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PALIAUBŲ DERYBOS 
KRITIŠKAM TAŠKE 

Pereitą šeštadienį derybos dėl 
paliaubų Korėjoje buvo per
trauktos iki trečiadienio (ant
radienio vakaro Amerikos lai
ku). Pertraukimo priežastis 
nesutarimas dėl vieno klausimo: 
kinai reikalauja įtraukti į de-
f^bų dienotvarkę "svetimų ka
riuomenių" atitraukimą iš Ko
rėjos, amerikiečiai griežtai prie
šinasi šiose derybose apie tai 
kalbėti. Amerikiečiai pagaliau 
pasiūlė pertrauką ir pasiūlė ki
nams apsigalvoti: arba jie atsi
sako nuo šio reikalavimo, arba 
iš paliaubų nieko nebus. 

Po pertraukos įvyko jau trys 
susitikimai: visi trys buvo 
trumpi $r apie jų turinį nieko 
nepraneSta, bet vėliau paskelbė, 
kad dar bus posėdis. Prieš tai ki
nų radijas vis tvirtino, kad svar
biausias dalykas tai svetimų 

Jfibriuomenių klausimas. Po šių 
trumpų posėdžių buvo spėjama, 
kad kinai visdėlto gal jieško ko-
kio kompromiso, nes, jei jie bi
tų griežtai laikęsi seno nusista
tymo, tai derybos būtų nutrūkę. 

Kovos fronte šios savaites 
pradžioje vėl sustiprėjo, ypač 
aviacijos veikimas. Kinai skel
bia, kad amerikiečių lėktuvai 
vėl pažeidę Mandžiūrijos sieną 
ir jie net 7 amerikiečių spraus-
minius lėktuvus nušovę... 

Amerikiečių lėktuvai irfen 
antradienį atlikę per 1000 iš
skridimų. 

PARUOŠTAS 
BENDRUOMENĖS 

STATUTAS 
Laikinio Organizacinio Komi

teto nariai, išrinkti JAV lietu
vių Bendruomenės statutui pa
ruošti ir jos organizacijai su
kurti, paruošė JAV Lietuvių 
Bendruomenės statutą. Kadangi 
dalis LOK narių gyvena rytuose, 
statutas jiems pasiųstas, ir lau
kiama jų nuomonės. 

LAISVOS EUROPOS 
. UNIVERSITETAS 

Laisvosios Europos Komite
tas, kurio centras yra New Yor-
ke, ir kuriame taip pat yra ir 
lietuvių sekcija, steigia specialų 
koledžą — universitetą studen
tams, kilusiems iš bolševikų už
imtų kraštų ir dėl tos okupacijos 
turėjusių nutraukti savo pradė
tas studijas. 

Universitetas bus * Prancūzi
joj, Strassburge. Jis naudosis 

/Strassburgo universiteto patal
pomis, bet nebus to universiteto 
dftlis, o veiks kaip savaranki 
mokslo įstaiga. Studentų regis
tracija netrukus prasidės Pa
ryžiuje. Studentais bus priima
mi pabėgėliai iš Albanijos, Bul
garijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, 
Rumunijos ir Vengrijos. 

Universitetas steigiamas pri
tariant ir remiant JAV vyriau
sybei. Jo tikslas duoti progos, 
studijuoti iš komunistų paverg
tu kraštų pabėgusiai jaunuome-
jei. turint galvoje, kad po iš
laisvinimo tiems kraštams rei
kės inteligentinių pajėgų. Uni
versiteto priežiūros komitetas 
taut New Xorke. 
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Sumanymai ir darbai 
PASIKALBĖJIMAS SU AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 

SĄJUNGOS PIRMININKU DR. M. J. COLNEY 

Jau du mėnesiai prabėgo nuo 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Seimo, kuris kai ką tru
putį nustebino jame įvykusiu 
Sąjungos vadovybės pasikeiti
mu, o kai kam, atrodo, net ir 
nervus paveikė, nes pasigirdo 
riktelėjimas, maždaug: "bėkim, 
dangus griūva".... Tiesa, tas 
už Sąjungos ribų bandytas su
kelti patriukšmavimas nesusi
laukė nė tiek pasekėjų, kiek 
anas kopūstlapio išsigandęs zui
kelis. Todėl jis greit ir nutilo. 

Dirvos redakcija tarėsi, jog 
jau laikas pakviesti Sąjungos 
Pirmininką per Dirvos skiltis 
pasidalinti su visuomene minti
mis apie Sąjungos veikloje nu
matomus sumanymus bei darbus 
ir apskritai apie pažiūras į eilę 
aktualiųjų mūsų visuomeninių 
reikalų. 

štai Čile mūsų iškeltų klausi
mų irdr. 1VJ. J. Colney atsakymų. 

—• Kaip jaučiatės, p. Pirmi
ninke, šiose pareigose? 

Prisipažinsiu, kad ^pirmasis 
momentas buvo visai nejaukus. 
Aš, kaip, turbūt, ir visi kiti, 
buvau apimtas didžiausio ap
gailestavimo, kai išgirdau, kad 
adv. Antanas Olis tikrai neper
kalbamai nebesutinka pasilikti 
pirmininku. O kai netrukus buvo 
paskelbta, kad aš išrenkamas 
pirmininku, tai, turiu atvirai 
pasakyti, kad, nors prieš pat 
posėdį ir buvau įspėtas, jog ga
li iškilti ir mano kandidatūra, 
jei adv. A. Olis tikrai nebepasi
liktų pirmininku, vistiek pasi
jutau lyg gavęs dar ir antrą 
smūgį. Be galo nemaloni buvo 
mintis, jog gal kam nors atro
dys, lyg aš čia kokioj politinėj 
kovoj lieku nugalėtoju prieš bu
vusį pirmininką, kurį aš kaip 
tik nepaprastai gerbiu ir ver
tinu. 

Befc mftne ypatingai nuftmtfno 

ir padrąsino paties adv. A. Olio 
labai draugiški, nuoširdūs lin
kėjimai ir pažadas artimai ben
dradarbiauti, kiek galint padė
ti. Beje, jūs ten Dirvoje nesi
jaudinkit, kad vienas laikraštis, 
jus apkaltino, esą, jūs patys 
prasimanėte tokį adv. Olio pa
reiškimą ir "įdėjote" į jo lūpas. 
Priešingai, tai tas laikraštis 
prasilenkia su tiesa, tuos žodžius 
"iš lūpų išimdamas". Jie ne tik 
buvo pasakyti, bet ligi šiol nebe 
vieną kartą jau ir faktais pa
tvirtinti. 

Galiu dar pridurti, kad ir ma
no artimiesiems bendradar
biams, ypač waterburiskiams — 
M. Gureckui ir Br. Dūdai, ku
rie seime nedalyvavo, tas iš
rinkimas buvo nemaža staigme
na ir pradžioje juos kiek nugąs
dino ta netikėtai uždėta atsa
komybė. Bet vėliau, ypač po 
pirmojo posėdžio, kurį turėjome 
New Yorke birželio 17 dieną, 
susipažinę su darbo galimybė
mis bei įsitikinę, kad visi gra
žiai sutariame, pasijutome gana 
gerai ir, galima sakyti, net drą
siai. 

Seimo nutarimas, kad valdy
ba būtų sudaryta iš netoli nuo 
vieni kitų gyvenančių asmenų, 
yra gana praktiškas. Mes trys 
Waterburyje galime pasitarti 
nors ir kasdien, o J. Kasmaus-
kas su A. Trečioku taip pat ne
sunkiai pasiekiami susižinoti. 
Visiems posėdžio susirinkti irgi 
nėra kebli problema. 
Pirmojo posėdžio nutarimai, 

kuriuos trumpai jau minėjote 
Dirvoje, plačiau yra pranešti 
skyriams ir Sąjungos Tarybos 
nariams, o rugpiūčio 5 dieną 
numatome turėti antrą posėdį, 
šį kartą Waterburyje. 

O kaip žiūrite į kaikuriuos 
kritiSkus atsiliepimus spaudoje 
apie seimą* bei vadovybes pasi
keitimą? / 

«** Na m i&^fSrftda* Hft 

Posūkis Amerikos politikoje 
i. ,y. 

Gana staigiai jvykęs Jungti
nių Valstybių susitarimas su Is
panija dėl laivyno ir oro bazių 
yra ryškus posūkis šio krašto 
užsienių politikoje. 

Kai pereitą rudenį JTO atsi
sakė nuo diplom&tinio Ispanijos 
boikoto, prezidentas Trumanas 
dar gruodžio pradžioje pareiškė, 
jog daug laiko praeis, ligi Ame
rikos ambasadorius vyks į Ma
dridą. Bet vasario pradžioje toks 
ambasadorius buvo jau Madride. 
Valst. Sekretorius Achesonas 
visada griežtokai pasisakydavo 
prieš bet kokius pasitarimus su 
Ispanija, o dabar ir jis jau pri
taria vykstantiems susitari
mams ir neboja "nei prancūzų 
nei anglų protestų. 

Admirolo Shermano mirtis 

klausimą. Aš pats to klausiau 
adv. Olį. Jis man į tai atsakė, 
ir manau, kad jis nepyks, jei 
aš jums tą atsakymą parodysiu, 
štai: 

"Dėl įvairių » dkrotiškų spau
dos atsiliepimų apie Sąjungos 
seimą, man rodos, nereikėtų į 
juos daug dėmesio kreipti. Buvo, 
yra ir bus žmonių, kuriems tnū-
sū Sąjungos gyvavimas sudaro 
savotišką nemažg krislą akyje.; 
Jie visados džiaugsis, kai mes 
kur nors savybėje nesutarsime, 
ir visados kone liūdės, kai mes 
būsime vieningi. Aš visados jun-
giuosi prie Jūsų nuomonės, kad 
mūsų darbas bus vaisingas tik 
tada, kai mes būsime vieningi". 

Aš po tokiu atsakymu pasi
rašau abiem rankom. Tegul tai 
bus atsakymas ir į jūsų klausi
mą. 

— Kurie dalykai", Tamstos 
nuomone, galėtų būti nesutari 
mų priežastimi Sąjungoje, arba, 
kitaip sakant, kokioje srityje 
daugiausiai būtų reikalinga rū
pintis vieningumo išlaikymu? 

— Mano nuomone, Sąjungoje 
nėra jokių ryškesnių priežasčių 
nesutarimams. Vienintelis daly
kas, į kurį reikia atkreipti dė-
mesį, tai seniai Amerikoj gy
venančių ir tik dabar, prieš me
tus kitus į Ameriką atvykusių 
narių bendradarbiavimas vieno
je organizacijoje. Tai nėra vieti 
tik mūsų organizacijai būdingas 
dalykas: šis klausimas yra gy
vas visoje dabartinėje Ameri
kos lietuviu visuomenėje. Bet aš 
nematau jokios priežasties nuo
gąstauti, kad Tautinėje Sąjun
goje galėtų atsirasti koks esmi
nis "plyšys" tarp seniau ir vė
liau į Ameriką atvykusių lietu
vių. 

Kad visdėlto reikia į tą daly
ką kreipti dėmesį, sakau dėl šių 
priežasčių: 

Dabar atvykusieji mūsų na
riai tebeturi, taip sakant, daug 

perkelta į 8-tą puslapį) 

tuoj po susitarimo sukėlė susi
rūpinimo, ar susitarimo vykdy
mas nebus sutrukdytas: jis gi 
nespėjo padaryti nei pranešimo 
apie susitarimą. Bet nurodoma, 
kad po Ispanijos jis buvo jau 
Paryžiuje ir kalbėjosi su gen. 
Eisenhoweriu, be to, derybose 
dalyvavo ne vienas, todėl suei-
trukdymų nebūsią. 

Susitarimas su- Ispanija rodi*? 
kad Amerikos vyriausybė ryžo
si Europos sustiprinimo pasiren

gimus vykdyti rimtai ir nedel
siant. Dėl Ispanijos nurodoma, 
kad strateginiai susitarimai iš 
esmės neturi nieko bendra su 
pažiūromis i Ispanijos vidaus 
politinius reikalus. Tiesa, Ispa
nijoje pakeistas vyriausybės 
sąstatas, neva suliberalinamas 
režimas", kalbama apie konsti
tucinės monarchijos grąžinimą, 
bet tai yra ateities dalykas. Ba
zių klausima^ buvo sprendžia
mas netikėtu skubumu. 

Molotovas apie savo mokinius 
Varšuvoje buvo švenčiamos 

septintosios metinės nuo įkūri
mo "Lenkijos Išlaisvinimo Ko
miteto", kuris vėliau, padedant 
Churchillio vyriausybei ir kai 
kuriems neapdairiems lenkų po
litikams su Mikolaičiku prieša
ky, virto dabartine komunistine 
Lenkijos vyriausybe. Ta! proga 
yaršuvoje apsilankę ir .kalbėjo 
pats Mofotovas ir maršafas Žu
kovas (nieko neminima apie 
Lenkijai "paskolintąjį" marša
lą Rokossovskį, kuris, anot gan
dų, esąs nušautas). 

Molotovas savo kalboje pakar
tojęs tvirtinimą, kad vakarų 
kraštai atvirai rengiasi trečia
jam pasauliniam karui ir jau 
esą užsimoję "tiesioginio užpuo
limo veiksmams", sustojo ties 
Jugoslavijos klausimu. Jugosla
vijos valdytojai yra visi Mask
vos mokiniai ir jie sukūrė Ju
goslavijoj visiškai nuo mask vi
nes nukopijuotą santvarką. Bet 

kai pasidarė nepaklusnūs Mask
vai, tai štai kaip Molotovas juos 
apibūdina: 

"Jugoslavija pateko į šnipų ir 
provokatorių rankas, kurie ap
gavo savo tautą ir pardavė ją 
anglo - amerikiečių imperialis
tams. Dabar visi mato, kad Tito, 
Kardelj ir Rankovičiaus gauja 
jau atgaivino kapitalistinę si-

.. f 
stemą Jugoslavijoj, atėmė iš ju
goslavų tautos jos revoliucinius 
laimėjimus ir pavertė tautą 
agresyvių imperialistų įrankiu". 

"Kadangi jugoslavų tauta ne
apkenčia šios kriminalistų gau
jos, pasivogusios kelią į valdžią, 
tai ji laikosi tik kruvino teroro 
ir fašistinių valdymo metodų 
pagalba. Tai negali ilgai trukti. 
Jugoslavijos tautos ras kelią į 
laisvę ir sunaikinimą fašistinio 
Tito režimo". 

Kiekvienu atžvilgiu gana įdo
mu girdėti, kaip Maskvos kati
las bara Belgrado puodą ... 

Pereitą penktadienį, arabų kontroliuojamajame Jeruzalės sena
miestyje, ant Omaro mečetės laiptų buvo nušautas Jordano ka
ralius Abdula. Jis buvo, nors ir mažiausios arabų valstybės kara
lius, bet svarbiausias asmuo, kuris palaikė arabuose bendradar
biavimo su anglais politiką. Jį nužudė 21 metų arabas siuvėjas iš 
Jeruzalės senamiesčio, Jeruzalės Didžiojo Mufti šalininkas. Didy
sis Mufti, savo laiku bendradarbiavęs net su Hitleriu, yra anglų 
ir, žinoma, žydų priešininkas. Netekus Abdulos, arabų pasaulyje 
gali padidėti Egipto ir apskritai priešangliška Įtaka. Pirmas pa
vojus — Sueso kanalui. Antras — gali atsinaujinti karas Pales
tinoje su žydais. Jordano sostą dabar regento teisėmis užėmė 
antrasis (paveiksle matomas) Abdulos sūnus Naifas. Vyresnysis 
sūnus serga nervų liga, gydosi Šveicarijoje, bet, girdėti, kovosiąs 
dėl sosto, čia, žinoma, bus ne brolių kova, o kova tarp dviejų gru
pių: proangliškos ir antiangliškos. 

PAVYZDINGA 
GEGUŽINĖ 

LAWRENCE 
400 dolerių pelno Vas. It 

gimnazijai 

Apylinkės miestų tremtiniai 
liepos 8 d. Lawrence surengi 
gegužinę, žmonių prisirinko ii 
visur ir gauta 402,62 dol. gryno 
pelno, kuris bus pasiųstas Diep-
holzo gimnazijos išlaikymui. 

Gegužinė skyrėsi nuo kitų sa
vo įvairia programa: chorų dai
nos, tautiniai šokiai, paįvairini
mai. 

Gegužinė buvo pravesta prieŠ-
komunistiniais šūkiais, priimta 
rezoliucijos Prezidentui H. Tru-
manui, D. Achesonui, dėl Lietu-
vos išlaisvinimo. Parke medžiai 
mirgėjo prieškomunistiniais šū
kiais. Tai buvo, tikrai gražiai 
sujungta politiniai ir kultūri
niai reikalai. 

{ 

Tačiau nesuprantama, kodėl 
kun. Juras bažnyčioje ragino 
žmonės į tą gegužinę neiti. Ko
dėl kun. Juras tylėjo, kaip ko
munistai ruošė savo pikniką? 

Tiesa, šis reiškinys, kad kun. 
Juras, išeitų prieš lietuvišką vei
kimą yra nepirmas. Kun. Juras 
užgiria tik tuos parengimus, ku
riuos jis pats ruošia. 

Savęs * 

ATVIRAS LAIŠKAS 
šv. Pranciškaus Parapijos 
Klebonui P. Jurui 

^ Lawrertee, Mass. *» 

g. fh. liepos mėn., g d. Law
rence Lietuvių Tautiniame Par
ke Nashua, Lowell, Haverhill ir 
Lawrence tremtiniai ruošė ge-
žinę tikslu gauti pelno Diephol-
zo (Vokietijoje) ginprnzijos mo
kiniams sušelpti. 

Kiek mūsų jėgos leido, sten
gėmės suruošti gražesnę progra
mą, sukviesti daugiau lietuvių, 
gauti kodaugiau pelno mūsų ^ar
go mokyklai išlaikyti. 

Visi apylinkės lietuviai noriai 
prisidėjo ir žadėjo atsilankyti, o 
tas mus tik skatino, bet štai tą 
pačią dieną Tamsta Klebone, net 
3 kartus bažnyčioje paskelbei: 
"Jie prisidengę gražiais tikslais 
nori klaidinti katalikišką visuo
menę, todėl toks piknikas ne
verta palaikyti." 

Mums visai nesuprantama, 
kaip ir kuo buvo suklaidinta ka
talikiška visuomenė nekalta ge
gužine, suruošta tikrai gražiu 
tikslu — padėti varge esantiems 
broliams. Juk mūsų gegužinėje 
buvo daug Jūsų parapijos žmo
nių, bet jie nieko ten nepamatė 
prieš katalikybę. Mes esame už
gauti ir kaip katalikai ir kaip 
lietuviai. Nesuprasdami, ko 
Tamsta Klebone, tuo pasakymu 
norėjai, bažnyčioje išėjai prieš 
tuos nelaiminguosius Lietuvoa 
vaikus mokinius, o kartu ir prie4 
mus tremtinius, norinčius savo 
broliams varge padėti. 

Rengėjai: 
Aleksandras Griauzdė, Myko

las Bilinskas, Vaclovas Kairy s* 
Alfonsas Burneika, Lionginas 
Kapeckas, Kazimieras Grauslys. 

"GENOCIDO KONVENCIJA IB 
JiOS ATGARSIAI" STRAIPS
NIO TĘSINYS BUS KITAM# 

DIRVOS NUMERYJE 
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KAS ir KUR 
• Vokietijoje dar yra 4104 lie-
tįflfviai, turį DP statusą. DP sta-
ttfso neturinčių yra apie $000. 
Iš Vokietijos dabar kas mėnesi 
išemigruoja apie 200 lietuvių. 

• Vokietijos lietuvių atstovų su
važiavimas ateinantiems me
tams išrinko šių asmenų valdy
bą: Pr. Zundę, E. Simonaitį ir 
Pr. Karalių. Kandidatais: Venc-
lauską, Lukošių, Mažeiką, Rau-
chą ir Makarską. 

• (JUepos 18 d. New Yorke įvyko 
Kunigų Vienybes seimas. Seime 
išrinkta nauja Kunigų Vienybės ' I*, i 
valdyba: pirm. J. Balkūnas, 
vicepirm. J. Baltusevičius, na
riais — JT. Matulaitis ir V. Da-
tftgis. 

J :  ; < •  

• Vincas Ignaitis, Lietuvos ir 
Išbalti jo dailiojo čiuožimo meis-
tąris, dabar gyvena Kanadoje. 
Bjrantforde jis veda dailiojo 
ęiuožimo mokyklą. Mokykloje 

apie 350 mokinių. 

•••Neseniai Kanadoje trys lie-
tltfviai gydytojai gavo praktikos 
teises: Marija Arštikaity tė, 
Aleksas Valatka (iš Toronto) ir 
Vladas šulma (iš Montrealio). 

"• Iš Švedijos pranešama, kad 
jos krantus mažu laiveliu pasie
kė trys' lietuviai ir paprašė ap
saugos. Jie pabėgę iš nedidelio 
rusų laivo "Samsun", kuriame 
be jų dar buvę trys rusai. Juos 
surišę. Laivą "Samsun" su su
rištais jūrininkais, švedai jūro
je rado ir taip pat atgabeno į 
Švediją. 

• IRO veiklai baigiantis jau 
ruošiami projektai įsteigti ati
tinkamą bendrovę, kuri ir toliau 
finansuotų tremtinių emigraci
ją iš Vokietijos. Esą, numato
ma, kad ta bendrovė disponuo
sianti 70 mil. dolerių kapitalp. 

• Rašytoja Nelė Mazalaite ati
davė spaudai savo naują knygą 
"Gintariniai Vartai". Knygą lei
džia Gabijos leidykla. 

• Worchesteryje mirė "Ameri
kos Lietuvio" redaktorius, ir lei
dėjas Gabrielius Kyba. Palaido
tas liepos mėn. 17 dieną. "Ame
rikos Lietuvi" jis leido virš 20 
metų. 

• PoetS Augustaitytė — Vai
čiūnienė paruošė spaudai nauj% 
eilėraščių rinkinį "žvaigždėtos 
naktys". 

NE TAS ČESNULIS 

Dirvos 29 nr. straipsnyje apie 
visuomeninius teismus buvo pa
minėta, kad Chicagoje įvykusio 
tokio teismo teisėjų tarpe buvo 
adv. K. česnulis ir buvo klau
siama, nejaugi tai tas pats, sa
votiškai pagarsėjęs šių metų 
vasario 14 d. Clevelande. Mums 
iš kelių vietų pranešama, kad 
minimo teismo teisėjų tarpe bu
vęs adv. K. česnulis nėra tas 
pats česnulis, kuris lankėsi ir 
kalbėjo Clevelande. 

K A S  D E D A S I  L I E T U V O J E ?  

•PAKELIUI J MIRTI — 
B. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

Išgirsti ką nors apie nūdienj 
gyvenimą Lietuvoje yra įdomių 
kartu ir liūdna. Linksmų žinių 
apie tenykštį gyvenimą šiandien 
neįmanu bepatirti, štai teko iš
sikalbėti su tfisa eile vokiečių, 
po 4-5-rius metus išgyvenusių 
Lietuvoje. Visi užkalbintieji pa
sakoja, koks ten netikras gy
venimas, kokia vyrauja slėg"a ir 
su kokiu stoistišku pasiryžimu 
lietuviai laukia ateinančio švie
sesnio gyvenimo. 

— Ar visi Lietuvos gyvento
jai jau yra suvaryti į kolcho
zus? 

Taip. Galima sakyti žymi di
džiuma. 

— Ar buvusios ^sodybos dar 
tebėra, o gal vietoje jų statomi 
kolchozų pastatai? 

— Apie kolchozų statybą pa
skutiniu metu vietos spaudoje 
labai daug jau buvo rašoma. 
Tačiau iki šiol gyventojai dar 
tebegyveno savo sodybose. Kal
bama, kad šie metai bus pasku
tiniai metai savo sodybose gy
venimo. Ruošiami planai kol
chozų statybai vykdyti. 

— Ar iš tiesų gyventojai taip 
jau savanoriškai į kolchozus 
jungėsi, kaip kad dažnai rašo* 
ma Lietuvoje išeinančioje komu
nistinėje spaudoje? 

— Sunkus gyvenimas privertė 
ūkininkus feiti į kolchozus. Kas 
nėjo į kolchozus, tuos apkrovė 
didžiuliais mokesčiais, nepake
liamomis prievolėmis grūdais, 
gyvuliais flr pan. ūkininkas, 
prievoles atlikdamas, už rugių 
centnerį pavyzdžiui gauna 5 
rublius, gi kai jam "reikia nusi-

(IS TREMTIE*) 

pirkti, jis turi laisvoje rinkoje 
mokėti už centnerį po 200 rub
lių ir daugiau. 

— Ar įvairių prekių Lietuvo
je yra? 

— Negalima būtų sakyti, kad 
nebūtų. Pasitaiko prekių apran
gai, ir kitokių, bet visa nepa
prastai brangu. Ir pačios prekės 
daugiausia žemos kokybės. Dir
bančiųjų uždarbiai, palyginus su 
kainomis, yra nedideli. Dėl to 
visiems sunku, nes iš gaunamo 
uždarbio ir maistui vos pakan
ka. Provincijos paprastas dar
bininkas per mėnesį tiek uždir
ba, kad jis gali laisvoje rinkoje 
nusipirkti centnerį grūdų duo
nai. 

Toliau grįžusieji pasakoja apie 
šio meto Lietuvos "turtuolius". 
Jei jau kuris ūkininkas turi po
rą karvių ir dar arklį — tas jau 
laikomas gana turtingu. Pasitai
ko, kad ir į kolchozus suvary
tiems ūkininkams pasiseka kurį 
laiką nusislėpti karvę bei arklį. 
Toki jau laikąsi "neblogai", nes 
jie galį uždirbti. 

Ar yra giįžusių lietuvių, 1941 
metais ištremtų Rusijon? 

_. Netrukus po karo pasitai
kydavo tokių sugrįžėlių. Kodėl 
jie buvo grąžinti — ir šiandien 
Lietuvos gyventojams nėra ga
lutinai aišku. Manoma, kad tie 
grąžinimai buvo atlikti propa
gandiniais tikslais. Kitaip jų 
negalima išaiškinti dėl to, jog 
"grąžintieji" neilgai trukus vėl 
buvo ištremti, čia pat grįžusieji 

vokiečiai - pasakojo apie vieną 
lietuvį, iš Rusijos grąžintą 1946 
metais. 1941 metais jis buvo 
ištremtas iš šiaurinės Lietuvos 
vienos vietoves, tačiau jo žmo
ną, kadangi trėmimo metu ne
buvo namuose, liko neištremta. 
1946 metais tasąi lietuvis, ge
rokai suvargęs, grįžo Lietuvon, 
pas savo šeimą. Tačiau čia tepa
gyveno 3 mėnesius ir vėl buvo 
ištremtas. Tokių atsitikimo pa
sitaikė ir daugiau. 

Niekas nelaukia laiškų IK 
pabėgėlių į Vakarus. 

Lietuvoje dar tebegyveną lie
tuviai apie į Vakarų Europą pa
bėgusius savo artimuosius ven
gia iš viso kalbėti. Tik jau ge
rai artimai pažįstamam ir pati
kimam žmogui tylomis prasita
ria: 

— Gerai, kad jie pabėgo. Ir 
tegu tik nesusigalvoja grįžti. Ir 
laiškų mums tenerašo, nes laiš
ko gavimas gali reikšti mums 
kelionę į Sibirą. 

Ir vis dėlto pasitaikė, grįžu
sių vokiečių pasakojimais, a-
šančių iš Vokietijos. Vienas su
sirašinėjimas buvo gana slėgus. 
Brolis, pabėgęs Vakarų Euro
pon, pagaliau ryžosi parašyti 
laišką broliui, palikusiam na
muose. Tačiau kai tasai laiškas, 
atėjęs ii Vokietijos, pasiekė 
gimtinę, jo brolio jau nebuvo: 
— jis anksčiau jau buvo ištrem
tas Rusijon. Ištremtajam laiš
kas, atėjęs iš Vokietijos, buvo 
peradresuotas ir pasiųstas Ru
sijon. 

Ar visi vokiečiai iš Lietuvos 

jau išvyko? 

. — Su transportais, iš Lietu
vos vykusiais šių metų gegužės 
pradžioje, tebuvo išvežti vokie
čiai, Lietuvoje atsiradę pokari
niais metais. Buvo pasitaikę vo
kiečių, kurie, paraginti iš Lie
tuvos repatrijuoti prieškariniais 
metais, nerepatrijavo, o, prasi
dėjus karui, pabėgo Rusijon. 
Bolševikams užėmus Lietuvą 
antru kart, dalis tų komunisti
nio nusiteikimo vokiečių grįžo 
Lietuvon. Dabar, su pokariniais 
metais Lietuvoj atsiradusiais 
vokiečiais nebuvo grąžinti V©* 
kieti j on. 

14 metų vokietaiti iššoka iš : 
traukinio. 

Sunku pasakyti, ar visi vo
kiečiai, iš Rytprūsių ir Kara
liaučiaus bado metais nuvykę 
Lietuvon gelbėti savo gyvybes, 
dabar registravosi ir buvo grą
žinti. Galimas daiktas, kad ra
dosi tokių, kurie nesiryžo leistis 
grąžinami. Jiems visiems teko 
Rytprūsiuose, ypač Karaliaučiuj, 
pokariniais metais pergyventi 
baisų badą. Tad prasidėjus grą
žinimo akcijai galėjo rastis ven
giančių registruotis, kad vėl ne
būtų išduoti badui. Viena vo
kietaite, apie 14 metų amžiaus, 
skaudžiai pergyvenusi bado žie
mą Vokietijoje, atsidūrusi Lie
tuvon gerai išmoko lietuviškai 
kalbėti, net apmiršdama vokie
čių kalbą. Su transportais šį 
pavasarį grąžinama į Vokietiją, 
ji pradėjo būgštauti, kad gali 
vėl tekti badauti ir iš traukinio 
iššoko, pasiryždama palikti Lie
tuvoje, kuri jai gyvybę išgel
bėjo. 

— Kai pažįsti, pamatai, kad 
lietuviai labai nuoširdūs ir at

jaučią žmonės, pasakoja vie
nas grįžusių vokiečių. Mes visi 
esam pasiryžę, jei tik kada su
sidarytų sąlygos, aplankyti savo 
geradariu mums išgelbėjusius 
gyvybę. • ' 

Kelione Sibiran, už laišką 
Stalinui. 

— O, jūs gal pažino jot kun. 
Lejerį — priėjusi klausia vo
kiete ir pradeda pasakoti kun. 
Lejerio ištrėmimo istoriją, ku
rios atgarsiai buvo pasiekę ir 
Vakarų Europą. Pasirodo, kad 
tikras faktas, jog Žeimelio baž
nyčia vietos komunistų buvo su
manyta paversti grūdų sandėliu. 
Kun. Lejeris, remdamasis sovie
tų konstitucijos paragrafais, 
kalbančiais apie įvairias lais
ves, parašė laišką pačiam Sta
linui. Neilgai trukus matomai 
atėjo įsakymas Žeimelio bažny
čią ištuštinti. Lejeris tikėjosi 
laimėjęs. Tačiau greit buvo su
imtas ir ištremtas. 

Miliqijos vadovai Lietu
voje — rusai. 

Milicijos Lietuvoje gana daug. 
Jos gausu ne tik Kaune, bet ir 
mažesniuose provincijos mieste
liuose. Tačiau jos viršininkais 
visur yra rusai, atvykę iš Ru
sijos. Kad lietuvis vadovautų 
milicijai -r grįžusiems vokie
čiams neteko girdėti. 

(Bus daugiau) 

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galina ir šiandien, nitft reikalo 
( i  . ,f 

laukti! t!ei' metų, t«e|' mėnesio 

pabaigos! 

K A R V E L I A I  V l f i Š  S T O G Ų  
Algirdas Landsbergis, iš Gabijos išleistos knygos "Proza" 

— Aš nežinojau, kad jie nešioja 
maišus. Gal atidėsim kitam sykiui? 

— Ne! — garsiau negu reikia su
riko Petras. 

— Užeikim alaus, tau drąsiau bus, 
— pasiūlė Gino. Jis kvepėjo skutimosi 
tepalu ir rūpestingai tyrė savo nagus. 

Jie ėjo tylėdami, šaligatviai knibž
dėjo žmonėmis. Keli vaikigaliai atsisu
ko ir stebėjo Petro eilutę. Miestas ūžė 
aplinkui, šventiškai didelis, svetimas. 

Tai Amerika, kartojo Petras sau. 
Amerika. Prie Lietuvių Svetainės durų 
jis stabtelėjo ir stengėsi aprėpt viską' 
akimis, kad galėtų duot jai vardą ar 
išdainuot. Bet angelas išslydo iš jo ap
kabinimo, kaip žaltys, ir iššaukiančiai 
plazdėjo aplink jį. 

Jie godžiai gėrė šaltą alų, ir Petras 
prisiminė nevalgęs nuo pat ryto. Šalia 
du naujakuriai ūturiuodami srėbė ko
pūstus. Sriubos kvapas erzino jį, ir jis 
nenorom klausėsi jų kalbos. 

—  . . .  a n ą s y k  i š v a ž i a v o m  u ž  m i e s t o  
ir turėjom laukt visą valandą. Keturios 
eilės automobilių zuja be pertraukos. 
Pagalvok, kiek automobilių. Amerika, 
brolau, tai turtas ... 

Amerika, koks tavo kūnas, kokia 
tavo siela, kokia tavo kalba? Petras 
žiūrėjo į kaimynų drabužius, glostė 
stalo medį ir stengėsi atskirt naujus 
kvapus. Viskas buvo Amerika. Bet kaip 
ją apčiuopt, kaip išgirst ją dainuojant? 
Lietuvoje kiekviena pirkia, kiekvienas 
vakaras dainuodavo, kai žmonės būda
vo sumigę ir dainos nutilę. Bet, Ame
rikai 

— ...niekas šiukšlių nerankioja. 

tokia netvarka. Vokietijoj, kur nesu
bombarduota, gatvės, kaip išplautos. 
Amerika... 

Alinė sukosi prieš Petro akli. Jis 
tvirtino, prieštaravo sau ir grimzdo 
dūmuose. 

— Eime, Gino, — sušnabždgjo jis, 
pasigedęs erdvės. 

Pirmosios spalvotos reklamos puo
šė vakarą. Tamsa didino nuotolius ir 
sėmė sočią, linksmą minią. Apšviestuo
se languose kabėjo dešros ir, ašaroda
mos taukais, sukosi pamautos antys. 
Miestas šniokštė, kaip milžiniškas žvė
ris. Jis žinojo daugiau, negu minia, ir 
dalinosi Petro nekantrumu. 

Gino sustojo prie kampino namo 
ir pravėrė duris. 

— Čia. 
Jie žiūrėjo į vienas kitą. Gino šyp

sojosi. 
— Pasiruošęs, a? Tik žinok, kaip 

elgtis. Ji aukšta klasė. Jos draugas už
dirba šimtą dolerių į savaitę. 

— Ji turi draugą? 
— Žinoma. Aš vaikščioju su jos pus

sesere. 
Petras pažiūrėjo į savo švarku if 

sukando lūpas. 
— Aš pasiruošęs. 
Gino paspaudė skambutį. Durįi 

atidarė mažas, apvalus padarėlis ill 
stipriai nudažytom lūpom. 

— Sveikas, Gino. Kas tave atnešė? 
Jie įėjo į vidų ir Gino padėjo Pet

rui ranką ant pečių. 
— Tai mano draugas. Jis dar tik , 

vakar iš anos pusės. Petras. Tejery. 
— O, kaip įdomu. 

— Paklausyk^ kaip jis kalba ang
liškai. ' <. 

— Jis perdeda, — išstūmė Petras. 
—'^Aš žinau jį, — atsakė Terry, 

glostančiai peržvelgdama Gino. 
Jie susėdo aplink stalą. Gino atsi

segė švarką ir ištiesė kojas. Petras ty
lėjo nuleidęs akis. 

— Kaip jums patinka Amerika? 
— prabilo Terry. 

Tas paprastas klausimas privertė 
Petrą krūptelti. Jo širdis garsiai tuk
seno. 

Niekur nepasislėpsi, niekur nepa
bėgsi. Dviejų dienų sąvokos ir vaizdai 
grūdosi galvoje. Jei jis tuoj negalės 
atsakyt į tą klausimą, jis išeis iš proto. 
Jis norėjo atsakyt teigiamai, bet ne
galėjo pradaryt lūpų. Gomurys džiūvo 
ir silpnumas viduriuose priminė alkį 
Jis žiūrėjo į Terry ir skausmingai šyp
sojosi. 

Terry nustebusi atsigręžė i Gino, 
jieškodama pagalbos. Jos žvilgsnis sa
kė: tu atvedei tą* lokį, dabar pasiaiš
kink. 

Gino buvo ramus. 
— Ar Lucy namie? 

Taip, ji rengiasi eiti į kiną. Ko
dėl? 

— Aš noriu jai pristatyt Petrą. 
— Ką? 
— Klausyk, Terry. 
Terry trumpai nukirpta galvuti 

nebesuprato, kas dedasi. Ji gūžtelėjo 
pečiais ir, priėjusi prie durų, sušuko: 

— Lucy, Gino nori tave matyt. 
Petras pastūmė kėdę atgal ir at

sistojo. Jo krūtinė kilnojosi. 
Lucy įėjo segdamosi auskarą. Ji 

žinojo savo kūno patrauklumą ir jam 
skyrė visą savo dėmesį. Jos eisena bu
vo pavargęs bangavimas, ir jos rankop 
nuolat slydo liemeniu ir žemyn. 

— Sveikas, Gino. 
— Sveika, Lucy, ftia Petras. Jte 

tik vakar iš Eusopos. 

Petras žiūrėjo jai tiesiai į akis. 
Taip, ji švari, soti, didelėm akim ir di
dele burna. Ji kitokia, bet ir ta pati. 
Kaip arti ji dabar. Ji stebisi, rausta. 
Kiek daug dažų jos veide. Tą vakarą, 
mokyklos vaidinime, užlindau už sie
nos. Viskas kvepėjo taip keistai, taip 
naujai. Įsižiūrėjau į moterį su išdažytu 
veidu. Ji atrodė iš kito pasaulio. Čia 
kitas pasaulis. Amerika. Lentgalis. 
Kaitra. Pilkuma. Triukšmas. Prosas. 
Bet ir ji Amerika. Ji iš kaulų ir mėsos. 
Koks liemuo. Ji galėtų atsakyt, galėtų 
išdainuot. Ją galima apkabint, laikyt 
kaip angelą. Šitoj eibėj pavidalų turi 
būt angelas. Angelas? Taip, angelas. 
Su išdažytu veidu, nematoma širdim, 
paslaptingai keistas, bet angelas. Ji 
««— angelas! 

Staigus džiaugsmas nutvieskė Pet
ro sąmonę. Jis visų išgąsčiui griebė 
Lucy į glėbį ir kąsdamas įsisiurbė į jos 
lūpas. Ji nesipriešino, užklupta ir dre
bėdama. Paleidęs ją, jis paklaikusionj 
akim apžvelgė kambarį, sudavė Gino 
per petį, ir išbėgo pro duris. 

Petras juokėsi miestui į veidą. Jis 
žinojo, jis girdėjo. Proso garai nusėdo, 
kaip migla, žmonių judėjime buvo pras
mė ir ritmas. Šviesos skambėjo visais 
vargonų tonais. Dangaus buvo daug ir 
jis laukė muzikos. Petras mosikavo 
lankom, girtas savimi. 

Jis nebegalvojo apie Lucy. Įsiautęs 
kambarėlin, jis ištraukė iš po lovos la
gaminą ir grūdo jis savo darbines kel
nes, kariškas kojines, sunkius batus, 
lūpinę armoniką spalvotoj dėžutėj. Jo 
rankos vengė liesti tuos daiktus, lyg 
jie būtų mirusio žmogaus. 

Paspyręs liekanas, jis užspaudė 
lagaminą ir stabtelėjo. Gretimam kam
bary kažka§ sukrebždėjo. Petras su
prato pabudinęs dėdę ir atidarė duris 
atsisveikinimui. 

Kambarys buvo pilnas mėnesienos. 
Dėdė sėdėjo ant lovos ir jo baltos, apa

- i-* i -1 Wfc t", „d, l -Ha , * "i.* r-.' • > „f .4* 
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tinės kelnes slepi senas, pageltusias 
kojas. 

— Ką tu darai su bėgiais? 
— Aš išeinu, dėde, — jis ištarė 

lengva širdim. 
— Bijok Dievo, kur tu piemuo, 

vienas? Ar aš tau valgyt nedaviau? 
— Ačiū už rūpestį, dėde. Sudievu. 
— Petrai, vaike — mėmliojo senis. 
Petrui staiga pagailo jo. Gal jie 

vienu du pasauly tos pačios padermės. 
Tik du to paties kraujo. Senis liks vie
nas tam pačiam kambarėly su penkiais 
tūkstančiais banke ir mirtim už lango. 
Pribėgęs prie lovos, jis pabučiavo dė
dei ranką. -

— DoVanok, dėduM, ai nepražūsiu. 
Aš aplankysiu tave. 

Senio lūpos buvo atviros ir smak
ras bejėgiai virpėjo. Petras suspaudė 
jo ranką ir, staiga prisiminęs, ištarė: 

— Juk čia dar ne viskas. Yra dar 
Kalifornija ir Aliaska ir Pietūs, labai 
daug. 

Išbėgį# į gatv£, Petras pašuko siu
vyklos pusėn. Durys buvo neužrakin
tos. Jis paliko lagaminą kertėj ir kopė 
viršun. Stogas buvo tuščias. Petras 
jjribėgo prie krašto ir žvelgė aplinkui. 

Pastatai dainavo. Girdėjosi, kaip 
plaka miesto širdis. Neapmatomi plotai 
yėrėsi prieš jo akis ir jis suprato jų 
kalbą. Viskas buvo viena. Jo kraujas 
Jungėsi sti žeme, dangumi ir angelu. Ir 
tolimoje kaimo bažnytėlėje, jo prose
nelis aistringais pirštais spaudė kla
v i š u s .  / . " - v  - ' v s į  

Jo liūnas Virpėjo, kaip styga, ir 
akys ašarojo nuo laimės. Jis atsigręžė 
į gretimą stogą ir stengėsi įžiūrėt ką 
nors balto. 

Karveliai dar miega. Jų gležnose 
krūtinėse kraujas teka po baltomis 
plunksnomis. Jų sparnai suglausti, bet 
jie jaučia aušrą. Kaip jie dreba erdvės 
ir saulės pažadais! 

(Galas) 
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SIMTANUOŠIMTINIS LIETUVIS 

-VI" ?-• 

Jonas Pakrantis Amerikoje Vyt. Alantas 

Kaip Pakrantis šeimininkauia ? 
šimtanuošimtinio lietuvio, Jo

no Pakrančio, privatus gyveni
mas Amerikoje buvo panašus j 
visų dirbančiųjų amerikiečių lie
tuvių ir nelietuvių gyvenimą. 
Kol Birutė Pakrantiene nedir-
bp, tol šeimyninis Pakrąnčių gy-
venmas ėjo sklandžiai ir jaukiai, 
h* pietūs būdavo laiku išverda-
riii, tir vaikas prižiūrimas, ir bu
tas sutvarkytas. Pakrantis ne 
kartą pagalvodavo, kad visdėlto 
senieji išminčiai buvo teisūs sa
kydami, kad žmona esanti namų 
siela. O kai Birute vėl pradėjo 
dirbti — kai ją atleido iš pajų 
fabriko, ji darbo susirado kitur 
— visos šeimyninio gyvenimo 
veržlelės atsileido. m 

Pakrantiene dirba iš ryto, Pa
krantis popiet. Kai Pakrantis 
grįžta po vidunakčio, Birutė jau 

.miega, o kai Birutė anksti rytą 
išeina į darbą, Pakrantis miega. 
Tuo būdu jie per visą savaitę 
lyg ir nesimato. Jei kam ko 
reikia, susirašo rašteliais. Pa
krantis jaučia, kad per savaitę 
jis kažin kaip nutolsta nuo žmo
nos, o Birutė, be abejo, jaučia 
tą patį. Pakrantis kartais su 
giliu susimąstymu žvalgosi po 
kambarių kampus, kur į savaitės 
pabaigą susimeta dulkių kuokš
teliai. Jis, bę. abejo, griebtųsi 
spuotos, bet jam gaila laiko: per 
t# keletą atliekamų valandų, nuo 
pusryčių ir pietų pasigamįnimo 
sau ir vaikui iki einant į darbą, 
Pakrantis nori žvilgterėti į laik
raštį ir kokios knygos vieną kitą 
puslapį perskaityti. O reikia 
kartais ir laiškus parašyti ir į 
krautuvę nueiti. Jis iš paskuti
niųjų stengiasi šiaip taip išsi
laikyti ant "intelektualinio pa
viršiaus" ir galutinai nepasi-
nerti į palaimintą darbininkiš
kos būsenos stovi, kur daugiau 
niekas neberūpi, kaip tik fab
rikėlis, automobilis ir. <. smuk
lelė. 

Pakrantis nieku būdu negali 
susigyventi su ta mintimi, kad 
sakysime, valgio pasigaminimas 
ar buto valymas būtų produk-
tingas laiko sunaudojimas. Už
tat, pavyzdžiui, virdamas pietus 
sau ir vaikui jis stengiasi vir
tuvės darbą padaryti kaip ga
lint greičiau. 

Valgio gaminimas jam su
teikdavo ir kitokio plauko ne
malonumų. Jei jam tebūtų rei
kėję valgyti išsivirti tik sau 
vienam, jokios ypatingos painia
vas nebūtų buvę: bet pietus rei
kėdavo pagaminti sau ir sep
tynmečiu! Algiui. Prieš Pakran

čių! pradedant kulinarinf darbą 
ir jau juosiantis priekištį, pa
prastai, įvyksta toks pokalbis 
su sūnumi: , 

— Algi, ko tu nori valgyti 

— Kkd žinai, tėveli, aš nieko 
nenoriu, — atsako vaikas išsi
blaškęs, taikydamas savo dide
liu "ganu" į nutūpusią ant kė
dės atlašos musę. 

— Bet reikia ką nors užkąsti; 
ir mama išeidama sakė ... Gal 
kopūstų su lašiniukais išvirti? 

— Ne! — pliaukštelėjo sū
naus "ganas" ir musė pakilusi 
atsitūpė ant lango rėmo. 

— Gal raudonų burokėlių su 
šonkauliukais 

— Ne! 
— Gal makaronų ?... 
— Ne . . .  ž i n a i ,  t ė v e l i ,  g e r i a u  

tu iškepk kiaušinienės su svo
gūnais, žinai, kaip buvai iške
pęs andai. Buvo labai skani: 
dar skanesnė už mamos. 

Sūnaus pagyrimas maloniai 
paglosto , Pakrančio kulinarinę 
savimeilę, ir jis ima skubiai 
ruoštis kepti kiaušinienę. Dujos 
jau dega, štai, čia keptuvė, čia 
kiaušiniai, čia svogūnai, čia rie
balai, čia druska ... Pakrantis 
viską susideda ant stalo ir ima 
ant didelės lentos pjaustyti svo
gūnus. * Jo kiaušinienė tuo ir pa
sižymi, kad jis prideda į ją aibę 
svogūnų. Svogūnai jam ima 
graužti akis, ir jis nė pats ne
pamato, kai vienas kiaušinis nu
rieda nuo stalo ir sodriai telkš-
telėja ant grindų jam prie kojų. 
Jis pusbalsiu svariai nusikeikia. 
Algis, lyg tyčia staiga atsiran
da virtuvėje — jis visada atsi
randa kur ir kada nereikia —•» 
ir su didžiausiu entuziazmu su
šunka: 

Tėveli, kiaušinis nukrito! 
— Aš pats matau, kad nukri

to, — surinka tėvas. — Bėk savo 
musės medžioti! 

Vaikas vėl dingsta iš virtuvė. 
Pakrantis susinervinęs ir keik
damasis širdyje toliau su įnir
šimu pjausto svogūnus ir beria 
juos į keptuyę. Paskum jis su
muša kiaušinius ir dar įdeda 
riebalų. Viskas keptuvėje čirška 
kogražiausiai ir, atrodo, kad 
kiaušinienė išeis tokia, kokią 
mėgsta tėvas ir sūnus. Tuo me
tu Pakrantis atsimena, kad paš
tininkas jau bus praėjęs, ir jis 
nubėga laiptais žemyn pasiimti 
laikraščių. Jis ten neužtruko nė 
kiek: pasiėmė laikraščius ir, per-
žiūrinėdamas antraštes, skubiai 
grįžta į vidų. Gal ten jam krito 

akis koks straipsnis, gal jis 

TREMTIS 
/ 
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REMDAMI TREMTĮ, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UžJURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BĘ LAI&RAŠCIO! 

ten įsigilino į gautą iš draugo 
laišką, bet jis tik tada pajuto, 
kad virtuvėje n£ viskas tvar
koje, kai Algis, pribėgęs timp
telėjo jam už kelnių kišenės ir, 
giliai traukdamas orą į krūtinę, 
surinka: 

— Tėveli, ot skaniai kvepia 
kiaušinienė! 

Pakrantis meta. laišką ir ke
liais šuoliais atsiduria virtuvė
je. keptuvėje iš svogūnų, kiau
šinių ir lašinukų buvo pasidaręs 
didelis juodas skindis, gausin
gai rūkstąs kvapą užimančiais 
juodais dūmais. Pakrantis iš 
susijaudinimo, pykčio ar neži
nios kas daryti, pagauna kep
tuvę/ir išlekia su ja ant mažo 
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balkonėlio, išeinančio į kiemą, 
žaidusieji vaikai jį tuojau pa
mato ir ima juoktis, rodydami 
pirštais. Pakrantis ilgai negal
vodamas užsimoja ir juodą 
sklindį sviedžia jiems ant galvų. 
Tą pačią akimirką jis pamato, 
kad Algis lyg vijurkas ritasi 
laiptais žemyn. Jis įsimaišo | 
vaikų, savo draugų, tarpą, ir 
Pakrantis girdi, kaip jis jiems 
aiškina, kaip jo tėvas kepė kiau
šinienę. Vienas paauglis pasii
ma" popieriaus, suima juodą 
sklindį ir beisbolo laizda teškia 
į jį. Kaip sakoma, visa Pakran
čio kiaušinienė nueina vėjais 
tikrąja to žodžio prasme. 

Jis atsidūsta ir grįžęs į virtu
vę vėl ima ruoštis kepti kiauši
nienę iš naujo. Susijaudinęs Al
gis vėl atsiduria virtuvėje. 

— žinai, tėveli, — kalba jis 
dūsdamas, •— mes padavėme ta
vo kiaušinienės gabalėlį Džano 
šuniukui: jis tik sucypė ir, pa
brukęs  uodegą  nunėrė  į  rūs į . . .  

R&l I5ADIJAS ŠAUKĖ 
ri lE GINKLO 

Karo pradžią ir sukilimas Lietuvoje prieš 10 metų 
/ 

D I R H . . .  
Šiandien penktadienis. Baig

damas darbą svarstau: jeigu ši 
savaitė laiminga, tai rasiu na
muose Dirvą, jeigu šiaip sau, tai 
ateis tik šeštadienį, bet jį beveik 
niekad nevėluoja. A, a! Leng
vai atsidustu, išėjęs iš darbo
vietės, kuri stovi prie žaliuojan
čios, stropiai nušienautos žai
dimo aikštės. Connecticut kal
votos lygumos, jeigu jose nebū
tų visokių plieno griozdų, pri
mena Lietuvos gamtovaizdžius. 
Tai piev'elaitČ, tai neperaugšta 
medžių krūvelė, tai upokšnis, 
žinoma, tokio tyro vandens kaip 
Lietuvos upėse, niekur nerasi. 
Gal tik augštų kalnų kriokliai 
gali Lietuvos vandenų tyrumui 
prilygti. 

Po keliolikos mintičių, paėjus 
elektrinio geležinkelio taku, jau 
mano buveinė. 

Kita diena, kitas doleris, 
vienas' man, kitas dėdei Šamui, 
— sako amerikonai. 

— Ne vien duona žmogus gy
vas, — sako lietuviai. — Penk
tadienio vakaras, šeštadienis ir 
sekmadienis, tai man, — aš pats 
sau pasisakiau. 

Skaitysiu laikraščius, knygas, 
prisiminsiu savo kraštą, galėsiu 
rašyti ir pagaliau jausiuosi žmo
gumi. čia savaitgalis tampa tik
ru atsigaivinimu ir lietuviškai 
artimas žodis, kaip motinos pa
guoda, ramina ilgesį ir bežemio 
klajūno gilias, neužgydomas 
dvasines .žaizdas. 

Priėjęs namų vartelius, žiū
riu į laiškų dėžutę. Taip, laimin
ga savaitė. Jau matau pro dė
ž u t ė s  l a n g e l į  d i d e l ę  r a i d ę  D  . . .  
Vos įtilpusi Dirva, rodos, pra
šosi išimama ir skaitoma. Sku
biai išplėšiau iš dėžutės, kaip 
brangią dovaną. Ji kas savaitė 
atneša ką nors nauja, ką nors 
lietuviškai gaivaus. Kai imu į 
rankas šį sveikos minties ir ty
ros sąžinės. savaitraštį, tai vi
suomet t trupučiuką pasvajoju. 
Jos ryškios ir didelės antraštės 
raidės — DIRVA primena man 
"Vargo Mokyklos" taip artimas 
širdžiai raides, kurių mokiausi 
ant motinos kėliu po verpste, o 
už lango ūžė audros ir rusų žan
daro šešėliai. Dar motulei skai
tyti nepradėjus, aŠ atmintinai 
kartojau: "kas lietuviškai skai
to —• rašo, tas duonos neprašo, 

C-' , • J. ' 
f : ,  V ,  

o kas sveikfcs grūdus tik į savo 
dirvą sėją, tas niekad neištau-
tėja". Ak, kad mes visi lietuviai 
keliais dar kartą galėtum išeiti 
tėvų ašaromis ir krauju nuklo
tus "Vargo Mokyklos" kelius 
bei tik savo dirvos puoselėtum 
grūdus, tai būdami sveiki iš pri
gimties, gyventumėm savo būvį, 
o ne svetimuose mėšlynuose ka-
sinėtumėms... 

"DIRVA". Tai platus Ir gilus 
žodis. Dirva tai sveikų sėklų 

•i. M' ' 

gimtinė, kur auga aukso grūdai. 
Tai platūs pilni kviečių ir rugių 
siūbuoją, kiek akis mato, Lietu
vos laukai. Tai žydinčių žiem
kenčių darnių spalvų sūkuriai. 
Tai gelsvų dulkelių,kvapnūs de
besys, kurie kaip dideli paukš
čių būriai leidžias,; tai čia, tai 
ten ir mezga naujų grūdų bran
duolius. O kaip artimą ir taip 
tyrai gamtiškai suderintą šla
mėjimą girdi, kai nokstančių 
varpų jūras sūpuoja vėjas. Tada 
dirva kalba, siūbuoja, šlama, al
suoja, dega ir tartum, gyvu žo
džiu taria ir džiaugias, kad nuo 
amžių auga ir bręsta savo dievų 
skirtojoj vietoj. 

Gamtoj, gyvas, negyvas gimęs 
auga ir bręsta jam skirtoj ap
linkoj bei būna tuo, kuo jis yra 
gimęs. Tik vargšas žmogus, už
miršęs pastovius gamtos dės
nius, nuolat blaškosi, lyg dvasia 
neturinti vietos. Turbūt dėl to, 
kad žmogus nutolo nuo gamtos, 
žęmėje nėra ramybės... 

Bet svajoti nėra la|ko. Dirva 
pilna visokių žinių — žinelių, 
praturtins mano tautinį lobį. 
Ketvirtame . puslapyje rasiu 
"Mūsų kalbos" skyrelį. Reda
guoja Pranas Skardžius — am
žinas, nenuilstamas ir pats nuo
širdžiausias lietuvių kalbos dai
lidė. Pirmiausia skaitau šį 
straipsnį. Bet šį kartą gerokai 
nustebau. Pranas Skardžius ėmė 
ir išpyškino "Mūsų kalboj 
straipsnį, kaip amerikonai sie
lojasi, ne dėl savo, dėl anglų 
kalbos. Ot manau, kad jie turė
tų savo, tokią gražią, taip tur
tingą išsireiškimais, pačią se
niausią kalbą, tai jie dar geriau 
ją rūpintųsi. O DIRVA būtų 
pats didžiausias su visokiais 
grožinės rašliavos priedais tlien-
r a š t i s . . . .  

R. Aukštuolis 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

Vakarop M. iškvietė keletą 
radiofono mašininkių, kurių rei
kėjo programai perrašyti ir sa
nitarinį skyrių papildyti. 

Tuo metu mums paskambino 
iš vienos rusų neuždarytos lab
daros organizacijos ir pasiūlė 
kulkosvaidžių. Mes su džiaugs
mu pasiūlymą priėmėm. Netru
kus į radiofono kiemą įvažiavo 
sunkvežimis ir mes priėmėm du 
sunkiuosius ir du lengvuosius 
kulkosvaidžius. Mums jų buvo 
net perdaug. Pasilikom sau pu
sę, o kitą pusę prašėm nuvežti 
į radijo stotį, nes iš ten vis 
šaukėsi ginklų. Radijo stotyje 
jau buvo įsitvirtinęs stiprus bū
rys, turėjo jis jau ir susirėmi
mų, bet vis dar trūko ten gink
lų. Pora kulkosvaidžių būtų 
jiems labai pravartu. Bet šofe
ris nesutiko. Jį ir taip jau ap
šaudę, o stotis juk apgulta. 

Tada mūsų juodoji ponia ir 
vėl išėjo į priekį. Jei tik šoferis 
važiuos, ji važiuojanti kartu. 
Šoferis sutiko. Tada mūsų ponia 
pasiskolino iš kieme gyvenančio 
žydaitės baltą apsiaustą, užsi
rišo baltą skarelę ant galvos ir 
atsistojo sunkvežymėje stačia. 
Dabar net jos vyras nebandė jos 
atkalbėti. Gėrėdamiesi žiūrėjom 
į ją, kai sunkvežimis išlėkė į 
gatvę. Stovėjo ant kulkosvaidžių 
galvą iškėlusi, lyg pati "kuni
gaikštienė Gražini* 

Ir jie pravažiavo. Tik vienoje 
vietoje sunkvežimį apšaudė. Lai' 
mingai ir sugrįžo. 

9. SUKOMĖS, KAIP MOKĖJOM 

Dabar radiofonas jau buvo 
virtęs tvirtovė. Nebijojom nei 
viso pulko puolimo. Leitenantas 
L., iš aktyvistų štabo, apmo-
kino kulkosvaidininkus ir pats 
atsisėdo prie sunkiojo, pastaty
to rūmų lange prieš vartus. 
Lengvuosius nukreipėm į užpa
kalinį kiemą. Granatų buketus 
paruošėm tankams sutikti. Ap
linkiniuose namuose stovėjo 
šautuvais ginkluoti postai ir ge
ras būrys ilsėjosi kieme pareng
tyje. Nors būtumėm gafeję at
remti bet kokį puolimą, bet pa
sitaręs su M. įsakiau laikytis tos 
pačios, pelės po šluotą, taktikos: 
nesirodyt rusams, j juos nešau
dyti. Mūsų tikslas buvo išsau
goti radiofoną sveiką, o įsivėlus 
į kautynes galima buvo tik pa
tiems apsiginti. Užtektų vienos 
kulkos per langą į stiprintuvą 
— ir po radiofono. Tada nebūtų 
prasmės nei ginti. 

Radiofono gynimas rūpesčių 
nekėlė, bet su radijo programa 
buvo blogai. Patys nieko neži
nojom ir kitiems nieko pranešti 
negalėjom. O iš visų pusių šaukė 
informacijų. Reikėjo jų surasti. 
Sėdėjom su M. ir fabrikavom 
įvairiausias žinias: kad vokie
čiai žygiuoją pirmyn, kad pro
vincijoje priešas baigiamas su
naikinti, kad Kaunas jau tvir
tai sukilėlių rankose. Tokių ži
nių reikėjo kovotojų nuotaikai 
pakelti. Negalima buvo leisti su
sidaryti įspūdžiui, kad radiofo
nas nieko nežino, kad dirba tilr 
savo galva. O kiek tų pranešimų 

BALYS GRAŽULIS 

iš visur! Kiek reikalavimų ar 
prašymų! 

Iš žalio Kalno pranešė, kad 
kažkur esanti rusų palikta bate
rija. Reikėjo ją pasinaudoti. Pa
pasakojau apie tai būryje bu
vusiam atsargos artilerijos lei
tenantui ir paklausiau ar jis 
negalėtų tuo reikalu užsiimti. 
Jis tuoj išskubėjo ir po kurio 
laiko pranešė, kad bateriją su
radęs, pabūklai tvarkoje, svie
dinių yra, renkąs vyrus ir pra
dėsiąs apmokymą. Bet daugiau 
pranešimų apie baterijos veiklą 
negavau. 

Kažkas pranešė, jog matęs 
rusus verčiant kažkokius miltus 
iš maišų į vandentekio šulinius 
Kleboniškyje. Tikėt ar netikėt? 
Nepatikėsi — tūkstančiai nusi
nuodys. Patikėsi — panika. M. 
apsisprendė šią žinią paskelbti. 
Ir paskelbė. Gal po valandos 
skambina chemijos profesorius 
iš Universiteto Klinikų (jo pa-
vąrdęs neprisimenu), kad jis 
padaręs vandens analizą ir jokių 
nuodų žymių neradęs. Jis prašęs 
žinią atšaukti, nes žmonės per
sigandę, negali nei valgio pasi
gaminti. Bet patikėk, jei nori. 
O gal koks komunistas. 

— Atsiųskit analizo aktą, pa
sirašytą bent kelių žinomų pro
fesorių, tada atšauksiu, — at
sakau. 

Jis sutinka. Po kurio laiko 
skambina, kad jų pasiuntinys 
sugrįžo nepraėjęs. Prašo atsiųs
ti žmogų. Aš nesutinku. Profe
sorius pyksta. Skaito man aktą 
per telefoną, sako pavardes ... 
Viską užsirašau. Bet tai vis ne 
pagrindas atšaukti. Po ilgų 
svyravimų, paragavę vandens 
patys, nutariau atšaukti. 

Negaliu visų tų įvykėlių nei 
suminėti. Padėtis buvo nesmagi, 
neaiški, jokių instrukcijų netu
rėjom, o suktis reikėjo. 

SUKILIMAS PRIEŠ 
KOMENDANTĄ 

Saulei leidžiantis sėdėjom su 
M. direktoriaus kabinete ir ta-
rėmis, kaip, staiga, prapliupo 
šūviai užpakaliniam kieme. At
rodė, kad priešas jau įsiveržė 
į kiemą, žmonės rūmuose pra
dėjo, panikos apimti, bėgioti, 
šaukti. Aš puoliau prie užpaka
linio lango pažiūrėti ir matau, 
kaip grupelė partizanų pleškina 
į orą ir kvatojasi. Surikęs žmo
nėms, kad pavojaus nėra, iššo
ku pro langą. M. šaukia: 

Duok jiems garo! 
Ir duodu! 

Kas nenori paklusti, —- ss-
kau, — teeina velniop! 

Jie aiškinasi, kad norėję šau
tuvus išbandyti. Be to, koks čia 
karas, jei nei iššauti negalima# 
Ir išaiškink jiems, kad šūviai 
gali atkreipti rusų dėmesį. Jie 
t0 visai nebijo, o mūsų uždavi
nys jiems vis dar neaiškus.-

Pasakoju M. apie tai kabine
te, o čia įsiveržia keturi vyrai 
radiofono pasiuntinio vedami. 

—- pforias M., — sako, — mes 
atėjom jūsų prašyti, kad jūs 
perimtumet būrio vadovavimą. 

Mes atėjom čia už tėvynę kovoti,-
o Gražulis mums neleidžia. Ir 
vadu mes ja nerinkom. Pasi
skelbė pats ir dar šūkauja, kaip' 
smetoniniais laikais. Jei bijo 
šauti, tai tegu eina pas mamą 
ir kitiems netrukdo. 

Taip kalbėjo ryte per langą 
šlipęs žmogus. Manyje užvirė 

kraujas, bet M. parodė, kad ty
lėčiau. 

— Pastatykit šautuvus į kam
pą ir ateikit arčiau, pasitarsim^ 

atsakė jis ramiai. 

Jie pastatė. M. atsikėlė, pra
darė duris ir pašaukė kelis vy
rus. 

-— Išnešk šautuvus, — liepė; 
viėnam, o kitiems; — stovėkit 
prie durų! — Tada "sukilėlia-
liams": — Visus areštuoju! Jūs 
žinote, kad kariuomenėje už įsa
kymo nevykdymą ir maištą tei
siama. Partizanų būryje draus
mė dar didesnė. Už neklusnumą 
sušaudoma! Tuojau bus suda
rytas partizanų teismas ir 
būsit nuteisti mirti! 

Vyrai išbalo. Norėjo kalbėti, 
bet. M. neleido. 

— Išveskit į gretimą kamba* 
rį ir saugokit. Bandys bėgti — 
nušaukit! — įsako. 

Juos išvedus M, susijuokė: 
— Velnią čia juos šaudysi, 

bet prigązdint reikia taip, kad 
visą amžių atsimintų. 

Areštuotieji pradėjo verkti ir 
šaukti pasigailėjimo, net koktu 
klausytis buvo. Bet tik po gero 
pusvalandžio M. pas juos nuėjęs 
pasakė: 

— Gražuliui už jus prašant, 
teismą atšaukiau. Bet liksit 
areštuoti iki veiksmų galo. 

Po kurio laiko jie pradėjo 
šauktis manęs. Nuėjau. Pasiun
tinys pradėjo atsiprašinėti ir 
dėkoti, kiti tai darė tyliau. Pas
kui jis ėmė prašyti: 

— Paleisk mus, gražink gink
lus, mes įrodysim, kad niekšai 
nesame. O jei nepaleisi, tai bent 
duok ginklą nusišauti. Vistiek 
juk gyvenimo nebus. 

Smarkių bei tikslingų kovų 
miesto centre iš viso nebuvo. 
Pravažiuojančius apšaudvd a v o 
partizanai, o rusai atsišaudyda
vo. Jie šaudė į kiekvieną įtarti
ną langą ar kiemą, bet sustoti 
kautynėms nesustodavo. 

Kita padėtis buvo priemies
čiuose. Ypatingai sunkios ir 
veiksmingos kovos vyko Šan
čiuose. Ten rusai įsitvirtino ka
puose, pionierių darželyje, ir ka
rių kapuose Aukštuose Šančiuo
se. Kol juos iš ten iškrapštė, 
praėjo ir laiko ir krito aukų. 
Bet svarbiausias Šančių parti
zanų uždavinys buvo neleisti 
persikelti per Nemuną į miesto 
pusę gausioms vokiečių sumuš
toms rusų daliniams. 

(Bus daugiau) 

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). 
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Vytauto Didžiojo Karo Muziejus 
rusų ir vokiečių okupacijų metais 

GEN. STASYS RASTIKIS, 
buv. Lietuvos Kariuomenes Vadas 

(Tęsinys) 

Karo Muziejaus resturacija. 

Zivilverwaltung'o centro įstaigoms vokiečiai iš pradžių 
.užėmę Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų namus (Donelaičio 
gv. Nr. 22a). Tačiau šis pastatas jiems pasirodė esąs per mažas 
ir netinkamas. Pradėjo j ieškoti geresnių patalpų. 

Pats generalinis komisaras Dr. von Renteln atvyko į Karo 
Eliziejų. Jam rūpėjo ir jį įdomavo ne muziejaus eksponatai, ku
rių jis visai nežiūrėjo, bet patalpos. Jos jam patiko, ir čia pat 

• Dr; von Renteln pradėjo planuoti, k&ip jo įstaiga galėtų čia įsi
kurti ir sutvarkyti. ' 

Karo Muziejaus administracija ir Lietuvos Laikinoji Vy
riausybė padarė žygių, kad Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus 
patalpos tam nebūtų panaudotos. Ar tų žygių paveikti ar dėl 
kitų priežasčių, vokiečiai atsisakė nuo V. D. Karo Muziejaus pa
talpų ir Zivilverwaltung'o centrą įkūrė Lietuvos užsienių rei
kalų ministerijos ir žemės banko rūmuose, Vienybės aikštėje. 
•' r , Tai buvo vienintelis atsitikimas, kada pats generalinis ko-

, piisaras buvo Įžengęs į Karo Muziejaus patalpas. Daugiau jis 
Čia nė vieną kartą nepasirodė. 

Restanruojant Karo Muziejų, jo administracija susilaukė 
iš vokiečių įvairių reikalavimų. Vieni jų pareikšti betarpiškai 
muziejaus vadovybei, kiti perduoti jai per pirmąjį generalinį 
tarėją gen. P. Kubiliūną. 

Buvo įsakyta nuimti nuo Laisvės Statulos piedestalo pa
rašus apie mūsų kovas Klaipėdos krašte 1923 m. ir apie Lietuvos 
kariuomenės pergalę prieš bermontininkus ties Radviliškiu 1919 
m. Įsakyta pašalinti Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jan
kaus bronzinį biustą iš Karo Muziejaus sodelyje buvusios pa
minklų — biustų alėjos. Didžioje Muziejaus salėje Lietuvos ka
riuomenės pulkų skyriuje turėjo būti pašalintos visos foto nuo
traukos, visi trofėjai ir schemos apie mūsų kariuomenės kovas 
prieš vokiečius — bermontininkus, ir išimti visi eksponatai, vaiz
duojantieji lietuvių kovas su vokiečių kryžiuočių ir kalavijiečių 
ordenais. 

Panaikintas visas skyrius apie lietuvių sukilimą Klaipėdos 
krašte ir apie vokiečių nacionalsocialistų su jų vadais Neumann'u 
ir Sass'u bylą Lietuvos kariuomenės teisme. Iš Karo Muziejaus 
bokšto varpų muzikos turėjo būti išimta (izoliuota) melodija 
"Lietuviais eame mes gimę, lietuviais norime ir būt". 

Po vienų prieš vokiečius nukreiptų patriotinių demonstra
cijų, pasibaigusių Karo Muziejaus sodelyje prie Nežinomojo 
Kareivio kapo, Karo Muziejaus viršininkas gen. Nagius gavo raš
tą iš paties generalinio komisaro Dr. von Renteln, draudžiantį 
Karo Muziejaus sodelyje griežti arba giedoti Lietuvos Himną 
"Lietuva Tėvynė mūsų". 

Rašte griežtai pabrėžta, kad už Sio įsakymo nevykdymą 
atsakys pats gen. Nagius. Kartu nurodyta, kad ateityje ypatin
gais atvejais Tautos Himnas galės būti leistas griežti arba gie
doti, bet tik paties Dr. von Renteln leidimu. 

Vokiečiams baisu buvo net vadinti mūsų Tautos Himno 
tikruoju vardu, ir jie degradavo jį, vadindami "Lietuvių tautinė 
giesmė". 

Vieton pirmųjų okupantų prisodintų, kur reikia ir kur ne
reikia Lenino, ir ypatingai Stalino, figūrų, biustų ir portretų, ku
rie, bolševikams pabėgus, lietuvių buvo tuoj pašalinti ir sunai
kinti, naujieji okupantai pradėjo reikalauti, kad visur būtų Hit
leris. 

Sunku buvo muziejaus administracijai tokiose sąlygose 
tvarkytis, ir ji, norėdama išgelbėti visą Karo Muziejų, vienur 
kitur turėjo daryti, kaip malum necessarium, nedidelius kom
promisus. 

Elgtasi labai atsargiai: kad nebūtų įžeisti mūsų pačių 
tautiniai jausmai, kurie vokiečiams, kaip žiauriems okupantams, 
buvo labai nepageidaujami, ir kad būtų galima nors šiek tiek 
sumažinti vokiečių Zivilverwaltung'o didelį nedraugiškumą Vy
tauto Didžiojo Karo Muziejui, kuris labiau, negu bet kuri kita 
vieta Lietuvoje, buvo likęs lietuvių tautine šventove, visų mūsų 
tautinio atsparumo simboliu ir patriotinių jausmų šaltiniu. 

Karo Muziejus buvo ne tik nemaloniu krislu, bet net ne
pageidaujamu basliu vokiečių Zivilverwaltung'o akyse. Tame vo
kiečių Verwaltung'e, kurio langai rodė tiesiai į čia pat pašonėje 
esantį Lietuvos V. D. Karo Muziejų, ne vieną kartą svarstytas, 
kaip šį muziejų panaikinti, ir kartu apgailestauta, kad tai ne
padaryta pirmomis karo dienomis, bet leista lietuviams bolševikų 
išniekintą Vytauto Didžiojo Karo Muziejų vėl restauruoti. 

Muziejaus vadovybė, visa tai žinodama, turėjo daryti vie
ną kitą nacionalsocialistus raminantį žygį, kad tik jų nepalanku
mas nepavirstų audra prieš Karo Muziejų. 

Vienos šoninės salės viena siena buvo paskirta Lietuvos 
santykiams su iVokietija atvaizduoti, čia turėjo būti pakabintas 
ir Hitlerio portretas, buvo pakabinta citata iš Hitlerio kalbos, 
kurią jis buvo pasakęs vokiečių — rusų karo pradžios, proga, ir 
kurioje jis minėjo bolševikų įsiveržimą į Lietuvą 1940 birželio 
15, ir kodėl tada Vokietija negalėjusi padėti Lietuvai. 

y Čia pat pakabintos ir kelios foto nuotraukos iš Lietuvos 
nepriklausomybės laikų, kada Lietuvos ir Vokietijos valstybei 
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Jau spausdinamas „ Lietuvių Tautosakos Lobynas" 
Greit bus pusmetis, kaip ren

kama prenumerata "Lobynui" 
išleisti. Jo redaktorius — leidė
jas Dr. J. Balys susitarė su 
Dirva dėl knygos spausdinimo. 
Spaustuvė jau gavo visus rank
raščius ir pradėjo darbą. Knyga 
bus atspausdinta apie rugsėjo 
mėn. pabaigą. Pirmos dvi "Lo
byno" dalys bus vienuose vir
šeliuose, turės apie 200 spaudos 
puslapių ir susidės iš dviejų sa
varankiškų knygų: pirmoji 
"Dvasios ir Žmonės1', antroji 
"Liaudies Magija ir Medicina". 
Tolimesnis "Lobyno" leidimas 
pareis nuo to, kaip seksis su 
pirmosiomis. 

Kaip galima buvo numatyti, 
prenumeratorių arba šio darbo 
rėmėjų atsirado neperdaugiau-
sia. Iki šiol surinkta tik apie 
pusė pinigų, kiek kaštuos kny
gos atspausdinimas, nors Dirva 
apsiėmė spausdinti už savikai
ną, t. y. be pelno. Prenumerata 
dar bus priimama iki rugsėjo 
mėn. pabaigos, kol knyga bus 
atspausdinta ir tada jos kaina 
bus atitinkamai padidinta. Lais
vam pardavimui liks labai ma
žai egzempliorių, nes knygos bus 
atmušta maždaug tiek, kiek bus 
prenumeratorių, galvojant, kad 
kas dabar ja nesidomi, tai ne
sidomės-ir vėliau. 

Kas domisi mūsų tautosaka ir 
nori prisidėti prie jos leidimo, 
kviečiami pasiskubinti "Loby
ną" užsiprenumeruoti. Pinigus 
($2.00) prašoma siųsti tiesiog 
leidėjui: Dr. Jonas Balys, India
na University, Bloomington, In
diana. Jei kam bus patogiau, 
galima prenumeruotis pas įga
liotinius, kurių yra didesnėse 
lietuvių kolonijose, būtent: 

Amsterdam, N. Y.: J. Čyvas, 
306 E. Main 3t. 

Brooklyn, N. Y.:* "Gabija", 
340 Union Ave. 

Baltimore, Md.: Kazys Bra-
dūnas, 1325 Glyndon Ave. 

Cleveland, Ohio: "Dirva ir 
Balys Gaidžiūnas, 1234 E. 89 St. 

Chicago, 111.: Jonas Paplėnas, 
4416 So. Hermitage Ave. 

Cicero, 111.: Ona Zailskienė, 
1819 So. 50 Ave. 

Dorchester, Ma$s.: Dzidas 
Giedraitis, 1615 Dorchester Ave. 

Detroit, Mich.: Vladas Pauža, 
5344 Burlingame Ave. ir Vladas 
Minelga, 1610 W. Scotten St. 

Waterbury, Conn.: Vladas 
Varneckas, 2157 No. Main St. 

Toronto, Canada: "Tėviškės 
žiburiai" Adm., 941 Dundas St. 
West. 

PRENUMERATORIŲ 
ATSILIEPIMAI 

Siųsdami leidėjui prenumera
tą, daug kas dar prideda ir laiš
ką. Juose pareiškiama įdomių 
minčių. Štai keletas tokių nuo
monių, paimtų ir prenumerato
rių laiškų* 

• Sugalvojai puikų dalyką. Tau
tosakos leidinių mums be galo 
reiki^. 

Vyt. Alantas, Detroit, Mich. 

• Esu laimingas bent skatiku 
galėdamas paremti Tamstos taip 
didelį ir mūsų tautai taip bran
gų darbą. 
A. Am brazlūnafe, Waukegan, 111. 

• Nuoširdžiai linkime pasiseki
mo, bet esamose sąlygose tas 
bus labai slinku. 
J. Budrys, gen. kon. New Yorke 

vyrai bei diplomatai viena ar kita proga, kaip^ ir visų kitų pasau
lio valstybių vyrai, turėdavo susitikti ir kalbėti. Pakabintas gen. 
m jr. Schroeder'o fotografija, kuris 1919 m. pradžioje 
per lietuvių kovas bolševikais daug padėjo lietuviams, bendra
darbiavo su Lietuvos kariuomenės vadu gen. Silvestru Žukausku 
ir buvo apdovanuotas mūsų Vyčio Kryžiumi ir kūrėjo — sava
norio medaliumi. 

Tarp šių fotografijų dominavo dlttelis paveikslas, vafwla» 
vęs, kaip per vienus vokiečių kariuomenės manevrus Vokietijos 
prezidentas feldmaršalas von Hindenburg sveikinosi su. Lietuvos 
karo atstovu Vokietijoje gen. št. pulkininku K. Škirpa. Tarp visų 
šių foto nuotraukų buvo dar viena, vaizdavusi Lietuvos kariuo
menės vadą gen. St. Raštikį, Lietuvos diplomatinį atstovą Ber
lyne ministerį K. Škirpą ir pik. Čepą priėmime pas Hitlerį 1939 
m. balandžio menesį, kada greta beveik visų Europos Amerikos 
ir Azįjos valstybių ir Lietuva turėjo pasiųsti savo delegaciją | 
Berlyną. 

Toje pačioje sienoje dar iškabintos dvi karo veiksmų (vie
na iš 1919 m.) schemos. Visa tai buvo Vytauto Didžiojo Karo 
Muziejaus duoklė naujam okupantui nors šiek tiek jį nuraminti. 

žymiai vėliau tame skyriuje dar atsirado ir lietuvių drau
go gen. m j r. Just portretas. 

Vokiečių okupacijos metu V. D. Karo Muziejuje buvo la
bai populiarus ir lankytojų mielai lankomas, taip vadinamas 
"raudonasis kampelis". Vienoje salėje foto paveikslais atvaizduo
ta, ką rusai bolševikai žadėjo lietuvių tautai, ir ką jie mums 
davė per vienerius pirmosios okupacijos metus. Buvo labai daug 
pačių bolševikų padarytų foto nuotraukų, kaip jų komisarai ir 
lietuviai raudonieji kvislingai per mitingus žadėjo Lietuvos liau
džiai ištisus aukso kalnus; kaip jie šoko ir linksminosi Lietu
voje; kaip buvo gabenami į Maskvą lietuviai išdavikai prašyti, 
kad Maskva "pasigailėtų" Lietuvos ir ją priimtų prie Tarybų 
Sąjungos; kaip tie savo tautos išdavikai Kremliuje šmeižė savo 
tautą; kaip jie Maskvoje buvo apipilti gėlėmis. 

Greta šių paveikslų čia pat buvo surinkta kita foto nuo
traukų serija — šimtai išžudytų lietuvių patriotų lavonų Pravie
niškių koncentracijos stovykloje, Dr. žemgulio ir kitų Panevėžy 
nužudytų lietuvių gydytojų sužaloti lavonai, Rainių miškelyje 
sadistiškai nužudytų Telšių kalėjimo kalinių lavonai ir kankinimo 
įrankiai, Zarasuose nužudytų lietuvių kūnai ir t.t. ir t.t. 

Taigi, vienoje pusėje Stalino saulė, antroje pusėje mirtis; 
vienur laimingi pažadai, kitur krūvos lavonų; vienur kalnai rau
donų gėlių, kitur klanai lietuvių kankinių kraujo; vienur džiaugs
mas ir šokiai, kitur laidotuvės ir ašaros; vienur besišypsantieji 
Stalinas ir Paleckis, kitur žiaurūs enkavedistai ir mongolai; vie
nur propagandoje komunizmas, kitur realybėje mirtis ir Sibi
ras. 

Visos šios foto nuotraukos darė didžiausį įspūdį, ir prie 
jt? visada stovėdavp būriai labai giliai susimąsčiusių muziejaus 
lankytojų. 

(Bus daugiau) 

• Labai džiaugiuos Tamstos 
drąsia iniciatyva ir linkiu kuo 
geriausios sėkmės tame sunkia
me, bet taip labai reikalingame 
darbe. Kartu tenka ir apgailes
tauti, kad mūsų tautosakos rin
kimo ir jos skelbimo darbas, — 
svarbus visai mūsų tautai, — 
užkraunamas vienam žmogui. 
Dvasinė tautos stiprybė nema
žiau svarbu už politinę nepri
klausomybę. 

P. Gaučys, Chicago 

• /Tamsta darai drąsų žygį pre
numeratos keliu išleisti savo 
knygas. Liflkiu gero pasisekimo 
toj srity, kurioj čia gan dauge
liui teko rfusvilti nagus. 
Kazys Pakštas, Pittsburgh,Pa. 

• Nuoširdžiai vertinu Tamstos 
pastangas išsaugoti ateičiai mū
sų folkloro turtus. Tamstos pa
sirinktas kelias yra pats tikriau
sias: knygos, nors ir negausiu 
tiražu išleistos, pasklinda pla
čiame pasaulyje ir išsilaiko jas 
mylinčiose rankose ilgus dešimt
mečius, net šimtmečius, ko ne
galima tvirtinti apie rankraš
čius, kuriems gali grėsti įvai

rūs pavojai. Linkiu ištesėti už
simotus uždavinius ir išeiti nu
galėtoju iš visų lauktinų^ Sun
kumų. 
V. čižiūnas, Spring Walley, N.Y. 

• Džiaugiamės, kad bus išspaus
dinta knygų apie lietuvių tauto
saką. Seniai tokių knygų jau 
laukiame. 

Nukryžiuoto Jėzaus SesėMs, 
Brockton, Mass. 

• Labai apsidžiaugiau Jūsų su
manytuoju "Lobynu". 
Kazys Bradūnas, Baltimore, Md. 

• Labai dėkoju Jums už rūpestį 
išleisti tautosakos dalykėlius. 

Dr. Juožas Kriaučiūnas, 
Detroit, Mich. 

• Džiaugiuosi Jūsų ryžtu ir pa
stangomis išleisti tautosakinių 
tekstų. 

A. Mažiulis, Brooklyn, N.Y. 

• Ai, kaip blogai, kad nėra jo
kio kultūrinio Lituanistikos 
centro, kuris Jums padėtų, t. y. 
suorganizuotų leidimą, o dabar 
Jūs turite tokiems niekams gaiš-
tL 

#. Orint aite, Chicago, 111. 

• Nesmagu, kad kaip tik šiuo 
laiku, kada turime rašė jų ir 
jaučiamas didžiausias knygų 
trūkumas, nebeturime knygų 
leidėjų ... Tai skaudu, tokioje 
turtingoje šalyje ... 

Anis Rūkas, Chicago, 111. 
(Bus daugiau) 

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 Utaion Ave. 

Brooklyn 11, N.Y. 

Knyga 128 psl., kaina 1.25 

Naujas žodynas. 
V. Peteraičio 

"Mažasis lietuviškai • angliškas 
žodynas" 

Kaina $2.00. 

JAV senatoriai pas Franco Ispanijoje. Ten lankkėsi senatoriai Henry Cabott Lodge, Jr., J. K .  
McFall, Owen Brewster, H. A. Smith, B. Hickenlooper, A. Wiley (visi respublikonai) ir J. Spark-
man (demokratas). Jie kalbėjosi apie Ispanijos bendradarbiavimą vakarų gynimosi sistemoje. Po 
to Ispanijoje lankėsi admirolas Shermann ir susitarė dėl Amerikos bazių Ispanijoje (norą Pran
cūzija ir Anglija tam smarkiai priešinasi, girdi, bendradarbiavimas su Franco režimu duos gerą 
įrankį bolševikų priešingai propagandai). Po to adm. Shermanas lankėsi Italijoje ir sekmadienį 
būdamas pasirengęs grįžti lėktuvu į Washingtona, staiga mirė nuo širdies smūgio. 

GERIAUSIAS PIRKINYS šiais laikais? žino
ma, elektra! Kada pragyvenimo kaina šiame 
plote, kur mes veikiame nuo 1939 mą£ų PA
KILO daugiau kaįp 78%, vidutinė elektros vie
neto, kurį mes tiekiame namų reikalams, kaina 
NUKRITO 24 %! 
VARTOTOJŲ APRŪPINIMAS geriausiu ir 
ekonomiškiausiu elektros patarnavimu visada 
buvo mūsų tikslas daugiau kaip per pusšimtį 
metų. šiandien nuolatinė elektros naudingumo 
pažanga teikia geresnį gyvenimą už pigesnę 
kainą... augštesnį gyvenimo lygį visai apy
linkei. 
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Smulki intrigėlė 
Vienybe 29 numeryje (1951 

m. liepos men. 20 d.) yra įdėtas 
pranešimas, pavadintas "Įdomus 
ALTS susirinkimas", kuriame 
rašoma štai kas: * 

Ryšium su delegato faportU, buvo 
pakelti kai kurie klausimai. Pavyz
džiui, susirinkimo dalyviams rūpėjo 
išaiškinti, kokį laikraštį ALTS sei
mas parinko tautininkų organu. De
legatas Kiaune pareiškė, kad tokio 
nutarimo seimas nepriėmęs. Be to, 
šiame susirinkime J. Ginkus pareiš
kė, kad jis tebeinąs ALTS centro 
iždininko pareigas ir kad apie naujo 
iždininko išrinkimu jam niekas* Ui* 
pranešęs. 

Vėliau, susirinWmo' dalyvių po
kalbiuose paaiškėjo, kad prieš kurį 
laiką New Yorke įvykęs "slaptas" 
susirinkimas, kuriame Dirvos redak
torius V. Rastenis pranešęs apie "ak
cinės spaudos bendrovės" organiza
vimą. šiam projektui griežtai pasi
priešinęs J. Ginkus, ir atsisakęs būti 
renkamas į komitetą, tai "bendrovei" 
organizuoti. Ginkaus motyvas buvęs 
toks: jeigu V. Rastenis nori organi
zuoti spaudos bendrovę, tai yra jo 
privatus, o ne sąjungos reikalas, ku
riam Bačiūno ūkyje įvykęs ALTS 
seimas nedavęs sankcijos. .Girdi, 
ALTS seime buvo kurta Spaudos ir 
Informacijų Komisija ne vieno ku
rio nors laikraščio, bet visos tautinės 
spaudos reikalais rūpintis. Apleisda
mas tą "slaptą" susirinkimą, J. Gin
kus, be to, V. Rasteniui dar taip 
pareiškęs: "Nedrįsk apie tai rašyti 
Dirvoje, nes aš viešai išeisiu..." 
Kokį įspūdį V. Rasteniui padarė šis 
Ginkaus "ultimatumas'\ nežinia, bet 
Dirva apie tą susirinkimą nieko ne
parašiusi. t 

Kiekvienam, net ir aplinkybių 
nežinančiam skaitytojui savai-. ... . -1» . 
me matyti, kad tai yra specia
liai "sufrizuotas" pranešimas, 
tikslu sukelti neaiškumų bei įta-
rimų, jog "kažkas keista ir ne
paprasta dedasi". Todėl laikome 
savo pareiga aiškiai ir atvirai 
nurodyti, kas čia kur slepiasi. 

Prieš tai, kol Vienybės redak
torius ir leidėjas Juozas Tyslia-
va viešėjo Chicagoje, toki "fri
zuoti" pranešimai „apie ALTS 
seimą rodėsi Chicagos Sandaroj, 
o dabar, kai jis pagaliau grįžo į 
Brooklyną, štai tokios rūšies 
"informacija" pasirodė ir Vie
nybėje. Pažymėtina taip pat, 

; kad šiuose pranešimuose di
džiausias dėmesys kreipiamas 
vis į spaudos reikalus, stengian-

' tis komprimituoti kiekvieną su
manymą, siekiantį, kad lietuvių 
tautinė srovė sukurtų stipresnę 
savo spaudą, nesitenkindama at
sitiktine privačiai leidžiamų laik
raščių malone ar nemalone. 

Kaip žinoma, Vienybės leidė
jas visada buvo priešingas, jei 
tik kas suminėdavo, jog Am. 
Liet. Tautinei Sąjungai reiktų 
turėti "savo organą", vadinasi 
laikraštį, kuris būtų visiems ži
nomas, kaip ALT Sąjungos ir 
apskritai tautinės lietuvių sro
vės nusistatymų reiškėjas. Ko
kiais motyvais tas priešinima
sis paremtas, nėra reikalo 
nagrinėti. 

Prie to reikia pridėti, jog toks 
pats pasipriešinimas pasireiškia 
ir prieš sumanymą apskritai 
tautinės srovės spaudą organi
zuoti stipresniais ir platesniais 
pamatais. Kada, kaip paskuti
nysis seimas vieningai pasisa
kė, esamoji padėtis spaudos sri
tyje yra laikoma vienu iš svar
biausių tautinės veiklos trūku
mų, toks priešinimasis prieš 
kiekvieną sumanymą padėčiai 
pagerinti yra lyg ir noras, kad 
tautinė srovė ir jos organizacija 

vegetuotų bes tinkamesnių prie
monių savo veiklai plėsti. Kas 
yra priešingas organizacijos 
veiklos priemonių stiprinimui, 
be abejo, netenka organizacijo
je pasitikėjimo, ir tuo tegalima 
paaiškinti tą aplinkybę, kad Vie
nybės leidėjo J. Tysliavo kandi
datūra nebuvo paminėta į jokius 
ALTS organus, žinoma, nuomo
nių skirtumai, ypač dėl tokių 
neprograminių dalykų, © dėl 
priemonių bei darbo metodų, yra 
visai nenuostabus dalykas. Lo
jalūs organizacijos nariai, dėl 
tokių skirtumų likę mažumoje 
paprastai lojaliai pasiduoda 
daugumos sprendimui, šiuo at
veju tačiau kyšo tendencija "at
sigriebti" smulkaus kalibro in-
trigėlėmis. 

Kad tftis Reikalais suintere
suotieji skaitytojai nebūtų klai
dinami, laikome pareiga minimo 
Vienybės pranešimo gandeliuo
se atskirti faktus nuo prasima
nymų bei tyčia prikergtų aliu
zijų. 

1. ALTS seimas nenutarė pa
rinkti tą ar kitą laikraštį ALTS 
organu ir tuo pasitenkinti. Tai 
faktas. Referuodamas artimiau
sių S-gos uždavinių apžvalgą, 
buv. S-gos valdybos II vicepir
mininkas V. Rastenis pabrėžė, 
kad to ar kito laikraščio pasirin
kimas organu, jei ir būtų žings
nis į priekį nuo dabartinės pa
dėties, tai nebūtų visiškai pa
tenkinamas sprendimas, kadan
gi reikalinga siekti sukurti visą 
tautinės srovės spaudos sistemą 
ir tam tikslui turėtų būti ku
riama platesnio masto bendrovė 
artimiausiame kontakte su ALT 
Sąjunga. 

Tam uždaviniui studijuoti bei 
vykdyti išrinkta Spaudos ir In
formacijos Komisija, kuri Są
jungos valdybos pritariama bei 
padedama jau pradėjo tai daryti. 

2. J. Ginkus, buvęs ALTS iž
dininkas, dėl ligos seime neda
lyvavo, bet žino, kad seimas įvy
ko, taigi žino, kada jo kadencija 
pasibaigė, ir, be abejo žino, iš 
spaudos, o taip pat iš tiesioginių 
šaltinių, kas yra išrinktas į Są
jungos valdybą, kas išrinktas 
iždininku ir kuo išrinktas pats 
J. Ginkus. Taigi J. Ginkaus pa
reiškimas, esą, jis to nežino, at
rodo, arba gali būti tik prama
nytas, arba tai yra jo koks nors 
pajuokavimas* bet ne rimtas 
tvirtinimas. 

3. New Yorke nebuvo jokio 
"slapto" susirinkimo, o pasitai
kius progai, buvo sukviestas in
formacinis susirinkimas asme
nų, kurie gyviau domėjosi spau
dos klausimu. Kviečiamųjų sąra
šą sudarė A. Sodaitis su J. Gin-
kum. Susirinkime Spaudos ir 
Inf. Komisijos vicepirm. V. Ras
tenis painformavo daugiau kaip 
80 susirinkusių asmenų, kas yra 
daroma spaudos reikalų organi
zavimo srityje ir tas informa
cijas išgirdusieji vieningai pa
reiškė, kad pagaliau ALT Są
junga stojo į tikrą kelią šiam 
klausimui spręsti. Kilo mintis 
jau čia pat numatyti keleto as
menų komisiją, kuri pasiruoštų 
organizuoti steigiamosios ben
drovės akcijų platinimą New 
Yorke, kai tas platinimas bus 
oficialiai pradėtas. J. Ginkus bu
vo pasiūlytas į tą komisiją. Jis 
tačiau, kiek pagalvojęs, pareiš

kė, kad be formalaus susirinki
mo nenorįs sutikti įeiti į bet ko
kią komisiją, kad paskui kas 
neprikaišiotų. Kadangi reikalas 
nebuvo labai skubus (bendrovės 
akcijų platinimui formalumai 
dar teberengiami), tai ir sutik
ta, kad tas reikalas formaliai 
bus vėliau sutvarkytas. Visų 
susirinkusiųjų pageidavimas bu
vo, kad J. Ginkus ir Pr. Narvy
das, kaip praktiškai vietos są
lygose patyrę organizatoriai, į 
tokią komisiją įeitų. J. Ginkus 
tikrai patarė tuo tarpu komisi
jos sąstato neskelbti, iki tai ne
bus sudaryta formaliau, "kad 
kas nepriekaištautų". Apie jo
kius "ultimatumus", žinoma, 
nebuvo nei kalbos. 

4. Jokių kalbų apie tai, kad 
spaudos bendrovės organizavi
mas yra "V. Rastenio privatus, 
o ne Sąjungos reikalas, kuriam 
ALTS nedavęs sankcijos" nebu
vo ir nebuvo joms pamato, ka
dangi : 

a) spaudos bendrovę organi
zuoja visai ne V. Rastenis, o 
Sąjungos seimo tam tikslui iš
rinkta komisija, Sąjungos val
dybos pritariama ir remiama, 

b) steigiant tą bendrovę turime 
galvoje ne vieno kurio laikraiš-

čio reikalai, bet Visos tautines 
spaudos reikalai — spaudos, ku
riai leisti bendrovė ir kuriama, 
c) bendrovė numato leisti ati
tinkamą žurnalą ir numato per
imti Dirvos leidimą bei plėsti 
leidinių sistemą iki reikiamo 
laipsnio. Dirvos leidimas numa
tytas perimti todėl, kad tai lai
koma esant tikslinga numatytų 
užsimojimų plane ir kad V. Ras
tenis, iki šiol vadinamais priva
čiais pagrindais daugiausiai į 
jos leidimą įsikinkęs, nedaro jo
kių kliūčių tokiam perėmimui, 
o priešingai — siekia jam suda
ryti kopalankiausias sąlygas. 

Apie eventualų kokių kitų 
laikraščių leidimo perėmimą tuo 
tarpu nėra kalbos, kadangi bū
simoji bendrovė nesikesina jokio 
laikraščio "nusavinti*' prieš'jo 
leidėjų norą. 

Nei J. Ginkus nei kas kitas 
kalbamame informaciniame su
sirinkime apie šį organizavimą 
nieko panašaus, ką Vienybe iš 
neva kažkokių pokalbių pasiga
vusi skelbia, nepareiškė, o jei ir 
būtų kas pareiškęs, tai toks pa
reiškimas būtų visai klaidingas. 
Vienybės redaktoriui tatai ma
nome, yra labai gerai supranta
ma, todėl "iš pokalbių" pynimas 
prasimanymais ataustų infonrja-
cijų atrodo nieku nepateisina
mas. 

gyviai statosi namus ir rūpinas vaikais 
Gyvuliams rūpi ne vien pa

kankamai maisto surasti, nuo 
priešų apsiginti, bet ir namus 
pasistatyti. Yra gyvulių, kaip 
ir žmonių, kurie namų nesista-
to, o gyvena kur nors lindynėse, 
po medžiais arba ir visai atvi
rame lauke. Jie vieną dieną gy
vena čia, kitą — ten. Bet yra ir 
tokių, kurie statosi namus ar 
lizdus. Yra net puikių statybi
ninkų, yra mūrininkų/dailidžių, 
inžinierių ir yra net mokančių 
siūti, sukti, austi, lipdyti ir 
pjaustyti. Visa tai jie daro be 
rankų, vieni snapu, dantimis, 
kiti kojomis. Vieni išsikasa olas 
ar susisuka lizdus ir juose vi
sada gyvena; kiti pasidaro na
mus tik tada, kai reikia vaikus 
auginti. O kai kurie pasistato 
net ištisus miestus: iškasa grio
vius, supila pylimus ir daug 
įvairių trobų pasistato. 

Kai kurie gyvuliai puikiai 
rausiasi žemėje ir namus įsitai
so po žeme. Pavyzdžiui, kurmis 
žemėje iškasa ilgus kelius, ku
rie eina į visas šalis ir net ke
letą kartų kryžiuojasi; keliai 
susieina kurmio name, kuris pa
darytas iš žemių. Jei žiūrėsime 
į jį iš oro, tai jis atrodo pana
šus į kupstą. Kupste kurmis įsi
taiso miegamąjį, aplink kurį ei-

-i: 

THE LORAIN 
BANKING (0. 

CONDENSED STATEMENT OF'CONDITION 
AS OF CLOSE OF BUSINESS JUNE 30, 1951 

- A S S E T S -

Cash on Hand and in Banks * .$ 2,583,943.29 
United States Government Obligations 4,280,804.00 
State, Municipal and Other Bonds and Securities, 

including Stock in Federal Reserve Bank, 
Less Reserves 8,661,301.05 

Loan and Discounts 5,396,832.74 
Banking Premises, Furniture and Fixtures .... 34,000.00 
Other Resources 4,969.56 

TOTAL $15,381,850.64 

- L I A B I L I T I E S -

Capital Stock 300,000.00 
Surplus and Undivided Profits 555,943.17 
Reserves 100,000.00 0&5,943.17 
Deposits 14,381,995.74 
Dividends Payable July 1,19§1 ., 15,000.00 
Other Liabilities 28,911.73 

TOTAL . ,|15,381,850.64 

Member 

.Federal Reserve 

Still The Best Investment 

u. s. 
Sayings Bonds 

Member 

Insurance Corp* 

Federal Deposit 

na kelios eilės kelių, viena vir
šuj kitos, ir yra panašios į žie
dus, arba ratus. Iš aukštutinio 
rato į žemutinį eina penki ke
liai. šiais keliais kurmis eina į 
aukštesnįjį ratą, o iš jo į savo 
miegamąjį. Kambariuko sienas 
kurmis sulygina, o apačioje pa
sitaiso guolį, išklodamas jį la
pais ir samanomis. Jame kur
mis, išskyrus medžiojimo laiką, 
visuomet guli. Medžioti kurmis 
eina tris keturis, kartais ir pen
kis kartus per dieną. Toli jis 
nevaikščioja: nedaugiau kaip 
dvidešimt ar trisdešimt metrų 
nuo savo namo. Išsikastu že
mėje keliu jis bėga medžioti va
balų ir kitų smulkių gyvių, ku
riais jis minta. Reikalui ištikus, 
kurmis gali labai greit išsikasti 
naujų kelių. Sako, kad purioj 
žemėj kurmis kasdamasis gali 
taip greit bėgti, kaip kad van
deny žuvis plaukti. Į upelius ir 
raistus kurmis išsikasa atskirus 
kelius. Kurmiai moka net šuli
nius išsikasti. Vienas senas kur
mis, medžiotojas pasakoja, kad 
kartais net savo nemaly išsika
sęs gilų šulinį, į kUrį lyjant pri
bėga vandens. Giliai žemėje šu
linys ilgai neišdžiūsta ir kurmis 
visada turi vandens. 

A u s t r a l i j o j e  g y v e n a  
nedideli gyvuliukai, kuriuos va
d i n a  a n č i a s n a p i a i s .  
Taip vadina dėlto, kad ančiasna-
pio snukutis visai panašus į an
ties snapą. Ir kojos tokios, kaip 
anties, todėl jis labai gerai plau
kioja. Gyvena ančiasnapis upės 
krante, išsikasęs ilgą olą. Gale 
olos, įsitaiso guolį, į kurį veda 
du keliai: vienas iš vandens, ki
tas iš kranto. Tais keliais an
čiasnapis gali eiti, kur nori: į 
vandenį, ar į krantą. Keleiviai 
pasakoja matę ančiasnapių olų 
iškastų labai gudriai ir labai 
ilgų — net apie 14 metrų ilgio. 
Vaikus augina ančiasnapiai sa
vo olose. 

Kartais žemėj įsikasti moka 
ir kai kurie paukščiai. Pavyz
džiui, jūros paukščiukas, vadi
namas kirveliu, lizdą 
taisosi žemėje. Kai ateina laikas 
dėti kiaušinius, jieško minkš
tesnės žemės ir suradęs ima 
kasti olą. Patinas kasa, o patelė 
tik padeda. Kasdamas paukš
čiukas nieko nemato ir negirdi. 
Medžiotojai pasakoja, kad tuo
met kirvelį galima esą ranko

mis sugauti. Iškasa virš metro 
olą, kurios gale pasidaro lizdą, 
ir antrą olą,' kad pavojui ištikus 
galėtų išsigelbėti nuo priešų. 

Sunku suprasti, kokiu būdu 
įsirausia f žemę gyvatės. Gy
vuliai įsikasa kojomis ir nagais, 
paukščiai nagais ir snafru. Bet 
kuo kasasi gyvatės? O yra gy
vačių, kurios iš tikrųjų įsikasa 
į žemę. Jamaikos saloje (Ame
rikoje) yra daug geltonųjų gy
vačių. žmonės jų nebijo, nes jos 
nenuodingos. Kartą vienas dar
žininkas matęs, kaip iš krūvos 
minkštų žemių išlindusi gyvatS. 
žemė buvusi neseniai atvežta 
daržo lysėms pilti. Daržininkas 
stebėjosi, kokiu būdu į žemę pa
tekusi gyvatė. Iškapstęs krūvą 
žemių, rado vidury susisuktą 
gyvatės lizdą. Gyvatė, matyti, 
kasėsi olą galva, bet žemes lau
kan traukė visu kūnu. 

Yra taip pat ir sraigių, kurios 
lizdus darosi akmenų uolose. 
Vandenynų krantuose marmuro 
uolose galima rasti lyg grąžtu 
išgręžtų skylučių. Tai sraigių 
uolos. Jas sraigės pasidaro tam 
tikru būdu: jos leidžia iš savęs 
putas, o tosios putos, lyg rakš
tys, išėda akmenį. 

Vandenynuose yra mažyčių 
gražių sraigių, vadinamų ak-
mendaužėmis. Nors ši sraigė 
maža ir trapi, bet gali akmenis 
gręžti. Ypač ilgas olas jos pa
sidaro gipso uolose. Šioji sraigė 
turi plonus tvirtus dyglius. Ji 
įkimba į uolą ir lyg koks grąžtas 
pamažu sukdamasis aštriais dyg
liais trupiną uolą. Dirba ji ilgai, 
bet pagaliau pasidaro skylelę 
gyventi. Toje skylelėj pasislepia 
ji ir nuo priešu 

, J. Miškinis 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

MARGUTIS 
Įsteigė kompozitorius 

b 
A. VANAGAITIS 

Kaina metams $2.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai. 
6755 Šo. Western Ave. 

Chicago 36, 111. 

DETROITO LIETUVIŲ VISUOMENĖJE 

600 BROADWAY LORAIN, OHIO 

• Amerikos Lietuvių Balso De
troite radio klubas pakvietė ra
dio valandėlės meno vadovu ak
torių Justiną Pusdešrį, kuris iki 
šiol sėkmingai reiškėsi vietos 
lietuvių scenos darbe. 

• lietuviškos radio valandėlės 
metu praeitą šeštadienį, liepos 
14 d., buvo gražiai paminėta 
Dariaus — Girėno tragiško žu
vimo 18 metų sukaktis. Teisėjas 
Uvickas davė glaudų šio gar
bingo skridimo Lietuvon vaizdą. 
Montažą "Prisiminkime Litua-
nicą" parašė ir režisavo akt. J. 
Pusdešris, o vykusiai suvaidino 
meno kolektyvo nariai H. Rau-
by, J. Kriščiūnas, A. Gubilas ir 
pats autorius. 

• Skautų tautinių šokių grupė 
vadovaujama p. Zaganevičienės, 
dalyvauja iškilmingame Detroi

to miesto 250 metų jubiliejaus 
minėjime, įvykstančiame liepos 
28 dieną Belle Island saloje. Ma
lonu pastebėti, kad Tarptautinio 
Instituto direktorė Mrs. DeGrel-
le, įvertindama lietuvių dalyva
vimą, pareiški, jog pastarieji 
sudaro šventes programos pa
grindą. 

• Pu veiklūs Detroito skautai, 
V. Pileika ir L. Gerulaitis, iš
vyksta į kariuomenę. Skautų 
vietininkija praėjusį šeštadienį 
surengė jiems išleistuves. 

Tą pačią dieną įvyko ir kun. 
Kluonio išleistuvės, kuris iš
vyksta Vokietijon studijuoti. 
• Praėjusį sekmadienį įvykęs 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Detroito skyriaus pikni
kas — gegužinė sutraukė ne
mažą bfbri svečių. 
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IDĖJŲ LIKIMAS 
Idėjos turi savą istoriją. Jos 

gimsta, vystosi, pažangėja arba 
nustoja savo reikšmės ir jėgos. 
Ar yra bendras likimas visoms 
idėjoms? Ar galima būtų jį iš
reikšti viena formule? 

Dažnai būdavo išreiškiama 
mintis, jog idėjos jėga negali 
būti sutriuškintos. Idėja, esą, 
galinti būti paslėgta, bet ne su
traiškyta. Panaši mintis gali 
asocijuotis su tikėjimu į "per
manentinį progresą", josios -mis
tiniame vaizde. Bet jeigu duotoji 
idėja siekia judėjimo, priešingo 
idealo progresui? 

Neseniai pasirodž i u s ia m e 
straipsnyje, pavadintame "Ga
lingiausioji pasaulyje idėja", vi
suomenės veikėjas amerikietis 
Chester Bowles, tarp kitko rašo: 
"Lėktuvai, kariniai laivai ir tan
kai dar niekad nesugebėjo su
naikinti, net ir blogos idėjos ... 
"įfisa žmonijos istorija įrodo, jog 
^ėja gali būti nugalėta tik vie-

Ebūdu, būtent, geresnės idė-
5". 

Bet tikrumoje žmonijos isto
rija įrodo visiškai ką kitą. Idė
jos gali būti "užmuštos" ir jėga. 
Jeigu klaidingosios idėjos pro 
|presyviame istorijos judėjime 
f|ugalimos tikrųjų arba teisin
gesnių idėjų, tai istorija taip pat 
žino atsitikimų, kada teisinges
nės idėjos užleidžia vietą blo
gesnėms idėjoms, daugiau ar 
mažiau 'neteisingoms idėjoms. 
Idėjoms, gali būti tiesiog už
mirštamos, ir net ilgam laikui, 
— kad paliktų vietos regresy
viai tuštumai. Idėjų istorija yra 
intymiai surišta su bendrąja 
žmonijos kultūros istorija, ir 
todėl lygiai taip pat sudėtinga, 
kaip ir pastaroji. Istorinės for
mulės paprastumas pernelyg 
dažnai liudija prieš jos teisin
gumą. •* 

Bet pirmiausiai reikia susi
tarti dėl terminų ir kvalifikaci
jų. Klaidų istorija ne retai būna 
žodžių istorija, žodžių sumaišy
mo ir neteisingos terminologi
jos istorija. 

Idėjos gali būti teisingos ir 
neteisingos. Idėjos būna tikslios 
bei apytikrės. Idėjų esama 
mokslinių, filosofinių, religinių, 
moralinių, aprašymo, diagnozo 
bei prognozo idėjų. Idealai gali 
būti socialiniai ir politiniai. Jos 
gali būti programinės bei poli
tinės. 

Istorija buvo kurta, daugiau 
ar mažiau, jėga bei prievarta. 
Visuomenės, režimai, materia
linės bei moralinės vertybės bu
vo griaunamos jėga ir prievarta. 
Buvo griaunamos civilizacijos. 
Idėjos gruvo, likvidavosi arba 
buvo užmirštamos ar tai tiesio
giniais prievartos aktais arba 
visuomenių gyvenime jėgos vei
kimo pasekmėmis. 

Taleiranas sake, jog durtuvais 
galima, esą, padaryti, visa, kas 
patinka, bet sėdėti ant jų neį
manoma. Šio pasakymo esmėje 
glūdi tai, jog nuolatinis jėgos, 
ir tik jėgos, pavartojimas nega
li sugyventi su pastovaus eg
zistavimo galimybe. Buvo laikai, 
kad karas buvo laikomas nor
malia padėtimi, o taika —1 per
trauka tarp karų. Kai jėga pa
daro savo darbą, ji "ramiai" 
gali likti rezerve kaip grėsmė 
tolimesniems veiksmams. 

• * » 

Idėjos dažnai asocijuojasi su 

J. Delewsky. Vertė A. Mironas. 

Idėjų istorija. — Buddizmas, krikščionybė, mahome-
tonizmas. — Arabų civilizacijos likimas. — Barba
riškumas. — Demokratinė idėja. — Demokrotijų liki
mas. — Pirmiau ir dabar. — Naujojo barbariškumo 

užmačios. 

materialiniais interesais. Bet 
intelektualinėj ir moralinėj sri
ty idėjoms gali būti pritaikyta 
tam tikra autonomija. Tokiems 
yra religinės idėjos ir mbksli-
nės tuštumos idėjos. 

Religiniai persekiojimai, reli
ginė neapykanta, religiniai ka
rai ne kartą istorijoje užmuš
davo tikėjimą bei išnaikindavo 
religines parapijas, bažnyčias ir 
sektas. Idėjos buvo likviduoja
mos jėga ir prievarta. 

Indijoje, dar prieš keletą am
žių pr. Kr., buddizmas, kaip nau
jas tikėjimas, sukilo prieš ofi-
cialinę religiją — braminizmą. 
Valdantieji braminai ėmė perse
kioti buddistus ugnimi ir kala
viju. Buddizmas buvo išnaikin
tas Indostane. Jis išsilaikė tik 
Ceilono saloje. Dėka pabėgėlių 
— immigrantų buddizmas išsi
plėtė už Indijos ribų — Tibete, 
Himalajuose, iš dalies Kinijoje 
ir Japonijoje. Pačiame gi Indo
stane religinė buddizmo idėja 
buvo išnaikinta jėga. 

Krikščionybės istorija žinojo 
žiaurius sektų ir reformistinių 
judėjimų persekiojimus. Buvo 
s u n a i k i n t i  k a  i n i s t a i ,  
krikščioniškoji sekta, gyvavusi 
dar viduramžiuose, ir kuri, tarp 
kitko, tikėjo, jog Senojo Įstaty
mo perskyrimas, traktuojąs 
Adomo ir Jievos buvimą rojuje 
ir Jievos gundymą velniu, esąs 
suklastotas ir įvestas į Įstatymą 
paties šėtono. Išnaikintas buvo 
albigiečių judėjimas ir sugriau
ta jų civilizacija. Inkvizicija už
smaugė reformistinio judėjimo 
galimybę Ispanijoje. Hugenotų 
persekiojimai Prancūzijoje už
gniaužė jų judėjimą ir plitimą. 
Išnaikintas husitų judėjimas 
Čekoslovakijoje. U ž g n i aužtas 
reformistinis Savonarolos judė
jimas Florencijoje. 

Mahometonizmo istorija taip 
pat pažįsta dramatinę kovą tarp 
ortodoksijos ir laisvos minties 
plėtimosi arabiškame pasaulyje. 

Yra žinoma, jog Viduram
žiuose arabų civilizacija igijo 
spindėjimo, kokio nežinojo tam
sūs Europos amžiai. Arabų dėka 
išsaugota nemaža antikinės kū
rybos veikalų ir kaikurie iš jų 
pasiekė mūsų laikus tik arabų 
vertime. Arabai kultivavo gam
tamokslį, mediciną, filosofiją. 
Tam tikrą laikotarpį arabų (ir 
žydų) gydytojai kone monopo-
liškai palaikė sveikas antikinės 
medicinos tradicijas, tuo pat 
laiku tobulindami šio mokslo 
techniką. 

Arabų mokslininkai (jų skai
čiuje ir alchemikai) padarė eilę 
atradimų tokiose, pav., moksli
nėse disciplinose, kaip optika ir 
chemija, žinomas arabų filoso
fas Averroes antroje Viduram
žių pusėje turėjo didelės įtakos 

minties išvystymą, švietimo 
srityje laisvoji mintis nesusto
davo net prieš religinių koncep
cijų kritiką. Muzulmonų orto
doksija tuo susirūpino ir pradė
jo žygį prieš laisvamanybę ara
biškame pasaulyj. Užėjo žiaurių 

persekiojimų era. Laisvoji min
tis buvo užgniaužta. Mokslinei ir 
filosofinei kultūrai buvo suduo
tas nebepataisomas smūgis. Nuo 
tol prasidėjo arabų civilizacijos 
smukimas, žinoma, paveiktas ir 
kitų faktorių. Barbariškumo jė
ga sutriuškino laisvos kritikos 
ir laisvo tyrinėjimo idėją. 

• * • 

Istorija žino barbariškumo 
atgimimo periodus kultūrinėse 
visuomenėse. Tarp įvairiausų 
priežasčių, vaidinančių rolę kul
tūros degradacijoje, jėgos ir 
prievartos veikimas užima toli 
gražu ne paskutinę vietą. Tada 
žūsta progresyvios idėjos, o jų 
tarpe ir mokslinės bei techninės 
idėjos. , 

Antikinio pasaulio griuvimas 
ir barbariškumo įsigalėjimas 
yra pasekmė, iš vienos pusės, 
jėgos bei prievartos laimėjimo 
Romos cezarizmo iškilime ir po 
to sekusioje visuomenės demo
ralizacijoje, ir, iš kitos pusės, 
išorinio barbarizmo agresijos jė
gos. Bendros kultūros smukimas 
tapo taip pat smukimu mokslo, 
žuvimu ir užmiršimu idėjų, kaip 
mokslinių, taip ir padedamųjų 
anuose Viduramžiuose, 

Pirmoje Viduramžių pusėje 
mokslas patyrė ne tik savo vys
tymosi sustojimą, bet ir moks
linio senoviškumo aktyvo už
miršimą. Teologinė koncepcija 
užgniauždavo mokslines idėjas. 
Yra žinomas viduramžiškas po
sakis, anot kurio, "mokslai yra 
teologijos tarnai". Taigi pat ži
noma kokių persekiojimų su
laukė žemės judėjimo idėjos 
gynėjai arba apgyventų planetų 
kiekio idėjos šalininkai. 

Pagal tūlą tradiciją, Galilėjus, 
inkvizicijai reikalaujant, atsisa
kė nuo "eretiškos" idėjos apie 
žemės sukimąsi, sušukdamas "O 
vis dėlto, ji sukasi!" Vargu ar 
šis gražus padavimas atitinka 
tiesą. Tai buvo jau Renesanso 
epocha ir viduramžių pabaiga, 
kada valdovai, tironai ir net Po
piežiai taikėsi su nauja progre
so dvasia, ir kada jie mėgdavo 
žibinti savo dvarus, apsupdami 
juos, kaip, pav., Popiežius Leo
nas X, literatais, poetais, daili
ninkais ir mokslininkais. Su Ga
lilėjum inkvizicijos kalėjime 
buvo elgiamasi gerai, ir moksli
ninko išsižadėjimo formulė, ma
tyt, buvo paprastas formalumas, 
tarnaująs tik tikintiesiems nu
raminti. 
"*Bet tai, jog dar šioje naujes

nėje epochoje Galilėjus buvo pri
verstas nužemintai atsižadėjimo 
ceremonijai, parodo, kaip moks
linę idėją, eilės amžių laikotar
pyje* galėjo spausti religinė in
stitucija, besiremianti jėga. 

Vidurinieji Amžiai žinojo taip 
pat pramonės technikos smuki
mą ir jos laimėjimų senovėje 
užmiršimą. Barbariškumo epo
choje buvo užmiršti metalo ga
mybos būdai, praktikuotieji an
tikiniame pasaulyje. Bujojo tik 
geležies metalurgija, reikalinga 
karui, t. y. barbariškam jėgos Į respublikose; kova tarp sociali-

panaudojfiftui. Mineralogija taip 
pat smuko. Senovėje naudingų 
mineralų gavimas iš kasyklų 
pasiekė žymaus išsivystymo ir 
požeminių darbų technika sto
vėjo žinomoje aukštumoje. Ka
syklų eksploatacija įgavo stam
bios pramonės formas, prime
nančias naujausios epochos pa
siektas formas, bet su vergų 
darbo pritaikymu. Vėlesnėje vi
duramžiško barbariškumo epo
choje daugelis kasyklų eksploa
tacijos "receptų" buvo užmiršti, 
daug kasyklų apleista, prieta
ringa vaizduotė apgyvendino jas 
dvasiomis, pavojingomis darbi
ninkams. Tik naujaisiais amžiais 
prieita prie daugelio apleistų vi
duramžių kasyklų eksploatavi
mo. 

Demokratinės idėjos likimas 
žinomas, žūdavo demokratiniai 
režimai, būdavo amžiams už
mirštamas demokratinis idealas. 
Jėga užmušdavo, nuslopindavo 
laisvės režimus, politinė demo
ralizacija buvo ardančios jėgos 
atrama ir, iš kitos pusės, laisvės 
netekimo pasekmė. 

žūdavo demokratijos senovės 
Graikijoje, ir įsiviešpatavo ti-
ranijos. Režimus keitė nauji re
žimai, ir jėgos veikimo mecha
nizmas buvo šaukiamas savo mi
sijai atlikti kovoje tarp sociali
nių grupių; parapijų, klasių, jog 
senovės istorikai ir filosofai — 
Platonas, Aristotelis, Polibijus 
— formulavo savo rūšies "isto-
rinų ciklų įstatymą" politinių 
režimų pasikeitime. Polibijus, il
gą laiką gyvenęs įkaitu Italijoje 
(II a. pr. Kr.) ir žavėjęsis ro
mėnų konstitucija, numatė, ta
čiau, romėnų respublikinio reži
mo kritiką, ir kaip tik atitin
kant ciklų įstatymus. Po šimto 
metų cezarizmas visiškai už
smaugė antikinę demokratiją. 
Jėga darė savo. 

Daugelio amžių bėgyje demo
kratija likdavo tolimu atsimi
nimu. Demokratinė idėja likda
vo užmarštyje. 

Realioje įvykių eigoje istorija 
nežino begalybės. Idėjos gali žū
ti ir atgimti. Istorijai, juk, me-
sian iškas progreso regėjimas 

galų gale" nenustoja buvęs pa
prasčiausiu regėjimu.' 

Demokratinė idėja triuškiną-
ma jėgos, pavartotos, kurios 
mažumos. Respulikiniai bei lais
vės trokštantieji elitai dažnai 
sunaikinami. Prievartai pagal
bon ateina politinė demoraliza
cija. Masės ir visa visuomenė 
auklėjamos pavergimo ir servi
lizmo mokykloje. Ir veikia iner
cijos dėsnis. 

Tačiau demokratijos idėja ne
buvo visiškai užmušta. Ji "mer
dėjo" ilgų amžių bėgyje. Marci-
lijus Paduvietis vystė net "vi
suomeniškos sutarties" idėją. 
Kovoje tarp Popiežiaus ir pa
sauliečių valdžios kartais būda
vo remiamasi "tautos teise". Ir 
nors Viduramžių juristai — net
gi Renesanso juristai — studi
javo teisę pagal cezarizmo ir 
imperatoriaus valdžios trakta
tus, tačiau romėnų respublika-
nizmo tradicijos kiek įkvėpdavo 
laisvės kovotojus italų vidur
amžio srityse. Viduramžiuose 
Italija žinojo demokratinio tipo 
respublikų gana ilgą egzistavi
mą. Jose buvo tos pačios kovos 
formos, kaip ir senovės graikų 

Reika l ing i  garant i jų  
čia skelbiami asmenys skubiaif. KU1NKIS, Jonas, gim. 1889 

reikalingi garantijų atvykti į 
JAV. Garantijos parašą gali 
duoti ir ne JAV piliečiai. Apie 
sutikimą duoti parašą tuoj rei
kia pranešti BALF'o centrui. 

RĖKLAITIS, Gustavas, gim. 
1901 m. (German ethnic), Na
talija, žmona, gim. 1904 m., An
na, duktė, gim. 1925 m., Metha, 
duktė, g. 1937 m., Lydija, duk
tė, gim. 1941 m. Adr. Staatl. 
Wohnheim, Heidenheim / Br., 
Germany. 

BALTRŪNAS, Gasparas, gim. 
1902 m. (invalidas), DP Schule, 
Neuburg/Donau, Germany. 

GUZIKAS, Petras, gim. 1921 
m., (invalidas). Adr. DP Schule, 
Neuburg/Donau, Germany. 

JANUŠAUSKIENĖ, Magdale
na, gim. 186a m. Adr. Alter-
sheim, Hotel Chiemsee, Prien, 
Germany. 

PALIULIONYTĖ, Jadvyga, 
gim. 1889 m. Adr. Alterscheim, 
Hotel Ghiemsee, Prien, Germa
ny. 

ČESYS, Augustas, gim. 1889 
m., Teofilija, žmona, gim. 1892 
m. IRO polizei, Bad-Richenhell, 
Germany ̂ 

NAUJOKAITYTĖ, Adelė, gim. 
1896 m. IRO DP Lager, (13b) 
Bad Aibling, Germany, US zone. 

NAUJOKAITYTĖ, Magdale
na, gim. 1863 m. IRO DP Lager, 
(13b) Bad Aibling, Germany, 
US zone. 

m., (aklas), Margareta, gim. 
1897 m. IRO Blind School, Neu
burg/Donau, Germany, US zone. 

RIMŠA Petras g. 1907 m. Bro
nė, gim. 1909 m., Juozas, gim. 
1933 m., Edvardas, gim. 1938 
m., Jonas, gim. 1943 m., Ado
mas, gim. 1946 m., *Vytautas, 
gim. 1931 m. (jam reikia atski
rai garantijos). Adr. Lager 
Wehnen, Oldenburg, Post Ofen, 
Germany, Brit. zone. 

JEGERIS Voldemaras, gim. 
1906 m. (German ethnic), He
lena, gim. 1909 m., Benediktas, 
gim. 1930 m., Irena, gim. 1931 
m., Angelika, gim. 1936 m., 
Adolfas, gim. 1940 m., Alfredas, 
gim. 194S m., Brigita, gim. 1951 
m. Adr. (14b) Fueramoos, Kr. 
Biberach/Riss, Germany, US 
zone. 

ŽUKAUSKAS, Liudas, gim. 
1895 m. (invalidas). Adr. Flie-
gerhorst, (13b) Memmingen, 
Germany, US zone. 

LECIENĖ, Ona, Adr. Wohn-
lager Zoo, Hamburg 36, Germa
ny. 

GURINSKAITĖ, Magdalena, 
Ar. Wohnlager Zoo, Hamburg 
36, Germany. 

KRIAUSA, Edmundas, gim. 
1901 m., Magdalena, gim. 1914 
m., Pranas, gim. 1932 m., Gin
tautas, gim. 1941 m., Valdima-
ras, gim. 1940. ABROMOVI-
ČIUS — KRAUSAITĖ, Mėta, 
gim. 1981 m., Leonas, gim. 1949 

nių grupių, klasių, luomų, dar
bininkų kvalifikacijų, politinių 
partijų, partizanų uzurpacijos, 
režimų permainų, laisvės žuvi
mo, tiranijų laimėjimo, respubli
kinių konstitucijų atgimimo, jų 
naujo kritimo, užkariautojų įsi
galėjimo, ir 1.1. 

Anglijoje kai kurios privile
gijos ir laisvių garantijos pra
džioj buvo dovanojamos kariš
kos valdžios feodaliniams baro
nams, dalyvavusiems normanų 
Anglijos užkariavime. Paskui 
"Didžioji Laisvių Charta" pata
po juridiniu aktu, kuris priminė 
nelaisvoms tautoms apie jų tei
ses. Vėliau Anglijoje laisvių pri
vilegijos buvo išplėstos ir kitoms 
klasėms. Demokratinio idealo 
žiežirba Europoje, maitinama 
klasinės senovės tradicijomis, 
palaikė laisvės viltis. Įvykių įta
koje, kaip despotizmo ekscesai 
ir religiniai persekiojimai, šis 
judėjimas augo. De la Boeti, 
Prancūjijoje, parašė savo garsų 
pamfletą apie "Savanorišką ver
giją". Kruvini hugenotų perse
kiojimai Prancūzijoje pagimdė 
ir persekiojamųjų literatūrą, tu
rinčią liepsningus šaukimus ko
von su politiniu despotizmu, ir 
kurioje vystėsi naujos nūdienės 
demokratijos idėjos. "Tėvai — 
piligrimai", imigravę | Naująjį 
Pasaulį ant "Maylower" denio, 
skelbė šias naujas idėjas, kurios 
vėliau Amerikoje kūrybiškai iš
sivystė. Patobulintas demokra
tinių idėjų kompleksas paskui 
imigravo per okeaną atgal į 
Europą, kur jis pasidarė svar
biu demokratinio tikėjimo šal
tiniu Prancūzijoje periode prieš 
Didžiąją jų Revoliuciją. 

Demokratinė idėja jgavo nau
ją gyvybę civilizuotame pasau
lyje. Ar tai reikštų, jos likimas 
dabar galutinai apdraustas? 

Visiškai ne. Kaip tik dabar 

demokratija pergyvena mirtiną 
galimo žuvimo pavojų nuo nau
jojo barbariškumo, žengiančio 
po tarnavimo idealui kauke ir 
planuojančio politinį pasaulio 
pavergimą, pasaulio, kuris ken
čia, tarp kitų piktybių, stoką 
elito, politinę žymios masių da
lies demoralizaciją ir garbini
mą netikrų ideologijų. Demo
kratija vėl gali būti užmušta 
jėgos ir prievarta. Ir dabar ten
ka kovoti prieš tamsias jėgas 
ir prieš jų išstatomas priekin 
tamsias ideologijas. Turi būti 
auklėjamos masės ir, deja, kai 
kurie intelektualiniai elitai. 

Dėstydamas savo mintį, Bow
les primena apie būtinybę, ko
vojant dėl laisvės, neužmiršti ir 
kitų socialinių problemų, kurias 
turi žmonija. Tai teisinga. Bet 
teisinga ir tai, jog saugojimas 
atkariautos žmonijos laisvės, tai 
labiausiai neatidėliotinas esamo 
istorinio momento reikalas. Pa
vergto pasaulio, kur demokrati
nė idėja bus užmušta, jokie so
cialiniai pertvarkymai neišgel
bės žmonijos nuo bąviltiškos de
gradacijos. 

m. Abramovičiams reikia at* 
skiros garantijos. Visų adresas: 
Wohnlager Funktum, Mamburf 
48, Germany. 

VASIALKA, Eduardas, gim. 
1925 m. 14, rue Joseph Ferry, 
Villerupt, (M et M.), France. 

PRANĖNAS — PRANEVI
ČIUS, gim. 1914 m. Prasteryd 
22, Box 347, Alingas, Sweden. 

LATKAUSKAS, Jonas, gim. 
1919 m. (German Ethnic), Lidi
ja (žmona), gim. 1918 m., Al
fredas, gim. 1940 m., Brigyta, 
gim. 1947 m. Adr. Hanau, Rat-
henau 25, Germany. 

PETRAITIS, Adolfas,- jjfiin. 
1898 m., Marta (žmona) gim. 
1907 m. Adr. Hanau, R. Koch 
str. Reg. Lager, Germany. 

MULERIENĖ Melita, g. 1910 
m. (German Ethnic), (duktė), 
Karina, gim. 1944 m. Adr. Ha
nau, R. Kochstr. .16 L., Ger
many. 

čEKANAVIčIUS, Antanas, 
gim. 1921 m., Magdelena (žmo* 
na) gim. 1932 m., Karolis, gim. 
1950 m., Gediminas, gim. 1951 
m. Adr. Hanau, R. Kochstr. 16a, 
Germany. 

RAMONAITIENĖ, Ona, gim. 
1908 m. (German Ethnic) našlė, 
(sūnus), Emanuilas, 1940 m. 
Adr. Hanau, R. Kochstr. Reg. 
Lager, Germany. 

RAMONAITYTĖ, Meta, gim. 
1933 m. (German Ethnic). Adr. 
Hanau, R. Kochstr., Reg. Lager, 
Germany. _ 

SLIESORAITIS, Mykolai," 
gim. 1920 m. Adr. Memmingen, 
Regierungslager, Bl. 1, Zim. 204, 
Germany. ; . . -

ENDRIUKAITIS, Jonas, gim, 
1904 m. (German Ethnic), žmo
na, Lydia, gim. 1906 m., Ed
mundas, gim. 1939 m., Eleną, 
gim. 1942 m., Gilbertas, gim. 
1943 m. Adr. Ingolstadt, El-
brecht Kaserne Bl. d. Germany. 

STATKEVIČIUS, Bronė, gim. 
1924 m., Stefa, gim. 1946 na., 
Leonas, gim. 1951 m. Adr. In
golstadt, Elbrecht Kaserne Bl. 
D., Germany. 

PIJUS, Albertas, gim. 1910 
m. (German Ethnic), Magdele
na, gim. 1911 m., Leonas, gim, 
1933 m., Loreta, gim. 1940 m* 
Ona, gim. 1943 m., Morta, gi% 
1946 m., Povilas, gim. 1948 m. 
Adr. Schnelldorf 22, KMfti 
Feuchfangen, Germany. 

PIJUS, Ignas, gim. 1905 
(German Ethnic), Magdelena, 
gim. 1912 m., Marija, gim. 1934 
m., Kazimieras, gim. 1939 m. 
Adr. Schnelldorf, Postort )0, 
Kreis Feuchfangen, Germany. 
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Užsisakantieji ii anksto laikomi knygos garbės prenume
r a t o r i a i s  •  U ž s i s a k y d a m i  i i ą  k n y g ą  r e m i a m e  T r e m t i ,  
vieninteli lietuvtiką laikraltf, leidžiamą Vokietijoje, ir Į ' , 

prailginame jo iisilaikymą |3|pĮJETįĮK • 

KNYGA JAU BAIGIAMA RINKTI IR BUS IŠSPAUSDINTA 
DAR ŠIŲ METŲ GEGUŽES MĖNESIO GALE IR VISIEMS «r 

UŽSISAKIUSIEMS BUS TUOJ ISSIUNTlNtTA 

KNYGOS KAINA — 4 DOLERIAI 

Amerikoj knyga užsisakoma per TREMTIES atstoyf: 

STEPONAS NASVYTIS, 4579 W. 157 ST. 
CLEVELAND 11, OHIO 

Užsisakant sinčiami ir pinigai — 4 doleriai ' 
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' A. A. L. MAŽONIENĖ 
Skaudžios tremties ir sunkios 

ligos išvarginta šių metų liepos 
mėn. 20 d. Clevelande mirė Liu
cina Dovoina Silvestravičiūtė — 
Mažonienė. Ji yra aušrininko 
Mečislovo Dovoinos Silvestravi
čiaus brolvaikė. 

Velionė yra gimusi 1884 m. 
sausio mėn. 16 d. Lesčių dvare, 
Kauno apskr. 1904 m. baigė 
Mintaujos gimnaziją, vėliau Ki
jevo universitete įgijo farma
cijos asistento laipsnį. 1912 m. 
ištekėjo už vaistininko Kazi
miero Mažono. 

Pirmojo Pasaulinio karo aud
ra Mažonų šeimą buvo nubloš-
kusi Rusijon. Grįžę Lietuvon 
kurį laiką gyveno Kaune, o nuo 
1924 m. jau pastoviai Mažonai 
gyveno Klaipėdoj, čia L. Ma
žonienė dirbo įvairiose labdary
bės draugijose. Paguosti, padėti 
vargšams ji buvo visuomet pa
lanki. 

Už meilę ir paramą jaunimui 
1934 m. velionė buvo apdova
nota Lietuvių Studenčių Filiae 
Samogitiae Korporacijos garbės 
ženklais. 

1940 m. bolševikams pirmą 
kartą užėmus Nepriklausomą 
Lietuvą ir 1944 m. antru kartu 
okupuojant daug lietuvių trem
tinių Klaipėdoj, Mažonų namuO«-
se, rado nakvynę, maistą, globą, 
o neretas ir pinigais buvo su
šelptas. 

Būdingas velionei, kad ir toks 
įvykis. Sykį, jau geroką būrį 
bėglių priglaudus, naktį, atsi
radus dar vienam, Mažonienė 
iš pradžių truputį lyg ir susi-
ihąstė, bet tuojau su jai įprasta 
lypsena atsiliepė: "Jei sugul-

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
•09-12 Society for Saving Bid. 

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

|IŪ8ų specialybe 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

Taip pat popieriuojame arba 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

dem 15, tai sutilps dar I* 16, 
Tamsta". 

Net ir trertity, Vokietijoj, jau 
netekusi viso savo turto, pa
skutinėmis savo žirnių ir bulvių 
atsargomis dalindamasi, surengė 
18-kai lietuvių tremtinių, visai 
kolonijai, bendras kūčias. 

Xabai gaila, kad didysis a. a. 
L. Mažonienės noras — grįžti 
Nepriklausomon Lietuvon neį
vyko, nes Jai teko amžina po
ilsio vieta Clevelando Kalvarijos 
kapinėse. 

M. Ą 

VILNIEČIŲ DRAUGIJA 

Liepos 27 d. Clevelande gy
venantieji Vilniaus krašto lie
tuviai turėjo savo susirinkimą. 
Išrinkta valdyba: Adv. Lazdinis 
— pirmininkas, Kazys Gaižutis 
ąrV. Olseika —- nariais. 

Nutarta kas mėnesį daryti 
susirinkimus ir juose skaityti 
paskaitas Vilniaus krašto pro
blemomis. 

GERB. M. K., 2597 E. 92 St. 

Siuo adresu rašytas laiškas 
nepasiekė adresato. Tokį adresą 
redakcijai davęs asmuo prašo
mas nurodyti adresą tiksliau. 

' v i  

ČIURLIONIETEI 

Aldonai Stempužienei ir Čiurlionio ansamblio pirmi-
mininkui Juozui Stempužiui, sulaukus sūnaus Lutę— Po
vilo, geriausius sveikinimus siunčia r 

Čiurlionio ansamblis 

MfcMpa 
s-

P A D Ė K O S  
Giliai sujaudinti ir sužavėti 

maloniu patarnavimų mūsų my
limai a. a. Liucinai Mažonienei, 
Laidotuvių namų direktoriams 
Dellai Jakubs ir William Jakubs 
reiškiame didžią padėką. 
Kazimieras Maionis ir giminės 

4 
švento Jurgio parapijos kle

bonui kun. V. Vilkutaičiui ir dr. 
įcun. K. širvaičiui už pamaldas 
Ir dvasinį patarnavimą a. a. Liu
cinai Mažonienei, širdingai dė
kojame. 
Kazimieras Mažonis ir giminės 

Filmų aiškinimas ir įvairūs 

didinimai iš negatyvi}. Galite 

gauti geriausių Kodak filmų. 

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

N A U J I E N A  

JUOZAS KRUMINAS 

NAKTIS VIRŠUM 
ŠIRDIES 

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

kite šiuo adresu: 

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

PARDUODAMAS NAMAS 

Nupigintas — švarus, 7 kamb. 
gasinis šildymas, gražus kiemas, 
arti prie šv. Jurgio bažnyčios. 
Taip pat parduodami valgomojo 
kamb. baldai, vaiko lopšys, mė
lynas fotelis — pigu. 

IS56 East 68 St. 

RKO Keith's 105th 
Liepos 25-31 d. "THE FROG

MEN" su Richardf Widmark. 

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

3 SEIMŲ NAM^ĮH* 
su baldais, geroj vietoj. Be to, 
atskirai parduodami geri langai. 

J. Petrošius, 3741 E. 93 St. 

P R A N E Š I M A S  
apie lietuviškas mašinėles ir 

plokšteles „ 

Jau gavau rašomasias 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 teisybė. 

Ta pačia progft pranešu visiėms, 
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 AVfc, 
Chicago 36, 111. 
Tel.: WEntworth *4576. 

KIRPĖJĄ DOVYDAUSK* 
\ v  

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

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 

THE SUPERIOR FOUNDRY 

3542 East 71st St. VU.3-8000 

JONAS G. 
EOLTEB 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd 
Telef.: POtomac 1-6899 

PayJAore? 

CLEVELAND-TRUST 
PERSONAL LOANS 

A R E  L O W - C O S T  

E A S Y  T O i A R R A N G E  
• i' ^ J -7^ 

no 

MONCRIEF 
'*»*> ŠILDYMO IR 

gEI ORO VĖSINIMO SISTEMA 

— 

z 
G A S AŠ1" 

ANGLIS^ 
NUĖJUS ' 

THE HENRY FURNACE CO.,  Medina, Ohio 

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO'Š Cool BASEMENT 

Išpardavimas! 
NAUJAS PIRKINYS! 

Mezginiais apvedžioti 

4 3PARDUODAUĮA 

Efiektrinte Šaldytuvas, geram 
stovy, beveik naujas. 

1381 East 66 St. 

.19 

SUOPIS FURNITURE 

6921 Wuk Park 'EX 1-0911 
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

llrtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariu 

gifcfe KAINQS r- MALONUS PATARNAttitĄS 

Patogi vteta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
'' lietuviškoje krautuvėje 

Ik 
L s -V/; ,: * "v - " - ./ 

J, '*1' IJ T i -h \ R* a - " ^ 

D Y D Ž I A I 
36 iki 52 

Pilno ar įstrižo iškirpimo ža
vūs ir patogūs daugiakvol-
džiai dirbtinio šilko nakti-> 
niai marškiniai, apvedžioti 
puikiais mezginiais, yra pui-' 
kus pirkinys visiems metams. 
Jie yra tokių įdomių atspal
vių, kad norėsite turėti juosf 
visų spalvų už tą pigią, pi- ... 
fcią kainą. 

Deja, užsakymų (uitu ai 
telefonu nėpriimaitt! 

t 

I 
• Balti 

• Rausvi 

• Mėlyni 

• Gekvi 

LIETUVIU BANKE 
GALIMA ATLIKTI DAUG REIKALŲ 

• 
Piniginės santaupos — kiekviena taupymo knygelė — 

čia yra apdraustos iki $10,000 per Federal Insurance Cor., 
J. A. V. valdžios apsaugoje. į 

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 reikalaią čia 
galima gauti gerų patarimų. % 

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE J.-2498 

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

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

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės { mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM..DEBSS PABNT1NG CO. 
WM. DEBESIS 

Namų Pâ ražinima* is Vidaus ir iŠ Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

I J S AM AS JEWELER J 
Persikėlė į naują did?snę Ir gražesnę krautuvę ^ 

S 
11)07 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

| Dabar jau tarime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- S 
g rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. S 
K § 

Wilke^s Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 
Pilnas laidotuvių patarnavimas 

—HAMMOND- VARGONAI PER ŠERMENIS— 

620Ž SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

All First 
Quality! 

• / ^ 

Basement Lingerie 
Department 

' v • . v 

•WWX 
V-.J'.'vVA. 

7)* 7 4 \. •» \ 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumai 

* Delia E. Jakubs & William J. Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo Ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ENdictft 

f-'i 
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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 Balys GAID2IUNAS (buto telefonas: CArfield 1-7406)! 

LIETUVIU NESUMULKINSI! 
Pereitos savaitės pabaigtoje 

Amerikos spaudoje pasirodė ži
nia, paremta Valstybės Depar
tamento turimomis informaci
jomis, kad Vilniuje įvyko darbi
ninkų riaušes prieš bolševikų 
administraciją, kuri reikalavusi 
didesnių gamybos normų, nedi
dindama atlyginimo. Riaušes 
malšinusi kariuomenė ir polici
ja. Esą abiejose pusėse užmuštų 
ir sužeistų, kaip minima, apie 
400. Lietuviai darbininkai, kaip 
sakoma pranešime, sugadino 
fabriko mašinas ir sudegino odų 

•sandėlį. 

Cleveland Press ta proga įdė
jo Frederic Sterbentz parašytą 
editorialą, pavadintą "You Can't 
Fool the Lithuanians/' (Maž
daug: "Jūs negalit sumulkinti 
lietuvių"). Straipsnyje rašoma: 

"Sovietiniame Vilniuje, kurį 
rusai išlaisvino 1944 metų lie
pos mėnesį, žmonės dar neįsi
tikino, kad tobula laisvė ateina 
su tarnavimu Stalinui. Užsispy
rę žmonės, tie lietuviai! Septy
neri metai mokymo, septyneri 
metai stalininės kultūros, sep
tyneri metai Stalino meilės 
tiems mažiukams, septyneri me
tai tobulos išminties marksisti
nio mokslo įkvėptų vadų, ir vis 
dar nedėkingi Vilniaus darbinin

kai maištauja. Jie turSjo progos 
tarnauti didžiajai Stalino garbei 
ir Sovietų Sąjungai, su pasiau
kojimu padidindami batų fabri
ko gamybą be. papildomo atlygi
nimo. Tačiau, dėl keleto bever
čių kapeikų, jie maištauja, maiš
tauja prieš papildomą pasispau-
dimą, jie streikuoja, gadina ma
šinas, padega odų sandėlį ir net
gi pasipriešina policijai, kuri 
buvo pasiųsta paskatinti juos 
atitaisyti klaidingus žingsnius. 
Daugelis policininkų ir daugelis 
darbininkų mirė tame susirėmi
me, kiti kenčia nuo žaizdų. 

Lietuva buvo caristinės Rusi
jos dalis (didžioji kunigaikšti
ja). Po 1917 metų revoliucijos 
ji pasiskelbė nepriklausoma val
stybe, sudarė socialistų — liau
dininkų (Socialist-Populist) vy
riausybę, įvykdė žemės reformą, 
atlaikė depresijos laikus. Vokie
tija užėmė Lietuvą ir kitas Bal
tijos valstybes žygiuodama į ry
tus. Rusija išlaisvino kraštą žy
giuodama į vakarus ir kadangi 
Lietuva, Latvija, Estija buvo 
buvusios motinos Rusijos dalys 
kadaise, ir kadangi žmonės tik
riausiai turėjo mielai sutikti pa
laimą būti Sovietų Sąjungos na
riais, tai Rusija ir padarė tuos 
kraštus Sovietų Sąjungos dali
mi. 

AR IŠVADUOS LAIKRAŠTININKĄ? 
Šiuo metu JAV *Valst. De-, 

partamentas deda pastangas iš
vaduoti iš Čekoslovakijos kalė
jimo Amerikos laikraštininką 
Wm. Oatis, kurį komunistų teis
mas nuteisė 10 metų kalėti už 
neva šnipinėjimą. Tas "šnipinė
jimas" buvo, žinoma, ne kas ki
tas, kaip tik rinkimas žinių, kas 
dedasi Čekoslovakijoje, ir jų 
pranešimas spaudos agentūrai 
— tuo tikslu tas laikraštininkas 
į Čekoslovakiją buvo nusiųstas 
ir Čekoslovakijos valdžios ofi
cialiai įleistas. Dabar jau visi 

Ir Amerikoj įsitikino, kad ko
munistų akyse normalus laik
raštininko darbas yra šnipinėji
mas, už kurį sodina į kalėjimą. 
Amerikos vyriausybė stengiasi 
dabar jį išvaduoti, bet įprasti
nės diplomatinės priemonės čia 
negelbsti. Kongrese yra iškeltas 
pasiūlymas nutraukti diplomati
nius ir prekybinius santykius su 
Čekoslovakija ir išvyti visus ko
munistų laikraštininkus iš Ame
rikos. Vals. Dep-tas sako ėmęsis 
tikrai nepaprastų priemonių, bet 
nesako, kokių būtent. 

PRANEŠIMAS 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. 

liepos 20 d. po ilgos ir sunkios ligos mirė 

LIUCINA MAŽONIENĖ 

Liūdi vyras, sūnus, sesuo, marti ir anūkė. 

Cleveland'as 1951 m. liepos 21 d. 

Daugelis lietuvių, tačiau, pa
sirodė neišmokomi. Kaikurie bė
go ir mirė. Kai kurie sugebėjo 
pasiekti vakarų kraštus ir pa
tekti į DP stovyklas. Daugelis, 
mes girdėjome, buvo toki užsi
spyrę savo pamišėliškuose įpro
čiuose, kad juos reikėjo siųsti 
į rytus perauklėti Rusijos ka
syklose ir miškuose. Kiti pasili
ko džiaugtis Rusijos agrikultū
ra, Rusijos pramonės metodais, 
Rusijos kultūra ir Rusijos tei
singumu, ir patirti neapsakoma 
malonumą sudedant augščiau-
sias pastangas | Sovietų Sąjun
gos kūrybą. 

Tačiau dar yra tokių, kurie 
parodo silpnybių savo naujoje 
dorybėje, kurie nepakelia dienos 
karščio, kuriems stinga tiek kil
numo, kiek jo reikalauja Stali
nas iš savo tarnų. Ir yra tokių, 
kurie pasiilgsta senų dalykų, ku
rie nemėgsta rusiškos kultūros 
ir rusiško galvojimo ir neap
kenčia nuolatinio žiūrėjimo į 
Maskvą. Jie nori lietuviškų da
lykų ir nori pajusti, kad ir jie 
kai ką gauna iš savo darbo, ku
rį jie atlieka. 

Taip yra ir kitose Baltijos 
valstybėse, taip yra Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Vengrijos, Al
banijos, Rumunijos ir Bulgari
jos satelitinėse valstybėse, ku
riose tautiškumo nuodėmė tebe-

* 

gyvuoja, neatsižvelgiant jokių 
valymų. Ji gyvavo praeityj švel
nesnių valdžių negu staliniš-
kai rusiška, laikais, ir ne per 
septynerius nei per 70 (jei žmo
nės turėtų taip ilgai kentėti) 
metų ji gali būti išrauta. 

Tai yra kova, kurią pralaimi 
stalinistai, kurie kasdien yra ne
kenčiami ne mažiau, bet dau
giau. Net tarp tų, kurie buvo 
pasišventę komunizmui, kurie 
sveikino stalinistus linksmais 
džiūgavimais, pasireiškia tautiš
kumas. Todėl mes ir regime va
lymų pasisekimus tik ne dau
giau kaip laikinai tesustabdan-
čius tautiškumą. Galbūt " 

žinoma, iš šio straipsnio kyšo 
labai jau paviršutiniškas ir 
stambokų klaidų pilnas auto
riaus informuotumas apie isto
rijos ir faktus ir net apie visai 
nesenų įvykių eigą. Pavyzdžiui, 
jis supainioja tokius dalykus, 
kaip Lietuva — didžioji kuni
gaikštija ir tuo pačiu metu ca
ristinės Rusijos dalis, sudary
damas įspūdžio, lyg Lietuva nie
kad anksčiau nėra buvusi nepri
klausoma ("Nuo amžių rusiškas 
kraštas"...) Autoriaus akyse 
vokiečiai pirmieji okupavo ne
priklausomą Lietuvą, o rusai 

S u m a n y m a i  i r  d a r b a i  

Brangiam kolegai provizoriui 
Lietuvoje tik 1944 m. pirmą 
kartą tepasirodė. Taip, žinoma, 
atsitinka, kai kas nori parašyti 
trumpai ir visdėlto "viską'' pa
sakyti.,^ Bet esmėje tokių 
straipsnių pasirodymai yra ge
ras ir įsidėmėtinas reiškinys. 
"Tylos sąmokslo" ledai jau yra 
žymiai pralūžę. 

K. MAŽONUI 

ctel jo mylimos žmonos mirties rtiškia gilią užuojauta 

Steponas Nasvytis su šeima 
Mes čia Amerikoj tautininkų 

vardą vartojame bei nešiojame 
jau seniai. Sako, kad Lietuvoj 

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 

"Lietuvos smėlio ant savo pa
dų". Tai labai gerai: aš džiau
giuosi, kad net ir nuo mano 
"padų" pėr kelias dešimtis me
tų gyvenimo Amerikoje tas 
"smėlys" dar ne visas nubyrė
jo. Bet tai reiškia, kad naujieji 
ateiviai daugiau rūpinasi visų 
pirma tais klausimais, kurie lie
čia dalykus, buvusius, esamus 
ar būsimus ten, Lietuvoje bei 
Lietuvos piliečių veikloje už
sienyje. O mes, seniai Čia gyve
nantieji, daugelio tų dalykų ne
žinome ir kreipiame daugiau dė
mesio į vietinius lietuvių visuo
meninius reikalus, kurie naujie
siems ateiviams gal kartais net 
nelabai svarbūs atrodo ... 

Čia ir yra pamato kilti klau
simui — kur link pasukti Są
jungos veikimą: ar prie naūjie-
siems, ar prie seniesiems atei
viams labiau rūpimų reikalų? 

— Ir kaip manote tą klausimą 
išspręsti? 

— Man siūlosi labai paprastas 
sprendimas: juk tai vienos upės 
vanduo ir jis visas, gali tekėti 
ta pačia vaga. 

— Bet ar tai nesudarys pa
vojaus įtraukti Sąjungą į vadi
namą iuuutiMriki^ veiklą? 

— Per ilgą savo gyvenimą 
Amerikoje beveik nepastebėjau 
kokio nors įžymesnio lietuvių 
visuomeninio veikimo, kuris ne
būtų "nusikaltęs" ta tariamąja 
"neamerikine" veikla. Kada kas 
buvo daroma, visada akis ir au
sis'nukreipus į tai, kas dedasi 
Lietuvoje^ kas girdėti lietuvių 
tautos reikaluose. Argi Ame
rikos lietuvių žygiai Lietuvoje 
įvykusių ,Kražių skerdynių rei
kalu — nebuvo tokia "neame
rikine" veiklą? Ar pašalpų siun
timas Lietuvos revoliucionie
riams apie 1905 metus — nebu
vo "kišimasis į svetimo krašto 
politiką"? O pagalba Lietuvai 
nepriklausomybės atstatymo lai
kais? Pagaliau — dabartinė mū
sų kova dėl Lietuvos išlaisvi
nimo ir netgi dėl demokratinės 
santvarkos joje, — ar to nebūtų 
galima vadinti irgi "neameriki
ne" veikla? Pati Amerika dabar 
yra įsileidusi į tokios rūšies "ne-
amerikinę" veiklą visame pasau
lyje, tai mums tuo visai nėra 
ko varžytis. Mūsų visų, lygiai 
senųjų, lygiai naujųjų ateivių 
siekimai Lietuvos atžvilgiu vi
siškai sutampa su šios šalies 
siekimais ir aš nematau jokio 
pavojaus, kad mūsų rūpinimasis 
Lietuvos reikalais kuriuo nors 
būdu užtrauktų mums šios šalies 
įstatymų rūstybę. 

— Bet, kalbant konkrečiau, 
čia liečiamas klausimas, kokia 
yra Sąjungos pozicija tokiais 
Lietuvos politiniais reikalais, 
kur Lietuvos piliečių politinės 
grupės nėra vienodos nuomones: 
ar Sąjunga čia laikosi visiškai 
neutraliai, ar ji stoja už Lietu
vos piliečių politinės grupės, va
dinamos tautininkų vardti, ir 
veikia su ta grupe išvien? 

tas žodis, kaip tam tikros sro
vės pavadinimas, atsirado daug 
vėliau. Bet aš nenorėčiau vesti 
ginčų dėl to, kur pirmiau atsi
rado lietuviai tautininkai ir tos 
idėjos, kuriomis remiasi jų pa
žiūros. Manau, teisingiausia bus 
priimti tokią nuomonę, kad lie
tuviai tautininkai, kaip srovė, 
susidarė iš Lietuvoj, Amerikoj 
ar kur kitul* gyvenusių bei da
bar gyvenančių lietuvių. 

T o d ė 1 pirmutinis pamatas 
keliamam klausimui spręsti man 
yra toks: lietuvių tautinė srovė, 
kaip tam tikra idėjinė lietuvių 
grupė, lietuvių tautoje yra vie
na, panašiai, kaip lietuvių tauta 
yra viena,. 

Aš jaučiuosi, kad visi lietu
viai tautininkai pagrindinių 
principų atžvilgiu yra mano 
bendraminčiai, visiškai neatsi
žvelgiant, kuriame krašte jie 
gyvena, kokio krašto jie yra pi
liečiai. 

Žinoma, tai nereiškia, kad aš 
jau esu vienodos nuomonės su 
kiekvienu iš jų visais klausi
mais. Kai minit Lietuvoje vei
kusią tautininkų grupę, tai aš 
turiu pasakyti, kad pagrindinės 
idėjos atžvilgiu irgi juos visus 
laikau bendraminčiais. Bet tuo 
dar nepasakyta, kad aš laiky
čiau savo pareiga visada pritar
ti viskam, kas jų ar jų vardu 
daryta. Kiek žinau, net ten pat 
buvusieji tautininkai ne visi vis
kam vienodai pritarė ir dabar 
apie įvairius praktikoj vykdytus 
dalykus dažnas iš jų atsiliepia 
gana kritiškai. 

Kokia iš to išvada? Man regis 
tokia, kad visais Lietuvą lie
čiančiais klausimais mūsų, Ame
rikoje esančių tautinės srovės 
lietuvių, nuomonės bei nusista
tymai išplaukia iš tų pačių pa
grindų, kaip ir visų mūsų ben
draminčių. Ir jei, sakysime, ku
riais nors Lietuvos dabarties 
ar ateities klausimais lietuviš
kųjų politinių grupių nusistaty
mai bei siekimai nevienodi, tai 
mes savaime greičiau pritarsime 
tokiems siekimams, kurie išplau
kia iš mūsų pagrindinės idėjos. 
Mes net nesvyruojame, ar lai
kytis neutraliai, ar stoti į kurią 
šalį. Normaliai mūsų pageida
vimai, mūsų linkėjimai savaime 
sutampa su mūsų bendraminčių 
siekimais, o ne su priešingais. 

Imkime pavyzdį. Sakysime, 
Lietuva vėl nepriklausima, turi 
pačių lietuvių priimtą konstitu
ciją, gražiai jos laikosi, viskas 
tvarkoj. Ar Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga tada jau pri
valo nusiplauti l*ankas ir už
miršti apie Lietuvą, kadangi už
sibrėžtasis tikslas pasiektas ? 
Manau, kad taip padaryti nega
lėtumėm. Mes visada linkėtu-
mėm, kad Lietuvoje, kur gyve
na mūsų tautos didžiuma, būtų 
kiek galima plačiau įgyvendin
tos ir tos idėjos, kurias mes ti
kime. Mes, žinoma, iš čia ne-
diktuotumėm Lietuvai įstatymų, 
mes nenurodinėtumėm, kas tu
ri būti Lietuvos prezidentas ar 
fninisteris pirmininkas, kaip tai 
kai kas jau net, dabar bando 
suplanuoti — tai ir formaliai ir 
iš esmės mums netinka. Bet 
mes, aišku, linkėtumėm, kad mū
sų vienminčiai Lietuvoje, žino
ma, teisiu būdu, pasiektų tokios 
politinės įtakos, kuri būtų rei
kalinga mums simpatingoms 

idėjoms įgyvendinti. Ir, turbūt, 
laikytumėm, jog yra visai na
tūralu savo vienminčius palai
kyti, su jais bendradarbiauti. 

Tas pats ir dabar. Pa
vyzdžiui, Mažosios Lietuvos 
atstovo Vlike klausimas. Aš ne
matau jokios kliūties, kodėl bet 
koks Amerikos lietuvis, taigi ir 
Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga negalėtų turėti ir nega
lėtų pareikšti savo nuomonės 
tokiu klausimu. O jei ji tokią 
nuomonę turi, tai aš taip pat 
nematau jokių kliūčių tokią nuo
monę visų pirma perduoti tau
tinės srovės atsovui Vlike, ir 
jį padrąsinti, kad tokį nusista
tymą gintų. Būtų keista, jei 
mes, lietuviai tautininkai Ame
rikoj, vengtumėm pasidalinti 
savo nusistatymu su lietCrviu 
tautininku Europoj. 4 

Aišku, jeigu būtų pastebima, 
kad mūsų bendraminčiai ten ar 
ten, mūsų supratimu, praktiš
kuose veiksmuose pasielgia prie
šingai, negu reikėtų išeinant iš 
mūsų pagrindinių idėjų, tai mes 
ne tik tam nepritartumėm, ne 
tik nesiimtumėm dėl to atsako
mybės, bet laikytumėm savo 
pareiga juos net įspėti. 

Todėl aš ir manau, kad kal
bant ir apie tokius Lietuvą lie
čiančius reikalus, kur lietuvių 
politinės grupės nėra vienodo 
nusistatymo, mūsų bendradar
biavimas, nuomonėmis pasida
linimas visada turėtų būti palai
komas su visais bendraminčiais. 
Dėl to Sąjunga nepasidarys kie
no nors iš šalies vadovaujama, 
nes be jos įstatuose numatytų 
teisėtų jos organų, vienintelis 
augštesnis jos vadovas yra tik 
jos idėjos, kurios sudaro mūsų 
susijungimo pagrindą. 

— Ar nebūtų įmanoma pla
čiau pareikšti viuomenei, kaip 
Sąjungos valdyba praktiškai 
sprendžia anksčiau minėtų dve
jopų interesų suliejimą į "vieną 
upę"? Turime galvoj vienų di
desnį domėjimąsi vietiniais rei
kalais, kitų "užjūriniais". 

— Viena iš svarbiausių tam 
priemonių, be abejo, yra spauda. 
Sąjungos valdyba ne tik pritarė 
Spaudos ir Informacijos Komi
sijos planui organizuoti bendro
vę leisti visai tautinės srovės 
spaudos sistemai, bet taip pat 
imasi žygių įtraukti ir visus 
ALTS skyrius bei narius į talką 
padėti tai bendrovei suorgani
zuoti. 

Antra priemonė, tai bent or
ganizuoti veikiančių bendramin
čių centralizuotas susižinojimas. 
Kaip žinote, Sąjungos seimas 
priėmė rezoliuciją, kurioje pave
da valdybai studijuoti galimy
bes įkurti pasaulio lietuvių tau
tinės srovės centrą. Motyvuo
jant tokią rezoliuciją, buvo kal
bėta ir apie sušaukimą, gal būt, 
viso pasaulio lietuvių tautinės 
srovės atstovų suvažiavimo. 

Vargu ar tai būtų {manoma 
įvykdyti. Gal tik Lietuvai ne
priklausomybę atgavus, šiaip 
jau toks centras gal būtų gali
ma sudaryti ir be suvažiavimo: 
Bet tai vistiek turėtų būti lyg 
ir pasaulinė lietuvių tautinės 
srovės organizacija. Klausimas, 
ar yra būtinas reikalas kurti 
tokią super-organizaciją. Juk 
čia tik bendradarbiavimo, ryšio 
reikalas, apie kui^ kalbėjome. O 
tam tikslui nebūtinai reikia for
malios super-organizacijos. Tad, 
atsižvelgdama į esamas aplin
kybes, valdyba mano, jog už
teks turėti visiems žinomą su
sižinojimo centrą, ir, kaip «• ži
note, pavedė tokiu susižinojimu 
rūpintis Spaudos ir Informaci
jos Komisijai. Komisijai yra pa
vesta informuoti mūsų bendra
minčius apie ALTS veikimą, 
apie jos nusistatymus įvairiais 
klausimais, taip pat surinkti ir 
iš kitų kraštų bendraminčių 
nuomones, kurias ir mes, ALTS 
valdyba, galėsime priimti dė-
nesin, svarstydami įvairius klau
simus. Manome, kad tuo tarpu 
tokio ryšių palaikymo būdo vi
siškai pakanka. 

— Kokius kitus artimesnius 
darbus valdyba dabar numato? 

— Nenorėčiau kalbėti apie da
lykus, kurie dar nepradėti, ne
apsvarstyti. Kaip minėjau, ar
timiausias uždavinys, numatyti 
būdus, kaip skyriai ir atskiri na
riai geriau galėtų prisidėti prie 
spaudos bendrovės sudarymo. 
Svarstysime jaunimo organiza
vimo klausimu. 

Reikia pastebėti, kad kai ku
rie skyriai yra užsimoję įsigyti 
vietos organizaciniams reika
lams namus. Bostono skyrius 
tokius namus jau įsigijo. Tai, 
be abejo sudarys nemažą pro
blemą, nes ir tiems reikalams 
reiks surasti nemaža lėšų, nors 
to naudingumas yra labai aiš
kus. 

— Kaip vyksta Sąjungos at
stovavimas Balfe ir tferyboft? 

— Esame nusistatę paskatin
ti mūsų atstovus kiek galima 
dažniau duoti valdybai prane
šimus bei pastabas apie jų pa
tyrimus, dalyvaujant posėdžiuo
se bei kituose tų organizacijų 
darbuose. Tai, tikimės, duos ga
limybes ir Sąjungos narius pla
čiau painformuoti apie tų darbų 
eigą. Iš kitos pusės kviesime na
rius, kad keltų savo pastabas 
bei pageidavimus dėl tų orga
nizacijų darhų. Mūsų noras yra,, 
kad Sąjungos dalyvavimas tose 
organizacijose būtų veiklus ir 
konstruktyvus, pasireiškiąs nau
dinga iniciatyva, kiek jos pasi
rodytų reikalinga. Manau, kad, 
jeigu kur pasirodytų esanti rei
kalinga vieša kritika, to irgi ne
reikėtų vengli. Atstovų pasi
keitimų tuo tarpu nenumatoma. 
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