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LIETUVIŲ MUZIEJUS 
PRIE RAMIOJO 
VANDENYNO 

Los Angeles muziejuje ilgus 
metus dirbęs, kaip konsevato 
rius, Nikas N i k ū n a s iš tos 
tarnybos pasitraukė .— išėjo 
pensijon. Jis gražioje ir ramioje 
vietoje prie Ramiojo Vandeny
no, Jukaipoje, nusipirko nemažą 
sklypą ir ten statosi namus. Sta
tomųjų namų priekinėje dalyje, 
kuri specialiai tam tikslui su
projektuota, bus įrengtas lietu
vių senovės istorijos muziejus, 
kuriam daug eksponatų Nikūnas 
turi pats pagaminęs bei surin
kęs. Muziejaus įrengimas už
truksiąs ilgesnį laiką. Nikūnas 
visa tai daro jo paties iniciatyva 
ir lėšomis. 

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĘJIMAS 

BROOKLYNE 
Dariaus Girėno aštuoniolikos 

metų sukakties proga Brookly-
ne, N. Y. ruošiamas vakaras. 

Kalbės grįžęs iš Europos Bal-
fo atstovas Jonas Valaitis ir kt. 
Paminklo komiteto nariai pa
aiškins naujai gauto iš New 
Yorko miesto Parkų Departa
mento paminklo projekto išvaiz-
dą. 

Meninę programą atliks kank
lininkai ir solistai: Jurgis Ve-
degys ir Viktoras A. Bekeris. 

Minėjimas įvyks penktadienį, 
liepos 20 d. Lietuvių Piliečių 
Kliubo Salėje 280 Union avenue, 
Brooklyn, M.^Y. Pradžia - 8:00 
vai. vak. 

LIET. STUDENTŲ 
SĄJUNGA 

Šį pavasarį įsisteigė Lietuvių 
Studentų Sąjunga Jungt. Ame
rikos Valstybėse. Prieš porą sa
vaičių korespondenciniu būdu 
buvo išrinkta sąjungos valdyba. 
Pareigomis taip pasiskirstė: 
pirmininkas — Vytautas žvirz-
dys, vicepirm. — Vytautas Ka
volis, I sekr. — Vytautas La-
patinskas, II sekr. — Algiman
tas Vedeckas, iždininkas — Ju
lius šmulkštys, valdybos ryši
ninkas Algirdas Kepalas, kultū
rinių eikalų vedėjas — Vytau
tas Gylys. C. Valdybos pirmi
ninko adresas yra: Vyt. žvirz-
dys, 1801 52 st., Kenosha, Wis. 
C. Valdybos sekretoriaus adre
sas: Vyt. Lapatinskas, 4716 So. 
Marshfield Ave., Chicago 9, 111. 
Visus raštus prašome siųsti C. 
Valdybos sekretoriatui nurody
tuoju adresu. Sąjungos reika
lais galima rašyti abiem aukš
čiau nurodytais adresais. 

Studentai, iki šiol sąjungoje 
dar neužsiregistravę, prašomi 
tai padaryti, pasiunčiant atvi
ruką C. Valdybos sekretoriui 
Vyt. Lapatinskui. 

* ' 

C. Valdyba praneša, kad rug-
piūčio 18-19 d. Chicago j, Trem
tinių Namuose, yra' šaukiamas 
visuotinis L. Stud. S-gos suva
žiavimas. 

Suvažiavimo metu be įvairių 
organizaciniu klausimų nagri
nėjimo numatoma keletas ak
tualių paskaitų, meno — lite6 

ratūros vakaras, pobūvis ir t.t. 
Į suvažiavimą kviečiami visi lie
tuviai studentai. Laukiama /ne-
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Pasirašoma savitarpinės apsaugos sutartis tarp JAV, Australijos 
ir Naujosios Zelandijos. Tai yra lyg ir antras panašus susitarimas, 
kaip^ Atlanto paktas, šiuo atveju liečiąs Tolimųjų Rytu sritį. Pa
sirašo John Forster Dulles JAV vardu, Australijos ambasadorius 
Percy Spender (kairėj) ir N. Zelandijos ambasadorius Carl Be-
rendsen ('dešinėj), ši sutartis yra kaip ir papildymas rugsėjo 
pradžioj numatomos pasirašyti taikos sutarties su Japonija, šioje 
sutartyje JAV, Australija ir Naujoji Zelandija susitaria bendro
mis pajėgomis gintis nuo galimų užpuolikų. Turima galvoj Rusija 
ir Kinija, taip pat ir teoretiškai ir Japonija, kadangi numatomoje 
taikos sutartyje numatoma leisti Japonijai apsiginkluoti. Tačiau 
šis pavojus mažesnis, nes pasirašant taikos sutarti su Japonija 
(kviečiama pasirašyti apie 50 valstybių, jų tarpe ir Sov. Rusija, 
kuri tačiau greičiausiai nedalyvaus), bus pasirašyta dar ir kita 
sutartis — tik tarp JAV ir Japonijos, kur Japonija sutiks; kad 
JAV turėtų Japonijoje savo karines bazes. 

K o m u n i s t u  r i a u š ė s  I r a n e  

Vysk. IL Brizgys lankėsi 
Madride ir IMuią 

Vysk. V. Brizgys 
lankėsi Madride ir Lisabonoj^,^ 

Vliko įgaliotas, vyskupas V. 
Brizgys birželio mėnesio pabai
goje lankėsi Ispanijos bei Portu
galijos sostinėse, kur panašiai, 
kaip J. Savickis Švedijoje, Lie
tuvos reikalais lankėsi abiejų 
kraštų užsienių ministerijose ir 
turėjo pasikalbėjimų su eile 
augštesniųjų pareigūnų bei Is
panijos užs. reikalų ministerių. 
Be to, lankėsi ir Vatikano nun
ciatūrose. Jam pavyko sudaryti 
bent pradžią atgaivinimo Lietu
vos bei lietuvių tautos ryšių su 
tų kraštų vyriausybėmis. Bū
damas pakeliui Paryžiuje, vysk. 
V. Brizgys ir ten lankėsi minėtų 
kraštų ambasadose. 

Vysk. Brizgys taip pat lankėsi" 
eilėje Madrido ir Lisabonos ka
talikiškųjų laikraščių redakcijų, 
kur susitarė dėl informacijos 
praplėtimo apie Lietuvos reika-

maža svečių. Sąjungos skyriai 
iš anksto prašomi išrinkti su-
važiaviman siunčiamus delega
tus. ; , 

C. Valdyba vienu aktualiau
siųjų uždavinių laiko Studentų 
Savišalpos Fondo sukūrimą. Pa
ruošiamieji darbui jau pradėti. 
Studentija ir visuomenė apie šį 
svarbų reikalą bus painformuota 
plačiau. Fondo mintis visuome
nėje randa gyvą pritarimą ir 
paramą, 

¥ 

Visi vasaros semestrą lan
kantieji studentai prašomi ne
delsiant registruotis C. Valdy
boje, pasiunčiant atviruką C. 
Valdybos sekretoriui. Prašomi 
registruotis taip pat visi no
rintieji studijuoti, pranešant 
vardą, pavardę, amžių, adresą, 
lig šiol išeitą mokslą, egzaminų 
pažymjių vidurkį ir finansinę 
padėtį. x K 

lus. 
Tų. kraštų ^užsienių < veikalų 

ministerijose esą mažat težino
ma, kad veik visoje 'Amerikoje 
ir Anglijoje bei Vatikane Lie
tuvos diplomatinės atstovybės 
po senovei tebepripažįstamos. Ir 
jie, esą, "būtų linkę bent dabar 
pasekti tuo pavyzdžiu, tačiau, 
be kliūčių galėtų tai daryti, jei
gu atitinkamoje Lietuvos atsto
vybėje tebebūtų asmuo, turįs 
dar ^Nepriklausomos . Lietuvos 
vyriausybės organų pavedimą 
eiti Lietuvos diplomatinio atsto
vo pareigas, t. y., pavaduoti ne-
beesamą pasiuntinį, šiaip jau, 
pvz. Ispanijoje esama komunis
tų pavergtų kraštų ryšininkų* 

bet diplomatinio statuso jie ne
turi. 

Prezidentas Trumanas, susi
žinojęs su Irano ministerių pir
mininku, nusiuntė į Iraną savo 
patarėją Harrimaną tarpinin
kauti Irano ginče su anglais dėl 
žibalo šaltinių. Harrimanui nu
vykus į Irano sostinę, komunis
tų įtakoj esanti Tudeh partija 
surengė demonstraciją prieš 
Ameriką. Demonstracija virto 
tikromis riaiušėmis. Demons
trantams pasipriešino Irano na
cionalistai — kurie patys kaip 
tik yra aršiausi kovotojai dėl 
žibalo šaltinių nacionalizacijos. 
Susirėmime buvo apie 10 žmo
nių užmušta ir apie 100 sužeis
ta. Tik kariuomenė ašarinėmis 
bombomis bei gąsdinančiais šū
viais ir tankais išsklaidė riauši
ninkus. 

Harrimanas bandys rasti ke
lią taikiomis priemonėmis. 

VĖL NEUSLPRATIMAI 
SU VENGRAIS 

Išsigavę ir nuteisę Vogelerį 
vengrų komunistai daug ką iš
siderėjo iš Amerikos už jo pa
leidimą. Bet vos tik gavo duok
lę, tuojau vėl pradėjo j ieškoti 
priekabių. Neseniai pašalino du 
Amerikos pasiuntinybės parei
gūnus. Dabar valst. departamen
tas pareikalavo ir Vengrijos pa
siuntinybės Washingtone du pa
reigūnus atsiimti. 

MILŽINIŠKA 
NELAIMĖ KANSASE 

Missouri ir Kansas upės išsi
liejo lig šiol dar neregėtu po
tvyniu, kuris palietė abi to pa
ties vardo valstybes ir apie 
75,000 žmonių paliko be pasto
gių. Maža to — Kansas mieste 
sprogo didžiuliai dizelinio žibalo 
tankai ir užsidegę apliejo ugnies 
lietumi didelę miesto dalį, su

keldami didelius gaisrus. Jau 
skaičiuojama, kad toji nelaimė 
bus padariusi iki 750 milionų 
dolerių nuostolių. Prezidentas 
Trumanas šį antradienį lėktuvu 
buvo nuvykęs į Kansas apžiū
rėti nelaimės vietos. Kongresas 
paskyrė 25 milionus dolerių pir
majai pagalbai organizuoti* 

LIETUVIAI SKAUTAI 
dalyvaus tarpt, 

sąskrydeje 
dalyvaus tarpt, sąskrydyje 

Tarptautinis skautų sąskrydis 

šįmet įvyksta Austrijoj, ties 
Bad Ischl. Iš lietuvių skautų šia
me sąskrydyje dalyvaus vienin
telės lietuviškos gimnazijos 

r 
skautai iš Diepholzo. Dalyvavi
mo išlaidom apmokėti lėšų su
rinkta iš Amerikos lietuvių, be 
to", žymiai skautus parėmė Lie
tuvos diplomatai: S. Lozoraitis, 
P. žadeikis St. Girdvainis ir kt. 
Labai žymią paramą natūra tei
kia Balfas, kuris suorganizavo 
skautams susisiekimo priemones 
iš Diepholzo iki Austrijos sie
nos ir atgal. * 

Ir „ Laisvoji Europa" 
prabils lietuviškai 

t 

Po to, kai "Amerikos Balsas"net dvi programas skiria jiems 
prabilo lietuviškai į pavergtąją paminėti. Liepos 14 d. per ra-
Lietuvą ir dabar vis plečia savo diją kalbėjo inž. J. Sagys, J. 
programą bei gausina translia- Tysliava ir dainavo A. Vasi-
cijas, nuo rugsėjo mėn. 1 d. į liauska^ akompanuojant A. 
kraštą pradeda kalbėti ir "Lais- Mrozinskui. Ateinantį šeštadie-
voji Europa". Lietuvių skyrius, nį, liepos 21 d., kalbės prel. J. 
kuris oficialiai "Laisvosios Eu- Balkūnas, Sal. Narkėliūnaitė, 
ropos" komitete pradėjo veikti Vyt. Ubara ir dainuos Vincė Jo-
birželio mėn.* 1 d., jau sudarė nuškaitė, akompanuojant A. 
grupę žmonių, kurie rengiasi Mrozinskui. 
transliacijoms į Lietuvą. Tuo • • 
tarpu programa bus persiunčia- ALTS 1 skyrius savo mėnesi-
ma vieną kartą per dieną, šiniame susirinkime; įvykusiame 
lietuvių radijo grupė savo dar- liepos mėn. 14 d., prisiminė Da
bą pradeda jau rugpjūčio mėn. riaus ir Girėno tragiško žuvimo 
J. dieną. 18 metų sukaktį. Didvyriai buvo 

* * pagerbti susikaupimu. St. Gu-
Juozas Ginkus, kuris prieš 18 das laikė ta tema paskaitą. 

metų vadovavo newyorkiečių ko- Susirinkime T. Kiaunė padarė 
mitetui, remiančiam Dariaus ir pranešimą iš ALTS seimo. Sky-
GJirėno didvyriškąjį žygf per rius ir vasarą tęsi* veiklą be 
Atlantą, šiemet per savo radiją pertraukos. S. N. j 

Momentas, dėl kurio buvo nutrūkusios paliaubų derybos. Viršuje — kiny 
sargybos viršininkas pareiškia JTO delegacijos vertėjui, kad spaudos at
stovai į Kaesongą nebus įleisti. Žemiau — JTO delegacijos vadovas nutaiia: 
"Visi arba niekas" Ir nusprendžia iš viso j posėdį nevykti. Gen. Ridgev/ay 
griežtai pareikalavo, kad Kaesongas būtų visiškai neutralizuotas ir būtų 
pašalintos visos kliūtys delegacijoms atvykti tokio sąstato, kokį jos pačios 
pasirenka, Įskaitant ir spaudos atstovus. Kinai BU tuo sutiko ir derybos p« 
poros dienų petraukos vėl buvo atnaujintos. 

r 19. 1 9 5 1 • No. 29 
CLEVELAND, OHIO 

DERYBOSE DAR 
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Pereitos savaitės viduryje pa
liaubų derybos Korėjoje buvo 
nutrūkusios: kinai atsisakė įsi
leisti JTO delegacijos spaudos 
atstovus ir delegacija tada ii 
viso atsisakė vykti į posėdį. Ge
nerolas Ridgeway griežtai parei
kalavo sutvarkyti derybų aplin
ką , kaip normaliai turi būti: 
pareikalavo atitraukti visus 
ginkluotus karius iš Kaesongo 
(arba perkelti derybas į kitą, 
visai neutralią vietą) ir įsileisti 
be suvaržymo visus asmenis, 
kuriuos delegacijos vadovai ras 
reikalingus. Kinai, porą dienig 
pagalvoję, tas sąlygas sutiko 
patenkinti ir šeštadienį derybos 
vėl buvo tęsiamos. 

Tačiau tuo tarpu derybos dar 
nepriėjo prie pagrindinės temos, 
o kaip dabar jau daug kur įprifr. 
ta, tebesisuka apie derybose 
svarstytinų dalykų programą. 
JTO delegacija yra nusistačiusi 
kalbėtis tik apie neutralios zo
nos nustatymą ir paliaubų kont
rolės tvarką, visus kitus klau
simus paliekant svarstyti poli
tinėms delegacijoms, kurios tu
rėtų susitikti mūšiams sustojus, 
kur nors kitoje vietoje. O kinai 
vis kalba apie "svetimų kariuo
menių" iš Korėjos atitraukimą. 
JTO karinė delegacija fttiko, kad 
kariuomenių iš Korėjos atitrau
kimas yra jau politinis eikalas 
ir karinė delegacija negali imtis 
to reikalo svarstyti. 

Spėliojama, ką kinai 
"svetimomis kariuomenėm*"* 
Aišku, kad visas JTO karines 
pajėgas (jei galima, tai ir pietų 
Korėjos kariuomenę jie mielai 
pripažintų svetima...), bet ki
nai patys save oficialiai vadina 
"savanoriais", taigi, turbūt, lai
ko save j Korėją pakviestais sve
čiais, ne svetima kariuomene. 
Jie, atrodo, vargiai ar galvoja, 
kad jie patys turėtų pasišalin
t i . . .  

Daugiau jokių žinių iš derybų 
tuo tarpu nepranešama. Nuro
doma, kad atitinkamose vietose 
dėl derybų reiškiamas "atsar
gus optimizmas". Tuo tarpu ki
ną kariuomenės stiprinimas 
šiaurinėje Korėjoje tebevyksta. 

Pranešama, kinai šių derybų 
metu spėjo atsiųsti'į frontą 27 
naujas divizijas. Antradienį ta
čiau buvo pažymėtina diena: tą 

dieną nežuvo nei vienas JTO pa

jėgų karys. 
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Kelias į Kaesongą, kuriuo vyksta JTO delegacija į posė džius, čia spaudos atstovai tarėjo laukti kai delegacija 
grįš ir praneš, kas įvyko posėdyje. 
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• Liepos mėn. 15 d. Vokietijoje, 
Hannoveryje, įvyko Vokietijos 
lietuvių atstovų suvažiavimas. 
Tame suvažiavime išrinkta nau
ja Vokietijos lietuvių vadovybė. 

• Rio de Janeiro mieste, Lietu
vos atstovo Fr. Maierio iniciaty. 
va išleistas iliustruotas, 28 psl, 
portugalu kalboje, leidinys apie 
Lietuvą. Tekstą parašė ir nuo
traukas parinko Audenial. 

• Henrikas Nagys išleidžia nau
ją eilėraščių rinkinį "Saulės 
laikrodžiai". Rinkinį iliustravo 
dail. T. Valius. 

• Jonas Vaitkus, Lietuvoje pa
sižymėjęs teniso sportininkas, 
žuvo Australijoje automobilio 
katastrofoje. 

• Salų ūkyje, Lietuvoje, kur 
ankščiau veikė žemės ūkio mo
kykla, dabar veikiantis gyvuli
ninkystės technikumas. Į tą 
technikumą priimami partiniai 
patikrinti mokiniai. 

• Toronte, Kanadoje, gyvenan-
nančios dantų gydytojos, deda 
pastangas susiorganizuoti f 
draugiją ir kovoti dėl galimybių 
dirbti savoje profesijoje. 

• "Nepriklausomos Liet uvos" 
laikraščio*, Kanadoje, akcininkų 
susirinkimu dalyvavo 34 asme
nys, atstovaują 270 akcijų (iš 
viso parduota 700 akcijų po 10 
dolerių). 

Naujojoj bendrovės Valdybon 
išrinkti: fcnystautas, Kardelis, 
Juškevičius, Leknickas ir Paro
jus. Revizijos komisijon: Juod
viršis, Andriuškevičius ir Kęs-
gaila. 

• Prof. Z. Ivinskis, studijuojąs 
Vaticano Archyvuose Lietuvą 
liečiančius dokumentus, liepos 
ir rugpiūčio mėnesius praleis 
Vokietijoje. 

• Poetui Juozui Mikuckiui šių 
metų rugsėjo mėn. 20 d. sueina 
60 metų amžiaus. Juozas Mi
kuckis dabar gyvena Baltimo-
rėje. 

• A. Mikulskis su žmona savai
tę laiko atostogavo J. Bačiūno 
vasarvietėj Macatavoj. Iš Ma-
catovs redakcijai rašė, kad ji 
primena Klaipėdos Smiltynę. O 
kas nemėgome gražiosios Smil
tynės ! A. Mikulskio atostogos 
— J. Bačiūno dovana Čiurlionio 
ansambliui. 

• Komunistinė "Laisvė" išleido 
jubiliejinį (4Q metų) numerį. 
Vedamajame straipsnyje rašo: 
"Dėl paveikslų: vieni mūsų vei
kėjai sutiko, kad jų paveikslai 
būtų išspausdinti laikraštyje, 
kiti — nesutiko. Tuo būdu mes 
susitarėme nei vieno amerikie
čio veikėjo bei bendradarbio pa
veikslo nespausdinti". 

Mums atrodo, kad "Laisvė" 
taip daryti "nusitarė" visiškai 
dėl kitų priežaščių ... v 

• Cchicagoje Al. Kučiūno ir Al. 
Dičiūtės iniciatyva lapkričio 
mėn. 24 d. įvyks operų ištraukų 
koncertas (su vaidinimais) ir 
balius. 

• Diepholze, Vokietijoje, vei
kiančią Vasario šešioliktosios 
gimnaziją lanko virš 90 mokinių. 

DIRVOS SKAITYTOJAMS 
AUSTRALIJOJE 

pranešama, kad Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugijos Australi
joje adresas yra toks: Mr. Alb. 
Pocius, Sutton St., Warragul, 
Vic. Visus, norinčius savo įna
šu padėti Mažosios Lietuvos bro* 
liams, arba norinčius susižinoti 
kitais Maž. Liet. reikalus lie
čiančiais klausimais, prašo 
kreiptis šiuo adresu. 

DIRVOJ GALIMA GAUTI 

nauja knygelė vaikams "Lapės 
pasaka" ($1.10), J. Krumino ro
manas "Naktis viršum širdies" 
($1.50) ir V. Pėteraičio mažasis 
lietu v. angl. žodynas ($2.00). 

Paryžiaus miestas šiais me
tais švenčia savo 2000 metų ju
biliejų. Ta "šventė" trunka iš
tisus 8 mėnesius: nuo gegužės 
pradžios iki metų galo. Ta .pro
ga rengiama daugybė įvairiau
sių iškilmių bei pramogų — tarp 
ko kita tai gera meškerė turis
tams, ypač amerikiečiams ... 
Centrinės iškilmės buvo liepos 
8 dieną, kuri paskelbta oficialiu 
Paryžiaus gimtadieniu. Tos die
nos iškilmėse dalyvavo apie 40 
didžiųjų pasaulio miestų galvos, 
jų tarpe net ir Maskvos. 

Patys iškilmių rengėjai pri
pažįsta, kad liepos 8 diena, ži
noma, yra grynai "iš oro pa
gauta" data: niekas tiksliai ne
gali pasakyti, kokią metų dieną 
buvo padėtas pirmojo pastato 
pamatinis akmuo toje vietoje, 
kur dabar Paryžius. 

Tačiau iš tikrųjų ne tik diena, 
bet ir metai — dar daugiau, net 
šimtmetis atrodo "iš oro pa
gautas". 

Yra žinių, kad dar prieš Kris
taus gimimą, kai Cezario vado
vaujami romėnai kovojo su ga
lais, Senos (Seine) upės saloje, 
ten, kur dabar stovi garsioji 
Paryžiaus katedra (taip pat ir 
Senos departamento profektūra 
bei keletas kitų įžymių pasta
tų), jau buvo įsikūręs nedidelis 
kaimelis — miestelis. Jo vardas 
neva buvęs Lutece (Liūtės). 52 
metais prieš Kristaus gimimą, 
romėnams puolant, to kaimelio 
gyventojai s^lęą pasitraukę, 
trobesius sudeginę ir prisidėję 
prie galų vado Vercvingetori'o, 
kuris kovojo prieš romėnus. 

Romėnai tas vietas užėmė ir 
visų pirma įsikūrė ne saloje, o 
kalnelyje į pietus nuo jos, ten, 
kur dabar stovi Panteonas ir 
dabartinis garsusis Paryžiaus 
Lotynų kvartalas su Sorbonos 
universitetu ir daugybe kitų mo
kyklų bei knygynų. 

Netrukus romėnai, parsikraus-
tę per balas kitoje upės pusėje 
(tų balų vietoje dabar pats Pa
ryžiaus centras su Operos rū
mais bei visokių prabangos da

lykų prekyba) ir įsikūrė Mont-
martre kalne. Dabar toje aplin
koje daugiausiai garsių pary-
žietiško pasilinksminimo vietų, 
o kalno viršūnėje labai savotiš
ka Cacre-Coeiįfc (Šv. širdies) 
bažnyčia. 

Romėnai išvedžiojo kelius į 
visas puses, įrengė romėnišką 
vandentiekį, bet po' kiek laiko 
gamtos katastrofos ir gaisrai 
sustabdė miesto plėtimąsi į pie
tus ir romėnai miesto centrą įsi
rengė toje pačioje pirma minė
toje saloje, kurią visą sustipri
no mūro siena. Miestą romėnai 
irgi vadino panašiu vardu, kaip 
ir anas pirmasis kaimelis — Lu-
tetia. (Skaityk: Liutėcija). Dar 
ir dabar tas vardas Paryžiuje 
mėgstamas kai kur vartoti. Pav.r 
tuo vardu yra pavadintas vienas 
iš geresniųjų viešbučių. 

Kada tas vardas buvo pakeis
tas dabartiniu — Paris, skaityk: 
Pary), jokių duomenų nėra. Pir
mutinis dokumentas, kuris rodo, 
kad miestas buvo jau vadinamas 
dabartiniu vardu, yra 307 metų 
po Kristaus gimimo. 

Taigi, jeigu sukaktuvės butų 
švenčiamos nuo dabartinio var
do vartojimo pradžios, tai reik
tų spėti, kad Paryžiaus, kaip 
Paryžiaus gyvenimas prasidėjo 
maždaug antrame ar trečiame 
šimtmetyje po Kristaus. Tokiu 
būdu dabar Paryžiaus amžius 
būtų ne 2000, • o tik apie 1800 
metų. (Vistiek gana daug, pa
lyginus su Amerikos; miestų am
žiumi!). • .;t) ; • 

O jeigu tas amžius būtų skai
čiuojamas nuo pirmutinių gy
ventojų įsikūrimo dabartinėje 
L'ile de la Citė (Pilies saloje), 
tai išeitų jau daugiau kaip 2000 
metų. Jeigu minima, kad 52 
metais prieš Kristų tos salos gy
ventojai jau sudegino savo tro
besius ir iš salos pasitraukė, tai 
jau vien nuo to įvykio dabar 
yra 2003 metai, betgi nežinia 
kiek laiko dar prieš tai tie žmo
nės tenai gyveno. Taigi išeitų, 
kad žmonių įsikūrimo pradžia 
dabartinio Paryžiaus vietoje yra 

įvykusi žymiai daugiau kaip 
prieš 2000 metų. Tokiu būdu, 
Paryžiaus gimtadienio datos 
spėjimai svyruoja apie trijų — 
keturių šimtmečių tikslumu ... 

Bet visas Paryžiaus ir visi jo 
svečiais šiais metais džiūgauja 
švęsdami 2000 metų Paryžiaus 
miesto jubiliejų. Dabartinė pa
ryžiečių karta nutarė pasinau
doti proga, kad niekas anksčiau 
nesugalvojo tą jubiliejų atšvęsti, 
ir nutarė nebeperleisti tokios 
progos būsimosioms kartoms... 
Juk, būdami atsargūs, galėtų 
palikti tą jubiliejų tiems, kurie 
porą šimtų metų vėliau ... Bet 
kam? Kuo anie geresni? Kodėl 
dabar nepašventus, ypač, kad 
tos šventės pritraukia nemaža 
turistų, mokančių svarais ir do
leriais ! 

Mirė komp. J. Strolios 
žmona 

Pranešame giminėms, pažįs
tamiems, visiems mūsų gerada
riams ir buv. Klaipėdos Konser
vatorijos laikų kolegoms-ėms, 
kad š. m. liepos mėn. 10 d. pu
siau pirmą vai. po ilgos ir skaus
mingos vėžio ligos amžinu mie
gu užmigo mano bendro 24-rių 
gyvenimo metų draugė ir mūsų 
mylima mamytė 

Zenta — Elena Grubaite «— 

Strolienė. 
Giliam liūdesy pasilikę 

Juozas Strolia ir sūnūs: Vy
tautas —. Valdemaras, Faustas 

Viktoras* Her,kulis — Ed
mundas. * 
Schoeningen — Vokietija 
1951 m. liepos 11 d. 

Vytauto A. Braziūlio 

Aš LAIKIAU PAMALDAS Už 

S T A L I N Ą  
Įdomus stačiatikių dvisiškiu 

pasipasakojimas. 60 puslapiu 
Galima užsisakyti Dirvoje, siun-

knygelė. Kaina — 50 centų 
Čiant 50c pašto ženklais, arba 

$1.00 «ft dvi 

Bolševikiška gaida J. Brazaičio 
pareiškime. 

Birželio 20 d. Draugo nume
ryje Vliko narys J. Brazaitis, 
kalbėdamas apie 1941 m. bir
želio mėn. sukilimą, tarp kita 
ko pareiškia, kad sukilimas "ka
tastrofos nušluotųjų" vieton į 
valdžią pastatė naujus žmones. 

Šis pareiškimas skamba visai 
bolševikiškai, nes bolševikai sa
vo laiku tokiais žodžiais džiūga
vo ir didžiavosi, kad "nušlavė" 
nepriklausomos Lietuvos valdžią. 
Atrodo, lyg ir J. Brazaitis prie 
to džiūgavimo mielai priside
da  . . .  t  

Šis pareiškimas, antra ver
tus, įžeidžia ir minimo sukilimo 
dalyvius, nes jie dalyvavo tame 
sukilime, kad Lietuvos nepri
klausomybę atkovotų, o ne spe
cialiai/ tam, kad J. Brazaitį ir 
kitus jo "naujus žmones" {.Val
džią įstatytų. 

Toki pareiškimai ii Vliko 
sluogsnių kenkia platesnės vi
suomenės pasiryžimui prisidėti 
prie jo vadovaujamos veiklos ..» 

St. š., JohiuHm City, N. Y. 

Argi taip iš tikrųjų yra. 

K. S. Karpius Dirvos 27 nu
mery, ragindamas dažniau rink
ti aukas, lyg ir priekaištauja 
naujakuriams, kad jie neva ne
siskubiną su aukomis ir net pa
tį aukų rinkimą sustabdę. 

Bet faktai to visiškai nepa
tvirtina. Pasižiūrėkit į kai kada 
paskelbiamus aukotojų sąrašus 
ir pamatysit, kad yra priešin
gai : kada aukos renkamos, dau
guma aukotojų, lygiai tarp smul
kesniųjų, lygiai tarp stambes
niųjų jau yra nebe tie, kurių 
pavardės anksčiau būdavo to
kiuose sąrašuose. Ir visuose su
sirinkimuose bęi parengimuose, 
vistiek, ar ten aukos renkamos 
ar nerenkamos, deja, senųjų 
amerikiečių lietuvių matome tik 
nedidelį nuošimtĮ — keletą "pri

siekusių" lankytojų, kuriuos, 
kaip pirma, taip ir dabar matai 
visur ir visada veikliai priside
dančius. 

Neskaitant tų išimčių, auko
jimo našta, regis, jau didele da
limi yra perimta kaip tik nau
jakurių. Tiesa, jie kalba, kad 
nėra teisinga tą naštą nešti tik 
tiems, kurie telkiasi, kur ren
kamos aukos. Jie kalba, kad rei
kėtų visiems maždaug vienodai 
apsidėti pastoviu mokesčiu. K. 
S. Karpius mano, kad tai niekad 
neįvyks ... Kodėl ? Manau, kad 
tai galėtų įvykti gana greit, jei
gu naujakurių oiganizacijos vie
nos savo tarpe tai darytų. Bet 
susitinkam su įspėjimu, kad, 
girdi, nesiskirkite nuo senosios 
kartos ateivių, veikite drauge! 
O drauge veikiant kaip tik iš t<MT 
senosios kartos ir susitinkam 
didžiausį pasipriešinimą prieš 
apsidėjimą pastoviu mokesčiu. 
Ir taip, vardan to ... vieninko 
veikimo, tūpčiojam: nei susior
ganizuoti tvirčiau galim, nei 
mokesčiu apsidedam, nei aukų 
rinkimo aktyviai ncbetvar-
kom... Ir dar apkaltinti Me
kam. 

K. B., Cleveland, O. 

Seniausias ir gražiausiai ilius

truotas lietuviškos minties žur-

A fljpĮfga, 

MARGUTIS 

Įsteigė kompozitoriai 

A. VANAGAITIS 

Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 

dovanai. 

6755 So. Western Ave. 

1 
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Chicago 36, 111. 

K A R V E L I A I  V I R Š  S T O G Ų  
Algirdas Landsbergis, iš Gabi jos išleistos knygos "Proza 9t 

Petras Budėnas ir Gino Consoli, 
abu aštuoniolikmečiai, ilsėjosi išsitiesę 
ant dirbtuvės stogo. 

Kur bepažvelgsi, stogai grūdosi 
neapmatomai į visas puses. Pusnuogiai 
žmonės, besikaitiną tolumoje, žvilgėjo 
kaip išbarstyti variokai. Skalbinių 
juostoš garavo saulėje tarp televizijos 
antenų ir aprūkusių kaminų. 

Bet labiausiai Petro akis traukė 
karvelynai. Štai, žmogysta kitoje gat
vės pusėje atidarė vieną, ir baltas bū
rys ūžterėjo erdvėn tartum pūgos gū
sis. Rodėsi, kad sniegas krenta dideliais 
kąsniais pro suodinas užuolaidas ir 
gaisrines kopėčias. Staiga, jie pasipylė 
aukštyn ir atsimušė kaitriam danguj, 
lyg vandens lašai. Dangus skambėjo ir 
tirpo, o karvelių sriautas nubrėžė ben
zino tankų pilkumą ir pasiklydo namų 
mišiny. 

Petras pakėlė savo seniai nekirptą 
galvą ir užsimerkęs traukė orą. Jo kai-^ 
mynas globėjiškai šypsojosi dideliais 
dantimis. Valanda buvo gera ir soti; 

jie abu jauni ir mieguistai pavargę nuo 
proso garų. 

— Kaip tau patinka Amerika? 
— Aš nežinau, — ištarė Petras. 
Kas ta Amerika? Velnias žino. Va

kar išlipęs iš laivo akis pražiūrėjau. 
Viskas kitaip. Lentgalis, plūduriavęs 
uoste, ir tas kitoks, kaip Vokietijoj ar 
Lietuvoj. Spalvos ėda akis. Plieniniai 
pilka, purvinai žalia, dulkinai juoda. 
Visi, kaip vienas, kalba angliškai. Gat
vės ūžia, dreba. Dėdė kitoks, kaip ano
se rudose nuotraukose. Geras žmogus, 
bet durnas: keturiasdešimt metų vie
nam kambary, toj pačioj siuvykloj. Ne
kalbus, negeria, nevedęs, bijo nuva
žiuot į miestą su dangoraižiais. Iki patį 
durų už rankos vedė. Bevalgant nenu
stojo kalbėt, kad čia reikia dirbt, kaip 
jis kad dirbo. Šįryt, vėl už rankos į dar
bą. Visi žiūri akis išvertę. Vienas dolerį 
davė. Pagalvok, vienas tarp amerikonų. 
Tikrai, kas ta Amerika? Nors kiekvie
nam į akis žiūrėk ir jieškok. Juk čia 
nauja žemė. Kad taip ją pamačius visą 

iš labai aukštai. Tada žinotum. Arba, 
kad galėtum apglėbt. Juk Jokūbas ap
glėbė angelą. O angelas daugiau, negu 
žemė. Kad taip ją apglėbus. O dabar 
viskas ūžia, mirga, viskas kiša koją. 

— Aš nežinau, pakartojo Petras. 
— Pagyvensi ir patiks, čia galima 

padaryt gyvenimą. Gal manei, kad gra
žiau bus? x 

— Nežinau. 
Knyga iš parapijos bibliotekos. 

Buivolo odos kvapas ir indėnų šūkiai. 
Didelė šalis, kur aukso gyslos laukia 
atidaromos. Barzdoti vyrai traukia į 
vakarus, lyg ten nebūtų ribų. Dėdės 
laiškai apie prakaitą ir dolerį. Visos 
merginos filmose keliais muilais išsi-
prausę, tokios neliečiamos. Iš kur čia 
Vaikai atsiranda? Pirmi kareiviai pla
čiom burnom ir dulkinais šalmais. Ci
garečių kartonas šimtas markių. Juo
dos kavos ir spirginamos mėsos kvapas 
vakare prie kareivių virtuvės. Spalvoti 
kaklaryšiai ant riebių konsulų. Pasku
tiniai vakarai jūroj, kai jauti kranto 
artėjimą, kaip nėštumą. Bet, kuy an
gelas, ir kas angelas? 

— žinai, Gino, man būtų lengviau 
pagrot, negu pasakyt. 

Amerika didelė. New Yorkas, 
tai dar ne viskas. Yra dar California 
ir Texas ir Pietūs. Ar tu groji? 

— Armonika. Aš norėčiau grot 

pianinu. — Petras iškėlė ranką ir mė
gino lankstyti pirštus. 

Visa giminė, kiek atmintis neša, 
dirbo žemę. Rankos pradeda grubt jau 
pirmą dešimtmetį ančiukus besergint 
ir vėliau bečaižant botagu rudenio lie
ptų. žemė greit įsiėda delnuosna ir, kaž
kaip, širdin. Tėvo ir senelio eisena buvo 
lėta, gyvenimas kantrus, protingas. Jei
gu dabar proseneliai atsikeltų iš kapų, 
jie bematant pasiremtų ant žagrių. Jei
gu jie galėtų įžiūrėt per jūras, kaip 
imuos su angelu, tai stebėtųs. Mūsų 
Petras, sakytų. Kaip jie atrodė? Duo
kit man vargonus, ir aš parodysiu. Var
gonai medinėj bažnytėlėj, atsiment? 
Dulkės pakyla nuo medinių šventųjų. 
Ten sėdėjo mano prosenelis ir spaudė 
klavišus. Senelė — Dieve duok jai am
žiną atilsį — pasakodavo apie vienin
telį vargonininką mūsų giminėj. Jis 
buvęs keistas, kaip koks vengras ar žy
das, kažką rašydavęs į storas knygas. 
Vėliau išklydęs į miestą ir dingęs, kaip 
eketėj. Motina — Dievas žino kur ji 
dabar — glostydavo man galvą ir sa
kydavo: Petreli, tavo akys, kaip mūsų 
vargonininko, ir mintys ne tokios, kaip 
visų. Sako, kad kraujas eina iš kartos 
į kartą, ir akys. Gal ir mintys? Jei var
gonininkas būtų Čia, jis pažiūrėtų an
gelui į akis ir bematant jį suprastų. Jis 
išdainuotų angelą. Turėtų pradėt gar

siai, su visais storaisiais ir plonaisiais. 
Paskui, staiga, švelniai ir tyliai, kaip 
lakštingala pravirksta paskutinę tm* 
saros dieną. 

— Žiūrėk, — jis išgirdo Gino, lyg 
iš tolo. Gino rodė į karvelių stogą ir 
švilpė su pagarbiu susižavėjimu. 

Ten stovėjo mergina, persijuosus! 
dviem rankšluosčiais, tartum išlipusi 
iš jūros ir pasiruošusi atsiduot saulei. 
Jos pečių bronza, apdengta geltonais 
plaukais, balo pereidama krūtų apva-
lumon. Ji muistės nesiryždama atsigul
ti ir, rodos, jautė į ją nukreiptus žvilgs-
nius. 

Ar jūs turit tokių dalykų Euro-

' m*. Ne, — skubiai atsakė Petras. 
— Ne. 

Vokietaitės buvo tokios alkanos ir 
nervingos. Lietuvaičių stovykloj kelios 
tepasimaišė. Kaip jos atrodė namte?v 

Kažkas gelsvo, mėlyno. 
f Gino šiepėsi matydamas jo susi
žavėjimą. 

— Nori susipažint? 
— Kaip? 
*->• Aš pažįstu ją. 

Kaip tu gali? f 
Siuvyklos kirminas ir ta gležna 

grožybė. Meluoja. Kokios kojos! Kaip 
ji išsitiesia ant gamako ir suglemba, 
lyg vaškinė žvakė. 

-S f*.-®. 
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ŽIMTANUOŠIMTINIS LIETUVIS 

J o n a s  P a k r a n t i s  A m e r i k o j e  Vyt. Alantas 

Visuomenės atsišaukimas i m ūsu 
* - t 

leidėjus 
Jonas Pakrantis, lankydamas 

atostogų metu savo draugus lie
tuvių "sostinėje" Chieagoje, do
mėjosi ne tik "kur dirbi ir kiek 
uždirbi", bet ir stengėsi suvok
ti mūsų tautiečių kultūrines 
nuotaikas bei tendencijas. Tarp 
kitų senųjų pažįstamų, Pakran-
čiai aplankė ir vieną dar iš Vil-
riliaus laikų pažįstamą šejfmą, 
turinčią du gimnazistinio am
žiaus vaikus. 

— Blogai, nėra kas duoti vai
kams skaityti, — kalbėjo inte
ligentinga ir karšta patriotė šei
mininke. — Ligi tik rinkoje pa
sirodo nauja lietuviška knyga, 
tuojau perkame, ir mes su vai
kais naują leidinį ryte praryja
me beveik tiesiogine to žodžio 
prasme, — nusijuokė ji. Dar 
susivaržome kam pirmam skai
tyti. Kodėl liettiviskių knygų 
tiek mažai tepasirodo? 
•— Turbūt dėl to, kad ligšiol 
nebuvo lietuviškos knygos pa
reikalavimo, — atsakė Pakran
tis pagalvojęs. 

— Bet dabar pareikalavimas 
atsirado, — tęsė šeimininkė. — 
Andai, buvome nuvažiavę \ ge-

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 novelės reprezentuoja 
kūrybą šių žvilgsniečių, kurie 
yra išleidę 4 numerius Žvilgs
nių žurnalo, knygas Proza (pir
moji), Une revence (Žalia ir si-

dabra), Semeniškių idilės. 

RAŠYKITE: 
Gabija, 340 Union Aye. 

Brooklyn 11, N, Y. 

Knyga 128 psl., kaina 1.25 

gužinę. Ten kažin kam atėjo į 
galvą mintis pasistatyti medžių 
pavėsyje stalą ir pardavinėti lie
tuviškas knygas. Ir ką tamsta 
pasakysi? Mūsų tautiečiai taip 
puolė prie lietuviškos knygos, 
kaip ištroškę pakeleiviai prie 
šaltinio! Vos nesutriuškino par
davėjo su visu stalu. Lietuviškas 
raštas buvo bematant grobsty-
te išgrobstytas. Net ir lietuviš
kos dešros, kopūstai ir alus tu
rėjo palaukti. Aš pati tiesiau 
ranką prie stalo ir man kažin 
kaip buvo nuostabu ir kartu 
smagu, kad žmonės vėl ima bran
ginti ir ilgėtis lietuviškos kny
gos. 

— Ar tamsta tik ne per daug 
optimistiškai galvoji, ponia? — 
paklausė abejodamas Pakrantis. 

— Nežinau, aš sakau k^ ma
tau ir ką pati išgyvenu, — at
sakė ji. "— Tiesa sakant, kai 
atvažiavome į Ameriką nebuvo 
laiko ir noro domėtis kultūri
niais reikalais, nes visi gyveno
me įsikūrimo rūpesčiais. Be gal
vų lakstėme buto, darbo, spau
dėme dolerį dėl maisto ir- apda
ro, o kiek mūsų tautiečių metėsi 
namų ir automobilių pirkti ! Rū
pėjo įsikurti kaip galint grei
čiau ir geriau, nes po pusbadžio 
gyvenimo Vokietijoje mes visi 
buvome ištroškę žemiškų gėry
bių. Dabar jau pradedame atsi
ganyti, jau nebežinome kas ko 
norime valgyti ir kuo apsireng
ti. Priprantame ir prie ameri
kinių gyvenimo patogumų. Nie
kam jau šiandien nebe sensaci
ja, jei koks "dypukas" nusiper
ka mašiną: tai jau priprasta, 
beveik rutina. Pasisotinę duona, 
mes vėl imame j ieškoti dvasinio 
peno. Man rodos, kad tai su
prantama. 

Tas aiškinimas Pakrančiui at

rodė įdomus ir naujas... Jig bu
vo skaitęs spaudoje apie kai ku
rių mūsų rašytojų verkšlenimus 
bei pasipiktinimus, kad lietuviai 
nebesidomį sava knyga, kad, ap
skritai, kultūros reikalai par
duodami už mašinas, namus ir 
žaiiuosius banknotus. Jonas Pa
krantis nebuvo linkęs tokiems 
kraštutiniems tvirtinimams pri
tarti. Jis žiūrėjo į tremtinių kul
tūrines nuotaikas daugiau žmo
giškomis akimis, kaip kad - bet 
kurios kultūrinės "doktrinos" 
požiūriu, ir jam buvo tikrai 
smagu, kad jo pažiūros susilau
kia atgarsio pačiame gyvenime. 
Norėdamas iškvosti šeimininkę 
iki galo, Pakrantis paklausė: „ 

Kas tamstos nuomone da
rytina ? 

— Kas diary tina? Reikia šauk
tis į mūsų leidėjus, kad jie pa
sistengtų išleisti daugiau knygų. 
Kągi daugiau darysi? Aš ma
nau, kad mūsų rašytojai turi 
prirašę tiek ir tiek. Reikia tuos 
jų "kūrybinius sandėlius" pra
tuštinti visuomenės ir, gal būt, 
jų pačių naudai. Aš nesu jokia 
biznierė, aš tik eilinė lietuviškos 
knygos mylėtoja, bet, kiek savo 
uosle ̂ užuodžiu, dabar atėjo me
tas pasireikšti mūsų leidėjams 
ir pridursiu, platintojams. Kal
bėti apie knygų platinimą būtų 
kita tema, bet aš tik pasakysiu, 
kaip man tas reikalas atrodo iš 
mūsų šeimos patyrimo. Paimi 
laikrašti, randi skelbimą, kad 
pasirodė nauja knyga. Tuoj pa
galvoji : reikės išsirašyti. Bet 
tuo tarpu neturi laiko ir padedi 
laikraštį su skelbimu į šalį. žiū
rėk, kitą dieną laikraščio jau 
nebėra: kažin kas kitas skaitė 
ir kažin kur nudėjo. Po kiek 
laiko tas pats skelbimas vėl pa
sirodo ir vėl pasikartoja ta pati 

istorija. Ir taip toliau. Ar ne
atsirastų žmonių, kurie nešiotų 
knygas po namus. Tai būtų nau
jieji knygnešiai. Jie atneštų nau
juosius leidinius į namus, pa
sirinktum; nusipirktum ir visi 
būtų patenkinti: autorius, lei
dėjas, platintojas ir skaityto
jas ... Bet aš per ilgai užsi
plepėjau, — pertraukė pati sa-
se šeimininkė.Senovės lietu
viai, būdavo, pakalbės pakalbės 
ir išgeria. Į sveikatėlę! 

Kai pagaliau Pakrančiai pa
kilo nuo gausingai apdėto stalo 
ir atsisveikinę išvažiavo namo. 
Pakrantis paklausė savo žmoną 
tramvajuje: 

— Ką tu galvoji apie mūsų 
malonios šeimininkės samprota
vimus dėl lietuviškos knygos? 

—- Aš manau, kad ji visai tei
si. Leidėjai turėtų išleisti dau
giau knygų ir ^taip. susiorgani
zuoti, kad knyga pasiektų skai
tytoją dar prieš ją perkant. 
Kiekvienas nori žinoti už ką jis 
moka pinigą. Aš įsivaizduoju, 
jei, sakysime, j mūsų butą ku
rią dieną įeitų žmogus su maišu 
knygų. Kaip senovėje Lietuvos 
kaime kromelnininkai... Mes 
visi knygas su didžiausiu susi
domėjimu apžiūrėtume, paskai-
dytume ir, be abejo pirktume. 
Aš nežinau, ar tas biznis apsi
mokėtų knygų platintojui ir ar 
jis iš to galėtų pragyventi: grei
čiausiai, ne, bet kad jis iš ša
lies užsidirbtų vieną kitą do
lerį ir ypatingai atliktų didelį 
kultūrinį darbą, tai faktas. 

— Gal mes imsimės to verslo 
Detroite? — paklausė Pakran
tis. 

— Prisipažinsiu, aš apie tai 
pagalvojau klausydamasi mūsų 
bičiulės kalbos, bet, pagalvojusi, 
kad mes neturime mašinos, tą 
mintį atmečiau, šių laikų knyg
nešys turi būti su mašina: kitaip 
jis nieko negalės padaryti. Bet 
tu mašinos nenori pirkti: o su 
tarbom juk neišvaikščiosi to 
milžiniško miesto ... 

— Taip, tuo tarpu tas biznis 
ne mums, — atsiduso Pakrantis. 

— Bet tegul tik leidėjai daugiau 
knygų išleidžia: skaitytoją jau 
ji pasieks. 

j 

l \l RACIJAS SAUKĖ 
PEIE 

Karo pradžia ir sukilimas Lietuvoje prieš 10 metų 

(Tęsinys iš pereitA najuerio) 

— Jei radiofonas nebūtų už
imtas, sugrįškit visi ir savo dar
bą tęskit. Aš eisiu į spaustuvę 
laikraščio išleidimu rūpintis. 

Nueinam kas sau. Daugiau jo 
nematėm ir jokių instrukcijų iš 
štabo negavom. Netgi nežinojom 
nei kur jis, nei vyriausybė. Bu
vom palikti savo valiai. 

Atsargiai, kiemais prieinam 
radiofoną. Palipęs ant tvoros 
žiūriu, žvalgausi — nei gyvos 
dvasios! Tylu ir ramu. Perlipau 
tvorą ir sėlinuos prie rūmų. Kas 
čia? Per atvirus langus sklinda 
kartojamos deklaracijos garsai! 
(deklaracija buvo įrašyta į pa
tefono plokšteles ir kartojama 
kas valandą). Įbėgu į rūmus ir 
lekiu į viršų, į pranešėjų kam
barį. Ten ramiausiai sėdi pra
nešėjas ir programos viršininkas 
ir technikas sėdi prie pulto. 
Klausiu, kada jie sugrįžo, o jie 
nesupranta, ką kalbu. Pasirodo 
jie apie pasitraukimą net ne
buvo girdėję. Kaip dirbo viršuje, 
taip ir tebedirba! Prisijuokę iki 
sočiai išsiuntėm su manim atė
jusius vyrus pabėgėlių šaukti. 
Nuėjęs į rūmus prie gatvės ir 
sargų porą kampiniame Dau
kanto — Donelaičio gatvių kam
po kambaryje radau. Ir jie nieko 
nežinojo. Jie matė sustojusius 
tankus ir išlipusius rusus že
mėlapį bestudijuojančius, bet 
jiems neatrodę, kad priešas ra
diofono ieškotų. Po kelių minu
čių tankai nuvažiavę. Juk nepir-
mieji tankai. Susigėdęs iki au
sų grįžau, kitų bėglių, taip pat 
raudonais ii gėdos veidais, pa
sitikti. 

GJRAŽINA RADIOFONĄ 

"Atsiėmę" radiofoną vėl užė-
mėm gyvimosi pozicijas. Dau
giau taip gėdingai nebėgsim. JBe 
kovos nesitrauksim! Kad ir pats 
velnias ateitų! ši gėda vyrų drą-

BALYS GRAŽULIS 

są pakelė iki savižudiško laips
nio. Turėjau vargo, kol sulai
kiau juos, kad nešaudytų į gat
ve pravažiuojančius rusus. 

Tuoj po to į radiofoną pa
skambino vienos Kauno nuova
dos policijos viršininkas. Jis sa
kė, kad visi jo nuovados milici
ninkai susirinko į nuovadą ir 
norėtų išsivadavimo kovoj da
lyvauti. Norėtų nuplauti įtari
mą, kad milicija buvo be išim
ties okupanto įrankis. Jis prašė 
nurodyti, kur jiems vykti. 

Kiek pagaliojęs aš atsakiau, 
kad uniformuotų milicininkų pa
sirodymas galėtų sukelti įtari
mų. Patariau persirengti ir būti 
vietoje, kaip rezervas. Pažadė
jau, kad pranešiu, kur reikia pa
ramos. Dabar tegu veikia savo 
nuovados ribose, savo nuožiūra. 

Jis atsakė, kad dauguma vyrų 
jau persirengę. Jis laikysiąs sa
vo vyrus mano žinioj. O gal aš 
norėčiau jų radiofone? 

Aš atsisakiau. Vyrų mums 
netrūksta, jei galėtų duoti gink
lų, būtų gerai. Jis pažadėjo. 

Du kartus teko milicininkus 
panaudoti. Kartą moteris iš ža
lio Kalno paskambino, kad ten 
siaučia ginkluota gauja rusų: 
šaudo ir plėšia. Pranešiau nuo
vados viršininkui, kad pasiųstų 
būrį tvarkai atstatyti. Po va
landos jis pranešė, kad vyrai 
aždavinį atlikę sugrįžo ir laukia 
tolimesnių įsakymų. Vėliau pa
prašiau nusiųsti paramos sun
kiai kovojančiam geležinkelio 
stoties būriui. Parama "nuėjo. 
Toliau, nei mūsų kas paramos 
prašė, nei milicija siūlėsi. 

Tuo metu, kai milicija paža
dėjo ginklų (pistoletų), gatvėse 
siautė tikras pragaras. Keršto 
pilni rusai traukė gatvėmis šau
dydami net į vaikus. Į gatvę iš
eiti nebuvo galima. Galėjau nuo-

*a<!os viršininkui įsakyti, kad 
ginklus atsiųstų, žinojau, kad 
paklustų, nes manė, kad aš esu 
vienas iš sukilimo vadų. Tačiau 
nesinorėjo .vaidinti tokią pavo
jingą, kitiems gal ir mirtį ne
šančią rolę. Sušaukiau savo vy
rus ir paklausiau, kas norėtų 
eiti savo noru. Savanorių neat
sirado. , ' /. 

— Įsakyk, — sakė jie. 

Įsakyti nenorėjau. Nenorėjau 
imtis kito mirties ant savo są
žinės. Tada pasisiūlė moteris. 
Vienintelė mūsų "tarpe. Ji su 
savo vyru, muziku buvo atva
žiavę iš Vilniaus atostogų, ir 
kovoms prasidėjus atėjo į radio
foną talkon. M. patariant jos 
vyrą paprašiau būti sanitare. 
Stovėjo dabar ji prieš mane 
augšta, liekna, ispanės tamsiu 
veidu ir juodais plaukais — ža
vi ponia ir drąsi širdis. Stovėjo 
ir sakė: 

— Duokit portfelį, aš nueisiu. 
Tvoromis, kiemais, niekas man 
neatsitiks. Nebijokit, laipioti aš 
moku. 

Aš neleidau. Joa vyras apka
binęs maldavo neiti. Atsirado 
jau ir savanorių. Bet ji užsispy
rė eiti ir niekas jos negalėjo su
laikyti*. Ir būtų išėjus, jei tuo 
metu nebūtų atėję keli šautu-
vais ginkluoti vyrai. Jie papasa
kojo, kad Parodos kalne parti
zanai užėmę ginklų sandėlį ir 
kad dabar ten visi ginkluojasi. 
Mano vyrai sukruto. Ir aš ragi
nau. Išėjo visas būrelis. Taip ir 
pistoletų reikalas atkrito. Ne
trukus jau turėjom kelioliką au
tomatinių šautuvų, dėžes šovi
nių ir dėžę ginamųjų, rusiškų 
granatų. Net lengvą, būgninį 
kulkosvaidį vyrai atnešė. Taip 
pat ir mūsų būrys padidėjo iki 
penkiasdešimties ginkluotų vy
rų. Dabar jau galėjom rimtai 
gintis. 

\ 

(Bus daugiau) 

— Aš netikiu. 
— Nori? šiandien po darbo, — pa

sirėmė ant alkūnių Gino. 
— Ką tu... 
— Būk vyras. Gal mergų bijai? 
Paduok man dešimt mergų. Bet 

kad ji kitokia. Net kvėpuot sunku da
rosi. Būk vyras! Mergų nėra ko bijot. 
Su keliom vaikščiojau rankas susiė
męs? O Klarą po šokių taip stipriai su
spaudžiau, kad net cypė. Kai palei-
džiau, prašė dar. Ale, ji visai kitokiu 
Kaip filmose. 

— Gerai, — pratarė Petras ir jau
tė, kad net jo balsas rausta. 
/ — Užsidėk savo gerą švarką. Ir 

būk šaunus... 
Mergina apsivertė kniūbščia ir nu

leido rankas, nebeišlaikydama saulės. 
Suodinos gatvės spengė kaitra. Kai au
tomobilių ūžimas nuščiūdavo, žemai. 
girdėjosi ritmiškas beisbolo -žneksėji-
mas į odines pirštines. Alyvuotam uos
to vandeny plūduriavo lentgalis. Žemė 
buvo nauja, pilna paslapčių ir keiste
nybės. Ji žiūrėjo Petrui j akis, tartum 
angelas, ir jis negalėjo pasakyti, ar tai 
Mykolas, ar liuciferius. 

—... jos mėgsta, kad būtum links
mas. Bučiuot galėsi antrą vakarą. 

Petras pašoko ir įsirėžęs kasėsi 
šlaunį. Mintis, kad po kelių valandų 
ateis vakaras, kuteno jį ir užėmė kva

pą. Jis nedrįso pažiūrėti į kitą stogą. 
Gino atsikėlė pasigavęs jp rankas, ir 
patraukė jį paskui save. 

— Eikš! Reikia pinigo pasidaryt, 
jei nori išeit šį vakarą. 

Jie nusileido žemyn pro apverstą 
pastogę ir įžengė į dirbtuvę. 

Didžiulė salė atsidavė garais, pri
degusia medžiaga ir žmonėmis. Niekas 
nežiūrėjo į juos. Moterys kiūtojo, įspen-
gę akis į siuvamųjų mašinų dūzgimą. 
Vidurinėj eilėj baigė jai šlapiais marški
niais triūso prie sunkių stalų. Kitam 
gale, pro čirškiančius garus švytavo 
prosytojai ir dešimtininkas nekantriai 
mojo Petrui ranka. 

Jis ilgai murmėjo Petrui savo keis
ta tarme. Jo plaukuota krūtinė kilnojo
si rasodama. Petras tesuprato, k^d čia 
reikia stropiai dirbti ir kad jo dėdė bu
vęs labai darbštus. 

Bet prosas nebepatiko jo rankoms. 
Pro kiekvieną garų debesį jis sten
gėsi įžiūrėt geltonus plaukus ar išgirst 
angelo dainavimą. Laikas nuo laiko, Š-
balę prosytojai per jo galvą pasisvai-
dydavo purvinais juokais, kaip pieme
nys varlėmis. > 

Nejau aš toferfclnginys pasidariau. 
Juk aš turėsiu čia dirbti. Kada aš ne
dirbau? Gal tada, kai keturiom rėplio
jau ar kai kubile maudė, bet kažin? 
Vokietijoj iki pat paskutiniųjų kilojau 

dėžes kariuomenės sandėly. Tada sva
jojau, kaip Amerikoj kalsiu viršvalan
džius ir ką pirksiu už tuos visus pini
gus. Kas atsitiko? Iš kur tos keistos 
mintys ir galvos spengimas. Angelas, 
vargonininkas, mergina? ' Paduokit 
man dabar armoniką, tai užplėšiu! At
simeni, tas pats baugus ir šiurpiai ge
ras jausmas. Ankstų, vėjuotą rytą iš
ėjus vieškelin, ir žinant, kad nebegrįši 
į šiltą pirkią. Bet aš turiu dirbt čia. 
Mano dėdė čia dirbo ir dabar turi pen
kiasdešimt į savaitę. Viešpatie, juk aš 
dirbau ir dirbsiu visą gyvenimą. 

Jis atsisuko į salę, norėdamas pasi
tikrinti. Niekas neatsako į jo žvilgsnį, 
kuris slydo pro baigė jų nugaras, pro 
susigūžusias moteris ir tolyn pro lan
gus. 

Už langų matėsi pilkos sienos ir 
žėrinčio dangaus sklypas, čia pat ant 
stogo gulėjo mergina, ant stogų vaikš
čiojo žmonės. Tūkstančiai žmonių buvo 
po dangumi. Jo pėdomis plaukė laivai, 
už jūrų buvo jo žemė, kur gulėjo palai
doti proseneliai su geromis, kantrio
mis akimis. Ir rodėsi, kad visa ta pla
tybė, įvairuma juokiasi iš jo čia prosu 
bemosikuojančia ir gundo mest ir išeit. 

Šaltas prakaitas ėmė mušti Petro 
kantą. Jau norėjo išeit oran, bet pri
siminė dešimtininką. Tad pasiėmė puo
delį vandens ir gurkšnojo užsimerkęs. 

Pridžiuvusi burna. Vasara. Begai-
niodamas praganytą karvę pkilso ir, 
atsirėmęs medin, šluostėsi saitą prakai
tą. Gali užuosti beržo graudų kvepėji
mą, ir rankos iš nevilties trina žievę. 
Varginga vasara, bet sava, kaip moti
nos kalba. Dabar Amerikos vasara. 
Ūžimas, mįslė, angelas. 

Petras pakėlė akis į laikrodį ir ne
tikėjo. Taip jo prasapnuota trys va
landos. Nebetverdamas nekantrumu, 
jis griebė sekantį apsiaustą ir įnirtu

siai baudė jį prosu, kol laikrodis su
skambino penkias. Išjungęs prosą, Pet
ras pirmasai iššovė pro duris ir pasilei
do šaligatviu, nesišluostydamas prakais 
to. 

Kambarėlis buvo prišilęs, kaip pir
tis. Apsinuoginęs pusiau j į, Petras sto
vėjo vidury ir nebežinojo ką daryti; 
Atsikvošėjęs, pagriebė skustuvą ir ėmė 
gramdyti savo pūkinius pažandžius. 
Paskui ilgai ir stropiai prausėsi, ryda
mas jnuilą. 

J>u baltais marškiniais jis stabte
rėjo prie veidrodžio ir tyrė save. Jis 
atsiminė, kaip širdis tuksėjo po drobe, 
besirengiant pirmosios komunijos, ir 
stebėjosi, kaip laikas bėga. Tada virs
telėjo durys, ir dėdė įkišo savo žilą, 
nustebusią galvą. v * 

— Kur tu, dabar, nevalgęs? 
— Čia pat, dėduli, draugas laukia. 

Aš tuoj ateisiu. 
— Koks frentas, pirmą vakarą. 

Apgaus tave. 
Petras susirūpinęs žiūrėjo į savo 

naująsias kelnes, kurios buvo perpla-
čios Amerikai. 

— t)ovanok, dėdę, bet man reikia. 
Jis timptelėjo unrinį kaklaryši ir 

užsivilko dar už markes išprakaituotą 
švarką. Kas išgalvojo tokias ilgas ei
lutes Vokietijoj. 

— Petrai, sakau, palik. 
Petras sustojo tarpdury ir žiūrėjo 

į dėdę, nebepažįstanti to ramaus, pa
vargusio grinoriaus, kurį jis vakar už 
rankos parsivedė pro Babilono triukš
mą. 

— Aš grįšiu, dėde, pakartojo Pet
ras ir pasileido žemyn šiauriai* laip
tais. 

v — Nelipk į karą, jei kas prašys. 
Nevažiuok į Naujorką, paklysi, — dar 
lauke girdėjosi dėdės susirūpinęs bal-
flts. 

Gino laukė jo prie vaistinės. Kas 
pasakys, kad jis prosytojas — visas su-
silaižęs, išsiskutęs. Pamatęs Petrą jis 
prunkštelėjo. 

— Sveikas. Kieno švarką nudžio
vei? 

— Europoj tokia mada. 

, (Bus daugiau) 
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Vytauto Didžiojo Karo Muziejus 
rusų ir vokiečių okupacijų metais 

GEN. STASYS RAŠTIKIS, 
buv. Lietuvos Kariuomenes Vadas 

(Tęsinys) 

1941 sausio 7 d. 9 vai. pastebėta, kad nuo prie žuvusiųjų 
paminklo pritvirtintų dviejų šautuvų kažkieno buvo nuimtas vie
no šautuvo durtuvas. Padaryta kvota, bet ji nieko neišaiškino 
Vėliau šautuvo durtuvas rastas paslėptas sniege, prie to paties 
paminklo. Jį rado karo invalidas Dabažinskas. Tuo šis reikalas 
ir baigtas. 

Pagaliau tenka dar pažymėti, kad 1941 m. balandžio 29 
komisarų taryba padarė tokį potvarkį (Nr. 46) švietimo liaudies 
komisariatui 

"Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Taryba įpareigoja Švietimo 
liaudies komisariatą iki 1941 gegužės 1 perduoti kariškai istorinio mu
ziejaus pučiamųjų instrumentų orkestrą iš 21 asmens valstybinių įstai
gų profsąjungos centro valdybai". 

Gegužės 22 tas jsakymas buvo įvykdytas: perduota muzi
kos instrumentai ir gaidos. Orkestro vedėjas ir griežikai tada iš 
tarnybos kariškai istoriniame muziejuje atleisti. 

Taip bolševikų nurodymais ir reikalavimais pertvarkytas 
ir nuolat pertvarkomas buvęs Vytauto Didžiojo Karo Muziejus, 
apkarpytas, aptuštintas, netekęs patriotiškai tautinio atspalvio, 
subolševikintas ir surusintas, tvarkėsi ir merdėjo per visą bol
ševikų okupacijos meta. 

KARO MUZIEJUS VOKIEČIŲ OKUPACIJOS METAIS. 

(Iš atsiminimų ir užrašų) 

1941 birželio 22 prasidėjo vokiečių — rusų karas, o bir
želio 23-24 Kaunas jau buvo beveik laisvas nuo rusų okupantų 
Tai padaryta pačių lietuvi^u)cilėlių ir partizanų, be jokios be
tarpiškos vokiečių pagalbos. 

Vokiečių kariuomenė įžygiavo į Kauną be jokio rusų pasi
priešinimo, nes jų mieste jau nebuvo: savo buvusią laikinają sos
tinę išvadavo patys lietuviai. Karo Muziejaus rūmai ir kiti pa
statai Kaune nuo karo audros nenukentėjo. Tai didelis nuopelnas 
Kauną gynusių lietuvių sukilėlių. Jei jie nebūtų apgynę Kauną, 
tai, tur būt, netik Karo Muziejus, bet ir kitos kultūrinės įstaigos 
Kaune būtų susilaukusios to paties skaudaus likimo, kokio jos 
susilaukė iš besitraukiančių bolševikų Tartų, Kijeve ir kitur. 

Jau antrą karo dieną, t. y. 1941. VI. 23 d., 12 valandą bol
ševikų kariuomenės likučiams dar bebėgant per Kauną, Karo Mu
ziejuje vėl suskambėjo Laisvės Varpas, nuaidėjo Tautos Himnas 
ir vėl pakilo ir linksmai suplevėsavo senos lietuviškos vėliavos. 

Muziejų ėmė tvarkyti administracijos majoras Šeštakaus
kas, saugojęs, kiek galėjęs, brangius lietuviškus muziejaus eks
ponatus per visą pirmąją bolševikų okupaciją. 

Karo Muziejaus patalpose rado sau laikiną prieglaudą kai 
kurie iš Kauno bolševikiško kalėjimo išsilaisvinę lietuviai politi
niai kaliniai. (Ir "Lietuvių Archyvo" redaktorius, išsilaisvinęs iš 
Marijampolės kalėjimo, pirmąją prieglaudą Kaune rado irgi Karo 
Muziejuje J. L.). 

Kaune kada buvo sustojęs į Rusiją žygiuojančios vokiečių 
generolo (vėliau feldmaršalo) Busch'o armijos štabas. Keli to 
Štabo karininkai atvyko į Karo Muziejų ir pradėjo rinktis kokį 
nors geresnį daiktą dovanoti savo armijos vadui jo gimimo die
nos (Geburtstag proga. Tarp jų matyti buvo gerų senovės gink
lų žinovų, nes jie išsirinko iš muziejaus ginklų kolekcijas geriausį 
viduramžių riterių kardą ir pareikalavo, kad muziejus padova
notų tą kardą vokiečių generolui. Toks reikalavimas buvo lygus 
įsakymui, ir kardas buvo išsineštas. Vieno brangaus eksponato 
Karo Muziejus neteko. Vėliau buvo ir daugiau panašių reikala
vimų, bet muziejaus administracija pasidarė jau drąsesnė, pra
dėjo priešintis okupantams ir atpratino juos nuo tokių reikalavi
mų. Griežtesnių priemonių kokiemg savo reikalavimams paremti 
vokiečiai nepanaudojo. 

Tuometinė Laikinoji Lietuvos Vyriausybė vėl grąžino j 
senas pareigas Karo Muziejaus steigėją ir organizatorių gen. 

V ladą Nagių. Jis ėmėsi darbo kietai ir energingai. 

Vėliavų istorija. 

Karo pradžioje, Lietuvog Laikinosios Vyriausybės metu, 
Kaune kelioliką dienų be pertraukos visur plevėsavo mūsų tau
tinės vėliavos. Vokiečiams tai nepatiko, ir jie per savo komen
dantą įsakė visas mūsų vėliavas nuimti ir be komendanto įsaky
mo nekelti. Tai lietė ir Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus vėliavas. 
Ir jos turėjo būti nuleistos. Gen. Nagiaus žygiai pas vokiečių ko
mendantą liko be vaisių. 

Tada į vokiečių komendantą gen. m j r. von Pohl raštu krei-
pisi Lietuvos Laikinosios Vyriausybės narys gen. St, Raštikis. 
Savo rašto pabaigoje jis pridėjo "kompromisinį" siūlymą, būtent: 
jei vokiečiai dėl vienos ar kitos priežasties negalėtų mūsų pra-
syipo patenkinti, tai gal tada jie galėtų leisti iškelti Karo Muzie
jaus bokšte ne tautinę vėliavą — raudoną su Lietuvos Vytimi 
Klausimui sušvelninti ta vėliava rašte buvo pavadinta ne valsty 
bine, bet Vytautine. 

Štai to rašto turinys (vertimas iš vokiečių kalbos): 

Trys koncertai akmeningo upeliuko krante 
Gali kuo nori vykti iš New 

Yorko. Smarkiai besibaladojan
čiu Long Island traukiniu, ar 
lygiu 25 A kelio betono pavir
šiumi slystančiu automobiliu tu 
atsirasi gamtos žalumyne pa-
skendusiame miestelyje Stony 
Brook. Jeigu ne Pranė Lapienė, 
šitas miesteliukas, kaip ir dau
gelis kitų Long Island vietovių, 
būtų palikę lietuviams nepažįs
tami ir nepatrauklūs. 

Kai nuo Stony Brook geležin
kelio stoties patrauki daugiau 
kaip mylios ilgumo keliu, pro 
miškus vedančiu iki pat jos va
sarvietės, ir atsirandi medžių 
tankmės apglobtame pastate, 
pasijunti tikrai pabėgęs nuo 
nuo triukšmo. Ir tai ne tik tas. 
Iš kiekvieno kampelio ' čia tau 
dvelkia nuoširdumu, ir, mieste 
palikęs savo kasdieninius rūpes
čius, čia gali patogiai ir jaukiai, 

(PR. LAPIENĖS VASARVIETĖJE, STONY BROOKE, UŽVI
RĖ VASAROTOJŲ DIENOS) 

kaip savo tikrų namų aplinkoje, 
pasisemti poilsio rieškučiomis. 

Lietuviškai išvertus anglišką
jį Stony Brook miestelio pava
dinimą, išeitų, kad tai būtų ak
meningas upelis. Nelabai jau 
akmeningas atrodo tas upelis, 
ties kuriuo Pranė ir Andrius 
Lapės turi pasistatę savo gyve
namuosius namus. Geriau sa
kyčiau, kad to upelio (tikriau 
upės) krantai paplūdimiui daug 

'geriau tinka savo smulkiu smė
liu, negu tikrasis pajūrio įlan
kos paplūdimius, kur, norėda
mas maudytis, kone apsiavęs 
turi brįsti, iki vanduo tave ap
sems iki pakaklės ir galėsi išsi
tiesti plaukti. 

Tokiais pat, kaip Rivieros, 
krantais Stony Brooko paplūdi-

Aukštai gerbiamas Pone Generole, 

Prašau man atleisti, pone Generole, kad aš vėl kreipiuos | Tams
tą vienu mums labai svarbiu reikalu, apie kurį generolas Nagius 
Tamstą jau yra informavęs, ir del kurio Tamsta buvote malonus 
pažadėti savo pagelbą. ^ 

Reikalas yra toks: 
Kaune Vytauto Didtfojo- Karo Muziejaus bokšte ir Vilniuje 

Gedimo Kalne pirmiau kiekvieną rytą ir vakarą būdavo iškilmingai 
pakeliamos ir nuleidžiamos Lietuvos Vėliavos: šios iškilmės buvo la
bai populiarįos plačiausiose gyventojų sluoksniuose, ir jų jos buvo 
traktuojamos kaip mūsų Tėvynės garbingą praeitį primenanti ir bran
giausia tradicija. 

Dėl šiomis dienomis išleisto bendro potvarkio apie vėliavų iš
kėlimą, šios iškilmės Kaune ir Vilniuje turėjo būti sustabdytos. 

Būkite, £one Generole, tikras, kad visa lietuvių visuomenė būtų 
Tamstai giliai dėkinga, jei mūsų tradicinės iškilmės pažymėtose vie
tose ir toliau galėtų būti atliekamos. 

Jei dėl kokių nors samprotavimų nebūtų leista iškelti lietuvių 
tautinės vėliavos, tai gal galima būtų leisti jos vieton iškelti mūsų 
seną, dar iš Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Vytauto Didžiojo laikų 
kilusią vėliavą, rodančią seną, Lietuvos herbą,; — balta raitelį — 
Vytį raudoname fone. Ši vėliava ir gerai tiktų, kaip Gedimino Kalno, 
taip ir Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus aplinkai. 

Žinodamas vokiečių kariuomenės vadovybės ir Pono Generolo 
didžiausią palankumą Lietuvai, drįstų pareikšti viltį, kad šiame mums 
ypatingai svarbiame reikale Tamsta neatmesite savo pagelbos. 

Šia proga pasinaudodamas reiškiu Ponui Generolui savo aukš
čiausios pagarbos užtikrinimą. 

Tamstai atsidavęs 
Liet. generolas St. Raštikis 

Kaunas, 1941 m. rugpiūčio 2 d. 
19-fl m. rugpiūčio 8 dieną iš generolo von Pohl buvo gautas 

toks oficialus atsakymas (vertimas iš vokiečių kalbos): 

Lau]|o Komendatūros 
Nr. 821 

Komendantas. 

Ponui 
Būstinė, 1941 m. rugpiūčio 8 d. 

Generolui Raštikiui 
Kaune 

Labai Gerbiamas Pone Generole! 

Po to, kada aš kelias dienas rūpinausi Lietuvos vėliavos iškė
limo reikalu, dabar, susitaręs su civiline valdžia (Zivilverwaltung), 
galiu duoti sutikimą iškelti istorinę Lietuvos vėliavą prie Karo Mu
ziejaus ir Žuvusiųjų paminklo. 

Su aukštos pagarbos išreiškimu 
Jums atsidavęs Pohl. 

ŠĮ raštą gavus, vėl iš naujo oficiališkai suplėvesavo Karo 
Muziejaus bokšte senoji tradicinė valstybinė Lietuvos vėliava; 
vėl atgijo senos labai populiarios ir jaudinančios vėliavų pakėlimo 
ir nuleidimo ceremonijos su maldos ir Lietuvos Himno garsais; 
vėl pakilo į dangų dūmai iš aukuro prie Nežinomojo Kareivio ka
po, o seni užsitarnavę invalidai, Vyčio Kryžiaus kavalieriai, su 
savo jietimis ir vėliavėlėmis, saulei leidžiantis, vėl žygiavo prie 
paminklo atiduoti pagarbą tiems karžygiams, kurie žuvo už visų 
mūsų ir visos mųsų Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 

Ir Lietuvos Laikinoji Vyriausybė ir Vytauto Didžiojo Karo 
Muziejaus vadovybė buvo patenkintos tokiu komendanto spren
dimu. Tada atrodė daug. svarbiau turėlį Lietuvos valstybinę vė
liavą viešoje vietoje, negu tautinę, nes mūsų tautinės vėliavos kai 
kuriomis progomis vokiečių buvo leistos, o kai kada net įsakomos 
viešai iškelti. Tokiu būdu leista Lietuvos valstybinė vėliava ple
vėsavo Karo Muziejaus bokšte per visą vokiečių okupacijos metą. 

Leidimo Lietuvos vėliavai iškelti Vilniuje Gedimino Kalne 
gen. mjr. von Pohl negalėjo duoti, nes Vilnius tada p'riklausė 
kitai vokiečių armijai, ir ten buvo kitas nuo gęn. mjr. von Pohl 
visai nepriklausęs karo komendantas (Feldkommandant Obersltn. 
Zehnfenning, labai nepalankus lietuviams). 

Vokiečiai, vos įžygiavę į Vilnių, tuoj nuplėšė lietuvių tau-
tinę vėliavą Gedimino Kalne ir uždraudė ją kelti. Ten visą laiką 
kabojo vien vokiečių vėliavos. Tik pačiomis paskutinėmis okupaci
jos savaitėmis jie "leido" greta savų iškelti ir Lietuvos trispalvę 
Gedimino Kalne. 

Gavęs leidimą iškelti Lietuvos valstybinę vėliavą Kaune, 
gen. St. Raštikis kreipėsi pas antrąjį iš eilės vokiečių komendantą 
Kaune pik. Just (jis tada dar nebuvo pakeltas į generolus) su 
prašymu, kad leistų lietuviams turėti tokią pat sayo vėliavą ir 
per ceremonijas Vilniuje Gedimino Kalne. Pik. Just pritarė tam 
sumanymui ir to reikalu kreipėsi į vokiečių generalinį komisarą 
Lietuvai Dr. von Renteln. Deja, ten nebuvo parodyta jokio pa
lankumo; vokiečių okupacinė valdžia (Zivilverwaltung) buvo už
dėjusi jau per kietą ranką ant mūsų tautos. 

(Bus daugiau) % 

myje ištisą savkitę mūsų new-
yorkiečių būrelis vaikščiojom 
vandenin ir purtydamiesi sūru
mu, grįždavome atgal, savo ran
kų ir pečių raumenimis išma
tavę šimtų metrų jūros pavir-
šiauš, 

Susidarg Umagi vasarotojų 
grupė. Kaip viena šeima išsities-
davome krante ar kaip žąsų bū
relis leisdavomės vandeniu. Ir 
kaip v artimi bičiuliai pusryčių, 
pietų ir vakarienės metu sėdė
jome prie stalo, dideliu apetitu 
šveisdami skaniai ir sočiai pa
gamintus valgius. *Net ir pasi
kalbėjimų tema buvo bendra, ir 
visi dalyvavome juoke, dažnai 
prunkšdami nuo linksmų nuti
kimų, kuriuos mums pasakojo 
kaunietis anekdotų karalius ži
lius — tilinskas. 

Pamainomis ir mes bandėme 
anekdotais atsiteisti, bet iš mū
siškių ne visiems gerai sekda
vosi. Jei A. Sodaitienė su V. 
Mrozinskienė visuomet gerai 
papasakodavo, tai J. Sodaiciui 
("Gabijos" leidyklos savininkui) 
ir pianistui A. Mrozinskui be
maž niekad nepavykdavo. Jie 
vis papasakodavo atvirkščiai, ir 
reikėjo juoktis ne iš jų anek
doto, bet iš jų pačių apsirikimo. 

Juokas, skanus, sveikas juo
kas tą savaitę aidėjo visoje Pra
nės Lapienės vasarvietėje. Juo
kėmės visi, tai ir nebuvo susi
raukusių,-tokių, kuriems būtume 
trukdę. Kai šeimininkus klausi
nėjome, ar jįems neatrodome 
pertriukšmingi, tai jie ne iš 
mandagumo, o iš širdies sakė: 

:— Mums jūs visi labai pa
tinkate. Mes jus visus labai my
lime. 

Bet vakarais, kai anot J. Tys-
liavos eilėraščio, iš okeano pa
kraščių ateidavo dainuodama 
naktis, pradėdavome dainuoti ir 
mes. Jei saulei šviečiant poilsį 
teikė jūros vanduo ir pakran
čių vėjas, tai sutemus, jungti
nėmis jėgomis ruošėme koncer
tus, ir muzikos ar dainos pa
gauti, ilsėjomės po dienos. 

V asarvietės svetainėj e susta
tėme, kedes nemažame nuotolyje 
nuo pianino, imituodami tikrąją 
koncerto salę, ir sukvietėme 
svečiiis su šeimininkais Lapėmis 
priešakyje. O programoje štai 
kas: (šitaip buvome įrašę raš. 
mašinėle pagamintose progra
mos kopijose) Florencija Kor
sakaitė, Metropolitan Operos 
būsimoji solistė, Aleksas Mro-
zinskaa, WQXR radijo būsimas 
vyriausias akompaniatorius ir 
Ričardas Kontrimas, akordeo
nistas bei Pr. Lapienės povan
deninio laivo, vos nenuskendu-
sio savo pirmosios bandomosios 
ekspedicijos metu, kapitonas. 

Fl. Korsakaitė su A. Mrozins-
ku tik šypsojosi dėl jiems pri
skirtų naujų titulų, o R. Kontri
mas ėmė raudonuoti, kai visi 
juokėmės, jog jis sū Bernardo 
Brazdžionio sūneliu Dalium, ne
paklausę Pr. Lapienės, pasiėmę 
jos seniai naudotą laivelį ir 
įplaukė į jūrą, kažkur perilgfū 
užtruko. Buvome visi besibaimi-
ną, kad jie kur nors nenuskęstų, 
o kai sugrįžo, tai juos matėme 
itin ištysusiais veidais besikal
bančius su šeimininke ir juo

kėmės, l^isužinojome, jog 
baitfsmė. jiems paskirto — su
skųsti bulves rytdienos varškė-
čiamsv 

Florencija Korsakaitė, visą 
vasarą besiilsinti čia ir pade
danti Pranei Lapienei rūpintis 
svečiais, kaip dainininkė per tuos 
tris koncertus, mūsų grupės čia 
suorganizuotus, mums buvo ne
pakeičiama. Ji, akompanuojant 
Aleksui Mrozinskui, dainavo 
įvairias liaudies dainas ir operų 
arijas. A. Mrozinskas akompa
nuodavo, skambindavo solo ir 
dar šokiams, kuriuos ruošdavo-
me po koncerto programos. Kaip 
solistė ir akompaniatorė rodėsi 
ir Nelė, Pranės Lapienės duktė. 
Ji šią vasarą baigė muzikos ko
legiją ir labai domisi muzika. 
R. Kontrimas pradžioje akorde
oną tampė labai nenoriai, skųs
damasis pūslėmis, nuo irklų at
siradusiomis "ant rankų. 

IS trijų koncertų, kuriuos sa
vo vasarojimo surengėme, iš
skirtinas antrasis. Atsitiktinai 
buvofhe patyrę, jog Nelei tą 
dieną sukanka 2 metai amžiaus. 
Nupirkome jai gėlių ir saldai
nių ir parašllne sudėtinį svei
kinimo eilėraštį. 

— Tas kas, kad vasaros kregž
dėmis praskrenda, 
Tu dainuok su vasara kar
tu ... — linkėjome jai visa 

mūsų vasarotojų šeima. Ir visi 
buvome susigraudinę, kad žmo
gaus gyvenimas tikrai nelygi
nant ' paukščiu praskrenda. 

Ir mūsų poilsio savaitė, junti, 
kaip tirpsta tarp pirštų. Nutilo 
juokas kieme prie supuoklių, ir 
vakare niekas neklykav# žaliu 
miško taku prie šimtamečio 
ąžuolo. Visi vėl buvome susi
rinkę į salę ir, užėmę savo ke

des, laukėme prasidedant pa
skutiniojo mūsų koncerto pro
gramos, kuriai dar specialiai su-
laikėm čia užklydusius svečius 
newyorkiecius: inžinierių Baltų 
ir inž. K. Kruliką su poniomis. 
Inž. J. Butkus taip pat buvo 
tik ką atvykęs savo vasarojan-
čios šeimos atsiimti, o ir J. Sa-
vaitis, buvęs "Draugo" redak
torius, dabar JAV kareivis, at
bildėjo net iš Washingtono sa
vaitgaliui. 

Vėl buvo dainos, solo pianinu 
ir akordeonu. Pabaigai Fl. Kor
sakaitė dainuoja ariją iš "Bo
hemos"; Daugiau nieko neturiu 
jums pasakyti, esu jūsų kaimy
nė, atėjusi nelaiku trukdyti. 

Ji taip užbaigė tą gražiąją 
ariją. Nusitvėriau šių žodžių 
užbaigti koncertui. Sakau: "La
bai džiaugiuosi,* kad Florencija 
šiais žodžiais užbaigė savo dai
nas ir tuo pačiu mūsų koncertą. 
Mes irgi juk esame tik jūsų 
netolimi kaimynai ir jau dau; 
giau jūsų netrukdysime, nes ry
toj išvykstame namo. Koncertų 
ruošimą perduodame svečiams, 
kurie ateis po mūsi|". 

O jų, jaučiu, tikrai nemažai 
ateis, čia /dažnai girdi skam
bant telefoną, ir šeimininkė su
sijaudinusi atsiprašinėja, kad 
pritrūkusi kambarių. Neapsiri
kau vasarvietės atidarymo metu 
spėdama, jog netrukus čia už
virs vasarotojų dienos. Gal dar 
ir daugiau, čia yra tikra lietu
vių savaitgalio susitikimo die
na. Grįždamas iš pajūrio, visada 
matai keletą automobilių, kurių 
savininkai lietuviai, apsėdę kie
mo suolelius ar barą, linksmai 
šnekuočiuojasi. O kiek daug dar 
čia" bus judėjimo liepos 28 d., 
kai suvažiuos Didžiojo New 
Yorko inžinieriai su savo sve
čiais poilsio ir savo draugijos 
reikalų aptarti! 

S. Narkėliūnaitė 

I š t e s ė j o  ž o d į  
Daugelis kreivoka akimi žiūri 

į kvietimus iš anksto užsisakyti 
kokią nors naują knygą ir už
simokėti dar pripš pradedant 
spausdinti. Mat, dėl šiokių ar 
kitokių priežasčių kai kurių iš 
anksto užsakytų leidinių teko 
perilgai laukti, o kai kurie ir 
visai nepasirodė. Bet Tremtis, 
vienintelis ligi šiol tebesilaikąs 
lietuviškas laikraštis Vokietijo
je, savo žodį ištesėjo. Liepos 10 
dienos Tremties numeryje jau 
yra toks pranešimas dėl "Alto
rių šešėly", kurią daugelis iš 
anksto užsisakė per Tremties 
atstovus: 

TREMTIES Leidyklos leidžia
mas V. Mykolaičio — Putino žy
musis romanas "Altorių šešėly" 
jau atspausdintas. Šis didžiulis 
veikalas išleidžiamas vienoje 
knygoje. Knygos įrišimo darbai 
neilgai truks ir pirmieji knygos 
egzemplioriai jau bus užsisakiu
siems pradėti išsiuntinėti vėliau" 
siai liepos 14-16 d. 

šia pačia proga - pažymima, 
kad ir toliau "Altorių šešėly" 
užsakymo reikalais kreiptis į 
TREMTIES atstovus įvairiuose 
kraštuose, bei -tiesioginiai į 
TREMTIES redakciją. Asmens, 
atstovams įmokėję už knygą pi
nigus, tuojau ją gaus. Iki šiol 
leidyklai nepasisekė susitarti su 
spaudos platintojais, turinčiais 
spaudos |ao#kjis vienoje ar ki

toje šalyje, ir šis veikalas tuo 
tarpu tebus galimas užsisakyti 
tik per TREMTIES atstovus bei 
tiesioginiai per leidėją. 

Paskutinėmis dienomis gauta 
eilė užsakymų "Altorių šešėly". 
Dėl vietos stokos užsisakiusių 
pavardės neįmanu paskelbti. 
Kadangi didžiuma užsisakiusių 
veikalą yra kitose šalyse gyve
ną, tad tasai skelbimas jau nė 
tiek ir svarbus: kol gaus šį 
TREMTIES numerį, maždaug 
tuo pačiu laiku dalį užsisakiusių" 
jų jau pasieks is pati knyga. 

Be to, TREMČIAI džiugu sa
vo Bičiulius JAV painformuoti, 
kad ją (TREMTĮ) Čikagoje be 
ligšiolinio atstovo, sutiko dar 
atstovauti A. SILIŪNAS, kuris 
pasiekiamas šiup adresu: 5225 
So La Crosse Ave., Chicago 38, 

fQ.. 
A. Siliūnas, atstovaudamas 

TREMČIAI, kartu talkins ir ki
tų jos leidinių paskleidime mūsų 
tautiečių tarpe, pirmoje eilėje 
"Altorių šešėly", 

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir šiandien, nera reikalo 

laukti nei metę, ineji mėnesio 

- pabaigos! 
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K A S  D E D S I  L I E T U V O J E ?  
Perimta iŠ "Tremties". Tęsinys. 

Partizanę artimieji suimami. 

Iš vokiečių, paskutinius tre 
eius-penkerius metus gyvenu 
Slų Lietuvoje ir šį pavasarį grį
žusių Vokietijon pasakojimų aiš
kėja okupanto priemonės parti 
zanų artimųjų atžvilgiu. Kai 
suimamas ar kovose žūsta lie
tuvis partizanas, pirmiausia -
gyventojų įbauginimo tikslais — 
jis išrengiamas nuogas ir lai
komas miestelio aikštėje. Apy
linkės gyventojai tuojau suži
no apie. žuvusį ar žuvusius par
tizanus. Pasitaiko, kad žuvusis 
būva vietinis ir tuo atveju ar
timieji sunkiai gali nuslėpti sa
vo skausmą. Nužudytiems par
tizanams esant numestiems 
miesto ar miestelio aikštėj, ne 
viena motina, sesuo tėvas ar 
brolis, bei kitas kuris artimasis, 
praeidamas pro šalį -*• nesulai
ko ašarų. To pakanka. Tokiais 
atvejais, žuvusiems tysant aikš
tėse, visa apylinkė budriai se-

*kama milicijos ir jos slapukų. 
Pastebėjo, kurį ar kurią ver
kiantį — aišku, kad jis gali būti 
žuvusiųjų artimasis, šie tuojau 
pat suimami ir jiems palieka 
vienintelis kelias — į Rusiją 
sunkiesiems darbams. 

Labai dažnais atvejais suima
mam pakišamas pasirašyti raš
telis, kad jis įsipareigoja "sa
vanoriškai" vykti darbams į ki
tas "broliškas" respublikas. Su
imamieji dažnai tokius raštelius 
pasirašo, tikėdamiesi susilauk
sią mažesnės bausmės, gal grei
čiau galėsią grįžti į savo kraštą, 
pas savo artimuosius. 

. Duona išduoda pirtizani} 
talkininkus. 

Ypač sekami ir griežtai bau
džiami partizanų rėmėjai, tal
kininkai. Kiekvienas nūdienės 
Lietuvos gyventojas 'žino, kąd 
už partizanų rėmimą jam gręsia 
ištrėmimas *į Sibiro taigas. Ta
čiau partizanams, nežiūrint oku
panto grasinimų, Lietuvos gy
ventojai rodo daug simpatijų ir 
juos remia, kuris kiek gali. Grį
žusios iš Kauno vokietės, kurios 
kelerius metus lietuvių buvo sle
piamos Žaliakalny vištidėse, pa
sakoja, kad jų globėja ir kitos 
kaimynės vakarais suklaupusios 
melsdavosi už lietuvius partiza
nus, kad jie išliktų gyvi, kad 
būtų apsaugoti nuo pavojų, kad 
iškovotų kraštui laisvę. 

Rusiškam okupantui ir jo pa
tikėtiniams ypač rūpi likviduoti 
partizaninį judėjimą. Dėl to se
kimas vyksta visą laiką. Kai tik 
apylinkėje sekančių akių paste
bimas svetimas žmogus, ypač 

vyriškis, dažnai pus gyventojus 
prasideda kratos. Kratų metu 
ne tiek ieškoma pasislėpusių 
partizanų, nes žino, kad juos 
bus sunku surasti, kadangi tiek 
jau yra atsargūs, jog nesislaps-
to gyvenamuose namuose, bet 
bandoma nustatyti, ar gyven
tojai besislapstantiems nebus 
teikią paramos maistu. Dėl to 
pirmiausia apžiūrinėjama, ar 
duona nėra šviežiai riekta ir 
pan. Kol partizanams, nešinąs 
maistu, hera sugautas — tuo 
atveju gyventojams pasisekia 
užsiginti, kad jie niekam nieko 
nėra davę. Tačiau kai kartais 
partizanas sugaunamas su mais
tu, gautu iš gyventojų, tada jau 
nukenčia ir maistą davusieji. 
Tuojau pat prasideda visoje apy
linkėje tikrinimas, kas, būtent, 
bu£ partizaną rėmę. 

— Ilgesnį laiką aš gyvenau 
Žagarės apylinkėje, — pasakoja 
į Vakarų Vokietiją su 8 metų 
dukra grįžusi Vokietė, kilusi iš 
Karaliaučiaus. — 1947-1948 me
tais apylinkėje kratos būdavos 
kas dvi, kas trys dienos. Tiesiog 
gyventojams nebuvo ramybės. 
Paprastai, kratų metu retai ką 
rasdavo. Tačiau kartą buvo su
gautas partizanas, nešinąs mais
tu, gautu iš gyventojų. Jis tu
rėjo duonos ir lašinių gabalų. 
Su ta duona ir lašinių gabalu 
pradėjo milicininkai landžioti 
pas didžiumą gyventojų, kol nu
statė, kas davė duonos ir lašinių. 
Kai tatai buvo nustatyta, tuo
jau pat buvo suimta viena mo
teris. Pirmiausia ji buvo suimta 
ir pasodinta Žagarės daboklėn. 
Netrukus ją išvežė į Šiaulių ka
lėjimą. Kurį laiką vietos gyven
tojai, suimtosios artimieji, jai 
siuntė maistą. Koks tolimesnis 
suimtosios likimas — nežinau, 
nes išsikėliau kiton vieton gy
venti. 

Pamiškių gyventojai iškelti. 

Okupantui talkinąs komunis
tinis elementas yra įsitikinimo, 
kad lietuviai partizanai, negau
dami paramos iš vietos gyvento
jų, turėtų savaime išnykti. Dėl 
to pirmiausia buvo atkreiptas 
dėmesys į tuos lietuvius gyven
tojus, kurie gyvena arčiau prie 
miškų. Į Vakarų Vokietiją atvy
kusių iš Lietuvos vokiečių pa
sakojimų aiškėja, kad daug kur 
lietuviai ūkininkai pirmiausia 
buvo iškelti arba ištremti iš so
dybų, esančių arti miškingesnių 
vietovių. Tačiau greit gavo įsi
tikinti, jog šiuo būdu lietuvių 
partizanų veikla nebuvo parali-
žuota. Partizanų pasirodo ne tik 
kaimuose, bet ir miesteliuose, 
kaip rodo pateikti pasakojimai 
grįžusių apie vidurdienį lietuvių 

TREMTIS 
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina nuo 1150 mefe| 
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje 

mm 50 centu vienam menesiui ' — 

TREMTIES atstovai: 
Visai Amerikai, išskyrus Chicago^ miestą — 

St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio 
Chicagos miestui ir Kanadai — 

W. £tuogis, 1114 Florence Ave., Evanston. 111. 

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

partizanų pasirodymą Linkuvoj 
(žiūr. per. nr.). , 

Gyventoju išvežimai. 

Kadangi teko kalbėtis dau
giausia su tais grįžusiais, kurie 
buvo apsigyvenę daugiausia 
šiaurinės Lietuvos srityse, Bir
žų, Mažeikių, Raseinių apskr., 
tad iš jų pasakojimų negalima 
susidaryti pilno vaizdo apie trė
mimus, kurie paskutiniu laiku 
nėra vykdomi vienu metu visoje 
Lietuvoje. Dabar okupantas el
giasi priešingai, negu 1941 me
tais. Jei iš vienos kurios vieto
vės vyksta trėmimai, tai kitos 
vietovės neliečiamos. 

Štai grįžusiųjų pasakojimai 
apie 1948 ir 1949 metais gyven
tojų trėmimus Joniškio, Pakruo" 
jaus, Linkuvos ir šioms sritims 
artimų apylinkių. 

1948 metais gegužės iš 23 j 24 
d. naktį, apie ketvirtą valandą 
ryto minėtose apylinkėse buvo 
suimta nemaža gyventojų, dau
giausia stambesnių ūkininkų, iP 
jie buvo išvežti Rusijon. Tuo 
metu vien tik iš vieno kaimo, 
esančio netoliese Pakruo j aus, 
buvo suimti aštuoni ūkininkai ir 
ištremti. 

Šiam, 1948-jų metų, trėmimui 
buvo pasiruošta iš anksto. Dar 
pora mėnesių prieš kalbamą trė
mimą pagausėjo milicijos, kuri 
buvo įkurdinta daugiausia mies
teliuose. Iš kalrto gyventojai 
pradėjo būgštauti, pastebėję pa" 
gausėjusią miliciją. Tačiau kai 
ilgesnį laiką nepasireiškė jokių 
suėmimų, gyventojų buvo ma
nyta, jog tik šiaip sau daugiau 
būsią įkurdinta milicijos. Tik 
porai mėnesių praėjus paaiškė
jo, kuriam tikslui daugiau mili
cijos buvo sutelkta. 

Kitas trėmimas — kitM 
metodas. 

1949 metais kovo 27 dieną 
Joniškio, Žagarės, Žeimelio ir iš 
apylinkių vėl buvo įvykdytas 
trėmimas. Tačiau šį kartą trė
mimo akcija buvo įvykdyta vi
sai skirtingu metodu, negu 1948 
gegužės 23 d. Per pastarąjį trė
mimą, 1949 metais, vienos nak
ties būvy visa apylinkė prigu
žėjo sunkvežimių su milicija ir 
rusų kareiviais ir suėmimai bu
vo įvykdyti vienos nakties būvy. 
1948 metais iš minėtų apylinkių 
buvo suimta ir ištremta žymiai 
mažiau gyventojų, negu 1949 
metais kovo mėnesį, šį kartą, 
ypač iš Joniškio apylinkės, buvo 
ištremta nemaža gyventojų. 

Jei 1949 metais įvykdytam 
trėmimui būtų buvę ruoštasi 
taip, kaip 1948 metais, tuo at
veju — iš Lietuvos atvykusių 
vokiečių teigimu, — nebūtų pa
sisekę žmones suimti. Jie būtų 
išsislapstę arba persikėlę gyven
ti j miškus, pas partizanus. 

Daugiau nukentėję stambieji 
ūkininkai. 

Trėmimų metu paliečiami įvai
rių sluogsnių Lietuvos gyven
tojai, tačiau 1948 ir 1949 me
tais, ypač šiaurinėje Lietuvoje, 
daugiausia (imant procentua-
liai) buvo ištremta stambesnių 
ūkininkų. Stambiųjų ūkininkų 
trėmimu, atrodo, norėta .lietu
vius sodiečius įbauginti, kad jie 

greičiau jungttjsf į kolchozus. 
•Į klausimą, ar daug ištremta 

lietuvių gyventojų, grįžusieji iš 
Lietuvos vokiečiai atsako: 

— Nevienodai. Vienur suima
ma ir ištremiama daugiau, kitur 
mažiau. Yra kaimų šiaurinėj 
Lietuvoj, iš kurių ištremtos dvi 
-trys šeimos. Pasitaiko, tačiau 
rečiau, kad nėra ištremto nė 
vieno gyventojo. Tai daugiausia 
tokiose srityse, kur neturtinges
ni gyventojai. Tačiau yra vie
tovių, iš kurių ištremti veik visi 
gyventojai. 

— Mums teko keliauti, j ieš
kant maisto, tarp Panemunėlio 
ir Skapiškio, čia buvę stambūs 
ūkininkai ir jie visi be išimties 
ištremti. v 

— Kas dabar gyvena ištrem
tųjų ūkiuose 

— Ištremtųjų žemę dirba kol-
chozininkai. 

(Bus daugiau) 

Apie dingusius diplomatus 
Birželio mėnesį buvo rafyfa 

apie du dingusius žymius anglų 
užsienių reikalų ministerijos pa
reigūnus. Anuo metu buvo įvai
rių spėliojimų apie jų dingimą. 
Buvo linkstama manyti, kati gal 
čia yra kokia asmeninio pobū
džio misterija, neturinti nieko 
bendra su šnipinėjimu. Tačiau 
dabar jau prieita kitokių išvadų. 

"U. S. News & World Repord" 
dabar paduoda smulkesnių ži
nių, ka's jie toki buvo ir ką jie 
žinojo. Ir tie duomenys pralen
kia savo mastu visas ligi šiol 
pasaulyje žinomas šnipinėjimo 
istorijas. 

Dingusieji pareigūnai abu bu
vo Anglijoje ne kokie atėjūnai, 
o iš žinomų šeimų kilę Anglijos 
piliečiai, baigę Anglijos rimtas 
mokyklas ir augštai vertinami 
užsienių reikalų ministerijos 
tarnyboje. 

Vienas iš jų, Maclean, 38 me-

Iš Los Angeles 
Los Angeles mieste šiuo metu 

veikia ir priklauso Amerikos 
Lietuvių Tarybai šios lietuvių 
draugijos: 
1. Ateitininkų draugovė, 
2. Balfas, 
3. Liet. R. Katalikų Federacija, 
4. Labdaros ir Kultūros klubas, 
5. Lietuvių Dienos (žurnalas), 
6. Lietuvos Vyčiai, 
7. Amer. Liet. Tautinė S-gą, 
8. Liet. Tautinių šokių grupė, 
9. Liet. Dainininkų klubas, 

10. Moterų Katalikių Sąjunga, 
11. R. Katalikų Susivienijimas, 
12. Sandaros skyrius, 
13. Socialdemokratų kuopa, 
14. Piliečių klubas, 
15. SLA kuopa, 
16. Šv. Kazimiero parapija, 
17. Šv. Vardo draugija, 
18. šv. Kazimiero parap. choras, 
19. Tėvynės Mylėtojų Draugija, 
20. Tautiškas Pašalpinis klubas, 
21. Lietuvių Kalbos Draugija, 
22. Lietuvių Teisininkų Dr-ja. 

Seniausioji iš šių draugijų — 
yra SLA kuopa, čia įsteigta 
1905 m. ir jauniausioji — Lie
tuvių Teisininkų Draugija — 
įsteigta šių metų birželio mėn. 
gale. Netrukus prisidės dar vie
na, dabar tebesanti steigimo 
stadijoje — Lietuvių Tremtinių 
Draugija. 

Jei visos šios draugijos su
šauktų susirinkimus vienu ir 
tuo pačiu laiku — mažiausiai 
pusės susirinkimai negalėtų 
įvykti, nes nebūtų nei vieno na
rio, kuris priklausytų tik tai 
vienai ar kitai draugijai. Yra 
žmonių, kurie priklauso net 
7-nioms draugijoms, bet kas dar 
įdomiau, kad yra žmonių, kurie 
yra nariais bent penkių drau
gijų vedybose. 

Visos čia paminėtos draugijos 
•veikia sutartinai — jokių nesu
sipratimų dėl parengimų, t. y., 
kad kurios nors dvi draugijos 
ką nors rengtų vienu ir tuo 
pačiu laiku, nepasitaiko. 

Be čia paminėtų, ALT pri
klausančių, yra dar šešios "drau
giškos" draugijos su Amerikos 
Lietuvių Taryba visiškai nesi-
skaitančios, lietuvių tautos in
teresų nebojančios, grupuotinos 
į rikiuotę tų draugijų, kurių su
sirinkimai ir parengimai turėtų 

būti pikietuojami su atitinka
mais plakatais. Tų draugijų 
pavadinimus ir valdybų sudėtį, 
yra vilties, galima būsiant pa
skelbti netrukus. 

• 
ALT Los Angeles skyrius iš 

numatytos 2000 dolerių Tautos 
Fondo vajuje kvotos surinko 
vos mažą dalį — apie 500 dol. 
Tam reikalui sukelti daugiau 
pinigų ALT skyrius rengia di
delę gegužinę rugpiūčio mėn. 12 
d. Arroyo Seco parke. Laukia
ma, kad dalyvaus lietuvių iš 
įvairių Kalifornijos vietų, nes 
kai kurie iš San Diego, net San 
Francisko, jau dabar yra pasi
žadėję dalyvauti. 

tų amžiaus, vedęs, turtfjo dve
jetą vaikų, trečias buvo kaip 
tik laukiamas dingimo metu. 
Nuo 1944 iki 1948 metų jis buvo 
Anglijos pasiuntinybėje Wa-
shingtone, gana augštas parei
gūnas. čia per jo rankas ėjo 
visos atominių ginklų politikos 
paslaptys, nes jis buvo sekre
torius komiteto, derinančio ato
minio ginklavimosi politiką tarp 
JAV, Kanados ir Did. Britani
jos. Jis nežinojo mokslinių de
talių, bet užtat žinojo kur ir 
kokio didumo yra uranijaus kie
kiai, jis žinojo, koki slapti da
lykai buvo bendrai žinomi tarp 
tų trijų valstybių, žinojo, koki 
mokslininkai, kur ir ką šioje 
srityje dirba, šis komitetas pa
kvietė į Ameriką ir dabar nu
teistąjį sovietų šnipą Fuchsą. 
Maclean ir Fuchsas drauge da
lyvavo tame posėdyje Chicago-
je, kuriame buvo nutarta, ko
kias žinias galima be žalos skelb" 
ti ir kokias reikia laikyti pa
slaptyje... (Fuchsas tada ne
skelbtinas žinias perdavė ru
sams) . 

1948 metais Maclean buvo 
perkeltas j Egiptą, į D. Brita
nijos ambasadą. Ten susirgo 
nervų sutrikimu. Po kiek laiko, 
gydytojams pareiškus, kad jis 
jau pagijęs buvo vėl paskirtas 
į užsienių reikalų ministerijos 
skyrių, tvarkantį santykius su 
JAV. 

čia per jo rankas ijo visos 
žinios apie gen. Eisenhowerio 
vadovaujamos Europos kariuo
menės organizavimą, visos in
strukcijos užsienių reikalų mi-
nisterių atstovams, dalyvavu
siems Paryžiaus konferencijoje 
derybose su Gromyko dėl mi-
nisterių susitikimo, apie Atlan
to Sąjungos reikalus ir planus, 

Waterburyji! 
įsikūrė lietuviškai radijo pro

gramai remti fondas. Pradinin
kai ir aukų rinkėjai: č. Bogužas 
ir M. Gureckas. Jau surinkta 60 
dolerių. To dėka ^adijo progra
moje girdima naujų lietuviškų 
plokštelių, kurių netrukus lau
kiama daugiau. 

« 
Nemaloni žinia Waterburyje, 

kad likviduojama graži ir jauki 
Kudirkos salė, kurioje per pa
staruosius trejus metus buvo 
įsikūręs Waterburio šalpos klu
bas (Lithuanian Care and Relief 
Fund) ir buvo prisiglaudęs Liet. 
Tautinės Sąjungos skyrius. Mi

nimasis klubas ne toks turtin
gas, kaip kiti, nariais ir lėšomis, 
bet turtingas atliktais šalpos 
darbais. Ona Kudirkienė, tos sa
lės savininkė, nuomojo ją klu
bui labai palankiomis sąlygomis. 
Tačiau namas dabar parduotas 
ir griaunmas, kitaip pertvarko
mas. Klubas Ii patalpų turėjo 
išsikelti. 

Naujas žodynas 
V. Pėteraičio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 
f žodynas" 

Kaina $2.00. 
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apie polftfkos planavimą Vokie
tijos reikale, o taip pat ir visos 
žinios £pie JAV ir Anglijos dip
lomatinius santykius, pav., apie 
tai, kiek JAV padės Anglijai 
Irane, jei ten iškils didesnių 
nemalonumų, ir t.t. 

Dar nėra žinoma, kad kada 
nors šnipai būtų priėję taip gi
liai prie Anglijos užsienių rei
kalų ministerijos ir iš viso prie 
tarptautinės diplomatijos pa
slapčių. 

Antrasis pradingėlis, Burgess, 
nebuvo tokiose augštose vietose, 
bet taip pat turėjo progos pri
eiti prie giliai slepiamų paslap
čių. 1946 metais jis buvo as
mens sekretoriumi prie D. Bri
tanijos užsienių reikalų vicemi-
nisterio ir per jo rankas ėjo 
visi Imperijos santykių reikalai. 
Nuo 1948 metų jis buvo paskir
tas į Tolimųjų Rytų skyrių užs. 
reikalų ministerijoje, kur buvo 
visos žinios apie politiką Kini
jos ir Japonijos reikalais. Jau 
tuo metu jis buvo žinomas, kaip 
didelis komunistų literatūros ži
novas. Dabar aiškėja, kad tuo 
jis domėjosi ne tik iš žingeidu
mo ar iš reikalo, bet ir dėl sim
patijos komunistams. 

1950 metais jis buvo paskir
tas D. Britanijos pasiuntinybės 
Washingtone antruoju sekreto
rium ir dažnai būdavo D. Brit. 
atstovu Tolimųjų Rytų Komisi
joj. čia per jo rankas irgi ėjo 
visi Tolimųjų Rytų politikos 
klausimai, čia jam bebūnant jis 
Virginijos policijos buvo tris 
kartus sulaikytas už pergreitą 
važinėjimą automobiliu (80 my
lių per valandą). Dėl to jis šį 
pavasarį buvo atšauktas į Lon
doną, laikinai buvo be pareigų 
ir gerokai girtuokliavo. 

Abu buvo dar nuo mokyklos 
laikų draugai ir palaikydavo 
savo tarpe artimus ryšius. 

šį pavasarį Londone prasi
dėjo tyrinėjimai, kas yra kas 
užsienių reikalų ministerijoje. 
Matyti, kad šiedu draugai pa
juto, jog jų užkulisiai gali būti 
išaiškinti. 

Gegužės 25 dieną pirmasis 
paliko be jokio įspėjimo šeimą 
(žmonai išvykus pas gydytoją), 
antrasis — motiną, abu ekskur
siniu laivu perplaukė į Prancū
ziją, ten paliko laive savo la
gaminėlius ir pasakė, kad jie 
trumpam laikui važiuoja į Pa
ryžių. Paėmė taksi iki stoties 
ir nuėjo į traukinį. Po to nie
kas jų daugiau niekur nematė. 
Pirmojo žmona gavo iš Pary
žiaus telegramą: "Turėjau ne
tikėtai išvykti. Atsiprašau, 
brangioji. Myliu tave. Nenustok 
manęs mylėjusi. Donaldas". Jo 
motina gavo telegramą: "Aš vi
siškai tvarkoj. Nesirūpink. My
liu visus". 

Burgess motina gavo telegra
mą iš Romos: ''Labai atsipra
šau dėl ilgo tylėjimo. Pradedu 
ilgesnę atostogų kelionę Vidur
žemio jūroje. Dovanok. Guy." 

Visos telegramos rašytos ne 
jų pačių. Visos žinios, neva juos 
kažkas matė Ispanijos pasieny
je, nepasitvirtino. Daugiau jokių 
jų pėdsakų nesusekta. Anglijos 
augštieji pareigūnai dabar tik
rai mano, kad jie yra anapus 
geležinės uždangos. Prasitaria
ma, kad su jais į ten nuėjo be
veik viskas, kas turėjo būti sle
piama nuo Kremliaus..» 
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Visuomeniniai teismai 
Atitiko taip, kad j man© išli

kas pateko Chicagoje šių metų 
kovo 11 dieną įvykusio visuome
ninio teismo sprendimas. Tai 
būta teismo, kuriame buvo tei
siami du lietuvių simboliai: vie
nas iš senosios ir kitas iš nau
josios ateivijos. 

Sprendimas parašytas šiek 
tiek pamėgdžiojant teisminių 
sprendimų formą ir planą. Ta
čiau, kadangi ir patys, kaltina
mieji tik simboliai, ir kaltinimų 
turinys bei normos, kuriomis 
teismas turėjo vadovautis, yra 
visai iš neteisinės srities, tai 
tas sprendimas panašesnis į il
goką, daugelį temų liečiantį 
straipsnį, nei į teismo sprendi
mą. Kitaip ir būti negali. Ka
dangi vadinamieji visuomeniniai 
teismai, iš tikrųjų, maža teturi 
panašumo į teismus, tai ir jų 
sprendimai negali būti labai pa
našūs į teismo sprendimus. Pa
galiau, to nei nereikia. 

Bet čia iškyla kitas klausi
mas: ar tikslinga yra rengti 
tuos vadinamuosius visuomeni
nius teismus? Kas gi, ištiesų, 
yra "visuomeninis teismas"? 

Tikrumoje tai yra jungtinė 
paskaita — diskusijos, prideng
tos neva teismo forma, tariant, 
kad klausytojams taip gali būti 
įdomiau ... Kitaip sakant, dis
kusijos, vedamos vaidinimo for
ma. 

Bet klausimas, ar net ir gerai 
vaidinama teismo procedūra ne
daro parodijos iš tokio rimto 
dalyko, kaip teismas. Ką jau be
kalbėti apie blogą pamėgdžio
jimą! Besistengiant patraukti 

B. K. NAUJOKAS 

klausiojus j diskusijas, norint 
suteikti joms neva įdomesnę, 
intriguojančią formą, ar kartais 
nepasiekiama priešingų rezulta
tų ? Ar kartais tai nesudaro dau
geliui klausytojų atstumiančio 
įspūdžio? 

Štai ir dabar, vienoj kitoj vie
toj pasirodžius tokiems teis
mams, dažnas iš senųjų ateivių, 
nesupratęs rengėjų geros inten
cijos, akis išpučia: 

— Ką, tik atvažiavę į Ame
riką, jau imasi mus teisti? 

Ir iš naujosios ateivijos pa
sigirsta tokių atsiliepimų, kaip: 

—. Mus teisė bolševikai, teisė 
naciai, teisė visokios skryningų 
komisijos, dabar čia vėl kažkas 
užsimojo teisti! O kas jus įga
liojo teisti? Ir aš galiu jus teis
ti, kuo aš prastesnis ... 

Pagaliau, susidomėjusieji ta 
nepaprasta paskaitų — diskusi
jų forma, tuo savotišku vaidini
mu, ir atėjusieji jo pasižiūrėti, 
daugelis nusivilia, pamatę, kad 
teismas — ne teismas, vaidini
mas — ne vaidinimas, nei šis 
nei tas, kažkoks suaugusių žmo
nių keistas žaidimas ... 

Tas pačias kalbas, kurios pa
sakomos tokiuose "teismuose" 
pavadink diskusijomis — visai 
kas kita. Jei kartais kas ir ne
vykusių nuomonių pareikš, tai 
tas atsitiks be iš anksto paro
dytų pretenzijų į kažkokį nesa
mą autoritetingumą. O kai pasi
vadinama teismu, tada jau pa
sisavinama tam tikra aureolė, 
kurios tikrumu daugeliui yra 
rimto pamato abejoti. 

* štai, imkime, kad ir tą patį 

DIRVOS ATSTOVAI 
j kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais: 

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

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

Brockton, Mass. 
Bačiulis A., 81 Sawtel1 Ave. 

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

Dayton, Ohio 
J. A. Urbonas, 1802 T«aro»r St. 

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

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

New Yorke - Brooklyn# 
Antanas Sodai t is, 57-56 63rd St., Maspeth, N. Y. 

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

Hamilton, Canada 
Bronius Vengry s, 227 Brant St. 

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu St. 

Toronto, Canada 
Jonas Paršeli ūnas, 514 Euclid Ave. 

Anglijoj* 
J. Mašanauskas, 58 Neufield Rd.» Coventry, Warwick's 
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Australijoje 
Povilas Lukošiūnas, Box 1665 M, G.P.O., Adelaide, S. A. 

Venecueloje 
Antanas Diržys, c/o Crisalerias Nationales, S. A. 

Apartado 4532, Maracay. 

Chicagos "teismą". "TeisSjų" 
vardų tarpe matome parašyta: 
"adv. K. česnulis" ... Chicagiš-
kiams gal tai nieko nesako ... 
Bet Clevelando lietuvių daugu
mai parodyk tokį teismą, tei
siantį lietuvį dėl jo pareigingu
mo lietuvybei — ką išgirsite! 

— Kas? Advokatas česnulis? 
Ar tas pats, kuris čia Vasario 
16 dieną viešoje prakalboje įro
dinėjo, kad lietuvių kalba Ame
rikoje nereikalinga, kad jos kaip 
ir nėra, kad ji tik kažkoks kitų 
kalbų mišinys. Ir jis drįsta sėsti 
už stalo, kaip lietuvių teisėjas, 
teisinti ar smerkti lietuvius lie
tuvybės išlaikymo atžvilgiu? Na, 
gerbiamieji, ir teismas! 

žinoma, šis momentas Chica-
gos "teisme" yra atsitiktinis 
kurjozas. Jei gynėjai skaito lie
tuviškus laikraščius, tai jie tu
rėjo žinoti apie įvykį Clevelande 
"teisėjui" ... Jie to nesusiprato 
ir turėjo prieš pat posėdžio pra
džią pareikšti atmetimą šiam 
padaryti. "Režisūros" klaida ... 

Bet kiekviename tokiame dirb" 
tiniame "teisme" gali pasitaiky
ti "režisūros" klaidų, kurios tik 
nutraukia dėmesį nuo esmės, 
kartais sudaro pamato gana kar
čioms pastangoms, visiškai nie
ko bendra neturinčioms su ren
giamų diskusijų tikslu. 

Todėl, atrodo, iš tiesų būtų 
tikslingiau atsisakyti nuo to ne
reikalingo ir netikslingo būdo 
rengti jungtinėms paskaitoms. 
Geriau būtų dalykus vadinti sa
vo vardais ir nuo teismo paro
dijavimo atsisakyti. 

Laiškas či 

Iš kelionės miiidzių 
Indianos valstybės keliai geri, 

žemės paviršius lygus, ir nė ne
pastebėjome, kai mes su dėde 
Steponu Kanape ir jo žmona 
Adele, išvykę iš Chicagos, pri
važiavome Fort Wayne, nedidelį 
miestą, bet žinoipą J. A. Vals
tybių istorijoje. Peržengiame 
Ohio valstybės sieną. Į akis 
krinta krašto turtingumas. Gre
ta gerai išvystyto žemės ūkio, 
čia guli didžiuliai metalų rūdos 
plotai, o taip pat platūs akmens 
anglies ir žemės alyvos laukai. 
Trys didesnieji šios valstybės 
miestai yra: Clevelandas — di
džiausias pasaulio geležies rūdos 
centras, Toledo — didžiausias 
krašto akmens anglies centras ir 
Akronas — didžiausias auto pa
dangų gamintojas krašte. Vals
tybės sostinė Columbus turi 
375.000 gyventojų. Miestas labai 
gražioje vietoje, ant Scioto upės 
krantų, paskendęs medžių pavė
siuose — iš toliau nė nematyti, 
pačiame valstybės centre, čia 
yra Ohio valstybės universite
tas, kuriame yra virš 6.000 stu
dentų, įskaitant jo įvairias col-
legija, liuteroną Capital uni
versitetas ir Columbus berniukų 
akademija. Iš viso čia skaitoma 
iki 25.000 studentų. Drauge pra
monės ir prekybos miestas. Pra
monė nėra stambi — vyrauja 
smulkesnė metalo pramonė. 

Lietuvių šiame centre nedaug: 
tik apie šimtas asmenų, iš jų 
apie 80 senųjų ir tik apie 20 
naujųjų ateivių. Sustojame pas 
Dr. Antaną Jasevičių, gyv. su 

. * '-m 

žmona med. gyd. Irena ir jos 
tėvais Sakavičiais. Jie jau spėję 

iš Australijos 
Mieli čiurlionieciai, 

Dar būnant Vokietijoj suži
nojęs jūsų rengimąsi kilti Ame
rikon, rašiau p. Mikulskiui, nu-
sklasdamas juokais jūsų pirmus 
žygius tame laisvės krašte. 

Kodėl dabar vėl rašau jums? 
Kaip toj dainoj pasakyta: 

Ne dėl to mes giedam, 
kad žmonės girdėtų, 
Turim liūdną širdį, — 
kad nustot skaudėtų ... 
Esu Australijoj vienas iš 

daugelio jūsų gerbėjų. Džiau
g i a m ė s ,  g i r d ė d a m i  a p i e  j u s ,  
n o r s  n o r ė t u m  i š g i r s t i  j u s  p a 
čius. Ne vieną kartą. Daug 
kartų Vokietijos stovyklose jūs 
paguodėt mus. Dabar mūsų gy
venimo sąlygos pasikeitė, bet 
paguodos jaučiamės ištroškę gal 
dar daugiau, nei tremties lai
kais. Atrodo, jei jūs šiandien 
pas mus atklystumėt, priimtu-
mėm jus taip pat nuoširdžiai, 
kaip ir kokioj Gross-Hesepes 
stovykloj, tik žymiai prasmat-
niau. Ir kiaušy tumėm jūsų, ir 
žiūrėtumėm jūsų. O po to ilgai 
atrajotumėm įspūdžius, kol pa
galiau patys pradėtumėm jus 
kopijuoti. Deja, mes nebesima-
tysim. Ir tai žinoti yra truputį 
liūdna. 

Skaitėm amerikonų lietuvių 
spaudoj jums priekaištų. Neim
kit į galvą. Leiskit žmoneliams 
pesirodyti, kad ir jie šį bei tą 
išmano. Būkit, kuom esat! 

Veliantis tarp savųjų išeivijoj 
ir prisimenant likusius namie 
ateina galvon mintis, kad gud
resni pabėgo — geresni liko. 
Bet ši mintis išnyksta, prisimi
nus jus. Turim išeivijoj daug ir 
įvairių organizacijų. I^igių ir 
brangesnių. Pirmosioms priklau
so daugelis. Sumoka savo nario 
mokestį, atlieka ar neatlieka 
nario pareigų ir baigta. Paly
ginti tai nėra brangu. Antro
sioms priklauso pasišventę. Na
rio mokesčio įprastine prasme 
jie gal ir nemoka. Ir kasdienines 
nario pareigas gal savaip at
lieka. Bet jie atiduoda organi
zacijai savo sielą, ryžtą, jau
natvę. šių organizacijų prieky
je be konkurencijos stovi čiur-
lionies ansamblis. 

Smalsu žinoti, ar jūs ir dabar 
dar sužaidžiat krepšinį. Kadaise 
mūsų krepšininkai didžiavosi, 
įveikę Čiurlionį. Tarp ko kita, 
jūsų mintis — įtraukei krepšinį 
į tautinių šokių repertuarą — 
nėra blogiausia. Linkiu jums ne 
laurų. Lietuviams tai perpigu. 
Linkiu jums dygaus rožių vai
niko, kuriame žiedais būtumėt 
jus patys. 

Mano asmeniSki sveikinimai: 
Kavaliūnui, Karnėnui, Stempu-
žiui, Pociūtei, Voleišaitei. 

Mano nuolanki pagarba p. Mi
kulskiui ir Poniai 

Jūsų 
J. Pyragius 

įsigyti nedidelį, bet gražų ir pa
togų namuką, kuriame patys 
vieni ir gyvena, šeimai gerai 
einasi, ypač gerai dirba ir gar
sėja jauna med. gyd. galvos ligų 
specialistė Irena Jasevičienė — 
Sakavičiūtė. Tenka spėti, kad 
ji yra viena iš retai sutinkamų 
specialistų, pataikiusių į tikrąjį 
savo ^pašaukimą. 

Iš seniau gyvenančių lietuvių 
Columbus mieste reikia pažy
mėti Joną Rouiką ir jo žmoną, 
patriotus lietuvius, visuomenės 
veikėjus, Dirvos skaitytojus. Su 
J. Rouika teko asmeniškai susi
pažinti ir pasikalbėti. Kitas se
nosios kartos atstovas, Klem 
Pocius, turi dvejus namus ir 
restoraną, kuriame 16 vasario 
proga visus lietuvius nemoka
mai pavaišinęs. Lietuviai jį laiko 
savo mecenatu. Lietuvybei dir
ba ir Paul Masys, armijos ka
pitonas, buvęs Vokietijoje Re-
gensburgo komendantas, dabar 
vidurinės mokyklos mokytojas 
ir Columbus Lietuvių Bičiulių1 

Klubo pirmininkas. Minimas 
Klubas tėra vienintelė lietuvių 
organizacija šiame mieste. Nuo 
širdies dirba Tribul šeima, Mrs. 
Tribul yra Klubo vice-pirminin-
kė. Miss Francis Gergaliūnas 
gerai eina scribe pareigas ir 
energingai dirba prie įvairių 
parengimų. 

Iš naujųjų ateivių dar tenka 
paminėti Dr. Domas Jasaitis, 
buvęs Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus tremtyje pirmininkas, su 
žmona, kun. Cukuras, pik. Lau-
rynaitis ir~jo~sūnus kun. Lau-
rynaitis, kun. šuminas, dr. Sal-
dukas, Dagys, Fetingas. Inžinie
rius J. Sakavičius jun. su vienu 
amerikiečiu neseniai įsteigė sa
varankišką braižymo ir mecha
nikos gamybos įmonę. 

Paviešėję svetingam Columbus 
mieste keletą dienų, atsisvei
kinome su šeimininkais ir pasi
leidome rytų kryptimi, Pitts-
burgh'o link. Juo toliau į rytus, 
juo žemės paviršius labiau kei
čiasi, iš lygaus pereidamas į 
kalnuotą. Keliai labiau vingiuoti 
ir vietomis tarp kalnų siauri. 
Mašinos vairuotojas, pratęs prie 
Illinois ir gretimų valstybių ly
gumų, net nežinojo, kad čia rei
kia įsijungti į kalną važiuojant 
ir antrąjį bėgį. Vėlai išvažiavo
me ir pavėlavome. O tas kelių 
raizgumas! Pratusiam prie Chi
cagos ar kitų naujų ir taisyklin
gų miestų, Pittsburgh'as atrodo, 
kaip Europos kuris painus se
namiestis. Paliekame miestą ir 
atsiduriame už jo esančioje 
Wexford vietovėje. Naktis. Klai
džiodami surandame Leono Kai
rio rezidenciją, šeimininkas ir 
jo žmona atsikelia iš miego ir 
mielai mus sutinka bei priima į 
namus. Iš karto į akis krinta 
prabangus vidaus namų įrengi
mai. O šeimininkai tikri lietu
viai: geri ir vaišingi. 

L. Kairys, dar prieš pat pa
starąjį karą nusipirkęs keletą 
akrų žemes apie 15 mylių nuo 
Pittsurgh miesto, pasistatė čia 
puikius mūro namus, kuriuos 
turtingai ir gražiai įrengė, ap
linkui namus užvesdamas gražų 
sodą nepaprastai skoningai ir 
dailiai jį sutvarkydamas. Mies
te ir priemiesčiuose jis turi ke
letą namų, sklypų ir biznių. Pa
skaičiavus jo turto vertę dabar

tinėmis kainomis, gaunamas 
skaičius iš šešių skaitmenų. Jis 
maloniai mus apvėžiojo ir ap
rodė visą savo ūkį. Visą tai įsi
gijo lietuvis saVo darbštumu ir 
sumanumu. Jų šeima: žmona ir 
trys sūnūs. Vyriausias sūnus 35 
metų, jauniausias 20 metų am
žiaus. Vyr. sūnus Albertas karo 
metu majoro laipsnyje aplankė 
visą Vakarų Europą, o dabar 
yra armijos intelligence pulki
ninkas, baigęs aukštuosius tei
sės mokslus. Antrasis sūnus Ed-
wardas, išėjęs mokslus dirba 
tėvo bizniuose. Jauniausias Leo 
medicinos mokslų studentas. Vi
si kalba gražiai lietuviškai ir 
yra nepaprastai malonaus būdo. 
Vyresnieji sūnūs yra vedę ir 
turi šeimas. Jų žmonos nors ne 
lietuvių kilmės, bet mokosi lie
tuviškai ir turi gerą išauklėji
mą bei aukštos inteligencijos. 

Kairių vaišinami ir globojami 
ne nepastebėjome, kaip pralėkė 
keletas dienų. Pačiame Pitts-
burghe mažai teteko buvoti, to
dėl ir daugiau lietuvių sutikti 
nebuvo progos, nors šeimininkas 
labai norėjo suvesti. Susipažino
me su p. Keraičio šeima, ben
draujančia su Kairių šeimomis, 
žinojau, kad čia yra mano bu
vęs prof. K. Pakštas, mano 
mokslo draugas dr. A. Tarulis 
ir kiti, bet negalėjau jų pama
tyti. 

Lietuvių čia esama, bet ne
daug. Dauguma naujųjų ateivių 
išvažinėj ę į kitus miestus lai

mei jfeškoti. Pati Pittsburgho 
miestas turi arti 700.000 gy
ventojų. Jo centras nedidelis, 5 ^ 
turįs aukštų namų, bet jo dl# • •1 

desniąją dalį sudaro priemies* 
čiai, kurie gana toli nusitęsia; . v 

ir turi savo atskirus vardus* 
Bendrai visas miestas iš viršaus 
žiūrint gana panašus į Kauną: 
miestas dviejų upių santakoj®* -
aplink ant kalnų išmėtyti prie
miesčiai. 

Nėra pasaulyje kito miesto, 
gaminančio tiek plieno ir gele
žies, kaip Pittsburghas. Čia ga- 4 

minama: penktadalis J. A. Vals
tybių geležies, ketvirtadalis plie
no įr penktadalis stiklo. Nėra 
kito miesto, gaminančio tiek, 
daug aluminijaus. Esama daug 
įvairių mokslo įstaigų, tarp ku
rių Pittsburgho universitetas, 
kyląs aukštyn dangoraižyje. 

Baigiantis atostogoms, anksti 
rytą apleidome mūsų maloniuo
sius Kairius ir atgal į Chicago 

St. St. 

Įsigykite virimo knygą 
"TAUPIOJI VIRĖJA" 
\ 

Knygą paruošė 

S, H. Mačiulytė-
augirdienė. 

"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: ' 

"EGLUTĖS" Administracija, 
P. O. Box 22, Brockton, Mass. 

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

FROM A FRIEND 

B E S T  W I S H E S  

To Our Friends and Patrons 

BURCH PAINT MFG. Co. 

BUY DIRECT FROM MANUFACTURERS 

3101 BEREA RD. BO 2-8320 

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

BUILDING LABORER'S 
Local No. 310 

JAMES OTOOLE, SECRETARY 

1220 Ontario St. 

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

ERICKSON TOOLS DIVISION 
of 

ERICKSON STEEL Co. 

2809 Hamilton Ave. CH. 1-3739 
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KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ 
SVENTfi 

Šį sekmadienį įvyksta tradici
ni metine Clevelando kultūrinių 
darželių šventė. Visa programa 
ir pabūvis bus Jugoslavų dar
želyje. Programa šįmet bus su
daryta iš trumpų visų tautybių 
pasirodymų, kurių čia esama 
apie 30. Kiekvienos tautybės 
pristatymui ir pasirodymui ski
riama tik po 5 minutes laiko. 
Lietuvių pasirodyme dalyvaus 
Čiurlionio Ansamblio vyrų cho
ras. Programos pradžia lygiai 
2:00 vai. p. p. Visi kviečiami 
gausiai dalyvauti. 

Ta proga pranešama, kad jau 
išėjo iš ligoninės Lietuvių Kult. 
Darželio valdybos pirmininkas 
J. Brazauskas ir dalyvavo per
eitą pirmadienį įvykusiame su
sirinkime darželio reikalais. 

Redakcija yra gavusį pasiū
lymų bei sumanymų dėl lietuvių 
darželių tvarkymo. Siūloma, kad 
kuri nors,jaunimo organizacija 
imtųsi darželio priežiūros, nes 
yra pastebima kaikurių apleidi
mo žymių. Deja, praktikoje tai 
neįvykdoma, nes jokioms priva
čioms organizacijoms ar šiaip 
savanoriam^ neleidžiama imtis 
darželių priežiūros: tai yra tam 
tikrų miesto organų prerogaty
va. Visdėlto, jeigu tų organų 
dėmesys į kai kuriuos dalykus 
būtų aktyviau atkreiptas, atro
do, būtų galima kai ko pasiekti, 
ir gal net būtų galima gauti su
tikimą, kad patys lietuviai ga
lėtų pasirūpinti savo darželiu 
(geresnis apravėjimas, gėlių pa-
sodinimas ir t.t.). Tačiau tai yra 
įmanoma daryti tik per Kult. 
Darželių Draugiją, kuri, deja, 
gįuo metu nusiskundžia perma-
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IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

v*Aa. jūsų namai arba rar 
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės \ 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius. 

p. J. KERŠIS 
009-12 Society for Saving Bid. 

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

Mūsų specialybe 

virtuvių, vonių, arkų ir 
spalvotų langų 

, PERTAISYMAS 

Taip pat popieritfwjfrtne arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

mMESE 
žu visuomc^riis susidomėjimu: 
keletas tam pasišventusių žmo
nių aktyviau tuo reikalu tesi
rūpina. Todėl visi, kuriems tas 
dalykas rūpi, turėtų visų pirma 
įsijungti į tą Draugiją ir pa
sistengti išnaudoti jos turimas 
galimybes. Per ją būtų galima 
rasti kelią pritraukti ir jaunimą 
prie darželio priežiūros talkos, 
tik prieš tai reiktų atlikti ati
tinkamų žygių tam tikrose mies
to administracijos įstaigose. 
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DĖMESIO 
Vilniaus krašto lietuviai! 

I 

Liepos 22 d. 11:30 vai. (po 
pamaldų) Lietuvių salėje šau
kiamas Vilniaus krašto lietuvių 
susirinkimas, tikslu įsteigti V. 
K.L. S-gos skyrių. 

Visus Vilniaus krašto lietu
vius išeivius kviečiame dalyvau
ti. Taip pat kviečiame tuos lie
tuvius, kurie yra turėję ryšius 
su Vilniaus kraštu. 

NEURŲ ŠEIMOS GEGUŽINĖ 

įvyksta šį sekmadienį, liepos 22 
d. Reikia vykti 42 keliu į Bruns
wick, Ohio, ten pasukti į dešinę 
3 keliu ir prie pirmos kryžkelės 
sukti dar kartą į dešinę: už ko
kios mylios ar daugiau geguži
nės vieta. Gegužinės vieta gera, 
daug laisvės, be to, mėgėjai gry
bauti kviečiami pasiimti krep
šius: pranešama, kad šiuo metu 
miškelyje daug grybų! Pradžia 
nuo 10 vai. iš ryto. 

MOTERŲ LABDARYBĖS 
DRAUGIJA 

šį sekmadienį, liepos 22 d., ren
gia didelę gegužinę Naujosios 
parapijos darže. Pradžia 3 vai. 
p. p. šokiams muzika nuo 6 vai. 
(Nemanio orkestras). Pelnas 
naujosios bažnyčios altoriui. 

M0TJ3RŲ SĄJUNGOS 36 
KUOPA 

liepos 28 d., šeštadienį, rengia 
kortavimo vakarą Cicėnienės 
namuose, 17614 Harland Ave. 
Pradžia 7:00 vai. vak. Pelnas 
irgi skiriamas naujosios bažny
čios altoriui. 

\ 

SUSILAUKĖ SŪNAUS 

Juozas ir Aldona Stempužiai, 
liepos mėn. 13 d. susilaukė sū
naus. 

JONAS ALEKNĄ 

savo g»&žįstamiems Clevelande 
siunčia linkėjimų iš Atlantic Ci
ty, kur jis naudojasi atostogo
mis, uždirbtomis iš SLA, pasi
žymėjus organizatoriaus darbe. 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park JEX 1-0911 

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

P R A N r Š f t t f l A Š  
apie lietuviškas mašinėles ir 

plokšteles 

Jau gavau rašomąsias mašinėles 
(kelionines — portables) su pilnu 
lietuvišku raidynu, tokiu, kaip buvo 
vartojamas Lietuvoje. Tokių maši
nėlių nei Amerikoje nei Lietuvoje 
dar nėra buvę, tikrai yra geros. Ne
noriu daug girti, nes galėtumėt pa
galvoti, kad tai tik garsinimas. Pra
šau įsitikinti, pamatysite, kad tai 
yra teisybe. 

Ta pačia proga pranešu visiems, 
kurie klausė apie lietuviškas plokš
teles, įdainuotas S. Graužinio, A. 
Šabaniausko ir kitų dainininkų. Tų 
plokštelių greit gausiu iš Anglijos 
ir paskelbsiu spaudoje pavadinimus 
bei kitas sąlygas. Labai atsiprašau 
visus klaususius, kad nepranešu kiek
vienam asmeniškai, nes gavau tiek 
daug paklausimų, jog neturiu fizinės 
galimybės visiems atsakyti. 

Reiškiu pagarbą 
J. Karvelis, 
6529 So. Racine A 
Chicago 36, 111.. 
Tel.: WEntwortk 6-9576. 

-  # A D £ K A  
Gerbiamam dr. K. Pautieniui, 7039 

Superior Ave., noriu dar kartą pa-

{'• •  Ė 
irėtkStt-1 titiž&lrdžią padfk?. Praeitą 
kartą tai buvo už žmonos ir sūnaus 
gydymą, šį kartą jo rūpestingumą, 
nuoširdumą ir draugingumą pajutau 
ant savęs tiek prieš operaciją, tiek 
operacijos metu, tiek po operacijos. 
Esu tikras, kad tik dr. K. Pautieniaus 
nepaprasto rūpestingumo dėka aš 
galėjau taip greit po ligos atsigauti 
ir grįžti į normalias darbo sąlygas. 

Dar kartą ačiū, pone daktare, ir 
tikiu, kad ir kiti Tamstos pacientai 
yra Tamsta lygiai patenkinti, kaip 
ir ai. 

V. M I II t? f n a s 

PARDUODAMAS NAMAS 

2 šeimų namas, *5 ; bi 4 kamb., 
dvigubas balkonas, naujas auto
matinis gaso apšildymas, 77-oj 
gatvėj, abu butai po dviejų sa
vaičių bus laisvi. Kaina $9,500* 
Kreiptis pas 

0 

P. P. Muliolį, 6606 Superior Ave. 

PARDUODAMI NAMAI 

East 120, netoli nuo St. Clair, 
labai gražus 7 kamb. vienos šei
mos namas. Gągo šildymas, ga
ražas. 

* 
East 115, netoli St. Clair, 2 

šeimų €—5, 2 garažai. 
# 

East 71 St., netoli Wade Park, 
2 šeimų, mūrinis, 6—6, didelis 
sklypas, garažai. 

Ray Nausner 
11809 St. Clair Avenue 

H' 
KIRPĖJĄ DOVYDAtTSKĄ 

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

UL 1-3911 Iii 1-9216 

3 ŠEIMŲ NAMAS 

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

J. Petrošius, 3741 E. 93 St. 

DVI ĮDOMIAUSIOS KNYGOS 
ŠIRDIES RŪMAI — visai nepaprastas naujas romanas, kuriame 
aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų duktė, kuri 
vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose... ir kas toliau at
sitinka, skaitytojas pats ras, romaną skaitydamas. Knyga turi 450 
puslapių, iliustruota, labai gražiai atspausdinta, o jos kaina tik 
4 doleriai. Persiuntimo kraštus apmokame. 
ŠLIUPTARNIAI — pirmutinė tokia teisinga, atvira, įdomi ir stambi 
knyga (istorinis romanas) apie Amerikos lietuvių tautinį, ir kultū
rinį atgimimą, apie jų sunkumus, vargus, kančias ir kovas > dėl lie
tuvybės ir geresnio, šviesesnio rytojaus. Knyga turi 652 puslapius, 
iliustruota, labai gražiai atspausdinta, jos kaina tik 3 doleriai! Per
siuntimo kraštus apmokame. • 
AJili>VI knygos sykiu tik už 6 dolerius.. Rašykite: 

Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted St., 
Chicago 8, 111. ' 

PARDUODAMA 
Servel Electrolux gasinis šaldy
tuvas, labai geram stovy, beveik 
naujas. Galima apžiūrėti šešta
dienį, sekmadienį ar pirmadienį 
rytais. 

6727 EDUA AVENUE 

IŠNUOMOJAMI 
du kambariai su baldais porai 
ar vienai*. Bendra virtuvė. 
1375 E. 82 St., arti Superior. 

P O P S  PUBLIC 
HALL 

•:30 v*k. 

CLEVELANDO VASAROS 
ORKESTRAS 

Rudolph Ringwall, dirigentas 
Liepos 19 — Alec Templeton, Piano 

Liepos 21 — Menahem Pressler, Piano 

fteverly Dame, Soprano 

Lliy M —- Jorge Bolet, Piano 

Liepos 28 — John Sebastian, Armonika 

Rugs. 4 — Ernest Kardos, Violin 

Dorothy Humel, Piano 

Bilietai pas BURROWS, 419 Euclid 

Balkonas 60c, 90c, $1.20 

PH« stalų $1.80 |skaitaa>t >Mk. 

Nuostabus bemotoris 1951 

SERVEL 
GASO šaldytuvas 

Pamatykit tuos 8 įvairius nuostabius 
bemotorius naujus Servel GASO šaldy
tuvus. 

ijfcRVIL duoda - viską, ko tik galima 

norėti iš šaldytuvo. 

Niekas negali susilyginti su Servel! 

ROYAL TUOOi ROYAL 
BR-1118 BR-917 

11.5 c u. ft. 9.4 cu. ft. 

ROYAL 
DELUf, BR-816 

B cu. ft 

Jis tylus! 

Jis patogui! 

DELUXE DELUXE ECONOMY ECONOA/tf . Bi-eiS r BR^IJ **.«%. - į . 
C.I cu. ft, MS cu. ft. El fcfcW <6.08 cv. I, 

' ' '• ;V,:'' \it 

šaldo be judančiu ir triukšmą 
keliančių dalių. 
Maža gaso liepsnelė' viską atlie- , 
ka. čia nėra motoro, kurį reiktų 
taisyti ar keisti. 
Visi vėliausi įrengimii, kokius 

nuo?* r j i tik įsivaizduoti... dilelė 
.3cu.#. JIS modernus! šaldyto maisto dėžė, greit kei

čiamos priderinamos lentynos, 
dideli daržoviniai skyriai, mėsos 
skyriai, daug vietos. 
Projektuotas garsaus braižyto
jo Walterio Dorwino Teague ir 
atrodys naujoviškos linijos per 
daugelį metų. 

Jis gražus! 

r -R\' 

|oolt Info $ERVEL*S guarantee offer—10 full yearil 

OHIO GAS 
miVISIONi "The Wonin'i Wlmfvw"—Monday thru Friday 3(90 P. M.—WKWS—ChahncI I 

' f ' 1 *" ' 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojaf 

Popieriuotoja# 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. r 

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

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

Patobulinki t SAVO NAMUS 
vartodami M O N C R I E F 
tildymo ir oro at vėsinimo sistemą 

# G 

7 

A.V. 
A* GUS 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  Medina, Ohio 

LIETUVIU BANKE 
GALIMA ATLIKTI DAUG KEIKALŲ 

Piniginės santaupos — kiekviena taupymo knygelė — 
čia yra apdraustos iki $10,000 per Federal Insurance Cor., 
J. A. V. valdžios apsaugoje. 

Čia gaunamos paskolos namams pirkti arba statyti, 
galima užsimokėti už gasą, elekrą, keisti čekius, pinigines 
perlaidas (Money orders) arba rengiantis kelionėn galima 
Įsigyti kelioninių (Traveler) čekių, ir kitais reikalais* čia 
galima gauti gerų patarimų. 

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai. 
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais 1:00 vai. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

\ 

6712 Superior Am HE 1-2498 

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

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

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymer 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

m&Sm 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DE6BS PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

Namų Pagražinimas m Vidaus ftr tl Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

| I J SAMAS JEWELER I 
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę | 

si 
I 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 
i 8 
« Dabar jau tarime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- $ 
« rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. S 
« S 

Wilkelis Funeral Kome 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktOffl 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI «8R ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-M92 

JAKUI}S SON 
FUNERAL HOME 

Visinamas oras Jūsų patogumui 

Delia E. Jakubs &. W illiam J. Jakubg 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir fcalsamuotojai 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

##21 Edita A venule ENdicott 1-1763 
\ 

5 a ̂  ^ 
- «£.• 
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DIRVA THE FIELD 

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: ENdicott 1-4486 
Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Baly3 GAID21UNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406)' 

PAMINKLAS NARSUOLIAMS 
Dariaus ir Girėno žygio metinių proga 

Jau 18 metų, kaip liepos 15-17 
dienomis daugumo mūsų mintys 
grįžta prfe vienos iš skaudžiau
sių tragedijų — prie transatlan
tinių lakūnų Dariaus ir,Girėno 
tragedijos. 4 

Tas prisiminimas, tas išlaiky
mas atminimo apie narsiuosius 
vyrus taip plačiuose tautos 
sluogsniuose yra didelis jiems 
paminklas. Didesnis už Lietuvo 
je Puntuko akmenyje išskirstą
jį (jei jis ten dar tebėra...), 
didesnis už paminklą Chicagoje, 
didesnis ir už tą, kurį ilgai ir 
lig šiol vis dar nesėkmingai ren
giasi pastatyti tam tikras ko
mitetas Brooklyne. 

Bet tas didysis paminklas yra 
reikalingas priežiūros. Kitaip jis 
išnyks su tais žmonėmis, kurie 
patys pergyveno tą tragediją 
aną dieną prieš 18 metų. O rei
kia, kad šis atminimas, kad ši 
tikrovės sukurtoji legenda nie
kad neišnyktų, kad ji visą laiką 
gyva eitų iš kartų į kartas. 

Prieš maždaug 10 metų, dar 
Lietuvoje, vienas kokių šešeto 
metų berniukas (gimęs jau po
rą metų vėliau po Dariaus ir Gi
rėno žuvimo), paklaustas, kuo 
jis būsiąs užaugęs, nesv/ruoda-
mas atsakė: 

— Darium — Girėnu! 
Iš kur toks vaiko pasiryži

mas, iš kur tokia idėja jo gal. 
vutėje? Ne iš kur kitur, kaip 
tik iš girdėtų kalbų, pasakojimų 

apie tai, Ttokį narsų, kokį gar
bingą žygį tiedu narsuoliai atli
ko, iš tėvų bei artimųjų žodžiuo
se girdėto ir pajusto pasididžia
vimo bei pagarbos jų narsumui 
ir pasišventimui. 

Šiandien jau daug dešimčių 
tūkstančių lietuvių vaikų ir jau
nuolių tik iš pasakojimų ir ap
rašymų gali sužinoti apie Darių 
bei Girėną, apie jų žygį, apie jų 
garsųjį testamentą ''Tau, Jau
noji Lietuva"!. Nuo to, kaip tie 
pasakojimai jiems bus perduo
ti, priklausys tautos sąmonėje 
tebesilaikančio paminklo tiems 
narsuoliams tvirtumas ir jo 
reikšmingumas. Todėl šiandien 
ne tiek yra svarbu rengti pami
nėjimus, ne tiek svarbu rūpin
tis akmeniniais ar bronziniais 
paminklais (nors to ir neatme
tant), kiek svarbu perduoti ir 
įskiepyti jaunosios kartos sąmo
nėje gyvąjį paminklą apie tą, 
legendiškai atrodantį bet tikrą, 
nepramanytą milžinišką narsu
mą ir pasiaukojimą tėvynei. 

Ir tų, kurie patys pergyveno 
anas dienas, atmintyje per ilgą 
laiką įvykiai pradeda po tru
putį niauktis po laiko šydu. No
rint gyviau ir tiksliau perduoti 
jauniesiems, ir vyresniesiems 
pravartu atšviežinti atsimini
mus. Geriausia tam priemone 
— knyga. 

Geras ir beveik vienintelis 

% 

generolas Ridgeway išeina iš "Paliaubų stovyklos'', kurioje yra 
visas derybų štabas. Ta stovykla yra Munsane, j šiaurę nuo Seulo, 
netoli nuo Kaesongo, kur vyksta susitikimai su priešų atstovais. 
Sąjungininkų delegatai į Kaesongą vyksta tik posėdžiams ir po 
to vėl grįžta į šią vietą. Pats gen. Ridgeway pasitarimuose tuo 
tarpu nedalyvauja, jis tik iš čia savo delegatams duoda nurody
mus. Deryboms, kad ir nesklandžiai, vykstant, gauta žinių, jog 
rusai rytinės Kinijos pakrantėj ir Mandžiūrijoj pagal slaptą su
tartį su kinais* steigia 10 naujų lėktuvams bazių. * 

Šaltinis tiems atsiminimas pa
gyvinti yra Petro Jurgėlos 
"Sparnuoti lietuviai". Lietuvoje 
anuo metu gyvenusiems, joje 
galima rasti nemaža ir nežino
mų dalykų, nes čia yra smulkiai 
ir dokumentuotai pavaizduotas 
visas pasirengimas tam žygiui 
ir Amerikos lietuvių prisidėji
mas prie to rengimosi. 

Be to, Illinojaus Liet. Tremt. 
Bendruomenės Mokytojų Sekci
ja yra išleidusi iliustruotą lei
dinį, skirtą kaip tik pačiai jau
najai kartai — mokyklinio am
žiaus vaikams. Tai yra pirmasis 
leidinys iš numatytos serijos 
leidinių, kuriomis bandoma su
kurti ir lietuviškų "paveiksluotų 
istorijų" leidimo tradiciją (čia, 
žinoma, mažiausiai tinka popu
liarusis tokių leidinių vardas 
"comics"), šis pirmasis leidinys 
(Lituanica) kaip tik paveikslais 
perduoda Dariaus ir Girėno is
toriją (dail. VI. Vijeikio pieši
niai). Tiesa, ji perduota labai 
trumpai, bet tai kaip tik tin
kamas būdas vaikams perteikti 
pirmutines žinias apie tai, juos 
sudominti. Po to ateis laikas ir 
plačiau papasakoti ar duoti pa
skaityti. 

šiame leidinyje Dariaus ir Gi
rėno žuvimo priežastis parodyta 
— viena iš tų versijų, kuri ligi 
šiol tebėra pridengta .paslaptin
gumo šydu. Kas skaitys P. Jur
gėlos knygą, tas susidarys įspū
dį, kad nelaimė įvyko dėl audros 
ir dėl kaikurių kontrolės instru
mentų stokos ar netobulumo. O 
šiame iliustruotame leidinyje 
tiesiai tvirtinama tylomis šnibž
dėtoji versija — kad lėktuvą pa
šovė vokiečiai. Atrodo, jog būtų 
laikas dabar šį klausimą, jeigu 
įmanoma, išryškinti. Berods, 
čia pat Amerikoje yra svarbus 
tam klausimui liudininkas. Bene 
laikas būtų kam nos surinkti 
tuo klausimu visą medžiagą ir 
padaryti aiškesnę išvadą. Jeigu 
yra rimto pamato manyti, kad 
toji lig šiol nutylėtoji galimybė 
tikra, tada reikėtų visus turi
mus duomenis paskelbti. Jeigu 
tai tik neaiškus ir neįrodomi 
spėliojimai, tai gal geriau būtų 
tą versiją apie vokiečių įsikiši
mą visai užmiršti ir jos nekar
toti, nes įtarimai, ypač jei jie 
būtų nepamatuoti, prie tokio 
kilnaus žygio ne visai gerai 
tinka. 

Kaip ten bebūtų, beit šia pro
ga prisiminkime, kad geriausias 
būdas palaikyti tautoje amžiną 
paminklą jos didvyriams — yra 
perdavimas pasakojimų apie 
juos iš kartos į kartą. Dariaus 
ir Girėno tragedijos metinės 
kiekvieną kartą turėtų panau
dotos, kaip ypatingai gera tam 
proga, ir ypač vaikų tėvai šią 
progą turėtų panaudoti, apsirū
pindami tam tinkama literatūra.' 
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nurodyta, kad amerikiečių tarpe 
yra nemaža tokių, kurie veda 
gana drastišką akciją prieš ge
nocido konvenciją. Ta proga bu
vo išreikštas pageidavimas, kad 
Amerikos Lietuvių Taryba pa
skelbtų išsamią studiją apie tą 
reikalą ir joje išdėstytų moty
vuotas pažiūras į genocido kon
venciją, įrodant, ar tikrai kon
vencija Lietuvos bylai naudinga 
ir ar ištikro joje slepiasi pavo
jai, kuriuos nurodinėja konven
cijos priešininkai. Iš tikrųjų, jei 
mes esam nusistatę veikti ta 
linkme, kad toji konvencija bū
tų ir Amerikos priimta, kad ji 
virstų tikru tarptautiniu įstaty
mu, tai mums tas klausimas tu
ri būti visiškai aiškus ir į kiek
vieną keliamą abejonę ar prie
kaištą turimd turėti aiškų, pa
remtą atsakymą. 

„ • 

Tuo tarpu, deja, jei daugelis 
ir suvokia bent apytikriai pa
čią genocido konvencijos idėją, 
tai retas kas tiksliau žino jos 
turinį, ir dar rečiau kas yra įsi
gilinęs į jos prasmę. Stojame už 
tą konvenciją lyg ir automatiš
kai, o susidūrę su bet kuriuo 
pirmutiniu priekaištu dažnas ne
žinome ne tik ką atsakyti, bet 
ir ką patiems apie tai galvoti. 
O turėtų būti kitaip: turėtumėm 
tokius savo nusistatymus reikšti 
bei ginti visiškai sąmoningai. 

Nežinau, ar ALT arba jos In
formacijos Centras pasiryš pla
čiau painformuoti visuomenę 
genocido konvenciją. Gal mano
ma, kacj jos naudingumas yra 
tiesiog jokių įrodymų bei aiški
nimų nebereikalinga aksioma. O 
gal tai ir bus kada padaryta. 
Kiekvienu atveju, turbūt, nepa
kenks susipažinti bent su šiais 
klausimais: 1. Koks yra geno
cido konvencijos turinys, 2. Kas 
yra tos konvencijos priešinin
kai, 3. Ką jie tai konvencijai 
prikiša, 4. Ką mes į tai galime 
atsakyti. 

Tai, be abejo, nebus viskas, 
ką šiuo klausimu būtų galima 
pasakyti ir ką reiktų žinoti, ta
čiau tebūnie tai bent laikinis 
spragos užpildymas, iki kas pa
rengs išsamesnį to klausimo nu-
nušvietimą. 

I. Genocido konvencijos 
turinys. 

Pirmame tos konvencijos 
straipsnyje yra pareiškimas, kad 
genocidas (tautžudybė), ar jis 
būtų atliekamas karo ar taikos 
metu, yra nusikaltimas prieš 
tarptautinę teisę, kad susita
riančios šalys (valstybės) imasi 
tą nusikaltimą užkardyti (už
kirsti jam kelią, sulaikyti) ir 
tokį nusikaltimą padariusius 
bausti. 

Antrame ir trečiame straips
nyje aiškinama, kas yra geno
cidas, t. y., kas šioje konvenci
joje tuo vardu vadinama. Tai 
yra tam tikri veiksmai, atlieka
mi turint tiksi.} sunaikinti visiš
kai ar nors iš dalies kokią nors 
tautinę, etninę, rasinę ar reli
ginę žmonių grupę, kaip tokią. 
Toki veiksmai yra nurodyti: a) 
žudymas grupės narių, b) su
darymas rimtos kūninės ar dva
sinės žalos grupės nariams, c) 
tyčiomis sudarymas grupei to
kių gyvenimo sąlygų, kurios ves
tų dalinį s fizinį sunaikinimą, d) 
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primetimas priemonių, siekian
čių sukliudyti gimimus grupėje, 
e) priverstinis perkėlimas vaikų 
iš vienos grupės į kitą. 

Toliau nurodoma, kad šia kon
vencija laikoma baustinais ne 
tik patys gehocido veiksmai, bet 
taip pat ir sąmokslas genocidui 
vykdyti, tiesioginis ir viešas 
kurstymas vykdyti genocidą, 
pasikėsinimas vykdyti genocidą 
ir bendrininkavimas genocido" 
vykdyme. 

Ketvirtas straipsnis numato, 
kad už šį nusikaltimą gali būti 
baudžiami visi asmens, padarę 
nusikaltimą, neatsižvelgiant, ar 
jie yra konstituciškai atsakingi 
valstybės valdytojai, ar tik val
dininkai, ar privatūs asmenys. 

Penktame straipsnyje susita
riančios valstybės pasižada iš
leisti savo šalyse atitinkamus 
įstatymus, numatančius baus
mes už šioje konvencijoje pa
minėtus nusikaltimus. 

šeštame straipsnyje numato
ma, kad nusikaltusius teis kom
petentingas teismas to krašto, 
kur padarytas nusikaltimas, ar
ba tam tikras baudžiamasis 
tarptautinis teismas, kurio ju
risdikcija turės būti suderinta 
su jį prisiimančių šalių juris
dikcija. 

Toliau nustatoma, kad geno
cido nusikaltimai nebus laikomi 
politiniais nusikaltimais, ku
riems taikomos specialios išda
vimo ar priglaudimo taisyklės. 

Pagaliau nustatoma, kad kiek
viena susitarianti šalis gali 
kreiptis į kompetentingus Jungt. 
Tautų Organizacijos organus, 
kad jie imtųsi tokių žygių, ku
rie atrodys reikalingi užkirsti 
kelią ar sustabdyti* genocido 
veiksmams. 

Ginčai dėl šios konvencijos 
supratimo bei vykdymo spren
džiami Tarptautiniame Teisme. 

II. Konvencijos priešininkai. 

Visiškai nenuostabu, kad kon
vencijai nepritaria, jos nepasi
rašė, už ją nebalsavo ir ją vi
sokių priekabių jieškodami kri
tikuoja pasauliniai genocido 
čempionai — Maskvos valdovai. 

Bet tikra staigmeną, kad labai 
aršių priešų konvencija susitin
ka Amerikoj — ne tai kad tarp 
komunistų ar jų simpatikų, bet 
kaip tik tarp tų, kurie dedasi 
esą didžiausi komunizmo prieši
ninkai! Staigmena yra tai, kad 
jie, kaip jau minėta, tvirtina, 
jog genocido konvencijos tiks
las esąs ... apsaugoti komunis
tų vykdomą masinį žudymą ir 
dėl visokių smulkmenų tarptau
tiniu mastu šantažuoti demokra" 
tinius kraštus... 

Kas visų pirmiausia daugu
mui konvencijos puolėjų yra bū
dinga, tai kad visi tvirtina, jog 
Valstybės Departamenas yra ko" 
munistų lizdas, jog Achesonas 
- užmaskuotas komunistų agen
tas, Trumanas ... irgi maždaug 
tas pats! Jungtinių Tautų Or
ganizacija, jų tvirtinimu, yra 
komunistų agentūra... 

Toliau būdinga yra tai, kad 
komunisto vardo jie beveik ne
skiria nuo žydo vardo ir tvirti
na, kad komunistai ir žydai vei
kia išvien, kad jie valdo beveik 
visą Amerikos spaudą, radiją, 

televiziją, jig, visiškoj įtakoj 
esanti ir Amerikos vyriausybė. 
Todėl, sako, negalima nieku pa
sitikėti, ką sako Amerikos ra
dijas, ką rašo didieji Amerikos 
laikraščiai ir ką sako Amerikos 
dabartinė vyriausybė, taip pat 
ir daugumas atstovų bei sena
torių. 

Savaime aišku, kad jie nepri
pažįsta skirtumo tarp komuniz
mo ir socializmo, o to išvadoje 
— tarp Maskvos ir Londono vy
riausybių, kurios ir Amerikos 
dabartinę vyriausybę vedančios, 
kur tik panorėdamos. Jie kalba 
apie rusų komunistų, anglų so
cialistų ir viso pasaulio žydų są
mokslą užvaldyti pasaulį, nuo 
kurio pavojaus jie esą, ryžtasi 
gelbėti Ameriką. Genocido kon
vencija esanti viena iš priemonių 
tų "sąmokslininkų" tikslui pa
siekti ... 

šių genocido konvencijos prie
šininkų neabejotinas dievaitis 
yra generolas MacArthuras. 
Antras iš eilės dievaitis _— se
natorius J. McCarthy, pagarsė
jęs savo puolimais prieš Ache-
soną, gen.' Marshallą (senate 
pareiškęs, kad Marshallas esąs 
didžiausias išdavikas, Maskvos 
politikos vykdytojas). Toliau la
bai didelis autoritetas jiems yra 
tūlas Gerald Smith, kuris lei
džia ultra antisemitinį žurnalą, 
drąsiai galintį konkuruoti savo 
agresyvumu su garsioj u nacių 
laikais Strasserio leistu "Stuer-
meriu". Kitas, jau daug daugiau 
orumo turįs, jiems autoritetin
gas. organas yra Naujojo Orlea
no mieste, Louisianoj, leidžiamas 
laikraštis "The New Orleans 
States", šis laikraštis veda sis
temingą propagandą prieš ge
nocido konvenciją. Pagaliau, vy
riausias šiuo klausimu autorite
tas, kuriuo konvencijos prieši
ninkai remiasi, ir kuris faktiš
kai tam pasipriešinimui vado
vauja, yra American Bar Asso
ciation, Advokatų Sąjunga. 

Ši sąjunga parengė grynai tei
sinio pobūdžio priekaištus, o vi
sa kita, žinoma, prideda kiti, 
veikiantieji per spaudą, dau
giausiai laiškais, telefonais ir 
kitokiomis įtakos priemonėmis, 
įtikinėdami visų pirma senato
rius nuo kurių pareina, ar JAV 
prisidės prie tos konvencijos, ar 
ne. (Vyriausybės prisidėjimas 
yra, bet reikia dar senato pa
tvirtinime). 

Genocido konvencijos prieši
ninkai, kaip taisyklė, yra taip 
pat priešininkai ir kitokių tarp
tautinių įsipareigojimų. Jie esą 
amerikiečiai, jie norį visam pa
sauliui laisvės ir gerovės, jie 
prieš komunizmą, socializmą ir 
prieš visus demokratų partijos 
programos pagrindinius punk
tus,už visišką ekonominę ir ki
tokią laisvę, už valstybės nesi
kišimą į privatų žmonių gyveni
mą bei ekoniminį veikimą, už 
taiką ir prekiavimą* su visomis 

tautomis. 
Jie prieš žydų įtaką Amerikoj, 

bfet ne su didesene simpatija 
žiūri ir į visų kitų tautybių iš-! 
silaikymą Amerikoje, šiuo at
žvilgiu jie daro įspūdžio esą 
kraštutiniai amerikietiški nacio
nalistai - šovinistai, amerikietiš-
kumą laikantieji priklausančiu 
tik anglosaksų kilmės šio kraš
to gyventojams. Jie, atrodo, jei 
galėtų, paskelbtų visus kitus šio 
krašto gyventojais antros rūšies 
piliečiais, neturinčiais lygių tei
sių nei politikoje, nei versle. Jie^ 
aiškiai reikalauja sustabdyti vi
sokią imigraciją, sustabdyti, 
anot jų, labdarybę svetimuose 
kraštuose, jie prieš Marshallo 
planą, prieš Korėjos karą, prieš 
siuntimą kariuomenės į Europą 
ir t.t. Vidaus politikoje jie pai
niojasi tarp konservatyviųjų 
'respublikonų ir pietiečių demo
kratų. Prieš Taftą jie tuo tarpu 
nesako nieko bloga, bet užtat 
toki respublikonai, kaip Dulles, 
Dewey, Cabott-Lodge ir kiti 
"pažangieji" respublikonai, su
silaukia pylos nemažiau už 
Achesoną bei Trumaną* O tokį 
gen. Eisenhowerį, kurį dalis res
publikonų perša į prezidentus 
(jei jo neprisivilios demokra
tai), Smitho žurnalas jaū pa
skelbė esant "Švedijos žydą"... 

Šitokia nusistatymų maišalie-
nė gal geriausiai tebūtų galima 
apibūdinti žodžiu "confusion"... 
Viena tik aplinkybė šiek tiek 
paaiškina, kodėl toji ultrakon-
servatyvi, ir ultranacionalistiška 
grupe yra prieš genocido kon
venciją, nors ir labai purkštau
ja prieš komunizmą. Būtent, kad 
tai grupei, rūpi santykiai su 
tamsaodžiais pietuose. Genocido 
konvencija kaikam kelia baimės, 
kad per ją gali į Amerikos įsta
tymų sistemą įeiti sustiprinta 
rasinių grupių teisių apsauga, 
prieš kurią pietuose ligšiol dar 
kietai kovojama. Prieškomunis-
tinis nusistatymas'šioje grupė
je, atrodo, apsiriboja tik JAV 
sienomis: kas už jų — nesvarbu, 
tegul tik komunistai, socialistai 
ir visoki kitoki reformistai ne-
prineša savo naujoviškų idėjų į 
Ameriką ... Tokia genocido 
konvencija gali sudaryti keblu
mų tiems, kurie nenorėtų daryti 
didelių ceremonijų santykiuose 
su juodaodžiais, čia, tur būt, 
svarbiausia priešinimosi prie
žastis. 

Cia visiškai nesvarstoma, kiek 
kurie šių žmonių nusistatymai, 
pažiūros, faktų bei asmenų ver
tinimai teisingi ar klaidingi, čia 
pažymėti tų pažiūrų būdingesni 
bruožai minimi tik vienu tikslu: 
nors paviršutiniškai apibūdinti 
mentalitetą tų, su kuriais mums 
tenka susidurti genocido kon
vencijos reikale. 

(Bus daugiau) 
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