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KAS ir KUR 
Lietuvių Studentų Sąjungos • Anglijoje įsikūrė Centro Eu-

Centro valdybos kvietimu, Stu
dentų šalpos Fondo valdybą su
daro: Dr. šabaniene, prof. J. 
Meškauskas ir Doc. G. Galva. 

• Iš Prancūzijos j Chicagą at
vyko dail. Zenonas Kolba. Lai
kinai apsigyveno pas Dr. J. Pa-
plėną. 

• Mažosios Lietuvos veikėjai' 
Vokietijoje svarsto galimybes 
sustiprinti savąją spaudą ir at
remti vokiečių užsipuolimus. 

• J. Paleckio per Vilniaus radi
ją skelbiamais daviniais, Lietu
voje 92% ūkininkų jau suvary
ta į kolchozus ir, aišku, paversti 
elgetomis. 

• Rašytojas Stasius Būdavas, 
šiuo metu gyvenąs Rockland, 
Maine, parašė apysaką "Varpai 
skamba". Veikale vaizduojama 
lietuvių kova dėl savo teisių. 

• Kauno Botanikos sodui tebe
vadovaująs botanikas Grybaus
kas. 

• Laisvosios Europos Universi
tete Strasburge penkiems lietu
viams duotos mokslo stipendijos. 

• Šiuo metu "Britanijos Lietu
vį" redaguoja redakcinė kolegi
ją, kurion įeina: M. Bajorinas, 
^ Senkus ir Br. Daunoras. 

• Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos centro valdybą, po ne
seniai įvykusio suvažiavimo, da
bar sudaro: M. Bajorinas — 
pirmininkas, kun. Kazlauskas ir 
S. Žymantas — vicepirmininkai, 
S. Šalkauskas — iždininkas ir 
J. Vilčinskas — sekretorius. 

• Skulpt. J. Dagys, gyvenąs 
Londone, Lietuvių bažnyčiai dir
ba šv. Kazimiero stovylą. 

ropos inžinierių (tremtinių) in
stitutas. Institute lietuvius at
stovauja inžinieriai J. Vilčinskas 
ir R. Baublys. 

• Zuericko universitete, Šveica
rijoje, liaudies universiteto sky
riuje, rašytojas Schaperis #visą 
semestrą skaitys paskaitas tema 
"Nutilęs Baltijos pasaulis". 

• Kauno valstybinio teatro ak
torius K. Oželis, dabar gyvenąs 
Chicagoje, vedė Evelyną Stan-
kiutę. 
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Pro mano akinius V.ALSEIKA 

Genocido vaizdai - mats ar amerikiečiams? 

Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai: 
Andrašūnas J., DetrGtt $1.00 
Vadopalas J., Chicago 1.00 
Zailskis P., Cicero 1.00 
Vaitiekaitis A., Detroit lftO 
Povilaitis J., Omaha L0O 
Kulaginas VI., Altadena 1.00 
Dūlys K., Baltimore • 1.00 
Gailusis A., Cleveland 1.00 
Kulikauskas F., Cleveland 1.00 
Jankus Z., Cleveland , ! LOO 
Matusevičius A., Kenosha, 

Wise. 1.00 
Pautienius K. Dr., 

Cleveland 1.00 
Remeikis Vincas, Chicago 1.00 
Ramunis J., Chicago 1.00 
Vaitkus Ant., Chicago 5.00 
Archis Vine. B., Los 

Angeles 1.00 
Gepneris J., Torrington 1.00 
Jakubonis J., Chicago 1.00 
Litvaitis J., Paterson 1.00 
Narbutas Balys, 

Los Angeles 2.00 
Vaičiūnas V., Brockton 1.00 
Sketeris A., Athol 1.00 

— Genocido paroda keliauja 
po Ameriką! 

— Parodą Kanados miestuose 
parodyti apsiima YMCOs vado
vybė ! 

Tai yra pastarojo meto mūsų 
spaudoje paskelbtos žinios. Jos 
nėra blogos. Jos rodytų, kad Jo
no Rimašausko pastangomis at
sivežta Lietuvių Tautinės Mar
tirologijos dokumentinė ir kita 
medžiagą apie sovietų terorą 
Lietuvoje nepelyja rūsy, bet ro
doma viešumoje ir ne tik lietu
viams. Kiek girdėti, greitu laiku 
Genocido paroda atidaroma Illi
nois Universitete Urbanoje, 
(gal Detroite), vėliau numatoma 
perkelti ir į Kanadą — reikalui 
esant, Toronto mieste ją orga
nizuoti apsiima vietos lietuviai. 
Susitarta dokumentinę medžia
gą parodyti Brazilijoje. Ligšiol 
Amerikoje ji buvo parodyta 
Brocktone, Mass., Waterbury, 
Conn, ir Clevelande, O. Visose 
vietose parodą aplanke ligi 1000 
— 2000 lankytojų, jų tarpe ir 
amerikiečiai. Tų miestų spauda 
dėjo parodos vaizdus, straips 
nius apie genocidą už geležinės 
uždangos. 

Paroda, atrodytų, savo tikslą 
siekdama eina geru keliu. Vis 
dėlto čia kiltų keletas klausimų: 
Kokia gi yra pagrindinė Geno
cido parodos paskirtis, ar paro
dos organizatoriai turi pakanka
mai medžiagos jos tikslui pa
siekti, ar jie reikiamai tą me
džiagą naudoja, pagaliau, ar de
damos visos pastangos, kad pa
roda, kaip būtų galima pasaky
ti, eilinį amerikietį "pačiuptų už 
sprando?" 

Ne kas kitas) ktlp J. Rima-
šauskas čia gali būti pats tikra
sis informacijų apie parodą Bal
tinis. Ką gi jis sako apie pa
rodos paskirtį? Kaip matyti iš 
Tremties (62 nr.) tomis "paro
domis siekiama sutelkti kuodau-
giausia dokumentinės (mano 
pabr. — V. A.) medžiagos apie 
Lietuvoje ir kituose bolševikų 
pavergtuose kraštuose vykdomą 
genocidą (tautų ir žmonių nai
kinimą) ir visa parodos formoje 
pateikti plačiai visuomenei". To
liau pažymėta, kad "dokumentų 
ir foto nuotraukų pagalba ame
rikiečių visuomenė supažindina
ma su komunistų vykdo

mais tau&| naikinimo 
todais, kaip: a) masiniais gy
ventojų areštais, trėmimais ir 
b) žudymais". Rengiant tas pa
rodas yra gera proga per vie
tos spaudą, radio, bažnyčias, or
ganizacijas ir pavienius įtakin
gus asmenis supažindinti visuo
menę su paties genocido sąvoka, 
jo pasėkomis ir naikinamų tau
tų laisvės kova. 

Tad, kaip nurodo J. Rimašaus-
kas, Genocido Paroda turi dve
jopą tikslą: parodyti tikrąj| ko
munistų veidą ir sukelti galimai 
daugiau simpatijų pavergtų tau
tų laisvės kovai. Tokia būtų pa
rodos paskirtis ir, atrodo, var
giai ką nors čia būtų galima pri
durti. O kaip su parodos medžia
ga? Ar jos panaudojimas tik
rai atitinka parodos paskirtį ir 
įgalina reikianmi paveikti lan
kytojus? 

Kiek galima spręsti iš Cleve
lande birželio m. surengtos Ge
nocido parodos, joje stengtasi 
sutelkti kuo daugiausia doku 
mentinės medžiagos. Didelėje 
parodos dalyje stebėjome daugy 
bę skydų su rusų ir vokiečių k. 
tekstais. Tie tekstai, galima sa
kyti, beveik vyravo eksponatų 
tarpe ir lėmė bendrą parodos 
vaizdą.^ 

Kyla ktoftflfffhas kofcfems 
lankytojams daugiausia rodyti
ni genocido vaizdai? Mums? Ne, 
mes pakankamai tos medžiagos 
turime ne tik savo stalčiuose ir 
knygų spintelėse, bet ir savo šir 
dyse, neretas ir savo kūne. Su
prantama, pagrindinis dalykas 
yra supažindinti amerikiečius, 
parodyti jięms, kaip teisingai 
pasakyta, tikrąjį komunistų vei-
ęlą. Ąr tgtfUdybė nufotografuotų 
sovietų ir vokiečių k. dokumen
tų su trumpais vertimais gali 
būti vertinami kaip efektyvi 
priemonė pritraukti amerikiečio 
dėmesį ? Kas kiek pažįsta jų 
psichologiją, galėtų paabejoti. 

Amerikiečių visuomenei pir
moje dlėje Reikalinga ne doku
mentinė, bet vaizdinė, dekoraty
vinė medžiaga. Tik stebėdami 
parodoje šiurpaus turinio didelę 
foto nuotrauką, stipraus realiz
mo persunktą ir gerai atliktą 
dailininko paveikslą, amerikie
čiai daugiau susidomės ir do
kumentacija, brėžiniais, diagra-

Hie-momis. Negalima sakyti, kad pa
rodoje nebūtų nuotraukų ar brė
žinių. Jų esama, bet ne jie krei
pia lankytojo dėmesį. Tad ir no
rėtųsi linkėti, kad parodos or
ganizatoriai daugiau atsižvelgtų 
į tai, kuo daugiau domisi ameri
kietis lankytojas. Klasta, krau
jas, peilis, brutalumas, šautuvų 
buožių smūgiai, gaisrai, moterų 
niekinimas, nekaltų vaikų klai
kūs žvilgsniai, grūdimas į gy
vulinius vagonus, vergų darbai 
miškuose ir kasyklose — nors 
tai ir keistai skambėtų, bet koks 
tai įdomus objektas eiliniam 
amerikiečiui, kokia dėkinga me
džiaga suintriguoti lankytoją ir 
tai reikiamai pavaizduoti ne tik 
parodoje, bet filmoje ar best-sel-
lers knygoje! Juk čia randame 
visus tuos elementus, kuriais do
misi pilkasis Amerikos gyven
tojas. I 

Sudeginti ligšiol turimą paro
dos medžiagą? O ne, autorius 
niekuomet apie tai ir nepagal
votų. Tai istorinės vertės me
džiaga ir ji saugotina ir vis dau
giau papildytina. Tačiau jei Ge
nocido parodos organizatoriai 
reikiamu būdu sustiprintų vaiz
dinį parodos charakterį, tikrai 
būtų laimėta daugiau ir arčiau 
priartėta prie ;siekiamo tikslo. 

Labai svarbi informacija apie 

genocidą už parodos ribų ir .tai, 
atrodo, pilnumoje įvertina ir jos 
rengėjai. Parodos metu apie ge
nocidą, jo padarinius, apie pa
vergtas tautas, jų kovas, apie 
tikrąjį komunizmo pavojų tu
rėtų būti pakankamai medžia
gos vietos amerikiečių spaudoje, 
jų radio ir televizijos progra
mose, neturėtų trūkti atitinka
mų žodžių ir dvasininkų pa
moksluose. Tai iš dalies vykdo
ma, bet tik iš dalies. Pvz., Cle
velande buvo ir straipsnių spau
doje, buvo ir radio žinučių, buvo 
ir įspūdingos pamaldos katedro
je (ne amerikiečiams), bet visa 
tai ne tokioje formoje, kad ei
linis skaitytojas ar klausytojas 
tuoj susidomėtų parodos aplan
kymu. Jei jų per 4 dienas atsi
lankė ne daugiau 150 Vietoje 
kelių tūkstančių, tai tik rodo, 
kad jų "nepagavo" nei atitinka
ma reklama, nei propaganda, o 
juk šiuo atveju tie ginklai čia 

tinių sluogsnių. Parodos atida
rymai paskirose vietose turėtu 
virsti politinio masto manifesta
cijomis. 

Ne tik patys žmonės čia rei
kalingi. Reikalingi ir pinigai ir 
dar ne taip maži. Jei ligšiol pa
rodos buvo rengiamos su paly
ginti nedidele ALT'o parama ir 
daug didesne pasišventimo duok* 
le iš paskirų asmenų ir tremti
nių organizacijų pusės, tai, su
prantama, tokia padėtis toliau 
nebūtų pageidaujama. Ir pati 
genocido reikšmė, jo padariniai 
už geležinės uždangos ir, paga
liau, pradėtas genocidas ir pačių 
amerikiečių požiūriu (per 5000 
jų belaisvių išžudymas Kinijoje) 
reikalauja, kad tokio masto vaiz
diniai — dokumentinė paroda -*** 
manifestacija turėtų būti remti* 
na — ir kuo plačiausiu mastu 
ne tik ALT'o, bet ir visų organi
zacijų Amerikoje, kurios rūpina-

vartotini kuo efektingiausiai. Jei f krašt« |išlaisvinim»-
Ir dar daugiau. Klausimas, ar paroda rengiama netinkamose 

patalpose ir netinkahiu vasaros 
metu, tai taip pat sakytų, kad 
plačiųjų masių • tikėtis ne taip 
lengva. O ar be jų gali būti pa
siektas svarbūs parodos tikslas ? 

Atrodytų, kad parodos rengi
mo atveju tektų mobilizuoti vi
sus įtakingesnius mūsų senuo
sius amerikiečius lietuvius, žino
ma, neatsisakant ir mums sim
patizuojančių amerikiečių (iš-
keltina ir paties genocido sąvo
kos pradininko prof. Lemkino 
nuoširdi parama). Visi jie pri
valėtų prieiti prie spaudos, ra
dio, televizijos, pagaliau, bažny-

nebūtų tikslingiau, jei genocido 
vaizdai liestų ne tik Lietuvį, 
bet ir visas kitas teroro naikina
mas tautas. Kitaip tariant, ar 
nebūtų efektingiau ir stipriau 
propagandiniu požiūriu, jei tas 
parodas amerikiečiams — kana
diečiams rodytų nebe paskiri vie
nos tautos pasišventėliai, bet jų 
organizavimą, drauge ir finan
savimą pasiimtų kurios nors įta
kingos organizacijos. Tautinio 
ar asmeninio pobūdžio ambiciją 
klausimas šiuo atveju turėtų 
nusileisti augštesniems intere
sams. 

ANGLU KALBOS VADOVU ' 
Tamsta gali užsisakyti iškirpdamas ir pasiųsdamas su čekio ar paiko perlaida žemiai 

tilpusią atkarpą fiiuo adresu: 
"WORD & PHRASE", 6660 W. 147tį ST„ TLNLEY PARK, ILE. 

Mr. 7 Mrs. ... 
(vardu Ir parardl — rttjrkU •Caaadtolalt 

'*& ar' *»**• ' vriėatn : • y&latybi 
1 Užsakau "Anglų kalbos vadavę" Ir siunčiu pinigus u| 

sąsiuvinių $ 
Jau turiu sąsiuvinius: i dal. Nr ir n dal. Nr. 

ST r* ,oU°* PMUbo* oetfa4°- *«tkal4 tfffutalant ftlrmalal&la eMlnrtni«U|> 
L Pridedu: čekį/money orderį. • 
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Norėdamas gauti vieną sąsiuvini susipažinti, atsiųsk 60 c. pašto ženklais. 
Nemokamai vieną prenumeratą gaus tas, kas surinkęs atsiųs keturias prenumeratas. 
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Tarybiniu šunų laikytojų klabąs 
JURGIS JANKUS 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Kol visiems tą patį paskambino, 
kol pavalgė, kol susirado žemėlapį pra
bėgo daugiau kaip valanda laiko, ir su
grįžęs rado prie durų belaukiančius vi
sus tris draugus. Visi buvo smagūs, tik 
Žaliokas pūtė lūpą. Jis dar tebepyko 
už praeitą sykį. 

Suėję į priemenę, išgirdo viduj 
smagų lojimą. Skubėdamas Lapkus 
buvo užmiršęs juodį kambary, ir dabar 
jis, pajutęs sugrįžtant smagiai sveiki
no. 

Vos pravėrius duris, šuo dar sma
giau suryko, bet nešoko šeimininkui 
ant krūtinės, o puolė prie stalo ir, pa
griebęs vieną laišką, padavė Lapkui, ki
tą Baltramiejūnui, trečią Žaliokui, ket
virtą Pupiniui, penktą įsikando į dan
tis, garsiai beldė su uodega grindysna 
ir žvalgėsi, kuris pirma perskaitys. 

Lapkui net ašaros akyse pasirodė. 
.-į- Šunelis! Protingumas! Jaučia, 

kad draugų gaus ir neberimsta. Nuo
bodu vienam, a? O tu, meiluti! 

Ir atsisakęs J draugus pridėjo: 
— Galvą, vyrai, duodu, kad tokių 

Šunų tik tarybų krašte tegali atsirasti. 
Evoliucija, vyrai, ir laisvė, va kas. Gy

vulio sielos supratimas — va kas. Ka
pitalistai galvoja, kad tik jie protą te
turi. Norėčiau jiems tokį šunį paro
dyti! 

Tuo tarpu Žaliokas, viena ausim 
klausydamas, ką kalba Lapkus, tyliai 
atsiplėšė savo voką, ėmė išlengva dėlio
ti žodžius prie žodžio. Sudėstė, papū
tė viršutinę lūpą ir vėl pradėjo nuo pra
džios, paskum nusiprunkštė. 

— Kas? — paklausė Lapkus. — Ko 
prunkštauji. 

— Kiwi juodis žada gerų draugų 
turėti. 

Žaliokas atkišo iš mokyklinio są
siuvinio išplėštą lapelį ir visi trys vyrai 
susispietė apie j j, tik Juodis pasiliko 
sėdėti belsdamas uodega į grindis. 

Lapely buvo parašyta: 
"Šunų mes turime kelis. Kiti ne 

tokie bjaurūs, mes patys kaip nors jau 
sųsitvarkytumėm, tik Jūs greičiau at
važiuokit ir pasiimkit mūsų kolchozo 
pirmininką šupikovą, nes kito tokio 
šuns visam pasauly nerasite. Per trum
pą laiką jis spėjo suėsti devynis gra
žius kaimus ir vienuolika vienkiemių, 
aštuoniolika gyvų žmonių, o dabar, ne
beturėdamas ką veikti, pradėjo aprie-
jinėti mūsų žmonas ir dukteris. Pasi

imkite. Čia jis nebeturi ko ėsti, gal 
ten suėstų jus visus, tai mes vėl galė
tumėm pradėti ramiai gyventi. 

M anksto reiškiu jums kodidžiausį 
dėkingumą 

Apgraužtas, bet dar ne visiškai 
spėtas suėsti žmogus iš Raudono

sios pašvaištės kolchozo". 
—- Pasidėkim atskirai, — pasakė 

Lapkus. — Reikės perduoti M. V. -0. 
Žiūrėkim toliau, — ir praplėšė savo 
laišką. Vokas buvo padarytas iš pilko 
vyniojamo popieriaus ir laiškas para
šytas ant tokio pat. 

"Pirmiausia sveikini sugalvojus 
tokį gerą dalyką, nes mūsų valsčiuj jau 
kelintas metas tiek šunų prisiveisė, kad 
žmogus net kojos pro duris nebegali 
iškelti. Bet kai ir nebekeli ,jie susi
randa. Vakar vienas nuėjo per šla
pelio kiemą, o paskui jį atėjo penki 
tiesiai trobon ir klausia, kas per tavo 
kiemą ėjo ? Žmogus sako: nežinau. O 
jie: tu nori jį nuslėpti. Ir sukramtė, 
sudirbo, kad vakare turėjom palaidoti. 
Ir koks ten laidojimas. Susirinko ke* 
lis vyrus, liepė žmogų išvilkti už tvar
to į bulvieną ir užkasti. Daug gerų 
žmonių jau taip užkramtė. Išsivežkite 
ir uždarykite kur geram šunininke. Tik 
žiūrėkite, kad būtų stiprus, nes iški
laus, o kai prasidės karas, tai į frontą 
nė negabenkite, męs patys sudorosim. 
Kam dar amerikonams teptis rankas 
šunų krauju. Tik jau atsivežkite di
delį sunkvežimį ir keletą stiprių vyrų, 

nes jų čia yra dvidešimt trys. Dar ga
lėsime pridėti partorgą ir vykdomojė 
komiteto pirmininką. Sugaudyti pad* 
sime mes patys. 

Smukučių Vyrai". 
Perskaitę tik pasižiūrėjo į vifenas 

kitą ir praplėšė trečią. Tas buvo pa
rašytas ant balto popieriaus lapelio, 8^, 
plėšto iš senos knygos. 

"Susimildami atsiimkite. Ko grei
čiau, tuo geriau. Jau trečias metas 
kaip kenčiu jo dantis. Jeigu šiemet 
neatsiimsit, tai jie ir man bus pasktt* 
tiniai, nes jaučiu, kad jau baigia pa
skutinį kraujo lašą čiulpti. Vyrą atė-
mėt, o jo vietoj šunį atsiuntėt. Man 
visiškai nesvarbu, kur jį padėsit, kad 
mano kančias sumažintumėt. Būčiall 
pati seniai užmušusi, bet tikiu Dievą 
ir žfnau, kad užmušti žmogų, nors ir- , 
šunimi virtusį, yra nuodėmė. O jums, 
kurie nieko nebetikite ir nieko neb$-. 
mylite, ar ne vistiek? Tik greičiau at* 
siimkite. 

Aldona Blėdiene, per prievartą 
padaryta Popovienė, Vilkijos 
valsčius, Rau4ono£į®s Aušros 
kolchozas". n ; v % . V • - f 

— Kvaila, tikrą adresą pridėjo, 
leptelėjo Žaliokas, bet Pupinis niūkia 
dėjo alkūne į šoną. v* "-t [ : 

— Kas žino. Iš rasto heatro(fe 
kvaila, — įsiterpė Baltramiejūnas. 

, — Ką? ! — sušuko Lapkus. -*• Kf 
Jtte horite tais žodžiais pasakyti? Pa
teisinti? * Ką jūs norite teisinti ? £ " 

Bet Pupinis greitai praplėšo savd 
laišką ir ėmė greitai skaityti. Jame 
vėl prašė atsiimti kolchozo pirmininką. 
"Mes nenorim būti' banda ir mums ne-

• reikia šuns, kad mus saugotų susivarai 
į krūvą ir kandžiotų, kada užsimany
damas". Kitam prašė pasiimti partor
gą, kitam komjaunimo sekretorių, vėl 
kitam būrį stribų ir taip be galo. Jo
kio kito šuns niekas nesiūlė. Jie skaitą 
ir skaitė, o Juodis vis padavinėjo it 
padavinėjo. Jam taip patiko padavėja 
amatas, kad su kiekvienu laišku atbėg
davo žibančiom akim, smagiai pasišo
kinėdamas ir dar smagiau plodavo uo
dega į grandis, laukdamas, kol Lapkus 
paims laišką, nes dabar jis pats kiek* 
vieną plėšė, o tik skaitė visi keturi; 

Buvo jau perskaityta gal du treč
daliai labai į vienas kitą panašių laiš
kų, kai Lapkus pašoko ir spyrė šuniui 
į šoną. šuo, to nesitikėjęs, sucypė pa
šoko į kampą ir žiūrėjo nustebusiom 
įkim, bet Lapkus prišoko ir spyrė kita 
fcoja. Jaunas būdamas jis neblogai žai
dė, ir nuo antrojo smūgio šuo persiver
tė kūliu- ir urgzdamas palindo po sta
lu. Laiškus, kurį buvo Jaikęs dantyse; 
iškrito. Lapkus paėmė jį, numetė ant 
fitalo prie kitų dar neskaityų, susikišo 
rankas giliai į kišenes ir atsistojo prie 
lango. Kiti trys tylėjo. Tylėjo ir šuo. 
Gatvė pravažiavo enkavedistų mašina. 
"šunies", sumurmėjo Lapkus ir krupte--
l e &  . . .  •  
. — Gal yra koks vieną? ir žmonis1 
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