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"" AKADEMINIO 
SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 

SUVAŽIAVIMAS 
Rugpjūčio 18 ir 19 dienomis 

Clevelande įvyko Akademinio 
Skautų Sąjūdžio suvažiavimas. 
Iš įvairių Amerikos miestų: 
Bostono, Baltimorės, Detroito, 
Chicagos, Gary ir kitų į Cleve-
landą buvo suvažiavę per 60 
aktyvių to sąjūdžio dalyvių. Ki
tuose kraštuose gyvenantieji to 
sąjūdžio dalyviai suvažiavime 
dalyvavo bendraudami laiškais 
išdėstytuose pageidavimuose ir 
pasiūlymuose. Akademinių Skau
tų Sąjūdis dabar įvairiose vals
tybėse skaito per 300 aktyvių 
narių. 

Suvažiavime dalyvavo b du 
skautų sąjūdžio garbės nariai: 
prof. S. Kolupaila ir prof. Ign. 
Končius. 

Suvažiavimo dalyviai rugpjū
čio mėn. 18 d. padėjo vainikus 
prie Dr. V. Kudirkos ir Dr. J. 
Basanavičiaus paminklų Lietu
vių darželyje. Rugpjūčio 19 d. 
vainiką padėjo prie Prezidento 
ir skauto šefo A. Smetonos ka
po. 

į Vtsą rugpjūčio 18 dieną skau
tai posėdžiavo ir aptarė savo or
ganizacinius reikalus bei išsirin
ko vadovybę. Vakare P. J. žiū
riu rezidencijoje turėjo laužą, o 
rugpjūčio mėn. 19 d. iškilmingą 
posėdį. 

Akademiniam skautų sąjū
džiui toliau vadovaus valdyba 
iš prof. Ign. Končiaus, Dr. D. 
Kesiūnaitės ir Br. Kviklio (per
rinkta ta pati). Moterų valdybai 
pirmininkaus M. Barniškaitė, o 
vyrų valdybai Eug. Vilkas. 

NEPRITARIA 
. "NAUJIENOMS" 

Kanadoje išeinančiam "Ne
priklausomos Lietuvos" laikraš
tyje pasirodė ils pareiškimas: 

Pone Redaktoriau, 

Neseniai NAUJIENOSE buvo at-
spaudinta J. Kedainio aprašytos ve-
lionies Dr. K. Griniaus mintys, dėl 
1926 m. gruodžio 17 d. perversmo 
Lietuvoj. Ryšy su tuo, prašyčiau ne
atsisakyti įdėti žemiau dedamo turi
nio laišką. 

Su pagarba J. Audėnas 
LVLS Centro Komiteto 

Pirmin. In exile 

"NAUJIENOSE ppr keletą nume
rių tūlas J. Kedainis paskelbė atpa
sakojimus velionies Dr. Kazio Gri
niaus apie 1926 m. gruodiio 17 d. 
perversmą Lietuvoje. 

Dr. / K. Grinius būdamas gyvas, 
vengS Iš esmės apie tai viešai kalbėti 
arba rašyti. Jo papasakojimai pasi
rodė spaudoj maždaug po metų jam 
mirus. Ar jis, būdamas gyvas, šiuo 
metu, kai mūsų kraštą spaudžia di
deli vargai, o mums čia visiems ten
ka suglausti visas jėgas, o ne skal
dyti, būtų leidęs skelbti, labai tenka 
abejoti. Jis gyvas būdamas neatšaukė 
savo 1946 m. mesto šūkio "PASKELB
KIME VIENI KITIEMS AMNESTI
JĄ." 

Lietuvos Valstiečių 
Liaudininkų 

Sąjungos Centro Komitetas 
In Exile. 

Bsd. pastaba: "Naujienose" nepa
sirodant šiapi pareiškimui, LVLSCK 
in Exile pirm. prašant, šis jis skel
biama* "NL." 

Įdomu, kad ir Lietuvos Vals
tiečių Liaudininkų Sąjungos 
centro komitetas tokiam "Nau
jienų" patarnavimui skelbiant 
J. Kedainio rašinį, nepritaria. 
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IR KETURI KORĖJOJ NIEKO NESUTARIA 
Keturių komisija Korėjos ka

rui sustabdyti jau turėjo šešis 
posėdžius ir jokios pažangos ne
padarė. Priešingai, per tą laiką 
atsirado visa eilė faktorių, kurie 
verčia tos komisijos narius aiš
kintis dėl naujos padėties. 

Siaurės komunistų pranešimu 
pasitarmų zonoje buvęs nužu
dytas šiauriečių kareivis. Ko
munistai tuoj apkaltino ameri
kiečius. Amerikiečiai pareikala
vo, kad įvykis būtų ištirtas, bet 
šiauriečiai kategoriškai kaltina 
amerikiečius, šiauriečiai teigia, 
kad amerikiečiai nužudė jų vie
ną sargybos viršininką, sužeidė 
vieną kareivį. Amerikiečiai ma
no, kad tai civilių provokatorių 
darbas, kurie siekia, kad susi
tarimas neįvyktų. Amerikiečiai 
pakartotinai pravedė tyrinėjimą 
ir priėjo aiškios išvados, kad 
joks Jungtinių Tautų karys į 
šiauriečių sargybinius nėra šū
vių paleidęs. Amerikiečius kal
tina dar ir už tai, kad jie būk 
subombardavo vieną auto maši
ną, važiuojančią į pasitarimo 
vietą. Amerikiečiai ir šį kalti
nimą atmeta, o šiauriečiai rodo 
didel| nepasitenkinimą, žodžiu, 
deryboms įklimpus sudaroma 
visa eilė įvykių, kurie vėliau, 
deryboms nepasisekus, tarnautų 
kaip propagandiniai argumentai 
suverčiant kaltę priešingai pu
sei. Iš praktikos gerai žinome, 
kad komunistai tokius "įvykius" 
gabiai moka organizuoti Ir vė
liau jais remtis. 

Iš šeštojo posėdžio keturių 
komisija išsiskyrstė neaiškiai 
sutarusi dėl septintojo, posėdžio. 
Ir dar nežinia ar jis tikrai įvyks, 
nes nebėra apie ką kalbėti. 

Komunistai ėmė kaltinti ame-\ 
rikiečius, kad jie, esą, priėmę 
labai, didelį karo biudžetą ir vi
siškai susitarimo nenori. Ameri
kiečiai atsako, kad komunistus 
verčianti Rusija toliau kariauti 
ir jai padėti laikant Korėjoje 
karo židinf* 

Tuo tarpu, kada keturių ko
misija posėdžiauja, iš fronto zo
nos žvalgai praneša, kad vyksta 
didelis karo medžiagų telkimas. 
Vilkstinės po vilkstinių sunkve
žimių iš Mandžiūrijos slenka į 
frontą. Taip pat pastebimas ir 
didelis kareivių bei civilių gy
ventojų judėjimas fronto link. 
Reikia manyti, kad ir amerikie
čiai, matydami tokius reiškinius^ 
nežiūri rankas sudėję. 

Neutralių kraštų spaudoje, 
ypač šveicarų, spaudinamos ži
nios, kad, esą, per tą derybų lai
ką ir amerikiečiai pertrauką ge
rai išnaudojo atsigabendami 
daug naujų, žymiai pranašesnių 
ginklų. Nevengiama pakalbėti 
apie greituosius karo lėktuvus, 
atominę artileriją ir naujų lai
vyno vienetų sutelkimą Korėjos 
vandenyse. 

Visas tas žinias, jei derybose 
nieko nebus pasiekta, galėsime 
patys patikrinti būsimuose įvy
kiuose.' ' 

Neaiškioj stadijoj atsidūrus 

n 

deryboms, mūšiai Korėjoje ima 
gyvėti gana plačiu frontu. Pa
skutinėm dienom sąjungininkai 
užėmė tris stratąginius kalnus ir 
komunistams atakuojant buvo 
prieita net prie durtuvų kauty
nių. Dažnėja kautynės ir ore. 
Kovų fronte skaitomą, kad pra
deda atgyti padėtis, kokia ji 
buvo prieš liepos mėn., 10 dieną, 
kada prasidėįo derybos. Iki šio 
laiko, kada vyko derybos, buvo 
kaip ir vengiama stipresnių su
sidūrimų. 

i 

Admirolas William Fechteler (dešinėje), Pentagone prisiekia iš 
tikimai tarnauti naujose laivyno viršininko pareigose. 

Amerikiečių ir komunistų atstovai, kurie dabar, veda Kaesonge 
pasitarimus jieškant sustabdyti Korėjos karą. Aukštai iš kairės: 
majoras generolas Henry I. Hodes ir admirolas Arleigh Bure 
f amerikiečiai; apačioj iš kairės: Maj. generolas Le Song Cho 

(šiaurės Korėja) ir gen. Hsieh Fang fkinietis). 

tai telkia debesis ties Japonijos 
taikos sutartim 

Taikos sutarties pasirašymo 
pradžia numatyta rugsėjo mėn. 
4 d. San Francisco. Į taikos su
tarties pasirašymą yra pakvies
tos visos suinteresuotos valsty
bės, išskyrus nacionalinę ir ko
munistinę Kinijos vyriausybes. 
Abi jos reiškia savo protestus. 

Japonijos sutarties projektą 
yra paruošęs JAV politikas Dul
les. Jis ilgą laiką keliavo po su
interesuotus kraštus ir derino 
nuomonių skirtumus. Bet visi 
pastebi, kad derinant tuos nuo
monių skirtumus, nebuvo už
miršta ir pačios Japonijos. 

Japonija, tempentis tarptauti
nei padėčiai, savo žmonių pa
rama. ir strategine padėtim yra 
labai svarbus veiksnys, štai jau 
pasirodė pačioj Japonijoj įta
kingų nuomonių, kad reikia sku
biai ginkluotis ir pradžiai suda-
daryti bent 15 divizijų. • 

Einant dabartiniu taikos su
tarties projektu Japonija turės 
netekti visos eilės salų, po su
tarties pasirašymo į perpildytų 
gyventojais Japoniją dar pri
imti 6,000,000 japonų iš prastų 
anksčiau turėtų savo žemių, leis
ti Amerikos kariuomenei ba
zes. Bet Japonija tikėjosi žiau
resnės sutarties ir esamu pro
jektu kaip ir patenkinta. Į tai
kos sutarties pasirašymą ji at
siunčia šešių narių delegaciją su 
pačiu ministeriu pirmininku Yo-
šida priešaky. 

Rusija visą laiką protestavo 
prieš tokį Dulles taikos sutar
ties projektą ir buvo manoma, 
kad pasirašyme nedalyvaus. Da
bar paaiškėjo, kad ji atsiunčia 
net labai gausią delegaciją. Jos 
delegacijos taktika dar tebėra 
visiems didelė mislė. Amerikie
čiai ir sutarties projektui prita
riantieji ruošia tokį pasirašymo 
planą, kur rusai neturėtų progos 
drumsti vandenį ir siekti propa
gandinių tikslų. Bet, esant eilei 
kraštų, kurie turi nemažų ne
pasitenkinimų dėl dabartinio su
tarties projekto, manoma, kad 
rusai bandys sutelkti debesis ir 
sutarties pasirašymą delsti arba 
įnešti naujų pataisų. 

Prie nepasitenkinusiųjų, ku-| 
rie reiškia savo pretenzijas, yra 
Indija, Indonezija ir Burma. Jos 
net rekomendacijas savo įteikė, 
kuriose kalba apie gražinimą Ki
nijai Formozos, Japonijai graži
nimą dviejų salų ir amerikiečių 
bazių neleidimą Japonijoje pa
likti. Manoma, kad šie pasiūly
mai taip pat turi ryšį su Rusijos 
delegacijos atvykimu. 

Konferencijoje dalyvaus 40 
valstybių atstovai. Iki rugsėjo 
mėn. 7 d. turės baigtis visų kal
bos ir pareiškimai. Sutartis tu
rės būti paairaapĮa rugsėjo mėn. 
8 dieną. 

Į sutarties pasirašymą atvy
kusias delegacijas pas veikius 
Prezidentas Trumanas, Califor-
nijos gubernatorius Carl Waren 
ir San Francisco burmistras El-
mar E. Robinson. 

Balionai keliauja į rytus. •• 

Jau keli metai girdime balsus: 
"Pralaužti geležinę uždangą ir 
rusų pavergtoms tautoms pasa
kyti teisybę..." 

Ir tam geležinės uždangos pra
laužimui buvo sukurtas galingas 
radijo siustuvų tinklas, kalban
tis dieną ir naktį, kalbantis įvai
riausiomis pavergtųjų kalbomis. 

Įtiek tenka įsitikinti, radijo 
žinių siuntimas į pavergtus 
kraštus, rusams sukėlė naujų rū
pesčių, buvo pastatyta tūkstan
čiai naujų seklių, buvo išleista 
naujų įstatymų, kurie svetimųjų 
stočių radijo klausimą traktuo
ja "tėvynės" išdavimu ir skiria 
aukščiausias bausmes. Neabejo
tina, kad šia priemone laužiant 
geležinę uždangą į mirties sto
vyklas išeina ir tūkstančiai pa
vergtųjų, išdrisę isgirsti teisy
bės balsą,. 

Dabar iš Vokietijos, ameri
kiečių iniciatyva, geležinės už
dangos pralaužti į Čekoslovaki
ją ir kitus kraštus, palankiam 
orui esant, pradeda skristi ba
lionai, prikrauti informacinės 
literatūros ne tik apie padėtį 
Vakaruose, bet ir apie padėtį 
pavergtuose kraštuose. 

Pirmieji informaciniai prane
šimai kalba, esą balionų gaudy
mas, kad jų informacinė medžia
ga nepatektų "išlaisvintai liau
džiai" daro "linksmą" įspūdį. 
Suorganizuoti komjaunuoliai ir 
policija priversta dieną ir naktį 

žiūrėti į dangų ir sektį kur ba
lionai nusileidžia, pabertus lape 
lius gaudyti po laukus ir paga
vus neišvengiamai pažiūrėti kas 
juose rašoma. O kai pažiūri 
tai ir norisi paskaityti ir nety
čiomis saur vakarietiškų nuodų 
įsipilti... 

Bet, kaip ir radijo pagalba, 
balionais geležynės uždangos ne-
pralauš. Geležinę uždangą reikės 
kitaip, efektingiau laužįl... 

KERENSKIS 
PRADEDA NAUJĄ 

VEIKLĄ 
Aleksandras Kerenskis, pir

masis ministeris pirmininkas 
nuvertus Caro valdžią, vėl pra
deda aktyvesnę veiklą, šiuo me
tu iš Amerikos jis yra nuvykęs 
į Vokietiją ir ten bando rasti 
bendrą kalbą su Rusijos tremti
niais. 

Iš Vokietijos ateinančiuose 
pranešimiuose sakoma, kad Ke
renskis dabar organizuoja po
grindžio kovą, kuri apimtų visą 
Rusiją. 

Nors Kerenskis skelbS, kad 
jis į Vokietiją vyko privačiais 
reikalais, bet jis matėsi su Ba
varijos US komisaru Dr. Shus-
ter, kuris spaudos konferencijoj 
pareiškė: Kerenskio pozicijoj 
stovinčios rusų grupės nori pa
gelbėti pasauliui jei jos savo 
tikslo pasieks! 
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NAUJA KANADOS 
LIETUVIU TAUTINIU 

S-GOS VALDYBA 
Rugpjūčio mėn. 12 d. Montftr 

alyje, Kanadoje, įvyko Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Montrealio 
skyriaus susirinkimas. Į valdybą 
išrinkta ir pareigoms pasiskirsr 
tė: K. Andruškevičius — pinji., 
A. Lapinas — vicepirm., J. Juod-
viršienė — sekretorium, Stepas 
Kęsgaila iekretorius ir Ą. 
Drevinskiene — narys .Išrink
toji valdyba laikinai eina ir Ka
nados Lietuvių Tautinės S-gos 
centro valdybos pareigas. 

STUDENTŲ 
SUVAŽIAVIMAS 

Rugpjūčio mėn. 18-19 d. Chi
cago j e įvyko pirmasis JAV uni
versitetuose studijuojančių stu
dentų suvažiavimas. Suvažiavi
mui pirmininkavo Adomkavičius 
ir Maciuika. Buvo sudarytos ke
lios specialios komisijos ir ap
tarti studentų reikalai. 

LANKĖSI Dr. S. BIEŽIS 
Rugpjūčio mėn. 18 d. Cleve

lande lankėsi visuomenininkas 
Dr. S. Biežis su ponia, iš Chica
gos. Jie vasarojo J. Bačiūno va
sarvietėj Macatavoj, po to buvo 
prie Niagaros krioklio ir grįž
dami Chicagon porą dienių buvo 
sustoję Clevelande. Turėjo il
gesnį pasikalbėjimą su Dirvos 
redaktoriais ir eite ckvelandio-
čių. ! 

IRANE PADĖTIS VĖL 
ĮSITEMPĖ 

Anglų ir iraniečių derybos, 
dėl žibalo, tarpininkaujant W. 
A. Harrimanui, buvo įėjusios f 
gerą kelią ir buvo tikimasi su
sitarimo. Bet rugpjūčio 19 d. 
anglų komisija įteikė Iranui Ul
timatumą, kurio nepriėmus de
rybos nutruksta. Irane, ultima
tumą įteikus, prasidėjo eilė riau
šių, kurių metu buvo užmuštų ir 
sužeistų. Atrodo didelis įtempi
mas ir Irano valdžios «lttogs-
niuose. * 

Prezidento Trumano atstovas 
W. A. Harrimanas ir šioj padė
ty dar nepraradęs vilties sutai
kyti, bet padėtį skaito pablogė
jusia. 

Anglai įteike ultimatumą ir 
ėmė stiprinti savo karines 
bazes, esančias netoli Irano. Oro 
desantai jau seniai buvo paruoš
ti, o dabar telkiami kiti kariniai 
daliniai. Nėra negalima, kad de
ryboms iširus gali įvykti anglų 
kariuomenės invazija į Iraną. O 
tai atsitikus, kyla labai rimtų 
klausimų — ar neužsidegs nauji 
karo židiniai. 

NAUJI 
POVANDENINIAI 

LAIVAI 
Amerikos laivynas užsakė ga

minti naujus povandeninius lai
vus, varomus atomo energija. 

Atomo energija varomas po
vandeninis laivas galės per va
landą daryti 60 mazgų ir kelio
nėse išbūti pusę metų be naujo 
kuro papildymo. 

Esant tokiems davllilams, sa« 
vaime suprantama, kad šios rū
šies povandeniniai laivai pasida
ro labai svarbiu ir efektyviu 
ginklu. i 
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6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. 
Phone: ĘNdicott 1-4486. Issued in 
Cleveland every Thursday. Editors: 
Vipcas Rastenis, Balys Gaidžiūnas. 
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December 6th, 1915, at Cleveland 
tmder the act of March 3, 1879. 

Subscription per year in advance: 
in the United States — $4.00 in Ca
nada — $4.50, elsewhere — $5.50. 

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamai 
Ohio Lietuvių Leidybos Bendrovės, 
6820 Superior Ave., Cleveland 3, 
Ohio. Telefonas: ENdicott 1-4486. Iš
eina kiekviena ketvirtadieni. Redakto
riai: V. Rastenis, B. Gaidžiūnas. 

Įregistruota kaip antros klasės 
siunta 1915 metu gruodžio 6 d„ Cle-
velande pagal 1879 m. kovo 3 dienos 
įstatymą. 

Prenumerata metams iš anksto: 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse — 
$4.00, Kanadoje — $4.50, kitur — 
$5.50. 

KAS ir KUR 
• Brazilijoje nuo liepos men. 17 
d. pradėta lietuvių radijo va
landėlės per Piratiminga radijo 
siųstuvą. Pirmą transliacijos 
kartą kalbėjo konsulas A. Po-
liŠaitis. Valandėlės bus kas dvi 
savaitės. 

• Rusai nualintame Lietuvos 
ūkyje, atėjus javų valymo laikui, 
ragina laukuose rinkti pasiliku
sias varpas ir jas atiduoti vals
tybei. Esant mažai pašarų ra
gina skinti medžių šakutes. Tai 
tokią gerovę, jie sukūrė pavergę 
Lietuvą. 

• Heidelheime (Vokietijoje) sto
vykloje gyvena 103 lietuviai, ku
rie dėl įvairių ligų negali niekur 
emigruoti ir savo gyvenimui už-
sfdirbtį. Jie reikalingi ypatingos 
paramos, kurią geriausia siųsti 
per BALFą. 

• Australijoje, Adelaidės mieste, 
susiorganizavo pirmasis lietuvių 
inžinierių skyrius. Valdybą su
daro: K. Tymukas, A. Pacevi-
čius ir J. Riaubą. Adelaidėje dar 
gyvena šie inžinieriai: K. Reiso-
nas, Kmitas, Kanas, Meštaus-
kas ir Arlauskas. 

• Australijoje įvykusiame Kul
tūros Fondo suvažiavime išrink
ta nauja valdyba iš šių asmenų: 
Prof. V. P. Raulinaitis, Dr. I. 
Kaunas, V. Simankevičius, J. 
Kalpokas ir O. Matulionytė. 

• Rugpjūčio 15 d. dainininkė 
Anna Kaskas koncertavo J. Ba-
Čiūno vasarvietėje Macatavoje. 
Prieš tris savaites J. Bačiūno 
tris vasarvetes: Tabor Farm, 
Prospect Point ir Macatavą fil
mavo B. Gaidžiūnas. 

• New Yortre BALF 
rinkliava prasidės spalių mėn. 
1 d. ir tęsis iki spalių mėn. 7 d. 
Rinkliava bus užbaigta dideliu 
koncertu, kuriam bilietai jau 
pardavinėjami. 

• Dr. Algirdas Vokietaitis, į 
JAV atvykęs iš Švedijos, dabar 
dirba Los Altos Golf ir Country 
Klube. Jis eina plaukymo in
struktoriaus pareigas. 

• VLIKas yra numatęs leisti 
laikraštį, kuris informuotų vi
suomenę apie Lietuvos laisvini
mo darbus. Apsistota, kad tas 
laikraštis pradžioje išeitų kas 
mėnesį, o vėliau kas dvi savai
tes. 

Vokietijoje dar yra apie 
9,000 lietuvių 

BALF įstaigos Vokietijoje su
rinktomis žiniomis, 1951 m. rug
pjūčio mėn. 1 d. Vakarų Vokie
tijoje, visose trijose zonose buvo 
8,484 lietuviai tremtiniai, iš jų 
daugiau kai pusė tikisi emigruo
ti, daugiausia į Jungtines Ame
rikos Valstybės ir Kanadą. Iš tų 
pačių duomenų matyti, kad Vo
kietijoje gyventi pasiliks virš 
4,000 lietuvių, daugiausia ne
darbingi ligoniai (671), vaikai 
iki 16 metų (970), seneliai virš 
65 m. amžiaus (373) ir bedar
biai (462) ir apie 1,788 darbin
gi, bet dėl įvairių priežasčių ne
galinčių emigruoti. 

Š. m. liepos mėn. BALF įstai
ga Vokietijoje tremtiniams iš
dalino sekančius daiktus: 22,366 
svarus maisto produktų, 7,445 

Organizuokim 

Spaudoj nuolat randame nu
siskundimų dėl mokyklų. Tie 
skundai skundais ir paliks, jei 
mes patys nieko tuo reikalu ne
darysime. Mūsų teisėti reikala
vimai daugumoje parapinių mo
kyklų nebojami tik todėl, kad 
tos mokyklos stengiasi prisivi
lioti ir svetimtaučius. Mes pa
dejuojant ir padejavę vėl savp 
vaikus į tas mokyklas siunčia
me. 

Kitas reikalas, jei taip, užuot 
dejavę imtumės konkretaus dar
bo. Pradžią galėtų padaryti Chi-
caga. Ten jau tūkstančiai trem
tinių gyvena. Belieka tik imtis 
iniciatyvos ir suorganizuoti tik
rai lietuvišką mokyklą. Jei jau 
neatsiras pačioje Chicagoje pa
kankamai kvalifikuotų tremti
nių mokytojų, kurie atitiktų 
valdžios reikalavimus, tai, pa
skelbus spaudoje, atsiras iš kitų 
vietovių. Valdžios reikalavimus 
atitinkantieji ir šį klausimą ži

nantieji asmenys galėtu tuo rei
kalu plačiau spaudoje pasisa
kyti. 

Visa kita didelės problemos 
negali sudaryti. Tai tik pinigi
niai klausimai dėl kurių neverta 
perdaug kalbėti, čia reikia dirb
ti. Reikia skelbti aukų vajus, 
organizuoti loterijas — bilietus 
paskleidžiant po visą Ameriką ir 
t.t. Taip dirbdami ir turėsime 
lietuviškas mokyklas, o vėliau 
ir gimnazijas. Tad vieton dejo
nių prie konkretaus darbo. Kada 
mes savo padarysime, tai ir pa
rapijų ganytojai, nenorėdami 
savo mokyklose likti be mokinių, 
ir be mūsų prašymų jas sulietu
vins. 

Kadangi nesu šios šfrfties spe
cialistas, tai mano privati nuo
monė turi labai daug spragų. Vi
suomenei būtų įdomu išgirsti 
pedagogų ir praktiškojo darbo 
organizatorių nuomones. 

J. Prapuolenis 

PITTSBURGHO JAUNŲJŲ LIETUVIŲ 
RADIJO GEGUŽINĖ 

Pittsburgho Jaunųjų Lietuvių 
Radijo programa veikia jau dve
ji metai (The Station of Nations, 
WHOD, 860 kc) ir ji yra labai 
plačiai klausoma. Todėl ir jų 
rengiamos gegužinės paprastai 
sutraukia daug svečių. Tačiau 
šįmet, rugpjūčio 12 d. lietus, 
trukęs beveik iki "popiečio atsi
liepė nepalankiai/ Net į numa
tytas gražuolių varžybas atvyko 
tik keturios kandidatės ... Vis-
dėltofc visa programa įvykdyta ir 
visi pažadai ištesėti. 

Gražuolių rinkimuose pirmą 
vietą laimėjo prieš porą metų ii 

drabužių ir avalynės, 13,020 
štukų cigarečių ir 3,131.80 mar
kių smulkiomis pašalpomis 
moksleiviams 7r kitiems. Sunkiai 
sergantiems ligoniams, daugiau
sia džiovininkams, buvo pada
linti po vieną CARE maisto 
paketą. 

Vokietijos atvykusi Aldona Ūse-
lytė, antrą — čia gimusi Ona 
Bucevičiūtė, iš E. Liberty. Tei
sėjais buvo: A. Stankevičius iš 
New Kensington, Pa., F. Ra-
džius ir J. Mikalauskas, abu iš 
Pittsburgho. Rengėjai pirmos 
vietos laimėtojai įteikė 100 do
lerių dovaną. Be to, gražių ir 
vertingų dovanų patiekė Pitts
burgho verslininkai: A. Kati
lius, V. Kraužlis, J. Kamaraus
kas, J. Labuckas Ir net viena 
nelietuvių krautuvė — Brighten 
Ploral Shop. 

Jaunųjų Lietuvių Radijo Pro
gramos svarbiausi rėmėjai yra 
šie Pittsburgho lietuviai versli
ninkai: P. Pivaronas (lietuviška 
duoną garsi kepykla. 1423 Ju
niata St.), J.' Kamarauskas 
(Iron City Clock Hospital), lai
dotuvininkai A. L. Wenslovas ir 
F. J. Wenslovas, užeigų savinin
kai F. Rodgers ir A. Zdankus, 
Lietuvių Piliečių D-ja, Gregg 

Nuomonės 
Dėl žinių apie Dariaus < 

skridimą 
Girėno 

Dirvos 29 nr., straipsnyje "Pa
minklas narsuoliams" nurodo
mas ir šaltinis, iš kurio ypač 
jaunimas gali nemaža rasti žinių 
apie lakūnų pasirengimą ir Ame
rikos lietuvių prisidėjimą lakū
nų žygiams įvykdyti: Sakoma, 
kad geras ir beveik vienintelis 
šaltinis tiems atsiminimams pa
gyvinti yra Petro Jurgėlos 
"Sparnuoti Lietuviai". 

Tačiau Petro Jurgėlos skubiai 
parašytoje ir išleistoje knygoje 
tik vienu mažu paragrafėliu yra 
paminėta apie Philadelphijos lie
tuvių įnašą Dariaus-Girėno is
toriniam skridimui paremti. Tuo 
tarpu Philadelphijos Vilniui Va
duoti Sąjungos skyrius parūpino 
šimtus dolerių Dariaus-Girėno 
skridimui. Mūsų kolonija berods 
buvo antra po Chicagos savo 
veiklumu pirman lietuvių skri
dimui per Atlantą paremti. 

VVS skyriaus man buvo pa
vesta surinkti ir sutvarkyti me
džiagą apie mūsų skyriaus vei
kimą, kurią, vėliau pasiuntėme 
Lietuvos Aero Klubui, Kaune, 
prof. Z. žemaičio atsakomybėn, 
Dariaus __ Girėno monografijai 
leisti. Praėjus 10 metų nuo Da
riaus-Girėno žuvimo, 1943, pa
gaminau' ilgą iš mūsų skyriaus 
veiklos straipsnį, pavadintą 
"Kaip Philadelphijos lietuviai 
rėmė pirmą lietuvių skridimą 
per Atlantą Lietuvon", kuris bu
vo įdėtas DIRVOJ 29-39 nume
riuose, 1943 metais. Jei atsa
kingiems asmenims būtų reika
linga papildoma medžiaga, galiu 
patsai minėtus numerius {pa
skolinti. 

Taigi, knyga "Sparnuoti Lie
tuviai" ištikro yra tik beveik, 
bet ne visai vienintelis žinių šal
tinis apie Dariaus-Girėno skri
dimą. 
Z. Jankauskas,'Philadelphia, Pa. 

Motor Go. (vienintelis lietuvis, 
prekiaująs automobiliais, Chrys-
les ir Plymouth atstovas, Fifth 
St. ir Park Ave., Clairton, Pa.). 
Prisideda ir kiti mažesniais skel
bimais. 

Juozas Virbickas 

ALTORIŲ ŠEŠĖLY 

trijų tomų Mykolaičio-Putino romanas išleistas Tremties, 
Vokietijoje 

Kaina 4 doleriai 
Su užsakomais, prisiunčiant pinigus^ kreipti#: 

Steponas Nasvytis, 
4579 W. 157 St, 
Cleveland 11, Ohty 

arba į kitus Tremtyje paskelbtus atstovus. 

Knyga gražiai išleista. 
Įmokėjusiems pinigus knyga tuoj išsiunčiama. 

IRVING L. LANDAU, Ph. C. 
maloniai praneša, kad įsigijo nuosavą VAISTINE esančią 

15012 Kinsman RcL, East 151 St. kampas 
Prekybinio įmonės vardas yra 

tlUERRA PHARMACY" 

senai įsteigta ETHICAL PRESCRIPTION DRUG STORE 
Mr. Landau, buvęs LANDAU DRUG Co. savininkas ir pastaruoju 
laiku dalininkas MiHer Drug Stores, kaip detalistas ir vaistininkui, 
nuoširdžiai kviečia visus aplankyti jį naujoje jo verslovietėje. 

PRIEŠAIS §¥. CECILIJOS BAŽNYČIĄ WA 14123 

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 Friend® 

from 

GRABLER MFG. COMPANY 

6§65 Broadway MI. 1-9260 

a 
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V. RASTENIS 

4. 

Kas daugiausiai kalba apia kepurę? 

Dr. K. Griniaus pareiškime gana daug 
vietos yra pašvęsta vadinamajai "legendai 
apie gen. Bulotos kepurę". Kepure buvusi 
nepaliesta, iš viso ta kepurės istorija įvykusi 
dar krikščionių demokratų vyriausybei te
beesant, pagaliau ... ta kepurės istorija esąs 
vienas iš svarbiausių perversmo pateisinimų, 
kurį vartoją tautininkai. 

Teisybė, savo laiku ta kepures istorija 
buvo gana dažnai minima. O išpopuliarino 
ją, berods, ne kas kitas,'kaip tik toji pati 
pinna minėtoji "Tautos Valia". Ką gi, įvy
ki#, toks, koks jis būdavo atpasakojamas, 
atrodė gana spalvingas, ir nenuostabu, kad 
jis galėjo būti panaudotas diskusijose bei 
propagandoje. Tarp ko kita. 

Bet praėjo daug laiko, daug kas pasi
lsite, ir šiendien kiekvienam bent truputį 
i&lčiau galvojančiam atrodo jau mažai be* 

aktualu įrodinėti, ar 1926 metais pervers
mas buvo neišvengiamai reikalingas, ar .ga
lima buvo ir be jo gyventi. Tai yra įvykęs 
faktas, kurio panaikinti negalima, ir kuris 
patvirtinimo nėra reikalingas: jis vistiek 
buvo. O "generolo kepurė" vis dar rodosi 
spaudos skiltyse ... 

Kas gi ją dažniausiai mini? Labai ne
sunku įsitikinti, kad tąja kepure šiuo metu 
daugiausiai sielojasi kaip tik tie, kurie tebe-
sistengia įrodinėti perversmo nereikalingu
mą. Kodėl? Turbūt todėl, kad toji kepurė, 
žinoma, yra pats silpniausias iš visų per
versmo reikalingumo įrodinėjimų. Silpną 
įrodymą, mat, lengviau griauti... 

' "Generolo kepurės" epizodas faktiškai, 
jei kada buvo minimas kalbant apie per
versmą, tai tik kaip iliustracija to visuoti
nio netikrumo, neramumo, kuris buvo pasie
kęs nerimą keliančio laipsnio. Tiesą sako 
dr. K. Grinius, kad toji padėtis susidarė ne 
būtinai specialiai dėl liaudininkų-socialdemo-

kratų atėjimo į valdžią, kad visa tai augo 
ir brendo per eilę metų anksčiau. Bet faktas, 
kad 1926 metais nerimas jau buvo pasiekęs 
kraštutinumą primenančias ribas. To meto 
vyriausybės sunki padėtis seime ir susidaręs 
įspūdis, jog vyriausybė nebus pajėgi suval
dyti valstybės vežimo riedėjimo neaiškiu ir 
pavojingai atrodančiu keliu, ir buvo svar
biausia priežastis, kuri vienus paragino imtis 
nepaprastų, nereguliarių žygių, kitus nutei
kė palankiai tokiems žygiams, ar bent sudarė 
tokią nuotaiką, kurioje net priešingieji nere
guliariems žygiams liko pasyvūs, lyg tar
dami: "Nagi, pažiūrėsim, kaip čia išeis — 
o gal ir gerai..." 

Tad "generolo kepurės" argumento pri
minimas yra tik bandymas nukreipti kalbą 
į nereikšmingą smulkmeną nuo tikrosios 
realybės, kurią ir dr, K. Grinius gana pla
čiai pavaizdavo, kuriai tik nenorėjo pripa
žinti visai natūralios ir faktiškai buvusios 
reikšmės. 

Nusikaltusi klausimas. 

Apie minimą perversmą, dažnai kalba-
ma, ir dr. K. Griniaus pareiškime kartoja
ma, kad till buvęs njusikgUtiman 

1 Formaliai, žinoma, — kiekvfefižs veiks
mas pakeisti valstybės santvarką ar jos 
valdžią nekonstituciniu būdu yra nusikalti

mas. Už tokius veiksmus ir baudžiamuo
siuose įstatymuose yra numatytos bausmės. 

Tačiau teisiniai nuostatai nevisada pa
jėgia savo rėmuose išlaikyti realybę ir, rei
kia pripažinti, kad kartais, net viešoji nuo
monė bei didelės dalies piliečių teisinė sąmd» 
nė stoja ne teisinių nuostatu o... nuat-
kaltimų prieš juos pusėje. » 

Tai; atrodytų, negeras ir net keistas 
reiškinys. Bet žmonių sukurti įstatymai 
bei konstitucijos, deja, nebūna absoliuti tor 
bulybė .., Todėl ir nenuostabu, kad senas 
romėnų posakis "Pereat mundus, fiat iusti-
tia" (Nors ir pasaulis tepražunie, tik tegy
vuoja teisėtumas) jau anais laikais reiškė, 
jog teisėtumas ne visada yra tvarkoj, jog 
dėl aklo teisėtumo prisilaikymo gali net "pa
saulis žūti", kitaip sakant, bežiūrint teisė
tumo, gali būti padaryta daug neteisingumo, 
negerovės. 

Kaip tarptautiniuose santykiuose ka
ras, taip valstybės vidaus reikaluose per
versmai, revoliucijos iš esmės yra nemalo
nus, vengtinas reiškinys. Tačiau būna pa
dėčių, kada kaip karai, taip ir perversmai 
lieka ne tik pateisinami, i>et vėlesniųjų kar
tų net garbinami, kaip išganingi įvykiai. 

Prieš šimtą su viršum metų Graikija, 
atstačiusi savo nepriklausomybę, priėmė 
konstituciją, kurioje tarp kita ko buvo toks 
naivus dėsnis, kacf" tos konstitucijos iš viso 

nevalia keisti. Vadinasi, nustatyta "amžina'* 
teisėta valstybės santvarka. Tačiau retai 
kuriame krašte taip dažnai santvarka ir val
džios neteisėtu būdu keitėsi, kaip Graikijo
je... Jei būtų laikoma, kad tik ta pirmoji 
konstitucija buvo teisėta, ir visi, kurie po to 
jos neprisilaikė, yra nusikaltėliai, tai visa 
Graikija turėtų sėdėti kalėjime, o kalėjimų 
sargus reiktų iš kitur samdytis ... 

f 

Dabar tokių "amžinų" konstitucijų nie
kas neberašo. Numato vis lengvesnius ir 
lengvesnius jų keitimo būdus. Bet konsti
tucijų sulaužymų, perversmų, revoliucijų 
visdėlto neišvengiama. Joki konstitucinės 
teisės teoretikai ligi šiol dar nesurado to
kios taisyklės, kuri nusakytų, kada pervers
mas yra pateisinamas, kada ne. Formaliai jis 
niekad nepateisinamas, bet visi jaučia, kad 
gyvenimo praktika čia ne visada eina ko j g 
kojon su formalumais ... Ir, turbūt, dėl to, 
vietoj politinių perversmų teisėtumo ar ne
teisėtumo "taisyklės", dažniausiai pasitenkt-
nama tokiu ciniškai realistišku konstatavi-. 
mu: "pasisekę perversmai tampa teisėti ir 
jo laimėtojai bent tam tikrą laiką tampa 
teisės kūrėjais, o nepasisekę perversmai 
praktikoje laikomi nusikaltimais ir jų vyk
dytojai baudžiami..." 

Tai gana šiurpūs konstatavimas, ne vi-
sai gražiai atestuojąs civilizuotų žmonių gy
venimo santvarkos dėsniu*. Bet tokio reiš-
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Šukuosena ir tėvynės meilė 
— Ne,* tai visdėlto perdaug! 

šuktelėjo dėdamasi pasipik
tinusi Adelė Kanapėnienė, kai 
Birutė Pakrantienė įėjo į svečių 
kambarį. — Tokius gražius plau
kus ir taip sudarkei! 

— Kodėl? Ar man taip ne
tinka? 

-- Amerikone j i... 
— Aš neklausiu—amerikone j u 

ar neamerikonėju, aš klausiu 
tinka ar netinka? — truputį 
pyktelėjusi atsikirto Birutė, 

— Nežinau, gal ir tinka, bet 
nepakirpti plaukai tau tikrai ge
riau tiko ... Mes, lietuvės, per-
greit pasiduodame svetimoms 
įtakoms... 

— Man patinka amerikiečių 
moterų mada. Trumpi plaukai 
lengviau sušukuoti fr gerai gu
li, — papurtė ranka savo plau
kus Birutė, prieš veidrodi. — 
Labai praktiška šukuosena yra 
moterims, kurios dirba. 

; — Vainikėlis! — su panieka 
papūtė lūpas Birutės kaimynė. 

Ponia Kanapėnienė šventė sa
vo vardines ir ta proga pasi
kvietė keletą savo bičiulių kai
mynių puoduko kavos išgerti. 

—* Amerikiečių moterų dra
bužiai man patinka, — kalbėjo 
ponia Pakarklienė, dar apyjau
nė graži moteris. — Jie pigūs, 
praktiški ir gan gražiai pasiūti. 

—r Bet tamsta jų negali ly
ginti su europiečių moterų ap
daru, — autoritetingai pastebė
jo ponia Kuraitienė dar jauna, 
nelabai graži moteris, bet įsi
vaizduojanti, kad ji turi labai 
gerą skonį. — čia iš kiekvienos 
moters apdaro kvepia fabrikas, 
o Europoje — individualus mo
ters skonis. Ten moterys dau
giausia siuvasi privačiai, užtat 
ir didesnis skonių įvairumas. 
Pagaliau, negali gi lyginti fab
riko pasiuvimo su siuvėjo. Tu 
čia turi pirkti kas tau siūloma, 
o Europoje, nusipirkusi medžia

gą, gali pasisiūdinti kaip tavo 
širdis trokšta. 

— Tamsta čiapamėgink pasi
siūdinti privačiai, — nusijuokė 
Birutė. — Už pasiuvimą vienos 
suknelės neužteks savaitės už
darbio. O be to, ir reikalo nėra: 
didžiose krautuvėse tiek^ pri
krauta visokių visokiausių suk
nelių, kad gali pasirinkti kokios 
tik nori spalvos ir kokio tik nori 
"fasono". Reikia ir tai pasakyti, 
kad čia fabrikai stengiasi siū
dinti moteriškus apdarus pagal 
paskutiniųjų madų modelius. 

— Dėl drabužių aš nieko ne
sakau, — įsiterpė į pokalbį Ade
lė Kanapėnienė. — Mūsų kišenė 
neleidžia siūdintis privačiai, bet 
plaukų šukuosenas mes galime 
tvarkyti kaip norime. 

— Kaip kam patinka, — pa
taisė ją Pakrantienė. 

— Gal ne visai taip. Visdėlto 
mes esamę lietuvės ir turėtume 
palaikyti lietuviškas tradicijas. 

— Kokia yra tradicinė lietu
vės šukuosena? — nusijuokė 
Birutė. — Ilgos kasos? 

— Ilgos neilgos, bet tokių 
"vainikėlių", kaip dabar šukuo
jasi amerikietės, lietuves nene
šiojo. 

— Atrodo, kad šukuoseną tu 
šieji su tautinės garbės klausi-
bu, — vėl nusijuokė Birutė. 

— O man rodos, kad mes tu
rėtume palaikyti lietuvybę, — 
nesijuokdama atsakė Kanapė
nienė. v 

Paskum pokalbis nukrypo į 
kitus dalykus. Ponik Pakarklienė 
pasigyrė, kad kitą savaitę jos 
vyras ketinąs pirkti automobilį, 
ponia Kuraitienė pasakojo, kaip 
jai sekasi kurtis naujame name 
ir kiek jie daug skolų pasidarė, 
ponia Kanapėnienė tik "tarp 
mūsų kalbant" pranešė, kad po
nai Leliūnai labai nesugyveną ir 
ketiną skirtis ir kad Leliūnienė 
tai labai "pergyvenanti." žodžiu, 

I v 

moterys' kalbėjosi kaip ir visos 
pasaulio moterys kalbasi, kai ką 
"padažydamos," kai ką "pasū
dydamos", o kai ką "pasaldin-
damos." # 

Tuo tarpu į, kambftrį įbėgo 
Kanapėnų šešerių metų sūnus, 
Šarūnas. Jis pribėgo prie moti
nos ir šūktelėjo: 

— I want to drink! 
Kur tu taip išsipurvinai, 

priekaištaujančiai motina 
pažiūrėjo į vaiką. 

— Never mind, I want to 
drink] 

— Einam į virtuvę, aš tau 
duosiu gerti, — Kanapėnienė 
išsivedė Šarūną. 

— Tu reikalauji plaukus šu
kuotis "lietuviškai", —pastebėjo 
Birutė Pakrantienė kai grįžo 
Kanapėnienė, — bet tavo vai
kas, atrodo, jau baigia pamiršti 
lietuviškai kalbėti... 

— Per dienas žaidžia su ame
rikoniukais ... 

— Mano Algis taip pat žai
džia, bet jis niekados nesikrei
pia į mane angliškai, — atsakė 
Birutė. 

Kanapėnienė neturėjo kas at
sakyti. Jai į pagalbą atėjp ponia 
Kuraitienė. 

—i Vargas su tais vaikais, -
tarė ji autoritetingai, — neži
nai kas daryti. Mokykla ameri 
koniška, draugai amerikoniukai, 
"kamikai," anglų kalba, kinas 
angliškai, visur tik angliškai ir 
angliškai... 

— O jei dar ir šeimoje ang
liškai, tai vaikas tikrai užaugs 
šimtanuošimtinis amerikietis, — 
pagriebė Birutė ponios Kurai-
tienės mintį. — Užaugęs net ir 
lietuviškai nė žodžio nebemokės. 
Nėra tėvams joks nuopelnas, gy-
venant j Amerikoje, iš vaiko pa
daryti gerą amerikietį. Ir be 
jokių tėvų pastangų jis toks pa
sidarys. Bet padaryti gerą lie
tuvį tai jau kitas dalykas. Ir 

Iš Los Angeles 
Lietuvė A. F. L. atstovų 

suvažiavime 

, American Federation of La
bor Kalifornijos atstovų suva
žiavime, kuris vyksta rugpjūčio 
20-24 dienomis San Diego mies
te, kaip ILGWU unijos Los An
geles jungtinių apygardų atsto
vė dalyvauja ir viena lietuvų — 
S. Batkienė. Ji yra ILGWU uni
jos jungtinių (4) apygardų val
dybos ir direktorių tarybos se
kretorė — rinkta toms parei
goms trims metams. Be savo 
daug laiko reikalaujančių parei
gų unijoje, ji yra labai aktyvi 
Los Angeles lietuvių dainininkų 
klubo, SLA ir visos eilės kitų 
lietuviškųjų draugijų dalyvė. 

700 laiškų — kiek dolerių? 

Los Angeles miesto Balfo sky
riaus valdyba šiomis dienomis 
išsiuntinėjo 700 laiškų lietu
viams pavieniams asmenims ir 
draugijoms prašydama aukų 
Europoje likusiems lietuviams 
tremtiniams šelpti. Aukotojų 
pavardes Balf6 Valdyba žada 
skelbti spaudoje. 

Reikia*pastebėti, kad šio mies
to Balfo valdyba šiais metais 
pasidarė ypatingai aktyvi, nors 
tiesą pasakius ji tokia buvo ir 
anksčiau. Vien tik šios vasa
ros metu jau turėjo du didelius 
parengimus, davusius gražių pa
jamų šalpos darbui. t 

KAI RADIJAS SAU r C 
U1E eiNIKLO 

Karo pradžia ir sukilimas Lietuvoje prieš 10 metų 

tai gali padaryti tik tėvai, šei
ma yra tas vienintelis sąryšis, 
kuris jungia vaiką su senąja 
tėvyne. Jei tas ryšys atsileis, 
vaikas nuskęs amerikonizmo jū-' ' t, 
roje. 

Birutė matė, kad jo žodžiai 
nepatiko Kanapėnienei, tačiau ji 
tylėjo. Birutė pridūrė: 

— Nesvarbu kaip mes vaiką 
rengsime ir kaip pačios šukuo-
simes, bet svarbu, kad mes jam 
įkvėpsime senosios tėvynės ir 
mūsų prosenolių kalbos meilę ... 

(Tęsinys ii pereito numerio) 

Kai radiofonas šaukė prie ginklo 
O žmonės mus koliojo, kad 

nesakome, kur vyriausybės būs
tinė. Tylėjom. Negalėjom juk 
atsakyti, kad ir pati vyriausybė 
nežino nei kur jos nariai, nei 
kur ji pati yra. 

Tą dieną prisistatė, komen
danto paskirtas, radiofono di
rektorius P. Babickas. Jo atė
jimas radiofono partizanus ge
rokai apvylė. Nieko prieš jį ne
turėjome, mums tik buvo skau
du, kad dar parako dūmams te-
besisklaidant pradėta, su parti
zanais nesiskaityti. Mes buvo
me susigyvenę su mintimi, kad 
direktorium liks patriotas, sėk
mingai jam vadovaujęs M. 
Toms pareigoms jis turėjo teisę 
ir reikalihgą autoritetą. Netrū
ko jam ir kitų būtinų savybių. 
Bet niekas mūsų nei neatsiklau
sė... 

Naujasis direktorius Stnėsi 
kompletuoti tarnautojų kad
rus. Malonu buvo bent tiek, kad 
jis partizanų atstovo M. neįgno, 
ravo — tarėsi su juo dėl mūsų 
likimo. 

Labai būdingas šis mažas, ne
reikšmingas atsitikimas. Jis 
vaizdžiai rodo ano meto, posuki
liminę būklę visose įstaigose. 
Direktoriui su M. ir kitais radi
ofono didžiūnais besitariant, iš 
pasitarimų kambario išėjo vy
ras, kurio pirmadienį neleidau 
partizanams suimti, ir priėjęs 
prie manęs pilnu galios balsu 
suramino: 

— Nenusimink, Tu radiofone 
pasiliksi. Aš pasirūpinsiu ... 

Nebuvau nusiminęs ir dėkoti 
neradau reikalo. Aš tik karčiai 
gypsojaus. 

šiuo būtų galima šitą išpa
žintį ir užbaigti. Kas toliau vy
ko radiofone, tai jau atskiro ra
šinio tema. Tačiau negaliu ne
paminėti vieno įvykio, susijusio 
su sukilimu, po metų laiko. 

BALYS GRAŽULIS 

Vieną dieną į Kauno radiofo
ną, tuo metu jau "Krašto siųs
tuvą", atvyko aukštas vokiečių 
propogandos ministerijos parei
gūnas, žymus radiofonų vado
vybės narys, ir visus radiofono 
tarnautojus suvadino į trans
liacijų salę. Pasakė mums gra
žią, kokią vokietis gali mokėti 
pasakyti, kalbą, kurioje iškėlė 
didžiulius radiofono gynėjų nuo
pelnus vokiečių reichui ir Nau
jajai Europai ir įteikė buvu
siems gynėjams (tuo metu kone 
visi tarnautojai jau buvo pasi
darę gynėjais, kiti* net ir hero
jais) po dovaną Vokietijos ra
diofonų viršininko vardu. Tai 
buvo prabangiai išleista knyga 
"Autlitz des Fuehrers", Hitlerio 
atvaizdų rinkinys iš visų metu 
ir įvairiose pozose ... 

Kieno iniciatyva tai buvo pa
daryta įr kas sudarė apdovano
jamųjų sąrašą, nežinau nei šian
dien. 

Kaip nebuvo anksčiau, taip 
neatsirado ir dabar herojaus 
tarp mūsų. Dovaną priėmėm vi
si. Kai kas gal net ir su pasidi
džiavimu. Tai buvo toks neti 
kėtas smūgis, kad aš net sumi
šau. Nesusigraibiau, kas čia 
vyksta, net dovanos prieidamas 
atsiimti. Tik kojos buvo lyg švi
ninės Ir visą kūną lyg drugys 
krėtė. Tai štai dėl ko mes bu
vome kovoję! Norėjosi verkti... 

Nešantis knygą namo, ji degi
no rankas lyg karštą geležj, o 
širdyje gėda negalėjo nuskęsti 
pakilusiame kraujuje. 

Prieš įmesdamas knygą į kros
nį pastebėjau, kad ji įrišta į pui
kios raudonos odos viršelius. 
Ant priekinio viršelio, paauk
suotame rate buvo įspausta rai
dė H. Viršelių odą nulupau ir 
atidaviau padaryti žmonai ran
kinuką. Gražiai atrodė: auksi

niame rate buvo įspausta raidS' 
M. ^ 

O "Fuehreris" supleški jo. ,, 
Tuo mūsų sukilimas pasibaigė* 

NEPYKITE, TAUTIEČIAI 

Nepyk, Tautieti, kuris di
dvyriams įtikėjai, kad šioje iš
pažintyje neradai didvyrių. Ir 
kuo aš kaltas, jeigu jų radiofone 
nebuvo. Buvo tik vienas ir tas 
ne vyras. Gražu ir naudinga čfi-* 
dvyrius minėti, bet neteisinga 
užmiršti tuos, kurie vien tik pa
reigą Tėvynei atliko. Juk tu i£ 
pats žinai, kad Tėvynei parei-1 

gingi sūnus reikalingesni negu 
didvyriai. O vaizduotės sukurti 
ar asmeninių ambicijų padaryti< 
didvyriai dažnai Tėvynei kenkia. 
Pagaliau, ar pasiryžimas parei
gą atlikti mažiau vertingas n$-,-
didvyriškumą? >..vt 

Neradai čia kraują užvirinsiKi 
čio kautynių vaizdo, neradai čia 
nuostabos vertų žygių, neradai 
čia ir vadų, kuriems reikėtų 
galvą lenkti. Kuo kaltas aš, jei
gu viso to matyti man neteko. 
Bet tu radai čia vyrus, išėjusius 
pareigos atlikti. Ir nekaltink jų, 
jeigu jie ne taip, kaip reikėjo 
darė. 

Juk net ir aš, net sau pačiam 
turėčiau ką prikišti. Bet kai pa
mąstau, kad tuo metu buvau 
amžiumi iš draugų vyrjausias 
ir tai tik ketvirtį amžiaus no* 
gyvenęs, graliu tik atlaidžiai šyp
sotis. O juk ir tie, kur buvo 
senesni, nuo didelio lig mažo, 
patyrimu kūdikiai tebuvo. 

Gera dabar mums mandravo-
ti, kada plaukus šarma apkrito 
ir kada patyrimai giliai mūsų 
gyvenimą išvagojo. Ir kada žino
me, ko tada nežinojome, kada 
matėme, ko nelaukėme. Ir kam 
norėti daug iš to, pas kurį šir
dyje daugiau, nei galvoje. Kitą 
proga, o ji ateis, žinosim ką da
ryti. Tiktai tada, jeigŲ klaidas 

( Perkelta j 6-tą pusi. ) 

.V1 
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kinio'žmonijai pakeisti ligi šiol dar nepavy
ko, kaip nepavyko ir karų išvengti, kur irgi 
faktiškai galioja panašus dėsnis: karą lai
mėję — herojai ir jie diktuoją savo pažiū
ras, o pralaimėję — nusikaltėliai ir vienu ar 
kitu būdu baudžiami. (Lyg ir išimtį, ligi šiol 
berqds neregėtą, sudaro Amerikos-Japonijos 
santykių raida po pastarojo karo). ~ 

Todėl f švaistymąsi "nusikaltimo" žo
džiu, kalbant kad ii> apie tą Lietuvds per
versmą, tenka žiūrėti gana abejingai. Nie
kas nėra kompetentigas tarti galutinį spren
dimą, ar tai buvo žala tautai, ar tai buvo 
tik tautos labui padarytas nusižengimams 
formaliems teisės nuostatatams. Valia yra 
vienaip ir kitaip tvirtinti, bet tai tik paski
ros ponijos, tik medžiaga būsimųjų istoriku 
nuomonei, o ne absoliutaus autoriteto spren
dimas, dėl kurio būtų pamato džiūgauti ar 
jaudintis. 

"Tautininkai ir gruodžio VI**' 

J. Kedainis, duodamas dr. K. Griniaus 
pareiškimui tokį pavadinimą, aišku, palaiko 
seną sugestiją, anot kurios gruodžio 17 die* 
nos perversmas buvo atliktas tautininkų 
vardu vadinamos Lietuvos politinės grupes.-
ši sugestija, ne vien šiuo atveju, palaikoma 
ir naudojama neva komprimituoti ne tik 
visiems tiems, kurie yra turėję ką nori 
bendra su tautininkų organizacijomis Liet*-

voje, bet taip pat ir tiems, kurie net kituose 
kraštuose, pavyzdžiui Amerikoje, visą laiką 
gyvenę, prisilaiko arčiau prie tuo vardu va
dinamos srovės. 

Kai kam tataf ir įspūdžio padarė. Vie
nas kitas pagalvoja ar net ir pasako: "Taip, 
aš irgi panašiai galvoju, kaip tos srovės 
žmonės, kaip tos srovės spauda, aš jiems 
simpatizuoju, bet su perversmais nieko ben
dra neturėjau ir nenoriu, kad juos man pri
kaišiotų, todėl geriau jau nuošaliai laiky
siuos ..." 

žodžiu sakant, vienu kitu atveju toks 
"triksas" pavyksta. Bet kaip gi iš tikrųjų? 
Ar toji sugestija tikrai kompromituoja tau
tininko vardą? Ir ar ji turi pamato? 

Mąn regis, kad bet kokia politinė gruptfe 
norėdama padidinti savo prestižą, lengvai 
galėtų rasti būdų net ir pasididžiuoti tokiu 
perversmu. Ji pavyzdžiui, galėtų didžiuotis 
buvusi labai gerai organizuota ir tiksliai at
spėjusi krašto gyventojų daugumos to meto 
nuotaikas bei norus. Tai kas jei ji rinkimuose 
mažokai balsų gavo: užtat, kai kraštas pa
matė, kas dedasi, nesvyruodamas stojo jos 
pusėje... ' ' 

Visų pirma organizuotumas: pagalvo
kite tiktai — jvykdė perversmą be šūvio, be 
jokio sąmyšio krašte, be jokio pasipriešini
mo ! O paskui — 13 metų išlaikė valdžią savo 
rankose taip pat be žymesnio pasipriešinimo 
(vienas kitas subruzdėjimas ar nevykęs peiv 

versmo bandymas iš savųjų tarpo vargu ar 
gali atrodyti labai žymiais pasipriešinimo 
reiškiniais), ir gal dar būtų išlaikiusi ilgą 
laiką, jei ne išorinės jėgos... 

m 

Argi, norint pasigirti, tai nėra gera pa
sigyrimo medžiaga? Prieš aiškią tautos va
lią jokia silpna kraštui žalinga grupė be pa
šalinės paramos to negalėtų padaryti. (Pvz., 
komunistai, nors ir gerai organizuoti, be 
svetimos kariuomenės nieko nepasiekė!). 
Vadinasi, galima didžiuotis, kad šio pervers
mo atveju buvo ne tik organizuotumas, bet 
įr masių pritarimas... 
', Tačiau, atvirai kalbant, tautininkai, kaip 

atskira politinė grupė, — galima to gailėtis 
#r nesigailėti — neturi pamato sau to pa
sididžiavimo pasisavinti. Nei pasigyrimo, 
nei pasiteisinimo tikslu, o vien tik konsta
tuojant faktus, tenka pasakyti, kad pačia
me perversmo rengime ir vykdyme, tauti
ninkų, kaip politinės grupes, vaidmuo fak
tiškai nebuvo ir negalėjo būti žymus. 

Patys perversmo veiksmai buvo atlikti 
karininkų grupės. Toji grupė (kiek numa
nau, ji nebuvo didelė), be abejo, nesirengė 
pati imti kraštą valdyti, tad, suprantama, 
prieš vykdydama savo užsimojimą, turėjo 
susižinoti su kaikuriais politiniais asmeni
mis, atsiklausdami, ar jie sutiktų stoti į po
zicijas, kurios perversmu buvo numatytos 
parengti. Kiek numanu, toks atsiklausimas 

. buvo nukreiptas į žymesniuosius tautininkų 

politinius asmenis — A. Smetona, A. Volde
marą, be abejo ir vieną kitą krikščionių 
demokratų politiką. Nėra sunku atspėti, ko
dėl kaip tik | tautininkų minėtus asmenis 
kreiptasi: ano meto padėtyje grįžimas tie
siog atgal prie krikščionių demokratų ne
būtų pakankamai populiarus. Visos psicho
loginės aplinkybės diktavo, kad, jei jau tokio 
žygio imtis, tai tik patraukiant į priešakį 
asmenis, kurie dar neturėjo progos "įsipyk-
ti". Taigi tautininkų vadų atsiradimas lyg ir 
sukilimo priešakyje greičiau buvo jo rengėjų 
taktinio plano dalis, o ne tautiniąkų, kaip 
politinės grupės iniciatyva. 

Man regis nebus klaidos teigiant, kad 
platesni sluoksniai, lygiai tautininkų, lygiai 
krikščionių demokratų, apie sukilimą iš anks
to nieko aiškaus nenumanė, išskyrus nebent 
studentų ateitininkų bei neolithuanų atski
rus būrelius, kurie jų pažįstamų atitinkamų 
karininkų galėjo būti bent kiek parengti. 
Jei kas iš civilių Kaune ar net kitose Lietu
vos vietose prie perversmo vykdymo prikišo 

»pirštą, tai daugiausiai grynai spontaniškai, 
ir tik tada, kai. faktiškai viskas jau buvo 
įvykę. Lemiamamas vaidmuo čia buvo at
liktas tam tikros karininkų grupės, kurių 
nei formaliai nei faktiškai nebūtų galima 
surišti su anų laikų ta ar kita politine grupe 
(neliečiant, žinoma, jų asmeninių simpatijų 
kuriai nors iš tų grupių). 

Tas perversmas įvyko be jokios dides

nio masto organizacijos. Jf įvykdė, palyginti, 
mažo masto organizacija ir perversmo pasi
sekimo priežastis glūdėjo daugiau valdžios 
organizaciniame silpnume, negu perversmo 
yengėju organizacinėje stiprybėje. 

O kad jam įvykus, jis nesugniušo kiek 
vėliau, kad be didelio vargo išsilaikė, tai 
taip pat daugiau dėka ne kokios iš anksto 
parengtos organizacijos, o visų pirma dėka 
to, kad per mažai buvo tokių, kurie gailėjosi 
dėl įvykosios permainos, ir kad labai daug 
buvo ta permaina patenkintų . *. čia ne
svarbu, kas buvo teisūs, — ar tie, kurie 
buvo nusiminę dėl permainos, ar tie, kurie 
jąja buvo patenkinti, čia lemiamos reikšmės 
turėjo tik pats faktas, o faktas buvo kaip 
tik toks, kad, bent iš pradžių, aiškiai vyravo 
pasitenkinimas. 

Tautininkai, matydami savo žymiausius 
vadus viršūnėje, ir matydami vyraujantį 
pasitenkinimą visuomenėje, galėjo tarti (i£ 
ne vienas tarė) — štai, dabar dauguma su 
mumis! Aišku, jei ta nuotaika (leiskime, 
kad tik nuotaika, o ne įsitikinimas) visuo
menėje buvo, tai būtų buvę politiškai gudru 
ir teisinga tą nuotaiką ir užfiksuoti naujais 
rinkimais. Bet to nepadaryta. Daugelis ir 
šiandien tebemano, kad tai didelis progos 
pražiopso j imas ... Galbūt... Gal ir ne 
dabar to nebepatikrinsi. 

(Bus daugiau) 

UI- -Z f* • „ r , J i - J _ U'v|' 
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Vytauto Didžiojo Karo Muziejui 
rusų ir vokiečių okupacijų metaii 

GEN. STAŠYS RAŠTIKIS, 
buv. Lietuvos Kariuomenės Vadas 

(•fręsfoys) 

* Lietuvių ir vokiečių iškilmes Karo Muziejuje. 

Ypatingai gaila buvo atiduoti Lietuvos geležinkelių dirb 
• tuvėse atliedinto Petro Rimšos kūrinio — Vargo Mokyklos. Karo 
.gljįluziejaus vadovybė prašė vokiečių leisti atliedinti šio kūrinio 

gipsinę formą ir duoti gipso tam reikalui. Vokiečiai sutiko, bet 
? ilgai delsė ir gipso neatvežė. Jau buvo manyta, kad karas grei

čiau baigsis, negu reikės atiduoti Vargo Mokyklų. Pagaliau gip
sas vis dėlto buvo atvežtas. Tada Karo Muziejaus viršininkas 
susitarė su kūrinio autoriumi P. Rimša, ir jis pats už kelis tūks
tančius vokiškų markių skubotai suspėjo padaryti savo kūrinio 
gipsinę kopiją. 

Taip pat buvo gaila ir gražios Napaleono patrankos, nes 
tai buvo tikrai gražus ir brangus ekspertas. 

Kiti reikalai. 

Vokiečių okupacijos metu Karo Muziejus labai gausiai 
lankytus. Ypatingai daug buvo organizuotų ekskursijų. 

Jų skaičius ypač padidėdavo pavasarį ir rudenį, kada pra
sidėdavo ir baigdavosi mokslo metai mūsų mokyklose. Tada 

moksleiviai su savo mokytojais skubėdavo aplankyti Karo Mu
ziejų. Tokių ekskursijų būdavo ne tik iš Kauno ir jo apylinkių, 
bet net iš tolimiausių Lietuvos provincijos vietų. Tenka pa
brėžti,kad juo toliau truko vokiečių okupacija, tuo lankytojų skai
čius vis didėjo. Tarp lankytojų buvo gan daug ir vokiečių karių, 
pavienių ir organizuotų (ekskursijų). 

Ekskursijos ir pavieniai lankytojai palikdavo pačius gra
žiausius atsiliepimus muziejaus svečių knygoje. Vokiečių karių 
atsiliepimai buvo taip pat labai gražūs, kultūringi, su daugeliu 
nuoširdžių komplimentų Karo Muziejui ir visai lietuvių tautai. 
Kė viename vokiečių karių atsiliepime nebuvo to išdidumo, kurį 
reiškė mums vokiečiai civiliai, nacionalsocialistų partijos nariai; 
nebuvo ir tos nekultūringos "bravūros", tuštaus pasigirimo ir 
analfabetiškai kvailių politinių išsišokimų, kokius buvo palikę 
pirmieji Lietuvos okupantai, rusai bolševikai, savo užrašuose ir 
atsiliepimuose toje pačioje svečių knygoje. 

Vokiečių — rusų karui įpusėjus, ir rusams pradėjus ret
karčiais bombarduoti Kauną, pradėta daugiau rūpintis Kauno 
priešlėktuvine apsauga. Kaunui ginti vokiečiai neturėjo nei 
priešlėktuvinės artilerijos nei lėktuvų — naikintuvų. Todėl jie 
pradėjo kreipti daugiau dėmesio į pasyvinę priešlėktuvinę ap
saugą. 

Karo Muziejaus sodelyje, tarp muziejaus rūmų ir Lietuvos 
Laisvės statulos, iškastas ir išcementuotas didelis ir gilus basei
nas vandeniui prieš gaisrus, galinčius kilti per bombardavimą. 
Muziejaus sodelis buvo sugadintas, tačiau su tuo reikėjo sutikti, 
nes tai buvo tikrai reali priemonė prieš galimą gaisro pavojų. 
Karo Muziejaus administracija taip pat buvo padariusi tinkamus 
žygius apsaugoti savo eksponatus nuo galimo sunaikinimo ar 
Žuvimo. 

Vytauto Didžiojo Karo Muziejus buvo tampriai susijęs ir 
su muziko E. Gailevičiaus vardu. Jis ilgus metus vadovavo Karo 
Muziejaus invalidų orkestrui, kurio koncertai muziejaus sodelyje 
būdavo labai populiarūs ir maloniai džiugindavo kauniečius šven
tadieniais ir tautinių švenčių progomis. 

E. Gailevičius yra autorius ir to pupuliaraus gedulingo 
maršo, kurio garsai ne šimtus, bet tūkstančius kartų lydėdavo 
karo invalidus, žygiuojančius prie paminklo žuvusiems už Lietu
vos laisvę pagerbti Nežinomojo Kareivio kapą. šis populiarus 
muzikas ir kompozitorius po ilgos ir sunkios ligos 1948 m. mirė 
tremtyje, šiaurinėje Vokietijoje, anglų okupacinėje zonoje. 

Be Karo Muziejaus steigėjo ir viršininko generolo VI. 
Nagio, daug sielos ir darbo jdėjo į Karo Muziejų ir buvę to mu
ziejaus administracijos pareigūnai ir gen. Nagiaus artimiausieji 
pagelbininkai: majoras Šeštakauskas, pik. šarauskas, mjr. Jonas 
Valaitis dabar Chicago, 111., pik. ltn. Ališauskas ir ištisa eilė Lie
tuvos nepriklausomybės karo invalidų. Jiems visiems, ir jų šefui 
generolui Nagiui priklauso tikrai užtarnauta visos lietuvių vi
suomenės gili ir didelė padėka ir pagarba. 

Pabaiga. 

Mūsų Tėvyne neišvengė autrosios, dar žiauresnės, rusų bol
ševikų okupacijos. Negalėjo jos išvengti ir Vytauto Didžiojo 
Karo Muziejus. 

Naujųjų okupantų jis yra vėl paverstas jų pražūtingos 
propagandos įrankiu. Jis jau nebe* Lietuvos Vytauto Didžiojo 
Karo Muziejus, bet tik Karo karinis istorinis muziejus. Visi 
lietuvių tautos laisvės kovas vaizduoją eksponatai iš jo pašalinti, 
Ir jų vietą yra užėmę lietuvių tautos žiauriausio priešo, jau trečią 
kartą (1918, 1940 ir 1944 m.) atsibasčiusio į šventąją Lietuvą 
rusų bolševikų okupanto atgabenti komunistiniai eksponatai. 

Naujasis okupantas, kankindamas, naikindamas ir niekin 

NUSU KALBA Redaguoja 
Pranas Skardžius 

KADA VARTOJAMAS JOTAS LIETUVIŠKUOSE ŽODŽIUOSE? 

Lig šiol jolas lietuviškuose 
žodžiuose buvo nevienodai var
tojamas. Vieni jį terašė žodžio 
pradžioje prieš balsę (pvž. jau
nas, jėga, jeknos, jie, jiems, ir 
kt.), taip pat panašiais atvejais 
po priešdėlių arba sudėtiniuose 
žodžiuose (pvz. atjoti, parjoti, 
sujungti, šiaipjau tuojau) ir pa
galiau žodžio viduryje tarp bal
sių (pvz. naujas, kraujas, gera
jam, gerieji ir kt.) bei sutrum
pėjusiose galūnėse (pvz. lovoj, 
rytoj, viduj ir kt.). Bet žodžių 
šaknyse po b ir p buvo rašomas 
paprastas i: biaurus, piauti, 
spiauti, rugiapiūtė, piūvis ir kt. 

Tačiau šitoks rašymas prieš-
taraute prieštarauja dabartinės 
lietuvių kalbos duomenims. Be
veik visose lietuvių tarmėse, iš
skyrus visai nedidelį Vilniaus 
krašto dzūkų plotą, visai aiškiai 
yra skiriama bjaurus, pjauti, 
pjūvis, šienapjūtė, sjauti ir kt. 
nuo kiauras, liaunas, miauk
ti, niaurus, siauras, šiaurė ir kt.: 
pirmuoju atveju čia yra aiškiai 
tariamas atskiras priebalsinis 
garsas, t. y. sakoma b-jaurus, 
ne b'aurus, panašiai kaip k'au-
ras (rašoma kiauras)' ir kt., o 
antruoju atveju raidė i nežymi 
jokio atskiro garso, tik parodo 
priešstovinčio priebalsio minkš
tumą. Tai yra visai aiškus ir 
neikiek neabejojamas lietuvių 
kalbos reiškinys, kurio negali' 
nuneigti nei vienas rimtesnis 
kalbininkas ar šiaip lietuvių kal
bos mokytojas, vadovaująsis 
pačioje savo praktikoje kalbos 
duomenimis, ne buku užsispyri
mu arba nereikalingu įtaringu-
mu, kartais pasireiškiančiu tuš
čioje paskutinių laikų kalbinėje 
polemikoje, šią tiesą jau 1930 
m. yra pareiškęs vienas mokyto
jas vienuolis šiais žodžiais: 
"Gerbiamieji kalbininkai, leiski- j 

dzelynas, E* Trautmannas ir kt., 
pagaliau visos lietuvių kalbos 
rašybos reformos komisijos ir 
šiaip samoningesnieji' lituanis
tai mokytojai, daugumas buv. 
Lietuvių Kalbos Draugijos na
rių ir kt.-sutartinai pripažino, 
kad bjaurus, pjauti ir spjauti 
turi būti rašoma su jotu, ne be 
joto. Ir ne tik nepriklausomybės 
laikais, bet ir po antrojo karo 
laisvieji lietuviai tą jotą daug 
kur tebevartoja žodžiu šaknyse 
po priebalsių b ir p., pvz. L. 
Dambriūnas "Lietuvių kalbos 
sintaksėje", V. Gailius "Vokiš
kai lietuviškame žodyne", arkyv. 
Skvireckas paskutinėje N. Testa" 

Metus pirmoje vietoje rimtai 
rūpi patys kalbos duomenys, ne 
bukas asmeninis užsispyrimas 
arba tuščias tariamai savaran
kiško "žinoviškumo" demonstra
vimas. 

Remiantis mūsų kalbos duo
menimis, jot^as po priebalsių b 
ir p bendrinėje kalboje visdėlto 
vartotinas tik šaknyse; priesa
gose ir galūnėse jis panašioje 
aplinkybėse jau nebevartoja
mas. Todėl šalia bjaurus, bjurti, 
pjauti, pjūvis, pjudyti, pjaulai, 
spjauti, spjūvis ir kt. rašytina 
ir tartina labiau, labiausiai, sku
biausias, šlapias, slapiausias, 
taip pat avių, vėmiau, ne tar 

mento laidoje, pakaliau dabar miškai labjau, skubjausias, šla-
Dirva, Draugas ir kt. Taigi Nau
jienų slapukas M. K. per akis 
netiesą rašo tvirtindamas, kad 
pastaruoju laiku K. Būga jau 
baigiamas pamiršti. Ir "Lietu
vių kalbos vadovas", vartoda- *r jieškoti, j iešmas, jie-

va, ne ieškoti, iešmas, ieva. ši-

pjas (arba škųujas), avjų, vė-
mjau ir kt. 

Bet dėl analogijos pagal gy
vosios žmonių kalbos lytis jie, 
jiems, Jiesia, Pajiesys ir kt. ra-

mas tą jotą po priebalsiu b ir p 
žodžiu šaknyse ir eidamas K. 

» 

Būgos pėdomis, yra' vienų vie
nas, bet su daugybe kitų, ku-

tokį rašymą aiškiai paremia ir 
augštaičių tarmių tartis, kuria 
didžia dalimi remiama ir bend
rinės kalbos tartis. 

KALBOS APŽVALGA 

Australijos lietuvių savaitinio 
laikraščio, "Mūsų Pastogės," 
126 numeryje š. m. birželio 28 
d. rašoma dėl mūsų raidyno, šio 
straipsnio autorius (jis pasirašo 
tik keturiomis raidėmis KaG'i) 
kelia mintį, kad dabar, tremtyje, 
būtų laikas susirūpinti mūsų 
raidyno (alfabeto) suprastini-
mu. Jo nuomone, esą didžiai ne
patogūs visi pridėtiniai ženklai, 
pvz. taškeliai, brūkšneliai arba 

arba vien kritikuoti mūsų raš
menis, bet juo norima duoti su
gestijų mūsų kalbininkams, kad 
jie rimtai pagalvotų apie mūsų 
rašybos refčrmą, jei jau . visai 
nepanaikinant, tai bent supras
tinant akcentinius ženklus". 

Prieš kalbant apie patį auto
riaus keliamą dalyką, tenka iš
siaiškinti kaikuriuos terminus, 
kurie gerokai painiojami jo 

"Jeigu pradėtume rašyti vietoj 
ū — w", rašo jis, atrodo, ne
būtų keisčiau, kaip dabar y skai
tome i ilgąją. O argi būtų pai-

te mums bent kartą lietuviškai, niau vaikus mokyti rašyti vie-
nusispjauti!" Ir daugumas kal
bininkų kaip tik buvo panašios 
nuomonės: ne tik Kazimieras 
Būga, bet ir jo mokytojas K. 
Jaunius, ankstyvesnieji žodyni
ninkai kaip Nesselmannas ir kt., 
taip pat vėlyvesnieji kalbininkai 
kaip A. Vireliūnas ir kt.,'užsie
niečiai kalbininkai kaip J. En-

toj s su paukščiuku — sh arba 
ch arba zh. Na, o jeigu rašysi
me dvi ee (geeda) ir nutarsi
me, kad ji bus tariama kaip lig
šiolinė ė, tai juk bus ta pati 
gėda, o ne kas kita." Ir čia pat 
jis dar priduria, kad šio jo 
straipsnio tikslas esąs ne "pa
kenkti mūsų kalbos skambumui 

darnas visą lietuvių tautą, yra išniekinęs ir jos Tautinę šventovę 
— Vytauto Didžiojo Karo Muziejų, kur greta lietuvių tautos lais
vės gynėjo Nežinomojo Kareivio kapo pradėti bolševikiškai lai
doti ir lietuvių tautos išdavikai bei priešai. 

Kenčia ir dejuoja lietuvių tauta. Tačiau, juk nebus taip 
visada. Visagalis Pasaulio Tvarkytojas vieną kartą išgirs žu
domos ir naikinamos lietuvių tautos karštas maldas ir kruvinas 
ašaras, pasiims savo žaibus ir perkūnus prieš tautos kankintojus, 
ir šie išbėgs iš Marijos žemės į savo aziatišką "rojų" gal net 
greičiau, negu jie buvo išbėgę 1941 birželio mėnesį. 

Nepasiims jie mūsų šventovės į Maskvą. |l liks Kaune. 
Jie gali apgrobti ar apgriauti jos rūmus, bet 

jokia jėga nesugebės paimti ir išvežti tos lietuviškos žemes, 
ant kurios tie rūmai stovi. 
Ji liks. O ant jos vėl išdigs mūsų atnaujinta Tautine šven-

toarj, 
kurioje išsilaisvinusi lietuvių tauta vėl atnašaus savo su

kas Smutkeliui ir Marijai, vėl žygiuos dar didesnės gretos" naujų 
karo invalidų, buvusių laisvės kovotojų, partizanų, kalinių ir 
tremtinių; 

vėl linksmai plevėsuos mūsų valstybinės ir tautines vė
liavos; vėl skambins tas pats ar kitas Laisvės Varpas, 

ir tūkstantinės laisvų lietuvių minios entuziastiškai, su 
ašaromis akyse giedos: 

Lietuva, Tėvynė mūsų! 
Lietuviais esame mes gimę, lietuviai norime ir būt! 
Marija, Marija, apsaugok nuo priešo baisaus!. 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi! 

(Pabaiga) 

straipsnyje. Visų pirmd akcen-
žiogreliai, kain antai: ė, ū, S, i, ž. tiniai ženklai yra kirčių bej prie. 

gaidžių žymenys, kuriuos varto
jame tik kirčiuodami |žodžius, 
todėl juos naikinti arba pras
tinti nėra jokio reikalo. Kas kita 
yra pridėtinės, arba diakritines, 
raidžių žymės, pvz. taškelis ant 
siaurojo ė, brūkšnelis ant ilgojo 
ū, uodegėlės po ilgaisiais (nosi
niais) balsiais ir vadinamieji 
"paukščiukai" ant d, š, ž. Juos 
autorius siūlo visus panaikinti: 
užuot š rašyti anglišką sh, užuot 
§ — dvigubą ee, panašiai kaip 
kad estai rašo, ir t.t. Bet jis 
nieko nesiūlo uodegėlinėms rai
dėms pakeisti. Savo laiku pir
moji rašybos reformos komisija 
buvo linkusi vadinamąsias nosi
nes raides (ą, ę, į, ų) drauge su 
kitomis ilginėmis (ilgųjų balsių 
žymimomis) raidėmis latvių pa
vyzdžiu žymėti brūkšneliais vir
šuje, ir tuo būdu būtų buvę ga
lima sutaupyti kelis rašmenis; 
pvz. užuot ų ir ū būtų rašoma 
tikfi, užuot į ir y tik vienas 
brūkšnelinis i ir t.t. Bet šitas 
sumanymas nerado platesnio 
pritarimo, ir nuo jo buvo atsisa
kyta. Dar mažiau būtume radę 
atgarsio, jei būtume sugalvoję 
pvz. š pakeisti į sh arba ž į zh: 
dvejytinės raidės vienam garsui 
žymėti nėra nei praktiškai, nei 
fonetiškai naudingas dalykas, 
todėl mūsų rašybos istorijoje ne
buvo pastaraisiais laikais nei 
mėginta tai daryti. Juk čekiš 
kuosius rašmenis č, š esame įsi 
Vedę vėliau, o anksčiau kaip tik 
turėjome dvejybinius lenkiškus 

TREMTIS 
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina nuo 1950 metg 
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadbje 

—» 50 centų vienam mėnesiui — 

TREMTIES atstovai: 

Visai Amerikai, išskyrus Chicagos miestą — 
St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio 

Chicagos miestui ir Kanadai — ~ 
W. Stuogis, 1114 Florence Ave., Evdwston, HI 

REMDAMI TREMTI, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE U2JUKIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 

jų pakaitus cz, sz. Tad argi da
bar kas benorėty grįžti į senovę, 
tik užuot lenkiškų jungtinių 
priebalsių įsi vesdami jungtines 
angliškas raidžių grupes? Ne, 
tuo mes savo raidyno neikiek 
nepagerinsime. Antra vertus, 
raidžių dvigubinimas iš viso yra 
priešingas pagrindiniams fone
tiniams reikalavimams. Fonetiš
kas tikslas kaip tik yra: vienas 
garsas vienas rašmuo. Pvz. šalia 
č, kuris yra lygus tš, būtinai 
turėtų būti vienu rašmeniu žy
mimas ir dž, kuris iš tikrųjų žy
mi tik vieną jungtinį, ne du at
skirus garsus. Ilgąjį garsą ū bū
tinai reikėtų žymėti vienu raš
meniu, ne dviem ū ir ų), kaip 
kad lig šiol esame darę. Minkš-
tintinį garsą ki būtinai turėtu
me žymėti viena raide, ne 
dviem: juk mes kiauras tariame 
ne ki-auras, bet k'auras, ir t.t. 
Taigi minėtojo straipsnio auto
rius pagrindinių, tikrai keistinų 
mūsų raidyno dalykų yra visai 
nepastebėjęs, o kelia aikštėn to
kius dalykus, kurie dabartinėse 
aplinkybėse gali būti dar pa

kenčiami. 
Tad priežastis, kad šiuo 

metu vienur kitur yra ne-
Jengva įsigyti reikiamuosius dia
kritinius ženklus, dar maža ką 
sako, kad dėl to turėtų būti jau 
keičiamas ir visas raidynas. Rai
dyno (alfabeto) keitimas yra 
daug sunkesnis ir painesnis da
lykas, negu kokia nors rašybda 
reforma: tai yra du iš esmls 
skirtingi clalykai, kurių lengvai 
nereikėtų maišyti; dėl to kiek
vienas plačiau gali "Lietuvių 
kalbos vadovę" pasiskaityti sky
rių "Rašyba ir raidynas" (55-58 
psl.). Savo 4aiku dr. J. Basana
vičius buvo sudaręs savotišku 
raidyno projektą be jokių dia
kritinių ženklų, bet dabar tai 
jau seniai užmiršta. Nepriklau
somybės laikais vienas kitas irgi 
buvo pasiryžęs tai bandyti, bėt 
nieko iš to neišėjo. Nieko iš to 
neišeis ir dabar, dar sunkesnėse 
aplinkybėse. Bet galvoti apis 
rimtą mūsų raidyno sutvarkynią 
dabar kaip tik yra laikas, nes 
ateityje gali prisireikti viską 
skubomis svarstyti. 

Tegul virtuve bus vėsi 
! šią vasarą 

III virkit ELEKTRA! 
Taip, įsitaisykit 1951 elektrinę virtuvę dabar... tu

rėkit vasarą vėsesnę. , 
Kodėl vėsesnę? 
Kadangi su elektrine virtuve paviršutiniai židiniai 

verda tiesioginiu kaitinimu... ir keptuvė yra visiškai izo
liuota — iš viršaus, apačios ir visų pusių. 

Dėl to šiluma patenka į maistą, o ne į virtuvę. JUMS 
tampa vėsiu ... oras lieka ŠVIEŽESNIS ... jūsų virtuvS 
lieka ŠVARESNĖ! 

Pasižiūrėkite naujų 1951 metų elektrinių virtuvių pas 
artimiausį jų pirklį... šiandien. 

Virkit elektra s— taupy-
kit pinigus. Elektrinė virtuvė 
pati už save moka. _ OF COURSE 

/rveucmef 

A L W A Y S  AT  Y O U R  *  S  E  R  V I C  E  
I N  T H E  B E S T  L O C A T I O N  I N  T  H  B  N A T I O N  

"TEN O'CLOCK TUNES" MĖGIAMIAUSI KURINIAI 
GARSIAUSIOS 2VAIGŽD£ S  

Perduodama penkias dienas per savaitę — nuo pirmadienio iki penktadienio 

Rytais 10-tą — WICA ir WGAR t Vakarais 10-tą — WHK 
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Pasikalbėjimas su Lietuvos dipĮ šefu S. Lozoraičiu 
Kurių 'žinių Tamsta gali su* 

teikti viešumai apie savo san
tykius su VLIKu? 

Nežiūrint žymių sunkumų, ku
rių man kyla dėl nuomonių skir> 
tumo su VLIKu tam tikrai? 
klausimais, aš nenustoju jieško-
jęs būdų išmintingam susitari
mui pasiekti ir bendram darbui 
sutvarkyti, šį pavasarį aš bu
vau kreipęsis į kai kuriuos Lie
tuvos pasiuntinius, siūlydamas 
sušaukti konferenciją, kurioje 
dalyvautų VLIKas ir kuri ap
svarstytų santykių ir bendra
darbiavimo su juo klausimus. Iš 
pasikeitimo nuomonėmis diplo
matų tarpe paaiškėjo, kad prin* 
cipe tokios konferencijos suma
nymui pritariama, bet jo įvyk
dymas laikomas dar peranksty-
vas ir reikalingas tinkamo bei 
ilgesnio pasiruošimo. 

Ar Tamstas pasitarimas in 
VLIKo delegatais birželio mė
nesy įvyko minėto sumanymo 
remuose. 

Ne, rifes paruošiamieji darbai, 
apie kuriuos minėjau, dar toli 
gražu nebuvo atlikti. Iš viso pa
sitarimas įvyko netikėtai. Man 
Išvažiavus iš Italijos kitais rei
kalais, su manim susitiko VLIKo 
nariai p. p. Norkaitis.ir Karvelis 
Ir pranešė man, kad VLIKas 
juos pasiuntė tartis su manim, 
dėl savitarpio santykių sutvar
kymo. Nors aš nebuvau tam pa-

,. jairuošęs; ir negalėjau taip ūmai 
susisiekti su savo kolegomis, 
vis dėlto aš suformulavau savo 
pasiūlymus fr juos {teikiau 
VLIKo nariams. . 

W • 
Ar galima žinoti kuriuos pa

siūlymus Tirasta ęs* padaręs? 

Aš mielai patfeikiu juos čia 
visuomenės žiniai, ypač kad tuo 
reikalų, jau yra pasirodę tenden
cingų gandų, štai mano pasiū
lyti susitarimo principai: 

a) Lietuvos konstitucija tega
li būti pakeista, atstačius 
tdetuvos valstybės nepri
klausomybę. -

b) Lietuvos diplomatinį tar-
nyba ir Lietuvos diploma
tijos šefas nėra subordi
nuoti jokiam veiksniui. 

Santykiai bei susisieki
mas su svetimomis vy
riausybėmis tėra diploma-

•l>AKELIUI Į MIRTI — 
B. Gaidžiūno aprašymai V 
apie pergyvenimus vo-. • 
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

s" 

y žšk 

Gražiausia.dovana visiems tau

tinių šokių mėgėjams 

V. . B e  I i i  j  « us 

THE DANCE OF LIETUVA 

Voveraitė, Malūnas, Vėdaras, 

Oželis, Blezdingėlė... 

54 lietuvių tautiniai šokiai bei 

žaidimai 

Užsakymus ir pinigus siųsti 

DIRVOS redakcijai 

Kaina — $5. 
. I K  *£• «  

tines tarnybos ir dipl. šefo 
kompetencijoje. 

Vykdomosios tar y b o s 
užsienio tarnyba panaiki
nama. Kitos vykdomosios 
tarybos pavadinamos sky
riais. 

e) Diplomatinė tarnyba Ir 
diplomatijos šefas, vykdy
dami savo uždavinius, ir 
"VLIKas* užsi imdamas 
tarptautinio pobūdžio klau
simais, glaudžiai bendra
darbiauja tarpusavyje ir 
su kitomis organizacijomis. 

d) VLIKas nėra seimas ir ne
turi jo funkcijų. Vykdo
moji taryba nėra vyriau-

į sybė ir neturi funkcijų. 
e) Kuo plačiausios visuome

nės dalyvavimui tautinėje 
veikloje patikrinti, kas
met šaukiama konferenci
ja, kuri svarsto tautos rei
kalus ir organizacinius 
klausimus užsienyje. 

Konferencijoje dalyvau
ja VLIKo, PLB, L. Rau
dono Kryžiaus, L. Rezis
tencijos Santarvės atsto
vai, Lietuvos Nepriklauso
mybės Akto signatarai, 
diplomatijos šefas ir dip
lomatiniai atstovai, o taip 
pat organizacijų atstovai 
ir asmens, dėl kurių daly
vavimo bus susitarta tarp 
VLIKo ir diplomatijos še
fo. 

v šiais metais tokią kon-
. .. . .^enciją šaukia diploma

tijos šefas ir VLIKas ne 
vėliau, kaip už 3-4 mėne-

Be to, pasiūlymuose yra dar 
vienas punktas, liečiąs nustaty-
mo vieningo bendradarbiavimo 
vienoje svarbioje srityje, ku
rioje toks bendradarbiavimas 
ypač reikalingas. 

Tezė dėl konstitucijos yra tiek 
aiški ir nesugriaunama, kad var
giai būtų reikalo ją čia plačiau 
aiškinti. Negalima keisti konsti
tucijos užsieny. O be to, tam 
mes neturime kompetentingo 
valstybės organo, šis klausimas 
nėra teoretinis, nes protarpiais 
vis pasireiškia tendencijos kon
stituciją užmiršti, laikyti ją ne
sama. 

Dėl punkto, liečiančio dipl. 
tarnybą, tai juo tiktai patvirti
nama teisinė padėtis, egzistuo
janti nuo sovietų įsiveržimo i 

.Lietuvą 1940 metais ir išplaukią 
iš tos padėties praktiški meto
dai, būtini diplomatiniam darbui 
dirbti. Ir šiaip jau tai, kas mano 
pasiūlyta konstatuoti dipl. tar
nybos klausimu, nėra naujiena. 
Jau 1947 metų konferencijoj a. 
a. ministeris J. šaulys buvo pa^ 
reiškęs pasiuntinių nusistatymą 
tuo reikalu. Diplomatinė tarny
ba, t. y. diplomatinės ir konsu-
liarinės atstovybės yra valdžios 
įstaigos ir todėl negali būti su
bordinuotos ne valdžios organui. 
Visa tai, žinoma, nė kiek negali 
kliudyti dipl. tarnybai bendra
darbiauti sil VLIKu. Jeigu sie
kiama tinkamo ir našaus ben-m 
dradarbiavimo, o ne kokių nors 
ambicijų patenkinimo, tai nėra 
jokio reikalo, kad atstovybės 
būtų subordinuotos VLIKui ar 
kuriam jo organui, ir gautų iš 
jų pavedimus, —, pakanka, kad 
dipl. tarnyba ir VLIKas būtų 
nuolatiniam^ kontakte, keistųsi 

' £ ** • * 

žiniomis, nuomonėmis ir patari
mais, kartu svarstytų sumany
mus dėl veiksmų, darytinų ben
drai ar kiekvieno savo 'veiklos 
srity, šitokia tvarka pilnai ga
rantuotų mūsų veiklos užsieny 
vieningumą ir kartu apsaugotų 
mus nuo netikslingo paralelizmo 
užsienio reikalų srity. Tokiam 
bendradarbiavimui vykdyti aš 
esu pasisiūlęs periodiškai susi
tikti su VLIKu. 

Lietuvos egzilinės vyriausybės 
sudarymas būtų šiuo tarpu Lie
tuvos interesams nenaudingas. 
Pirmiausia, dabartinėmis aplin
kybėmis ji neturėtų šansų gauti 
didžiųjų valstybių pripažinimą. 
Todėl nesunku numanyti kokių 
didelių komplikacijų kiltų mūsų 
atstovybėms, jeigu egzilinė vy
riausybė būtų paskelbta ir sve
timų vyriausybių, prie kurių at
stovybės veikia, nepripažinta. O 
juk atstovybės yra mums išim
tinės svarbos elementas, nes jos 
tarptautiškai pripažintos. Deja, 
kaikurie mūsų politikai vyriau
sybės klausimą gerokai užtem
do, skelbdami kad tarp VLIKo 
ir vykdomosios tarybos iš vie
nos pusės ir egzilinės vyriausy
bės iš kitos skirtumo nesą, kad 
juos reikią traktuoti kaip Vy
riausybę, kad vyriausybės pa
skelbimas būtų VLIKui tiktai 
vienos kepurės pakeitimas kita 
ir t.t. Toks žongliavimas kepu
rėmis arba tiksliau sakant, ke
pure ir* — vyriausybės — ci-
linderiu nėra nei naudingas, nei 
reikalingas. Todėl mano pasiū
lymų tarpe yra vienas, turįs 
tikslą išaiškinti tos tariamosios 
vyriausybės klausimą tokiu bū
du, koks yra diktuojamas da
bartinių aplinkybių ir tikrovės. 

O kaip tik šių dienų tikrovė 
reikalauja iš mūsų daug realiz
mo ir šalto galvojimo. Pasise
kimas politikos ar diplomatijos 
srity priklauso nuo darbo ir tarp
tautinės padėties, o ne nuo 
skambių titulų. Pirmojo pasau
linio jo karo metu čekoslovakų 
kariuomenė buvo Vakarų vals
tybių pripažinta sąjungine ka
riuomene, bet Masarykas tesi
vadino tautinio komiteto pirmi
ninku. , 

Galop, mano pasiūlymas šauk
ti kasmet plačią konferenciją 
tautos reikalams užsieny svars
tyti — siekia įnešti į mūsų vie
šąjį gyvenimą daugiau demo
kratinių pradų ir metodų. 

Ar Tamstai žinoma nuomonė, 
kurią VLIKo teisių komisija yra 
pareiškusi dėl diplomatijos šefo 
pareigų? 

Taip, 9Š esu sužinojęs apie 
ją iš privačių šaltinių. Be to, 
girdžiu, k&d ji> deja, paskelbta 
Ameriką. 

Prieš kurį laiką VLIKas pa
vedė savo teisių komisijai pa
reikšti nuomonę dėl diplomati
jos šefo pareigų teisėtumo. Ko
misija pasisakė, kad kadangi to
kia šefo -institucija Lietuvos 
įstatymų nenumatyta, tai Lie
tuvos užsienio reikalų ministe-
rio telegrama, kuria man buvo 
pavesta tas pareigas eiti, esanti 
niekinga, jokios teisinės reikš
mės neturinti. VLIKas šią komi
sijos nuomonę apsvarstė ir nu
tarė priimti dėmesin. 

Dėl to tenka; pastebėti pir

miausia, jog kiekvienas pilietis 
'ar organizacija turi teisę nagri
nėti savo vyriausybės aktų tei
sėtumą ar tikslingumą ir juos 
kritikuoti. Tačiau tokia kritika, 
net jei ji pagrįsta, kritikuojamo 
akto galios nepanaikina. Panai
kinti ją tegali pati vyriausybė 
ar atitinkamas teismas arba 
parlamentas. O VLIKo ir jo ko
misijos nusistatymas, be to, dar 
ir nėra pagrįstas. 

Savo telegrama N. 288, 1940 
m. birželio mėn. 1 d., mūsų už
sienio reikalų ministeris prane
šė visiems pasiuntiniams, kad 
jeigu Lietuva bus sovietų oku
puota, man pavedama būti Lie
tuvos diplomatijos, likusios už
sieny, šefu, o min. Dr. J. šauliui 
— šefo pavaduotoju. Abu mes 
tą vyriausybės pavedimą pri
ėmėm ir sovietams užpuolus Lie
tuvą jis įgijo galios. Vykdyda
mas jį aš tuoj pradėjau susisiek
ti su pasiuntiniais, birželio mėn. 
28 dieną turėjau pasitarimą šu 
Dr. šauliu, liepos mėn. 4 dieną 
— su min. Škirpa ir t.t. Dėl ar
gumento, kad Lietuvos įstaty
mai nenumato diplomatijos šefo 
pareigų, tai mūsų įstatymai ne
numatė taip pat ir bolševikų 
okupacijos ir nepaprastos padė
ties, kuri jos pasekmėje susida
rė. Tačiau modernioji — tiek vi
daus, tiek tarptautinės — teisės 
doktrina, ypač susidariusi po 
pirmojo pasaulinip karo, pripa
žįsta dėsnį, kuriuo einant ne
paprastoj, pavojaus padėty (an
gliškai — emergency) vyriau
sybė gali griebtis visų "reikalin
gų priemonių valstybės intere
sams apsaugoti, štąi porą pavyz
džių to dėsnio taikymo. Latvių 
vyriausybė prieš sovietų įsiver
žimą į Latviją taip pat paskyrė 
diplomatijos šefą. Ir negirdėti, 
kad pas latvius kas nors tai gin
čytų. Hitleriui užpuolus Daniją, 
danų pasiuntinys Washingtone 
H. Kauffman nutraukė ryšius 
su savo vyriausybe, palikusia 
krašte, ir atsisakė klausyti jos 
įsakymų, ir vis dėlto ėjo toliau 
savo pareigas ir net pasirašė 
Danijos vardu Jungtinių Tautų 
deklaraciją. Tokio atsitikimo 
Danijos teisėje nebuvo numaty
ta, bet tai buvo kaip tik aktas 
valstybės interesams aprūpinti 
nepaprastoj, padėty ir todėl — 
teisėtas. Galop, užsienio reikalų 
ministerijos departamentų* ar 
šiaip įstaigų arba valdininkų 
kompetencija ir net pareigų pa
vadinimas pas mus (kaip ir dau
gely kitų valstybių) nebuvo nu
statyti įstatymais, bet tvarkomi 
ministerio ar vyriausybės nuta-
rimais. - • 

Taigi, t»ndyma» panaudoti 
prieš diplomatijos šefo institu
ciją formalius argumentus ne 
turi pagrindo nei teisės doktri
noj, nei praktikoj, šia proga 
konstatuotina, kad užsienio rei
kalų ministerio telegrama jau 
11 metų yra galioje. Nuo jąja 
suteikto man pavedimo aš nie
kados nebuvau atsisakęs ir netu
riu teisės atsisakyti. Aš nega
liu paslėpti, kad būdamas pri
verstas kalbėti šituo klausimu, 
darau tai su keistu na jaukiu 
jausmu, Priimdamas 1940 me-• j; 
tais man duotąjį pavedimą, aš 
spėjau, kad galiu turėti dėl jo 
sunkumų, spėjau, kad dėl jo 
gal man reikės aiškintis įvai-
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LIETUVA BROCKTONO PARODOJ 
Kas rudenį, vis tuo pačiu me

tu, Brocktone įvyksta pramonės 
ir ūkio gaminių paroda. Tai di
džiausia tos rūšies paroda visoj 
Naujojoj Anglijoj. Ji užima ne
mažą plotą ir vyksta specialiose 
tik parodai tenaudojamuose pa
statuose. Susidomėjimas ja bū
na labai didelis, nes čia išstato
mi įvairiausių gaminių pavyz
džiai lenktyniauja įvairumu, pa
tobulinimais, bei kokybes aukš
tumu. šimtai tūkstančių lanky
tojų per savaitę tarp 8-to ir 
16-to rugsėjo suplūsta žiūrėti 
pažangos ūkiniam ir pramonės 
gyvenime, čia mezgami preky
biniai ryšiai, skiriamos premi
jos, sudaromos sutartys, žodžiu, 
būna daug sujudimo. 

Mums ta paroda yra labai 
svarbi ir reikšminga, nes lietu
viai, kaip ir kai kurios kitos 
tautybes, turi savo tautinį pavi-
lioną, savo išvaizda primenantį 
lietuvišką bakūžę. Be abejo, tai 
puiki proga leisti save pažinti 
kitiems. Jau nebe pirmi metai 
kaip ten išstatomi lietuviški dir
biniai. Pernai daug tūkstančių 
lankytojų stebėjosi genocido 
žiaurumus naikinant lietuvių 
tautą, nors iš dalies ten parody
tus. 

Per paskutinius karus ir oku
pacijas mes labai daug prara
dom, bet lietuvių liaudies me
nas yra vienas iš mums neati
mamų dar pasilikusių lobių. Tai, 
ką gali ir kūrybinga vaizduotė, 
padedama darbščių rankų ir ska
tinama stipraus' grožio pajuti
mo, kūrė, dabar padeda mums 
kalbėti į pasaulį dėl skriaudos, 
daromos mūsų gabiai tautai, tu
rėjusiai ne vien didingą praeitį, 

riom svetimom kalbom. Bet kad 
man reikės lietuvių kalba ginti 
tą ministerio telegramą' nuo nie
kingumo priekaišto, kad toks 
priekaištas bus daromas po 11 
metų iš mūsų pačių pusės, — 
toks eventualumas man tada, 
veržiantis bolševikams į Lietu
vą, nebuvo atėjęs galvon. 

Kuri bus tolimesnė Tamstos 
pasitarimų su VLIKu tvarka? 

Mano buvo sutarta su p. p. 
Norkaičiu ir Karveliu, kad kitas 
pasitarimas įvyks rugpjūčio 
mėn. 10 dieną. Kartu mūsų bu
vo nustatyta* kad jeigu kuriam 
mūsų ta dieną vėliau pasirodys 
netinkama, tai bus susitarta dėl 
kitos datos. Kadangi paskutinė
mis savaitėmis iškilo naujų klau
simų, tai aš esu prašęs VLIKą 
nukelti pasitarimą J rugsėjo 
mėn. 10 dieną. 

Siekdamas susitarimo tiek dėl 
mano pasiūlymų, tiek dėl tų, ku
riuos eventualiai pateiks man 
VLIKas, ir stengdamasis suda
ryti pagrindą vieningam darbui 
aš esu pasiryžęs ir toliau va
dovautis gera valia ir Lietuvos 
interesais. 

* 

Paskutinėmis . dienomis, kai 
kuriuose laikraščiuose pasirodė 
nukreiptų prieš mane puolimų, 
esą aš turįs kažkokių totalita
rinių tendencijų, siekiąs būti 
"vadu" ir panašiai. Tai piktos 
ir naivios insinuacijos. Jos pa
rodo, kad žmonės, kune jas 
prasimano ir platina, neturi 
dviejų politikui būtinų elemen
tų — proto, ir sąžinės. 

bet taip pat sugebančiai kurti 
ir ateitį. 

Šiemet M paroda turėtų būti 
ypatingai vykusi, nes Lietuvių 
Taryba kviečia tai parodai vado
vauti dailininkę A. Tamošaitie
nę. Turint galvoj jos įgudimą 
parodas ruošti ir prisimenant 
jos eksponatų skoningumą, augš-
tą meninį lygį ir puošnumą, gali
ma būti tikriems, kad tai bus 
naujas, labai vykęs lietuviškojo 
meno, o per tai ir lietuvių tau
tos prisistatymas amerikiečių 
visuomenei 

Daug kalbam apie tai, kad 
mūsų jaunoji karta greit nusto
ja domėtis savo kilme, greit nu
stoja mylėjusi savo kraštą. Leis
kim jaunuomenei pajusti, kad 
mes turim daug, kartais dau
giau už didžiąsias ir turtingąsias 
tautas. Turim savitą būdą, savo 
labai išbujojusią tautinę kūrybą, 
rodančią tautos dideli sugebė
jimą. Toki pasirodymai sukelia 

norą didžiuotis kraštu, it kurio 
esame kilę, ir paskatina dirbti 
jam. i 

Taigi, pramonės ir ūkio ga
minių paroda Brocktone, Mass., 

'reiJkia laikyti svarbiu įvykiu ir 
lietuvių gyvenime. Tūkstančiai 
kitų tautybių lankytojų turės 
progos atkreipti dėmesį ir pa
žinti mažo šiaurės Europos kraš
to — Lietuvos kultūrą, o mes 
patys pasidžiaugsim tuo ką tu
rim. Reikia tikėtis, kad kitų 
kolonijų lietuviai lankysis ne tik 
paskirai, bet ir organizuotai, tuo 
palengvindami atvykimą netu
rintiems savo susisiekimo prie
monių. Rugsėjo 8Uoji įeina į 
parodos laiką ir numatoma ten 
pat atitinkamai paminėti. Mums 
tatai šią parodą pavers ne tik 
mūsų kūrybos demonstracija, 
bet ir tautine švente. Taigi pa
rodykim kitiems ir patys pasi
žiūrėkim ! 

IŠ VOKIETIJOS 
Neseniai mirė iš kalėjimo pa

leistas buvęs nacionalsocialisti
nės Vokietijos užsienių reikalų 
viceministeris Ernst Veizsaeker 
Jis ėjo 69 metus ir mirė nuo šir
dies smūgio. 

Vakarų Berlyne amerikiečiai 
į darbą paleido galingą 20,000 
vatų stiprumo trumpų bangų 
radijo siustuvą. Tuo siustuvu 
gali pasinaudoti 18,000,000 vo
kiečių, gyvenančių komunistų 
priespaudoje. . 

• * • 

Vokietijai okupacinės ameri
kiečių, anglų ir prancūzų kariuo
menės kaštuoja didelius pini

gus. Bonnos vyriausybė šiais 
metais turi sumokėti 6,600,000,-
000 DM. (maždaug 1,750,^00 
dolerių). Tokia suma, kaip patys 
vokiečiai sako, jiems perdidelė 
ir veda derybas okupacinių ka
riuomenių išlaidas sumažinti. 

• # * 
350 vokiečių studentų, moks

leivių ir jaunųjų ūkininkų, JAV 
užsienių reikalų ministerijos 
kvietimu, yra pakeliui į Ame
riką. Studentai ir moksleiviai 
Čia mokysis vieną semestrą ati
tinkamose mokyklose, o jaunieji 
ūkininkai vienus metus prakti-
kuosis amerikiečių ūkiuose. 

\-aliy th&t A įoodI 

NOW OPEN 

DOLIN'S 
R E S T A U R A N T  

AT 

20116 KINSMAN ROAD 

Near Warrensville Center 

serving full course dinners 
STEAKS ON SIZZLING PLATTERS 

SUCCULENT CHOPS , . 
SEAFOOD SUPREME — FEATURING 

LOBSTER, FROG LEGS, SHRIMP, ETC. 
RIBS AND CHICKEN FROM THE BARBECU8 

a-ah, that's food! 

JPLAN YOUR PARTIES AND LUNCHEONS IN 

OUR EXCLUSIVE PRIVATE DINING ROOM 

WY. 1-0900 

PARKING IN REAR-
* Entrance to Restaurant from Parking Lot 
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Ak, tie nelemtieji „DP" •II 
'Amerikos laikraščiuose vis 

dar kada nekada pasirodo pa
reiškimų apie vadinamuosius 
''DP." Vieni pareiškimai yra pa
lankūs, kiti priešingi. Visų jų 
niekas negali ir suvaikyti, be to, 
į juos, žinoma, tenka žiūrėti, 
kaip f individualias nuomones, 
kurių tarp 150 milijonų žmonių, 
suprantama, gali būti labai įvai
rių. 

Prieš kiek laiko tokia nuo
monių bangelė pasirodė viena
me iš Clevelando dienraščių (The 
Cleveland Press). Tos nuomones 
yra gana būdingos, todėl čia 
duodama ją apžvalga. 

Tūla Mrs. H. Strelau, iš 711 
Clyde Ave. (Clevelande), rašo, 
kad jos šeima buvusi iškraus
tyta iš trejus metus nuomoto 
buto, kadangi prieš 6 mėnesius 
atvykęs kažkoks "DP" tuos na
mus nupirko. Jos vyras esąs 
"GI" (karys). Kaip esą galima 
suprasti, kad DP gavo paskolą 
ir galėjo namus nusipirkti, o 
GI to negali? Amerikoj, esą, 
trūksta namų ir butų, o dabar 
yra įsileista 250 tūkstančių nau
jų žmonių. Jie vieni kitiems pa
deda, o amerikiečiai, esą, atrodo 
nelabai mėgsta tą daryti... Jie, 
tie DP, turi šeimas, vaikus, ir 

Amerikiečių diskusijos pries ir už juos < 

KAI RADIJAS ŠAUKĖ 
PRIE GINKLO 

(Atkelta iš 3 pusi.) 

kartosiu, tai duok ir verkt ne
duok! ^ 

Neniršk ir Tn, tautieti, kuris 
savo partiją virš Tėvynės iške-
lei, kad čia aktyvistą paminė
jau. Sakiau jau, ir kartoju, kad 
man net neįdomu buvo, kas 
viršuj tos pogrindžio piramidės 
stovi. Tai kodėl tave šis žodis 
erzina, lyg bulių skuduras rau
donas? žinai gi ir žinojai, kad 
partijos mes nesirinkom ir nu
ėjom su tuo, kas pašaukė. Ir 
nesigėdinam," juk Tėvynės va
duoti šaukė. Ir tariame tą žodį 
su pasididžiavimu, nes jis mums 
didžios laimės valandas prime
na. Sakysi, mulkiai buvote ir 
likote — protingas neina su pir
mu pamojusiu, žiūrėkit, kokiai 
partijai pasitarnavote! 

Sakiau, kad mes jos nesirin-
kome ir mums visai nesvarbu, 
kas iš mūsų darbo kapitalą krau
na. Atlikome ir grįžome palikę 
kitus nuopelnais dalintis. Ir tu 
juk savo partijos naudai dėl jų 
varžeisi. Ir kuo mes kalti, kad 
likom nesubrendėliai. Gal ir blo
gai, bet mūsų dauguma ir be 
mūsų gyvenimas, kaip be drus
kos. 

Pagaliau, nenusimink, žinai, 
kad mulkiai esame ir nieko ne
išmokome. Kita proga juk mes 
ir vėlei partijos nebesirinksim. 
Ir vėlei eisime su tuo, kas šauks 
Tėvynės gelbėti. Turėk viltį, jei 
tik vadai nepramiegos, tavą jai 
partijai pasitarnausim. 

Ir tu, drauguži, kuris buvai 
su manimi išėjęs pareigos at
likti, nepyk, jeigu ne taip kur 
nukalbėjau, jeigu tavo darbus 
peržemai iškėliau, o gal net ir 
visai Tavęs nepaminėjau, žinai, 
juk, kaip dažnai mus atmintis 
apgaudinėja. O ir naivus nebūk, 
nelauk, kad kitm Tave ankščiau 
savęs iškeltų. 

(Pabaiga) 

jie gauna pastoges, o mes, čia 
gimę amerikiečiai negauname ... 
Darykit, sako, ką nors — DP 
žmones, bet mes irgi 

Sunku pasakyti, kiek ta Mrs. 
Strelau papasakoti faktai teisin
gi. Kažin ar nėra kurių nors ki
tų priežasčių, dėl kurių jos šei
ma turėjo kraustytis ir dėl ku
rių ji neturi galimybės gauti 
paskolos ... Negalimas dalykas, 
kad Amerikos kariui paskolą 
būtų gauti sunkiau, negu nese
niai atvykusiam į Ameriką. 

Bet tuoj jos balsui atsirado ir 
pritarimo. Edward Picket, 8113 
Cory Ave., jau apibendrina aną 
istoriją ir šaukia, kad reikia su
stabdyti tų DP plaukimą į Ame
riką, nes, girdi, žiūrėkit, kas 
darosi: jie gauna darbus ir už
dirba daugiau, kaip mes, ameri
kiečiai (!), jie po šešių mėne
sių jau perka namus ir automo
bilius, jie gauna paskolas, ku
rių mes negalime gauti, net bū
dami Amerikos kariai — jau 
laikas, kad tai būtų sustabdyta! 

Po to atsiliepia Mrs. Kay Con-
ley, 2255 W. 20 St., kuri tvirti
na, kad trys amerikiečių šeimos 
turi išsikraustyti iš butų ir už
leisti vietą vis tiems DP, nes 
jie turėjo pinigų nupirkti na
mus, o mes, girdi jų neturėjome 
ir net negalėjome gauti GI pa
skolos. Be to, girdi, nesupran
tama, kuriems galams tie DP 
turi užimti 16 kambarių, kada 
jie neturi kuo apstatyti net du 
kambarius! Taip pat esą ir su 
darbu. Sako, mes, amerikiečiai, 
negalime gauti nei butų nei 
darbų, o DP, žiūrėk, lengvai 
gauna- viena ir kita! 

Laiškas baigiamas klausimu, 
kodėl girdi tie žmonės, nors jie 
ir yra žmonės, atima mums, 
amerikiečiams, darbą ir na
mus .., 

* * * 

Gaila, niekas nepatyrinėjo, 
kaip gi iš tikrųjų yra ir šiuo 
atveju. Tvirtinimai atrodo gana 
įtartini. Kiek žinoma, iškraus
tyti ką nors iš buto be tikrai 
rimtos priežasties, nėra taip jau 
paprastas dalykas, ir "mėty
mas" iš butų 'be niekur nieko 
praktiškai yra beveik negirdėtas 
dalykas. Na, tuos pačius DP tai 
kartais greičiau iškrapšto, jei 
jie pasirodo nuolaidesni ir ne
drįsta bylinėtis, bet kad naujo
kas šiame krašte be niekur nie
ko išmestų iš buto seną gyven-' 
to ją — tai jau atrodo "persū
dyta" pasakėlė. 

Atsiliepė į tai karys, Corp. R. 
Brooks, iš kariuomenės. Jis sa
kosi pasipiktinęs tokiais laiškais 
(konkrečiai, Picketo laišku). 
Tiesa, jis nepatiekia jokių kon
krečių duomenų, tik bendrus 
samprotavimus, sakydamas, kad 
Amerika tapo turtingiausia ša
limi pasaulyje kaip tik dėka ... 
DP. Nes juk toki pirmutiniai ko
lonistai Plymouthe, Jamestow-
ne juk buvę taip pat savo rū
šies DP ... Laisvė naudotis 
progomis iškėlusi Ameriką, tad 
ji ir toliau neturinti būti siau
rinama. Laiškas baigiamas to
kiais žodžiai: "Pagaliau, tik dė
ka Dievo ir kai kurių DP atvy
kusių prieš Jus, čia gyvuoja ir 
toks Edward Picket..." 

* • 

klausimui gejrą pusę puslapio 
iliustruotam reportažui, pava
dintam "DP sugebėjimai ir da
bar didina Amerikos gerovę." v 

Reportaže nėra jokių išvedžio
jimų, tik tezė, kad iš Europos 
dabar atvyksta gabūs ir išsila
vinę žmonės, kurie savo gabu
mais duoda naują įnašą Ameri
kos kultūrai ir gerovei. Ir čia 
pat paduoda keletą pavyzdžių 
su fotografijomis, apie atvyku
sius įvairių tautybių tremtinius, 
nurodant, kas jie toki buvo savo 
kraštuose ir ką jie daro čia, 
Amerikoje. 

Paminėti (ir atvaizdai įdėti) 
toki asmenys: buvęs mokytojas 
Trieste, dabar braižytojas; du 
vengrų gydytojai specialistai, 
dabar dirbą čia ligoninėse; ven
grų skulptorius, čia dirbąs ke
ramikos dirbtuvėje; Jugoslavų 
generolas, kurio sūnus dirba 
vienoje dirbtuvėje; beveik pla
čiausiai paminėtas, kaip ten sa
koma, Lietuvos eksprofesorius, 
dabar dailidė, Ignas Malinaus
kas. Pabrėžiama, jog jis yra ei
lės vadovėlių autorius, bet čia 
verčiasi kadaise iš tėvo išmoktu 
dailidės amatu, o laisvuoju lai
ku moko lietuvių vaikus. Nufo
tografuotas užsidėjęs dailidišką 
priejuostę ir savo dukrai aiški
nąs kažką savo paties parašyto
je lietuvių kalbos gramatikoje. 

Tuoj po to pasirodė pora laiš
kų, kur dėkoja redakcijai ir to 
reportažo autoriui Julian Kraw 
czeckui. Gerald M. Philips, 13122 
Westropp Ave., primena Emmos 
Lazarus parašytą įrašą į Laisvės 
Stovylos papėdėje, kviečiantį vi
sus pavargusius, kenčiančius ir 
persekiojamus atsikvėpti laisvės 
oru. Laiško autorius mano, kad 
visi tie nusiskundimai dėl DP, 
yra greičiausiai tik "atpirkimo 
Ožių" j ieškojimas dėl savų ne
pasisekimų ar nesugebėjimų. 
Mrs. Anna Marsh, Louis Rd., Rt. i 
2, Bedford, Ohio, rašo, kad to
kio reportažo kaip tik ir reikė
jo, kaip atsakymo į neteisingą 
Ed. Picketo užsipuolimą. 

Pagaliau pasirodė Joe Mela-
her, 1102 E. 63rd St., laiškas, 
pavadintas "DP pasakoja, kodėl 

pažvelgti laikraščių, radijo ir 
televizijų skelbimus, jieškančius 
darbininkų. DP negali visų 
darbų paimti! Eikit ir imkit, 
nors tai gal ir neatitinka jūsų 
profesijos ir išsilavinimo. Ne
bijokit darbo. Daugelis DP gy
dytojų, dentistų, profesorių, 
teisėjų dirba ūkiuose, fabrikuo
se ir t.t. 

jis čia yra". Tai esmingiausias 
ir geriausias atsakymas į visus 
tuos užmetimus. Jį čia pakarto
sime beveik ištisai: 

"Nuo tos dienos, kai Kolum
bas atrado Ameriką, čia nuolat 
buvo sentimentas prieš naujaku
rius šiame krašte. Visų pirma 
indėnai kovojo prieš baltuosius 
naujakurius. Vėliau jau baltieji 
naujakuriai pyko, kam kasmet 
vis daugiau ir daugiau naujes
nių naujakurių atvyksta. Ne
svari )u, kad buvo pakankamai 
darbo ir vietos visiems. Argu
mentai buvo vis tie patys: jie 
atima mūsų geriausius darbus, 
jie daugiau uždirba, jie įsikuria 
mūsų namuose ir t.t. *. 

Bet pagaliau, juk kaip tik ši
tie naujakuriai atnešė idėjas ir 
patyrimus iš visų pasaulio kraš
tų ir padarė Ameriką stipriausia 
ir turtingiausia. Salimi visame 
pasaulyje. 

Laiškuose yra nusiskundimų, 
kad daugelis amerikiečių negau
na darbų ar butų, o DP laimin
gesni ir vienu ir kitu atžvilgiu. 
Tiems amerikiečiams, kurie 

Iks tiesa, kaikurios DP šei
mos jau nusipirko namus. Kaip 
jie tai galėjo padaryti, jau pa
aiškinta viename (Mrs. Strelau) 
laiške: "Jie (DP) pacjeda vieni 
kitiems, ko amerikiečiai 'matyt 
nenori daryti.". Pavyzdys: ži
nau DP šeimą, kuri prieš ke
lias dienas pirko namą, turėda
ma tik 200 dolerių kišenėje. Ke
turi kiti viengungiai DP sudėjo 
pinigų, kad toji šeima galėtų 
pirkti namą ir kad jie visi ga
lėtų jajne gyventi. 

Nė vienas DP negavo GI pa
skolos, ir nei vienas dėl to nesi
skundžia, nors kai kurie jos yra 
nusipelnę. Aš pats beveik trejus 
metus dalyvavau partizaninėje 
kovoje prieš vokiečius Jugosla-
vi j o j -Slovėni j o j ir padėjau dau
geliui britų kr^rių ir keletai ame
rikiečių. Kiekvienam, kas būtų 
buvęs sugautas tokiame darbe, 
vienintelė bausmė buvo numa
tyta — mirtis. Dėl to mano vei
kimo mano žmona trejus metus 
praleido vokiečių kalėjimuose ir 
ketverius metus DP stovyklose. 
Vienintelis dalykas, kurį mes 
išgelbėjome, yra mūsų gyvybė. 

Pagaliau, esu laimingas, kad 
patekau į Ameriką ir galiu pra
dėti vėl viską iš naujo, nors, 
galutinėje sąskaitoje 15 metų 
yra dingę. Amerikiečiams, kurie 
jaučia dėl kurių nors priežasčių 
tam tikro kartumo DP atžvilgiu, 
turiu tik tiek pasakyti, jog daug 
daugiau kartumo yra būti DP... 
Kasdien vis daugiau atsiranda 
ištremtųjų, karo grėsmė kybo 
ore ir niekas nežino, kieno eilė 
bus ąrčiausia ... 

Visi DP atvyko į Ameriką le
galiai. Mes turime tas pačias 
prievoles, kaip ir Amerikos pi 
liečiai, įskaitant ir karinę tar
nybą, bet neturime tų pačių tei
sių. Mes nesijaudiname dėl to. 
Po keleto metų mes irgi būsim 
geri Amerikos piliečiai." 

P a t l l a v o  
Dirbtuvės patalpa pilnutėlė 

visokių plieno stovų, sakytum 
didelis kambarys pilnas grieži
kų. Visos staklės savo viėngar-
siu balsu kažką niūniuoja, bet 
atskirai visai kitokią dainą trau
kia. 

Prie vienų staklių, kurios te
kina kietmedžio gabalus, sėdi 
ramus ir, kaip Lietuvos sodų 
obelis, baltas senelis. Jo pečius 
slegia ne tik 40 metų dirbtuvės 
kasdienis darbas, bet ir 65 metų 
sunkoko gyvenimo našta. Bet 
jis atrodo patenkintas ir stiprus 
savyje. ' 

—• Ya, tai mano jaunoji, — 
vos su pastebimu šypsniu gal
voja senelis, sekdamas zirzen-
čios mašinos judesius. — Ji man 
ne vieną tūkstantėlį pasogos su
krovė, o aš juos į skrynią, į skry
nią, o iš čia nepabėgs, manau; 
tuo labiau, kad jos vartus saugo 
du geležiniai sargai. Užrakinau 
ir man nė krust, — gyviau nusi
šypsojo senelis. 

Po to ramiais judesiais išjun
gė jungiklį ir silpnindamas balsą 
variklis sustojo. Jis išėmė iš 
staklių dantų nulygintą medžio 
gabalą, ranka nuvalė nuo jo dul
kes ir paglostė. — švitrus kaip 
vandens paviršius, net prie pirš
tai limpa, — pats savimi paten
kintas senelis, atsargiai padėjo 
medį J popierinę dėžę. Iš kitos 
dėžės kitą gabalą, apžiūrėjo iš 
visų pusių ir pasvarstęs kurį šo
ną geriau lyginti, įspraudė į te-
kintuvo dantis, sudavė kelis kar
tus plaktuku, kad įsitikintų ar 
gerai prisiglaudęs prie laikytu-

vo apačios, ir taręs, — na, išsi
tiesk, dabar tavo eilė, — vėl 
įjungė variklį. 

Kol aštrūs staklių peiliai, taš
kydami j visas puses skiedras, 
nueina nuo vieno medžio galo 
prie kito, senelis mintimis su
skumba aplenkti beveik pusę 
pasaulio. Jis aplanko Lietuvoj 
gimtuosius namus, pataiso prie 
lango stovinčios obelies nusvi
rusias šakeles, pasilenkia prie 
gerosios motulės kapo, kurią 
saugo aukštas kalnelis ir keletas 
pušų, pasidalinusių jos vargą. 

— Dabar jau galėčiau ir savo 
gimtąją žemę aplankyti. Be to, 
ir juodai dienai turiu susitaupęs, 
kad tik sulaukus didesnės pensi
jos, tai tada ir dirbti nereikės. 
— Kai plieno peiliai užtikdavo 
kietesnio medžio gabalą, tai se
nelis turėdavo dar laiko pa
svarstyti ką jis gera padaręs ir 
ko nepadaręs. 

— Visuomenės reikalams, tai 
nieko nepadėjau, — kartoka iš
vaizda tarė jis sau. — Gal da
bar, kai jau turiu gerokai susi
taupęs kokį nors'stambesnį da
lyką atliksiu ir reikės bent se
natvei laikraštį užsisakyti, o gal 
kokį savo tautietį iš vargo iš
trauki ... 

Staiga, jam vėl akyse pasiro
dė balta obelis j>rie tėviškės 
lango, o staklės, kurios visuo
met taip tiesiai stovi, kryptelė
jo ir vėl sukasi statmenai. 

— O tu čia ko pradėjai kre
veizoti? Buvai ištikima per 40 
metų, tai dar keletą dienų pa-

Mi 

kantrauk. Gėda prieš technikus. 
Ana, pasakys, kad senis savo 
jaunosios nesuvaldo, — barėsi 
jis ant staklių, kurios pastoviai 

ir vienodu greitumu graužė saus
medį. jį 

— Ak ir nužilau prie šios jau
nosios. — Seneliui pasidarė gai
la jo viso gyvenimo, kurs praėjo 
tik tam, kad jis dirbo ir taupė 

net kartais nuo burnos nutrauk
dama#. — Visą gyvenimą tau
piau juodai dienai, o gal ir pa
sinaudoti neteks.— Seneliui kaž
kas sunkus užgulė ant krūtinės. 
Ir šį kartą jau ne juokais stak
lės susvyravo ir nukrypo ant šo
no... Ant žemės parkritusio 
senelio įgudusi ranka dar laikė 
medžio gabalėlį, ir vos pastebi
mai judėdamos lūpos tyliai kuž
dėjo: — išsitiesk, dabar tavo 
eilė... 

Prie subėgusių darbininkų 
krūvos priėjo ir dirbtuvių savi
ninkas. 

— O, kaip baisu, gmi, ka& 
ne f mašiną nukrito, o tai būtų 
dar kokia nelaimė ištikus. 

Senelio santaupas išdraskė 
juodosios sąžinės giminaičiai. Jo 
puošniai ir brangiai paruoštą 
antkapį pardavė kitiems, o jį 
palaidojo | pigiausią vietą. 

R. Aukštuolis 

Naujas žodynas 
V. Pėteraičio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 
žodynas" 

Kaina $2.00. 

Po to redakcija paskyrė šiam šiandien negauna darbo, patariu 

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

plokšteles 

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

Reiškiu pagarbą 
J. Karvelis, 
6629 So.. Racine Ave., 
Chicago 36, 111. 
Tel.: WEntworth 6-9576. 
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Yes, the "wonder-washer" because It 
does the most wonderful job of automatic 
washing — rinsing — damp-drying ever 
known! No other automatic washer can 
match it. It's unique, patented, guaran
teed. It has 42 years of leadership back 
of it. See ABC-O-MATIC tad ay I 
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GEARLESS AUTOMATIC 
TRANSMISSION 

Simple design and engineering fcr 
quiet, trouble-free operation long life. 

SIGNAL LIGHT AUTOMATIC LEVELING 
Itgto Indicator it on when machine h In 
operation. Goei off when cycle is com
pleted. Saves steps to laundry room. 

A self-leveling device that compensate! 
for the differences in floor level, let! 
washer stand firmly. No belting down. 

ONtY ABC OfVIS YOU THESI MATCHLESS FEATURES I 
• NEW, exclusive rinsing 

action 
f SHAMPOOS the clothes • QUIET, smoother per. 

formance NEW, softer action* 
washes deanef • EASIER on the cloths* 

• EXCLUSIVE Spla-AJr* damp-drying 
# FEWER woiking parti 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park Ave. EX 1-0911 
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GYD. V. RAMANAUSKAS 
GAVO PRAKTIKOS TEISES 

Clevelandas, beveik po kiek
vienos egzaminų sesijos, pratur
tėja naujais gydytojais lietu
viais. štai, paskutinioje egzami
nų sesijoje, vykusioje birželio 
men. 20-22 d. Columbus, Ohio, 
praktikos teises gavo gydytojas 
V. Ramanauskas. 

Gydytojo V. Ramanauskas j 
Clevelandą atvyko prieš pusant
rų metų. Prieš tai jis pusę metų 
praktikavo Mass. valstybėje. 
Clevelande 14 mėnesių internu 
dirbo Polyclinic Hospital. 

Naujasis Clevelando gydyto
jas yra gimęs 1915 metais Ma
rijampolėje. Mokėsi Rygiškių 
Jono gimnazijoj, o vėliau Vy
tauto Didžiojo universitete Kau-
tie. Prieš medicinos studijas dar 
atliko karinę tarnybą ir išėjo 
atsargos leitenanto laipsniu. 
^Studijuodamas yra vadovavęs 
atsargos karininkų korporacijai 
''Ramovė" ir aktyviai dirbęs 
Studentų atstovybėje. 

Medicinos mokslus baig§ 1943 
metais ir tuoj pradėjo dirbti 
Kauno ligoninėse. Gydytojo 
praktikos teises Lietuvoje gavo 
1944 m. 

Gydytojas V. Ramanauskas 
yra buvęs abiejų Lietuvos oku
pantų — rusų ir vokiečių kali
nys. Rusų kalėjime išbuvo 9 mė
nesius, o vokiečių 5 mėnesius. 

Gy veil Voki«4i fofc- -dirbo= 
UNRRA ir vėliau IRO medici
nos skyriuose kafp vedėjas. 

Naujasis Clevelando gydyto
jas artimiausiu laiku, be darbo 
ligoninėje, žada atidaryti savo 
ofisą. -

ftKO Keith's I05th 
Rugp. 22-28 d. "Siracco" su 

Humphrey Bogart. 
• 'i ——— 

IŠTIKUS GAISRO 

PYLINKESE 
VAIKŲ IR JAUNIMO 

GEGUŽINĖ 

Š. m. rugpjūčio 2$ d. (atei
nantį sekmadienį) Clevelando 
Lietuvių Tėvų Komitetas, pade
dant mokytojams, gražioje Dr. 
S. Tamošaičio rezidencijoje, ant 
Erie ežero kranto, 26001 Lake 
Shore Blvd., rengia lietuvių vai
kų ir jaunimo gegužinę. 

Programoje bus sutartinės ir 
solo dainos, deklamacijos, tauti
niai šokiai, įvairūs sporto žai
dimai, jų tarpe ir komiškas spor
tas. 

Vaikai galės dalyvauti varžy
bose ir laimėti dovanas. 

Pakviestas ir mūsų sporto 
klubas "žaibas". Vyresnysis 
jaunimas galės taip pat pašokti, 
nes bus ir muzika. Visi lietuviai 
(tremtiniai ir iš seniau čia gy
venantieji), ypač šeimos su vai
kais, kviečiami atsilankyti. Įėji
mas visiems laisvas ir nemoka
mas. 

Gegužinis . vieta lengVKf pa
siekiama Lake Shore autobusu, 
išeinančiu iš Public Square ir 
važiuojančiu St. Clair Avenue. 
Gegužinės pradžia 2 vai. p. p. 

Clevelando Lietuvių Tėvų 
Komitetas 

NELAIMEI 
Kada jūsų namai arba ra

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

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

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

JMūsų specialybe 
girtuvių, vonių, arkų ir 
$ spalvotų langų 

r PERTAISYMAS 

r*ip pat popieriuojame affca 
dažome kambarius 

K. ŠTAUPAS 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

VILNIEČIŲ SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, rugpjūčio m. 26 
d. tuoj po pamaldų, 11,30 vai. 
Čiurlioniškių patalpose^ Vilniečių 
S-gos Clevelando sk. šaukia su
sirinkimą. Kviečiami nariai ir 
visi kurie domisi Vilniaus pro
blemomis. 

KARTOJAMA 
"BUHALTERIJOS KLAIDA* 

Šį pavasarį liet. salėje VI. Bra-
ziulio dramos studijos pastatyta 
V. Alanto komedija "Buhalteri
jos klaida" numatyta pakartoti. 
Vaidinimo pakartojimą pasiėmė 
organizuoti Vilniečių S-gos Cle
velando skyrius, šioji buv. Vil
niaus dramos teatro direkto
riaus parašyta komedija stato
ma liet. salėje rugsėjo m. 23 d. 
sekmadienį, 5 vai. po piet. Po 
vaidinimo numatyti šokiai, bus 
loterija, bufetas ir kt. 

P A D Ė K A  
Žurnalistui A. Vilainiui, lietu

vių knygyno Nemuno savininkui 
Chieagoje, už surinktą ir Lietu
vių Archyvui įteiktą didelį kiekį 
svarbių knygų ir kitų spausdi-
ilitf. * 

J. Leonas, 
Lietuvių Archyvo redaktorius 

" SIROtUBOJA iMIGEįtSKIS 

Senosios ateivių kartos veikė
jas <A. šmigelskis buvo susirgęs 
ir dabar dar gydosi pas gyd. M. 
Vaitėną. Dirvai pažadėjo stoti į 
talką siekiant 1000 naujų skai
tytojų. 

Naujakurius kviečia atsilan-
į savo ūkį ir nemokamai 

prisiskinti gerų kriaušių. Jo ad 
resas: 7581 State Rd., Cleveland. 

VYČIŲ PARENGIMAS 

Vyčių 25-oji kuopa rugpjūčio 
26 d. N. Parapijos sode rengia 
gegužinę. Bus geras, orkestras, 
geras bufetas. Pelnas naujosios 
parapijos bažnyčiai. Pradžia 2 
vai., šokiai nuo 5 vai. po piet. 

jtUšEIKA PARAPIJOS 
PIKNIKE 

Praėjusį sekmadienį prie 
Twinsburg čekų Socol parke įvy
kęs antrasis šv. Jurgio parapi
jos piknikas nebuvo toks gausus 
svečiais kaip pirmasis. Nežiū
rint klebono Vilkutaičio keistos 
politikos lietuvybės atžvilgiu, 
parapijiečių dauguma dar yra 
lietuviškos dvasios, todėl trem
tiniai nevengia su jais bendrau
ti, piknikuose bendrai pabuvoti, 
pasilinksminti. Tačiau šiame 
piknike įvykęs apgailėtinas ne
susipratimas parodo, kad para
pijos komitete dar vis paken
čiamas mušeika. 

Kažkodėl p. Urbonas,, kuris 
savo laiku prie bažnyčios sumu
šė p. Barzduką, prisikabino prie 
kelių tremtinių savo mašina 
grįžtančių iš pikniko.. Kai Jo
nas Budrys išlipo iš mašinos iš
siaiškinti, p. Urbonas kirto 
kumščia jam į veidą taip, kad 
J. Budrio balti marškiniai krau
ju aptiško; ' 

Mes duodam if ilfeeičiam 

GERIAUSI LINKĖJIMAI NUO 

fix BEVERAGE 
45 rūšių alus — visoki gaivi

nantieji "gėrimai, 

vynais ir šampanas (prancū

ziškas) 

Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas pristatymas 
dieną ar naktį. Atdara ir trečiedie-
niais. 

6903 Superior Ave. Eit 1-3811 

SUOPIS FURNITURE 
<921 Wade P«k EX 1-0911 

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

ŽEMOS KAINOS , — MALONUS PATARNAVIMAI 
• ;  /  • .  ' ' * 

Patogi vieta apsipirkti lietuviaifts naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

EDWARD BRA VERM AN, 

svetimkalbių laikraščių skelbimų 
agentūros bendrasavininkas, yra pa
skirtas Community Chest svetimkal-
bės spaudos' skyriaus pirmininku. To 
komiteto uždavinys neangliškuose 
Clevelando laikraščiuose populiarinti 
Community Chest rinkliavą. šiais 
metais šios rinkliavos užsibrėžtas 
tikslas yra 6,600,000 dolerių. 

NAUJAS VAISTINĖS SAVININKAS 

Irving L. Landau, 3283 E. Fairfax 
Rd. paskelbė, kad jis įsigijo Guerra 
vaistinę prieš šy.. Cecelijos bažnyčią, 
J5012 Kinsman Įtd. Landau pirma 

,f>uvo Landau Drug Co. savininkas, 
vėliau buvo ^dalininkas Miller Drug 
Stores. Visus: šio laikraščio skaityto
jus, gyvenančius toje apylinkėje, kvie
čia apsįlankfti. 

NEW RESTAURANT 
Nojy Open 

Shaker Heights gets another New 
Restaurant and Eddie Dolin opens 
his smart looking place at 20116 
Kinsman Rf\ad Near Kinsman-War-
rensville Čenter,; all decorating was 
done by Steve Thomas, the equipment, 
naturally. ' Is the latest. Luncheons 
served daily serving the full course 
dinners. Plan your parties in our 
Exclusive Privade Dinnig room park
ing' in the rear, entrance to restaurant 
from parking lot. For the past 5 
years Mr. Dolin has been owner of 
the Jadk and Eddie's Restaurant at 
Cedar & Lee Road Visit this beautiful 
spot. 

.v—U-U 

KAMBARYS VYRtig 
blaiviam, tvarkinga^}. Galima 
naudotis virtuve. 
3611 East 118 $t. WY 1-4683 

THE MAY GO'S 
Cool BASEMENT 

Vėl mokykliniai 
išpardavimai! 

Bern, sanforizuoti 
"FRUT-of-the-LOOM 

• • 

sporto marsk. 

šviesių ištisinių spalvų, Havajų 
raštai, įprasto ir vakariečių ma
dos, nešiotini dabar ir mokykloj, f 
nuo 8 iki 18 dydžio, su nepapras
ta nuolaida. 

PADĖKIT SURASTI 

moterį virimui privačiuose na
muose, penkių suaugusių asme
nų šeimai. Atlyginimas 50 dol. 
j savaitę. Turi likti nakvoti. Tel. 
WY 1-2915. 

JONAS G. 
POLTEE 

L i e t u v i s  
Nantu Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

4$5 East 123rd St. 
Telef.: POtomac 1-6899 

Why 
Pay More ? 
CLEVELAND TRUST 
PERSONAL LOANS 

A R I  1 0 W - C 0 S T  
I A S Y  T O  A R R A N G l  

MONCRIEF 
ŠILDYMO IR 

ORO VĖSINIMO SISTEMA 
TAUPU 1» 
VARTo1:1 

a A  S A S  

z 
THE HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio 

A N G L I S  

\LIEJ US 

JL 

Š 

Pirkit dabar ir 
sutaupyk ant 

berniuku 

(ipi ar "Tee" 
mm 

49c 
Nepaleiskit tų dailių trumparankovių 
"tee" — marškinių, pagamintų iš 
geriausios šukuotos medvilnės. Dy
džiai nuo 6 iki 16. Truputį ydingi. 

HĮMĮM 

Bern. 50 €• vertis pagerintos 
* 

Medvilnės kojinės 
Truputį y dingosi Iš švelnios pagerin
tos medvilnės patrauklių ištisinių 
spalvų, elastiškais riešais, dydžiai 
nuo 9 iki 12. f f 

laikams 2.99 
•i • • • 

MII SkElltl 
Jaunimas eidam a s 
mokyklon džiaugsis 
tais raudonais, mė
lynais ar žaliais 
Aiedviines aud i m o 
skėčiais. Rankena 
su gyvulio galva ir 
laikytuvu. 

Užiąkymaf pagtv Ir tetefelui — 

CHerry 1-3000 

Basement Umbrella Department 

LIETUVIU BANKE 
GALIMA ATLIKTI DAUG REIKALU 

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

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

I 
. Darbo 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 1-2498 

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

P J KKRS1S 

609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 

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

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimia Ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

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

I J S AM AS JEWELER | 
Persikėle į naują didesnę ir gražesnę krautuvę | 

, 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

Dabar jau tarime didesnį rinkinį Deimantų, Žiedų, Laik- Š 
rodėllų ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kaina. š 

S 

Wtlkelis Fu nėra3 Home 
V#ldžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 
Pilnas laidotuvių patarnavimas-

—HAMMOND VAB&Q&Ąl PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-92S3 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Dfclla E^ Jakubs & William J. Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai fr balsamuotojitf 

25 metai simpatinga ir rimto' patarnavime 
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763 

' A* 



DIRVA THE FIELD 

Nettekcifos Ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 9, Ohio. — Telefonas: ENdicott 1-4486^ 
Redaktorius Vincas RASTENIS (buto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Balys GA1D21UNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406). 

SKAUTAI TREMTYJE 
Vokietijoj Vasario 16 Gim

nazijos skautų skiltis dalyvauja 
tarptautiniame skautų sąskry
dyje — Jamboree, Austrijoje 
Vienetui vadovauja sktn. V. 
Skrinskas. Jamboree adresas: 
Oesterreich-Austria, Deutsches 
Kontingent, Truppfuerer des Li-
tauisches Trupps Nr. 7. Šiuo ad
resu broliai iš JAV gali mūsų 
stovyklautojus pasveikinti tarp
tautinėje stovykloje. 

Gimnazijos lietuvaites skau
tės šiuo metu iškylauja po apy
linkės gamtą. 

Lietuvos- diplomatai, įvertin
dami skautų žygį j jamboree ir 
jo reikšmę lietuviškai propagan
dai, atsiuntė didelę materialinę, 
o kartu ir moralinę paramą: Min. 

St. Lozoraitis iš Romos — 30 
dol., Min. P. žadeikis iš Wa-
shington'o -r- 50 dol., Min. St. 
Girdvainis iš Komos — 30 dol. 
ir Min. B. K. Balutis iš Londono 
— 20 dol. Lietuviai skautai už 
šias dideles aukas mūsų diplo
matams yra labai dėkingi. 

Lietuvis keliautojas St. Ur
monas iš Hamburgo į jamboree 
iškeliavo pėsčias. 

* 

Anglijoj ir šįmet lietuviai 
skautai ir skautės liepos pabai
goje ruošėsi stovyklauti. Per
nai jų stovykla susilaukė nema
žo dėmesio iš anglų pusės. 

Anglijoje šiuo metu veikia 
trys lietuvių skautų vietininki-
jos: Londone, Nottinghame ir 

Dirva skelbia antrą talką, 

tikslu įtraukti į Dirvos skaitytojų šeimą dar vieną 
tūkstantį skaitytojų, kurie lig šiol neprenumeruoja Dir
vos greičiausiai tik dėl to, kad nesutiko tinkamos progos 
jai užsisakyti. Sudarykime jiems tą progą! 

Nuo 1951 metų rugpjūčio 15 dienos iki 1951 
metu gruodžio 1 d:o".os yra šios talkos darbo laikas. 

Talkininkai kviečiami Dirvos atstovai ir visi kiti 
jos bendraminčiai. 

Talkos pabaigtuvėms šį kart i skiriamos SeSfas prefflffjos: 
trys platintojams ir trys skaitytojams, kurios bus išmokėtos, 
jei per talkos laiką bus Įvykdyta bent pusi numatytojo plano. 

Pirmosios premijos — po 50 doleriu, antrosios — pu 30 
dolerių ir trečiosios — po 20 dolerių. 

Skaitytojams premijos bus paskirtos laimėjimo būdu. Kiekvienas nau
jas skaitytojas, užsiprenumeravęs Dirvą talkos laikotarpyje. Raus eilės nu
meri, duodantį teisę dalyvauti premijos laimėjime. Teisė j pilną premiją 
priklausys užsimokėjusiems už metus. Užsimokėjusieji už metu dalį, turės 
teisę tik Į atitinkamą laimėtos premijos dalį (dalinsis premiją su kuo nors 
kitu, laimėjusiu kitą tos premijos dali). 

Platintojais premijos bus skiriamos tiems, kurie bus surinkę dau
giausia taškų. Metinė prenumerata — 4 taškai, (kiekvienas metu ketvirtis 
po 1 tašką). Jei j vieną premiją konkuruotų du ar daugiau po vienodą taškų 
skaičių turinčių platintojų, toji premija tarp jų būtų skiriama laimėjimo 
hfidu. Nelaimėjęs aukštesnės premijos toks platintojas normalia tvarka 
dalyvautų varžybose su kitais dėl mažesnės premijos. 

Manchesteryje. Liepos men. j vy
ko Anglijos rajono lietuvių skau
tų vadų sąskrydis. 

* 

Kanadoje liepos pradžioje, pa
sibaigė graži Toronto-Montrea-
lio lietuvių skautų stovykla. 
Rugpjūčio 13-19 dienomis įvyko 
lietuvių skaučių stovykla. Lie
tuviai skautai taip pat ruošiasi 
dalyvauti Kanados skautų tau
tinėj jamboree. 

# 

Venecueloje lietuviai skautai 
surinko ir pasiuntė 90 dol. mūsų 
reprezentantams pasaul i n ė j e 
skautų stovykloje paremti. 

* 

JAV — Uncle Otto, seniausias 
Amerikos skautas pernai šarvo 
74-tą gimtadienį atšventė lietu
vių skautų stovykloje, šįmet 
grupė lietuvių skautų ir skauti
ninkų jį 75-jo gimtadienio pro
ga pasveikino Detroite, šiuo me
tu Uncle Otto keliauja į pasau
linį skautų sąskrydį Austrijoje, 
o grįžęs žada apsilankyti pas De
troito lietuvius skautus. Tai dar 
vienas mūsų bičiulis! 

• • 

Skautininkas P. Jurgėla rašo 
knygą iš Lietuvos skautų veik
los. Tai bus pirma šios rūšies 
knyga apie lietuvių skautiją. 

* * 
Gegužes mėn. New York'e įvy

ko tremtinių skautų vadų suva
žiavimas, kuriame buvo sudary
tas Skautų Sąjūdžių iš už Ge
ležinės Uždangos Centras, ku
riam šiuo metu priklauso estų, 
gudų, latvių, lietuvių, ukrainie
čių, rusų ir vengrų skautų są
jungos. Jam vadovauja sekreto
riatas iš trijų atstovų, jų tarpe 
ir lietuvių vyr. skautininko V. 
Čepo. 

# 

Praeitą mėnesį pasibaigė dide
le Chicagos lietuvių skautų sto
vykla. Stovyklavo Clevelando 
skautas ir DĮ.K* Kęstučio drau
govė Bostone. 

Z. Y. 

Neseniai paaiškėjo, kad majoras William V. Holohau, OSS vadas, buvo nužudytas jo pagalbininkų 
US leitenanto iš New Yorko ir seržanto iš Rochestero, kada jis buvo nusileidęs vokiečių užfrontėj 
paruošti partizanams ginklų tiekimą. Jis nenorėjo ginklus greit tiekti komunistiniams partizanams, 
nes jam nebuvo žinomos komunistų intencijos. Tada jis buvo nušautas ir įmestas | ežerą. Jo 
kūnas surastas tik po šešerių metų. Nuotraukoj, iš kairės italė Marija D u e 11 i , kuri buvo 
ryšininkė tarp majoro ir nekomunistinių partizanų, vidury majoras William V. Holohau ir dešinėj 
Vincenzo Moscatelli, komunistų partizanų vadas, dabar Italijos senatorius. Jie, beabejo, įmaišyti 

| nužudymą. 

PENKASDEŠIMTNUOŠIMTINIS AMERIKIETIS 
apie senu s ir naujus Amerikos lietuvius K. S. Karpius 

Imkimės rimtų bendrų darbų, kurie mūs suartintų! 
Prezidentas A. Smetona nesididžiavo, dirbo su tais, kurie norėjo dirbti. » 

SENŲJŲ AMERIKIEČIŲ 
DARBAI 

Dar grįžtant prie sėrmjų ame
rikiečių, reikia pridurti : kadangi 
jiems likimas lėmė Amerikon 
išvykti ir čia įsigyventi, jie pa
darė žymų įnašą Amerikos gy
venime kaip lietuviai. Gabesnieji 
prasisiekė į biznius, į įvairius 
amatus, tapo mechanikais, net 
profesijonalais: turim Čia išsi
mokslinusių gydytojų, advoka
tų, kunigų, inžinierių ir t.t. Drą
sesnieji, vos tapę piliečiais, pra
dėjo dalyvauti Amerikos poli
tikoje ir prasimušė į valdiškas 
vietas; net prezidentai su jais 
skaitėsi jau prieš 50 metų. Daug 
kur lietuviai užėmė valdines pa
reigas; kai kur miestelių bur
mistrų vietas, teisėjų ir šiaip 
valdininkų vietas. 
Meno srityje, išsiauklėjo ir iš
silavino gerų dainininkų ir mu
zikų, kai kurie pasiekė net pa
čias aukštumas, kaip Chicago 
Civic Opera, Metropolitan Ope
ra ir kitas; visa eilė lietuvių 
griežia įvairiose Amerikos di
džiosiose simfoninėse orkestro-
se. žymieji mūsų dainininkai — 
dainininkės dažnai girdimos per 
radio stotis. 

Kiti, nors patys pasiliko pa
prasti darbininkai, išmokslino 
savo vaikus advokatais, dakta
rais, kunigais, inžinieriais, ir 
nors ne lietuviškai išmokslinti, 
jie užima teisėjų, prokurorų, 
valdininkų, policijos viršininkų 
vietas; daugybė yra geri mecha
nikai, aukšti technikai ir specia
listai ; karinėje tarnyboje yra 
pasiekusių pulkininkų — gene
rolų laipsnius, karo laivų ko-
mandierių vietas. Lietuvių ir 
lietuvaičiu rasi įvairiose valdi
nėse įstaigose Washingtone, ne
skaitant jau miestų ir valstybių 
Įstaigų. O kiek lietuvių įvairiais 
laikais pasiekė augštumų spor
te, kiti net čampionatus (golfe, 
bokse, imtynėse ir t.t.). 

Nors šimtuose miestų išsiblaš
kę ir mažai lietuviškai susipratę, 
jie ankstyvose dienose pajėgė 
atsikratyti juos globoti užsimo
jusių lenkų, kurie traukė juos 
į savo bažnyčias ir organizaci
jas, ir jie patys išsistatė savas 
bažnyčias, gavo savus kunigus, 
ir t.t. Išmoko kaip lietuviai susi
klausyti ir dirbti tautinius dar
bus, kuriuos dirbo iki pat šių 
dienų. 

Kai įpusėjo I pasaulinis karas, 
Amerikos lietuviai pirmutiniai 
(1916 metais) iškėlė Lietuvos 
vįsiškos nepriklausomybės šūkį, 
ir ėmėsi ta linkme dirbti, krau
dami didžiausius fondus, ir savo 
siekimui įvykdyti gavo daugelio 
žymių amerikiečių pritarimų bei 
paramą. 

Kai jau iš nepriklausomos Lie
tuvos pradėjo pas mus atvažiuo
ti įvairios delegacijos, tos ar 
kitos partijos veikėjai, organi
zacijų ir fondų atstovai aukų 
rinkti, visi buvo priimti kaip 
didžiausi svečiai ir kiekvienas 
grįžo jei ne su keliasdešimt, tai 
nors su keliais tūkstančiais do
lerių aukų. 

NAUJA NELAIMĖ IR NAUJI 
ATEIVIAI 

Kai Lietuvą — ir jus —- išti
ko staigi nauja nelaimė, Ameri
kos lietuviai vėl pirmutiniai šo
ko savo nelaimingiems broliams 
pagalbon. Jau 1940 metų rugp. 
10 d. buvo įkurta Amerikos Lie
tuvių Taryba Lietuvos nepri
klausomybei giati; jos delegaci

ja spalių 15 d. lankėsi pas Prezi
dentą Roosveltą, ir nuo to iki 
šiai dienai nenustojama klabin
ti Amerikos valdžia, kad gintų 
Lietuvos nepriklausomybę. Vėl 
įsisteigė fondai, ir kai atėjo jums 
pati juodžiausia diena, kai rei
kėjo jums trauktis iš Lietuvos 
dideliais skaičiais, čia vėl jūsų 
nelaimė buvo suprasta: įkurtas 
Bendras šelpimo Fondas (Bal-
fas), veikėjai, spauda rūpinosi, 
ragino žmones rinkti aukas, rū
bus, maistą ir siuntė jums. 

Amerikiečiai lietuviai labiau
siai susirūpino ir jūsų parkvieti-
mu čia, kai pasirodė, jog Lietu
von jums negalima bus grįžti, 
ir dirbo, kad atidarytų duris 
jums į Ameriką, kurie tik no
rėjot čia važiuoti. 

Visų tremtyje gyvenančių 
mintis buvo važiuoti Amerikon 
ne prašmatnybių jieškoti, bet 
subendrintomis jėgomis su mu
mis tęsti kovą dėl Lietuvos lais
vės. Amerikon vykti buvo tiks
lingiausia. 

Bet kai čia atvykot, pasiju
tote lyg kur Afrikoje ar Aus
tralijoje, kur nė .vieno lietuvio 
nėra. Vietoje tuoj jieškoti su 
mumis bendro darbo, susimetėt 
į savo grupeles, net sroviškai 
pasidalinot kiekvieni su sa'vo 
bendraminčiais, ir tai tik iki 
tam tikro laipsnio, o bendram 
tikslui ir po šiai dienai dar žy
gių nepadarėt — 

Nors mūsų visų bendra tėvy
nė svetinio grobiko pavergta — 
visiems vienas reikalas ją gel
bėti! 

Kai atvažiavo pas mus Lie
tuvos Prezidentas, kuriam tė
vynėje buvo pavojinga likti, jau 
1941 metais, radęs mus čia dir
bančius Lietuvos laisvinimo dar
bą, džiaugėsi, ir pats prisidėjo 
dirbti — ne pats vienas, bet su 
mumis. Mes rinkom aukas kiek
viena proga, kur jis lankėsi kal
bėti lietuvių kolonijose, ir jis 
šypsojosi, džiaugėsi matydamas 
amerikiečių gausias minias susi
rinkusių ir dosniai aukojančių. 
Ir pats dažnai pridėdavo savo 
piniginę auką. Jis nesididžiavo, 
kad mokytas žmogus, j mus, 
amerikiečius, nežiūrėjo iš augš-
to, kaip į paprastus, nekultūrin
gus, atsilikusius lietuvius, ne
mokančius naujoviškai lietuviš
kai kalbėti ar rašyti, tik sakė, 
"dirbkime Lietuvos išlaisvini
mui, teisybė pagaliau paims vir
šų !" Mūsų srovėms patarė jieš
koti to kas mus visus jungtų, 
ne skirtų. 

Mums dabar skaudu, kad BU 
jumis, naujakuriais, sunku kar
tais ir jūsų bendraminčiams su
siprasti. susikalbėti, nuo ko nu
kenčia ir vi»i darbai. 

BET NE VISI TOKIE! 

Bet ir čia tuoj turiu pasakyti, 
kaip apie tuos 1928 metais Lie
tuvą lankiusius amerikiečius: 
toli ne visi naujakuriai esat ne
sukalbami, kiti net puikiausia 
sukalbami ir radot "savo bendra
minčių, su kuriais galit bendrai 
dirbti ir dirbat. 

Tačiau kaltė yra tos dalies, 
kurie mums amerikiečiams darė 
ir'dabar tebedaro visokius prie
kaištus, ir tuo kliudo mūsų bend
ram susiartinimui bei dirbimui 
pačių reikalingiausių darbų. 
Kaltė tų, kurie susidarė savo 
nuomones apie mus amerikie
čius iš pat savo pirmų dienų 

arba, kurie jau atsi

vežė apie mus neigiamą nusista
tymą iš Lietuvos. Daugelis visus 
savo sprendimus apie amerikie
čius daro iš to, kokią rado savo 
tetą ar dėdę ar jų vaikus ir kaip 
jie atrodė: mokyti ar ne, lietu
viškai susipratę ar ne. Jeigu 
dėdė pasigyrė savo automobiliu, 
kiti rėžėt, "Tai kas, už pusės 
metų aš geresnį nusipirk
siu!.. arba namą, "Kai aš 
padirbsiu kelis metus, geresnį 
turėsiu!..." 

Nei mes jus čia kviesdami, 
nei jūs Amerikon važiuodami 
nemanėt, kad tarp mūsų įvyks 
tokie nereikalingi nesusiprati
mai ir vienų nuo kitų nusitoli-
nimas. Kvietėm jus pas save 
todėl, kad jūs buvot didžiausioje 
savo gyvenimo nelaimėje, kai 
jums reikėjo skubiai iš Vakarų 

Europos trauktis. Mes svarstėm, 
kad jums, mūsų broliams, ge
riausia vieta bus Amerikoje; kad 
atvažiuosit, galėsim visi bendrai 
dirbti vienam dideliam tikslui 
subendrintomis jėgomis, kaip 
vienos tautos vaikai. Dirbti, sa
kėm, bus lengva, nes jau darbas 
užsuktas, turim oreanizacijas, 
fondus, o jūs iauni, mokyti, 
energinei, ir turit ypatingo rei
kalo dirbti, nes jūsų tėvynė iš 
iūsų atimta. 

MES TURĖDAVOM SAVOS 
PUBLIKOS 

Prieš jūsų atvykimą dideliais 
skaičiais, dar tik prieš trejus 
metus, mūsų pačių rengiami 
lietuviški vakarai sutraukdavo 
pilnas sales savų, senų ameri
kiečių lankytojų; aukų visokio
mis progomis jie sudėdavo tūks
tančiais (Lietuvai Vaduoti Są
jungai, Amerikos Lietuvių Ta
rybai, Bendram šelpimo Fondui 
— BALFui seimų progomis.). 

Dabar, jums nuostabu, kur 
tie senieji amerikiečiai, kad jų 
niekur nematyt... ir iš to kai 
kurie pašaipas darot, nors tai 
tragedija! Ir tikrai, mums pa
tiems nemalonu, bet jie tylomis 
pasitraukė užpakalin, negalėda
mi susiderinti su jūsų kai kurių 
arogantiškumu, išdidumu, iš 
augšto žiūrėjimu į tuos nekal
tus žmones, tik todėl kad jie 
nemokyti (ko nedarė, kaip minė
jau, pats Lietuvos Respublikos 
Prezidentas). Mūsiškiai nusivy
lę su apmaudu žiūri į visus trem
tinius, taip pat negavę visų pa
žinti bendrai, kaip ir jūs visų 
mūsiškių nepažinę, nors kiti esat 
ir geriausių norų, rimčiausi ir 
naudingiausi mūsų vadai ir tal
kininkai. 

(Tie senieji amerikiečiai Šim
tais pasirodė kai, pav. Clevelan-
de, pereitą žiemą buvote suren
gę jiems "pagerbimą". Pasirodė, 
jie yra gyvi ir mūsų tarpe. Tas 
nereiškia, kad jie nori "pager
bimų". Jie nori tik padoraus san-
tykavimo su jais). 

Per eilę metų buvo skelbiama, 
kad Amerikoje gyvena visas 
trečdalis lietuvių tautos narių. 
Taigi, tą trečdalį reikėtų įver
tinti kaip didžiausią talką tam 
darbui, kuris mums visiems kaip 
tautai yra būtinas ir negalimas 
apleisti. Tuo turėtų ypač labiau 
susidomėti tie tremtiniai veikė
jai, kuriems rūpi čia ne automo
biliai,-ne baliai, ne puošnumas, 
bet lietuvių tautos ir Lietuvos 
likimas. 

Dabartinį Lietuvos nelaime 
yra vienintelė priežastis jūsų 
netekimo savos tėvynės, savų 
namų ir savų darbų, drauge ir 
daugelio jūsų mokslo pavirtimo 

į nieką; jūsų išsiblaškymo po 
pasaulį, kur jūs nemanot pasi
likti, kaip koki pasmerktieji iš
nykti. 

Jums ir mums reikia jieškoti 
susiartinimo, subendrinimo visų 
lietuvių į tautos kovotojus išlai
kyti tam, kas mums likimo po 
šia saule duota. Jums turėtų 
būti didžiausias rūpestis ir or
ganizavimas pastangų atvesti į 
tikrą kelią net ir komunistų 
suklaidintus jūsų brolius, kurių 
yra nemažai, nes jie yra nekalti, 
geri lietuviai. Mums visiems sto
jus į darbą tai būtų lengviau 
padaryti. 

Mūsų organizacijos galėtų bū
ti sustiprintos ir išdidintos; jei
gu reikia naujų, ir tos būtų ga
lima bendrai sukurti, o ne vieni 
sau, kiti sau tąsantis; spauda iš
populiarinta, lietuviškos sueigos 
malonios ir visas darbas ir pa
stangos nukreipta į vieną tiks
lą — tą, kuriam mes, kaip tauta, 
pasaulyje ūžimam vietą. 

Darbas pasidarytų našus, re
zultatai užtikrinti. 

Tarp Lietuvos ir Amerikos 
lietuvių skirtumai išplito jau po 
I pasaulinio karo, kai į Lietuvą 
pradėjo parvažiuoti amerikie
čiai, kiti net su gausiais pini
gais, ten įsigyventi, ūkius ar 
biznius pirktis; juos pradėjo pa
šiepti, iš augšto į juos žiūrėti, 
buvo varžomos jiems progos, ap-
dedami visoki mokesčiai. Tas 
"iš augšto" žiūrėjimas persi-
skverbė ir į jaunesnę kartą, ir 
pasiliko daugelyje tų, kurie da
bar į Ameriką atvažiavo — ir 
čia tęsia tą patį. 

Mano manymu, anais laikais 
lietuvių į Ameriką patekimas ir 
čia prasigyvenimas galima ly
ginti su Biblijos padavimu apie 
Juozapo patekimą į Egiptą, kur 
jis, gerai įsigyvenęs, galėjo vė
liau pagelbėti savo bado užklup
tiems broliams, kuriems teko 
vykti į Egiptą grūdų . duonai 
pirkti 

Tas nesusipratimas mūsų ir 
jūsų tarpe turi būti naikinamas 
kogreičiausiai. Veikimo suben-
drinimui, jūsų kai kurių projek
tų parėmimui, mokesčių apsidė-
jimui ir kitokiems su Lietuvos 
laisvinimu surištiems reikalams 
išnarplioti ir sureguliuoti rei
kėtų net sušaukti tinkamai pa
rengtas mūsų bendras suvažiavi
mas, o ne rašinėti kad jūs vieni 
be mūsų seniai būtumėt tai pa
darę, o dabar, mes jums kliudą, 
ir t.t. 

Cia pareikštos mintys yra se
no amerikiečio, kuris nenorėjo 
ištautėti, kuris matė reikalo vi
są laiką savo išeivių brolių tar
pe dirbti, padedamas palaikyti 
juos lietuviais, ir kuris atsisako 
nusisukti nuo lietuviško veikimo 
net dabar, kada kiti nusisuko, 
turėdami tam net rimtas prie
žastis, ar perjautrius jausmus. 
Pasirodo, kad norint dirbti ir 
vieniems ir kitiems, susitarimas 
yra galimas, tik jo jieškokime 
— jieškokime ir senieji ir nau
jakuriai. 

IlIRVOJ GALIMA GAUTI 

nauja knygelė vaikams "Lapės 

pasaka" ($1.10), J. Kjrumino r©» 

manas "Naktis viršum širdies" 

($1.50) ir V. Pėteraičio mažasis 

lietuv. angl. žodynas ($2.00). 
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