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ALT susirinkimai 
* fvairiose kolonijose sausio 

TftSnesį numatomi vietinių or
ganizacijų atstovų susirinkimai, 
kuriuose bus svarstomi Vasa
rio 16 iškilmių rengimo, Ame
rikos Lietuvių Tarybos vajaus 
reikalai, ir dažniausiai bus per
renkamos • vietinės ALT Valdy
bos. 

Šiuose susirinkimuose dabar 
dalyvaus ir tautininkų srovės 
atstovai. Girdėti, kad ALT 
Vykdomasis Komitetas žada 
duoti nuo savęs nurodymų apie 
atitinkamą vietinių vadovybių 
susitvarkymą, rūpinantis, kad 
visose vietose j ALT aktyvų 
veikimą būtų įtrauktos visų 
srovių organizacijos. » 

Ligi šiol kai kuriose koloni
jose ALT darbuose, pavyzdžiui, 
dalyvaudavo tik vienos srovės 
organizacijų atstovai, nors bu
vo skaitoma, kad Taryba jun
gia tris sroves... 

Prez. Smetonos 5 metų 
PffeŽ mirties snkaktis . nia^kad^ ?aA^das atgjo^ ži-i buvo parašęs, nei vienas lietu-

Sausio 10 dieną sueina pen- Į arkivv«?kimn°Pi\^laUSu n"ncijaus vis iš tos stovyklos negalėtų 
„ „« „ L„.™ ĮSSsfiEį 'SC —1  *—«••• 

tūra lietuviams tremtiniams 
Vokietijoje ir Austrijoje. Lie
tuviai kunigai nuo šiol paveda-^ nuo vokiečių kunigų. Jeigu jos 

nėjimas rengiamas Clevelande. žį . ™llJ' ™ vyskupų; išnyks, tai gerai, jeigu teks 
Minėjimo rengimui vadovauja' p ž* 'f® nuo vokiečių kunigų priklausy-
Lietuvai Vaduoti S,,.™,., ly g"- "J— ̂  įį* - »« «•» M.., 
rios steigėjų tarpe buvo A. ^ ̂  

tuviams kunigams šutei k to s 
teisės. 

DIRVA 
••••' 
THE FIELD 

• 

C 0V 

LITHUANIAN WEEKLY 

Published every Friday in Cleveland fcy 
Ohio Lithuanian Publishing Co. 

6820 Superior Ave Cleveland 3, Ohie 

Subscription per y«ar in advance 
In the United States $3.00 
In Canada __ $4.00 Elsewhere'.. $4.50 

.«nd. 

Entered at Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffic* 

under the act of March 3, 1879. 

CLEVELAND, OHIO December-Gruod. 31, 1948 (33-ti metai :: 33rd Year) 

Kalėdinė Mano "dovana" 
lietuviams tremtiniams Vokietijoje... 

Panaikino Delegaturę ir lietuvius kunigus pavedė-vokie
čių vyskupų valdžion 

Specialus pranešimas DIRVAI iš Vokietijos 

TIME TO REDUCE! Br MA C K E N Z I E  

keri 
dento Antano Smetonos mir
ties. 

Kadangi jis mir€ Clevelande, 
tai centrinis tos sukakties mi-

Galimas dalykas, kad . dabar 
tos klebonų atestacijos arba vi
sai išnyks, arba. .. priklausys 

Smetona. LV9 skyriai ir ki 
tos tautininkų organizacijos 
kviečiamos pagal galimybę su
rengti atitinkamus paminėji
mus ir kitur. 

Clevelande pačią sukakties 
dieną numatomos gedulingos 
pamaldos ir paminėjimas šei
mos ratelyje, o viešas minėji
mas numatytas sausio 30 dieną. 

Tam minėjimui rengti suda
rytas komitetas iš 16 asmenų, 
kurio prezidiumą sudaro: P. J. 

Nasvytis ir K. S. 

Stovyklų klebonams ir lietu
vių mokyklų kapelionams įsa
kyta sunaikinti atspausdintus 
ir parapijų blankus (letter
heads). Tuo budu stovyklose 
jau negalės būti lietuviškų "pa
rapijų" ir "klebonų". 

Kodėl taip atsitiko, »ttto tar
pu neišaiškinta. Vieni mano, 
kad tai yra rezultatas nesuti
kimų tarp lietuvių vyskupų ir 

žiūrys, St. ^ ̂  rp Į kan. F. Kapočiaus. Kiti mano, 
kad čia Vatikanas turi kokius Karpius, o nariai 

Tamošaitis, A. Augustinavičie-
nė, A. Banys, B. Bartkunas, O. 
Karpienė, J. P. Nasvytis, V. 

Rastenis, J. Salasevičius, J. Sa-
lasevičienė, J. Smetona, J. Urb-
šaitis, H. YSaitė, H. ^iūriane. 

Numato leisti A. 
Smetonos monografiją 

Prezidento A. Smetonos mir
ties, sukakties paminėjimo ko
mitetas numato nepasitenkinti 
vien paminėjimo programa, bet 
mano daryti žygių, kad būtų 
išleista ir monografija, plačiau 
nušviečianti mirusio preziden
to asmenį. 

Tokia monografija jau yra 
parašyta. Jos autorius yra ži
nomas biografijų rašytojas A. 
Merkelis, kuris !yra parašęs la
bai vertingą monografiją apie 
J. Tumą-Vaižgantą. 

Tokios monografijos Išleidi
mas daug padėtų A. Smetonos 
nepažinusiems teis ingiau su
prasti daugelį dalykų, apie ku
riuos yra girdėję tik iš neob
jektyvių partinių gin6||. # 

Išjudins A. Smetonos 
vardo stipendijų fonjlą 

Prezidentui A. Smetonai mi
rus. jo bendradarbių ir bendra
minčių buvo nusistatyta pasta
tyti jam gyvą paminklą. Bū
tent, įsteigti jo vardo stipendi
jų fondą, kuris teiktų stipendi
jas jauniems Amerikos t lietu
viams mokslus eiti. 

|lis uždavinys buvo įtrauktas 
Į JjVS darbų programą, kaip 
pagalbinis kovos už Lietuvos 
laisvę uždavinys. Tai kovai il
giau užtrunkant reikės ir nau
jų jėgų, kurios tęstų pasitrau-

"didelės politikos" sumany
mus... 

šiaip ar taip, ši "Kalėdinė 
dovana" iš Vatikano lietuviams 
nemaloni... 

Bet gal nėra to blogo, kas 
neišeitų į gera... Jau buvo 
spaudoje daug rašyta apie tai, 
kad kai kurie stovyklų klebo
nai šalia "dūšių išganymo" už
simojo plačiai rūpintis ir šios 
žemės reikalais, ypač... atsi-
jojimu norinčių emigruoti į 
Ameriką. Sako, vienoje sto
vykloje toks klebonas taip su
rašė atestacijas, ,kad net NC 
WC atstovas grąžino jas klebo
nui atgal su patarimu švelniau 
parašyti, nes palikus taip, kaip 

RED. PASTABA. BALFo 
seime prel. Balkūnas skelbė, 
kad per katalikų organizaciją 
bandantieji į Ameriką atvykti 
tremtiniai turi pereiti per kle
bonų patikrinimą. Taip esąs 
nustatęs kan. F. Kapočius, šv. 
Sosto delegatas, ir BALFo pir
mininkas galįs kalbėti, ką jis 
nori, o kan. Kapočiaus įsaky-
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mas vis vien galingesnis... 
Dabar, kaip matyti, tas pa

tikrinimas per stovyklų klebo
nus nebegalės būti vykdomas. 
žinoma, nuo NCWC centro pri
klausys, kaip tas reikalas bus 
toliau ' tvarkomas. žmoniškai 
galvojant, regis, nuo tikrinimų 
anoj pusėj būtų galima ir visai 
atsisakyti, nes vokiečiai klebo
nai vis vien nieko tikra negali 
apie lietuvius tremtinius pasa
kyti. Nebent tik tyčia norėtų 
pakenkti, ir imtų rašyti tokias 
"atestacijas", kaip tas lietuvis 
klebonas... Jeigu jau ir pra-1Federates Valdžios tarnautojų skaičius tikrai perdidelis 
s p r u k s  į  A m e r i k ą  v i e n a s  k i t a s  j "  :  7 —  —  
ne visai "grynakraujis" katali-j didesni nuostoHu Ma_ 
kas, tai Bažnyčia nuo.to gi ne-|tomai> žy(Jaj dar neturj 

sugrius. O nervų gadinimo bu 
tų daug mažiau 

Š E Š I O S  D I E N O S  
pasaulio politikoje 

bombų. 

GRUODŽIO U . 
1 

Marshallo plano vykdytojas 
Hoffman jau pakeitė savo nuo
monę apie Kiniją. Salio: "Ten 
tiek daug netikrumų..." To
dėl kitiems metams numatyta 
70 milijonų dolerių paramos 
programa tuo tarpu sustabdo
ma. 

Prane ū*i| parlamentas pri
ėmė mokesčių padidinimo įsta
tymą, kai ministeris* pirminin
kas pagrasino atsistatydinti, 
jeigu įstatymas nebūtų priim
tas. 

Britai sudarė su Tito Jugo
slavija tris sutartis, kuriomis 
mano apsaugoti Jugosl a v i j ą 
nuo sovietinio bloko emonomi-
nio boikoto... Tito už tai pa
žadėjo britams apmokėti už nu
savintus jų turtus. Vakariečiai 

vėlesniam laikui po karo. 
Dabar manoma, kad jau lai

kas pradėti statyti tą pamink
lą. I4VS tiesioginiame Lietu
vos vadavimo darbe įsijungė į 
bendra frontą Taryboje. Bet mano, kad tuo budu jie pralau-

fondo kūrimas į Tarybos žia "Stalino frontą', bet ištik 
' rųjų tai klausimas ar neišeis 

taip, kad čia... Stalinas pra
laužia Marshallo frontą? 

sio 
programą neįeina, tad LVS šį 
uždavinį pasilieka savo specia
lioje^ veikimo srityje, kurią 31 
tęs bendroje tautininkų srovės 
organizacijos Šeimoje. Šių Kūčių dieną karai vyksta 

net keturiose pasaulio vietose: 
Kinijoje, Indonezijoje, Palesti
noje ir, pagaliau, Costa Rica-
Nicaragua valstybėlių tarpe. 

Olandai jau paleido daugumą 
Indonezijos politinių vadų, ku
riuos reikalavo paleisti Saugu-

I mo Taryba, bet ne visus. Res-
! publikos prezidento ir ministe-
rio pirmininko ne tik nepalei-

Indonėzijoje ir paleisti suimtus dofc bet dar išvežė į kitą salą, 
respublikos vadus. Rezoliucija, į slaptą vietą... 
reikalaujanti, kad Olandų ka-| 
riuomenė būtų atitraukta ^tgal; GRUODŽIO 28 

J. Valaitis jau 
Prancūzijoje 

BALFo visuomeninių reika
lų skyriaus vedėjas Jonas Va- GRUODŽIO 25 
laitis prieš pat Kalėdas išvyko' Kalba Trumanaa, kalba Ang-
į Europą, kaip BALFo atstovas lijos karalius, kalba Popiežius 

+»«omfiniii imiirraciioŠ ... Visią apie taiką. O keturi 
karai pasaulyje vyksta, kaip 
niekur nieko, aaauwadami Ka; 

ledų. # 

kiančių jų darbą. Toks būtų to 
fondo tikslas. Tačiau to užda-j Vokietijoje esančių 
vinio vykdymas buvo atidėtas j nekantriai laukiamas 

rūpintis .tremtinių imigracijoš 
reikalais. Kadangi jo laivas 
plaukia į Prancūziją, tai jis pa
keliui aplankys ir Prancūzijos 
lietuvius! Šiuo metu jis jau 
Prancūzijoje. Sprendžiant iš 
tremtinių laiškų, J. Valaitis 

tremtinių 

Saugumo Taryba Kalėdų iš
vakarėse priėmė, rezoliuciją, 
kurioje ragina Olandiją tuojau 
sustabdyti ginkluotus veiksmus 

į pirmutines pozicijas, nebuvo 
priimta. 

• 

Kinijoje komunistai užėmė 
Kalganą, vieną iš šiaurinės Ki
nijos miestų, kurių jau taip 
maža liko čiang Kai-šeko ka
riuomenės rankose. 

GRUODŽIO 26 
Kinų komunistai paskelbė są

rašą 45 Kinijos nacionalistų va
dų, kuriuos skelbia "karo nusi
kaltėliais" ir žada karą laimėję 
juos teisti ir bausti. Pirmoje 
vietoje tame sąraše stovi, ži
noma, Čiang Kai-Šekas. 

V 
Olandai Indonezijoje vis dar 

ž y g i u o j a  t o l y n ,  n e ž i ū r  ė d a m i  
Saugumo Tarybos rezoliucijos. 
Atrodo, kad rezoliuciją vykdys 
tik tada, kada bus užėmę visas 
svarbesnes Indonezijos pozici
jas. .. 

• 

t Walter Bedell Smith, USA 
ambasadorius Maskvoje, atsi
sveikino su Maskva ir atskrido 
lėktuvu į Berlyną, o iš čia taip 
pat lėktuvu keliaus į Washing-
toną. Jis nei pats nežino, ar 
jis dar grįš į Maskvą. 

Keli Kinijos ministerial sa
ko, jau patarę čiang Kai-šekui 
pasitraukti iš prezidento parei
gų. 

GRUODŽIO 27 
Palestinoje- keliose vietose 

žydai iš lėktuvų bombardavo 
vietas, kuriose yra egiptiečių 
kariuomenės. Sako, boosbos ne 

Prezidentas Trumanas sako, 
kad "kai kurie Sovietų vadai 
nori taikos su mumis". Kurie 
— Trumanas nepaminėjo. Bet 
nusiskundė, kad Sovietų mora
lė nėra moralė ir kad jiems 
nėra šventų sutarčių. Bet Tru
manas vis tiek žada stengtis 
bandyti susikalbėti su tais "tai
kos norinčiais" vadais... 

ŠIOJE ŠALYJE 
LAURENCE DUGGAN, apie 

kurio tariamą nusižudymą bu
vo rašyta prieš Kalėdas, kaip 
dabar visi sako, buvęs visai ne
kaltas šnipinėjimo istorijoje. 
Taip pat nėra jokių įrodymų, 
kad jis būtų tyčia nusižudęs. 
Dabar lieka du spėjimai dėl jo 
mirties: arba tai buvo tikrai 
nelaimingas atsitikimas, kaip 
tvirtina jo tėvas, arba jis iš
stumtas pro langą... Tą ga
lėjęs padaryti komunistų pa
siųstas žudikas, tikslu apsisau
goti nuo Duggano, gal b&t, 
jierps pavojingo paliudijimo. 

562 KOMUNISTŲ organiza
cijos veikia šioje šalyje. Jos 
leidžia 190 laikraščių! Tą pa
skelbė Un-American Activities 
komitetas. 

DVIDEŠIMTS CIO unijų dar 
yra komunistų vadovaujamos 
arba stiprioje jų įtakoje. Try
lika žymių unijų vadų yra dar 
toki, kurie laikosi Maskvos li
nijos. 

VALSTYBĖS Sekr. Marshall 
šiomis dienomis išeina iš ligo
ninės, kur jis buvo po operaci
jos. Bet dar kurį laiką turės 
būti namie ir negalės eiti pa
reigų. 5 

W 

PREZ. TRUMANAS, tikėda
masis, kad Marshall netrukus 
vėl galės stoti į darbą po ligos, 
esąs nusistatęs nedaryti jokių 
pakeitimų State Departmente. 

• 

SUMNER WELLES, buvęs 
pagrindinis'"veikimas",kurisken-! YaIst>;b5s sekretoriaus pava-
ke Sovietų teikiamai pagalbai ^"tojas, o paskutiniuJaiku-
Lietuvai atsistatyti. Pagrindi- ipolltlms kolumnistas 60 metų 

amžiaus, per Kalėdas buvo ras
tas lauke netoli nuo savo* namų 
beveik sušalęs. Matomai, jis 
išėjo pasivaikščioti ir netikėtai 
jį užklupo širdies ataka. Atro-

LIETUVOJE SUKI
LIMĄ NUMAL

ŠINO? 
Gruodžio 16 per Stuttgarto 

radiją Vokietijoje buvo paskel
btas oficialus pranešimas ii 
Maskvos: 

Lietuvoje baigtas malšinti 

Vengrijoje areštuotas kardi-
| nolas Mindszenty, kurį komu
nistų valdžia kaltina, kad jis 
rengėsi nuversti valdžią ir spe
kuliavo svetimų kraštų pini
gais. 

Gen. čiang Kai-Šekas parei
škė "principe" sutinkąs pasi
traukti iš Kinijos prezidento 
pareigų. Daugelis jo paties 
bendradarbių jam pataria tai 
padaryti... 

GRUODŽIO 29 
Dėl Ruhro krašto kontrolės 

Vakarų valstybės susitarė". Sa
ko, kad ir sovietai galėtų toje 
kontrolėje dalyvauti... jeigu 
rimtai susitaikytų su visais. O 
Maskva jau paskelbė savo nuo
monę: susitarimas dėl Ruhro 
yra Amerikos kapitalistų trium
fas! 

• 

Čiang Kai-Šekas posėdžiauja 
su savo karo vadais ir tariasi, 
ką daryti — kovoti toliau, ar 
pasišalinti ir leisti kitiems ban
dyti susitaikyti, arba... pasi
duoti. 

nes pogrindžio jėgos jau sunai
kintos. Su menkais jų likučiais 
susitvarkys Lietuvos Komunis
tų partija." 

Ką toks pranešimas reiškia? 
Jis jau ne pirmas toks. Pa

našių pranešimų buvo jau ir 
1945 ir 1946 metais. .Bolševi
kų laikraščiai ir 1947 metais 
prasitardavo apie "banditus" 
Lietuvos miškuose. Dabar, 1948 
metų gale, rusai dar kartą gi
riasi, kad jau "viskas tvarkoj". 
Pamatysim, kad kitais metais 
ir vėl jiems reiks tuo pačiu gir
tis. .. 

Kodėl jie dabar tokį praneši
mą paskelbė? Greičiausiai to
dėl, kad kaip tik tuo metu po 
visą pasaulį nuskambėjo jspū-
dis iš Trofimovo nusiskundimų, 
kur tas bėdavojo, kad Lietuvos 
negalima sutvarkyti. .. Gal tuo 
pranešimu mano atitaisytį įs
pūdį. Bet vis vien jau niekas 
netiki pasakoms apie "savano
rišką Lietuvos prisijungimą" 
ir apie "dėkingumą išlaisvin
tojams". 
Kokią jie duoda pagalbą 
Lietuvai? 

Vienintelė ligi šiol žinoma 
"pagalba" Lietuvai, kurios ru-
sai-bolševikai nesigaili, tai — 
enkavedistų pulkai, kurie va
dinamiems "vietiniams" komu
nistams pagelbsti laikytis, gau
dydami ir kišdami į kalėjimus 
kiekvieną, kurį įtaria, kad jis 
gali būti "antitarybinis". O 
kadangi "antitarybiniai" Lie
tuvoje beveik visi, tai tikrai ši
tos pagalbos daug reikia... 

do, kad jis išgulėjo sniege apie 
4 valandas. Nušalo rankų ir 
kojų pirštus. Nuvežtas į ligo
ninę. Jo sveikatos padėtis pa
vojinga. 

Sumner Welles 1940 metais 
Amerikos vardu pasmerkė so
vietų smurtą prieš Lietuvą ir 
kitas Pabaltijo tautas ir nusta
tė, kad USA to smurto nepri
pažįsta, ko Washingtonas lai
kosi ir po šiai dienai. 

• 

CIO IR BRITŲ darbfofnkti 
unijos žada šaukti sausio mė
nesį bendrą atstovų susirinki
mą Londone. Tarsis suvienyti 
nekomunistinių darbininkų uni
jų veikimą. Galimas dalykas, 
kad nutars išstoti iš Pasauli
nės Profesinių Sąjungų Fede
racijos, kurioje perdaug įtakos 
turi komunistai. 

• 

INTERNATIONAL Ladies 
Garment Darbininkų Unija jau 
paruošė programą, kaip turė
tų būti pakeistas Taft-Hartley 
įstatymas. Ši unija priklauso 
į AFL. Programoje numatoma, 
kad būtų galima grįžti prie 
1946 metų įstatymo, vadinamo 
Employment Act of 1946. 

MNOVAI sako, kad 1949 me
tais šioje šalyje nebus jokio 
mėsos trūkumo ir mėsa bus pi
gesnė. 



D I R V A  

PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

PITTSBl RGO IR APYLIN
KĖS? LIETUVIŲ DRAU

GIJOMS 

Pittsburgh*) ir apylinkės lie-
tūvių draugijų metinis suvažia
vimas įvyksta sausio 3Q d., 3 
vai. po pietų. Lietuvių Piliečiu 
salėje, 1723 Jane St., South Si
de, Pittsburghe. 

Šiame draugijų suvažiavime 
bus svarstomas prisirengimas 
Lietuvos Nepriklausomybės 31 
metų sukaktuvių iškilmingam 
minėjimui. Bus išklausyta A. 
L. Tarybos Pittsburgho sky
riaus praeitų metų veikimo ra
portai; ,bus rinkimas Tarybos 
narių ateinantiems metams: 
bus svarstoma lietuvių tremti
nių atitraukimo ir jiems pa 
galbos teikimo reikalai. 

N e p a m i rškit, gerbiamieji, 
kad Lietuvos laisvinimo darbas 
reikalauja daug lėšų ir tas lė
šas sudeda tos Amerikos lietu-

orgąnizaci.jos ir tie Ameri-
lietuviai, kuria myli ir ger-
laisvę, patys tiki Lietuvos 

išlaisvinimui ir linki kad mūsų 
gimtasis kraštas greičiau pasi-
liuosuotų iš žiaurios rusų bol
ševikų priespaudos. 

Todėl prašome aptarti lėšų 
sukėlimo reikalą ir skirti iš sa
vo iždo auką, kurią jūsų Įgalio
ti atstovai galėtų įteikti Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mo šventėje, tuo prisidėdami 
savo dalimi prie didžiojo Lietu
vos laisvinimo darbo. 

Rinkdami atstovus j metini 
draugijų suvažiavimą, malonė-

Detroit, Mich,, Naujienos 
DARBAI SVYRUOJA % 

Pittsburgho srityje per porą 
mėnesių prieš Kalėdas j darbus 
paimta apie 5,000 darbininkų 
daugiau, tačiau tie darbai buvo 
tik sezoniniai. Po švenčių apie 
4,000 tų darbininku bus palei
sta. % 

Iš industrijų praneša, kad 
pradžioje metų joms bus reika
linga apie 3,000 darbininkų 
daugiau. 

Pittsburgho srityje lapkričio 
1 d. samdytų darbininkų skai
čius siekė 766,700. Apie sau
sio pradžią tikima tas skaičius 
sumažės iki 762,600. 

Tas darbininkų skaičius ap
ima Allegheny ir Beaver aps
kritis ir dalį Westmoreland ap
skrities. 

vių 
kos 
bia 

PRITEISĖ $500,000 
ATLYGINIMŲ 

Jones & LauhgHn Corp., di
delė Pittsburgho plieno išdir-
bystė, teismo priteista išmoks
ti apie $500,000 atlyginimų už 
mirtis 21 asmens, kurie buvo 
užmušti šešeri metai anksčiau 
nuslinkus uoloms ant autobuso 
ant kelio, kuris eina per tos 

LVS 6-to skyriaus, Detroite, veikėjų grupė peržiūri savo kelių metų rašytus laiškus kon-
gresmanams, senatoriams ir kitiems pareigūnams Lietuvos klausimais. Stovi, iš kairės: 
J. Kripas. Aug. Rinkunas (dabar pirmininkas), A. Kižis ir Dr. J. Sims. Sėdi, iš kairėj: 
Dr. Eugenia Gurskis, Adele Mase, Stefania č. Douvan, Helen Raubv ir Marija Sims. 

LIETUVAI IR LIETUVIAMS 
TRUMPA LVS 6-TO SKYRIAUS ISTORIJA 

Birželio 7-8, 1941 m. susior-j maitienė, Apolonija Augustina-
korporacijos žemę prie AlM|uip-| gamzavo Lietuvai .Vaduoti Są-|Vičienė ir Pranas Neimanas 
pa. Pa. 

junga Juozo 
[Tabor Farm, 
dalyvavo ir 

Bachu no rezorte, 
Sodus, 'Mich., kur 
Detroito atstovai. 

PRITAIKO DITMŲ 
L£ VISAM ALLEGHENY 

KONTRO- !Po *° didesnėse lietuvių koloni
jose susiorganizavo LVS sky
riai, iš viso šešiolika. Detroi-

dainininkai solistai. 
1945 m. liepos 15 d. skyrius 

nutarė suorganizuoti lietuvių 
radijo valandą Detroite. Sky
riaus komisijos darbą vėliau 
perėmė tam • tikslui susiorgani-

na buvusiems DP. O aš sakau, 
kad būtų ne pro šalį duoti duk
rytei vardą Bessie Ross, kuri 
pasiuvo pirmutinę Amer i k o s 
vėliavą. Gal mane išbars lie
tuviai patriotai, kad nesiūlau 
Birutės ar Romutės ir dar ki
tokio vardo, bet aš spiriuos, 
kad lietuviai grįždami į laisvą 
tėvynę, vis dėlto turėtų parsi
vežti amerikoniškų dovanų Lie
tuvos istorijai papildyti.., 

Baukai atsivežė iš Lietuvos 

ir 
Dar 

dangi 
,i,-

mes sveikatą prižiūri Dr. 
genia Gurskaitė. 

nuo kiekvienos 
rių. 

A. L. T. Pittsburgho 
Skyriaus valdyba: 

Pirm. Ą. Paleckis* 
Sekr. S: liakanas, 
Ižd. J. Grėblifinas. 

MIESTO VALDYBOS 
BIUDŽETAS $33,588.000 

Kaip darbininkų algos, kaip 
pragyvenimo kainos taip iri 
miestų operavimo kaštai didė-Į 
ja. štai Pittsburgho miesto sa-j 
v i valdybė 1949 metams savo 
biudžetą nustatė $33.588,900—j 
aukščiausią, kokis kada buvo} 
iiiiest(f istorijoje; virš dveje-Į 
tu milijonų didesnis, negu 1918 
metų biudžetas. 

Padidėjęs biudžetas apima 
algų pakėlimus miesto savival
dybės tarnautojų. 

Prie to, numatyta paskirti 
didėjančiam miestui dar 1<ki 
nauju policininku. 

Pittsburgho miestui pradėjus j skyrius buv# suorganizuotas zavęs Lietuvių Balso radijo klu-,, . , . , TCniiinivi-
antrą dūmų kontroliavimo žie-: rugsėjo 3 d., 1942 m. bas, kurio vadovybėje progra- j J. * n Fl~ 
mą, panašus planas gaminama^ Lapkr. 1 d., 194 2m., LVS G mos tebevykdomos iki ši*ū die- 1 c 

visam Allegheny apskričiui. į skyrius surengė pirmas prakal-'nai. 
i ; latin kM *>as Lietuvių salėje, kur kalbė- LVS skyriaus nariai, o vpač 

>as eina laoai itiai »- -Q a a Lietuvos prezidentas A. motoru grupelė, lietuviu vardu 
reikalinga prisitaikyti vi- Smetona. Jo atsilankymas su- gerai atsižymėjo karo bonų iš

pardavime 5 milijonų dolerių 
vajuje. 

Politiniame darbe, LVS sky
rius ir tūli jo veikėjai yra pa
rašę daug laiškų Amerikos 

i Kongreso nariams ir kitiems 
j pareigūnams, ginant Lietuvos 
j ir lietuvių reikalus. 
Į LVS 6 skyrius, ateityje da-

, . >, t, x , ,>rr. lyvaudamas bendruose darbuo-apnuodyto,kelti Detroite J?o01 knygos Ti- ' » T T u 

A. a. BARBORA KAS-
MAUSK1ENĖ 

Kūčių dienos rytą gavau iš 
mielo bičiulio Jono Kasmausko, 
iš Boston, Mass., laiškelį, ku
riuo jis keliais žodžiais prane
šė, kad, trumpai sirgusi, mirė 
jo brangi žmona, Barbora Kas-
mauskienė. Skaudus smūgis 
jo artimiesiems ir liūdna žinia 
visiems lietuviamsf Juk a. a. 
Kasmauskienę visi mylėjome ir 
gerbėme. 

Nebeteko šįmet Kasmauš-
kams švęsti Išganytojo pasau
lin atėjimo šventės: vietoje 
šventiškos nuotaikos jų namus 
aplankė gedulas. Kalėdinius lin
kėjimus pakeitė užuojautos žo
džiai. 

Barboros Kasmkuskienės jau 
nebėra. Bet yra vienas #naujas 
kapas, liūdnai mums primenan
tis, kad šeimininkė namų, ku
riems ji teikė tiek daug malo
nios šilumos, jau baigė šios že
mės kelionę. Ji mirę toli nuo 
savo gimtojo krašto, nuo jos 
mylimųjų žemaičių. Tačiau did
miesčio šviesos, kurių atspin
dyje jai ilgą laiką teko gyven
ti, iki pat mirties nepajėgė nu
slopinti jos širdies lietuviško 
ritmo. Iki pat mirties ji išli
ko tokia tauri ir gryna žemai
tė, kokia ji buvo prieš 40 metų, 
vos atvykusi į šią didžią šalį. 

Prieš naujai supiltą kapą 
mes pagarbiai lenkiame savo 
galvas ir šluostome ašarą, ku
rią išspaudė gailėsis, kad tokia 
šviesi esybė mums tarė amsint} 
sudiev. 

Julius Smetona. 

DIRVOS SKAITYTO
JŲ AUKOS 

mūsų skaitytojų atsiųstos prieš 
Kalėdas, paremti DIRVOS siun
tinėjimui tremtiniams į Euro
pą: , 
V. Selickas, Cleveland, O. 2.00 
Dr. S. T. Tamošaitis " 2.00 
Markewitz, Cleveland 0.25 
M. Rudžius, Cleveland 0.25 
Saldauskas, Cleveland 2.00 
K. Kraučiūnas, 

Bronx, N. Y. 1.00 
K. Zodeiko, 

Philadelphia, Pa. 2.00 
M. Skukauskas, Cleveland 0.50 
J. Kripas, Ann Arbor, Mith. 

Jo atsilankymas su-
sokioms kliūtims, o dirbtuvės, traukė salėn didelę lietuvių mi-
geležinkeliai ir paprasti' gyven-; nią. kuri ji iškilmingai pasiti-

kit rinkti po vieną atstovą nuo!f0ja^ kurių sveikatai tas taiko-, ko. 
draugijos ir po vieną atstovą! ma, nelabai stengiasi kooperuo 

dešimties na-ltL 

DONORĄ .BUTŲ DAR 
DAUGIAU NUKENTĖJUS 

Iš susirgusiu nuo 

Prieš prakalbas, šv. Anta
no parapijojs klebonas kun. I. 

jBoreišis iškilmingai priėmė pre
zidentą bažnyčioje. Aukšti po-
ilicijos valdininkai kelionėje iš 
!  njiesto į bažnyčią ir .salę buvo 
i palydovais ir tvarkytojais. 
J. 1943 m., skyrius padėjo su-

IšVYKSTA Į FLORIDĄ 
APSIGYVENTI 

Kazys ir Ona Vilkai pardavė 
čia savo nekilnojamą turtą ir 
išvyksta į šiltą Floridą, ^ur 
jau anksčiau yra apsigyvenęs 
jų sūnus Dr. Stasys Vilkas. 

Vilkai - apleidžia Detroitą ne 
iš didelio noro, o dėl K. Vilko 
sveikatos. K. Vilkas susirgo 

j prieš dvejus metus ir buvo pri-
j verstas parduoti savo gasolino 
j biznį. Nuo to laiko, nors ir 

paSll\-, i • evpikflt" 

Universiteto, kuris savo ruož- buvo jau pasiųsta 100 siunti-
tu veda tyrinėjimus tos neini- ui \"'A *50."' Į9,?.?J"" apIC 

. . . . . . ., 130 siuntiniu uz virs $200. mes. tikrina, kad jeigu dar il -j 1 { ) 4 į  m^ a i s  L V S  6_ t ( )  s l c y. 

giau tada būtų užsitęsus migla, | riaus nariams buvo daug dar-
kuria nuodingos dirbtuvių du-!bo renkant milijoną parašų po 

štenąiąsi 
tautos reikalų rupinimu ir ge
ru lietuvių sugyvenimu savo 
tarpe. Tuo jie vadovausis ir 
ateityje. J. K. 

jos atmiešė ir užnešė tą 
mę, Donoroj butų mirę ne 
bet keli šimtai ar tūkstančiai, 
ir tūkstančiai būtų buvę su
sargdinti. - • 

Dr. Mills tikrina, kad ir taip 
tas užnuodytas oras palietė 
apie 5,000 iš 13,500 "to indus
trinio miestelio gyventojų. 

nelai-, peticija prez. F. D. 
20 tui, prašant apginti 

Kaip jau buvo pranešta, gre-. pasirašydavo. 

Roosevel-
Lietuvos 

Nepriklausomybę. Tą rezoliu
ciją priėmė įvykęs tautinės sro
vės seimas vasario 4-5 d., 1944 
metais. Skyriaus narė Ona 
Vilkienė surinko virš 7000 pa
rašų. Buvo gera propaganda 
už Lietuvą renkant parašus iš 
ne lietuvių amerikiečių, kurio! 
net su gražiais palinkėjimais 

ŽENGIANT I NAUJUS 
METUS 

Žengiant į Naujus 1949 Me
tus, noriu palinkėti DIRVOS 
leidėjams, bendradarbiams ir 

dėl Lietuvos išlaisvinimo, Ona 
Vilkienė pati viena čia surinko 
kelis tukstančius parašų ir, 
kaip kario motina, dalyvavo 

jWashingtone parašus įteikti, 
i Linkime Vilkams laimingai 
(įsikurti gražioje Floridoje. 
! 

LANKĖSI LAURINAVIČIUS 
!  Kalėdų proga buvo atvykęs 

Mich., inž. Marty-įs Lansing, 

RAUDONIEJI PRALAIMĖJO 
Didel iame ("10 United Klec-

tric unijos lokale 601, kuris ap
ima Westinghou.se Electric Co. 
darbininkus, valdybos rinkimus 
laimėjo anti-komunistinis blo
kas sw Phil Conahan, kandida
tu į pirmininkus. Tame loka-
i<'  priklauso api<- 1 l.ooo darbi
ninkų.  

Tuomi kad ir dalinai pradėta 
laužyti komunistų ir jų šalinin
kų įtaka elektros, industrijos 
darbinis.ku unijoje. 

ta privatinių tyrinėjimų tos ne
laimės, kurie vedami moksliš
kais tikslais, tyrinėja dar fede
rates valdžios, valstijos valdžios 
h apskrities komisijos. 

i 

Jų tyrinėjimai, priimtu biu-,| 
rokratišku budu. užsitęs labai j 
ilgai. Jeigu tuo laikotarpiu ne-' 

Rezoliucija su milijonu para
šų buvo nuvežta į Amerikos 
Lietuvių Misijos suvažiavimą 
YVashingtone kovo 23 d., 1945 
m., ir ją prezidentui Roosevel-
tui įteikė Lietuvių Karių Mo
tinų Komitetas, pirmininkau
jant Chicagietei Onai Biežienei. 
Po to, prezidento žmona Roose-
veltienė priėmė Lietuviu Mote 

vienminčiams skaitytojams gra-jnas Laurinavičius, šventes pra
žios ir skaisčios ateities. Lai leido pas savo sesutę ir brolį. 
Naujieji Metai visiems atneša i Aplankė ir pažįstamus. 
netikėto džiaugsmo ir taip re- [ 

sutinkamos laimės. Kad RADIJO KLUBO SIUNTOS 
mūsų visų troškimai bent iš! Man tremtiniai rašo iš Vo-
dalies išsipildytų! ~ jkieįijos, kad jiems dovanų at-

! siuntęs American Lithuanian 
MANO NAUJŲ METŲ j Voice, Inc., iš Detroito. Džiu-
REZOLIUCIJA igu patirti, kad jr lietuvių radi-

Nežinau ar galiu tokią rezo- !  .klubas prisideda prie trėm

imus įvesta jokių draudimų dirb-jrų komitetą Baltajame Name. 
tuvėms leisti į orą nuodingas 
dujas, atsitikus kitam tokiam 
rūkų apgaubimui šio miesto, 
gali žūti dar daugiau žmonių. 

ŠELPIAMŲJŲ PADAUGĖJO 
Paskutinę gruodžio savaitę 

pašalpas ir bedarbės atlygini
mus reikalaujančiųjų skaičius 
padaugėjo, pasiekė 300,597 as-

e? >. 

per ALLEGHENY apskrityje 
pirmus 10 mėnesių *1948 metais 
trafiko nelaimėse žuvo 165 as-

LVS 6 skyriaus delegacija 
YVashingtone tada buvo 
Dr. J. Jonikaitis, Dr. Jonas 
Sims, Juozas Smailis, Viktoras 
Petriks, J. Kripas, Marija Sims, 
Malvina Smailienė, Ona Vilkie-

' nė, Stefanija Douvan, Helen 
Raubv, Margareta Petriks ir 

' Petronėlė Demonienė. 
| LYS 6 skyrius prisidėjo ir 
j prie kulturinio darbo. Surengė 
į daug draugiškų sueigų bei menų. 

Visoje Penns.vlvanijoje per j važiavimų, kelias didelesp rakal-
tą laikotarpį trafike žuvo 1276: bas ir koncertus. Atvykus iš 
asmenys, 1947 metais per tiek Europos Lietuvos artistams, 
pat laiko žuvusių skaičius bu 

liuciją pareikšti, 
šiandien trokšta, uai outų ge 
riau tik palinkėti sau, kad geis
tina rezoliucija išsipildytų, kad 
jai kas nors neužmirštų kel io.  
O ji yra tokia: Kad per atei
nančius metus dar Tėvynės 

ir 

kokios širdis į "tinių šelpimo. 
Gal būtu 

M. Sims. 

tokia: Meile pasistiprinus, galėčiau 
ištesėčiau darbuotis pavergtos 
Tėvynės laisvinimui ir jos iš-
! laškytų žmonių gulbėj i m u i . 
Taip pat palinkėti sau. kad ši 
daroma rezoliucija nepasikeistų 
tol, kol Tėvynė nebus laisva ir 
,ios žmonės nebus aprūpinti. 
Su meile Tautos ir žmonijos 
širdyje, žengiu į Naujus Metus, 

iš- j žengiu ir su didele viltimi, kad1 

per 1949 metus daug kas pasi
keis ir daug kas pagerės. 

1216. 

9 
Geriausias 

LIETUVIU 
Paveiksluotas 

\h 
t 

Žurnalas 

NAUJIENOS 
32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per Lmeta. 
Insfe igtos  Gegužio  15,  1938.  

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street IT.i'rdolphia 6, Pa. 
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jie buvo pakviesti čia koncer
tuoti, dalyvavo: Birutė Smeto
nienė, pianistė, Alena Petrokai-
tė, teatro artistė; Zofija Ado-

***ir*«e*.«i**iOriOr.JO<Je*85**3nOl"ies:C*iOEFr̂  

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
8029 Manila Detroit 13, Mich. 

-J, Žemantauskas 
N o t a r u '  

"Dirvos" Agentaus 
130 Congress Avenue 

VAterbury, Coon. 

j KALĖDŲ SENELIS 
j APDOVANOJO DP 
j Malonus Kalėdų Senelis ap-
i dovanojo pirmuosius, nesenai 
j atvykusius iš Vokietijos lietu-j 
' vius — Matą ir Elzbietą Bau-1 
kius gražia dukryte, kuriai | 
vardas dar nepaskirtas. Kai- i 
mynai dabar daro visokias iš-j 
vadas. Vieni siūlo vežti ją į; 
sostinę YYTishingtoną krikštyti, Į 
kiti gailisi, kad ne berniukas, | 
sakydami, kad jei būtų berniu-jves# 

kas, tai tikriausia beveik pri
verstų tėvus duoti vardą buvu-! 
sio Amerikos prezidento Geor
ge Washington. Tai nėra bai-
kps tokia Kalėdų Senelio dova-

ŠVENČIU METU ŽU
VO 377 ŽMONĖS 

j 

Per dvi Kalėdų šventės die
nas visoje šalyje, kaip Nacio-
nalė Saugumo Taryba surinko 
žinias, žuvo 377 asmenys. 

Trafiko nelaimėse užmušta 
267, kiti 110 žuvo nuo įvairių 
smulkių nelaimių, iš jų 32 su
degė gaisruose. 

Mirtys nuo visokių nelaimių 
1948 metų bėgyje, kaip prane
ša Metropolitan, Life Insurance 
Co., pasiekė 99,000 — G0Q ma
žiau, negu 1947 metai#. 

Didžiausias nelaimingų mir
čių skaičius 1948 metais buvo 
namuose — žuvo 34,000. Auto
mobilių nelaimėse sutiko mir
tį 32,700 asmenų. Kitos mir
tys buvo: prigėrimai, šaudomi 
ginklai ir šiaip įvairios smul
kios priežastys. % čia neįskaito
mos mirtys nuo ligų ir senat-

Aukos Amerikos Lie
tuvių Tarybai 

Pastaru laiku į ALT Centri
nį Iždą yra įplaukusios šios su-
mos-aukos: • 

J. J. čižauskas, 
YVestville, 111. $8.50 

Los Angeles ALT skyrius 
(B. Starkienė) 8.C0 

.Francis G. Tumosas, 
Quebec, Kanada 10.09 

Akron, Ohio, ALT skyrius 
(A. Zdanis) 76.00 

Parduota Knygų 31.50 
Liet. Moterų Piliečių Lyga, 

Chicago, 111. 5.00 
Gauta už knygas Milleris 

ir Petraitis) 14.62 
Clevelando ALT skyrius 

(J. Kuzas) .150.00 
M. Micuta, 

Coos Bay, Oregon 50.00 
Peter J. Gaugis, 

Crescent City, Cal. 1.00 
Zarasiškiu Klubas, Cicero, 

111. (J. Tarulis) 10.00 
LRKSA Conn, apskritis 

(A. J. Aleksis) 10.00' 
£. J. Kodis, DaDnville, 111. 

(per Naujienas) 8.00 
J. Maskaliunas, Chicago, 

111. (už knygą) 3.50 
Liet. Rėmėjų Sąjunga, 

New Britain,. Conn. 
(L. Poškus) 50.00 

ALRK Darbininkų S-gos 
Conn. aps. (Aleksis) 25.00 

Conn, valst. birž. 6 dj 
draugijų konferencija 
(M. Jokubaitė) * 70.00 

ALKR Darbininkų S-ga, 
Waterbury, Conn. 
(A. J. Aleksis) . 25.00 

Chicagos Liet. Taryba 
(ižd. Valonis) 1,500.00 

Lithuanian Relief Comm. * 
Hartford, Conn. 
(J. Leonaitis) 150.00 

Viso $2,181.12 
Visiems aukotojams reiškia

me kuo nuoširdžiausią padėką. 
Prašome ir ateityje nepamirš
ti Lietuvos gelbėjimo reikalų. 
Aukas siųsti šiuo* adresu: 

Lithuaniain American Council 
1739 So. Halsted Street 

Chicago S, Kinois, 
ALT. Vvkd. Komitetas. 

(antrą kartą) 
Justin Penkus, 

Lawrerice, Mass. 
Mrs. Nell Keseros, • 

Mansfield, Ohio. 
J. Kasinskas, 

Ansonia, Conn. 
Paulina Civienė, 

Holyoke, Mass. 
S. YVisnefskį, 

Staten Island, N. Y. 
Dr. J. Balys, 

Bloomington, Ind. 
V. Ciplijauskas, 

Cįreat Neck, N. Y. 
Grigas, Rochester, N. Y. 
Černiauskas, 

Kingston, Mich. 
A. Rinkunas, 

Detroit, Mich. 
P. Kazlauskas > 

Detroit, Mich. 
Steponaitis, Detroit 
E. Januškis, Detroit 
A. Padegimas, \ Cleveland 
Jos. Vilda, Cleveland 
P. žuras, Cleveland 
Mary Dillon, 

Kevvanee, 111. 
J. Lukšis, 

Hamtramck, Mich. 
Dovidavičius, Cleveland 
Jubeck Jos., Cleveland 
Puskunigis J., Cleveland 
O. Chaplinskienė, 

Ansonia, Conn. 
A. Smigels, Parma, O. 
N. Augustine, Cleveland 
O. Mihelich, Cleveland 
P. W. Urban, Cleveland 
T. Cirkelis 

Brooklyn, N. Y. 
L. Radwill, 
K. Tumosa, 

E. St. Louis, 111. 
J. Rogers, Kansas City 
W. B. Prank, 
. Yakima, Wash. 

Mary Jokūbaitis 
P. Balkus, Detroit 
Anna Davidonis, 

Philadelphia, Pa. 
A. Podelaucis, 

Gardner, Mass. 
P. Wilkas, Cleveland 
J. YValaitis, Detroit 
J. Vilčinskas, Cleveland 
A. Zdanis, Bedford, 0. 
J. Meichis, 

Seechburg, Pa. 
J. Šalkauskas, 

Moundsville, W. Va. 
Mrs. A. Jonish, Detroit 
J. Mason, Pasadena, Cal. 
J. Klimavičius, 

Dover-Foxcroft, Me. 
V. Markuzas. Detroit 
K. Arlauskienė, 

Philadelphia, Pa. 
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KAS DAUGIAU? ? 

Tremtiniams DIRVOS siunti
mas sudaro mums didelius kaš
tus, kadangi kas savaitę siun
čiame po kelis šimtus egzem
pliorių. Tą padaryti galime tik 
su Jūsų, gerbiami skaitytojai, 
parama ir prisidėjimu. 

Siųsdami savo prenumeratą 
kiekvienas pasistengkite pridė
ti savo auką ir musų nelaimin
gų tremtiniu aprupinimui DIR
VA. Jie seka DIRVĄ, jie ma
to čia skelbiamus aukotojų var
dus ir už tai yra Jums ttū&Įiigi. 

Savo auką siųskite: 
DJRVA 

6820 Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio. 

KAS platina Dirvą — 
platina anšvietą. • 

tas 

MIRTINA KOVA 
KRAUTUVĖJE 

Gruodžio 24, Barbertone, Ak-
rono priemiestyje, du policinin
kai užklupo plėšiką, kuris no
rėjo apiplėšti Kroger maisto 
krautuvę vakare* po' didelio 
tos dienos biznio. Atkaklus plė
šikas susišaudyme buvo nušau
tas, bet ir jis nušovė vieną po
licininką. 

Patirta, kad tas plėšikas pa
ėjo iš Peninsula, mažo mieste
lio tarp Akrono'ir Clevelando, 
Goldlewski pavarde, 31 metų 
amžiaus. j 

Aukos BALFui lapkri
čio mėnesį 

BALFo centras praneša, kad 
per lapkričio mėnesį į BALFą 
yra suplaukę aukų $7,126.17. 

Aukotojai "šimtininkai": 
Cincinnati arkivyskupas John 
T. McNicholas — $500; kun. 
M. A. ^Vitkus, St. Louis, Mo.— 
$250; Joseph Schabacker, Ha-
vertown, Pa. — $100. Beveik 
prie "šimtininkų" priklauso ir 
k u n .  J .  č i ž a u s k a s ,  D e t r o i t ,  
Mich. -

Nebus lainies, jei musų tautie
čiai tebekenčia! Aukas siyski-
t# I 
' tJLRFA m Grand S*. 

Brooklyn U, N. Y. 
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Tarp Nemuno ir Reino 
Gyvenimo sukurta apysaka 

II. SUGRĮŽIMO BELAUKIANT 

2. Ant mažos politikos didžių j i| 
laiptų 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Vieną dieną gaunu ir aš ministro Škirpos 
kvietimą atvykti pas jį — į Achenbacherstr. 1, 
nustatytą dieną ir valandą. Ta diena buvo lap
kričio 17 (1940 metais). 

Atvykęs pamačiau, kad čia bus kaž koks 
"rinktinių žmonių" susirinkimas. Kai ratu su
sėdome didelėje salėje, suskaičiau 19 galvų — 
Škirpa, Galvanauskas, Vailokaitis, Skipitis, Kar
velis, Alantas, Maceina, Yla, Ancevičius, Jurku-
nas, Našliunas, Pyragius, Matulevičius, Brunius, 
Puodžius, Raila, Valiukėnas, čiuberkis ir Dir
meikis. 

Posėdį pradėjo ir užbaigė pats Škirpa. Jis 
iląame pranešime — užtrukusiame virš valandos 
— plačiai ir smulkiai išdėstė bendrą politinę pa
dėti, priminė Lietuvos nelaimę, pabandė atspėti 
ateitį ir patiekė savo nuomonę ir planą, kaip jis 
mano mus įjungti į Lietuvos laisvinimo politinį 
darbą. 

Iš visos Škirpos kalbos buvo lengva supras
ti, kad jo numatyta organizacija, kurią jis j>a-
vadino AKTYVISTŲ FRONTU — stipriai atsi
duoda "vokiška drausme", žinoma, ta visa iš
orinė organizacijos pusė mums nebuvo svarbi. 
Manau, kad ir pats Škirpa ją įvilko į tokius ru-
bus tik tam, kad galėtų lengviau atsiekti pa
grindinio tikslo. O tas jo ir musų visų tikslas 
buvo: dalyvauti vienaip ar kitaip įvykiuose, ku
rie apims ir Lietuvos klausimus. Visi gerai su
pratome, kad tas musų dalyvavimas gali buti 
palygintas su pasididžiavimu musės ant jaučio 
ragų... "Ir aš ariu..." Bet kitokios išeities anuo 
laiku nebuvo. 

Politika butų lengviausias daiktas pasauly
je, jei tie, kuriems reikia ja užsiimti, galėtų kal
bėti ir daryti taip, kaip jų širdis, protas ir są
žinė reikalauja. Bet visa didžioji politikos naš
ta yra tame, kad politikos žmogui reikia dažnai 
pasislėpti už veidmainingų žodžių, reikia pamir
šti savo sąžinę ir įsivilkti į tokius rubus, kurie 
netinka nei tavo skoniui nei tavo ugiui. 

Ir mums, tur but, visiems nebuvo prie šir
dies Škirpos pasiūlytas sumanymas sudaryti AK
TYVISTŲ FRONTĄ su tokiomis svetimų minčių 
priemaišomis. Diskusijose vienas-kitas pamėgi
nome suabejoti Škirpos mintimis. Bet iš esmės 
niekas Škirpos plano neginčijo, ir visi mažiau ar 
dftligiau jam pritarė... 

Mums, tautininkams, nepatiko Škirpos kar
tus, griežti ir smerkiantieji atsiliepimai tiek pre
zidento Smetonos, tiek ir jo valdžios adresu. Ir 
jau pirmame steigiamame Aktyvistų Fronto po
sėdyje mes priminėme, kad Škirpos planas vie
nybei įgyvendinti nesiderina su jo tokiais drą
siais pakaltinimais, metamais tautininkų žmo
nėms. Vėliau iš privačių pasikalbėjimų su K. 
Škirpa galėjome suprasti, kad jis piktai kalba 
apie prezidentą Smetoną ne iš įsitikinimo, o tik 
iš reikalo įsigyti pas vokiečius didesnio pasitikė
jimo ir palankumo... kad galėtų sėkmingiau vyk
dyti savo planą. 

Nežinau, ar tikrai Škirpa laimfjo vokiečių 
palankumų, prisistatydamas jiems kaip šalinin
kas griežto režimo ir Hitlerio mokslu paremtos 
santvarkos. Viena tik aišku, kad tada, norint 
kaip nors prisiglausti prie vokiečių politikos, ne
galėjo rasti vietos joks politikas su demokrati
niais nusistatymais. Ir Škirpai reikėjo kalbėti 
taip, kaip vokiečiai pageidavo: kitaip jam nebū
tų buvę leista nei kurti Aktyvistų Fronto, nei 
vystyti kitokios veiklos... 

Tą reikalą mes visi gerai supratome ir to-1 
dėl nesunkiai atskyrėme Škirpos veikloje tai, kas 
skirta vokiečiams, nuo to, kas daroma Lietuvos 
reikalui. ' 

Tiesa, man asmeniškai dažnai atrodė, kad 
Škirpa persistengia savo noru pasirodyti prieš 
vokiečius "šventesnis už popiežių". Ir tą savo 
šventumą jis iškeldavo per panieką ir nuolati
nius kaltinimus buvusiam Lietuvos režimui ir 
vadovaujantiems asmenims. Jis perdėjo net iki 
tiek, kad pavedė Railai parašyti brošiūrą, kurio
je butų iškritikuotas, išniekintas ir pažemintas 
ne tik A. Smetonos režimas, bet ir visi anksty
vesnieji režimai. Raila tokią brošiūrą ir para-
U. 

Parafcė labai gražiai... įdomiai, bet... per 
daug piktai ir per daug pataikūniškai. Joje jis 
perdavė Lietuvą, kaip partijų grobį, o vadova
vusius asmenis pristatė kaip trumparegius, is
torijos nesuprantančius ir net savanaudžius... 
Škirpa norėjo tą brošiūrą išleisti Aktyvistų 
Fronto vardu. 

Nežinau, lęokiu tikslu vieną dieną jis man 
padavė tos brošiūros nuorašą ir paprašė, kad aš 
ją paskaityčiau. Paskaitęs grąžinau, bet pri
dėjau savo pastabas, aiškiai pasisakydamas, kad 
pirmiausia reikia buti labai nesąžiningu, kad ga
lėtum apie Lietuvą ̂ rašyti taip, kaip brošiūroje 

jB. *f. 2bi*meiki& 

parašyta, o paskui — reikia buti aiškiu Lietu
vos priešu, kad galėtum ją išleisti. 

Ta brošiūra taip ir pasiliko Škirpos archy
ve. Be kelių žmonių jos niekas daugiau nema
tė. Ir gerai, kad nematė... .Spėju, kad pats 
Škirpa priėjo išvados, jog Lietuvai nereikia to
kių "aukštų kainų". 

Kaip lapkričio 17 vidurnaktį skirstėmės iš 
Škirpos buto ir skirstėmės kaip "naujieji akty
vistai", tuo laiku dar negalėjome atspėti, ką da
rys Škirpa tos organizacijos vardu. 

Po to mes buvome vieną ar du kartu Škir
pos pakviesti "pasitarimams", bet tik pasitari
mams... Musų nuomonė .Škirpai nebuvo reika
linga, ir jis jos nesiklausė. Bet ką darė, darė 
musų visų vardu ir tikėjosi geriausiai darąs. 

Rodos, ilgai niekas dėl to neprotestavome: 
ką gi — Škirpa skaitėsi Fronto vadu, o ką va-; 
das daro — viskas turi buti gerai. Tik vėliau, 
kai jau artėjo 1941 metų birželio 22 diena, tada 
ir Karvelis, ir Galvanauskas ir Skipitis ir dar 
kai kas pradėjo daugiau įdomautis Škirpos po
litika, vedama Fronto vardu. 

Tada atsirado ir nesantaikos tarp Škirpos 
ir kitų... Bet kadangi visi vadai tiki savo ne
klaidingumu, tai ir Aktyvistų Fronto vadas lai
kė savo politiką išmintingiausia ir nekeičiama. 
Už tai taip ir atsitiko, kad jis pasiliko vienas. 

Į visus kitus jis žiurėjo, kaip į "juodadar
bius", su niekėno nuomone nesiskaitė ir vienus 
laikė per jaunus politikos darbui, kitus per 
senus... Tad nieko nuostabaus, jei 1941 metais 
birželio 22 dieną Škirpa galėjo visiems atsakyti 
švento Jono Krikštytojo žodžiais iš Mato evan
gelijos: "...Kas tu esi — klausinėjo žydai, — 
Kristus, Flijas ar pranašas? — Aš esu niekas 
kitas, kaip balsas, šaukiantis tyruose, — atsa
kinėjo jiems šv. Jonas*. 

Vėliau tikrai pasirodė, kad Škirpos Jbalsas 
buvo balsas tyruose... 

Nusikalsčiau teisybei, jei pasakyčiau, kad 
Škirpos užmanymai Lietuvos laisvinimo reikalui 
buvo nereikalingi. Iš vėlesnių Škirpos aprašy
mų, kuriuos jis paskelbė DIRVOJE ir tremtinių 
spaudoje Vokietijoje, man tik dabar paaiškėjo, 
kad ir pats Škirpa labai mažai tesitikėjo iš vo
kiečių. Pasirodo, jis tik vaidino tąf savo didelį 
entuziazmą, manydamas, kad tuo įsigys vokie
čių pasitikėjimą. 

Bet anuo metu mes neturėjome jokio pa
grindo prileisti, kad Škirpos entuziazmas nėra 
nuoširdus: jis su tokiu įkarščiu, su tokia drąsa 
ir pasitikėjimu metėsi į politinį darbą, jog mums 
beliko tik "patraukyti pečius", reikšmingai pa-
ingzti ir kartais nusišypsoti. .. 

Už tai pats Škirpa su Aktyvistų Fronto iš
kaba ėjo ir kalbėjo Lietuvos reikalais taip, tar
si jis nieko nebūtų girdėjęs apie vokiečių skelbi
mus, jog Lietuva ir kiti Baltijos kraštai tėra tik 
mėšlas vokiškai žemei tręšti. 

Mes, to "Fronto" nariai... ėjome atbuli, be 
entuziazmo, be rimtos vilties. Ėjome ir linkčio
jome galvas maždaug taip, kaip žmogus pirkda
mas lioterijos bilietą stambiam išlošimui. Tuo, 
žinoma, aš nenoriu pasakyti, kad mes "eiliniai" 
buvome gudresni už vadus. Ne. Bet mes, sto
vėdami ant "mažesnių laiptų", galėjome šalia 
proto pasilaikyti dar ir sveiką nujautimą, jokio
mis asmeniškomis didybėmis nepažeistą. Iš ša
lies mums buvo lengviau nujausti vokiečių norą, 
negu jį pažinti per diplomatinitis akinius. 

Benjaminas Franklin yra palikęs gerią pa
moką politikos žmonėms viename laiške, kurį jis 
parašė panelei Mary Stevenson. "Nesistengki-
te, — rašė jai Franklinas, — buti entuzijastė. 
Tiesa, entuzijastai turi įsivaizuoto malonumo ir 
džiaugsmo. Bet visas tas jų džiaugsmas dažnai 
buna sugriautas jų įsivaizduotų sunkių pergy
venimų. Pasilikite gera mergaitė ir gerumu 
remkite savo viltį į laimę ir ateitį... žmonėms, 
kurie turi gerą įgimtą nujautimą, nereikia pro
to savo elgesiui nustatyti. O tiems, kurie turi 
protą, nereikia entuzijazmo". 

žiūrėkite, kaip teisingai mus Franklinas pa
moko tuo laišku, rašytu prieš 150 metų! Su ko
kiu baisiu entuzijazmu Rooseveltas ir Churchill 
puolė Stalino glėbin... Galėtum dabar pasaky
ti, kad jiems truko nujautimo, kad jie per daug 
turėjo proto ir kad entuzijazmas jiems nebuvo 
reikalingas. 

Gal kada atsiras žmogus, kurs galės teisin
gai įvertinti anuos metus. Škirpa savo atsimi
nimuose yra davęs nemažai medžiagos. Bet joks 
šventasis nėra tiek šventas, kad galėtų atvirai 
išpažinti visas savo nuodėmes. ]|q gi benorėti 
iš diplomatų ir politikų. 

Škirpa, nors ir apsiriko, nors ir suklydo sa
vo apskaičiavimuose, vis dėl to padarė tai, ką 
kiekvienas jo vietoje būdamas llutų turėjęs da
ryti. Neklysta tik dievai... Todėl geriau tegul 
nudžiūva mano ranka, negu ji kad galėtų palei
sti akmenį į tuos, kurie sąžiningai tada dirbo 
Lietuvos laisvės vardui. 

(Bus daugiau) 
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PABALTIJO UNIVERSITETAS 
Skaitoma, kad šio karo ap

linkybėse vakarų Vokietijoje 
atsidūrė apie 180,000 pabaltie-
čių. Imant atskiromis tauty
bėmis — lietuvių 60,000, lat
vių 80,000 ir estų 40,000. 

Šių tremtinių tarpe buvo ke
li tūkstančiai buvusių arba pa
siruošusių būti studentais. Jų 
didžiausias rūpestis buvo, karo 
patrankoms nutilus, kaip rei
kės prasiskinti kelią į aukštą-

Pabaltijo Universiteto prezi
dentas prof. Vladas Stanka-

Stankevičius. 

ją mokyklą, kokiomis priemo
nėmis bus galima įgyvendinti 
senas svajones ir baigti pilną 
mokslą. 

Jau ir normaliais^ laikais, 
kiekvienam studentui kyla šim
tai rūpesčių, kada jis pasiryžta 
tęsti nelengvas studijas. O ką 
bekalbėti apie dabartinę padė
tį, kada daugiausiai reikia gy 
venti iš kitų malonės ir kada 
neturi jokios žmogui įgimtos 
teisės. Esi DP, esi daiktas, 
kuriuo galingieji žaidžia kaip 
nori, esi stumdomas po įvai
riausias stovyklas, kol galuti
nai kas tave nuperka darbui į 
svetimus kraštus. 

Bet pabaltiečiai, kad ir to
kiose sąlygose atsidūrę, rankų 
nenuleido. Visi į dabartinę pa
dėtį pažiurėjo, kaip į laikinę, 
po kurios vėl turi ateitį tikras 
gyvenimas. . O tam gyvenimui 
ruoštis reikia: reikia kad ir 
jaunimas mokytųsi ir ruoštų
si pavaduoti vyresniuosius. 

Tremtinių jaunimui mokslin
ti buvo sukurta visa švietimo 
sistema, nuo vaikų darželio iki 
aukštosios mokyklos. Kiek vai
kų darželiai, pradžios, mokyk
los ir gimnazijos galėjo buti 
grynai tautinės, atskirų tauty
bių išlaikomos, tiek į aukštą 
mokslą reikėjo kitaip žiūrėti. 

Viena kuri tautybė neturėjo 
jokių galimybių suorganizuoti 
Vokietijos sąlygose savo uni
versitetą. Todėl į darbą kibo 
visos trys pabalti j o tautos. Ir 
darbas Pabaltijo Universitete 
buvo pradėtas 1946 m. kovo 16 
d., Hamburge, anglų valdomoje 
Vokietijos zonoje. 

Universitetas Hamburge pra
dėjo kurtis iš nieko. Į moksli
ninkų ir studentų šauksmą at
siliepė viso pasaulio patys jau
trieji. Čia nemažų nuopelnų 
tenka pažymėti ir Amerikos 
lietuviams, Jturie ir mokslo prie
monėmis ir kitokia materialine 
parama padėjo išsilaikyti tiek 
profesoriams tiek studentams. 
Palengva susiorganizavo nema
ža biblioteka, mokslo kabine
tai ir darbų laboratorijos. Pats 
u n i v e r s i t e t a s  į s i k ū r ė  b e v e i k  
griuvėsiuose: tai buvo gauti 
apgriauti vieno muziejaus pa
statai. Bet ir čia greit susi
tvarkyta ir privesta prie pa
kenčiamos padėties. 

Pabaltijo Universitetui nebu
vo lengva išsilaikyti. Iš rusų 
piisės buvo daromas didžiausias 
spaudimas, kad anglai univer
sitetą, kaip jiems nuolat ba
dantį į akis, uždarytų. Reikė

jo atlaikyti visokius spaudimus. 
Reikėjo daug kantrybės ir ge
ležinių nervų. Kelis kartus bu
vo kaitaliojamas universiteto 
vardas, buvo paskirti toki uni
versiteto komisarai, kurie pro
fesorių ir studentų marinimo 
priemonėmis norėjo, kad jis sa
vaime likviduotųsi. Bet buvo 
atlaikyta. 

Pagaliau universitetas iš Ham
burgo guvo perkeltas į Pine-
bergą, už 20 klm. nuo Hambur
go. Buvo gautos visiškai pa
kenčiamos patalpos, dar geriau 
susitvarkyta. 

Kada jūsų korespondentai 
aplankė Pabaltijo universitetą 
Pineberge, susidarė įspūdis, kad 
dirbama jau visiškai pakenčia
mose sąlygose. Man ir pati uni
versiteto aplinkuma priminė 
Lietuvos žemės ūkio Akademi
jos, Dotnuvoje, turėtas sąlygas 

Tiesa, čia daug daugiau su
sispaudę, ypač studentai jaučia 
didesnį alkį, negu normaliai 
studentija jaučia. Čia pagaliau 
truko ir tos mielos rankos, ku
ri nori, kad tik mokslo įstaiga 
gražiau išaugtų ir į visas pu
ses išsiskleistų. Pagaliau, čia 
dar per daug krinta į akis, kad 

;iv. : 

Pabaltijo Universiteto lietu
vių skyriaus rektorius prof, 

dr. Jonas Puzinas. 

Pabaltijo Universiteto pastatai Pineburge. šiame name gy
vena lietuviai profesoriai ir studentai. 

{Nuotrauka B. Gaidžiūno). 

įsikurta kareivinėse, kad vis
kas laikinai. 

Mokslas mano lankymosi me
tu ėjo didžiausiu tempu. Vei
kė 8 fakultetai su šiais sky
riais: Filosofijos (filologijos, 
filosofijos, istorijos ir teologi
jos), Teisiu (teisių ir ekonomi
jos), Gamtos ir matematikos, 
žemės Ūkio (žemės ūkio, miš
kininkystės ir veterinarijos), 
Medicinos (medicinos ir odon
tologijos), Architektūros ir in
žinerijos, Chemijos ir farmaci
jos, Mechanikos. 

Paskaitos daugiausia skaito
mos vokiečių kalba, nes stu
dentai iš trijų tautų ir ta kal
ba buvo daugumai prieinamiau-
sia. Bet nemažai dalykų skai
toma ir savomis, pabaltijo kal
bomis. Universitete labai stro
piai mokomasi anglų kalbos. 

Studentų skaičius anksčiau 
siekė 1000, o paskutiniu metu 
sumažėjo iki 600. Tai emigra
cijos pasėkos. Kai jusų kores
pondentas tais klausimais kal
bėjosi su studentais ir su pro
fesoriais, visi priminė tą patį 
— dėl emigracijos universite
tui teks išsiskirstyti. Tiesa, vi 
si reiškė didžiausį norą, kad 
galėtų kur nors visas universi
tetas persikelti ir ten tęsti sa
vo darbą, čia buvo užsiminta 
ir amerikiečių dėtos ir deda
mos pastangos, bet visi neuž
miršo prisiminti ir tą be t, ku
ris labai realiai stojos prieš 

sfttis: daug pažadų, o mažai iš-
tęsėjimų. 

Į dalį profesūros atkreipė d§-
mesį kitų kraštų universitetai 
ir išsiviliojo. Dalis studentų, 
nuolat kęsdami alkį, pradėjo 
rūpintis duona ir taip pat pa
traukė į kitus kraštus, šian
dien universitete paliko tie, ku
rie žūt būt kovoja už jo išlai
kymą. Vienu tokiu didžiausiu 
kovotoju reikia laikyti dabarti
nį universiteto prezidentą prof. 
Stanką-Stankevičių. Nemažiau 
jam talkininkauja ir lietuvių 
skyriaus rektorius prof. Puzi
nas. Ir tegul jie bus tie vadai, 
kurie universitetą išves per vi
sas audras. O jų daug pralei
sta, bet dar nemažų teks ir «u-
tikti. 

VĖL NORI SUVAR-
ŽYTI TREMTINIŲ 

SPAUDĄ 
Paskutinėje IRO spaudos 

konferencijoje paaiškėjo, jpg 
nuo Naujų Metų vėl bus išduo
dami nauji laikraščiams leidi
mai taip, kad juos galės gauti 
ta pačia kalba tik vienas laik
raštis. 

Iš kitos pusės, spauda galės 
būti sužlugdyta ir finansiškai, 
nes nuo šiol reiks mokėti vo
kiečiams mokesčius. Tai jau 
senas tremtinių spaudos ginčas 
su vokiečių mokestinėm įstai
gom. Iki šiol karinė valdžia 
tremtinius vis užtardavo, ta
čiau vokiečiams gaunant vis 
daugiau teisių, paskutiniu lai
ku byla buvo pralaimėta ir nu
tarta tremtinių spaudą apdėti 
mokesčiais nuo pat laikraščio 
išleidimo dienos. 

Kaip pavyks šiuos naujus 
sunkumus nugalėti, dar šian
dien sunku numatyti, tačiau vėl 
atsirado rimtas pavojus, jog 
tremtiniai galės netekti laikraš
čių — tų vienintelių informaci
jos šaltinių, bei tikrųjų jų tei
sių gynėjų. v. gr. 

KANADOS vyriausybė gruo
džio 23 d. paskelbė pakėlimą 
algų visiems valdžios tarnauto
jams po $10 iki $20 mėnesiui. 
Tas apima apie 100,000 civilių 
tarnautojų ir 86,000 kariuome
nės. 

gVEIKINU visus TMD narius ir visus tau* 
riuosius Amerikos lietuvius naujų 1949 

metų proga, linkėdamas visiems daug lai
mės ir sėkmės 1949 metais! 

W. M. C ha Si 
TMD Pirmininkas. 

METINĖS "BRITANI
JOS LIETUVIUI" 

Anglijoje gyvenančių lietu
vių tremtinių pas t a n g o m i s 
įkurtas laikraštis BRITANI
JOS LIETUVIS šiomis dieno
mis atšventė metinę sukaktį. 
Metai nėra didelis laiko tarpas, 
bet BRITANIJOS LIETUVIO 
atliktas darbas yra žymus. 

Anglijoje gyvena apie 5,000 
lietuvių tremtinių. Pirmutinis 
atvykusių lietuvių rūpestis bu
vo — gerai susiorganizuoti ir 
išleisti savo laikraštį. Tuoj bu
vo įkurta Britanijos Lietuvių 
Sąjunga, o jos Centro valdyba 
ėmėsi žygių leisti laikraštį. 
Britanijos Lietuvis didelių pa
stangų dėka netrukus pasirodė 
ir iki šiai dienai reguliariai lan
ko po plačią Angliją išsisklai
džiusius lietuvius. 

Laikraštis spausdinamas fo
tostatiniu būdu, redaguojamas 
tekstilės fabrike dirbančio A. 
J. Kaulėno, tegalinčio tik nak
timis redaguoti. Ekspedijuoti 
laikraštį susirenka kas ketvir
tadienį didelis būrys Londorfo 
lietuvių, bendradarbiauja kone 
visi Anglijoje gyveną mūsų 
laikraštininkai ir rašytojai. 

Sukaktuviniame num e r y j e 
artimai laikraščio bendradarbis 
St. Kuzminskas rašo: "Aš ne
žinau kitos tautos, kurios isto
rijoje spauda būtų suvaidinusi 
tokį lemiamą vaidmenį, kaip 
lietuvių tautai. Kalbant šven
to Rašto stiliumi — spausdin
tas žodis jau kartą išvedė mus 
iš rusų nevalios į Laisvąją že
mę. Jis išves mus ir antru 
kart, tik burkimės visi po spau
sdinto žodžio skvernu ir mylė
kime jį." 

Atžymėdami šią reikšmingą 
sukaktį, sveikiname "Britanijos 
Lietuvį", džiaugiamės nueitu 
keliu ir linkime gražios ateities, 
iki bus laisvas keliais į Lietu
vą. P. I*. 

Nematoma ranka 
kliudo tremtiniams 

atvykti 
Broliai amerikiečiai jaudina

si ir kartais net pradeda įtarti 
tremtinius, kad jie nenori va
žiuoti į Ameriką. Man pačiam 
teko matyti tokių laiškų, kur 
dėdė bara savo sūnėną, ko šis 
taip ilgai pas jį nevažiuoja. 
Girdi, jau prieš dvejus metus 
pasiunčiau affidavitą, prieš 
pusmetį sudariau darbo ir bu
to garantijas ir man Washing-
tone pažadėjo, kad tuojau at
vyksi, o tavęs vis nėra! Sako, 
tau geriau patinka gyventi Vo
kietijoje ir tyčia nevažiuoji! O 
tas sūnėnas baigia paskutinius 
batus suplėšyti, belandžiodamas 
po IRO emigracijos skyrius ir 
vis be pasekmių. 

Tiesa, kai kas išvyksta net 
ir lietuvių vardu, bet, deja, tie 
tautiečiai visi yra Mozės tikė
jimo. .. Kad ir imkime pasku
tinį DP transportą į USA. Kai 
visi laimingieji buvo nuvežti f 
Bremeno uostą, tarp kurių bu- , 
vo ir nemaža lietuvių, staiga 
kaž kokios nematomos rankos 
patvarkymu buvo išsodinta apie 
pora šimtų išvažiuojančių Ir 
jų vieton įsodinta tiek pat žy
dų. Nepagelbėjo jokie protes
tai. 

Šitokių staigių išsodinimų pa
sitaiko labai daug. Nesenai vie
na lietuvių šeima iš 5 asmenų 
turėjo išvykti į Argentiną. Įsž-
dus į traukinį, einantį Bremeno 
uostan, staiga IRO pareigūnai 
tą lietuvių šeimą iškrapštė ir 
vieton jos įsodino žydų šeimą. 
Kodėl, kaip? — niekas nepa
aiškino. 

Taip pat dingsta labai daug 
dokumentų. 

štai vienam lietuviui vaisti
ninkui brolis, jau senai gyve
nąs Pietų Afrikoje, buvo suda
ręs visus reikalingus dokumen
tus vykti į P. Afriką. Visa by
la buvo galutinai paruošta ir 
minimas tautietis turėjo neuž
ilgo išvykti, bet staiga jam 
pranešta, kad dingo be žinios 
jo dokumentai. 

Visos pastangos surasti do
kumentus ir išaiškinti šį pa
slaptingą dingimą nuėjo nie
kais. Tik po to pikti gandai 
šnekėjo, jog tais dokumentais 
pasinaudojo kiti "tautiečiai". 
Tokių pat dokumentų dingimi* 
faktų pasitaiko ir Miuncheną 
konsulate. 

Taigi nekaltinkite, j«#ų 
g i m i n a ičiai "nesiskubina" j" 
Ameriką. T. g* 
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P A S I B A I G Ė  M E T A I  
T/'AS VAKARĄ saulė nusileidžia. Ir kas rytą vėl pate-

ka. Ne kitaip ir gruodžio 31, ir sausio 1... 
O kalendoriai rašo, kad čia metų galas. Sausio 1 

kabiname naujus kalendorius ant sienų ir... pradedam 
naujus metus! Nors gyvenimas nei neatsigręždamas bė
ga, kaip vakar, taip ir šiandien... Bet taip sutarta. Ka 
lendoriai rašo, kad Dietai pasibaigė... 

\ * * 
J^etai pasibaigė, bet bėdos nepasibaigė. Ypač pasauli

nės bėdos. 
Jau beveik ir primiršome, kad šiais metais pasaulio 

susirūpinimo priežastis No. 1 — bolševikija galutinai 
"sudorojo" Čekoslovakiją, Vengriją, pabaigė "susitvar
kyti" su Lenkija... O tai įvyko pačiame viduryje Eu
ropos, apie kurią sukasi viso pasaulio rūpesčiai. 

Teisybė, šiais metais atsitiko keistas dalykas bolše
vizmo fronte. Jame atsirado plyšys — Jugoslavija. Bet 
ar tai tikras plyšys, ar Ui tik nauja apgaulinga komedi
ja dideliems vaikams? 

Berlynas šiais metais pagarsėjo dar kartą. Čia bol
ševikų dalgis atsimušė j amerikietišką akmenį. Bet... 
Metai pasibaigė, o tas susikirtimas dar nepasibaigė ir 
nežinome, kuo pasibaigs. 

Užtat Kinijoje "Raudonasis Tvanas Plečiasi", anot 
I. J. Šeiniaus knygos betariant. O kiek jis užlies atei
nančiais metais, galime tik spėlioti. 

Metai pasibaigė, bet nepabaigto karo tęsinys nepa
sibaigė ... 

H- # 

Metyi pasibaigė, bet Lietuvos vergija nepasibaigė. Tik 
vieną dalyką galime atžymėti — šiais metais Lietu

vos laisvės kovos fronte neteko trauktis atgal. Jei ir 
nenužengta daug toliau, tai pozicijos daug kur sustip
rėjo. 

ropoję 
pirmi toki metai, kuriais tiek daug žmonių ir ypač poli 
tinio gyvenimo vadų praregėjo ir suprato, kur yra di
džiausias pavojus žmogaus teisėms ir demokratinėms lai
svėms. 

O kai akys praregėjo, tai ir ausys atsivėrė, kad iš
girstų Lietuvos pagalbos šauksmą. 

Lietuvos reikalas ilgą laiką buvo, kaip lėktuvas, nu
kritęs sniego kalnuose, kurio niekas nežino, kur jis yra. 

Dabar tas reikalas yra, tarytum tie gyvi išlikę žmo
nes, pamatę1 kad jų ženklus jau kaž kas pastebėjo. Nei 
jie, nei gelbetojai dar nežino, kada ir kaip pavyks išgel
bėti. Bet vis tiek, kada pagalbos šauksmo ženklai yra 
pamatyti, tai vis daugiau vilties, kad ir išbelbėjimas at
eis. 

* # 

Jis kraštas šiais metais rinko prezidentą, {vyko neti
kėtas dalvkas. Kada visas pasaulis manė, jog čia* bus 

pakeisti vairininkai, taigi ir politikos linija, Amerika iš
rinko tą patį prezidentą, tą pačią valdžią. 

Daug kas tuo apsivylė, nes tikėjosi, kad permainos 
gal atneš daugiau aiškumo. 

'Ausivylė tais rinkimais ne tik tie, kurie laukė nau
jos valdžios ir naujos politikos, stipresnio pasipriešini
mo prieš "raudonaii tvaną". Apsivylė jais ir pats "rau
donojo tvano" šaltinis — Maskva. Jie ten skaičiavo, 
kad jų paklusnus garbintojas ir tarnas—"trečiosios par
tijos" kandidatas—gaus bent 6 milijonus balsu. Taip 
aukštai jie vertino jo įtaką šiame krašte. Jie skaičiavo, 
kad tie milijonai bus atitraukti nuo dabartinės valdžios 
šalininkų, todėl laimės rinkimus kita partija. O tą par
tiją hus lengva apšaukti kapitalistu partija, bus lengva 
sukelti streikus, pasipriešinimus, suirutes ir.... po to šis 
kraštas įkris tiesiai Stalinui į sterblę! 

Bet nei šešių, nei trijų, nei dviejų milijonu Maskvos 
nunivietinis nesurinko. Ir prezidentas nepasikeitė. Ir 
depresija, apie kurią visi Maskvos agentai, kaip juodi 
krankliai jau kelinti metai kranksi, taip pat nesirodo. 

Todėl sunku pasakvti, ar šis svarbusis šių metu įvy
kis prisideda prie miglų sutirštinimo, ar prasklaidymo. 
Iš naujų pozicijų vieni tikėjosi vienu dalykų, kiti kitų. 
Kurių butų susilaukę, dabar nepatikrinsi, nesužinosi. 
Nes pasiliko senos pozicijos... 

* » 

Qidelis praėjusių metų įvykis % lietuvių gyvenime — tai 
šio krašto vartų pravėrimas musu tremtiniams. Ap

gailėtinai mažai vaisių jis teatnešė ligi šiol. Bet musų 
darbuose jis sudaro ištisą naują laikotarpį, kuris dar tik 
prasidėjo ir kuris, jei nenuskęs miglose, gal but, visada 
bus minimas musų tautos, ypač Amerikos lietuvių gyve
nimo istorijoje. 

* * 

"fyliai suliktas, bet reikšmingas įvykis Amerikos lietu
vių visuomenės gyvenime,visų už Lietuvos laisvę ko

vojančių Amerikos lietuvių srovių susijungimas bendram 
darbui. 

Ir čia tik ateinantieji ir tolimesni metai tegali paro
dyti, kas iš to laimėjo ar pralaimėjo. Svarbu, kad tau
tos reikalai laimėtų. Jei šiandien kai kas jau pradeda! 
nekantrauti ir klausinėti — kur gi tie didieji bendro dar
bo laimėjimai, dėl to taip pat nereikia jaudintis. Ilgai 
reikėjo laukti, kol suėjimas į bendrą darbą įvyko, nenuo
stabu. kad ir regimų to 'suėjimo vaisių teks kurį laiką 
palaukti. 

* * 

J^Įetai pasibaigė, bet gyvenimas nė sekundei nesustojo. 
Laimėjimai ir pralaimėjimai, sąskaitos ir išvados gy

venime paduodamos kasdien, visiškai nežiūrint, kada 
mes keičiame kalendorių ant sienos.., 

POLICIJAI INDON 
ĖZIJOJ PAVYKO, 

B E T . . .  
Olandai iškepė pasauliui šven

čių "blyną": nelauktai smogė 
Indonezijoje j naujosios respu
blikos sostinę; "žaibo" smūgiu 
ją užėmė, respublikonus suso
dino | kalėjimą, įvedė "griež
tą tvarką". Policijai pavyko be
ginklius respublikonus šauniai 
apstatyti, bet kaip j tai pažiū
rės pasaulis? 

Reikalas nėra taip jau pa
prastas. Mat olandai prieš ku
rį laiką patys padarė su suki
lėliais respublikonais "taiką" ir 
pasirašė visą eilę sutarčių. Ku
rį laiką padėtis Indonezijoje! 
lyg ir aprimo. Nelauktas olarf-
dų "pokštas" vėl atkreipė viso 
pasaulio akis į šį neramų kam
pą. UN Saugumo Tarybai su
sidarė proga vėl keletą kartu 
pasiplepėti... 

AtuamcMtėl 
Sveikina vieningumą 

Amerikos Lietuvių spaudai 
paskelbus padarytą sant a r v ę 
Amerikos Lietuvių Tarybos su 
Tautininkų srove Lietuvos lai
svinimo ^clarbą pasekmingiau 
tęsti, aš, kaip vienas iš dauge
lio vieningumo minties inspira
torius ir rėmėjas, reiškiu mano 
giliausius jausmus ir pasitikė
jimą dabar sudėtinei Amerikos 
Lietuvių Tarybai už atsiektą 
visą pageidaujamą tikslą. 

1949 bus Amerikos lietuvių 
tautinio susipratimo ir atgimi
mo metai, kuriuos lietuvių is
torikai įkainuos labiau, negu 
mes šiądien tai galime įvertin
ti. 

Nuo šio laiko tegul lietuvy
bės aukštoji mintis mus visus 
vienija ir Lietuvos laisvinimo 
darbuose mums vadovauja. 

Zigmas Jankauskas, 
Philadelphia, Pa. 

Laisvoji valanda 
Nauji Metai už grotų 

KAIP MES SUTIKOM NAUJUS METUS BOLŠEVIKŲ KALĖJIME 

"pAI buvo prieš devyneris metus. 

Ilga istorija 

Indoneziečių kova dėl laisvės 
turi ilgą istoriją. Kraštas be 
galo turtingas. Per paskutinį 
karą iškilo ir karinė Indonezi
jos reikšmė, šios salos suda
ro, tarytum, tiltą tarp Azijos 
ir Australijos. Pagaliau mili
jonai stiprių ir karingų indone
ziečių taip pat šį tą reiškia. 

Čia ir įsikišo "matuška" 
Maskva. Indonezijos pastangos 
sukurti laisvą respubliką pra
džioje neturėjo komunistinio 
atspalvio. Bet iš kitos pusės— 
Maskvai nesunku buvo įsiskver
bti į prispaustų ir išnaudoja
mų indoneziečių tarpą ir juos 
nuteikti savo naudai. Tad po 
kiek laiko Maskva išsilaisvini
mo sąjūdį buvo pradėjusi lai
minti ... Tuoj ix) karo kilo aš
trios ir didelės kovos tarp olan
dų ir indoneziečių, kuriose pa
sireiškė ir indoneziečių komu
nistai. šiose išsilaisvinimo ko
vose Maskva ieškojo sau pelno, 
bet galutinėse sąskaitose nieko 
nepešė. Kaip prisimename, ko
vos kuriam laikui buvo nutrau
ktos pasirašius paliaublj susita
rimus tarp olandų ir indonezie
čiu vadu. 

"Sekmą dieną švęsk!". .. 

Labai man patiko, kad įve
dėte "šešias dienas pasaulio po
litikoje". Bet, susimildami, — 
kur dėjote septintą dieną? 

J. D., Cleveland, Ohio. 

Teisinga mintis 

A. Padegimas labui gražiai 
daro, kad dovanoja Lietuvių 
Salės bendrovės šėrą vienam iš 
naujakurių. Daugumas šėrinin-
kų, kurie turi po kelis šėrus, 
turėtų taip padaryti. 

Mes dovanojam atvykusiems 
ir šio ir to (o kai kam ir nie
ko), bet šita dovana tai labai 
graži ir gera. Tikrai, tegul 
nauji mūsų tautiečiai čia pasi
jus bendrai su mumis mūsų sa
lėje, kaip namie, ypač dabar, 
kada, kaip girdėti, ta salė vėl 
galės būti naudojama lietuviš
kiems visuomeniškiems reika
lams. 

A. Ii., Cleveland, Ohio. 

kia užgniaužti naujos respubli
kos kūrimąsi^ 

Ką tai reiškia, mes lietuviai į švdamas! 

Baltais siūlais siūta • •. 

Saugumo Taryboje olandai 
plepa iš peties, bet, reikalas 
jiems taip lengvai nepraeis. 
Šiaip ar taip, olandai sulaužė 
savo susitarimus ir smurtu sie-

vome susitarę su lenkais, o Že
ligovskis, kaip dabar olandai, 
susitarimą suniekino ir jėga 
užėmė musų sostinę Vilnių. Ir 
tada, kaip ir dabar, buvo pasa
kyta Tautų Sąjungoje daug 
gražių žodžių, bet niekas nepa
judino nei piršto dėl mūsų 
švento reikalo.. 

Sutinkant 
1941-uosius. 
Mūsų 64-a kamera Kauno kalėjime apie 5 

yardai skersai ir išilgai, tą dieną turėjo 19 ar 20 
"gyventojų". 

Visokių žmonių čia buvo. Vienas stalius— 
buvęs komunistas, kurį partija įtarė neištikimy
be, vienas vandentiekio darbininkas — įsitikinęs 
anarchistas-idealistas, elektros inžinierius, Var
šuvos advokatas-žydas, šiaučiaus gizelis šolomas 
Kaplanas iš Seredžiaus, policijos kvotų skyriaus 
viršininkas, sporto rūmų sekretorius, buvęs ka
lėjimo administracijos valdininkas, lenkų muiti
nės tarnautojas, geležinkelio darbininkas, pulki
ninkas, teismo tardytojas, ūkininkas nuo Jona-
vas, vieno fabriko vartų sargas*, net du žydų sio
nistų vadai, notaras ir tt. 

Įdomu buvo tai, kad į vieną kamerą buvo 
sumesti tie du Lietuvos žydų sionistų vadai: de
šiniųjų sionistų vadas, redaktorius Rubinšteinas 
ir socialistų sionistų vadas bei redaktorius Gar-
funkelis. Abu per 17 metų vienas su kitu per 
savo laikraščius barėsi... O bolševikai sumetė 
abu į tą patį maišą. 

Aš dar buvau tuo metu kameroje didžiausia 
naujiena. Dar tik trys savaitės buvo praėjusios, 
kai mane atgabeno į tą kamerą tiesiai iš Mas
kvos, kur per keturis mėnesius teko "viešėti" 
Lubiankos ir Butyrki kalėjimuose. Vos buvome 
spėję susipažinti, kaip mane išgabeno į Vilnių, į 
garsųjį Lukiškių kalėjimą. Ten "praviešėjau" 
kelias dienas — vieną dieną savo akimis nety
čia pro langelį pamačiau, kad žmona irgi tame 
pačiame Lukiškių kalėjime "gyvena", o Kūčių 
išvakarėse mane vėl sugrąžino į Kauną ir lai
mingu budu patekau atgal į tą pačią 64-ą kame
rą, tarp tų, su kuriais jau spėjau susipažinti 
prieš pasivažinėjimą į Vilnių. 

Vfsi kiti čia "gyveno" jau gana senai, dau
gumas nuo vidurvasario, taigi jau buvo viską 
vieni kitiems išsipasakoję. Todėl aš turėjau bū
ti visų "linksmintojas", nes tikrai turėjau daug 
ko papasakoti ir apie Maskvos kalėjimų tvarką, 
o paskui ir apie savo "kelionę" į Vilnių bei at
gal. ' 

Rubinšteinas užsipuolė, kad Naujų Metų 
vakare turime suruošti "Naujų Metų sutikimo 
programą". Buvau prasitaręs, kad dar vasarą 
Lukiškių kalėjime, būdamas 18 dienų "vienutė
je" ir neturėdamas ką veikti... pirmą kartą sa
vo gyvenime "užmušinėjau laiką" eilėraštį ra-

Tą eilėraštį tikrai "rašiau". Rašiau 

ju už jo, iškišu savo rankas pro jo pažasčius, jis 
savo rankas paslepia už nugaros, jis kalba, o aš 
atitinkamai prisitaikydamas prie jo žodžių ran
kom pamojuoju... 

Prakalba, žinoma, išėjo labai linksma. Pas
kui eilėraštis, po to — tyliai-tyliai, kad sargai 
negirdėtų, padainavom keletą lietuviškų dainfc* 
lių, o pabaigai — užstojome duris, kuriose ym 
mažiukas langiukas sargams pasižiūrėti — ir 
Dikinis su inž. Beleckiu pašoko... "baletą", ku
rį mes, žinoma, pavadinom "Mirštanti Gulbė". 

Garfunkelis juokėsi ir verkė... O tas Var
šuvos žydas priėjo prie "artistų" ir spaudė vi
siems rankas, stebėdamasis ir susijaudinęs. Sa
ko: "Jūs, lietuviai, esate nepaprasti žmonės, jei
gu net šitokioj vietoj būdami mokate ir pasilink
sminti. Jūsų niekas nenugalės!" 

Greit pasigirdo komanda "Gult". Reiškia 
devinta valanda. Kitur žmonės dar tik rengėsi-
sutikt Įtaujus Metus. Mes juos jau sutiko
me... 

Ne visiems iš mūsų atsidarė "laisvės var
tai". Dalis atsidūrė Kazachstane, kitf apie Ar
changelską, o trys vasarą buvo rasti pramuštais 
pakaušiais užkasti Petrašiūnų senose kapinė
se. .. 

I^pt anoji Naujų Metų naktis buvo rami: tar
dytojai irgi ėjo Naujų Metų sutikti ir naktį nei 
vieno nejudino į tardymą. O tai reta ir tikrai 
laiminga tokia naktis. 

V. Rastenis. 

Indonezijos nelaimė dar tuo 
gilesnė, kad jos išsilaisvinimo 
pastangas nori savo tikslams 
išnaudoti daugelio tautų krau
ju jo paskendusi Maskva. No
ri nusikratyti vieno išnaudoto
jo, o tyko kitas. fz-u). 

LINKĖJIMAI 1949 METAMS 
(Nuo nežinomo skaitytojo) 

DIRVAI — štabui ir bendra
darbiams užprenu m e r u o t i 
"Lietuvių Kalbos Vadovą". 

NAUJIENOMS — iki 1949 me
tų vidurio bent įpusėti disku
sijas apie lapkričio 2)3 dieną. 

DRAUGUI — viską atnaujinti 
Kristuje! 

AMERIKAI — dar ketvertą 
kartų pakeisti redaktorių. 

SAULEI — devynioliktas šimt
metis jau pasibaigė, gerbia
mieji! 

VILNIAI — nuvilniuoti iš po 
FBI akių. 

VIENYBEI — surasti tokį ma-
giką, kuris iš lazdos trauktų 
ne gėles, o dolerius. 

BALFui — darbais įrodyti, kad 
visi priekaištai neturi jokio 
pamato. . 

ALTai — apsiprasti su vieny
be... 

Amerikos lietuviams tautinin
kams — susivienijus su Ta
ryba, susivienyti tarp savęs 

Amerikos lietuviai!* — pasi
daryti panašiais į tremtinius. 

Tremtiniams Amerikoje — pa
sidaryti panašiais į Ameri
kos lietuvius. 

Tremtiniams Europoje — pa
sidaryti tremtiniais Ameri
koje. 

Amerikos milijonieriams — ne
užmiršti, kad dar yra daug 
netekėjusių lietuvaičių. 

Lietuvių salei Clevelande — iš-
binginti bingininkus ir bim-
bin inkus. 

Bimbai — negrįžtamai iškeliau
ti į "socialistinį rojų". 

Paleckiui ir Čo. — gauti tris
dešimtis grašių ir keliauti 
pirmtakūno Iškąri joto pėdo
mis iki galo. 

Stalinui — pasimatyti su Hit
leriu. 

Tautiečiams visamf pasaulyje 
sulaukti paskutinių trijų 

JJpkėjimų išsipildymo. 

ant sienos. Ir rašiau adata, kurią radau kame
roje užsilikusią dar iš "smetoninių laikų". (Bol
ševikai uždraudė turėti adatą!) Parašiau, pas
kui išmokau atmintinai (Laiko gi buvo!) ir iš 
Maskvos atgabentas padeklamavau jį 64-os ka
meros bendragyventojams. 

Todėl Rubinšteinas ir užsipuolė — turi da
bar "parašyti" eilėraštį Naujiems Metams apie 
mūsų kameros gyvenimą! 

Lengva pasakyti — parašyk! Bet kuo ir 
ant ko? Nei popierio, nei pieštuko, nei ada
tos... 

Bet, kadangi laiko yra, tai manau sau, pa
bandysiu "parašyti" atmintinai, be nieko. Keb
lu, žinote. Va, jau sudėstei vieną posmą, prade
di kitą — žiūrėk, jau pirmo nebeatsimeni... Vis 
dėlto, iki Naujų Metų vakaro eilėraštis buvo ga
tavas. 

štai jo bent dalis, kurią atsimenu: 

Ir vėl apsisuko aplink laiko ratas.. . 
Pro sienas ir grotas tačiau nematyti, 
Suhloškęs čionai mus likimo verpetas 
Kada ir kur link rengias vėl išblaškyti... 

Paskui, irgi eiliuotai, buvo apsakyta, kad 
čia mes tokie esam, ką čia veikiam, dėl ko bara
mės ir tt. Truputį elegiškai, truputį jumoris-
tiškai... 

O išvada taip skambėjo: 

O žemė per erdvę net nepastebėjus 
Prabėgs kalendoriu je pabrauktu tašką. .. 
J r mes jį praleisime neatžymėję, 
Nors esame pratę matyt jame kaž ką... 

Bet sekdamas papročiu tuoju gražiausiu, 
Linkiu čia visiems mums po tūkstantį kartų 
Kantrybės, kantrybės ir nervų tvirčiausių, 
Kad to mums užtekt ligi pat laisvės vartų! 

Eilės, žinoma, prastos... Pro laisvės var
tus išėjęs ir vėl niekad eilėmis neberašiau. Bet 
tada geresnių neturėjom, o kokia gi Naujų Metų 
programa, be deklamacijos! 

j Bet su vienu eilėraščiu irgi neišsiversi: rtfi-
ftia ko nors daugiau. 

Savo tarpe turėjome ir amerikiečiams gerai 
pažĮstamą Joną Dikinį, kuris kadaise buvo čia 
vienas iš "Dzimdzi-Drimdzi" grupės ir su Vana
gaičiu, Dineika, Olšausku važinėjo po Ameriką ir 
gražiai linksmino tautiečius. 

Sutarėm su Dikiniu, kad vakaro programa 
turi būti atidaryta "momentui pritaikyta pra
kalba". Tą prakalbą nutarėm sakyti abu drau
ge: jo žodžiai, mano rankos! Tai reiškia, aš sto-

DŽIUGIĄ DIENĄ PALYDĖJUS 

Ir vėl viena džiugi diena 
I margą praeitį nuėjo, 
O mano ilgesio daina 
Liūdnai pavėjui nuskambėjo. 

Gal niekad nepasikartos 
Toji diena rūpestinga; 
Ir man bus gaila laimės tos, 
Kuri taip netikėtai dingo. 

Kuri kaip sapnas įstabus 
Jausmus ir valią surakino. 
Ir kartais baisiai liūdna bus, 
Jos mielus burtus prisiminus. 

Ir vėl širdis nerims ir kais, 
Lyg draugo mylimo nustojus. 
Bet kas atspės, kokiais takais 
IVIus ves nežinomas rytojus. 

Ir vėl viena džiugi diena 
Jį margą praeitį nuėjo, 
6 ilgesio gaida liūdna 
Pavėjui toklama virpėjo... 

J uozas Mikštas 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
PAKELIUI I MIRTI 

B. Gaidžiuno asmeniškų pergyvenimų aprasy-
Blas vokiečiu kalėjimuose, kur jis buvo ilgą lai
kę suimtas už veikimą prieš vokiškus okupantus. 

Autorius yra Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto narys ir Lietuvių Ta u tmio Sąjūdžio pir
mininkas. 

Knyga 231 pusi. Kaina • • • .$1.00 

LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE 

čia aprašyta visa teisybe, kaip Lietuva buvo 
rusų užimta ir kas paskui atsitiko. 

Knygoje autoriai pažymėti slapyvardžiais. Ba-
bar jau galime pasakyti, kad ta knyga parašyta 
DIRVOS skitytojams gerai pažįstamų asmenų: 

I)r. B. T. Dirmeikio, kuris kas savaitę rašo 
"Kur eina pasaulis", ir V. Itastenio, dabartinio 
•DIRVOS redaktoriaus. 

Knyga 312 p., su kietu virfieliu. Kaina $2.00 

LEISKIT J TĖVYNf 
Lietuviškų dainų rinkinys, 288 dainų žodžiai. 

Labai naudinga knygelė dainininkams, ypač ku
rie pamiršo žinomų dainų žodžius. I(aina $1.00 

SVAJONĖS APIE ŽEMĘ 
IR DANGŲ 

įdomus pasiskaitymai apie žemę, mėnulį, sau
lę, žvaigždes, planetas, kometas ir ,tt. 

Ir moksliška, ir lengvai suprantamą, ir daug 
įdomybių. Redaguota B. įCeturausko. 

pusi. Jiauia 5$c 

DIRVA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 
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Žmogaus Teisiu Deklaracija 
AR 1948 BUS ISTORIŠKI METAI? 

Panašu į Evangeliją 

TARP skundų, kaltinimų ir 
priekaištų, kurie girdėjosi vi
same pasaulyje, kai skirstėsi 
UN susirinkimas Paryžiuje, bu
vo atrastas vienas geras daik
tas... Jis vadinasi "ŽMOGAUS 
TEISIŲ DEKLARACIJA". Tas 
dokumentas susideda iš 30 
straipsnių; už jį balsavo 48 
valstybės; nei vienas nebalsavo 
prieš ir aštuonios susilaikė (So
vietų Sąjunga su jos penkiais 
Kaimynais, Pietų Afrika ir Sau
di Arabija). 

Tai trijų metų darbas, ku-

jei pasaulis tik skelbs tas tei
ses, bet jų gyvenimui netaikins. 

žvaigžde, kuri nei šildo, 
nei šviečia 

O gyvenimas eina taip, kad 
kiekvieną dieną vis duoda nau
jų žmonių, kuriems "žmogaus 
Teisių Deklaracija" yra vienin
telis gelbėjimosi laivas. 

Nauji milijonai benamių jau 
renkasi "kaž kur" Azijoje. Ren
kasi, gelbėdamiesi nuo komuni
stinės bangos, kuri, matyti, 
jau užlies ne tik visą Kiniją, 
bet ir josios kaimynus... Vel-

riam vadovavo Eleonofa Roose-',tui maršalo čiang Kai-šeko 
veltienė. Ką jis reikš ateičiai 
— tegali tik pranašai pasaky
ti. Bet kad jis nedaug tereiš
kia dabar — su tuo sutinka net 
didžiausieji UN garbintojai. O 
vis dėl to gerai padaryta, kad 
pagrindinės žmogaus teisės bu
vo surašytos ir paskelbtos pa
sauliui vienoje ir bendroje dek
laracijoje. Jei kada nors tos 
teisės tikrai bus valstybių pri
pažintos tam vargšui žmogui, 
tail bus padaryta didelė ir bran
gi pažanga. Milijonai žmonių 
džiaugtųsi, jei jau dabar nors 
penktas nuošimtis tų kilniųjų 
teisių butų žmogui atiduota. 

Gerai žinome, kad dar ne ry
toj ir ne poryt galės žmogus 
piisi naudoti UN paskelbtomis 
teisėmis. Gal tik ateities kar
tos tesidžiaugs "žmogaus tei-
s€mis". Bet tai bus didelis pa
likimas ateičiai, .palikimas, kurs 
skelbs, jog visi žmonės yra ly
gus, laisvi ir vienos pasaulinės 
šeimos nariai, šie dėsniai yra 
didžios taikos pagrindai: jie 
patarnautų taikai nepalygina
mai daugiau, negu visos tarp
tautinės sutartys. Ir reikėtų, 
k&d šiądien kiekvjena mokykla 
ir kiekviena bažnyčia skelbtų 
ir aiškintų tuos 30 straipsnių 
visam pasauliui ir visiems žmo-
ugms — kas jie bebūtų: vai
kai ar suaugę, vyrai ar mote
rys, balti ar juodi, turtuoliai 
ar vargšai. 

Sena lygybės pasaka 

Visus 30 straipsnių suėmus 
krūvon, matai, kad tai yra toks 
gabalas teisių, dėl kurių ėjo 
nuolatinė kova nuo pat pasau
lio pradžios. Juk kiekvienos 
valstybės istorija yra ne kas 
kita, kaip kova už laisvę ir ly
gybę. DEKLARACIJA pačiuo
se pirmuose straipsniuose jau 
skelbia, kad visi žmonės nau
dojasi tomis pačiomis laisvėmis 
ir tomis pačiomis teisėmis. Nei 
lytis, nei rasė, nei kalba, nei 
religija, nei kilmė, nei padėtis 
nesudaro jokio pagrindo,' kad 
vieni turėtų daugiau laisvių ir 
teisių, kiti — mažiau. Išimtis 
t$ra tik viena: svetimšalis ne
negali vadovauti viešam valsty
bės reikalui. 

Kai USA norės pritaikinti 
šią deklaraciją krašte, ji turės 
pakeisti savo Konstituciją, ku
rioje įrašyta, kad tik pilietis iš 
gimimo tegali buti Amerikos 
prezidentu. Toks suvaržymas 
yra nesuderinamas su Deklara
cijos reikalavimais! 

Toliau žmogaus Teisių Dek
laracija skelbia, kad kiekvie
nas žmogus turi teisę pasirink 
H pilietybę, kokia jam patinka, 
Ir jokia valstybė negali atsisa 
fcyti jam jos suteikti. Tuo pa 
čiu ji pripažįsta taip vadinamą 
"azilio teisę". Tai yra, kad 
kiekvienas žmogus, kurs neno
ri ar dėl savo politinių įsitiki
nimų negali gyventi savo kraš
te, gali laisvai keltis kitur ir 
naudotis apsauga ir globa. 

Kai milijonai tremtinių ir pa
bėgėlių klaidžioja po pasaulį 
stumdomi, niekinami, apvilti ir 
be jokių teisių, gražūs Deklara 
cijos straipsniai tuo tarpu tik 
padidina jų skausmą. Ir, tur 

"būt, "žmogaus teisės", surašy
tos Deklaracijoje jiems paliks 
niekad nepasiekiamu daiktu 

nį ir nekomunistinį, tol žmo
gus savo teises ir laisves turės 
pats ginti. UN gerai padarė, 
kad davė dar kartą pasauliui 
suprasti, kokios yra žmogaus 
teisės ir kas yra jų priešas. 

Praeis keliasdešimt metų ir, 
gal būt, žmogaus teisių doku
mentas lydės kiekvieną taip, 
kaip jį lydi jo krikšto vardas. 
Tada 1948 metų niekas iš isto
rijos neišbrauks. 

Dr. B. T. J>irmeikis. 

~  D I R V A  
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Sveikinimai ir geriausi linkėjimai musų 

Draugams ir Rėmėjams Lietuviams! 

KALĖDŲ MINTYS MUSŲ LAIKRAŠ
ČIUOSE 

žmona beldėsi į prezidento Tru-
mano duris; veltui ji šaukėsi 
paramos ir užtarimo kovoje dėl 
laisvės. Greit, gal būt, jai pa
čiai reikės ieškotis "žmogaus 
teisių". 

Gal ir Suomijos dienos jau 
suskaitytos. Ir iš ten pasipil
dys skaičius žmonių, kurie il
gai dar turės gyventi vien DE
KLARACIJOS tuščiais žodžiais, 
nes beveik tikra, kad nei viena 
valstybė nesiskubins Deklaraci
jos gražiems žodžiams duoti ir 
gražų turinį. Gal ateis diena 
ir Berlyno gyventojams... Gal 
ir Graikija neišsisuks... Tik
ra ištiestų rankų jūra! Bet ka
žin,- ar Deklaracija ką bepa-
dės... 

Sovietai nepritars Deklaraci
jai. Jų atstovas Pavlovas ir 
Višinskis reikalavo, kad "žmo
gaus teisės" butų suteiktos tik 
tiems, kurie kovoja prieš fašiz
mą, kapitalizmą ir visa kita, 
kas sovietams nepatinka. Gir
di, jokio žmogaus teisių neverti 
tie, kurie yra priešai "tikrosios 
liaudies demokratijos". Anot 
Višinskio, tokia "žmogaus Tei
sių Deklaracija", kokią priėmė 
UN dauguma, yra ne kas kita, 
kaip kurstymas prieš Sovietų 
Sąjungą ir jos draugus.- Mat, 
Višinskis mano, kad po tokios 
deklaracijos gali nebelikti nei 
vieno piliečio Sovietų Sąjungo
je: visi jie išvažiuos iš vergijos 
ir pakeis pilietybę. Jei tikrai 
tokia teisė būtų duota Sovietų 
Sąjungos piliečiams, tai, žino
ma, nedaug jų beliktų raudo
name rojuje. Už tai Sovietų 
Sąjunga ir atsisakė už Dekla
raciją balsuoti. 

Teisė, apie kurią visi 
DP sapnuoja 

Deklaracijos 14-tas straips
nis duoda žmogui teisę sugrįž
ti į savo kilmės kraštą, kada 
jis tik nori. Lietuviams trem
tiniams tokia teisė butų ypatin
gai brangi, jei... jei jie galė
tų pasinaudoti be baimės, kad 
jų sugrįžimas nereikš jiems 
mirties, kalėjimo ar ištrėmimo. 
Deja, Deklaracijos straipsnis 
nekalba nieko apie tai, kur ir 
kas skųsis ir kokios valstybės 
gins ir užtars tą, kurs pasiti
kėdamas tokios- kilnios Dekla
racijos teisėmis, sugrįžęs į Lie
tuvą pasijus apgautas... 

Ir Deklaracijos autoriai ge
rai žino, kaip dabar gerbiamos 
ir kaip ateityje galės buti ger
biamos žmogaus teisės Sovietų 
valstybėse. Pavlovas komisijo
je įrodinėjo, kad "žmogaus Tei
sių Deklaracija" tėra reikalin
ga tik Amerikai ir kitiems ka
p i t a l i s t i n i a m s  k r a š t  a  m  s ,  n e s  
Sovietų Sąjungoje visos' "žmo
gaus teisės" jau senai surašy
tos Stalino konstitucijoje ir 
jau jos visos senai pilnai įgy
vendintos. Jam kiti atstovai 
atsakinėjo, kad jei iš viso 
"žmogaus Teisių Deklaracija" 
reikalinga, *tai tik tam, kad ga
lėtų buti apsaugotas žmogus to
kiose demokratijose, kokia yra 
Sovietų Sąjunga. Na, ir išėjo 
taip, kad kraštai, kuriems tik
rai reikalinga žmogaus teisių 
deklaracija, atsisakė ją priim
ti. Kam ji tada reikalinga? 

Būkime tikri, fcad kol pašau 
lis bus padalytas į komunisti-

Mažosios Lietuvos 
Taryba 

1946 metų pradžioje, Vokie
tijoje pradėjo veikti Mažosios 
Lietuvos Taryba. Jos daugu
mą sudarė iš vokiečių kalėjimų 
ir koncentracijos stovyklų iš
ėjusieji Mažosios Lietuvos vei
kėjai. Į tarybą įėjo 30 narių. 
Iš jų tarpo buvo sudarytas Ma
žosios Lietuvos Tarybos prezi
diumas, kuris po įvykusių įvai
rių pasitvarkymų šiuo metu 
yra tokios sudėties: E. Simo
naitis, A. Puskepalis, Dr. Dd-
džys, mok. M. Purvinas ir ūki
ninkas Zubaitis. 

Taryba pradėdama savo dar
bą paskelbė, kad ji yra tęsinys 
1918 metais lapkričio 16 d. su
kurtos Mažosios Lietuvos Tau
tos Tarybos, kuri tada pareiš
kė, kad Mažoji Lietuva turi 
priklausyti Lietuvai. 

Tada Tarybos tik dalinis vil
tys pasiteisino ir tik Klaipėdos 
kraštas prie Lietuvos buvo pri
jungtas. Bet dar pasiliko ki
toje pusėje Nemuno lietuviškos 
sritys apie Tilžę* Įsrūtę, Gum-
bihę, kurios prie Lietuvos ne
buvo prijungtos. Todėl ir 1946 
m. atkurta Mažosios Lietuvos 
Taryba pasistatė sau uždaviniu 
daryti visas pastangas, kad vi
sa Mažoji Lietuva butų prijun
gta prie Lietuvos, kai tik ateis, 
galutinė taika į tą Europos da
li-

Nesenai Jūsų korespondentas 
turėjo galimybę matytis su vi
sais Mažosios Lietuvos Prezi
diumo nariais ir aktualiais 
klausimais pasikalbėti. Mažo
sios Lietuvos Tarybos nariai 
dirba kiek pajėgia. Bet darbe 
yra ir visa eilė kliūčių. Jų tar
pe reikia pažymėti pinigų trū
kumą informacinei medžiagai 
leisti ir vargan pakliuvusiems 
Mažosios Lietuvos gyventojams 
padėti. O taip pat reikia pa
žymėti, kad jų darbo entuziaz
mą mažina ir krikščionių demo
kratų srovės nusistatymas Ma
žosios Lietuvos atstovų neįsi
leisti į vadovaujančius organus. 

Šiuo metu Mažosios Lietuvos 
Taryba yra suorganizavusi apie 
200 Mažosios Lietuvos gyven
tojų skyrių. Jie jungia apie 
10,000 Mažosios Lietuvos lietu
vių, šiandien gyvenančių už 
stovyklų ribų ir dažnai labai 
sunkiose materialinėse sąlygo
se. Dauguma skyrių ir narių 
yra Vokietijos anglų valdomo
je zonoje. 

Paskutiniuoju metu Mažosios 
Lietuvos Tarybos spaudos sky
rius išleido lietuvių ir vokiečių 
k a l b o m i s  i n f o r m a c i n į  l e i d i n į  
"Krivūlė". Leidinys gaus i a i 
iliustruotas ir bus plačiai pa
skleistas. Greitu laiku tikima
si išleisti ir daugiau "Krivūlės" 
numerių. Tas spaudos skyrius 
išleido ir dvi Vydūno parašy
tas knygeles. Tai Gyvenimas 
Prūsų Lietuvoje, Ein Nachlass. 
Pirmoji išleista lietuvių ir vo
kiečiu kalbomis. 

lo?i Fiirnn 021 EUCLID AVE 
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Tž v y n ė : 
Jei visi pasaulyje gyvenanti 

žmonės sektų Kristaus pėdomis 
ir pildytų jo skelbiamą evange
liją, tai nebūtų karų, žmonių 
žudymo ir visi žmonės gyven
tų broliškoje santaikoje, kaip 
kad geros valios žmonėms pri
dera gyventi. Dabar to nėra. 

G a r s a s :  
Sibire Kalėdų šventėse gir

dėsis duslūs lietuvių tremtinių 
atdūsiai ir dejavimai. Koncen 
tracijų stovyklose, katorginiuo
se darbuose jie galės tiktai dva
sioje prisiminti džiaugsmingai 
švęstas Kalėdų šventes savo 
tėvynėje. Tremtyje irgi nebus 
pilnai linksmos Kalėdų šven
tės. Ilgesys tėvynės, ilgesys 
savųjų ir nežinomas jų liki-

j mas slėgs tremtinių dvasią, 
i  Susėdus prie vargingai paruoš
tų kūčių stalo nevieno veidą 
suvilgins graudžios ašaros pri 
siminus praeitj, prisiminus t€ 
vynę ir savuosius. 

mimą. Tuo ir paaiškinama tau* 
tos kentėjimo prasmė ir jos au
kos. Ji sudeda visas viltis f 
nuostabią žinią, kuri pasklido 
prieš porą tūkstančių metų ma
žame Betlėjaus mieste, kad jew 
žemėje vėl grįš "Taika žemėje 
geros valios žmonėms". 

••••••••aaaaaaaiaaaaai 

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai musų 

Draugams ir Rėmėjams Lietuviams! 

• • • 

CENTRAL CHEVROLET 

Cleveland's Didžiausi Chevrolet Pardavėjai 

7002 EUCLID AVENUE 

EN 2400 

'.•«lllllBB»HM»IMMM«IHM«Mini||||||(|li„|mi|||M|M,|M(||||#(|||||M|M||M||tii((M|||||iH|M|(|li|i(|||(Ma|(M||Bi(|̂  

KULTURINIO DARBO METAI 
1949 metai bus TMD narių sąjūdžio ir organizacinio darbo 

metai 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
centro valdybos nariai posėdy
je, įvykusiame gruodžio 12 d., 
1948 m., Waterbury, nutarė ir 
nuo sausio 1 d. 1949 m. skel
bia TMD organizacinį VAJŲ. 

Tas vajus tęsis per visus 
1949 metus, šie 1949 metai tu
ri būti atžymėti TMD istorijo
je, kaip kultūrinės kūrybos me
tai. 

Skelbdami TMD organizacini 
vajų, mes, TMD centro valdy
bos nariai, nuoširdžiai prašome 
TMD skyrių vadus ir narius 
nedelsti, šaukti narių susirin
kimus ir stoti į organizacini 
darbą. Kviečiame kolonijų vi
suomenės veikėjus, profesiona
lus ir akademiškų mokslų lie
tuvius, ypatingai iš tremties at
vykusius tautiečius, prisidėti 
prie mūsų kulturinės ir orga
nizacinės veiklos šia proga. 

Džiugu man, kad Waterburio 
ir Hartfordo TMD skyrių na
riai sutiko TMD vajų entuzias
tiškai ir žada konkuruoti orga 
nizaciniame bei kultūriniame 
darbe. Neabejoju, kad kitų 
TMD skyrių vadai ir nariai su
tiks organizacinį vajų su entu
ziazmu ir kad visų kolonijų 
taurieji lietuviai kultūrininkai 
prisidės prie TMD kultūrininkų 
1949 metų sąjūdžio — organi
zacinio darbo talkos. 

Negalime but? ramus, jeigu 
broliai tebevargsta! Aukas sių
skite : 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc. 
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

Kas gali būti TMD nariais 

TMD nariais gali būti visi 
lietuviai ir lietuvaitės be pa
saulėžiūros ir tikybos skirtumo 
(išskyrus komunistus). TMD 
ne partinė ir ne politinė, gry
nai kultūrinė visuomeniška or
ganizacija, vienintelė seniausia 
Amerikoje. Jos steigėjais buvo 
garbingieji dr. Jono Basanavi
čiaus, dr. Vinco Kudirkos ir dr. 
Jono Šliūpo ideologijos lietuviai 
kultūrininkai, ši draugija per 

52 metus gyvuodama išlaikė 
lietuvių tautos tradicijas, tau
tinį idealą Amerikoje ir plėto
jo tautinės kulturos kūrybos 
darbus. Ir dabar jos idealai 
yra tie patys. 

TMD nario mokestis metams 
tik $2; nariai gauna TMD lei
džiamas knygas ir kitokius raš
tus nemokamai, šiais 1949 m. 
nariai gaus po dvi knygas: 
*'Dr. K. Griniaus Atsiminimai" 
ir L. Dovydėno, "Mes Ieškom 
Pavasario" nemokamai. 

TMD skyriai yra visose di
desnėse lietuvių kolonijose nuo 
Bostono iki Los Angeles ir Ka
nadoje. Nariais gali būti pa
skiri asmenys, gyveną bet ku
riam mieste ar valstijoje. Nuo
širdžiai kviečiu stoti į TMD iš 
tremties atvykusius tautiečius. 

Šia proga pranešu, kad TMD 
centro valdyba nenustatė TMD 
nariams ir organizat o r i a m s 
naujų narių prirašymo normų 
skaičiaus, bet kurie prirašys po 
5 naujus narius, gaus dovanų 
pinigais ir knygomis; kurie pri
rašys daugiau negu 5 narius, 
gaus didesnes dovanas. Tad 
kviečiu visus TMD narius ir 
nares į organizacinio darbo tal
ką! Laukdamas TMD skyrių 
narių sąjūdžio bei kūrybinio 
darbo ir linkėdamas visiems 
sėkmės pasilieku 

Su pagarba 
Walter M. Chase,, 

TMD. Pirmininkas. 

Geriausi linkėj imais mūsų 
prieteliams Lietuviams 

Seidman Furniture Co. 

1835 East 55th Street 

EN 4067 

D a r b i n i n k a s  :  
Ne religiniais sumet imais 

šiuo sezonu kalėdiniais vaizdais 
puošiami biznio, pramonės, fi
nansų centrai, taipgi teatrai, 
muziejai, knygynai ir valdiškos 
Įstaigos. Radio programose 
tik ir gaudžia kalėdinių gies 
mių melodijos. Visi žmonės 
įtraukti į tą džiaugsmo verpe
tą. Visa tai liudija sveikinimai, 
gero linkėjimai, dovanos, as
meniški pasipuošimai, papuoši
mai namų ir kalėdinių vaišių 
paruošimai. 

Ką gi, ar reikia Čia tuo visu 
gėrėtis, grožėtis, džiaugtis? Yra 
žmonių, kurie linkę sakyti, kad 
žmonės tiesiog patrako iš ge
rumo. Bet nemaža bus ir kri
tiškai į tai žiūrinčių. Daugelis 
ištikrųjų čia bus linkę sakyti, 
kad visa tai nesiderina su Kris
taus dvasia. Tokie bus linkę 
sakyti, kad biznį darantiems 
Kalėdų metu Kristus padarytų 
tą, ką Jis padarė anuo metu 
perkantiems ir parduotantiems 
šventykloje. 

Taip, tai taip. Bet tokį pri-
leidimą darantieji privalo atsi
minti, kad patys turi būti be 
priekaišto. Patys turi apsižiū
rėti, kad nebūtų verti Kristaus 
botago. 

A m e r i k a  ;  
Dvidešimtojo amžiaus žmo

gus pasijuto esąs visai kitoks, 
negu ankstyvesnių amžių jo 
pirmtakūnas. Tokiu pasijuto 
jis dėl nepaprasto protinio išsi
vystymo. Šitas aukštas proti
nis žmogaus išsivystymas patį 
žmogų apakino. Suradęs gam
toje daug paslapčių, jis pama
tė, kad jis yra visagalįs. Am
žinojo įstatymo dėsniai jam at
rodė pasenę. Vietoj "nežudyk", 
jis įvedė — žudyk, jeigu to... 
partija reikalauja. Vietoj "ne
meluok", jis parėmė visą gyve
nimą melu. Vietoj "mylėk sa
vo artimą", jis sukūrė baisią 
neapykantą vienas kitam. Ir 
taip jis atsidūrė melo ir neapy
kantos tvane, žudynių ir kan
kynių chaose. Jis neturi ra
mybės, nes nėra gero# valios! 

L i e t u v i ų  ž i n i o s :  
šiandien nebeatrodo, kad bū

tų toji valanda, kurioje gimė 
Dievas žmogaus išvaizdoje; bet 
atrodo grynai pasaulietiška 
šventė, kuri švenčiama kaip 
kad Dievo nebūtų. Nėra am
žiais lauktoji naktis, kuri žvil
gėjo kaip vidurdienis; bet tam
si ir šalta be gyvybės naktis, 
žmogus numetė tikrojo grožio 
rūbą, apsivilkdamas sugedusia 
beprotystės marška. 

A m e r i k o s  L i e t u v i s :  
žmonių daug, ir jie visoki. 

Tačiau jų pagrinde, sakoma, 
esanti kokia tai vienybė, žy
mus musų laikų anglas rašyto
jas, Aldous Huxley, pasakoja, 
žmogus gali tikėti šiam ar tam, 
gali gyventi vienaip ar kitaip, 
bet vis jis turi pagrindinį po
jūtį idealams, kuriuos giliai 
vertina. Tie idealai, kaip tai 
pasirodo, bendri visame pasau
lyje. Keliauk Indijon, keliauk 
Afrikon—visur rasi, kad žmo 
nės gerbia dorą, groži, geru
mą, išmintį. 

M a r g u t i s :  
.. .būdama pati pirmoji ru

siško komunistinio imperializ
mo auka, Lietuva tiki į teisė
tumo laimėjimą, į žmonijos są
žinės atbudima ir laisvės atgi-

S a n d a r a : * j 
šiandie mes |ao apsipratom 

kitaip žiūrėti į Kalėdų šventes 
ir skirtingai jas įvertinti. Me§ 
nebe j ieškom jų prasmės toli
mose dausose arba kur nors 
"išrinktoje žemėje" — Palesti
na vadinamoj, bet tą prasmę 
randame savo aplinkoje, būry
je artimųjų ir išvien su jais 
džiaugiamės Kalėdomis. Mes 
nesi jaučiam, kad kas .nors ki
tas turėtų spręsti mūsų likimą 
arba rūpintųsi mūsų "išpirki
mu". žmogus yra pats savo 
laimės kalvis ir jis turi užtek
tinai savyje pajėgų praskinti 
sau gyvenimo kelią/ 

Mes nei trupučio nemažiau 
džiaugiamės už savo protėvius 
Kalėdomis. Tos šventės ir 
mums yra broliškumo simboliu. 
O kas link taikos ir geros va
lios žmonėse, tai mes jų nebe-
j ieškom dausose, bet stengia
mės įvykinti patys. 

N a u j i e n o s  :  
^Miestų gyventojai palaipsniui 

užmiršo šitos šventės gamtiš
ką reikšmę. Bet pasilsėt ir pa
silinksmint jie mėgsta ne ma
žiau, kaip ūkininkai. Linksmos 
Kalėdos pasiliko, tačiau preky
ba surado būdą panaudoti jas 
savo reikalui. Buvo sugalvotas 
Kalėdų Diedukas arba "Santa 
Claus", kuris dalina dovanas 
geriems vaikams, šita intenci
ja Amerikos krautuvės parduo
da už bilionus dolerių prekių. 
Per mėnesį laiko eina Kalėdų 
Dieduko biznis, o paskui kai 
kurie žmones nueina vienai va
landai į bažnyčią ir išklauso 
giesmių ir pamokslo apie Kūdi
kėlio gimimą Betlejuje... 

Tiktai tiek ir paliko ryšio su 
krikščionybe, prasidėjusia prieš 
19 suviršum šimtmečių Pales
tinoje. 

"Taika žemėje, gera valia 
žmonėms!" Kur šiandien toji 
taika? Ne Palestinoje, ne Grai
kijoje, ne Centralinėje ir Ryti
nėje Europoje, ne Kinijoje, m 
Indonezijoje. 

% 

D r a u g a s :  
Šie laikai, labiau negu bet 

cada praeityje, šaukiasi reika
lo visa atnaujinti Kristuje. Rei
kia iš pačių pagrindų sukrikš
čioninti visą žmogaus gyvenimą 
ir visą aplinkumą. Kristaus 
mokslas turi būti įneštas ir į 
šeimos, ir į visuomenės, ir į 
ekonomikos ir į politikos gyve
nimą. 

V i e n y b ė :  
Bet, palikus nuošaly bfe**4S~ 

*ąją Kalėdų švenčių prasmę, 
reikėtų atsiminti, kad dovana 
suteikia malonumo ir ne tik 
tam, kuris ją gauna, bet ir 
tam, kuris ją duoda... 

Taigi, šia prasme galvodami 
ir jausdami, mes patariame 
Vienybės skaitytojams atsimin
ti ir tuos, kurie jau kelintas, 
iš eilės, Kalėdas švenčia trem
tyje. Kas, jeigu ne mes, Rme-
rikos lietuviai, juos galime ap
dovanoti? Gyvendami, palygin
ti, pertekliuje, mes tikriausiai 
galime pasidalinti su jais bent 
kukliais maisto siuntinėli a i s . 
Pasiuntę, Kalėdų ar Naujų Me
tų proga, maisto siuntinėlį mes 
nušluostysime ašarą ne vienai 
motinai, neturinčiai kuo paguo
sti savo vaikučių. 

IR NUO ELEKTRINIŲ ta
kučių eglutės užsidega, jeigu 
nėra atsargumo, štai per šias 
Kalėdas Scarsdale, N. Y., kilo 
gaisras nuo eglutės, kuri buvo 
papuošta elektrinėmis žvakutė
mis. Matomai per neapsižiūrė
jimą įvyko "trumpas susijungi
mas", t. y., susijungi pratrinti 
elektros laidai. 

Per tą gaisrą žuvo, uždusę® 
dūmuose, A. E. Normanu Faw* 
cett Publications Inc. sekreto
rius ir besigelbėdama susižeidi* 
jo žmona. Tik sūnus iššoko į 
sniego pusnį nesusižeidęs. 

Lietuvoje namuose niekai 
elektrinių žvakučių nepripažin
ta, bet, atsargiai elgiantis, gal* 
srai atsitinka labai retai. 



D I R V A  
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Geriausi švenčių linkėjimai visiems musų draugams j 
ir rėmėjams Lietuviams! \ 

Frank, Larry, and Ames 

STANDARD APPLIANCE 

3006-10 Lorain Ave. OL .1515 ! 

PREZ. TRUMANO inaugura
cijos ceremonija sausio 20 d. 
Washingtone kaštuos $215,000. 
Prez. Truman mėgsta ceremo
nijas ir jis, priešingai kitiems 
prezidentams, pasiryžęs eiti iki 
kraštutinių ribų savo iiJHugu-
racijos ceremonijose. 

Dar nėra nusistatęs, ar jis 
važiuos ar net pėsčias eis pir
miausias savo parade. 

Jis neturės pralaimėjusio pre
zidento, kuris sėdėtų šalia jo 
inauguracijos parade, kaip es
ti, kuomet buna išrenkamas ki
tas prezidentas. 

uKąr PRODUKTAI 
ATPIGO 

Baigiantis 1948 metams pa
sirodė žymės ūkiškų produktų 
atpigimo: iš 30 įvairių produk
tų atpigimas palietė 17 pirma
eilių maisto dalykų. 

Atpigimas palietė kornus, ru
gius, miežius, bulves, pynacus, 
saldžiasias bulves, pupas, obuo
lius, sviestu, kiaušinius ir kt. 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 
Kai tik jusų prenume
rata už Dirva baigiasi, 
paimkite pas jus esamą 
Dirvos voka ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $3 
popierinius ir įraše sa
vo pilna adresą, išsiųs
kite, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp 
A. Vanagaičio leidžiamą mu< 
zikos ir juokų žurnalą. Ei« 
na kartą į mėnesį. Kaina 
metams $2. Užsisakant sių
skit ir pinigus. 

M A R G U T I S  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

Republikonų Partija 
stengiasi atsigriebti 

Republikonų partijos pirmi
ninkas Hugh Scott, jr., šaukia 
Republikonų partijos naciona 
lio komiteto posėdį į Omaha, 
Nebraska. Ten rengiamasi nu 
statyti partijos ateities progra 
ma ir politika. 

Tame posėdyje bus svarsto
ma taip vadinamų "liberalių" 
Republikonų reikalavimas, kad 
Scott pasitrauktų iš pirminin-
kystės ir kad jo vieton būtų iš
rinktas Illinois atstovas Kon
grese M. Dirksen. 

Antras svarbus svarstymas 
bus paties Scott pasiūlymas su
šaukti partijos politikos nusta
tymui konferenciją 1949 me
tais, partijos sustiprinimui ir 
pasiruošimui 1950 metais Kon
greso atstovų rinkimui. 

Omaha posėdis šauki amas 
sausio 26 ir 27 d. 

Skelbimai Dirvoje 
Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki 
pietų trečiadieniais. 

US Agrikultūros Departmen 
tas turi surinkęs apie 8500 
skirtingų rusių kviečių, iš visų 
kraštų, kur tik kviečiai augi
nami. 

JAPONIJA pirmą 1948 metų 
pusmetį išdirbo 267,153 laikro
dėlius, kurių dauguma yra ran
kiniai laikrodėliai. 

Geriausi linkėjimais mūsų 
prieteliams Lietuviams 

MUSŲ SPECIALTIES 
Skanios Holland Aguonų Sėklos 

sumalama belaukiant. 
Gryna Paprika, Pipirai ir 

Kmynų sėklos. 
Žalia Kava siuntimui draugftSM 

ir giminėms užjuryje. 
Geriausios rūšies konservuotos 

Daržovės ir Vaisiai. 
Šviežiai Kaitinta Kava. 

Pirkit čia Kavą, Arbatą ir visas 
Prieskonius žema kaina. 

GEO. B. GEHRING 
91-92 Central Market 

CHerry 0651 
- Į,,, „i 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos { 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums ui 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta įgyventi. — 

DIRVA 
Cleveland 3, Ohio. 

PROF. J. ŠIMOLIU-
NO 70 METŲ 

SUKAKTIS 
Vytauto Didžiojo Universite

to Technikos Fakulteto staty
bos katedros vedėjas prof. dr. 
inž. Jonas šimoliunas šįmet 
šventė savo 70 metų amžiaus 
sukaktį. 

Prof. J. šimoliunas yra vie
nas iš tų pionierių, kurių var
das yra tampriai surištas su 
musų nepriklausomos technikos 
gyvenimu. Nerasime nei vieno 
Nepriklausomybės laikais bai
gusio inžinieriaus, kuris nebūtų 
arčiau pažinęs prof. J. Šimo-
liuno. 

Prof. S. Šimoliunas gimė gau 
šioje ūkininko šeimoje (3 bro
liai ir 4 seserys). Pradžioje mo
kėsi namie, vėliau persikėlė į 
Rygą pas ten gyvenusį jo dė-
dką. Jo dėdukas vadovavo to 
meto lietuvių judėjimui ir bu
vo nuolatinis Dainos Draugijos 
pirmininkas. 

Dar jaunam profesoriui esant, 
teko pergyventi dėduko suėmi
mą ir jo žiaurius kankinimus, 
kas iš prigimties jo jautrioje 
sieloje sukėlė didelį pasiprieši
nimą viskam, kas rusų buvo 
daroma lietuviškai dvasiai už
slopinti. 

Savo tvirto charakterio dėka, 
jam pasisekė nugalėti visus ru
sų daromus spaudimus ir 1909 
metais baigti Rygos Politech
nikos Instituto inžinierijos sky 
rių. 

Dar būdamas moksleiviu, o 
Valiau studentu, J. šimoliunas 
aktyviai dalyvavo lietuviškame 
judėjime: organizavo lietuviš
kas pradžios mokyklas, rašė ir 
leido joms reikalingus vadovė 
lius. 1905 m., kaip Rygos lie
tuvių atstovas dalyvavo Didžia
jame Vilniaus seime. 

Vėliau, dirbdamas Suomijo
je, ten gyvenančius lietuvius 
atstovavo Petrapilio seime. Ka
rui pasibaigus, 1918 metais or
ganizavo lietuvių pabėgėlių — 
2000 žmonių — transportus iš 
Suomijos į Lietuvą. 

Kuriantis Nepriklausomai Lie
tuvai buvo labai didelis trūku
mas inteligentų ir specialistų, 
čia profesorius J. šimoliunas 
su visu savo jaunatvišku entu-
zijazmu ir energija stojo į val
stybės kūrimosi darbą. 

Pirmuose (Voldemaro, Šleže
vičiaus ir Dovydaičio) ministe-
rių kabinetuose prof. J. šimo
liunas buvo susisiekimo minis-
teriu. Vėliau direktorium, Ka
ro butų skyriaus, pirmuoju vir
šininku, Vyr. Susisiekimo mi
nisterijos Inspektorium, šven-
torios ir Klaipėdos uostų darbų 
vedėju (1925-1936); Lietuvos 
Aukštųjų Kursų (1920-1922) 
Technikos skyriaus vedėju ir 
nuo vasario 16, 1922 m. iki 
1944 m. Vytauto Didžiojo Uni
versiteto statybos profesorium. 

galia tiesioginio darbo jis ak
tyviai dalyvavo techn i š k o j e 
spaudoje, išleido statybos va
dovėlių ir net būdamas tremty
je ruošia literatūrą būsimam 
Lietuvos atstatymui. Jo buvo 
paruoštas platus veikalas apie 
molio panaudojimą statyboje, 
bet šios knygos rankraštis yra 
žuvęs bombardavimo metu. 

Dabar prof. J. šimoliunas gy
v e n a  B a v a r i j o j e ,  K e m p t e n o  
tremtinių stovykloje. Ir čia, 
nežiūrint nepalankių gyvenimo 
sąlygų, kartu su prof. S. Kolu
paila ir kitais aktyviai daly
vauja stovyklos kultūriniame 
gyvenime. Taip pat nuo 1945 
metų iki šiai dienai važinėja ir 
skaito paskaitas International 
Universitete Muenchene, kartu 
profesoriauja Baltic Universi
tete Hamburge ir Lietuvių 
A u k š t .  T e c h n i k o s  k u r s u o s e  
Kemptene. 

Tenka palinkėti prof. dr. inž. 
Jonui šimoliūnui sveikatos ir 
ištvermės, kad išmušus laisves 
varpui, vėl su ta pačia energi
ja ir jaunatvišku entuziazmu 
dar ilgus metus galėtų dirbti 
Lietuvos atstatymui. J» A. 

i r< i r  Vyt. Alantas. 

KAIP MES SU ŽMONA RUOŠĖMĖS EMIGRUOTI 

Iš ciklo "STOVYKLOS DVASIA" 

žmona man ir sakys: 
— žinai, Tadai, galvoti apie kelią atgal tuo 

tarpu nėra ko: emigruoti vistiek reikės. Bet ką 
mes darysime atsidūrę svetimame krašte? Mes 
abudu pedagogai, mokame tik vaikus mokyti, 
tokių ten nereikės. Reikės būti juodadarbiais. 
Išvada aiški: nieko nelaukiant, reikia keisti pro
fesiją. Aš nusprendžiau taip: tu mokysies ama
tų, o aš kalbų. 

— Kaip tat amatų? — paklausiau nuste
bęs. — Tu, tur būt, norėjai pasakyti: amato? 

— Ką norėjau pasakyti, tą ir pasakiau: 
amatų! — atkapojo žmona. — Ką tu -žinai, 
koks amatas kokiame krašte bus reikalingesnis 
ir pelningesnis? Jei tu, sakysime, išmoksti šalt-
kalvystės ir nuvažiuoji į tokį kraštą, kur apskri
tai apie šaltkalvystę niekas nieko nežino, ką tu 
tada darysi? Stipsi iš bado arba bastysies su 
juodukais ir skruzdelių kiaušinius medžiosi. O 
jei tu išmoksi du, tris, keturis amatus, tai tu 
drąsiai važiuoji, kur tik tave veža: netinka vie
nas amatas, prašau, ponai, aš kitą turiu! Į ko
kį tik kraštą nuvažiuosi, vis neprašausi pro šikš
nelę: iš daugelio amatų vis vienas susiras, iš 
kurio duoną pelnysi. 

— Devyni amatai, dešimtas badas, — pa
stebėjau skeptiškai. 

— Netaukšk niekų, beveik supyko žmona. — 
Mums, tremtiniams, ta liaudies išmintis pasenė-
jusi. Ir spauda rašo, kad mums reikės derintis 
prie kitų kraštų gyvenimo sąlygų. O tu man 
pasakyk, ką reiškia derintis prie kitų kraštų 
gyvenimio sąlygų? O tai reiškia, kad reikia nu
matyti ko daugiausia galimybių, o numatyti ko 
daugiausia galimybių, reiškia išmokti ko dau
giausia amatų. Rodos, aišku? Aš suprantu, kad 
per trumpą laiką negalima kaip reikiant išmok
ti gerai daug amatų, bet tai ir nesvarbu: svar
biausia pramokti. Pradėjęs dirbti, išsiprakti-
kuosi. Tu gi ne koks liurbis esi... 

Nepasakysiu, kad žmonos kalba bfitų mane 
įtikinusi, bet taip pat negalėčiau tvirtinti, kad 
nebūčiau bent iš dalies su ja nesutikęs. O kita 
vertus, iš 20 metų patyrimo žinojau, kad ginčy
tis su žmona bergždžias dalykas. Ką aš galė
jau prakišti, paklausydamas žmonos? Nieko 
Net ir tuo atveju, jei pasitvirtintų senoji mūsų' 
patarlė apie devynis amatus ir dešimtą badą, aš 
nieko nepralaimėčiau, nes visą kaltę galėčiau su 
mesti žmonai. O jei, neduok Dieve, nepaklau 
sius žmonos, jo& patarimas vis dėlto pasiteisin 
tų, tuomet iki karsto lentos ant savo kaklo jaus
čiau jos piūklą. O pagaliau, emigracijai ruoš 
tis ar šiaip ar taip reikia nors ir dėl savo sąži
nės nuraminimo, kad, stojus į atrinkimo komi 
siją, nereikėtų griaužtis pirštų, jog nieko Bemo
ku. 

— O kokių kalbų tu manai mokytis? — pa
klausiau žmonos. 

— Aš laikysiuos to paties principo kaip ir 
tu: juo daugiau juo geriau. Ką gi žinai, kokia 
kalba bus reikalinga? Pirmiausia lankysiu ang
lų kalbos kursus, paskum — ispanų, portugalų, 
gal ir prancūzų. Slavų kalbas mes mokame, vo
kiškai taip pat susikalbame. 

— Ar tavo galva nepavirs Babelio Bokš
tu?... 

— Ir vėl nukalbėjai į šalį. Ką reiškia Ba
belio Bokštas? Suprantama, kaip tu amatų, 
taip aš kalbų iš pagrindų neišmoksiu. Svarbu 
pradžia, o paskui pagal reikalą tobulinsimės. 
Svarbu Įdėti kapitalą, kad ateityje galėtume juo 
pasinaudoti. Rodos, aišku. 

Nors visai aišku man nebuvo, bet darbo 
griebėmės: pradėjome uoliai lankyti kursus — 
aš amatų, žmona kalbų. Buvo gaila padėti ant 
lentynos seną garbingą mokytojo profesiją, bet 
ką padarysi? Iš pradžios stojau į elektrotech
nikos kursus, kuriuos po poros mėnesių baigiau 
ir gavau diplomą. Paskum sekė daržininkystė 
ir sodininkystė, šoferių kursai, šaltkalvystę, ra
diotechnika, pienininkystė, siuvimo-kirpimo, kai
linių žvėrelių auginimo ir kiti kursai. Po pus
antrų metų uolaus lakstymo po įvairius kursus 
aš Tušenėje turėjau devynis diplomus. 

Mano žmona sėkmingai varė kalbotyrą. Po 
pusės metų ji labai gerai baigė anglų kalbos 
kursus. Ispanų bei portugalų kalboms ji vėl pa
skyrė po pusę metų. Prancūzų kalbos pamokas 
ji ėmė privačiai. Pati viena iš vadovėlių ji stu
dijavo esperanto kalbą, žodžiu, po pusantrų me
tų ji mokėjo tiek kalbų, kiek aš amatų: lietuvių, 
rusu, lenkų, anglų, ispanų, portugalų, prancūzų, 
vokiečių ir esperanto. 

Mums atrodė, kad mūsų pasiruošimas emi
gracijai yra įgyvendintas. Kas ir kaip galėjo 
už mus geriau pasiruošti? Mes galėjome ramiai 
ir ne be tam tikro pasididžiavimo laukti bet ku
rios progos emigruoti. Mes džiaugėmės įsigiję 
stambų kapitalą, kuriuo, tikėjomės, neblogai ga
lėsime pradėti verstią po bet kuria pasaulio pa
dange. Emigracija mums pasidarė nebe tokia 
baisi. Prisipažinsiu, kad nešiodamasis kišenėje 
devynis diplomus, aš negalėjau nežiūrėti trupu
tį iš aukšto ir ne be tam tikro pasigailėjimo į 
tuos, kurie jokių diplomų neturėjo. 

Sakysime, kad ir toks Jonas Jonaitis. Pro

fesijos jis yra batsiuvys. Jis nekvaršina sau 
galvos jokiais kursais ir ramiausiai kala puspa
džius. Jis man pasakė, kad kitų amatų nema
nąs mokytis ir kad kur nuvažiuosiąs visur bū
siąs batsiuvys. Kai aš pastebėjau, kad jis ga
lįs patekti į tokį kraštą, kur basi vaikšto, jis il
gai negalvodamas atkirto, kad jei jam neduosią 
batų siūti, tfci paprašysiąs grąžinamas atgal į 
stovyklą... 

Kol nebuvome pasiruošę emigruoti, mes su 
žmona nelabai domėjomės mūsų stovyklos emi
gracijos skyriaus skelbimais, kurių buvo nukli
juota visa lenta. Bet kai turėjome kišenėse net 
18 diplomų, aš labai atsidėjęs ėmiau sekti kiek
vieną skelbimėlį, kad nepražiopsočiau progos iš
trūkti iš to prakeiktai įkyrėjusio stovyklos gy
venimo. Ir štai vieną rytą randu naują, ką tik 
iš rašomosios mašinėlės ištrauktą skelbimą, kad 
vienai didelei valstybei reikią amatininkų ir vie
nos vaikų auklėtojos, mokančios svetimų kalbų. 

Man aiktelėjo širdis iš džiaugsmingo susi
jaudinimo. 

Važiuojame! — surikau žmonai parbėgęs 
namo. 

Nepasakosiu čia apie visus formalumus, ku 
riuos turi atlikti kiekvienas kandidatas emig 
ruoti. Tik tarp kit ko pasakysiu, kad turėjau 
užpildyti blanką, kur buvo surašyti 99 klausi
mai. Ta didelė valstybė, į kurią mes rengėmės 
važiuoti, bet kokių, nuodugniai neišaiškintų as 
menybių neįsileidžia. Ji nori žinoti, kur tu gy
venai per paskutiniuosius 20 metų, kur per tą 
laiką dirbai ir kiek uždirbai, kokioms organiza
cijoms priklausei, kiek pavardžių turėjai, ar ne-
siruošei nuversti vienos iš sąjungininkių valsty
bių vyriausybės, ar nesi ištvirkėlis ir girtuoklis, 
žodžiu, iškvočia tavo gyvenimą iš panagių be
veik nuo gimimo dienos. 

Tą naktį, prieš važiuojant į  komisiją, ma
no žmona sapnavo nei šiokį, nei tokį sapną. Ji, 
rodos, eidama per stovyklą, susitiko keistą pra
bangiai apsirengusią, rūsčiu veidu būtybę, kuri 
ją pašaipiai paklaususi: 

_ Ką, vadinasi, ryt važiuoji į komisiją? 
Važiuoju, — atsakiusi žmona nužemin

tai. 
— Tu manai, kad taip lengva ištrūkti iš 

mano valdžios? — kazm kaip be garso nusijuo
kė keista būtybė. 

žmona nežinojusi ką atsakyti, o pamėklė 
tęsusi toliau: 

Aš esu Stovyklos Dvasia. Tokių skur
džių, kaip tu, po mano sparneliu slepiasi tūks
tančiai, ki, ki, ki! Jie mano klusnūs piliečiai. 
Aš mėgstu jiems sumaišyti protus, kad jie taip 
greit nepaspruktų iš mano globos. Man malo
nu pažaisti jų likimu. Jie puola čia, puola ten, 
kur jiems numeti grūdą, bet iš mano globos pa
bėgti nedrįsta. Tik kai kuriems pavyksta pa
sprukti, bet kiek aš jiems pinklių pakeliui pa-
spendžiu! Juokinga, kaip jie tose pinklėse kap
stosi! Bet užtat kiek pas mane atbėga nauju! 
Milijonai! Visose pasaulio dalyse aš esu pri
steigusi stovyklų. Išmokusi devynias kalbas, tu 
manai mane nugalėjai, ki, ki, ki! 

žmona stovėjusi apglumusi. Kai Dvasia 
kikeno, ji žvilgterėjusi jai į veidą: jis buvęs 
žiaurus, negailestingas ir bejausmis. 

— Kodėl tu tokia negailestinga? — išdrį
susi ji paklausti Dvasią. — Tu turėtum būti 
gailestingesnė vargšams žmonėms... 

— Už ką? — nustebusi Dvasia. — Gal tu 
manai, kad aš juos globoju iš meilės? Klysti. 
Ar tu nežinai, kad skurdžių niekas nemyli ir ne
gerbia? Jei jiems kas ką kyštelėja kąsnį, tai 
tik dėl to, kad jis nepastiptų iš bado, nes taip 
patogiau. Ar negeriau numesti kąsnelį, kad pas
kum galėtum dėtis dideliu geradariu ir būgnais 
būgnyti apie žmoniškumą, artimo meilę ir kitus 
panašius niekniekius, apie kuriuos žmonės mėg
sta kalbėti iš nuobodumo, užuot leidus skurdžiui 
pastipti iš bado ir paskum klausytis sąžinės 
murmėjimo, kad leidai žmogui atsiskirti su šia 
ašarų pakalne, nors, gal būt, ten jis laimin
gesnis, kaip čia. Matai, mano viskas nuosekliai 
apgalvota... Laimingos tau kelionės į komi
siją, — pamojavusi Stovyklos Dvasia žmonai ir 
dingusi už trečiojo barako kampo. 

— Kaip tu manai, ką toks sapnas galėtų 
reikšti? — paklausė žmona baigusi pasakoti. 

— Sapnų aiškinti aš nemoku, bet žinovai 
sako, kad jei sapnas blogas, vadinasi, bus ge
rai, — nuraminau žmoną, bet pats širdyje pagal
vojau, kad jei jau boboms imasi dvasios vaiden
tis, tai jau greičiausiai velnias trauka... 

(Pabaiga kitame numeryje) 

PRAŠOM NENUSTEBTI! 
Mūsų skaitytojai jau yra 

pripratę DIRVOJE nematyti 
vienos raidės, kuri lietuviškuo
se raštuose paprastai vartoja
ma. Tai yra "fi" raidė, vadi
nama ''ū ilgoji". 

Dabar jau ir mes ją turime, 
tik dar ne visų didumų. Greit 
ir visų didumų turėsime. 

šiame numeryje ta "naujo
kė" jau kai kur pasirodo. Bet 
prašom nenustebti, kad ji vie
nur yra, o kitur, kur turėtų 
būti, jos vis dar nėra... Mato
te, ji dar neįprato atsistoti, kt# 
jai pridera... Tikimės greit ją 
"prijaukinti". 
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SUGRĮŠIME laisvi 
Matau šiandieną naujus ženklus, 
Matau kelelį j namus. 
Ne visad laisvę lems patrankos, 
Ne visad skausmą neš dangus. 

Pražys dar obelys mųs soduoi,* 
Pražys ir ievos paupiais. 
Šiandien suprantam ir be žodžių, 
Už ką mus varė tremtiniais. 

Tikiu, kad saulė kils į dangų, 
Kad skaudus vėjai lėks toli. 
Prakirtę, vyrai, naujus langus, 
Namo sugrįšime laisvi! 

Balys Gaidžiunas. 
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M I R I M A I  
MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius $iame skyriuje talpinama dyka. 4 

KASPADAS Celestinas, 64 m.,, ANDIUULAIT1S Tadas, mirė 
mirė lapk. 20, Wyoming, Pa. 

.Amerikoj išgyveno 44 m. 
TECELIAUSKIENė Marė/ mi

rė lapk. 18, Shenandoah, Pa. 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

ČIAPIENĖ Teklė, mirė lapkr. 
m., Philadelphia, Pa. 

ZAJAUSKAS Pranas, pusamž., 
mirė gruodžio 2, Chicagoje. 
(Šiaulių ap. Vaiguvos p. Ku-
joku k.) Amerikoj išgyveno 
43 metus. 

KERULIENĖ Rozalija (Piški-
naitė), pusamžė, mirė gruod. 
4, Chicago j. Amerikoj išgy
veno 45 metus. 

PALIONIENĖ Amelia (jovai-
šaitė), 85 m., mirė gruod. 2, 
Chicago j. (Naujamiesčio par. 
Nočegalo k.) Amerikoj išgy
veno 50 metų. 

KAPONAITIS Povilas, mirė 
lapkr. m., Philadelphia/Pa. 

KAZLAUSKAS Pranas, 54 m., 
mirė grudd. 2, Chicagoj. (Kė
dainių ap. Grinkiškio p. Ru-

* džių k.) 
MITKUS Antanas, mirė lapkr 

20, Newifrk, N. J. (Užvenčio 
p. Dvarčiaus dvaro). Ameri
koj išgyveno 40 metų. 

NIDERSTROŠA Martynas, 22 
m., mirė spalio 8, Johnston 
City, 111. 

KETURAKIENe Hagdė, pus
amžė, mirė lapkr. 24, Chica
goj. (Vilkaviškio ap. Višty
čio p.) Amerikoj išgyveno 44 
metus. 

DRAUGALIS V. A., 39 m., mi-
' rė lapkr. 13, Arizoną valsti

joje. 
MONTVILAS Jonas, pusamžis, 

mirė lapkr. 26, Chicagoje. 
(Varnių par. Drabuškių k.) 
Amerikoj išgyveno 45 metus. 

STANKUS Vincas, seno amž., 
mirė lapk. 29, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Jurbarko p.Daigių 
kamo.) ~ » ' r 

ŠIMKUS Antanas Jr., 12 metų, 
mirė lapkr. 30, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

KULBIS Klemensas, mirė lapk. 
2, Binghamton, N. Y. 

LENKTIS Juozas, 70 m., mirė 
lapkr. 22, Brooklyn, N. Y. 

BABRAVIČIUS Steponas, 60 
m., mirė lapkr. 22, Brooklyn, 
N. Y. 

GUBISTA Adomas, pusamžis, 
mirė lapk. Ž4, Chicagoj. (Ra
seinių ąp. Pašilės p. Klibalių 
k.) Amerikoj išgyveno 47 m. 

NEVERDAUSKAS A n t a n as, 
seno amžiaus, mirė lapkr. 27, 
Chicagoj. 

23 lapk., Wyoming, Pa. 
IVANAUSKAS Juozas, m ire 

fapk. 29, Wilkes-Barre, Pa. 
PUZARAS Vincas, 52 m., mi

rė lapkr. 7, Morcester, Mass. 
LOV1NSKAS Stasys, 65 metų, 

mirė lapk. 5, Ansonia, Conn. 
KUDIS Antanas, 50 metų, mi

rė spalio 27, St. Louis, Mo. 
(Telšių ap.) 

KAZPARAS Jonas, 72 m., mi
rė spalio 25, Nanty Glo, Pa. 
(iš Telšių ap.) 

LUKOŠEVIČIUS Antanas, 64 
m., mirė spalio 26, Nanty 
Glo, Pa. (Suvalkų rėd.) 

ČĖSNA Jonas, mirė lapkr. 18, 
Baltimore, Md. 

VAINAVIčIUS (vardas nepa
žymėta), mirė gruod. mėn., 
Grand Rapids, Mich, 

KRULIKIENĖ Ona, 54 m., mi
rė lapkr. m., Grand Rapids, 
Mich. 

BLAŽAITIS Jonas, 74 m., mi
rė lapkr. m., Pittsburgh, Pa. 

PAJ IEŠKOJIMAI 
Jie^komieji ar apie juos žį* 

nantieji prašomi atsiliepti į: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 

41 West 82nd Street-
New York 24, N. Y. 

Maigūnas Juozas, Stasys ir Vincas, 
iš Balakų km., Liudvinavo parap. 
Marijampolės apskr. ^ 

Masokicnū Vincė. 
Matulaitienė - Kulikauskaitč Mari

ja, i£ Kybartų, Vilkaviškia ap., 
vyras Juozas ir vaikai Eleonor, 
Victor ir Violet, gyv. Grand Ra
pids, Mich. 

Mažeikytė - Bancevičienė Antosė 
Regina, iš Vilkaviškio ap., ir vy
ras Bancevičius Antanas, iš Ma
rijampolės ap. 

Melinauskienė - Pocytė Veronika, 
iš Paberžių km., Viduklės vl. Ra
seinių ap. 

Merkelis Jurgis ir Stanislovas, s.' 
Vinco ir Barboros. 

Mertinkaitis Petras. 
Mickevičius Vladas, iš Moniškių km. 

Babtų vl., Kauno ap. 
Miliauskas Sinlonas, iš Obelninkų 

km., Alytaus ap. 
Mitalas Jonas, iš Droniččęų km.. 

Utenos ap. \ 
Mockevičienė - Žiuriutė Marijona, 

iš • Alvito vl., Vilkaviškio ap. 
Monkevičius, iš Paubelių kmM Rad

viliškio vl., Šiaulių ap. 
BACKIS Kazys, 68 metu, mirė Montvilaitč Marija, gim. Amerikoje/ 

gyvenusi Lukšių km., Jurbarko vl. lapkr. 27, Pittsburgh, Pa. 
RAČKAUSKAS Jeronimas, 76 

m., mirė lapkrčio 15, Pittsi 
burgh, Pa. 

KURAITIS Jurgis, mirė lapkr. 
m., Brooklyn, N. Y. 

MICKIENĖ Marė (Janušaus
kaitė), 65 m, mirė lapkr. 22, 
Montreal, Kanadoj. 

JOTKUS I., pusamžis, mirė 26 j 
lapk., Montreal, Kanadoj. 

ADOMAITIENĖ Amilė, 44 m., 
mirė lapk. 28, Brooklyn, N.Y. 

PALIONIENĖ Valerija, 54 jfn., 
mirė gruod. 5, So? Boston, 
Mass. 

LODA Antanas, 79 metų, mirė 
Springfield, 111. 

VAITKUS Jonas, 70 m., mirė 
lapkr. 28, Chicagoj. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5. N. J. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skeli)imamB 
30 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

R A G I N A  A U G I N T I  
D A U G I A U  G Y V U L I Ų  

Pennsylvanijos Agrikultūros 
departmentas pataria ūkinin
kams padidinti gyvulių augini
mą, kad jie galėtų suėsti dide
li 1948 metų grūdų derliaus 
perviršių. 

Grūdų pareikalavimas į už-
sienj jau pasiekė savo čiukurą, 
taigi grūdų perviršių prisieis 
sunaudoti patiems mimic, sako 
agrikultūros departmento vado
vybė. 

HIPPODROME 
"Whiplash' 

Siaaie veikale vaizduojama jauno, 
linksmo žmogaus meilė gražiai mo
teriškai, kas ^sudaro puikių dramų. 
Joje vadovaujamas roles turi Dane 
Clark, Alexis Smith, Zachary Scott 
ir Eve Arden. Ta filmą pradedama 
rodyti Hippodrome .Theatre trečia
dienį, sausio 5. . 

Dalykas dedasi vakarų 
Veikalas vyksta Monterey pajūry

je, paskui persikelia j New York:}. 
Miss Smith vaidina naktinio klubo 
dainininkę, kuri įsimyli į Clark. 

l'rie jų vaidina Jeffrey Lynn, S. 
Z. Sakall, Alan Ilale, Douglas Ken
nedy ir Fred Steele. 

S * ŽMONIJOS ISTORIJA 
Paveiksluota, kietu viršeliu, 610 puslapių* La

bai svarbi knyga norintiems geriau suprasti da
bartines pasaulio bėdas. Kaina $2.00 

' 0 

6VALGIU GAMINIMAS 
IR NAMŲ PRIŽIŪRĖJIMAS 

Būtina knyga visoms šeimininkėms. 170 pus
lapių. liaina .... $1.50 

Morkūnas Bronius ir Jurgis ir Mor-
kunaitės Anelė, Liudvika ir Zo
sė, iš Naujasodžio km., Antaliep
tės vl., Zarasų ap. 

Navickaitė Marija, duktė Aleksan
dro. ' ' 

Navickas Antanas, iš Kamarunų k., 
Leipalingio vl., Lazdijų ap. 

Novitz Stella (Olechnavičiutė sta-
sė), tfyvenusi Kaune. 

Olechnavičiutė Stasė (Novitz' Stel
la), gyvenusi Kaune. 

Pajuodis Jonas ir Jurgis, iš Suba
čiaus vl.- Panevėžio ap. 

Pašukonienė - Kuniekaitė Marijo
na, iš Mitkunų km., Garliavos vl. 

Paulauskas Vincentas ir Kazimie
ra, Kazimieras ir Kostas, iš Plun
gės. 

Petrutis Juozo ir jo sųnų Juozo ir 
Pauliaus, giminės prašomi atsi
liepti. 

Pocytė - Melinauskienė Veronika, 
iš Paberžių km., Viduklės vl., Ra
seinių ap. 

Prakusky Joseph ir Zosė Gražulytė 
- Prakuskiene ' ' 

Puišis Juozapas ir Kazimieras 
Puškienės Emilijos anūkas ir Šnei

derienės Petlonės sunus Juozas 
Šneideris pra.:o atsiliepti gimines. 

Iiadvila Amelija, Ignas,, Jurgis ir 
Stasys, iš Kiauklių km., Gruzdžių 
vl., Šiaulių ap. 

Ramanauskas Juozas, iš Kurpjkų 
km., Kaupiškių vl., Vilkaviškio ap". 

Rederytė - Gudaitienė Marija, iš 
Tauragės. 

Reinhard - Rėnke Marija, gyvenusi 
Kybartuose. 

Renke - Reinhard Marija, gyvenusi 
Kybartuose. 

Rukštelis Joseph ir Teklė Gražuly
tė - Rukštelicnė 

Runcelis - Grinkaitė Ksavera. 
•Salad/.ius Adomas, iš Vyžuonių pa

rapijos, Utenos ap. 
Šalčius Juozas, iš šaltiniškių km., 

Prienų vl., Marijompolės ap. 
Šalkauskas Antanas, Juozas ir lo-

nas, iš Kalesnikų km., Simno vl., 
Alytaus ap. 

Savickis Mataušas, s. Antano, iš 
Raseinių ap. 

Sirtautaitė Bronė, iš Stonių km., 
Raseinių ap. 

Senulis Kazys, iš Velžių km., Šedu
vos par., Panevėžio ap, ir jo vai
kai. > , . „ £ i 

Skribicki Ferdinand ir/ Vilius. 
Skudman Olga ir jbs'dtlktS flora. 
šmidtke Emilis,-jo žmona Karoli

na" Fypilytė ir sesuo Berta Bit-
k^rienė, visi iš Tauragės ap. 

Šmitaitė - Wilembrech't Adolfina, 
iš Nemakščių, Raseinių ap. 

Šneideris Juozas, s. Petronės Šnei
derienės ir anūkas Emilijos Puš
kienės, prašo atsiliepti gimines. 

Stadau - Vencdytė Matilda, iš Ka
ži kės km., Tauragės ap. 

Starinskas Juozas ir Starinskaite 
Ona, iš Beigeriškitį km!, Taura
gės ap. 

Stcponkus Kazys, iš Pašaltimio km, 
Raseinių ap. 

Stulgaitė - Lane Jadvyga. 
Subačiutė iš Kemarunų km., Leipa

lingio vl., Lazdijų ap. 
Tamošaitis Antanas, iš Tauragės a. 
Taniuševičius Antanas ir . Tamuše-

vičiutė Marija, iš Kriaunėnų km., 
Obelių vl., Rokiškio ap. 

Tarvydavičius Jurgis ir Vincds ir 
Tarvydavičiutė Marijona, iš Ku
prių km., Jūžintų vl., Rokiškio ap. 

Truškauskas Ksaveras ir Petras, iš 
Kauno ap. 

Vaiciuvienė, gyvenusi Cha r b i n e, 
Mandzurijoje. 

Vaitkevičius Leonas, iš Vaineikių 
km., Joniškio vl. 

Vaitkevičiūtė Emilija, iš Kulokų k. 
Liudvinavo parap., Marijampolės 
ap. 

Velertaitė - Joną t Berta, iš Obšrutų 
km., Pąežėrių vl., Vilkaviškio ap.," 
gyv. Elizabeth.- , 

Velertaitė - Zier Anna, iš Kaziškės 
km., Tauragės ap. 

Wiecekowsky Leon ir' jo tėvas Sta
nislaus, gyv. Kewanee, 111. 

Wilembrecht - Šmitaitė Adolfina, 
iš Nemakščių, Raseinių ap. 

Viriui is Juozas ir Simonas, iš • Zu-
biškių km., Naujamiesčio vl., Pa
nevėžio ap. 

Zavackis Antanas, iš Gervinių km., 
Raseinių ap. 

Zeikus Pijušas ir Tamošius ir jų 
vaikai. 

Zier - Velertaitė .Anna, iš Obšrutų 
km.,. Paežerių vl., Vilkaviškio ap. 

Žiuriutė - Mockevičienė Marijona, 
iš Alvito vl., Vilkaviškio ap. 

Pastaba Skaitytojams 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą, numeri, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio," bet 
pažymėkit aiškiai: Negavau 
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47". 
Tas palengvins be jokių su
klydimų greit pasiųsti jums 
tą numerį kurio negavot. 

DIRVOS Administracija.' 

CIO ir komuniz. 
MAS 

Nors prieš keMas savaites 
įvykusiame CIO suvažiavime 
tos organizacijos pirmininkas 
Murray ir smarkiai komunis
tus pliekė savo žodžiais, ta-
čiaus tuo viskas ir baigėsi. Jo 
"pasmerkimas" atsimušė į ke
lias nereikšmingas mažas uni
jas, kurias valdo komunistai ar 
komunistų simpatizatoriai. Jis 
nepalietė didelės komunistų va
dovaujamos CIO Elektros Dar
bininkų unijos, per kurią, kaip 
Kongreso Un-American komisi
ja patyrė, Kremlius turi savo 
kontrolėje visą, Amerikos elek
triškų gaminių industrijos kon
trolę. 

Komunistai pagrobė J į savo 
kontrolę elektros unijos vy-
riausį ofisą, vykdomąjį komite
tą, apmokamą štabą, unijos or
ganą ir daugelį tos unijos dis-
triktų ir skyrių. Ta unija turi 
600,000 narių, kurių dauguma 
yra ištikimi -amerikiečiai, bet 
komunistai yra jų vadovais. 

Niekas neabejoja, kad Philip 
Murray priešingas komunizmui 
ir komunistams unijų vadams, 
tačiau keistai išrodo, kad jis 
nesiima jokių priemonių komu
nistus iš svarbių unijų vadovy
bės prašalinti. 

Kiti spėja, kad jis gal bijo 
didesnių unijų atskilimo nuo 
CIO. 

Kongreso Un-American ko
misija nustatė, kad komunistai 
vadovauja 13 unijų. Keturi iš 
tų įvardintų komunistų yra net 
unijų pirmininkais. . 

(TO vadai jau paruošė nu
rodymus ir būdus, kaip 81-as 
Kongresas turės atmesti Taft-
Hartley darbo įstatvmą. Būtų 
labai sveika, .jeigu CIO vadovy
be pasirūpintų pamokyti unijų 
narius greičiau atsikratyti ko
munistų vadų iš savo tarpo. 

J. A. Urboras 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Da^lton. O 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų. Išsira- į 
gykit dabar. Pusei metų $1.50 » 

Vel 1,000 vagonų mai
sto Europai 

Prfeš Kalėdas pasiekė Atlan
to uostus apie 1,000 vagonų 
maisto, surinkto iš 24 ūkinių 
valstijų, europiečiams sušelpti. 

Kai kurios valstijos ypatingai 
žymiai prisidėjo, nes, pav. Io
wa viena suaukojo 275 vago
nus maisto. 

Indiana valstija sudarė apie 
200 vagonų, Illinois, apie 150 ir 
Nebraska apie 100. 

Be grudų ir kitų maisto pro
duktų suaukota taukų $10,000 
vertės. 

Tokį dosnumą ūkininkai ga
lėjo parodyti ačiu praeitos va
saros dideliam užderėjimui. 

1947 metų pabaigoje buvo1 

pirmas toks bandymas siųsti 
europiečiams maisto dovanas 
ir pradėjus nuo Los Angeles, 
iki pasiekė Atlantą, suaukoto 
maisto ir grūdų surinkta šim
tai vagonų. 

Kariai turės prisiekti, 
jog nėra komunistai 

Amerikos kariuomenės virši
ninkai išleido patvarkymą, su-
lyg kurio visi į kariuomenę js-
tojanti laisvanoriai ir drat'tuo-
jami vyrai privalo pądaryti pa-

. reiškimus, kad jie nėra komu-
1 nistai. To imamasi apvalymui 
kariuomenės eilių nuo komunis
tų ir užkirtimui jiems kelių įsi
gauti į militarinę tarnybą va
rymui kenksmingo pro-sovie-
tiško darbo. 

Patvarkymas įsako neleisti 
buvusiems ir dabartiniams ko
munistams ir jų šalininkams 
įstoti kariuomenėn ar gauti 
paaukštinimus bent kurioje mi
litarinę je srityje. 

Įvesta ir griežta procedūra 
pašalinimui iš tarnybos suse
kamiems kenksmingiems asme
nims jau dabar esantiems tar
nyboje. 

Statė Departmentas apgailes
tauja, kad Pietų Amerikos val
stybėse vėl prasidėjo revoliuci
jų banga, kurių metu nuverčia
mos konstitucinės vyriausybės. 
Bet kas gi įsivaizduoja Pietų 
Ameriką be revoliucijų ir poli
tinių perversmų! 

• 

Sovietai siūlo savo sureda
guotą rezoliuciją prieš Olandi
jos karinius veiksmus Indone
zijoje. Tuo būdu jie nepriside
da prie kitų kraštų rezoliuci
jos, nors sovietų siūlymas iš 
esmės ne daug tesiskiria nuo 
kitų siūlymo. Olandai tuo tar
pu žygiuoja toliau, nesutikda
mi iš indoneziečių žymesnio pa
sipriešinimo. 

KAS platina Dirvą -
platina apšvietę. 

tas 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
LOS ANGELES, GALIF • 
S31 So. Rampart Blvd. 

£MEmc1tš\ 
SECURITY 
IOM 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lankvs. 

U. S. SECURITY 
LOAN VAJUS 

Prisidėjimui prie visuotinos 
kovos su infliacija, Cuyahoga 
County Committee kuris dirba 
U. S. Security Loan pravedime, 
praneša kad jis pilniausia re
mia ir užgiria United States 
Treasury Departmento United 
States Savings Bond programą 
kurio svarbiausias tikslas yra 
prisidėti prie infliacijos sulai
kymo. 

The United States # Savings 
vajus 'Cuyalioga apskrityje ve
damas nuo Birželio 15 iki 30. 

Pirkite U. S. Security Bonds, 
tuo pačiu planu kaip pirkdavo-
te karo metais. Jie neša gerą 
pelną ir yra taip saugus kaip 
patys dolariai. 

z-' 

7-DIDYSIS SAPNININKAS 
su priedais. Jdomi visiems sapnų aiškinimo mė
gėjams. Prieduose visokių žaidimų ir lošimų pa
mokymai. 186 pmh Kaina Jl.50 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. . Cleveland 3, OWto 

iiiiniiiiinmiiiiiinimiiiiiiiHiHiimimmiiiffitmriuiiiMiiiiimipiiiHiiiHuiimiiiitf: 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti ariu 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap 
draudos kompanijos pirm ne 
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
i09-12 Society for Savings Bid 

Telef.: MAin 1773. 

= | Nori pagražinti savo 
I|! namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas:. 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

THE MAY COMPANY 
% 

Sutaupyki! nuo 25% iki 50% musų 
didžiajame baldų išpardavime 

18-to ŠIMTMEČIO PAVIDALO VIESKAMBAftf© I|AIJ>AI 

'$59.95 Kimšta Lounge Kedė, rožinio ar mėlyno tapestro $39.95 
$59 Fireside Kedė, apdengta rožinės apalvos damask u $39.95 
$279 Chesterfield Sola, minkšta, rusva ar rožinė $199 
$110 Lounge Kedė, naujoviškos medžiagos frieze $*S9 
$315 Chesterfield Sofa, žalio damasko, su paduškaitė $269 
$289 Tuxedo Sofa, pilka, apvedžiota apačia, paduškaitė $229 
$395 Regency Sofa, raudono brocatelle, su paduškaitė $119 
$303 liondon Club Sofa, su paduškaitė, kimšta , $219 
$150 Lounge Kedė, rožės brocatelle, paduškaitė* kimšta $129 
$259 Chesterfield Sofa, pilko mohair, apvedžiota apačia $219 
$ 99 Piaustytu Kėniu Lounge Kedė, paduškaitės atrama $69 
$329 Regency Sofa, pjaustytu rėmu, mėlyna $23') 
$279 iiouis XVI Sofa, raudono matelasse $219 
$450 Regency Sofa, gražaus darbo, mėlyno brocatelle $2'19 
$159 Wing Kedė, beige tapestro, gražiais apvadais $99 
$198 Fireside Kedė, mėlyna figūrų tapestra, apkalinėta $119 
$259 (ilub Kedė, novelty velveto, gilia minkšta sėdynė $139 
$198 Chesterfield SSofa, pjaustytu rėmu, su atramais $139 
$119 Lounge Kedė, Hi-Roll Užpakaliu, /alios frieze $89 
$ 59 Wing Kedė, mėlyno dviejų tonų damasko $39.95 
$119 Regency Love Seat, mėlyno damasko $$9 
$169 Fireside Kedė, pjaustytais rėmais, ruda tapestra $119 
$139 Fan Kedė, .pjaustytais rėmais, mėlyno brocatelle $79 
$395 Chippendale Sofa, didelė, raudono matelasse $269 
$139 Fireside Kedė, mėlyno damasko, apkalinėta $89 
$298 Love Seat, pilko brocatelle, apvedžiola $195 
$149 WTing Kedė, plačių brvžių damasko $119 
$398 Regency Sofa, rožinio brocatelle $198 

VIEsKAMBARIO IR MIEGKAMBAIUO K A KANDAI 

$119 
$189 
$395 
$169 
$198 
$179 
->315 
$289 
$295 
$195 
$193 

$ 59 
$ 65 
$298 
$310 
$395 

$179 
$ 95 
$269 
$595 

$ 78 
s ^ 

Chaise Lounge, aukso šilko damasko 
Fireside Kedė, plačiu atramų, beige tapestro 
Drožinėta Duncan Phyfe Sofa, gero damasko 
Drožinėtas Arm Chair, geltonai apdengtas 
Ekstra Didelė Minkšta Lounge Kedė 
Loungė Kedė, slate ir chartreuse gražiu viršum 
2 daliu Suite, club rūšies, rožiniu frieze 
2 daliu Suite, gero darbo, rose novelty frieze 
2 dalių Suite Charles rūšies, turquois frieze 
Sofa, Lawson stiliausč pilgo figuruoto tapestro 
Septynių dalių Dinette Setas, bufe4ay, china, 

ir 4 šoninės kėdės, English oak 
English Oak Credenza Junior Bufetas 
English Oak China Kabinetas 

Chippendale Dresser, komoda ir pilno dydžio lova 
Sheraton Inlay Mahogany Vanity Ches^ m lova 
t hippendale Mahogany Dresser, su komode, 

lova ir staluku prie lovos 

Sheraton Mahogany Dresser, komode ir lova 
Walnut Provincial Chest' 

Mahogany Sheraton Vanity, komoda ir lova 
Solid Mahogany Vanity, dvi lovos ir suolelis 
Mahogany Panel pilno didumo lova 

Mahogany Poster Lova, pilno dydžio 
Moderns Mahogany Twin Size Lova 

$59 
$139 
$295 

$99 
$119 

$98 
$269 
$229 

$269 
$169 

$99 
$29.50 
$32.50 

$239 

$249 

$295 
$149 

$19 
$198 
$250 

$35 
$39 
$39 
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CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS % 

DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Rengia a. a. A. Smeto
nos mirties sukaktim 

minėjimą 
1949 metų sausio mėnesį su

eina penki metai nuo Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos 
nelaimingos mirties Clevelande. I 

CIevelando tautininku grupė 
ir LVS 1-as skyrius renkia ati
tinkamą tų liūdnu sukaktuvių 
paminėjimą. 

Apie programą, dieną ir vie
tą bus pranešta vėliau. 

LVS SUSIRINKIMAS j LINKSMAS mėnuo gru o d i s 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 1 yra pražūtingas trafiko nelaimių 

skyriaus svarbus susirinkimas; atžvilgiu. CIevelando Policija 

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO 
KALĖDINIS VAKARAS 

Lietuvių Moterų Klubas turės 
savo naiių Kalėdinę iškilmę 
Owen's Plantation Restauran-
te, antradienį, gruodžio 28 d.» 
8 vai. vakare. 

Narės apsimainys Kalėdų do
vanomis ir bus speciali Kalėdų 
programa, kuria komisija ren
giasi nustebinti visas nares. 
Bus ir vaišės. 

bus , laikomas penktadienio va
kare, sausio 7 d., 1949 m., Dir
vos redakcijoje. Nariai prašo
mi prisiminti tą vakarą. 

Kviečiami j šį skyrių ir nau
jai atvykusieji tautininkai, tę
simui savo bendrų idėjinių dar
bų. Susirinkimo pradžia 8:15 
vai. Valdyba. 

ATEIKIT PASIIMTI 
SAVO KALENDORIŲ! 

Vietos DIRVOS prenumera
toriai nepamirškite: jusų lau
kia puikus 1949 sieninis kalen
dorius. Ateikit užsimokėti už 
DIRVĄ, o kalendorių dovanų. 
Dirvos kaina metams ir toliau 
pasilieka $3.00. 

M I R I M A I  
KAZIMIERAS KASPERAS, 73 

metų amžiaus, nuo 1375 E. 
82nd street, mirė gruodžio 11, 
staiga. Palaidotas gruodžio 16 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
įvyko tą rytą 9:30 vai. Šv. Jur
gio bažnyčioje. 

Liko žmona Marė, sunus An-
Laidojime patarnavo Jakubs 

sako, kad gruodžio mėnesį tra- Funeral Home. 
fiko nelaimės paprastai esti 30 Į 
nuoš. didesnės, negu vidutiniai SLA 136-6s*KUOPOS 
kitais mėnesiais. Vietoje sma
gumo ir džiaugsmo švenčių be
laukiant, daugelį žmonių už-

KORTŲ VAKARAS 
Naujų metų dieną, sausio 1, 

5 vai. p. p., SLA 136-a kuopa 
klumpa mirtis ir sužeidimai Republ^konų ' Klube, 1478 E. 
gatvėse ir vieškeliuose. Taigi, 
jei važiuojat savo automobiliu, 
pasistengkit prisidėti prie ven
gimo tokių tragedijų, važiuo
jant ypatingai atsargiai šven
čių metu ir po jų. Važiuokit 
lėčiau ir žiūrėkit, kad turėtu
mėt pakankamai vietos susto
jimui ant slidžių gatvių. Taip 
pat bukit pasiruošę užleisti ke
lią neatsargiam važiuotojui ar
ba pėsčia j am. 

66th St., rengia kortų vakarą. 
Bus meninė programa, muzi

ka ir šokiai. 
Rengimo komisija kviečia į 

šį vakarėlį atvykti visus nau
jus CIevelando lietuvius, susi
pažinti ir 'pasilinksminti. Jiems 
įžanga į vakarėli bus nemoka
mai. Valdyba. 

GEMBLERYSTĖSE ĮVELTA 
IR POLICIJA 

CIevelando policijoje imdary-

AČIU Už TALKĄ! 
Gerb. J. Vilčinskieni, a. a. 

Kalėdų dovanų labdaringiems i prof. J. Vilčinsko našlė, nors ir 
tikslams klubas paskyrė: | sunkiai dirbdama dirbtuvėje, 

pasSi];;kf!is karj-f- "e?iof. 1 ̂  'ta^eTSin^mS U BALFm $2,, Blossom Hill; atejo padėti issiųsti skaityto- emblervsčilj naikinimui 
School for Girls (miesto prie-; .lams DIRVOS pneska ėdimus ^ poiįeijos viršininkai ir 
plauda mergaitems) $o; Salva- , numerius, kurių issnin 11 m a s ' džjėjaj neatlieka savo par-
tion Armv, $•; Anti-Tubercu- daug painesnis, negu papras- '£.• *: ' * 
losis League $5; ir $19 vertės tai Tuo ji daug prisidėjo kad j nustatyta kad tik vie-
CARE pakietą lietuvių seimai DIRVA laiku pasiektų skaity- -g, gemblervstėje, taip 
tremtyje, neturinčia, jrimimų to.ius. ' vadinamoje *«Numters", rake-
A menkoje. Is viso $50. Ir gęrb. Mary Spūdi* taip tjeri a daro iki $2a miu. 

Korespondente. :pat malonia, pasiūlė savo pa-!. ų 
tjnSs vartos 

Ijtaloa ir talkm.nkavo tame dar-,J 
s*ryšyje su "Numbers" 

IŠVAŽIAVO PAS DUKTERIS *ej,. ,, ». , . , Ibizniu, konkurentai tik pastarų 
Adv. John L. Mihelich «» "U0S1,^,ai; keliu savaičių bėgyje, keršyda-

žmona Ona, išvažiavo Kalėdų ' nIįvnc * d....*»»««« lm* v*eni kitiems sprogdinimais 
šventėms j DBchester, Minn.'.: DIRVOS Adm.mstradja. Lpgadino keUg gyve;lamus na-
pas savo dvynes dukteris, ku- , mus. 
rios ten baigia aukštesnius; ATVYKSTA Iš BALTIMORĖS į Daug policininkų dirba iš-
slaugių mokslus. Grįždami iš į p^das Rastenis DIR- '• v*en RU *a*s raketieriais, imda-
vakarų, Mihelichiai sustos pasjVoS redaktoriaus Vinco'Rašte-imi gerus Pa8e|bė.ji-
gimines C'hicaRoje. nlo giminietis, atvvksta į sve-i Tą 

t
aI?-a"E •3U !sta.lgas' ,.dV?" 

Viena jų duktė, Rosemane, i L-ius Kalėdu Sventėms su savo! d?nt, zln,"»' 2?'?u *ada, P°'lc|Ja 

baigia mokslą anksčiau, ji pa- " " ~ 

OHIO valstijoje bonus jau 
gavo apie 633,000 veteranų — 
jie gavo bendrai $1,500,000 su
mą. Tarp bonus gavusių yra 
šimtai lietuvių, arba tėvai tų 
karių, kurie žuvo fronte. 

HIPPODROME 

'ONE SUNDAY AFTERNOON' 
Ši Įdomi filmą, komedija ro

mansas, bus pradėta rodyti Hip
podrome Theatre trečiadienį, 29 
gruodžio. 

Veikale svarbiausiose rolėse 
vaidina žinomi artistai Dennis 
Morgan, Dorothy Malone, Don 
DeFore, Janis Paige ir eilė kitų 
gerų artistų. 

Tai smagus veikalas, su. dau
geliu gražių dainų. 

PRANAS KAJACKAS, gy
venąs Clevelande, kilęs iš Ku
dirkos Naumiesčio, lai kreipiasi 
į Dirvos redakciją, jam yra lai
škas iš pusseserės tremtinės.. 

JONAS G. 
P O L T E K  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

siliks ten mokytojauti, iki pa
baigs mokslą Veronika. Baigu
sios mokslus jodvi gr'š i Cle-
velanda. 

žmona, Jule Baltrukonyte, pas j at^-Yks. daryti ten kratas. 
Ona Baltrukonienę ir pas Ras- šiomis suimti du 

v 1 ! negrai policininkai, kurie savo tenius. 

Negalime but' ramus, jeigu 

į tarnybos metu laiką leido savo 
mėgiamose gemblerių įstaigose. 

RKO KEITH S 105TH 
THEATRE 

broliai tebevargsta! Aukas siu- Lankykitės savo Klube! 
į skite: 

šiame teatre matysit įdomią j . 
filmą: Gruodžio 25 iki 28: «Thelln,led Lithuanian Relief Fund 
Boy With Green Hair", vaidina 
Pat O'Brien, Robert Ryan ir ki
ti. 

of America, Inc. 
105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

SUIMTA MOTERIS 
SlT PLĖŠIKAIS 

Gruodžio 21 d. policija sulai- j 
kė Mrs. Sandra Collins, 27 m. 
amžiaus dviejų vaikų motiną, i 

kuri po ilgu tardymų prisipaži-^ 
no, kad ji dalvvavo su trim's 
banditais apiplėšimuose bi :nio 
Įstaigų. Ji banditams patarna
vo automobilio šoferiu, t.urėdą-' 
ma su savim ir savo vaiku ius, PAIEŠKOMAS 
kad praeiviams gatvėje nesusi-1 Bolius Bunevičius, sunus Pe-

TELEVISION SETS 
Magieji ir Dideli Modeliai 
Elektriški Refrigeratoriai 

nauji ir vartoti. 

Milton Hardware Co. 
5525 Woodland Ave. sl4 

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klube penktadienio vakarais 
gausite skanių bulvinių bly
nų, šviežios žuvies, prie to 
visokių išsigėrimų. Klubo 
nariai prašomi dažniau prisi
minti apie savo Klubą. 

Dabar jau laikas nariams 
ir įsigyti naujas 1949 metų 
korteles. 6835 Superior ave. 

darytų nuožiura. Ji padėjo plė
šikams greitai pabėgti. 

Jos vyras, patyręs apie tą 
jos darbą, baisiai nustebo. 

Teisme ji, be abejo, sakysis 
norėjus "uždirbti" pinigų pir
kimui vaikučiams kalėdinių do-! 
vanų, kaip jau iki šiolei aiški
nosi kiti pora sugautų plėšikų. 

NUOŠIRDŽIAI AčIU! 
Alekui Baniui, paaukojusiam 

Lietuvių Tremtinių Draugijos 
Clevelande reikalams $1 - ir 
uoliai padedančiam sausio 9 
dienos vakaro rengime, už tą 
auką ir talką nuoširdžiausiai 
dėkojame. 

Tr, I>-jos Valdyba 

tro, iš Punios, Alytaus ap., ieš
ko dėdžių Juozo ir Juliaus Bu-
r.evičių, iš Punios. 

Atsiliepti šiuo adresu: 
Bolius Bunevičius, 
62 Lab. Sup. Co., 
8761 Labor Service Co., 
APO 757, US Army 

C o Postmaster, 
New York, N. Y. 

Namų Savininkams 
Maudynes ir Skalbyklos 

Toiletai 
Skalbimui kubilai 

Virtuvei Sinkos Radiatoriai 
paipos ir reikmenus 

5525 Woodland Ave. sl4 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADES? 
šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 

J. 
j Tele 
} 192 L c 

S E E 

Z I N N E R ' S  
• . j  

in our New 
Beautiful 

FLORAL SHOPPE 

tor ydur 

tylow&ii. 

You will love our im
ported figurines . , » 
Hand'' wrought Decor
ative Brassware . . . -
and the most irresist-
able. Lamps in Copper, 
Brass and Pottery! 

Z I N N E R ' S  
Kinsman at Lee 

|jO 5500 

Convenient off street parking 
in the rear 

F^OUNO^ 

GAVO GRAŽIAS 
DOVANAS 

£ių Kalėdų proga daugelis 
Didžiojo- CIevelando firmų ap
dovanojo savo darbininkus bei 

tarnautojus piniginėmis dova
nomis, kurių bendrai sudėjus 
suma pasiekė apie $5,000,000. 

Kai kurie darbininkai gavo 
kalėdinius bonus šimtais dol. 

JIIIIIIIIIIIIIIIIIMrflI'ilIVIHIIIIHIIIIIIIIIIIIItlIlIlIlIltlIlirillllllllllIHItlHjilIlIlIlIlIlIf'* 

j L J. S AM AS - JEWELER | 
s Persikėlė į naują didesnę Ir gražesnę krautuvę E 

1 7007 Superior Greta Ezella Theatre S 

ai Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik* -S 
5 r odeli ii ir visokiu gra/daikčiu, už nupigintą kainą. 5 

^iniinimimnHnmiiiHiiiiiiimmiiimminimminmmmmmmwiiimmnmiHig 

Į P J KEISIS 
| 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

S NoHkfmnH pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuos, kreip
si kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvii-
^ riuose apdraudcs-insurance reikaluose. 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
3 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

*"iiimiitiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiililit' 

Praktiškos dovanos! 
Vyrams, Vaikinams ir Berniukams 
Dėvėjamos reikmenys, kurios pradžiugins 

kiekvieną jas gavusį! 
• DYKAI! Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu. • 

čia IŠkeisime Jutų Stamp Books. t 

T"F KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Avenue 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps i 

^iiiiiiiiiiiiiKiMiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHittiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiri 

1 Lietuvių Tremtinių Dr-ja Clevelande | 

Į SAUSIO-JAN. 9 d., 1949 m. [ 
1 §v. Jurgio parapijos salėje, E. 67th Street i 
1 ' i = rengia = 

1 Bus vaidinama "SEKMINIŲ VAINIKAS 
E A Gustaičio vieno veiksnio vaidinimas su dainomis. 
S Be to programoje dainos, deklamacijos, paskui šokiai, 

grojant SONNY MK H A EL'S orkestrui 
Pradžia 4:30 vai p. p. 

{ėjimo kaina — 75 centai 

Tikietus galima gauti DIRVOJE, 6820 Superior Ave. ir 
pas Draugijos narius. 

Skubėkit įsigyti tikietus ir nepasižadėkit tai dienai kitur! 
Vakaro pelnas skiriamas tremtiniams šelpti. 

RUKYTOJU DĖMESIUI C, 

PO GAISRO IŠPARDAVIMAS RŪKOMŲ REIKMENŲ 
Viskas atiduodama už pusę kainos! 

PIRKfT ČIA KALĖDŲ DOVANOMS TABAKĄ 
IR KITAS REIKMENIS — SUTAUPYSIT PINIGŲ 
Pilniausias pasirinkimas Cigarų, Cigaretų, Tabakų, 

Pypkių ir kitų dovanų reikalingų rūkoriams. 

SUPERIOR SMOKE SHOP 
7031 SUPERIOR AVENUE 

Atdara vakarais iki 9:00 prieš kalėdas 

THE MAY CO's 
B A S E M E N T E  

Puikios Dovpnos 
Už 

Biudžetines kainas 

Vyrams Ravon Brocade 

Jaequard-Isdarbio 

Lined 
Robes 

, Tėmykit kokie patogus ir šilti iie 
naminiai apsiaustai-robes yra, ko
kios rankovės, kokie kišeniai ir 
sa? pasiuvimas . . . jie yra i& Pa
kaus rayon brocade medžiagos, sa
tinu apsiuvinėti. Gaunami mėlynos 
ar tamsiai raudonos spalvos. Pasi
rinkimas mažiems, vidutiniams ir 
dideliems vyrams. 

i 

Meet your old friend 

"BILL" GREEN 
Aktuales 1.50 Vertes 

Piiikios Kalėdoms dova-
»£s! Pasirinkimui yra vi
sokiausių marginių, bry-
iių ir gėliuotų, nekurios 
yra iš satino iioje gru-
I*je. 

VIC'S CASIS 
Wade Parlę. at 71st Street 
BEST FOOD IN TOWN Basement Mens Furnishings 

Air Conditioned Good Service 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiHiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiik? 
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