Nr.), bet.ir šoks tie 
patys amerikiečiai, čionai ir sly
pi pati svabioji šios knygos už
duotis, pagrindinis jos išleidimo 
tikslas, kurį amerikietė S. G. 
Knott, tautosakininke Washing
ton universitete, St. Louis, taip 
nusako: "Ši knyga leidžia mums 
geriau suprasti ir pažinti Lietu
vą. Ji suteikia galimybę Lietu
vos turtingo palikimo dalį įdieg
ti Amerikos žemėje". 

The Dance of Lietuva — gau
sus tautinių šokių medžiagos 
šaltinis ir mūsų visiems šokių 
mėgėjams. Ne vienas šios kny-

• 

gos padedamas galis suburti 
jaunuolius lietuviškam šokiui, 
ne vienas šiuo keliu einąs turės 
galimybę žengti tvirtą žingsni 
pirmyn. Visa eilė mažiau pažįs
tamų ir žinomų šokių padės ir 
tvirtesnėm šokių grupėm pasi
rodyti šu naujesne programa. O 
mūsų lietuviškoms mokykloms 
tiek žaidimai, tiek šokiai bus 
vertinga medžiaga pamokoms ir 
įvairiems parengimams. 

The Dance of Lietuva padės 
išsaugoti mūsų šokius ateities 
laikams. Visa eile senoviškų mū
sų šokių nuėjo kapuosna drauge 
su jų šokėjais. Tik senuose raš
tuose beužtinkam keletą vardų 
bei užsiminimų. Tad ir šia pras
me šis V. Beliajaus šokių rinki
nys yra didžiai vertingas, šios 
knygos platinimas pirmoj eilėj 
yra mūsų šokių mėgėjų tiesiogi
nė pareiga. Įsigykime tad sau 
vieną, o kitą dovanokime arti
miausiai bibliotekai ar amerikie
čių tautinių šokių grupei. Ir mes 
visi padėkim šiai knygai apke
liauti Ameriką, nes jos pirmoji 
ir pagrindinė užduotis sutampa 
su mūsų aukščiausiu siekimu — 
ne tik išlikti lietuviais, bet ir 
palikti nors mažą, bet lietuvišką 
rėželį didžiuliame Amerikos gy
venime. 

Šį 54 lietuviškų šokių rinkinį 
maloniai sutiko platinti Dirvos 
redakcija ir Spaudos Kioskas. 
Knygos kaina $5. 

I4įMasSagy# 
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Reti svečiai  Cleveland 
'Praėjusią savaitę, eidamas 

Superior Avenue, prie Dirvos 
redakcijos išvydau 'būrelį žmo
nių, gyvai besikalbančių. Priėjęs 
arčiau, būrelio vidury pamačiau 
garbingos išvaizdos — žilagalvį 
ir žilabarzdį — asmenį, kuris, 
kaip aš pastebėjau, kaip tik ir 
buvo šio sambūrio priežastis. 
Nepažįstamasis kažką gyvai kal
bėjo aplink jį susibūrusiems 
tautiečiams... 

— Adomas Varnas l Kokia 
staigmena! — šūktelėjau atpa
žinęs svečią. 

•— Tikrai tas pats! — atsakė 
šypsodamasis dailininkas, stip
riai spausdamas mano dešinę. 

Pasisveikinęs, aš susidomėjęs 
stebėjau gerai pažįstamą, mie
lą ir patrauklų dailininko veidą, 
jo visą povyzą su energingais 
judesiais, gyva kalba ir visada 
giedra nuotaika. Dailininko ge
rokai nudegęs nuo saulės veidas 
ir savotiška tik jam vienam taip 
budinga "jaunuoliška išvaizda" 
ne viena gali suklaidinti apie 
Adomo Varno jau nueitą ilgą 
gyvenimo kelionę... 

Kada ir kur aš mačiausi s« 
dailininku Adomn Varnu? Pri
siminiau. Prieš dvejus metus. 
Lahr — Dinlingen IRO emigra
cinėj stovykloj. Tuo metu dai
lininkas su žmona, žinoma mon-
tesorinio metodo pedagoge, Ma
rija Varnienė, buvusiame nacių 
laikais moterų kacete ėjo pasku-

M Lietuvos partizanai 
atvyktų i Los Angeles 

(Iš LOS ANGELES LIETUVIŲ GYVENIMO) 

tiniuosius emigacijos kryžiaus 
kelius ... Dėl stovyklos parei
gūnų įsivaizduotos epidemijos 
pavojaus keli tūkstančiai trem
tinių, jų tarpe ir mūsų žilagal
vis dailininkas, ten išbuvo ka-
rantinuojami net kelias savai
tes! Palydėjęs Adomą Varną į 
stovyklą, ją apleidžiau pusvalan
di prieš karantino rėžimo paskel
bimą. Per nesusipratimą ir mane 
galėjo ten kelioms sakaitėms 
"įšaldyti"... 

Adomas Varnas su ponia, pa
siekę šį kraštą 1949 metų va
sarą, apsigyveno lietuviškoje 
Chicago j e. Pirmosios dienos šia
me krašte būna nelengvos vi
siems ateiviams, juo sunkesnes 
buvo mūsų dailininkui, jau per
kopusiam savojo gyvenimo sep
tyniasdešimtąją pakopą. Naujo
jo gyvenimo sunkumus Adomas 
Varnas nugalėjo jam budinga 
energija. Gyvendamas Chicago-
je dailininkas jau suspėjo su
kurti eilę naujų dailės vertybių: 
etiudų, peizažų, vietos žymes
niųjų mūsų veikėjų portretų ir 
kitokių dailės darbų. 

Adomas ir Marija Varnai Cle
velande lankosi pirmą kartą ir 
čia numato išbūti apie po**,ą sa
vaičių. Jie vieši pas p. Pijų ir 
Hypatiją žiūrius, jų jaukioje 
rezidencijoje, Avon Lake. 

— Kokia Tamstos savijauta 
Amferikoje? — paklausiau dai
lininko. 

— Puikiausia! — atsakf šyp
sodamasis. 

— O kokios Tamstos dailės 
darbui galimybės? 

i— Po truputi dirbu. O kai 
dirbi, tai ir galimybės atsiran
da. žinai, Amerika ... 

— Kaip Tamtai patinka mūsų 
Clevelandas ? 

— Jaukus miestas. Daug me
džių ir žalumynų. 

Kam galėjo ateiti, iš viso, 
tokia mintis? Be abejo, tik tau
riam lietuviui, visa širdimi be
sisielojančiam savo tautos rei
kalais. Toks žmogus, vienos, la-^ 
bai kilnių tikslų, draugijos pir
mininkas, paskutiniame ALT 
visuotiname susirinkime, kitos 
draugijos, taip pat ALT nario, 
pirmininko, irgi gero lietuvio, 
adresu apie partizanus pasakė 
štai ką: "jei čia atvyktų parti
zanai iš Lietuvos, tai Tave ir 
dar kelis kitus sušaudytų". Na 
— čia pasakyta gana daug ir 
labai aiškiai. Tas pasakymas 
pakankamai charakter i z u o j a 
ginčus, kartais kylančius ir są
moningų lietuvių tarpe, bejieš
kant bendro kelio vienam tiks
lui siekti. Bet jau taip blogai, 
šiame atsitikime, gal ir nebūtų, 
nes juk abi pusės visiškai suta
rė dėl siekiamo tikslo, skyrėsi 
tik nuomones dėl priemonių. 
Turbfat, būtų užtekę 
ko pabarimo. 

Bet jau kiek liūniau būtų iš
ėję, tai su LIETUVIŲ NEPRI-
GULMINGO LAISVĖS PAŠAL
POS IR PILIEČIŲ KLUBO pik
niko surengto š. m. birželio m. 
17 d., taigi baisiųjų birželio įvy
kių Los Angeles mieste minėji
mo metu, kurin, kaip jau "Dir
voje" savo laiku minėta, kvie
timai netrukdomai buvo dali
nami, vienu sekmadieniu anks
čiau vykusioje, SLA kuopos ge
gužinėje. SLA veikėjai aiškina, 
kad parkas, kuriame vyko' jų 

gegužine, yra atvira vieta ir 
ten negalima uždrausti ateiti bet 
kam ir dalinti savo kvietimus. 
Su tuo, gal galima ir sutikti. 
Bet kaip ten bebūtų, kai jau 
kalba eina apie partizanus, tai 
jei jų bent keli ten būtų buvę 
— tikriausiai ne tik tie kvieti
mai SLA gegužynėje nebūtų bu
vę išdalinti bet ir pati ano "lais
vės" klubo gegužinė birželio įvy~' 
kių minėjimo metu nebūtų įvy* 
kusi... Tikriausiai partizanai 
nepagirtų ir tų gerų lietuvių, 
kurie priklauso anam klubui tik 
dėlto, kad jis moka pašalpas li
gos ir mirties atsitikimais (tam 
tikslui gi turime SLA). O Ame
rikos Lietuvių Tarybos Los An
geles skyriaus pirmininkas Mi
leris turėtų partizanams labai 
plačiai aiškintis, kad galėtų pa
teisinti savo dalyvavimą aname 
"laisvės" klube, kuris netik ne
priklauso ALT, bet net ir ne
sistengia, nors ir patylomis, sa
vo veikimą derinti su ^.LT veik
la. Kokio gi pobūdžio partizanų 
pasikalbėjimas būtų su ano klu
bo pirmininku "draugu" Pope-
liausku, kuris yra pareiškęs, kad 
"Lietuvą esu prakeikęs iš jos 
išvažiuodamas ir nesu suintere
suotas jokia Lietuva" — te
sprendžia patys skaitytojai... 

Partizanai, be abejo, būtų nu
sivylę ir negausiu birželio įvy
kių minėjimo dalyvių skaičiumi 
— jų buvo vos 93. O kai kas 
teigia, kad Los Angeles ir apy
linkėse gyvena apie 5000 lietu-

— Gal Tamstos galvojate Cle
velande ir apsigyventi? — kvo-
čiau toliau dailininką. 

— Su panašiomis mintimis 
mes ir atvykome į Jūsų miestą. 
Svečiuodamiesi pas simpatin
guosius p. Piju ir Hypatija žiū
rius, tyrinėjame šiame mieste 
įsikūrimo galimybes, šiame rei
kale mums maloniai padeda vai
šingieji šeimininkai, Dirvos re
daktoriai — Vincas Rastenis su 
Baliu Gaidžiūnu bei kiti bičiu
liai. Pirmoji persikėlmo į Cle-
velandą sąlyga — butas. Butas, 
kad ir nedidelis, bet su vienu 
erdvesniu saulėtu kambariu ma
no dailės studijai. Tos "pirmo
sios sąlygos" mes ir j ieškome ... 

—* Kokie Tamstos kūrybiniai 
planai ? 

— Dirbu, o ką padarysiu, tai 
pereis nuo gyvenimo sąlygų- Nu
matau suruošti savo darbu kuk
lią parodą Chicago je ir Cleve
lande, suprantama, tuo atveju, 
jeigu mes apsispręsime į šį 
miestą persikelti gyventi. 

Susitarę kitą kartą susitikti, 
atsisveikinome. 

Tęsdami susipažinimą su Cle-
velando tautiečiais, Adomas ir 
Marija Varnai, drauge su P. 
žiūriu apsilankė jungtinėje Su
sivienijo Lietuvių Amerikoje 
kuopu gegužinėje, čia jie rado 
ne tik daug naujų pažįstamų, 
bet ir keletą šeimų, vargusiu 
drauge su p. Varnais bendras 
tremtinių dienas Ravensburge, 
Pietų Vokietijoje. Ponia M. Var
nienė gegužinėje sutiko ir dvi 
savo mokyklos Ravensburge mo
kines, Kasperaitytes, kurios tuo
jau atpažino savo gerąją moky
toją ... 

Adomas ir Marija Varnai 
tremties dienas praleido Dres-
dtne ir Ravensburge prie Bo-

1 fev 

Dail. A. Varnas pieša Bernardo Brazdžionio portretą 

vių. Tai "kur žmonės", jie klaus
tų čia, kaip jau tokį klausimą 
iškėlė vienas korespondentas 
kažkurioje kitoje kolonijoje to
kia pačia proga. 

Bet ne vien nusivilti ir tik 
pabarimais teturėtų užsiimti čia 
atvykę partizanai, čia, Los An
geles, jie rastų net 23 lietuviš
kas draugijas, susibūrusias į 
ALT, kurios visos, nežiūrint kai 
kada pasitaikančio smulkaus 
"erzelio", dirba didelį darbą sie
kiant bendrojo tikslo — tautos 
laisvės, čia puikiai dirba ALT, 
BALF, du chorai, SLA ir visa 
eilė kitų, įvairiausių krypčių, 
draugijų — apie kurias prisi
minsime kita proga. 

deno ežero. Į Dresdeną jie nuvy
ko 1944 metų vasara arkliais ir 
iš ten pasitraukė šio gražaus 
miesto didžiojo bombardavimo 
išvakarėse, 1945 metų pradžio
je. Gyvendami Ravensburge A. 
ir M. Varnai paliko ryškius savo 
kultūrinės bei visuomeninės 
veiklos pėdsakus. Adomas Var
nas, įsijungęs į Ravensburgo 
Lietuvių Tremtinių Bendruome
nės gyvenimą iš pirmos~"dienos, 
eilę melų vadovavo tai bendruo
menei, energingai kūrė švietimo 
ir kultūros židinius, kuriais pla
čiai garsėjo Ravensburgo lietu
viai net už savo bendruomenes 
ribų. A. Varnui vadovaujant, 

( Perkelta į 6-tą pusi.) 
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Vokiečių spaudoje paskutiniu 

metu pasirodė visa eile straips
nių apie grįžusius vokiečius. 
Tuose straipsniuose gana šiltai 
atsiliepiama apie Lietuvą ir lie
tuvius, išgelbėjusius daugeliui 
Rytprūsių gyventojų gyvybę. 
Tuose aprašymuose pateikiama 
nemaža informacijų apie nūdie
nį gyvenimą Lietuvoje. 

TREMTIS, norėdama savo 
skaitytojams , informacijų pa
tiekti iš pirmojo šaltinio, pasi
stengė susisiekti su Friedlando 
stovykloje įkurdinamais vokie
čiais, prieš porą mėnesių išvy
kusiais iš Lietuvos. 

Retai maloni staigmena — grį
žusieji kalba, lietuviškai. 

0 • 

Prie stovyklos rajono stovi 
policija ir niekas čia be svar
baus reikalo neįleidžiamas. Ta
čiau pasisakius, kad norima pa
sikalbėti su iš Lietuvos atvyku
siais vokiečiais ir tas informa
cijas patiekti lietuviško laikraš
čio skaitytojams, stovyklos ad
ministracija išdavė raštelį, įga
linantį lankytis tuose barakė
liuose ir kalbėtis su grįžusiais iš 
anapus geležinės uždangos. 

— Gera diena, — bandome 
lietuviškai užkalbinti grįžusius. 

. — Gera diena, — pasigirsta 
atsakymas: — Tai iš kur būsit, 
kad kalbat lietuviškai? — pa
sigirsta lietuvių kalba klausi
mai. 

— Iš Lietuvos,* tik prieš aš
tuonerius metus, * o jūs,- gifdė-
jom, tik dabar grjžot. 

Greit užsimezga nuoširdus po
kalbis. Visi kalba lietuviškai. 

Didžiuma grįžusiųjų yra* vyres
nio amžiaus moterys su paaug
liais vaikais bei mergytėmis, ku
rių amžius gali būti tarp 8-15 
metų. Vienas kitas vyriškis. Su
augusieji kalba su akcentu, ta
čiau jaunimas dažniausiai kalba 
gana gražiai lietuviškai. Kai ku
rie, atrodo, lietuviukai, niekada 
nekalbėję kita kalba. 

Nūdienio gyvenimo Lietuvoje 
l vaizdai. 

/ 

Pirmiausia tenka kalbėtis su 
eile grįžusių, kurie ir kurios gy
veno šiaurinėje Lietuvoje, apie 
šaulius, Žagarę, Linkuvą, Bir
žus, Panevėžį, Joniškį. 

— Aš gyvenau pas ūkininką 
netoli Linkuvos, — gražiai lie
tuviškai pradeda pasakoti vo
kietaiti. 

Prie jos prisijungia keli ber
niukai ir pora moterų. Kalba 
vienas per kitą. Kiekvienas nori 
papasakoti, kaip atrodo gyveni
mas Lietuvoje,, ką teko matyti, 
kas teko išgyventi. 

Partisaitu daliu* sekmadienio 
vidurdienį. 

Paklausti, ar nėra girdėję apie 
lietuvius partizanus, dažnas grį
žusiųjų pasisako ne tik girdėjo, 
bet ir matė lietuvius laisvės ko
votojus, gyvenančius miškuose, 
kaimuose, miestuose. Partizanai 

susidaro vaizdas iš pasako
jimų — gyvena visur ir niekur. 
Staiga jie, kaip iš žemės išdy
gę pasirodo, staiga ir dingsta. 

— Pernai, t. y. 1950 metų 
vasarą, —- pasakoja vyirškis per 
20 metų amžiaus, — vieną sek
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madienį, patį vidurdienį, Linku
vos miestely pasigirdo lietuviš
ka daina. Kai pažvelgėm pro lan
gą, pamatėm žygiuojančius ke
turis partizanus, vilkinčius ka
rinėmis uniformomis. Vietiniai 
gyventojai pasakojo, kad tos 
uniformęs yra nepriklausomos 
Lietuvos kariuomenės. Taigi tie 
keturi vyrai, ginkluoti granato
mis, pistoletais ir automatiniais 
ginklais, kurių vienas net du 
turėjo, žygiavo per Linkuvą dai
nuodami lietuvišką dainą: "Kur 
mes nukeliausim, nakvynėlę 
gausim..." 
' — Bet jie, įsiterpia kitas 

grįžusis, — prieš eidami per 
Linkuvą sutiko vietos vykdomo
jo komiteto pirmininką, kuris 
girtas važiavo automobiliu, vai
ruojamu šoferio. Partizanai ran
kos mostu sulaikė mašiną. Gir
tasis pareigūnas, nieko nežino
damas, kas bus mašiną sulaikęs, 
ištiesia partijos bilietą ir rodo. 
Partizanai paskaito ir sako: — 
Kaip tik tas pats, kurio mes 
j ieškom. 

— Ir išsodino iš mašinos, o 
šoferiui liepė važiuoti, — pasa
kojimą tęsia pirmasis. 

Paskiau, grįžusiųjų pasakoji
mu, partizanai peržygiuoja per 
Linkuvą, užeina į pradinę mo
kyklą, kurios mokytoja buvusi 
užmaniusi organizuoti komjau
nimą. Partizanai mokytoją suri
ša. ši mano, kad jau baigtas gy
nimas. Tačiau partizanai nieko 
jai nedaro, tik įspėja, kad liau
tųsi su komjaunimo organizavi
mu ir, surištąją paleidę, išeina. 
Kiek paėjėję nusimaudo upely 
ir nužygiuoja linkui miško. 

Dėkoja Stalinui už maistą... 

Nors partizanų gyvenimas ga
na sunkus ir apsuptas didelių 
pavojų, nuolat įvyksta susirė
mimų su milicija, ir tų susirė
mimų pasėkoje būva aukų, bet 
lietuviai partizanai dažnai iškre
čia ir pokštų. Partizanai gana 
dažnai sulaiko vežėjus su mais
to produktais, ypač iš pieninių 
sviestą vežančius, ir viską ati
ma. Pvz., praėjusiais metais va
sarą į Pernaravą vietos komu
nistų patikėtiniui vežant kol
chozinį sviestą, pakeliui vežėją 
sulaikė partizanai, įsakė lipti iš 
vežimo ir patys su sviestu ir 
arkliu nuriedėjo miškan. Sekan
čią dieną anksti rytą arklys su 
vežimu buvo grąžintas su šiokia 
padėkos iškaba: "Ačiū tėvui 
Stalinui už specialų maisto da
vinį". 

Partizanai kalbasi su 
milicininkais. 

Grįžusi moteris pasakoja savo 
pergyvenimą partizanams pra
ėjusiais metais susitikus su mi
licija Pernaravoj, Raseinių ap
skrity. 

— Pas mus dienos metu užėjo 
du vyrai. Užėję jie paprašė mais
to. Mums ir šeimininkei, pas 
kurią gyvenom, besikalbant su
ūžia motociklas. Mes visos išsi-
gandom, kad bus blogai. Gi tie
du vyrai, kurie vilkėjo civiliai1, 
stuktelėjo vienas kitam alkūnė
mis ir nebando slėptis. Priešin
gai, rankose žaisdami pistoletais 
jiedu išeina kieman ir užrėkia 
ant milicininkų: "O ko čia jūs?" 

— O jūs, — čia nusikeikia mi
licininkai, — norit patekti į mūs 

rankas. 
Buvo du milicininkai ir du 

partizanai, pistoletus rankose 
laiką, šie ramiai atsako: — La
bai prašom mus paimti. ,0 jei ir 
paimsit, tai žinokit, kad iš jūs 
giminės nė vieno neliks. 

Pasikolioja milicininkai su 
partizanais ir sėdę į motociklą 
nuvažiavo, o partizanai į mišką. 

Brolis užkasa nužudytą brolį. 

Prie Žagarės, Biliūnų kaime 
gyvenusi vokietė su maža mer
gyte pasakoja gana tragišką 
vaizdą. Miške partizanai turėję 
gerai įrengtą bunkerį ir jame 
gyvenę. 10 vyrų ir dvi moterys, 
kurioms grėsė išvežimas. Viena 
jų, pafe gimines palikusi 5 metų 
berniuką, prisijungė prie parti
zanų. Tačiau 1950 metais tasai 
partizanų bunkeris buvo aptik
tas ir visi išžudyti. Išžudytuo
sius atvežė žagarėn ir, nuogus 
išrengę, suguldė priešais mili
cijos būstinę. 

Milicija išaiškino, kad vieno 
nužudytųjų brolis nebuvo parti
zanuose ir gyveno ūky. Ji jį pa
sikvietė ir pareikalavo užkasti 
nužudytuosius. Visi nužudytieji 
partizanai buvo nuvežti į duobes 
prie latvių kapinių Žagarėje ir 
čia brolis buvo priverstas užkas
ti savo nužudytą brolį ir jo liki
mo .bendrus partizanus. Po to 
brolis buvo suimtas ir išvežtas 
Rusijon. * „ 

(fus daugiau) 

RETI SVEČIAI 
CLEVELANDE 

(Atkelta iš 5-to pusi.) 
ten tapo įkurtas Montesori me
todo vaiku darželis — mokyklė
lė, kuriai vadovavo Marija Var
nienė ir jai talkininkavo D. Pet-
rutytė, pradžios mokykla, gim
nazija, prekybos mokykla, vi
suomenes universitetas, Dramos 
Mėgėjų Studija Teatras, įvai
rūs kursai ir meniškai pajėgus 
Liaudies Dainų ir Tautinių šo
kių Sambūris, kuris sėkmingai 
koncertavo nė tik vietoje, bet ir 
kitose lietuvių bendruomenėse. 
Ravensburge Adomas Varnas 
atšvente net dvejopas sukaktu
ves — 70 metų amžiaus ir 40 
metų kūrybinio darbo. Ta proga 
Adomas Varnas, padedant ki
tiems dailininkams bei kultūri
ninkams, Ravensburge suruošė 
savo dailės kūrybos simbolinę 
parodą. Adomas Varnas, vado
vaudamas Ravensburgo Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenei, | jos 
reikalų tvarkymą įdėjo daug 
darbo, energijos ir širdies. Tau
tiečiai, aukštai vertindami savo 
vadovo pastangas, Adomui Var
nui pačiam pasitraukus iš tų 
pareigų, jį išrinko savos bend
ruomenės garbės pirmininku. 

Vyt. Braziulis 

Kaip pažinti Mažosios Lietuvos problemas 
Kadai buvo rūpestis, kaip Ma

žajai Lietuvai susijungti su va
dinama Didžiąja Lietuva. 1923 
metais to klausimo bent dalelė 
buvo teigiamai išspręsta. Pas
kui buvo daug rūpesčio, kaip tą 
susijungimą išlaikyti ir Štip-
rinti. O dabar? 

Dabar tai lyg kokia pikta pa
tyčia — atrodo, lyg visa Mažo
sios Lietuvos problema yra tik 
ta, ar jos atstovas pateks kada 
nors į visų lietuvių bendrą Vy-
riausį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą, ar ne... Jei anksčiau 
rūpesčius dėl Mažosios Lietuvos 
kėlė svetimos jėgos, tai dabar 
ši apgailėtinai pagarsėjusi pro
blema išbujojo jau mūsų pačių 
kaikurių keisto užsispyrimo dė* 
ka •. • 

Bet, vistiek, kaip keista ir 
nenatūrali tai būtų problema, 
ji, palyginti, yra mažutė prieš 
tikrąsias Mažosios Lietuvos pro
blemas ir prieš tuos pavojus, 
kurie gresia jai ateityje. Gaila 
ir negerai, kad tokia, palyginti, 
smulkmena mums tuos svarbes
nius dalykus lyg ir užstoja. Taip 
ir norėtųsi susukti — greičiau 
išspręskit teigiamai tą mažąjį 
klausimą, kad jis nekliudytų 
matyti svarbesnius! 

O tų svarbesnių ištiesų labai 
daug. Tos pačios jėgos, su ku
riomis teko grumtis per kelioli-
ką bendro gyvenimo metų, ne
snaudžia ir šiandien. "Daug kas 
labai nenorėtų, kad atsikeltų 
visa Mažoji Lietuva ir susi
jungtų su Didžiąja Lietuvą" — 
taip sako... 

. . .  T a i p  s a k o  l e i d ė j a i  v i e n o ,  
daugeliui gal dar nežinomo laik
raščio, kurio vardas yra Kelei
vis. Tai ne Bostono Keleivis, o 
visai kitas, Mažosios Lietuvos 
tautiečių leidžiamas Keleivis, 
kuris išeina tuo tarpu dar nere
guliariai, bet kuris šiuo metu 
yra neabejotinai geriausias šal
tinis pažinti visoms Mažosios 
Lietuvos problemoms. Kad taip 
yra, nesunku įsitikinti tik pa
varčius paskutinįjį jo trigubą 
numerį (1951 m. gegužės — bir
želio — liepos). Mes čia nekar
tosime jo turinio, tik pabrėžia
me, kad, kas jaučiasi nuoširdžiai 
susirūpinęs Mažosios Lietuvos 
klausimais, tam šis žinių loby
nas tuo klausimu yra būtinas 
turėti po ranka. 

Kaip jį pasiekti. Labai pa
prasta. Adresas yra toks Mr* A. 

Puskepalaitis, Paul Hoeschstr. 
10, (13b) Muenchen — Pasing, 
Germany. Nupirk pašte tris 
tarptautinius pašto kuponus, 
įdėkit į laišką nurodydami savo 
adresą (dar bent vieną kuponą 
būtų teisinga pridėti už persiun
timą) ir gausite Keleivį. Nu
siuntę 10 kuponų, galite gauti 
(jei dar turės) visus numerius 
nuo pradžios. Toliau jau iš ten 

matysite, kaip palaikyti toli* 
mesnius ryšius. 

Mažosios Lietuvos bičiulių — 
palaidų ir net organizuotų —«* 
yra nemaža, šalia kitos para
mos, kurią jie kartais teikiasi 
paskirti tam reikalui, ir ši pa
rama bus labai svarbi. O kas 
paskaitys Mažosios Lietuvos Ke
leivį, tas bent jau aiškiai žinos, 
kieno yra bičiulis ir kodėl yra* 

iMiMiaii* 

Vasario 16-osios atgarsiai Floridoj 
Lietuvos Nepriklausomy bes 

paskelbimo sukaktis Miamyje 
šiemet buvo paminėta iš tikrųjų 
gražiai ir įspūdingai. Apie tai 
jau buvo nemažai rašyta, o dar 
daugiau kalbėta. 

Deja, pasigirdo ir neigiamų 
atgarsių. Kadangi ateityje jie 
čia gali' turėti žalingos įtakos, 
norisi nors trumpai atsiliepti. 

Stambiausias minėjimo mur
zinto j as buvo "Svečias" iš Bos
tono, kuris "Keleivyje" (Nr. 10) 
pažėrė daug piktų prasimanymų 
bei nepagrįstų priekaištų. Ir tai 
tik todėl, kad tas "Svečias" ne
buvo pakviestas pakalbėti... 

Miamiečiai išpildė paskirtą 
kvotą, 1000 dol., ir jau atsiskai
tė. Pinigų gavimo proga ALT 
parašė padėkos laišką, ir lyg 
tyčia ... A. D. Kaulakiui. Kaip 
daugelis čia atsimena, A. D. 
Kaulakis buvo tos nuomonės, 
kad minėjimą tegul rengia nelie
tuviškas lietuvių klubas ir tegul 
jis sau pasiima visą gautą pel
ną. Dėl to čia buvo net smar
kiai kovota. Kai dauguma veik
lių ir energingų lietuvių pasisa
kė kitaip, A. D. Kaulakis prie 
jų irgi prisidėjb, bet atrodo, ne 
labai nuoširdžiai, nes vėliau į 
darnų bendrą darbą įnešė ne
sklandumų. 

Prie "kreditų" skirstymo pri
sidėjo ir V. Želvienė (Dirva Nr. 
23). Pagal jos nuomonę, minė
jimas pasisekė todėl, kad jame 
dalyvavo Anita Navickaitė. Gar
bės niekam nepavydima, bet tai 
kiek "persūdytas" pasakymas. 
A. Navickaitė prie minėjimo pri
sidėjo pora dainelių. Minėtas 
"Svečias" iš Bostono minėjimo 
pasisekimą priskyrė Antaninai 
Dambrauskaitei. Ji, žinoma, yra 
daug pranašesnė už A. Navic
kaitę, bet kai netrukus po mi
nėjimo A. Dambrauskaitė su-

Vytauto A. Braziui* 

AS LAIKIAU PAMALDAS Už 
S T A L I N Ą  

Įdomus stačiatikių dvisiškio 

pasipasakojimai* jfO puslapių 

Galima užsisakyti Dirvoje, siun-

knygelė. Kaina —- 50 centų 

čiant 50c pašto ženklais, arba 
$1.00 už dvi 

rengė savo dainų koncertą, tai 
į jį tesusirinko vos kelios d®* 
šimtys žmonių. Reiškia, į minė* 
j imą žmones sutraukė ne daini
ninkės. 

Prie šių aplinkybių tenka dar 
pabrėžti, kad minėjimas buvo 
surengtas taip sėkmingai tik to
dėl, kad jį rengė visos Miamio 
lietuvių organizacijos per savo 
atstovus, o kadangi retas kuris 
iš lietuvių nepriklauso kokiai 
nors organizacijai, tai galima 
sakyti, kad šį minėjimą surenge 
visi Miamio lietuviai. Todėl 
jiems, ypač jų atstovams, ir 
priklauso už tai visa garbė ir 
padėka. Miamiečiai minėjime 
gausingai dalyvavo ir dosniai 
aukojo ne kokių nors pažadų vi
liojami (gubernatorius, daini
ninkės ir t.t.), bet patriotini* 
pareigos šaukiami. 

Rasa 

Gugernatorius Dewey būdamas Japonijoj apsilankė pąs gen. Ridgway, kuris 

jam rodo telegramas, gautas ryšium su paliaubų derybomis. Po to Dewey 

nuskrido į Itarčjfe kur tarp kita ko matėsi ir su Pietinės Korėjos prezidentu. 

PAIEŠKOJIMAI 
J  I E  š  K  O  M I  G I M I N Ė S  

B u t k ų  S t a s i o  i r  J u o z o  p a M -
kimo reikalu. 

New Yorko Valst. skirtinguo
se miestuose mirė broliai Stasys 
ir Juozas B u t k a i. Tikrų 
davinių apie jų kilimą iš Lietu
vos ir giminystės ryšius nėra. 
Bet iš kai kurių surinktu žinių 
spėjama, kad Lietuvoje dar apie 
1938 metus buvo gyvi jų brolis 
Adomas ir sesuo Darata, o gal 
dar ir Marė. Minimos tokios vie
tovės Lietuvoje kaip Kruopiai, 
Labuna (Labūnava?), Kėdainių 
apskr. ir Babtai, Kauno apskr. 
Adomas lyg buvo vedęs Marij#* 
ną Kalvaitytę, bet galėjo būti 
ir kitaip, būtent, kad Marijona 
Butkus (Butkiūtė) ištekėjo' tli 
Adomo Kalvaičio. 

Jei čia, Jungtinėse Valstybė
se, ar kur kitur atsirastų jų gi
minių arba juos gerai pažįstan
čių ir galinčių mums padėti ži
niomis byloms išaiškinti, prašo
me skubiai atsiliepti šiuo adre
su : Consulate General of Lithu
ania, 41 W. 82nd Street, Nf»r 
York. 

f PAKELIUI l MIRTĮ — 

B. Gaidžiūno aprašymai 

apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose, 231 

pusi.  Kaina ........ $1.00 

DIRVOJ GALIMA GAUTI 
nauja knygelė vaikams "LapftB 
pasaka" ($l.l6), J. Krumino ro
manas "Naktis viršum širdies'9 

($1.50) ir V. Pėteraičio mažasis 
lietuv. angl. žodynas ($2.00). 

• t, * 
i 
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LIETUVIŲ KULTŪRINIŲ 
DARŽELIŲ DRAUGIJOS 

m SUSIRINKIMAS 

Pirmadienį, liepos 16 dM 8:00 
vai. vak. Lietuvių salėje šaukia
mas Lietuvių Kult. Darželių 
D-jos susirinkimas. Bus pasita
rimas liepos 22 d. šventės rei
kalu, 

šiuo metu Darželių S-goje 
(beflrai pergyvenamas ne vi
sai normalus laikotarpis: nese
niai mirė ilgue metus buvęs pir
mininkas. Jo pareigas laikinai 
eina garbės pirmininkas. Mote-
Hi sekcija jau persitvarkė savo 
vadovybę ir mums ypač malonu 
pažymėti, kad Clevelando Kult. 
Darž. S-gos moterų sekcijos pir
mininke dabar išrinkta lietuvių 
grupės atstovė Ona Micheličienė 
(ligi šiol pirmininkavo žydų gru
pės atstovė). Ji dabar imasi ini-
ciatyvis šaukti ir ateinančio pir
madienio susirinkimą, kadangi 
lietuvių grupės pirmininkas J. 
Brazauskas šiuo metu serga ir 
tebėra ligoninėje. 

PATVIRTINTAS NAUJAS 
SKAUTŲ VIETININKAS 

Birželio 12 dieną įvykusiame 
Clevelando skautų vienetų vadų 
ir skautininkų susirinkime skau
tų vietininku Clevelande išrink
tas skautin. Z. Dučmanas. Bir
želio 30 d. Vyr. Skautininko raš
tu jis tose pareigose patvirtin
tas. Vietininlio adresas: '1447 
East 65 St. 

3 ŠEIMŲ NAMAS 

su baldais, geroj vietoj. Be to, 
atskirai parduodami geri langai. 

J. Petrošius, 3741 E. 93 St. 

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 
 ̂ ^  ̂

Mūsų specialybe 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

TEISININKŲ NUTARIMAI 

Šį sekmadienį įvykusiame Liet. 
Teis. D-jos Užs. Clevelando sky
riaus susirinkime nutarta siū
lyti, kad draugijos centro orga
nai būtų renkami iš Chicago j e 
gyvenančių liet. teisininkų tar
po ir kad rinkimai būtų atlie
kami visuotiniu balsavimu sky
riuose bei tų balsavimų duome
nys skyriuose patikrinti būtų 
pranešti rinkimų komisijai. Taip 
pat nutarta įsijungti į sergan
čių bei šiaip paramos reikalingų 
liet. teisininkų šelpimo darbą, 
kurį jau 19 mėnesių veikliai 
vykdo Chicagos skyrius. Tam 
tikslui susirinkusieji nutarė 
skirti bent po 1 dolerį kas mė
nuo ir čia pat jau sudėjo 36 do
lerius (kai kurie sumokėjo už 
visą pusmetį iš karto). Susirin
kime nedalyvavusieji savo auką 
gali įteikti skyriaus iždininkui 
V. Rasteniui Dirvos redakcijoje, 
čia pat galima sumokėti ir nario 
mokestį, kurio dydis nustatytas 
25 centai mėnesiui (skaitant nuo 
liepos 1 d.). Narių mokesčiai bus 
naudojami skyriaus administra
cinėms išlaidoms. Numatyta ne
trukus surengti viešų paskaitų 
ir neviešų pokalbių teisininkams 
įdomiais klausimais vien narių 
tarpe. 

SLA ir TARYBOS GiEGUžĮNĖS 

pereitą sekmadieni, nors ir buvo 
palankus oras, turėjo tenkintis 
per pus padalinta publika: abie
jose svečių skaičius siekė po po
rą šimtų, bet dalis apsilankė 
ten ir ten. Abieji rengėjai ap
gailestavo neapsižiūrėjimą, kad 
toki du parengimai sutapo tą 
pačią dieną. SLA gegužinę ap
lankė pittsburghiečiai — Pov. 
Dargis, SLA centro vicepirmi
ninkas, kuris gegužinės viešoje 
kalboje dalyviams pareiškė pa
sveikinimą, jo brolis Jonas Dar
gis ir J. Virbalis. SLA geguži
nėje daugiau buvo vyresniųjų, 
Tarybos — daugiau naujakurių 
jaunimo. 

LANKĖSI STOšKIENĖ SU1 

SESERIA 

Šiomis dienomis Cleve^nde 
lankėsi Petronė Stoškienė, gar
siosios dainininkės Polinos Stoš-
kiūtės motina ir jos sesuo Juli
ja Styles. Lydimos dabar Cleve
lande viešinčio floridiečio J. Ver-
belos jos apsilankė Dirvos re
dakcijoje ir dalyvavo Algirdo 
Samo — N. Mikelionytės vestu
vėse. 

ŠAMO — MIKELIONYTĖS 
VESTUVĖS 

sutraukė svečių bene daugiau, 
kaip abi sekmadienio gegužinės, 
drauge suėmus. Ir dienos metu, 
10 vai. šeštadienį šliubo metu 
Naujosios parapijos bažnyčia 
buvo pilna, kaip šventadienio pa
maldose (giedojo solistas ir 
čiurlioniečių vyrų choras), o po-
kilyje, kuris įvyko slovėnų sa
lėje dalyvavo apie 500 svečių. 
Jaunieji ir jų tėvai susilaukę 
tokio didelio draugiškumo pa
reiškimo, atrodė tuo tikrai nu
džiuginti. Pokylio nuotaika buvo 
labai gyva ir visi nuoširdžiai 
sveikino naują jaunosios lietu
vių kartos šeimą. 

Geriausia vaikams dovana —-
• vaikų mėnesinis žurnalas -

JjH ' F 
Kaina: Amerikoje. $3.00; kitur—$340 

Pinigus ir užsakymus siųskit*! 
EGLUTĖ, P. D. Box 22, r 

Monteiio Station, Brockton 68, Mass. 

Filmų aiškinimas ir įvairūs 
didinimai iš negatyvų. Galite 
gauti geriausių Kodak filmų. 

Kreiptis: B. Gaidžiūnas, 
6820 Superior Ave. (Dirva) 
nuo 7 vai. iki 5 vai. p. p. ir 
1234 East 89 St. nuo 6 v. vak. 

Naujas žodynas 
V. Pėteraičio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 
žodynas" 

Kaina $2.00. 

D 1 N G H 

Mėlynas paukštis (Parakeet), 

baltais sparnais, juodais ruožais 

ant sparnų, ilga uodega. Jei pas 

ką užklydo, prašom pranešti: 

6713 Edna Ave — HE 1-2076. 

APLANKYKIME AKRONĄ 

Akrono lietuviai paskutiniu 
laiku dažnai lankosi Clevelando 
lietuvių parengimuose. Liepos 
22 dieną rengiama lietuvių ge
gužinė Akrone (Falkon Lake — 
Carton Rd., sukant iš Akrono 
Main St. Extention). Akronie-
čiai labai nuoširdžiai kviečia 
clevelandiškius pas juos apsi
lankyti. 

KIRPĖJĄ DOVYDAUSKĄ 

prašo atsiliepti JĮ, Valaitis, 22 
Schuyler St., Amsterdam, N. Y. 
Kas žino jo adresą, prašom pra
nešti. 

' RKO Keith's 105th 
Liepos 14-17 Rawhyde su Ty-

ronne Pover ir Suzanne Hay-
ward. 

Liepos 13 d. specialus vidur
nakčio vaiduoklių vaidinimas. 
Pradžia lygiai 12 vai. naktį. Vi
sos vietos po 55 c. 

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

EDWARD PLUMBING & HEATING Co 

1577 Chardon Rd. EV. 1-3018 

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO'S Cool BASEMENT. 

LIEPOS IŠPARDAVIMAS! 
« r*vv: :r;i-

ir 

Vaikiški naujoviškai dry
žuoti eglute austi med- 0 . . . , . t, , 
vilniniai sportiniai švar* Specialus pirkinys! 

kai 1.99 "Babjf Mitži" 

apranga 

1.00 

JIEŠKAU KAMBARIO 

su visu išlaikymu. Prašau pra# 
nešti: Jo. Suveikis, 646 E. 9f 
St., Cleveland 8, Ohio. 

t 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-0911 

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

Mėlynos ar raudonos vyraujančios 
spalvos šie mėgiami naujoviškai dry
žuoti eglute austi medvilniniai spor
tiniai švarkai yra didelis priedas prie 
kiekvieno jaunuolio vasarinio gaffde-
ribo. flydžiai nuo 3 iki 6. 

Vaikiškos 25 c. vertes 
baltos megztos medvilni

nės kelnaitės 

6 uz $1 , 
Gero darbo medvilninės megztos kel
naitės vaikams — baltos. Dydžiai 
4-6-8. Visos puikios rūšies. 

VASARINES 

Suknelės 

1 
.25 

Lengvos vasarines medžią-

Tot 3-jų dalių medviliu s»s. "Baby Mitzi" 
raukto krepo pižamos firmos projektuota* suknę-

1.B9 
Susegamo stiliaus 3-jų dalių pižamos 
su 2 porom kelnių. Spalvingas, nau
joviškas žaismingas spaudinys. Dy
džiai tik 1 ir 2. 

lės puoš jūsų mergaitę kaip 

lėlę! Kaikurios atviromis nu

garomis. Dydžiai nuo 9 mė

nesių iki 18 m6n. 

Vaikiški 69 ir 89 c 
Dįiadingi polo 
- • marškiniai 

2 uz $1 
Dryžiuoti ar ištisinės spal
vos šie linksmų ir ryškių 
spalvų yra puikūs mažie
siems. Dydžiai nuo 3 iki 6. 
Truputi ydingi. 

1.19 sanforizuotos 
boksinės kelnės 

88c Vasarinių spalvų 
boksines kelnės 

su elastinga juos
ta mažoms mergaitėms ir 
berniukams. Dy&Mai: -nuo 8 
iki 6. 

KŪDIKIŲ APRANGOS 
REIKMENYS 

Enterprise aliumininiai bonkų stelirizuotojai, 
telpa 7 bonkos — 3.00 

Nazareth medvilnės marškiniai 1 ty- $1 
Vasariniai be rankovių švark., dydž. 2-6 2 už $1 
Rubeno švarkeliai be rankovių 2 už $1 
Tot dvigubo storio treningo kelnės, 2 iki 6 — 29c 
Beacono vystyklai, 30Ą40" 1 -r—?-
Pepperell priimamieji vystyklai, 27Ą36" .. 2 UŽ $1 
Užtraukiami plastikiniai matracų užvalkalai —1.99 
Skalbiama kėdutės paduškaitė 1-69 

3-jų dalių autuvo komplektas,' gr. vilnos 2-99. 
Flaneliniai kimono ar suknelės 59c 
Beacon dirbt, satino vystyklai, 36x50*' 1.99 
Plonos Filipiniškos baltos suknutės 1.00 
Plono dirbt, šilko satino komforto kampl. 5.15 
Paukštakinės spalvos kelnaitės, 27Ą27" dydžio tūz. 2-99 
Cųfity ir Chix kelnaitės, 21x40", antrarūšės tūz.^fg 

U£MH<yinai paštu ar telefonu — CHerry 1-3000 % 
Basement Kiddie's and Infants Department 

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 

S a v i n g s  w i l l  a l w a y s  

b e  i m p o r t a n t  t o  t h e  

m a n  w h o  w a n t s  t o  

l o o k  i n t o  t h e  f u t u r e  

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

s e c u r i t y  a n d  p e r s o n a l  

i n d e p e n d e n c e !  

Savers a/ways welcome 

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

Clevelandiečių pasirinkimas 
DAUGIAU KAIP PER 50 METŲ 

MONCRIEF ŠILDYMO SISTEMOS 
7 

G  A  S A S  
A N G L I S  

ALIEJUS 

THE HENRY FURNACE CO.,  Medina, Ohio 

PIRMASIS WS1 METU PUSMETIS 
JAU BAIGIASI! 

Laikas daryti apyskaitą ir pradėti kitą pusmetį. 
O geriausias pusmečio pradėjimas yra pradėjimas taupyti 
Lietuvių Banke. Čia kiek jnešite iki liepos (July) 10 
dienos, už tiek nuošimčiai bus skaitomi nuo liepos 1 dienos. 

Lietuvių Banke santaupos yra apsaugotos JAV val
džios per Federal Insurance Corporation, kiekviena at
skira taupymo sąskaita iki 7 

$10.000 
* * 

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 

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

P J KERSIS 
6to-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai 
parantuojarna. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEE ES PAINTING CO. 
WiM. DEBESIS 

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

I J SAMAS JEWELER 
| Persikėle į naują did?snę ir gražesnę krautuvę 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

j| Dabar jau tarime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik-
R rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 
U 

Wilkeiis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkeiis - Wirby 
Pilnas laidotuvių patarnavimas 

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

*f£sinamas oras Jūsų patogumui 
- / 

Delia E. Jakubs & William J. Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoįsi 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763 
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Redakcijos ir administracijos adresai — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: ' ENdicott 1-4486 
Redaktorius Vincas RASTENIS (buto ulefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Balya GAID2IUNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406)! 

Šarka nuo mieto - kita į jos vietą 
Dirvos 23 numeryje A. R. iš 

Chicagos' apgailestavo Tėvynes 
Mylėtojų Draugijos apsnūdimą. 
Jis apkaltino dėl to Sandaros 
laikraštį ir- siūlė, kad TMD visų 
pirma atsipalaidotų nuo to laik
raščio, paskui išleistų bent 2-3 
tomų didelį veikalą (po 400 pus
lapių tomą!), o visi senieji na
riai sugrįšią ir naujų prisidė-
sią... 

Šis pasiūlymas, deja, man at
rodo, nėra vaistas Tėvynės My
lėtojų Draugijai gydyti. Dide
lių veikalų leidimas būtų gali
mas tik tada, jei draugija vėl 
pasijustų budri ir tvirta. Pirma 
reikia pabudinti, o tada jau pri
statyti prie darbo. O. A. R. siū
lo atvirkščiai — kad TMD pir
ma atliktų didelį darbą, ir tik 
jį dirbdama ar jau padariusi 
pabustų. Ne, taip niekad nebū
na. Ir miego priežastis čia ne 
ta, kurią A. R. nurodo. Sanda
ra, gal būt, blogas žadintuvas, 
dėl neprižadinimo, tačiau nega
lima kaltinti dėl užmikdymo. 
bet žadintuvus galima peikti tik 
TMD apsnūdo pati. 

Kodėl? Turbūt, daugfMfišla to
dėl, kad jau ... gerokai senste
lėjo. Visų pirma, ji gerokai sens
telėjo savo narių amžiumi. Juk 
nuo pirmojo tos draugijos leidi
nio pasirodymo (A. išnyko 5 
v. tragedija "Kęstutis", versta 
V. Kudirkos) jau prąėjo 54 me
tai... Daugelio tų narių, kurie 
anuomet tą darbą pradėjo, nei 
gyvų nel)ėra, o kurie tebėra gy
vi, jie jau yra visu pusšimčiu 
metų senesni. Tai daug reiškia. 
Pasižiūrėkime, kuo jie anais lai
kais domėjosi. Atsakymą rasi
me ano meto TMD leidinių są
raše: Orleano Mergelė (Schiile-
rio), Lenkai ir lietuviai nuo 1228 
iki 1430 m. (Žemkalnio), Grovo 
Kyborto kelionė į Lietuvą (Ba
sanavičiaus), Vanduo ant žemės, 
po žeme ir viršuj žemės (Ruba-
kino), Baudžiava Lietuvoje, Ge
ologija, Kaip sutaisytas žmo
gaus kūnas, Prano Vaičaičio ei
lės, Kaip žmogus gyveno ant 
žemės, Chemija, žemės istorija, 
Kaimiečių kova su ponais, Socia
lizmas ir darbininkų klausimas, 
Živilė, duktė Karijoto, Revoliu
cija, Vinco Kudirkos raštai, Pa
skaitos iš biologijos ir bakterio
logijos, Jono Jonylos (kun. J. 
žiliaus) raštai, Strazdo raštai, 
širdis (Ed. de Amici), Motina, 
Dvasios gyvenimo mechanika, 
Technikos stebuklai, Dešimties 
metų tautinė kultūra Lietuvoje, 
Kultūros istorija, Lietuvos is
torija, Arimetikos uždavinių ir 
pavyzdžių rinkinys, Lenkų są
mokslas Lietuvoje, Kitais karas 
(Will Irwin), Psichologijos va
dovėlis (čelpanovo), Emocijos 
ir jų kultūra (P. Norkaus), Kan-
didas (Voltaire), Pasaulio isto
rija (H. G. Wells) ir t.t. 

Ar šiandien šitokias knygas 
(kurių dauguma tikrai geros) 
tie patys skaitytojai beskaity-

B. K. NAUJOKAS 

tų? Jeigu tai būtų ir naujos, 
su naujomis žiniomis, šių laiku 
mintimis — ai* tie nariai, kurie 
leido ir skaitė čia paminėtas 
knygas, ir dabar panašiais da
lykais dar domėtųsi ? Vienas ki
tas — galbūt, bet daugumui 
jau ... gana visų tų mokslų ir 
visų tų "istorijų"... Daugelio jų 
jau nebedomina nei senoviškos, 
nei naujoviškos knygos.-

Tur būt, šito susidomėjimo 
sumažėjimas ir buvo svarbiau
sioji TMD apsnūdimo priežastis. 

Sakytum, kad nebeparodė rei
kiamos energijos ir vadovybė, 
štai A. R. mini "stalinistus", 
kurie nesiliovė leidę knygas, įr 
vien tas faktas, kad jie leidžia, 
kai kuriuos patenkina. Matyt, 
daugelis, nelabai ir težiūri, ką 
jie gauna — bet tik gauna tam 
tikrą kiekį knygų ir gerai. Bet 
vien vadovybei čia irgi negali
ma suversti kaltės, štai prieš 
metus TMD pirmininkas stojo 
prieš seimą su naujais veiklos 
planais. Kas gi atsitiko? Ogi 
jis liko su savo planais, galima 
sakyti, kaip pranašas tyruose, 
kurio balso niekas neišgirdo. Ir 
jis pasitraukė. Buvo išrinkta 
valdyba, kuri per ištisus metus, 
regis dar net vieno posėdžio ne
turėjo ir nieko nenutarė: nenu
tarė nei ką nors daryti, nei ne
daryti. Tur būt, tai atitinka na
rių valią ... Bent jau tokia va
lia pereito "seimo" delegatų, 
kurie buvusio pirmininko pa
stangas draugiją atgaivinti su
tiko, kaip kaž kokias neaiškias 
fantazijas. Gal jos ir buvo ne
aiškios, gal jos ir buvo ne visai 
realistiškos., Bet realiai pažiūrė
jus į TMD, belieka viena išvada, 
kad ji nebeturi noro ką nors be
daryti. 

Jeigu ji to noro dar turėtų, 
tai pirmas įrodymas būtų — ap-
sidėti tokiu nario mokesčiu, ku
ris atitinka šių laikų dolerio ver
tę ir knygos išleidimo kainą. 
Anais laikais, kada puikiai iš
leistų V. Kudirkos raštų šeši 
tomai kainoja 10 dolerių, kada 
trijų tomų Kultūros' istorija, 
gražiais drobės apdarais "(505 
pusi) kainoja 4, doleriai TMD 
nariai mokėjo nario mokesčio 
po dolerį per metus ir tų narių 
buvo, turbūt, daugiau kaip 1000. 
Dabar tas mokestis pakeltas iki 
2 dolerių, bet narių daug mažiau, 
ir tie patys kaikurie murma, 
girdi, perbrangu ... Argi su to
kiais pinigais galima pradėti 
leisti didelius veikalus? 

Pagaliau — ne nuo leidinio 
didumo, ne nuo puslapių skai
čiaus priklauso leidyklos darbo 
pasisekimas bei naudingumas. 
Gali būti labai naudingų bei rei
kalingų ir ne tokių didelių kny
gų . .  •  

Visos aplinlcyfcSs rodo, kad 
TMD nebeturi energijos tęsti 

kadai vykdytą didelį darbą. Bu
vusios pajėgos pavargo, naujų 
neprisitraukp. 

Bet netiesa, kad knygų leidi
mo srityje liko tuštuma. Jos jau 
vėl leidžiamos, ir net nebe vie
nos laidyklos. Vieną kitą knyga 
išleidžiama privačių asmenų, at
skirų laikraščių, visą eilę knygų 
leidžia Liet. Katalikų Spaudos 
Draugija, o vienas iš įdomiau
sių ir, sakyčiau, moderniausių 
bandymų šioje srityje yra Gabi
jos organizuojamas Knygos Bi
čiulių Klubas. 

šis klubas nesteigia skyrių, 
nešaukia seimų, nerenka valdy
bų, tik imasi tiesiog užsibrėžto 
uždavinio vykdymo — leidžia 
knygas.. Klubo nariu gali būti 
kiekvienas, kas per metus įmo
ka 5 dolerius. Būdamas nariu, 
jis gauna per metus naujų kny
gų, už kurias šiaip pirkdamas 
turėtų mokėti aštuonis dolerius 
ar daugiau. Metinė knygų leidi
mo programa skelbiama iš anks
to ir, atrodo, bus ištesėta, šiais 
metais klubo nariams numaty
tos tokios knygos: 1. Krumino 
"Naktis viršum širdies", Nelės 
Mazalaitės "Mėnuo, vadinamas 
medaus", Jurgio Savickio "Rau
doni batukai", Jurgio Jankaus 
"Atostogos" (ar gal kitaip pa
vadinta), L. Dovydėno "Per 
Klausučių ūlytėlę". Klubo nariui 
nereikės knygos j ieškoti, ji jam 
ateis į namus,-jei tik jis bus 
įmokėjęs savo nario mokestį. 
Klubas turįs jau kelis šimtus 
narių. Jei prisidės dar keli šim
tai-— bus galima drąsiai tikėtis, 
kad leidykla galės savo« užsimo
jimą tinkamai tesėti. Toliau teks 
tik pageidauti, kad ji kiėk gali
ma tikslingiau nustatytų knygų 
leidimo programą ir rūpintųsi 
išleisti tikrai tą, kas šiuo metu 
yra mūsų rašytojų parašyta ge
riausia. Kaip iŠ šių metų pro
gramos matyti, leidykla tuo tar
pu apsiriboja tik grožine litera
tūrą. TMD kadaise daug dėme
sio kreipė ir į mokslo populia-
rizaciją. šiais laikais taip pat 
yra parašyta išleistinų knygų 
ne vien grožinės literatūros, ku
rios skaitytojams gali būti ne 
mažiau įdomio®, kaip ir romanai 
bei apysakos. 

Tragedijos knygų leidimo sri
tyje nėra. Jei TMD savanoriš
kai iš to baro pasitraukė, tai atė-. 
jo naujos jėgos ir tas darbas yra 
dirbamas. Tiems, kurie pasiilgs
ta knygų, pakanka tik apsidai
ryti, ir jie jų gaus. žinoma, nebe 
už dolerį per metues. Nebe tie 
laikai... 

O kaip gi su TMD? Gaila la
bai, bet visi ženklai rodo, kad 
ji jau baigia savo dienas. Knygų 
leidimu savo veiklos ji jau nebe-
atgaivins, o kitose sritys^ r— faff 
gi nebe tie laikai: dabar jau 
yra kitos organizacijos, kurios 
rūpinasi tais kitais reikalais. Tie 
patys. TMD veikėjai, bent jų 
daugumas, tose kitose organiza-

a*. 

BIRŽELIO SUKILIMAS 
(Tęsinys iš pereito numerio) 

Tų idėjų plotmėje aš tik ke
liais žodžiais norėčiau priminti 
Birželio sukilimo epopėją ir jo 
vadmenį mūsų' laisvės kovų is-
toijoje. 

1. Lietuvių sukilimas prieš 
bolševizmą ir jo okupaciją buvo 
visuotinis, gaivališkas, entuzi
astiškas ir tikrai didvyriškas. 
Jis prasidėjo pirmąją karo die
ną, o antrąją, birželio 23-ją, įsi
liepsnojo visame krašte. Užėmus 
Kauno radiofoną, buvo paskelb
tas Lietuvos valstybės atstaty
mas ir jos Laikinoji Vyriausy
bė. Gedimino kalne Vilniuje bu
vo iškelta lietuvių tautinė vėlia
va. Visa tai atlikta tuo momen
tu, kai aplinkui tebeknibždėjo 
sovietų kariuomenė, kai viskas 
galėjo baigtis sukilėlių skerdy
nėmis. Per šešias dienas, kai 
Lietuvos žemėje vyko karas, de
šimtys tūkstančių naujų parti
zanų trukdė ir demoralizavo so
vietų kariuomenės veiksmus, 
gelbėjo nuo sunaikinimo ar iš
vežimo mūsų tautos turtą, karo 
chaose atstatė valstybinį ir sa-
vivaldybinį administracijos apa
ratą. Tokia kova neapsiėjo be 
aukų, — arti trys tūkstančiai 
sukilėlių gyvybių buvo paklota, 
bet laimėjimas pasiektas. 

2. Birželio sukilimas davė ge
riausią atsakvma birželio 14-sios 
nakties baisiesiems įvykiams. 
Lietuvių tauta įrodė savo pasi
ryžimą ir valią gyventi nepri
klausomai, savo gabumą kovin
gai pareikšti nepriklausomybės 
troškimą, nelaukiant iš nieko 

1 

dovanų, bet patiems ginant sa
vo laisvės teisę. Trys prieš tai 
pamečiui sekę žiaurūs faktai — 
1938 metų kovo mėnesio lenkų 
ultimatumas, 1939 metų kovo 
mėnesio vokiečių ultimatumas 
dėl Klaipėdos ir 1940 metų bir
želio 14 d. sovietų ultimatumas 
— buvo bepalaužią lietuvių tau
tos pasitikėjimą savo jėgomis 
ir sunkiai pažeidę tautinę gar
bę. Birželio sukilimas tapo vaiz
džiausiu įrodymu, kad lietuvių 
tauta nėra linkusi tik bejėgiš
kai priimti kiekvieną ultimatu
mą, bet kad ji turi galios ir va
lios žūtbūtinai kovoti už vals
tybės laisvę. 

3. Birželio sukilimo Lietuvos 

cijose tiek užimti, jog apie TMD 
nuo seimo iki seimo nei pagal
voti neturi kada... Nesinorėtų 
duoti liūdnai skambančių pata
rimų, bet šia proga, turbūt, ne
bus nuodėme prasitarti, jog nie
kas nenustebs, jei 1952 metais 
Clevelande, SLA seimo pertrau
kėlės metu į kurį atskirą kam
barį susimetę kelių dar kvėpuo
jančių TMD skyrių atstovai nu
tars uždaryti šios draugijos gy
venimo knygą ir nebeminėti to 
garbingo vardo be reikalo ... 

* 

Red. past.: Gabijos leidykla pra
neša, kad Knygos Bičiulių Klu
bo nariai gali gauti ir kitus jos 
leidinius su 20% nuolaida. Be 
klubo nariams numatytų knygų, 
Gabija šįmet jau yra išleidusi 
V. Pietario "Lapes pasaką" ir 
Landsbergio, Mekų* bei Lėto 
"Prozą". Klubo nario mokestis 
siunčiamas šiuo adresu: Gabija, 
340 Union Ave., Brooklyn 11, 
N. Y.' 

BRONYS RAILA 

žeme ir žmonės, tarsi koks ska
nus kąsnelis, automatiškai bū
tų perėjusi iš vienos okupacijos 
į kitą. Tai būtų neabejotinai tu
rėję dar liūdnesnių tautinių ir 
tarptautinių padarinių, negu jų 
buvo vėliau. Gi sukilimas pasie
kė to, kad, išskyrus nebent vaka
rų pasienio vietoves, atėjęs nau
jasis gaspadorius visur rado vie" 
toje Lietuvos valstybines bei sa-
vivaldybines įstaigas, o centruo
se Laikinosios Vyriausybės at
stovus, galinčius veikti ir kal
bėti tautos vardti, Naujajam 
okupantui, nusistačiusiam tas 
žemes, kaip karo grobį, prijung
ti prie Reicho, kaip žinoma, bu
vo daug bėdos ir nemalonumų, 
kol jis pašalino Laikinąją Vy
riausybę, ir daug nepatogumų, 
kol jis įkurdino savo okupacinę 
valdžią. Tai iš dalies atsiliepė 
j tai, kad okupantas buvo pri
verstas Lietuvoje palikti tam 
tikrą "savivaldą" per visus tris 
metus, šiandien būtų galima pa
sakyti, kad Lietuvos gyvento
jams iš viso bei mūsų rezisten
cijos galimybės specialiai toli 
gražu nebūtų buvę tas pats, jei 
visose šalies aparato vietose, 
kaip savivaldybėse, valsčiuose, 
policijoje, teismuose, ekonomi
nėse bei . švietimo ir mokslo 
įstaigose būtų sėdėję ne mūsų 
pačių patriotiniai, sąmoningi 
tautiečiai, bet iš karto būtų įsi-
sėdę rudmarškiniai. 

4. Tarptautiniu požiūriu, Bir
želio sukilimas buvo labai ryš
kus Lietuvos nepriklausomybės 
bylos atnaujinimas ir primini
mas visam pasauliui, jog mūsų 
tauta nori nepriklausomai gy
venti ir tą savo Valią praktiškai 
įrodyti. Nacių pasikėsinimas už 
slopinti mūsų nepriklausomybę 
lygiu būdu visiems parodė, kad 
Vokietija nevedė Rytų Europos 
išlaisvinimo karo, bet tik siekė 
naujų kolonijų rytuose, grobda
ma svetimas žemes bei turtą ir 
naikindama kitas tautas. 

5. Birželio sukilimas buvo 
nuostabus gyvybinio eleksyro 
įšvirkštimas mūsų tautai. Jis 
grąžino ne tik pasitikėjimą, sa
vigarbą ir viltį, bet kartu neap
skaičiuojamai sustiprino mūsų 
valstybingumo sąmonę ir sukėlė 
atkaklią rezistencijos nuotaiką. 
Vokiečių propaganda Lietuvoje 
buvo bejėgė, visos jų pastangos 
sukurti "lietuviškąsias SS divi
zijas" nuėjo niekais, lietuvių 
tautos pasipriešinimas betko-
kiam okupantui pasidarė ryš
kus, planingas ir pastovus. 

6. Ir pagaliau, Birželio sukili
mas tai — 
didysis ir šventas mūsų rezi
stencijos testamentas, kurio ga
lutinį įvykdymą pereme dabar
tiniai laisvės kovotojai Tėvynė
je ir prie kurių mums lieka 
jungtis visomis savo išgalėmis. 

Birželio sukilėliai, vedini tik 
patriotizmo ir laisvės troškimo, 
griebėsi ginklo ir siekė realiai 
atkurti valstybinę nepriklauso
mybę. Buvo užmirštos "skirtin
gos pasaulėžiūros", "grupinė 
aritmetika" ir partijos. Jų iš 
viso tada nebesigirdėjo, diskusi
jos dėl išgraužto kiaušinio, su
verenumų ir konstitucijų buvo 
dingusios. Buvo galvota, kad 
pirmiau reikia gaisrą užgesinti, 

pirmiau savo namą išgelbėti, o 
tik vėliau žiūrėti, kas ir kaip jį 
tvarkys. Tik sukilimą laimėjus 
ir laikinam laisvės pragiedruliui 
nušvitus paaiškėjo, kad partinės 
aistros buvo tik uždusintos, bet 
neišnykusios. Jos vėl pasireiškė 
labai nevykusiais būdais ir patį 
LAF greit suskaldė, tuo susilp-
nindamos ir mūsų pasipriešini
mo svorį naujiems okupantams. 
Nuo tada jos nebeišnyko ir per
sikėlė į užsienį, kur laisvės kovų 
užuovejoje, pasitraukę į tremtį, 
kaikurie Lietuvos vaikai šioje 
srityje teberodo nors ir tuščių, 
bet itin didelių, stačiai gal per 
didelių gabumų ... 

Bet mes kiti manome, kad 
Birželio sukilimo ir anų laisvės 
kovotojų palikto kraujo testa
mento negalima užmiršti, nei iš
kreipti. Birželio sukilimas mums 
turi likti šviesiausia kibirkštis 
po kitų baisiųjų birželio naktų 
klaikumos. Trėmimai nepasibai
gė, bet nepasibaigė ir Lietuvos 
vaikų priešinimasis okupantui. 
Birželio sukilėliai savo patrip-
tizmo, pasiaukojimo ir narsumo 
pavyzdžiais, savo kraujo auko
mis sukūrė naują, dabarties lai
kų, lietuvių rezistencijos tradi
ciją, kuri savo antžmogiška 
įtampa ir reikšme turbūt pra
lenkia visus kitus praeityje vy
kusius lietuvių sukilimus ir lais
vės kovas. 

Baigdamas, aš nekviečiu at
sistoti ir vienos minutės susi

kaupimu pagerbti per Birželio 
sukilimą kritusius kovotojus ir 
kitas vėlesnės bei dešimterio
pai gausesnes lietuvių partiza
nų Tėvynėje aukas... Man at
rodo, kad toks atminimas hįtų 
per blyškus ir tik toks jų pa
gerbimas per mažas. 

Tačiau jfnanyčiau, kad susi
kaupimas mums reikalingas, bet 
ne vienos minutės, o visų dienų 
ir gal visos mūsų buities. Tai 
susikaupimas įvykdyti laisvės 
kovų testamentą. Tai pasiryži
mas nuolat remti Lietuvos lais
vės kovą, kas kuo sugeba ir kiek 
gali. O gali kiekvienas. "Negali" 
tik tas, kas nejaučia sąžinės 
graužitho ir neturi gėdos po sve
timąsias padanges tolydžio virs
ti gyvojo Lietuvos medžio nu
džiūvusia šakele. 

Ir aklas šiandien jau gali pra
matyti, kad raudonai totalitari
nis ir laisvasis pasaulis laipsniš
kai ir logiškai artėja prie le
miamo konflikto. Birželio suki
limas, gal kiek kitokiomis ap
linkybėmis ir be abejo su švie
sesniais padariniais, turės būti 
pakartoti®. 

Laisvės mums niekas nepado
vanos, kol jos patys neišsikovo
sime. Mūsų per mažai, mes per 
silpni, niekas mums nepadės?.. 
Gal ir taip. Bet kaip žinoma, 
tiems, kurie nori ir moka pa
dėti sau patys, — tiems padeda 

ir Dievas, ir Amerika... ! 

Los Angeles, Calif., 1951. VI. 14 

riiiiąriiic priimta deklaracija 
Birželio įvykių minėjime Chi

cago j e buvo priimta deklaraci
ja, kurioje pareiškiama: 

1. Aktyviai kovoti prieš bol
ševizmą kaip visos žmonijos ly
giai J.A.V., lygiai Lietuvos ir 
lietuvių tautos priešą. 

2. Neremti ir nebendrauti su 
visais tais, kurie tiesiogiai ar 
netiesiogiai remia komunistinę 
spaudą ar komunistinį judėjimą. 

3. Remti Lietuvos laisvinimo 
veiksnių kovą ir darbą ir jiems 
talkininkauti. 

4. Išlaikyti lietuvių kalbą ir 
lietuviškus papročius savo šei
mose ir juos skiepyti savo vai
kams. * 

5. Remti lietuviškąsias mo
kyklas kaip jaunimo auklėjimo 
ir mokslo židinius stengiantis, 
kad lituanistinių dalykų dėsty
mas jose būtų sustiprintas ir 
lietuviškosios tradicijos bei lie
tuvių -kalba jose būtų išlaikyta. 

6. Platinti, remti ir skaityti 
lietuviškąją spaudą, knygas, 
kaip vieną iš svarbiausiųjų gink
lų laisvės kovoje prieš bolševiz
mą. 

7. Remti vykdomą šalpos dar
bą, tuo išsaugojant kiekvieną 
lietuvį sveiką fiziniai ir atsparų 

moraliai ateičiai. 
8. Remti visas lietuviškąsias 

organizacijas bei draugijas, kaip 
kolektyvius susibūrimus bend
roje kovoje už išlikimą ir laisvę. 

9. Giliai įsisamoninti, kad bro
liai esame ir todėl lietuviais va
dinamės. 

10. Būti lojaliais J.A.V. gy
ventojais — piliečiais ir jai tal
kininkauti jos vadovaujamoje 
laisvės kovoje. 

DETROltO SKAUTAI 
KVIEČIA 

Plėsdami savo veiklą Detroito 
lietuviai skautai nori į savo ei
lės sutraukti daugiau lietuviško 
jaunimo. Tuo tikslu visi vaikai 
ir jaunuoliai vyresni kaip 7 me
tų, buvę skautai, ar norintieji 
įstoti, ir gavę tėvų sutikima, 
prašomi sekmadienį, liepos 15 
dieną, 12 vai. 15 min. atvykti 
į buv. Lietuvių Salės (prieš šv. 
Antano bažnyčią) rus j; 

• 
• Tėvui, prijaučiantieji lietu
viškai skautų veiklai, prašomi 
leisti savo vaikučiams įstoti į 
organizacijos eiles. * 
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