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M U S Ų 
VISUOMENĖJE 

VLIKo atstovai 
Valstybes Departmente 

Pereitos savaitės gale VLIKo 
pirmininkas M. Krupavičius ir » . , 
Vykd. Tarybos pirmininkas V. ^ 
Sidzikauskas lankėsi State De
partmente, Washingtone, kur 
juos priėmė Europos skyriaus 
Vedėjas Hickerson. Jis pareiš
kė, kad kalba Valst. Sekreto
riaus D. Achesono vardu. D. 
Acheson tuo metu turėjo spau
dos konferenciją. 

VLIKo atstovai įteikė me
morandumą, kuriame išdėsto
mas visas Lietuvos klausimas 
ir lietuvių tautos pažeistos tei
ses, kurios turėtų būti atitai
sytos. 

Ir Hickerson pakartojo tiioft 
pačius žodžius, kad... .vyriau
sybės nusistatymas dėl Lietu
vos nėra pasikeitęs. Tai, žino
ma, gerai, kadangi tas nusista
tymas iš esmės geras, tik gal 
per daug pasyvus... 

BALFcf direktorių 
posėdis 

Vasario 5 d. New Yorke įvy
ko BALFo direktorių posėdis, 
kuriame dalyvavo 18 direkto
rių ir net 22 svečiai, su M. 
Krupavičium ir V. Sidzikausku 
priešakyje. 

Pirmininkas galutinai įtikino 
abejojančius direktorius, jog 
taisyklės reikalauja, kad B A 
LFo direktoriai būtų USA pi
liečiai. Tad vieton atsistatydi
nusių ne piliečių direktoriais 
patvirtinti Juozas Ginkus ir 
Juozas Glaveskas, abu id Brook
lyn, N. Y. 

Posėdyje iškilo nepasitenkini
mo, kodėl kai kuriuos klausi
mus sprendžia pirmininkas sa
vo nuožiūra. Kadangi tačiau 
su visa valdyba pasitarti pip-; 
mininkas dažnai negali, tai su
tarta, kad BALFe bus Vykdo
masis Komitetas, panašus kaip 
ir Amerikos Lietuvių Tarybo
je, kuris susidės iš keturių as
menų : kun. dr. J. Končiaus, 
A* S. Trečioko, J. Žilinsko ir 
A. Devenienes. 

A. Devenienė ligi nebu
vo valdyboje, bet pittsburghie-
tis Pivaronas atsistatydino iš 
vice pirmininko vietos ir užlei
do tą vietą A. Devenienei. Tie
sa, pačioje pradžioje A. Deve
nienė ir buvo numatyta į tą 
vietą valdyboje, bet tada ji at
sisakė, kadangi buvo renkama 

• į Imigracijos komitetą, kuria
me ji yra pirmininkė. 

Aukų rinkimui nutarta pasi
naudoti Worcesterio lietuvių 

v pavyzdingu planu. 

Nauji BALFo blankai 
BALFas jau pasigamino nau* 

jus blankus tremtinių atsikvie-
timo garantijoms, kurie esą su
derinti su visomis taisyklėmis 
ir tinka vartoti per bet kurias 
organizacijas arba tiesiog per 
DP komisiją. 

Tautininkų Centro 
posėdis Brooklyne 

Vasario 5 dieną Brooklyne 
jvyko Am. • Lietuvių Tautininkų 
Centro posėdis, kuriame tarta 
si rengiamo tautininkų srovės 
s e i m o  r e i k a l a i s .  P a s i t  a r i m e  
šalia vietinių dalyvavo ir A. 
Olis iš Chicagos. Dalyvavo 
ir nesenai iš Paryžiaus at
vykę B. Raila f* St. Mackevi
čius. 

Posėdyje plačiai nagrinėtas 
bendro tautininkų srovės orga 

• nizacijų statuto projektas, ku 
ris turės būti pasiūlytas būsi
mam bendram seimui. 

Galutinai nusistatyta, kad 
tas seimas įvyks New Yorke, 
New Yorker viešbutyje, balan
džio 30 ir gegužes 1 dienomis 
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LIETUM NEPRIKLAUSOMYBES DIEM 
iMibu lietivig tinvkts ir pasiryžimo aim' 

Vienybę parodykime 

pasitikėjimu ir parama 

visiems aktyviems ko

votojams už Lietuvos 

nepriklausomybę. 

Pasiryžimą parodykime 

gausiomis aukomis Tau

tos fondui, reikalingam 

vesti kovai už Lietuvos 

laisvę. 

Lietuvos valstybės legaliniai atstovai: S. LOZORAITIS (vidury), la isvoje  pasaul io  pusėje  vei
kiančios Lietuvos Diplomatinės Kolegijos šefas, pjĮiešams užimant Lietuvą Respublikos Preziden
to paskirtas Lietuvos ministeriu pirmininku ir piiftzidento pavaduotoju; B. K. BALUTIS (kal-
rėje), Lietuvos pasittntMijM Didžiojoje Britanijoj e;.iP. ŽADEIklS (.danėje), Lietuvos l'tt»M<tti-

nys Jungtinėse Ametfko.s Valstybėse. 

-- M. KRUPAVICUS, 
• i 

laisvojo pasaulio pusė)^ veikiančio 
lietuvių tautos balso reiškėjo — 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 

KmuM* pirmratniuni 

V i e n y b e  
« 

Sunkausia ir baisiausia lie
tuvių kova už išsilaikymą ligi 
laisvės aušros vyksta pačioje 
tėvynėje. Tos kovos vadų pa
veikslų čia nėra ir negali būti. 

# * 

Lietuvos valstybes legalios 
institucijos, išlikusios nors tik 
svetimuose kraštuose, yra ne 
jos palaikai, bet dar neužgesu-
si jos gyvybė — reikšmingiau
sia ii visų gyvybių kovoje už 
tautos teises. 

* * 

Balsas, kuris laisvam# pa
saulyje šaukiasi laisvės pa
vergtai tautai, yra ne emigran
tų balsas, o halsas visos tau
tos, išneštas iš jos kalėjimo. 

Atsparumo ir ištvermės ga 
liūnai tėvynėj, Lietuvos val
stybės gyvybės sargai ir gai
vintojai, pasaulio pagalbos šau
kiančio tautos balso nešėjai bei 
laisvėje esančių tautos pajėgų 
teikėjai — štai trys tautos jė
gos ir trys viltys. Jų suderi
nimas kelyje į vieną tikslą yra 
svarbiausias mūsų visų vieny 
bes pagrindas. Nesame per tur 
tingi jėgomis ir viltimis, kac 
benj vieną iš jų paniekintu-
mėm. 

Y } ® ® " * ® * I š l a i s v i n i m o  k o m i t e t a s  k r e j n f r l U  m H Į f a r . . .  —  

Li e t u via i I 
JAU penktą kartą minime Lietuvos Valstybės atstatymo — 16 Vasario — šventę, 

** būdami atskirti geležine uždanga nu savo Gimtosios Žemės ir net negalėdami 
susisiekti su Tėvynėje pasilikusiais broliais ir seserimis. Tėvynėje vyksta negailes
tingas persekiojimas, fizinis Lietuvių Tautos naikinimas ir trėmimas, kuris taip pat 
reiškia nors ir lėtą, bet tikrą mirtį tolimose Sibiro taigose. Tatai daroma dvidešim
tame amžiuje, kada tarptautinis teismas pasmerkė nusikaltimus prieš žmoniškumą, 
kada Jungtinių Tautų Organizacija savo paskutinėje sesijoje priėmė žmogaus teisių 
deklaraciją ir pasmerkė genocidą. Vasario 16 šventės prcga mes siunčiame kovo
jantiems ir persekiojamiems tautiečiams Tėvynėje ir ištrėmime savo gilią brolišką 
užuojautą, įsipareigodami nenuilstančia energija tęsti kovą ligi pergalės. 

Pasaulinės politikos raida vystosi musų naudai, musų prietelių ir užtarėjų skai
čius gausėja, papildydamas musų pačių kovotojų eiles. Ateitis mums teikia ^dau
giau išsilaisvinimo vilčių, bet ir šiandien dar nežinome, kada laimėsime ir galesime 
grįžti į savo išlaisvintą Tėvynę. Gyvenamasis momentas mums stato visą eilę nau
jų uždavinių, kuriuos sėkmingai spręsdami turime dalyvauti visi, neatsižvelgiant 
kur begyventume ir kokią pasaulėžiūrą išpažintume. 

Sunki ir nelygi Lietuvos laisvinimo kova reikalauja iš musų sutelkti visas gy-
vasias jėgas ir vieningai dirbti. Visi tą darbą trukdantieji kliuviniai turi buti ii 
musų tarpo pašalinti, šiandien mes turime ieškoti ne to, kas mus skiria, bet to, 
tas mus jungia. Tik suburtomis jėgomis veikdami mes laimėsime. 

Ieškodami pagalbos Lietuvos išlaisvinimui mums visiems pažįstami, seni ir pri
tyrę politikai yra išvykę į Jungtines Amerikos Valstybes. Vyriausias Lietuvos Iš-
aisvinimo Komitetas teikia tai misijai ypatingą reikšmę Lietuvos išlaisvinimo dar
be. Tos misijos sėkmingumui reikia, kad mes visi ją remtume kuo kas galime. 
Ypač didelės paramos musų delegatams laukiame iš musų brolių amerikiečių, ku
rie visada sunkiomis Lietuvių Tautai valandomis pirmieji ateidavo pagalbon. 

Lietuvių Tautos laisvės kova reikalauja nemažai ir materialinių išteklių. At
sirandant vis naujiems uždaviniams Tautos Fondo išlaidos didėja, o pajamos dėl 
vykstančio tremtinių kilnojimosi mažėja. Vasario 16 šventės proga Vykdomoji Ta
ryba skelbia tradicinį Lietuvos laisvinimui aųkų vajų. Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas kviečia visas Europoje- ir kituose pasaulio kontinentuose esančias 
lietuviškas organizacijas ir paskirus asmenis aktingai prisidėti prie vajaus organi
zavimo ir aukų rinkimo, o visus lietuvius — pagal išgales paremti Tautos Fondą. 

Esantieji tremtyje lietuviai skirstosi po visą pasaulį ieškodami laikinės prie
glaudos. šia proga su dideliu dėkingumu minime tuos kraštus, kurių vyriausybės 
plačiau pravėrė tremtiniams duris ir teikia jiems darbą ir pastogę. Išbarstytų pa
saulyje lietuvių jėgos, be jungiančios organizacijos bus menkos* šioms jėgoms 
stiprinti 'kuriama Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, kuri jungs visus lietuvius. Tat 
kiekvieno lietuvio šventa pareiga dalyvauti bendruomenėje ir veikliai įsijungti į Lie
tuvių Tautos kovą prieš jos naikintojus kuo kas gali: gyvu žodžiu, spauda, organi
zaciniu darbu, materialine parama. Kurdamiesi svetimuose kraštuose mes niekad 
neturime pamiršti kelio Tėvynėn ir tęsti Lietuvos laisvinimo darbą. Mes turime 
vengti kelių, kurie veda į nutautėjimą ir kliudo grįžti išlaisvinton Tėvynėn. 

Trisdešimt pirmąją Lietuvos Nepriklausomybės šventę mes sutinkame susini 
pinimo, susikaupimo ir gedulo ženkle, šaukdamiesi Aukščiausiojo pagalbos ištesėti 
tą kovą ligi visiškos pergalės. Laimėjimą mums laiduoja musų bylos teisingumas. 
Iš šito kieto bandymo išeisime užgrudinti ir neišsenkančiomis jėgomis išlaisvintoje 
demokratinėj'e Lietuvoje imsimės atstatymo ir kūrybos darbo. 

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi! *t * 
VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETAS. 

. - \\ SZ&ZIKA4JSKAS -
piic ' Vyriausio Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto veikiančios Vyk

domosios Tarybos pirmininkas 

P a s i r y ž i m o *  
Skelbti visar ir visada, kad 

reikalaujame atstatyti pamin
tas Lietuvos teises — nėra tuš
ti ir bereikšmiai žodžiai. Kuo 
daugiau tų balsų, tuo tvirtes
nis moralinis pamatas yra vi
siems žygiams už tas teises. 
Todėl visi dalyvaukime Lietu
vos nepriklausomybės paminė
jimuose — padarykime tautos 

laisvės reikalavimą stipresnį. 

* # 

Tik lemiamai valandai atė
jus tautos dauguma gali ir tu 
ri dalyvauti veiksmuose, ku 
rials baigiama iškovoti laisvė. 

t 

Paruošiamuose žygiuose veikia 
tik nedaugelis už visus. Tačiau 
dažnai reikia, kad ir dabar ne 
vien žodžiais parodytumėm sa
vo pasiryžimą veikti už tautos 
aisvę. 

* * 

Jei n© visiems tenka kitais 
darbais prisidėti prie didžiojo 
uždavinio, tai kiekvienam yra 
proga prisidėti prie to darbo, 
remiant jo finansavimą. Savo 
pasiryžimams pridėkime regi
mą patvirtinimą, rimtai susti
prindami Tautos Fondą, kuris 
turi būti tvirtas visų mūsų jė
gų veikimo materialinis pama

tas. 

ŠIOJE ŠALYJE 
PRIE VALSTYBĖS Depart-

mento naujasis Valstybės Sek
retorius Acheson sumanė įs
teigti derybininkų tarnybą. Į 
tą tarnybą numatoma paskirti 
keletą labiausia patyrusių tarp
tautinėje politikoje asmenų, 
kuriems bus duotas ambasado
rių laipsnis, ir kurie bus įga
liojami dalyvauti įvairiose tarp
tautinėse konferencijose vietoje 
paties Valstybės Sekretoriaus. 

Tuo būdu Valstybės Sekreto
rius pats galės nuolat pasilikti 
savo vietoje. Paskutiniu laiku 
taip būdavo, kad Valstybės 
Sekretorius turėdavo būti dau
giau užsieniuose, negu savo įs
taigoje. Ir vis tiek jis negalė
jo visur suspėti, kadangi įvai
rios tarptautinės konferencijos 
kartais vyksta keliose vietose 
vienu metu. 

Todėl Dean Achesonas nori 
taip susitvarkyti, kad į pasita
rimus siųs kitus asmenis, o 
pats pasiliks centre, šalia pre
zidento, ir iš čia visus įgalio
tinius diriguos. 

• 

PREZ. TRUMANAS sako, 
kad darbo įstatyme nėra rei
kalo numatyti "injunction" tei
sę. Jis mano, kad konstitucija 
duoda gana galios prezidentui, 
kad jis galėty sustabdyti to
kius streikus, kurie būtų pa*' 
vojingi "tautos sveikatai ir 
saugumui". 

Republikonų senatorius Taft 
sako, kad konstitucijos panau
dojimas tokiems reikalams ves
tų prie diktatūros. Jis sako, 
kad tokios teisės turi būti Kon
greso priimtu įstatymu numa
tytos, o ne nuo prezidento prie
žiūros priklausytų. 

• 

SEN.»T AFT didžiuojasi, kad 
galų gale apie du trečdalius 
ligšiolinio darbo įstatymo tai
syklių pasiliks naujame įstaty
me, ir skaito tai dideliu savo 
taktikos laimėjimu. 

Demokratų grupė Kongrese 
užginčija, kad taip nebus. 

Amerikos Darbo Federacijos 
vienas kalbėtojas pagrasė Taf-
tui, kad už darbo įstatymą ki
tais metais apie j| atsiminsią 
Ohio darbininkai... Davė su
prasti, kad jis gali būti ir ne
beišrinktas ... 

• 

KOMUNISTŲ TEISME New 
Yorke teisėjas Medina pagra
sino kaltinamųjų advokatams 
imtis drausmės priemonių už 
neleistiną elgimąsi teisme. 

• 

A D M I N I STRACIJOS RE
FORMŲ įstatymo projektą At
stovų Rūmai priėmė 356 bal
sais prieš 9 ir perdavė senatui, 
šituo įstatymu norima suteik
ti prezidentui plačias teises 
įvykdyti nemažas administraci
jos reformas. Komisija nuro
dė, kad vykdant tą įstatymą 
bus žymiai sumažintas admi
nistracijos įstaigų skaičius ir 
bus sutaupyta nemaža pinigų. 

GEN. EISENHOWER rfcl 
palieka Columbia universitetą 
maž daug dviems mėnesiams 
ir vyksta į Washingtoną, kur 
jis pašauktas patarėju prie Ar
mijos štabo. 

BUTŲ NUOMOS, kaip sp|? 
jama, pakiltų 50-60%, jeigu 
federalinė kontrolė jų kainoms 
nebūtų palikta Ir sustiprinta*; 
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PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

PALEIDO Iš DARBŲ 
Pittsburgho srityje pastaro

mis dienomis iš darbų paleista 
keli tūkstančiai darbininkų: 

Pennsylvania geležinkelio li
nija iš savo dirbtuvių paleido 
apie 2500 darbininkų, kas su
daro apie 5 nuoš. visų to ge
ležinkelio darbininkų skaičių. 

Paleidimai labiausia paliete 
Pitcairn ir Altoona geležinkelio 
dirbtuves. 

Plieno dirbtuvės paleido iš 
darbų apie 7500 darbininkų — 
daugiausia iš Lawrenceville ir 
North Side dirbtuvių, ir New 
Kensingtone. 

Darbai sumažėjo §!a!p įvai
rių plieno išdirbinių dirbtuvė 
se. 

Paleidimais 0 darbig S&ko 
paeina dėl suftiazejimo užsaky
mų, stokos žaliavų, ir metinio 
inventoriaus surašymo. 

Pavasarį, sako, darliid 'vėl 
pradės smarkiau eiti, 

# 

Detroit, Mich., Naujienos 

ŽIAURIAI NUŽUDYTA 
MERGAITĖ 

Vasario 5 d. nuošalioje vie
toje prie nuošalios akmenų at
matų krūvos, skersai Ohio upę 
nuo savo namų, sniege rastas 
sušalęs lavonas. 15 metų am
žiaus mokinės, Margaretos Ban-
kowskaites, iš Ambridge, Pa. 
Ji buvo dingus be žinios devy
nias dienas, ir tik dabar buvo 
atrasta vieno darbininko, ku
ris buvo išėjęs pasivaikščioti 
su pora savo šunų. Jis patėmi-
jo mergaitės koją kyšančią iš 
sniego. Apžiūrėjęs ir radęs la
voną, pranešė policijai. 

Tyrinėti ėmėsi trijų, apskri
čių ir valstijos policija. 

Jos galva buvo sudaužyta 
sunkiu padargu ir nupiauta de
šinė ausis; kūrfas apdraskytas 
ir rūbai suplėšyti. 

• - Kl 

NORI DAUGIAU PINIGŲ 
Allegheny apskrities valdy

ba pasiryžus sukelti daugiau 
pinigų savo reikalams. Valdy
ba nori gauti valstijos legisla
tures užgyrimą rinkti taksus 
nuo visų darbininkų gaunamą 
algų. 

Reiškia, prie dabar federalės 
valdžios taksų, kurie išskaito
mi iš algų, dar būtų išskaityta 
tam tikra dalis apskrities tak
su. 

PHILADELPHIA 
BENDRADRABIAUJAME 

SU KANADIEČIAIS 
Montreale, Kanadoje, įsistei

gė naujakurių choras. Jo diri
gentas kreipėsi į vieną Phila-
delphijos veikėją, prašydamas 
sužvejoti bent kiek dainų su 
gaidomis, šis kreipėsi į kom
pozitorių J. Žilevičių, Eliza
beth, N. J. 

J. Žilevičius jautrus tokiuo
se reikaluose ir naują chorą 
gerai aprūpino gaidomis. 

Choro dirigentas rašo į Phi-
ladelphiją: 

"Brangusis! — Sausio 22 d. 
gavau iš pono Žilevičiaus Tam
stos minėtas gaidas - daineles. 
Parašiau jam tiesioginiai padė
ką. Tačiau jei Tamstai pasi
taikys proga, padėkokite mano 
vardu dar kartą, nes padarė 
didelę geradarystę duodamas 
tiek daug gražių dainelių, ypa
tingai pono Žilevičiaus kompo
zicijų, kurios ne tik man, bet 
daugumui labai patinka. 1 

Dabar jau turiu ką ir iš ko 
mokinti. Ačiū tau už tarpinin
kavimą, nes ištiesų tik Tavo 
dėka tai gavau..." 

Teko patirti, kad J. Žilevi
čius tam , chorui padovanojo 
septyniasdešimtis ir vieną dai
ną su gaidomis. Tikrai didelė 
dovana!. Philadelphijietis. 

y ' į  w  j i  

ŠELPIAMŲJŲ SKAIČIUS 
PAKILO 

Allegheny apskrityje įvai
rias pašalpas imančių asmenų 
skaičius pasiekė 47,065. Iš jų 
tiesioginiai iš šalpos pasilaiko 
7870 asmenų. 

Visoje valstijoje pereitą sa
vaitę įvairių pašalpų gavėjų 
skaičius pakilo iki 331,344 as
menų. Tiesioginiai iš šalpos 
gyvenančių pasidarė 50,340. 

Waterbury, Conn. 
LVS 9-to SKYRIAUS BARBAI 

1948 METAIS 
mėn. metiniame Lie

tuvai Vaduoti Sąjungos susi
rinkime buvo pranešta' kad 
praeitais metais LVS 9-as sky
rius surengė iškilmingą Vasa
rio 16 — 30 metų Lietuvos ne
priklausomybės — paminėji
mą. Turėjo du piknikus, vie
nas prakalbas, jau nekalbant 
apie keletą mažesnio pobūdžio 
parengimų. Paaiškėjo, kad 9-
as skyrius aukojo per $700 šal
pos reikalams: BALFui, Cru
sade for Children, Lietuvos by
los reikalams, lietuviškai spau
dai, ir išsiuntė 30 siuntinių, 
prisidėjo prie kitų labdaringų 
darbų aukomis ir pasidarbavi
mu. 

Tiesa, LVS skyrius neturi 
daug narių, bet yra vjena iš 
veikliausių organizacijų šįoje 
apylinkėje. 

1949 metais skyrius nutarė 
rengti du piknikus. Pirmas 
įvyks birželio 5 d., antras rug
sėjo 18 d. Abu piknikai ren
giami Linden Parke, Union Ci
ty, Conn. 

LVS skyrius kas metai reng
davo Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą, bet dabar, ka
dangi visos mūsų patriotinės 
srovės susitarė bendrai dirbti 
Amerikos Lietuvių Taryboje ir 
bendrai švęsti tą dieną, LVS 
išrinko delegatus į Tarybą: 
Joną Tareilą, Albiną Kuslį, An
taną Dzimidą, dr. M. J. Colney 
ir dalyvaus bendram^ rengime. 

LVS 9 skyrius išrinko val
dybą 1949 metams: Jonas Ta-
reila, pirm.; Stella Romanaus-
kas, I vice pirm.; Antanas Dzi-
midas, II vice pirm.; Albinas 
Kušlis, ižd.; Antanina Colney, 
rašt.; Charles Strikulis, Petro
nėlė Stanikienė, Florence Kuš
lis — iždo globėjai; Anastasia 
Kishonis, tvarkdarė. 

Prie progos reikia pareikšti 
padėkos žodį praeitų metų sky
riaus valdybai už energingą 
pasidarbavimą, ir naujai val
dybai palinkėti geriausio pasi
sekimo, kuri taip pat atjaus, 
kad kiekvienas darbas tėvynės 
labui yra svarbus įr reikalin
gas. Kada visi bendrai dirbsi
me, aukosime, tada mūsų spė
kos bus daug stipresnės ir pa
rama Lietuvai bus daug gau
singesnė. 

Praeitais metais daug prisi
dėjo su darbu šie asmenys: A. 
Kušliai, J. Liūnai, St. Bajori-
nai, John Slezies, Charles Dap
kus, Ben Silkauskas, Anthony 

Šios žiemos šalčiai ir pūgos, Daugskurdis, John Greblunas, 
kurios užklupo 17 vakarinių Stephen Geonaitis, V. Puodziu-

, • i i i.- kaitis, Michael Bogusas, John 
valstijų ir pakartotinai siautė Uluokstinaitis, Elizabeth Ma-
nuo sausio pradžios, buvo prie- tulūnas, Dora Kubilius, Bronis 
žastimi apie 140 žmonių mir- Novakauskas, Stella Romanau-
ties. skas, Margaret Senkus, Ursula 

šios savaitės pradžioje ten Morkienė, Helena Jasaitis, Ur-
vėl užklupo šalčiai ir sniegas. su^a Danauskas, Marcella Digi-

ĮGRIUVO MIESTO BLOKAS 
Carbondale, Pa., mietos ang

lies kasyklų srityje, kur gyve
na dikčiai ir lietuvių, vasario 
sas miesto blokas -įgriuvorgy 
1 d. naktį susmuko žemėn į po 
miestu likusią tuštumą, kur 
prieš daug metų jau buvo iš
kasta anglis. / 

Tas įgriuvimas r išrodė lyg 
žemės drebėjimas, i Suardyta ir 
sugadinta daug nrai}, sužeis
ta keliolika žmoni Jį Nukentė
jo namai ir aplinkiniuose -blo
kuose. 

žmonės to įvykio metu, šok
dami iš miegų, bėgo į gatves 
klykdami nuo išgasties. 

VAKARU ŠALČIUO
SE ŽUVO APIE 140 

ŽMONIŲ 

LAIMĖJO $49,392 
ATLYGINIMO 

Našlė Margaret L. Rubaker, 
turinti tris vaikus, laimėjo tei
sme atlyginimo $49,392 už jos 
vyro, ugniagesio, mirtį septy
ni metai atgal. Ugniagesys Ru
baker žuvo gaisre gesindamas 
Watson-Standard Co. dažų dir
btuvę po ištikusio sprogimo. 

Gyvulių ūkiams šie šalčiai 
pridarė milijoninius nuostolius, 
kas atsilieps ir į visos šalies 
mėsos išteklius. 

Tokie gamtos prajovai pasi
taikydavo tik paskiroms sri
tims ir tik trumpam laikui, da
bar gi apėmė vakarines valsti
jas, kur buna žiema ir kur ne, 
nuo Meksikos ir Kanados sie
nų, per keletą savaičių. 

• LIETI VOS K E L I U — 
įvairus pasiskaitymai 2-
se knygose. Galima imti 
pirmą arba antrą dalį ir 
atskirai, nes kiekvienoje 
skaitymai visiškai atski
ri. Kiekviena dalis dau
giau kaip po 150 pusi. ir 

kaina po . ...... . 80c 

MONCRIEF'S Šildymo Sistemos 
! ' a la iko  Daugiau  Clevulando Namų ŠILTAIS negu  

kur ie  k i t i  š i ldymo Padarga i  ( iAS-OIL-l  OAL 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O ,  M E D I N A ,  O  

ttlOMCXOJOtJOHOtlOtlOtlOiiOOOHOMOiJOUOtlOUOMOOOHOUOtJOOOUOitf 

Geriausias 

LIETUVIU 
Paveiksluotas t 

furnalas 

NAUJIENOS 
32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insfeigtos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJICNC3 
332 N. 6th Street I hilade-iphri 6, Pa. 

mas, Mary Rudzinauskas, Bar
bara Pabiionis, Anastasia Ki
shonis, Frances Liedeka, Mary 
Sabis, Steponas Plepys, Joseph 
Belazaras Jr., Johnny Klikna 
Jr., ir kiti. LVS skyrius nuo
širdžiai dėkoja viaMuna m pa
galbą. 

LIETUVIŲ CARE & RELIEF 
CLUB VEIKLA 

šis klubas pastaru laiku su
silaukia vis daugiau pritarimo. 
Prieš tris mėnesius išsinuomo
jo sau svetainę, dabar turi kur 
laikyti sąvo susirinkimus, pa
kuoti siuntinius, surengti ma
žesnius parengimėlius, ir turi 
kur susieiti, pasikalbėti klubo 
reikalais. Susilaukia daug en
tuziazmo nuo naujai atvykusių 
lietuvių, štai, pav., nesenai at
vyko VI. Varneckas, su žmona 
ir dviem vaikučiais. Per porą 
savaičių abudu susirado darbus 
ir butą ir dabar džiaugiasi. Dr. 
Jurgis Motiejūnas su žmona ir 
dviem dukrelėm—jau visi dir
ba. Juozas Velička su žmona 
ir dviem vaikučiais taip pat 
gavo darbą ir butą. Antanas 
Pesys su žmona ir dviem duk
relėm ką tik atvažiavo, ir ap
sistojo pas savo giminaitį J. 
Trečioką, Oakville; Balys Kau-
šyla, su žmona ir sūneliu ką 
tik atvyko ir apsistojo pas Ma
ry Grigolat. Vieni atvyko pir
miau, kiti vėliau, ir jų didžiu
ma apsilankė Lietuvių Care & 
Relief Club patalpose, atvežė 
padėką iš tų žmonių, kurie yra 
gavę maisto ir drabužių siun
tinius ir perdavė klubui gyvu 
žodžiu padėką visiems nariams 
už dosnumą, už pasiaukojimą, 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO-f 
MYBĖS MINĖJIMAS 

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras kviečia visus Det
roito ir apylinkės lietuvius da
lyvauti iškilmingame Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi m o 
21' metų sukakties minėjime. 
Kiekvienas lietuvis šią dieną 
te prisimena brangią tėvynę 
Lietuvą ir jos sūnų kovą dėl 
laisvės. • 

Minėjimui parengta įspūdin
ga programa. ' Pasakys kalbas 
kun. dr. I. F. Boreišis, Detroi
to miesto may oras Eugene Van 
Antwerp, Amerikos Lietu v i ų 
Tarybos sekretorius dr. P. Gri
gaitis ir VLIKo atstovas Ame
rikai prof. dr. Pr. Padalskis. 
Kalbėtojai patieks naujausių 
žinių apie Lietuvos padėtį ir 
laisvės bylą. 

Meninėje minėjimo d a ly j e 
dainuos Detroito Lietuvių Ra
dijo Balso choras. 

Bu v. tremtinių vaidintojų 
grupė, jau gerai žinoma detroi-
tiečiams savo gražiais pasiro
dymais, suvaidins J. K. Gliau-

NEWARK, N. J. 
^ 

m 

VASARIO 16-OS MINĖJIMAS 
Newarke Vasario 16-os mi

nėjimas įvyks tą pačią dieną, 
vasario 16-tą, trečiadienį. 

Minėjimas įvyks šv. Jurgjp 
draugijos salėje, 180 New York 
Avenue* 

Kalbės VLIKo pirminin kas 
prelatas M. Krupavičius. Be to, 
yra pakviestas kalbęti kongres-
monas Peter Rodino. Meninę 
programą atliks solistė Agnės 
Skarulis ir Apreiškimo parapi
jos choras iš Brooklyn, N. Y. 
Minėjimo pradžia 7:30 v. v., 
įėjimas nemokamas. Minėjimą 
rengia New Jersey Lietuvių 
Taryba. 

LITHUANIAN-AMERICAN 
VETERANŲ VEIKLA 

Lithuanian - American Vete
rans Postas metiniame susirin
kime išrinko savo naują vado
vybę su Komandierium Walter 
Kranowski pryšakyje. 

Moterų* skyriaus vade liko 
Karin Washkewich. 

Vasario 22 d., 7:30 v. vak., 
dos patriotinį veikalą Laisvės Jurgio draugijos svetainė 
Kovų Aidai", kuris sujaudins j je atsibus bendras veteranų ir 
kiekvieną tėvynę mylinčią šir
dį, nes prieš žiūrovo akis pra
eis musų laisvės kovų veikėjai: 
senovės karžygiai, knygnešiai, 

moterų grupės valdybų įvesdi
nimas. 

Iki šiol buvęs vadas Anthony 
V. Washkewich, išrinktas įves
dinimo komisijos pirmininku; 

vargo mokykla, savanoriai, Si-,^ įvesdinimo ceremonija bus 
biro tremtiniai ir partizanai, pirmas tos rūšies įvykis lietu-

Kad daugiau tokių 
butų... 

Siuvėjų 54-tas lokalas sušel
pė BALFą stambia auka, 500 
dolerių. 

Siuvėjų delegatai pirminin
kas* V. Zaveckas ir atstovas K. 
Kundrotas pareiškė: ' 

"Mes BALPą rėmėm ii* reift-
sim iki būsime gyvi". \ 

Jei taip ir kitos organizaci
jos ir mūsų biznieriai rodytų 
tokį gilų atjautimą mūsų trem
tinių gelbėjimo darbui, tai mū
sų vaikučiams ir našlaičiams 
tremtyje nereikėtų kentėti ba
dą ir šaltį. 

BALF reikšdamas gilią pa
dėką aukotojams, prie šios pro
gos primena ir kitiems tautie
čiams nepamiršti tremtinių ir 
aukoti pagal išgalę. 

Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Inc. 
105 Grand Street, 

* Brooklyn 11, N. Y. 

MONTREAL 
KANADA 

MIRĖ NIKODEMAS MATTAS 
Sausio 24 dieną čia mirė Ni

kodemas Mattas, 79 metų am
žiaus. Kanadoje gyveno 30 
metus. Kilęs iš Naujokų k., 
Mosėdžio valsčiaus, Kretingos 
apskričio. 

VILKAI KANADOJE 
Iš Edmonton, Alberta, pra

neša, kad dėl gilios žiemos, di
delės gaujos vilkų pradėjo vi
sai drąsiai siausti žmonių gy
venamose apylinkėse ir naikin
ti naminius gyvulius: galvijus, 
avis, arklius, kiaules ir šunis. 

Skilvio 
GASAI! 

Tame veikale gausu dailiu ir 
tautiškų šokių. 

Minėjimo programai pasibai
gus šokiai abiejose salėse ir 
gausus bufetas. 

Minėjimas įvyks sekm. va
sario 13 d., 5 vai. po pietų, buv. 
Lietuvių salėje (West Vernor 
Hwy ir 25th St.). Įžanga, su 
taksais, $1. Visas gautas pel
nas jau paskirtas Lietuvos lais
vinimo reikalams per Ameri
kos Lietuvių Tarybą. 

Atsilankykite šiame minėji
me visi, kas tik jaučiasi lietu
vis patriotas; atsiveskite savo 
šeimas ir draugus. DLOC. 

LOS ANGELES CAL 

REIKŠMINGA PRADŽIA 
Kalifornijoje pravestas įsta

tymas, kad viešose aukštesnė-
sėse mokyklose būtų įsteigti 
kursai ir kiekvienas mokinys 
juos privalomai lankytų. Ka
dangi anksčiau ar vėliau kiek
vienas studentas važinės auto
mobiliu, jis privalo būti išmo
kintas automobilio vairavimo, 
priežiūros ir visų saugumo tai
syklių. 

Kadangi Kalifornija per ei
lę metų jau pasižymėjus savo 
dideliais trafiko .nelaimių ir 
mirčių skaičiais, kur geriau 
galima paruošti businČius pilie
čius automobiliu važinėjimo ir 
trafiko taisyklių, jjeigtr ne vie
šose mokyklose?' 

Jaunimas vistiek griebiasi 
važinėti automobiliu, kaip tik 
tam turi galimybės, tai geriau, 
kad jis bus paruoštas tam dar
bui, negu kad be jokios tvar
kos vąžinėtų ir toliau. Didelę 
dalį automobilistų, kurie trafi-
ke betvarkiai važinėja ir būna 
priežastimi sužeidimų ir mir
čių, sudaro pjauni nepatyrę va-
žinėtojai. • 

Kai kurios valstijos turi pri
verstiną automobilio savininkui 
apdraudos įstatymą, už pada
romus nuostolius ir tt. Nėra 
abejonės Kaliforniją paseks ir 
kitos valstijos. 

vių tarpe New Jersey, 
A. V. Washkewich taip pat 

išrinktas pirmininku- padėjimui 
bronzinio plakato prie Ameri
kos Nežinomo Kareivio Kapo 
Arlington Nacionalėse Kapinė
se. Tas plakatas jau gamina
mas ir turės būti užgirtas Ka
ro Departmento vadų pirm, ne
gu bus dedikuotas. F. V. 

AKRON, OHIO 
RENGIASI STREIKUOTI 

Akrono gyvenamų namų sa
vininkai, protestuodami prieš 
federalės valdžiot butų nuomų 
kontrolę, pasiryžo nenuomoti 
savo butus iki valdžia nenuims 
nuomų kontrolę. Taip tai ir 
Akrono namų savininkai prisi
deda prie sukilimo prieš val
džios kišimąsi į nuomų kontro
lę. Namų savininkai turėjo sa-
savo susirinkimą, kuriame šim
tai jų pasireiškė prieš prezi
dento Trumano siūlomą ir to
limesnį nuomų suvaržymą. Da
bartinė kontrolė baigiasi kovo 
31 d., bet- Demokratų adminis
tracija nori pratęsti dar dveje
tui metų. 

Jeigu nuomų kontrolė butų 
nuimta, valdžia spėja, kad nuo
mos staiga būtų pabrangintos 
50 iki 60 nuošimčių. 

Dabar kaip kitur taip ir Ak-
rone eina didelė juodosios rin
kos butų apyvarta. Namų sa
vininkai randa būdus gauti iš 
naujų nuomininkų priedines 
sumas pinigų, nežiūrint nvo-
mu kontrolės. 

UŽ PRATĘSIMĄ DP 
ĮLEIDIMO KETU
RIEMS METAMS 

National Catholic Resettle
ment council dirba Washing-
tone praplėtimui DP Akto, kad 
į Ameriką būtų įleista 400,000 
Europos pabėgėlių sekančių 4 
metų laikotarpyje. 

Už įleidimą 400,000 išvietin-
tų žmonių jau pernai pasireiš
kė prez. Trumanas, kuris ne
buvo patenkintas Kongreso nu
tarimu įleisti tik 200,000 trem
tinių 2 metų laiku, ir prieš ką 
labai subruzdo žydai, kadangi 
1948 metų DP aktas buvo ne
palankus žydams. 

Prie kitų dalykų, Catholic 
Resettlement Council siūlo iš
duoti tremtiniams vizas pro
porcingai kiekvienai tautinei 
ar rasinei |grupei, nukelti įva
žiavimui leistinų asmenų dat$ 
net iki * gruodžio' 31, 1948, ka
dangi į šią Katalikų organiza
ciją įeina vengrai, čekai, slo
vakai ir kt., kurių tautiečiai 
tik pernai atbėgo į Amerikos 
zoną iš savo tėvynių, komunis
tų pavergtų. 

Dar viena svarbi rekomen
dacija yra tai kad valdžia ap
mokėtų tremtinių pervažiavimo 
kaštus iš uosto į jų numatytą 
apsistojimo vietą. 

National Catholic Resettle
ment Council įeina' lietuvių 
BALFas, latvių, lenkų, slova
kų, vengrų, amerikiečių, kroa
tų, slovėnų ir čekų katalikiški 
fondai, 

1 KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

už gerą širdį, kartu ir prašė, 
kad šalpos darbas nebūtų su
mažintas arba sustabdytas, pa
kol tremtyje bus bent vienas 
lietuvis. 1 

Care & Relief Club yra pa
siuntęs per 2000 siuntinių, apie 
45,000 svarų maisto ir drabu
žių. Tikrai yra kuo pasidžiaug
ti, turint mintyje, kad visa tai 
buvo suaukota tik mažos sau
jelės geraširdžių žmonių. 

J&# M. J. Colney. 
.M.,-. ' . 

WASHINGTON, 
D. C. 

LIETUVOS IR ESTUOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
MINĖJIMAS 

Jurgio Washingtono gimimo 
dieną, vasario 22, Balti j os-
Skandinavijos draugija Wa
shington rengia vak a r i e n ę 
Lietuvos ir Estijos nepriklau
somybės metinėms paminėti. 
Mat, Lietuvos nepriklausomy
bės diena yra vasario 16, o Es
tijos — vasario 24. 

Vakarienė įvyks 6:$0 v, v., 
New Athens restorane. Numa
toma, kad dalyvaus Baltijos 
kraštų diplomatai. Estų daini
ninkė Amanda Juht iš Bosto
no dainuos baltiečių ir skandi
navų dainas. 9:30 vai. v. jos 
koncertas bus perduotas per 
televizijos stotį WMAL-TV. Ji 
bus apsirengusi spalvingais es
tų tautiniais drabužiais, paga
mintais pabėgėlių, dabar gyve
nančių Švedijoje. 

NEAMERIKINĖS VEIKLOS 
komitetas pareiškė Kongresui, 
kad tyrimai visiškai įrodė, jog 
svarbiausias komunistų parti
jos tikslas Amerikoje yra šni
pinėjimas. Siūlė priimti atitin
kamų naujų įstatymų, kad nuo 
to butų geriau apsisaugota. 

Kenčiate nuo gasų ir vidurių išpūti
mo paeinančio nuo užkietėjimo? Ar 
Ar jaučiat tą "pilnumą" kurs suga
dina jušų apetitą? Taigi jus priva
lot paryti tą ką darė daugelis tuks-
stančių pasekmingai nuo 1887 metų 
—naudokit laiko išbandytą patikimą 
skilvinj-toniką viduriu iiuosa v i m o 
vaistą 

L iner's Bitter Wine 
Šis gero skonio preparatas moksliš
kai sutaisytas iš pačios Gamtos me
diciniškų žaknų, žievių ir botanika-
lų. Jis suteikia greitą paliuosaviirtt§ 
nuo užkietėjimo ir nuo jo paeinan
čių symp'tomų. Gaukit bonką šian
dien ir įsitikinkit Triner's veikmin
gu patys sau. (Pastaba: jei negalit 

gauti Triner's savo af« 
timoje vaistinėje, taigi 
pasiuskit $1.50, karta 
su vardu ir adresu jm— 
sų vaistinės, į: Joseph 
Triner Corp., 4053 W. 
Filmore, C h i cago, ir 
jusų didelė 18 oz. bon-
ka Triner's bus jums 
pasiųsta tuojau, apmo
kėtu paštu.) 

1949 
KALENDORIAI 

r* » r. 

Dar galit gauti 1949 metų 
sieninį kalendorių, atnau
jindami Dirvos prenume
ratą arba naujai išsirašy

dami Dirvą. 

Vienas šių Kalendorių duoda
mas dovanų tam kas prisius 
$3.00 už Dirvą. Reikia pridė
ti 10c persiuntimo kaštų. 

Pažymėk (x) ties tuo ką pasirinksi 

Amerikoniškos ttkS* vaisdas 
Kalnų vaizdas 
Kalnai mėnesienoje 
Berniukas meškerioja 
Namas gėlynuose 
Žvejai kalnų upelyje 
Motina su kudikiu prie paukščių 
Berniukas su šuniukais 

„Mergaitė ir berniukas ant dvir. 
Lietuvos ūkės vaizdas 

„Kražių Skerdynė 
Lietuvaitė su Vėliava 

.„—Vytautas ir kiti KunigaikSlai 
šv. Juozapas ir Jėzus (naujas) 

„šv. Ona ir Šv. Marija 
„t Šv. Marija Gegužinė 

Šv. Teresė 
..Marija su Kudikiu (naujas) 

Panelė šv. pasirodymas Liurde 
Šv. Antanas su kudikiu Jėzum 
Dievas laimina šv. Šeimą 

..„Išv. šeima su balandžiais 

AID OVERSEAS, INC. 
Neužmiršk padėt tremtiniui! 

4851 S. Ashland Avenue Chicago 9, III. 
Aid Overseas, Inc., siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zo
nas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai 
apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nestirandamas, pinigai grąži
nami. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų. Užsakant didesnius 
k iek ius  duodama n  ' " ' : 1 a . .  

Siuntinys Nr. 5—$5.50 
2 sv. rūkytų lašiniu , 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino 

Siuntinys N. 10—$(>.80 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 

Siuntinys N. 19—$9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. marmelado 
4]/k s v. cukraus 
2 gab. tuajet. muilo i 

Siuntinys N. 14—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. cukraus 
1 sv. marmelado 
1 sv. kiaulienos mėįsos 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 6—$2.80 
10 svarų cukraus 

Siuntinys N. 21—$6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 
14 oz. kondens. pieno 
2 ' gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 7—$3.00 
10 sv. kvietinių miltų 

EKSTRA TAUKAI 
Siuntinys Nr. 25 

A. 8 sv. grynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $6.00 
C. 15 sv. grynų kiaulinių taukų $7.25 

Tik i Vokietijos US ir Britų zonas i* eina 
apie 4 savaites. 

h—i : . 
PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąraSo. 
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D I R V A  

Tarp Nemuno ir Reino 
\ 

Gyvenimo sukurta apysaka 

l-
k:\ 

III. SAVOJE ŽEMEJE 

3. Nuo pradžios iki galo 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Dar užteks laiko kada nors smulkiau apra
šyti, kaip organizavosi ir kaip vyko Lietuvoje 
slaptas veikimas prieš vokiečius. Tuo tarpu aš 
tik prabėgsiu pro svarbesnius įvykius, susietus 
su asmeniškais pergyvenimais. 

Taigi — panaikinus laikinę vyriausybę ir 
galutinai paaiškėjus vokiečių tikslams Lietu
voje, kraštas susikaupė tyliam pasipriešinimui. 
Bet politinės grupės nepasitenkino vien tyliuo
ju pasipriešinimu: jos perėjo j organizuotą slap
tą veikimą ir ėmė visokfomis priemonėmis truk
dyti vokiečiams. 

Keletą mėnesių tas slaptas politinių grupių 
veikimas vyko palaidai: grupės ir net atskiri 
asmenys veikė, kaip jie išmanė, neturėdami jo
kios centrinės vadovybės. Bet greit buvo su
prasta, kad tokiu palaidu veikimu negalima at
siekti gerų rezultatų ir kad reikia turėti cen
trinę vadovybę, kuri planingai visą veiklą vestų. 

Tačiau tokios centrinės vadovybės sudary-
-mas nebuvo lengvas daiktas: reikėjo viską da
ryti ypatingai slaptai, o be to, politinės grupės 
turėjo šiek tiek savitarpinių nesantaikų ir rei
kėjo laiko, kol viskas išsilygins. 

Nelaukiant, kol visos grupes gales susi
jungti į vieną vadovybę, buvo nusistatyta tuo 
tarpu jungti tai, kas galima. Tuo būdu 1941 m. 
lapkričio mėn. buvo sudaryta pirmoji slapto 
veikimo vyriausioji vadovybė. Tautininkų gru
pę atstovavo Jonas Viliušis, kuris tuo pat metu 
buvo ir miškų departamento direktorium. Be
veik kasdien aš pas jį ateidavau "malkų reika
lais". 

Atvirai sakant, toji vadovybė nebuvo pa
kankamai veikli: ji tik rinko informacijas, 
aiškinosi vokiečių politiką, bet... tuo jos veiki
mas ir baigdavosi? Visi jautėme, kad reikia re
formos...' bet kol reforma įvyko, praėjo sunki 
ir šalta žiema. 

Grįžtant prie mano asmeniškų pergyveni
mų, noriu prisipažinti, kad, atleidus iš "kariuo
menės", man rūpėjo susirasti Kaune nuolati
nę pastogę ir atsigabenti šeimą iš Berlyno. Pa
stogės — buto klausimas buvo gana sunkus: 
vokiečiai gabeno Lietuvon savo valdininkus ir 
jiems užiminėjo geriausius butus. Į mano ank
styvesnį butą grįžti nebegalėjau: jis buvo kitų 
žmonių užimtas. Ėmiau ieškoti savo baldų, ku
rie, pasirodė, buvo atiduoti kaž kokiam aukštam 
komunistų partijos nariui. Bet jis kartu su ru
sais buvo pabėgęs, o baldus išsidalino kaž kas
is kaimynų. Buto susirasti man niekaip nepa-j 
vyko, bet už tat gavau vieną kambarį buvusia
me Turausko bute, Bruzdeilino namuose (Per
kūno alėjoj). Raudonasis Kryžius paskolino lo
vą, stalą ir porą kėdžių — ir taip įsikūriau vėl 
Kaune toj pačioj gatvėj, kurioj gyvenau prieš 
pabėgimas Vokietijon. Susitvarkęs su pastoge, 
ėmiau rūpintis šeimos pargabenimu. 

Kaip buvęs "karys", rodos, turėjau dau
giau teisių, negu paprasti piliečiai... Tuo pagrin
du kreipiausi į atitinkamas vokiečių įstaigas, 
prašydamas leidimo šeimai iš Berlyno atvažiuo
ti. Pravaikščiojau porą savaičių ir vis dėlto lei
dimo negalėjau gauti. Vienos įstaigos sakėsi 
neturinčios teisių tokio leidimo duoti, kitos — 
net galvojo, kad aš pats esu neteisėtai Lietuvon 
grįžęs, dar kitos — siuntinėjo nuo vieno val
dininko prie kito. 

Matydamas, kad nieko neišeis, nutariau 
elgtis savarankiškai. Vieną dieną susiradau 
sunkvežimį ir atvažiavau į Vilkaviškį, o iš jo 
pasiekiau B. Gaidžiūno uošvio ūkį. čia išdirbo
me planą, kaip be leidimo atsigabenti šeimą. 
Gaidžiūnas surado žmogi^, kuriam pavyko iš 
Eitkūnų pasiųsti mano žmonai telegramą, kad 
ji tuoj pat kraustytųsi į Eitkūnus. Taip ji ir 
padarė. Jos belaukiant, man pavyko "įtikinti" 
pasienio sargybinius (žinoma, su gerų žmonių 
pagalba), kad Eitkūnuose jau sėdi mano žmona 
su mažu vaiku ir kad ji yra visiškas ligonis. 
Prašiau, kad man leistų dvidešimts keturioms 
valandoms nuvykti į Eitkūnus pasirūpinti mano 
šeimos likimu. Reikia pripažinti, kad vokiečiai 
tokiems klausimams kartais pasirodydavo labai 
jautrūs... Ir aš leidimą gavau. 

Kai atvyko žmona, pradėjau ieškoti jai lei
dimo pervažiuoti sieną. Policija griežtai atsisakė 
tokį leidimą duoti. Patarė man važiuoti į Sta
lupėnus. Taigi, abu su žmona ir vaiku ant rankų 
važiuojame į Stalupėnus pas Landrat'ą (apskri
ties viršininką). Bet, prieš einant pas jį, nuta
rėme, kad reikia suvaidinti žmonai ligonį. O ge
riausias ligonis, sukeliąs vyrų gailestį ir užuo
jautą, tai moteris, laukianti kūdikio paskutinę 
savaitę. 

Rolė tokio ligonio nelengva... Svarbiausia, 
Smonai reikėjo viską padaryti, kftd landratas 
tikrai patikėtų, jog už kelių savaičių laukiame 
antro įpėdinio. Skepetų, šalikų ir vystyklų pa
galba žmona taip susitvarkė..., jog net ir aš pats 
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galėjau patikėti, kad ji tikrai laukia... Tad aš 
su vaiku ant rankų, o žmona sunkiu žąsies 
žingsniu — kaip pridera moteriai "padėtyje" — 
pasibeldėm į landrato kambarj. Tuoj pat pasi
gailėjimo vertu balsu išdėsčiau reikalą, visą 
svorį suversdamas ant kūdikio "laukiančios" 
žmonos. Landratas, matydamas, kad mano žmo
na "sunkioje padėtyje", prieš išklausydamas 
mano prašymą, pasiūlė žmonai kėdę ir su didele 
pagarba jai porą kartų nusilenkė. Byla buvo 
laimėta...: būtų buvę nežmoniška ir nesuderi
nama su nacionalistine dvasia, jei landratas bū
tų atsisakęs duoti leidimą moteriai, kuri skuba 
į savo namus gimdymui... Už kelių minučių lei
dimas buvo išrašytas ir kitą dieną pravažiavau 
per sieną su visa šeirrta taip išdidžiai, tarsi bū* 
čiau generolas, laimėjęs didelį mūšį. 

Susitvarkęs šeimos reikalus, tęsiau gyveni
mą toliau. Paskirtieji tarėjai organizavo savo 
įstaigas ir organizuodami galvojo dirbti taip, 
kad būtų kraštui, kiek galima, naudingesni. Są
žiningai kalbant, reikia pripažinti, kad jų tarpe 
nebuvo nei vieno, kuris būtų sąmoningai nusi
kaltęs Lietuvai, žinoma, ne visi mokėjo suvai
dinti prieš vokiečius jų reikalaujamą "sąžinin
gumą", bet visi daugiau ar mažiau dirbo Lie
tuvos reikalams, o ne vokiečiams. 

Rugpiūčio viduryje vieną dieną buvau pa
kviestas nuvykti pas gen. Kubiliūną — "Pirmą
jį Tarėją". Su juo tebuvau susipažinęs tik minS-
toj vakarienėj, pas "voldemarininkus". Iš pasi
kalbėjimo patyriau, kad jis man nori pasiūlyti 
direktoriaus vietą kultūros departamente, kurį 
jis mano naujai įsteigti. Paprašiau laiko pagal
voti... Susisiekęs su draugais ir pažįstamais ir 
pasitaręs su jais, apsisprendžiau pasiūlymą pri
imti. Ir nuo rugsėjo mėnesio ėmiausi organi
zuoti naują departamentą vidaus reikalų mi
nisterijoj... 

Buvo manyta, kad bent kultūros srityje 
galėsime dirbti savarankiškai. Su tokia viltimi 
ir nutiesėme planus naujam departamentui. Bet 
po poros savaičių pasidarė aišku, kad ir šioj 
srityj vokiečiai mus nori laikyti tarnais. Taigi, 
departamentas pasidalino į skyrius, turėjo sa
vo viršininkus ir valdininkus, bet veikti nieko 
negalėjo. 

Kad ir nieko negalėdami veikti, vis dėl to 
sėdėjome ir algas ėmėme. Kad pasirodytume 
reikalingi, prasimanėme visokių nereikšmingų 
darbelių'. Iš tikrųjų gi, nieko ničnieko nepada
rėme: visame departamente darbo valandomis 
būdavo vienas-kitas tarnautojas, o visi kiti vaik
ščiodavome ir važinėdavome savais reikalais. Ir 
pats gen. Kubiliūnas buvo nuomonės, kad tegul 
ir toliau departmentas pasilieka, nors darbo ir 
neturi. 

Kaip direktorius, su gen. Kubiliūnu maty
davau si gana dažnai — po du-tris kartus savai
tėje. Dar dažniau eidavau pasikalbėti ir pasi-
informuoti pas pulkininką Naraką, Kubiliūno 
pavaduotoją vidaus reikalų ministerijoj... Pasi
kalbėjimuose su Kubiliūnu vis jį užvesdavau ant 
vokiškų klausimų, norėdamas patirti, ką jis gal
voja, ką jam vokiečiai kalba ir ką jis jiems at
sakinėja. Bet Kubiliūnas laikydavosi labai at
sargiai, ypač vengdavo ką nors piktą pasakyti 
prieš vokiečius, nors jo visas galvojimas buvo 
aiškiai vokiečiams nepalankus. Tačiau jis taip 
raitėsi, jog buvo sunku jį įtarti. 

Gi pulk. Narakas buvo atviresnis ir dažnai 
vokiečių adresu išsireikšdavo gana piktai. Vi
sais klausimais pas jį buvo nusistovėjęs patari
mas: "Darykite taip, kad galėtume vokiečius 
apstatyti". 

(Bus daugiau) 

VLIKo atstovai vieši Washingtone 
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Sėdi, iš kairės f dešinę: ALT pirm. L. šimutis, Lietuvos Ministeris P. Žadeikis, VLIKo pir
mininkas prelatas Mykolas Krupavičius, ir V ykdomosios Tarybos pirm. V. Sidzikauskas. 
Antroje eilėje, iš kairės į dešinę: Lietuvos Pasiuntinybės Washingtone attache Juozas Ka-
jeckas, LAIC direktorius adv. K. R. Jurgėla, ALT sekr. dr. P. Grigaitis, ALT ižd. M. Vai-

'dyla, ALT vice pirm, adv. A. A. Olis, ir VLIKo įgaliotinis prof. Pr. Padalskis. (LAIC Photo 

Kritiškos dienos Skandinavijoje 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
• Likimo keliu — Alės Rutos-Na-

kaitės 13 apsakymėlių — 140 
puslapių. Kaina 80c 

• Leiskit į tčvynę — 288 lietuviš
kų dainų žodžiai. Knygelė 
naudinga dainininkas, pamir
šusiems žinomų dainų žodžius. 

Kaina $1.00 
• Lietuvos Vytis — gražiai paga

mintas Lietuvos herbas. Kaina 50c 
• Lietuva tironų pančiuose — tei

sybės žodis, apie tai, kas atsi
tiko su Lietuva. — 312 pusi. 

Kaina $2.00 
• Lietuvos žemelapis — kur pažy- ' 

meti visi Lietuvos miesteliai. 
Kaina 50c 

• Sparnus man meta paukštės — 
Benio Rutkuno 78 eilėraščiai 
(158 puslapiai). Kaina 50c 

Po šito karo pasikeitė iš pa
grindų šiaurės Europos strate
ginė reikšmė. Iki šiol šiaurės 
Europai pakako būti "neutra
liai", kad išliktų karo nenioko-
jama. Švedija ramiai be ka
ro išlaviravo net 130 metų, o 
neskaitant mažų karelių — net 
apie 300 metų... Norvegijai 
sekėsi blogiau. Ji kartu su Da
nija pastarojo karo metu bu
vo vokiečių okupuotos, nors per 
daug didelių sunaikinimų nepa
tyrė, pavyzdžiui kaip mūsų tė
vynė Lietuva. 

Planuojant trečią pasaulinį 
karą Skandinavijos padėtis kei
čiasi. Mat, per ją eina tiesio
giniai keliai iš Amerikos į 
Maskvą. 

Švedija ant dviejų kėdžių 
Sovietus pirmiausia vilioja 

Norvegijos uostai, kurie, pasi
slėpę giliuose ir gerai dengtuo
se fiorduose sudaro idealias 
povandeninių laivų bazes. Pa
naudoję Norvegijos aerodro
mus sovietai lengvai gali val
dyti visą šiaurės Atlantą. Tuo 
pačiu jie galėtų rimtai grasin
ti Islandijai, kur Amerika ruo
šia didžiulę karo aviacijos ba
zę. Tad nėra abejonės, kad 
sovietai karo atveju pirmiau
siai čiups Norvegiją, nuo ku
rios likimo neatsiliks Danija. 
Sovietai ruošiasi pakartoti Hit
lerio planus, kuriuos jis išmė
gino šiuose kraštuose pereito 
karo metu. Norvegija ir Da 
nija tai puikiai žino ir nori 
kuo greičiau įstoti į Atlanto 
gynimosi paktą. • 

Švedija nori ir kito karo me
tu, kaip ir pareito, sėdėti ant 
dviejų kėdžių. Sovietai visomis 
jėgomis spaudžia švedus, kad 
šie bet kokia kaina laikytųsi 
neutralumo. Todėl kaip įkai
tą laiko Suomiją ir žada "ma
lonių" karo metu. Aišku Šve
dija ir vėl mieliau darytų biz
nius, negu ginklu ir ryžtingu
mu gintų savo laisvę. Jei Šve
dija aiškiai pasisakytų už At
lanto paktą, tai sovietai be 
abejonės ir jai lygiai taip pat 
grąsintų kaip ir Norvegijai. 

Atrodo, kad Švedija yra lin
kusi "aukoti" savo kaimynes 
Norvegiją ir Daniją, kad pati 
bent laikinai galėtų riebiau pa
gyventi. O tuo tarpu — šyp
sosi Maskvai ir Amerikai nu
garos neatsuka... 

Karo žiburėliai Skandinavijoje? 
Kai kas yra linkęs paskuti

niuosius įvykius Norvegijoje lai
kyti pirmaisiais Trečio Pasau
linio karo žiburėliais... Nevy-
niojant žodžių į bovelną — si
tuacija yra maždaug tokias 

Amerika visu skubumu or
ganizuoja šiaurės Atlanto pak

tą. šio pakto gynimosi pla
nuose Skandinavijai skiriama 
labai daug reikšmės. Tuo tik
slu Skandinavijos ministerial 
buvo susirinkę pasitarti. Perei
tą savaitę tie pasitarimai pa
sibaigė be jokių rezultatų. Bet 
žinoma, kad Norvegija ir Da
nija nori tuojau pat prisidėti 
prie šio pakto ir tuomi gelbė
tis nuo rusų invazijos. Švedi
ja, atrodo, dar "nemato" tik
ros politinės padėties ir mano, 
kad gali dar palaukti... 

Užtat rusai įsidrąsino ir nor
vegams įteikė notą, "pasitei
raudami", kaip jie mano elgtis 
šiaurės Atlanto pakto atžvil
giu. Kitais žodžiais — rusai 
nedviprasmiškai pagrasino. 

Kas belieka narsiai nedide

lei ilorvegų tautai ? Nusileisti 
bolševikinei meškai arba visu 
narsumu prisidėti prie Atlan
to pakto, tuo pačiu pavedant 
savo labai reikšmingą žemę 
sunkiam bet garbingam liki
mui. Manoma, kad norvegai 
ir toliau eis ryžtingumo keliu 
ir greičiausiai prie šiaurės At
lanto pakto prisidės. 

Stalino "taikos pasiūlymai" 
Skandinavijoje buvo sutikti su 
garsiu juoku ir net pasipiktini
mu. Viena tik Švedija apsi
džiaugė ... Bit niekas Stalino 
mulkinimu netiki. Reikalas aiš
kus: Kremlius pamatė, kad š. 
Atlanto paktas darosi riešutu, 
kurio nei Stalino dantys gali 
nebepajėgti perkąsti... 

J. Br. 

laujoji tvarka lietuviu tremtiniu 
religiniams reikalams aprūpinti 
VOKIEČIŲ VYSKUPAI SUTIKO NEDARYTI PERMAINŲ 
Gavome sausio 29 dieną pa

skelbtą kanauninko Fel. Kapo
čiaus, buvusio Popiežiaus De
legato lietuviams tremtiniams 
Vokietijoje ir Austrijoje, pra
nešimą, kuriame jis paaiškina, 
kaip dabar susitvarkė lietuvių 
tremtinių tikybinių reikalų ap
rūpinimas po to, kai Vatika
nas panaikino savo delegaturą. 

Kodėl panaikino? 
Kan. F. Kapočius aiškina, 

kad delegatūros įsteigimas bu
vo išimtis iš Kanonų teisės, 
kuri buvusi padaryta, atsižvel
giant į susidėjusią ypatingą 
tremtinių padėtį. Praėjus tre
jiems metams Vatikanas, atsi
žvelgdamas į dabartines sąly
gas, nutaręs grįžti prie norma
lios padėties. 

Visai suprantama, kad Va
tikanas šią ypatingą tvarką įs
teigė, Vatikanas gali ją, kada 
nori, ir panaikinti. Tik kad 
tremtinių sąlygos būtų jau pa
sikeitusios, tai to nematyti. O 
jeigu pasikeitė, tai pasikeitė ir 
lenkams tremtiniams, ta č i a u 
jiems tokia delegatūra, kaip 

giędėti, nepanaikinta. 
Ne visiškai panaikino 

autonomiją 
Dabar buvusiam Delega t e I 

esąs suteiktas naujas titulas, 
jau vokiečių vyskupų nustaty
tas. Jis dabar pavadintas vo
kiškai — "Fluechtlingsober-
seelsorger". Tas ilgas žodis rei
škia "Vyriausias pabėgėlių sie
lų rūpintojas". Lietu v i š k a i 
kan. Kapočiaus pareigų pava
dinimas taip rašomas: "Vy

riausias Lietuvių Trem t i n i ų 
Sielovados Tvarkytojas Vokie
tijoje ir Austrijoje". 

Esąs gautas vokiečių vysku
pų didelės daugumos principi-
pinis pritarimas, kad tas Sielo
vados Tvarkytojas ir toliau tu
rės teisės skirti ir atšaukti lie
tuvius kunigus lietuvių tremti
nių stovykloms, mokykloms, 
organizacijoms ir tt. žodžiu 
sakant, padėtis pasilieka maž
daug tokia, kaip buvusi, tik 
lietuvių religinių reikalų tvar
kytojas^. Vokietijoje ir Austri
joje priklausys jau ne tiesiog 
nuo Vatikano, liet nųo 'vokie
čių vyskupų. 

Spėliojimai apie partinių ne
sutikimų reikšmę buvo 

be pamato 
Chicagos DRAUGIU duota

me pasikalbėjime kan. F. Ka
počius griežtai užginčija spėji
mus, kad pakeitime turėjo įta
kos nuomonių skirtumai tarp 
politinių katalikiškų grupių. 
Delegatūra — dabar Sielova
dos Tarnyba — visada buvusi 
ir pasiliekanti nuošaliai nuo po
litinių reikalų. 

Vatikano nusistatymas bu-
vęs |r likęs lietuviams palan-
lus. * Tik lietuviai ne visada 
pasirodą gana dėkingi. 

Tarp ko kita šiame pasikal
bėjime nurodyta, kad lietuvių 
kunigų sudaromi metrikacijos 
aktai bus surašomi ir atskirai 
vedamose lietuviškose metrikų 
knygose. Ištraukos iš lietuviš
kųjų knygų turėsiančios vieno
dos galios, kaip ir iš vokiškųjų. 

KRAVČENKO BY
LA SU KOMUNIS
TAIS PARYŽIUJE 

(Mūsų korespondento Paryžiuj#! 
Pereitame numeryje jau d*»v 

vėme straipsnį apie Kravčen-
ko bylą Paryžiuje. Byla jau 
įpusėjo ir kasdien kelia vis di
desnį susidomėjimą. Iki šiol 
apklausinėti mažesnieji Krav-
čenko ir komunistinio laikraš
čio "Les Lettres Francaises" 
liudininkai. 

Komunistai nori įrodyti, kad 
Kravčenko esąs amerikiečių 
šnipas, knygą "Aš pasirinkau 
laisvę" ne pats parašęs, pats 
Kravčenko esąs išdavikas, že
mos moralės žmogus ir pan. 
Jie nesigaili teisme žemų pro
vokacijų ir tiesiog melo, prieš 
ką vieną dieną Kravčenko net 
su jaudinančiu pasipiktinimu 
protestavo. 

Kravčenko liudininkai — tai 
daugiausiai tremtiniai iš DP 
stovyklų Vokietijoje, patys sfe 
vo kailiu pergyvenę baisųjį 
Stalino rojų. Kai kurie liudi
ninkai davė tiesiog sensacin
gus parodymus. Tarp jų kal
bėjo Ukrainos kaimietė Mar-
čenko Olga, kuri iš bolševi 
kalėjimo pabėgo per langą, kar
tu gelbėdama tik ką nesenai 
užgimusį savo vaiką. Ji papj^ 
šakojo savo kančias sovietų ii-
trėmime ir ilgų metų badf. 
Karui prasidėjus ji buvo pa
skirta dirbti į pavojingiausia® 
sritis, kur pateko vokiečiams, 
kurie ir toliau nelaiminguosius 
Stalino vergus persekiojo. 

Buvęs inžinierius Kyselo pa
pasakojo, kaip jis savo akimis 
matė Sibire žmones mirštant 
iš bado ir šalčio. 40 laipsnių 
šaltyje nelaimingi Sibiro kan
kiniai turi pusplikiai ir pusba
džiai dirbti sunkiausius dar
bus. 

Ivan Krevsum, ukrainietis 
ūkininkas, jau 1930 metais bu
vo bolševikų agentų suimtas ir 
33 paras šaltame, užkaltame 
vagone vežtas iki Vladivosto
ko, kur pusė jo draugų netru
kus išmirė nuo šalčio ir bado. 

Ukrainietis Silienko papasa
kojo apie negirdėtus baisumus 
Ukrainoje, kur vienu metu net 
30 nuoš. gyventojų išmirę ba
du. Bolševikinė valdžia nieko 
nedarė, o laukė, kad tik dar 
daugiau žmonių numirtų. Mat, 
maskoliams būtų lengviau už
valdyti visą Ukrainą. Kurie 
spėjo nuo bado išsigelbėti, tuos 
bolševikai čiupo ir vežė Sibi
ran ... 

Prancūzė Lalauze praleido 
45 metus Rusijoje ir su šiurpu 
atsimena bolševikus. Ji dabar 
senutė ir sako: "šitame teisme 
Jūs visi man lyg vaikai. Aš 
noriu tad Jums papasakoti, kas 
yra Sovietų Sąjunga". Ji kal
ba ilgai ir jaudinančiai ir su 
ašaromis linki "jauniems vai
kams" baisiojo Stalino rojaus 
nematyti ir nepergyventi. 

Panašiai kalbėjo visi Krav
čenko liudininkai. Prieš išsiun
čiant šį laišką, prieš Kravčen
ko allbėjo amerikietis žurnalis
tas žydas Kahn ir anglas par
lamentaras Zilliacus. šios sa
vaitės bėgyje kalbės buvusi 
Kravčenko žmona Gorlova, da
bar žmona sovietų generolo Ru-
denko, buvusio Kravčenko še
fo Amerikoje ir vėliau sovietų 
teisėjo Niurnbergo byloje, o 
pastaru metu sovietų koncen
tracijos lagerio Vokietijoje — 
Buchenwalde viršininko... 

Apie tai kitame num. (z) 

m 
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•SIELA LAGAMINE — J. 
Švaisto 12 apsakymėlių, 

144 pusi. Kaina 80c 
•LIKIMO KELIU — Alės 

Rūtos-Nakaitės 13 apsa
kymėlių, 140 pusi. Kaina 80c 

•LIETUVOS ŽEMĖLAPIS r < 
—kur pažymėta visi Lie
tuvos miesteliai. Kaina 50c 

•LIETUVOS VYTIS—gra- % 
žiai pagamintas Lietuvos 
herbas. Kaina 50e -
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D I R V A  

VINCAS RASTENIS—Editor Redaktorius 6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

ĮLaisvoji valanda 
Ar dar bus Lietuva nepriklausoma? 

P\EVINTĄ kartą minime Lietuvos' nepriklausomybes 
sukaktį su tokiu klausimu: Buvo Lietuva nepri

klausoma, bet ar vėl bus? 
Nors ir pasakyta, kad palaiminti* kurie neregejo, o 

įtikėjo, tačiau tikėjimas yra tvirtesnis, jeigu paremtas 
"žinomais faktais ir iš jų padarytomis nuosekliomis išva
domis. 

* * 

^tsimenam, kaip pirm% kartą Lietuvos nepriklausomy
bė buvo atgauta. 
Tada Lietuva^ buvo pergyventai 120 metę Rusijos 

valdžioje. O prieš tai buvo unijos su Lenkija laikai. 
Lietuvoje nebebuvo nei vieno gyvo žmogaus, kuris 

butų pats atsiminęs arba bent butų matęs žmogų, atsi
menantį tokius laikus, kada Lietuva nebiwo rusų val
džioje. 

Tik prieš trumpą laiką buvo atsiradusi svajonė apie 
senus Lietuvos laikus, bet reta buvo sutikti tokią drąsią 
minti, kad. Ėr-vii lietuviai gali buti šeimininkai savo 
krašte. 

• * 

TAUTOS FONDAS 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi

n i m o  K o m i t e t o  a t s i š a  ū k i m e  
skaitome: 

"Lietuvių tautos laisvės ko
va reikalauja nemažai ir" mate
rialinių išteklių. Atsirandant 
vis naujiems uždaviniams Tau
tos Fondo išlaidos didėja, o pa
jamos dėl vykstančio tremtinių 
kilnojimosi mažėja." 

ties paskutiniais 

"fik įpusėjus anam karui drąsesnės galvos įsileido min
tį apie nepriklausomybę. Bet jai pasiekti reikėjo ei

ti ir klabenti duris tų žmonių, kurie lėmė politiką, kurie 
tačiau nei girdėti daugumoje nebuvo girdėję, kad yra 
t®kia lietuvių tauta. 

Ir kiek maža tebuvo lietuvių, kurie galėjo eiti ginti 
Lietuvos siekimų. Kiek tebuvo išviso mokančių susikal
bėti svetimomis kalbomis? O kiek buvo turinčių prity
rimo diplomatiniuose santykiuose? Tokių ir negalėjo 
buti, nes juk visi buvo tik svetimų pavaldiniai... Ne
matytais keliais teko jiems pradėti vaikščioti... 

Vien tomis jėgomis kova negalėjo buti laimėta. Tą 
kovą laimėti padėjo palankiai susidėjusios aplinkybės. 

* # 

Q dabar? Dabar musų tautos jėgos nesulyginamai iš
augo. Šiandien nėra Lietuvoje žmogaus, kuris neat

mintų ir nežinotų, kad lietuviai gali buti ir buvo šeimi
ninkais savo krašte. Lietuviai jau visi moka buti savo 
krašto šeimininkais. 

Dabar svetimuose kraštuose kraštuose* turime tuk-
itančius lietuvių, kurie vienu ar kitu buduarą savo tė
vynės ambasadoriai. Diplomatinėje ir tarptautinėje 
propagandos srityje turime prityrusių ir gabių pajėgų, 
žinančių kelius pas pasaulinės politikos galiunus ir ne 
pirmą kartą su jais susitinkančių.. 

Ir Lietuvos vardas pasaulyje šiandien jau nėra ne
girdėta naujiena: Amerikos lietuviai geriausiai gali pa
liudyti skirtumą tarp dabarties ir anų laikų. 

Dar daugiau: mes tebeturime pačios Lietuvos vals
tybės įstaigų, respektuojamų ir pripažįstamų galingiau
siuose pasaulio kraštuose. 

» * 

•pieša, ir priešinga jėga šiuo metu yra stipresni, negu 
tada. Bet kas ne aklas, tas mato, kad pasaulis taip, 

kaip dabar yra, negali pasilikti ir nepasiliks. 
Tik tada reiktų pamesti ar- ilgiems laikams atidėti 

Lietuvos viltį, jeigu butų matyti, kad už laisvę stojanti 
pasaulio pusė nuleido rankas ir nebeturi jėgų. 

Kol matome, kas darosi, turime pamato ne aklai, o 
faktais pasiremdami tikėti, kad turi dar ateiti pasauly 
rimtų permainų valanda, kuri atneš naują galimybę Lie
tuvai atgauti savo teises. Ir tada Lietuva jau bus pasi
ruošusi nesulyginamai geriau, kaip pereitą kartą. 

Ar tikrai tokia valanda ateis? 
O ar gali ji neateiti? 
Štai dėl ko tikime, kad Lietuva dar bus nepriklau

soma. Prisiminkime dar kartą A. Smetonos žodžius, ra
šytus ano karo metu, kada Lietuvos nepriklausomybės 
mintis buvo dar mažiau įtikėtina, negu dabar: 

"Reikia tikėti ne vien dėl to, kad butų lengviau ken
tėti, bet ir dėl to, kad yra pamato tikėjimui". 

Už diplomatinių uždangų 
f rumpos žinutės apie diplomatų šių dienų susitikimus 

ir pasitarimus nedaug sako. Bet sugretinus jas vie
nas su kitomis, atrodo, kad kaip tik šiuo metu už diplo
matinių uždangų darosi kažin kas gal ir labai svarbu. 

Šiaurės Atlanto sutarties reikalu pasitarimai vyk
domi labai skubiai. Skandinavija susirupino ir skubi
nasi vienaip ar kitaip susitvarkyti savo apsigynimo klau
simą. Dėl Švedijos noro pasilikti neutralia, Skandinavi
ja savo tarpe nesusitvarkė. Norvegijos atstovas atvyko 
čia ir tiesiai klausia — ar galite mus tuč tuojau apgink
luoti? 

Demokratinės tvarkos krašte sunku į tokius klau
simus greit atsakyti. Reikia daug ko atsiklausti, daug 
išsiaiškinti. Bet skubinama išsiaiškinti ir, regia, net į 
formalumus norima numoti ranka, kad tik greičiau bu-
tl| nuspręsta — taip ar kitai. 

Tuo pačiu mętu Washingtone vyksta Armijos Šta
bo (ar štabu?) pasitarimai, į kuriuos iškviestas ir Ei
senhower. Jau yra gandu, kad Amerikos politikos ir 
karo vadai mano, jog geležinę uždangą reikia nustumti 
į bent prieškarinę vietą dahar, nes dabar arba netrukus 
tai esą dar galima padaryti. 

Kas istikrųju išlys iš užu diplomatinhf uždangų, 
sunku jspeti, bet kad už jų dabar daug kas darosi, tai 
Mm abejojimų. 

Sustokime 
Žodžiais! 

Kas tai yra Tautos Fondas? 
Tai fondas Lietuvos laisvės 
bylos vedimui finansuoti. 

Kodėl jo pajamos mažėja 
dėl tremtinių kilnojimosi? 

čia gal ir bus netikėta nau
j i e n a  d a u g e l i u i  a m e r i k i e č i ų  
skaitytojų. Tas fondas žymia 
dalimi buvo sudaromas iš 'Su vyru 

p a č i ų  t r e m t i n i ų  m o k e s č i ų .  
Tremtiniai, kurių tik maža da
lis turi uždarbį, ir tą patį la
bai menką, kurių daugumas 
be jokio uždarbio yra priversti 
gyventi iš pašalpinių duoklių— 
tie žmonės gera valia sutiko 
išsižadėti savo ir taip menko 
kąsnelio dalies ir yra apsidė-
ję mokesčiais (taksais) Tau
tos Fondui. 

Ar tai nieko nesako mums, 
čia gyvenantiems ir savo per
teklium besididžiuojantiems? 

* * 

Tremtinių ekonominis gyve
nimas paskutiniais laikais dar 
labiau pablogėjo. Nemaži jų 
būriai iškeliauna į įvairius 
kraštus. Jie negalės Tautos 
Fondo finansuoti. 

Mums, Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams, priklauso per
imti šitą reikalą. Amerikos 
Lietuvių Tarybos pask e 1 b t a 
rinkliava duoda tam progą. Juk 
mums nebus sunkiau tą pada
ryti, negu tremtiniams buvo— 
ar ne tiesa ? 

Mūsų svečiams, čia besilan
kantiems Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto atsto
vams turime parodyti, kad su
gebame tą padaryti ne blogiau 
už tremtinius, tai yra — pa
remti Tautos Fondą tiek kar
tų daugiau, kiek kartų gerinu i 
už tremtinius gyvename! 

Įvykęs faktas... 

T. B. iš Chicagos pasipikti
no, kad parašiau apie mūsų 
baltimorietį lietuvį, radusį sau 
gyvenimo draugę Berlyne... 

A, kad tokių žinių nutylėji
mas apsaugotų mūsų tautą nuo 
nykimo, tai ne tik jas nutylė
čiau, bet ir kitus drauge su T. 
B. drausčiau nuo jų skelbimo. 

Bet... "Those Lovely Lithu
anians" išteka už garsių ir ne
garsių kitataučių, o "Those 
Handosome Lithuanians" irgi 
neatsilieka... O apie juos ir 
rašom, ir sveikinam, ir laimės 
linkim. .. Koks skirtumas, ar 
žmona ne lietuvaitė iš čia, ar 
iš Berlyno? 

Kartą Pennsylvanijoje tėvas 
žadėjo nušauti savo dukterį ir 
jos išsirinktąjį, jeigu ji už jo 
ištekėtų. Bet ji vis vien slap
tai susituokė ir paskui atėjo 

pas tėvą, atsiklaupė 
abu ir prašo palaiminimo. Tė
vas staiga pašoko ir išbėgo. 
Jie nusigando, manydami, kad 
tėvas išbėgo šautuvo atsinešti 
ir šaudys... Bet tėvas grįžo 
su bonka, sakydamas, "Išsiger-
kim už jūsų laimingą ateitį!" 

Taigi ir aš — labai pritariu, 
kad mūsų lietuviai vestų lie
tuvaites, bet jeigu kitaip, iš
eina. .. nešaudau jų, o linkiu 
laimės. 

G. Aidelis, Baltimore, Md. 

katalikas gali ginti protestantų teises, kai jos 
esti skriaudžiamos. 

« * * 

Rūpinantis abiem tikybos organizacijos pu
sėm (viduj a ir viršų ja) ir tuo tikslu buriantte 
draugėn, reikia mokėjimo išlaikyti pusiausvyrą. 

Reikia saugoti, kad bažnyčia nenustotų s$* 
vo teisių viešame gyvenime," ir kad jon neįsi-

To dvejopo pavojaus išvengsime ant pla
taus krikščioniškos doros pamato. Katalikybi 
ne apsiaustas lietuviškumui ir lietuviškumas ne 
apsiaustas katalikybei. Viena ir antra sąvokm 
yra du atskiru dalyku. 

* 

Taip kalbėjo 
Kudirka...  

Rel!gin€s pažMros neturi kliudyti bendrai 
dirbti tautos labui 

Kas norėdamas nuspręsti žmogaus vertę, v .v ... 
neklausia nuo jo tikėjimo paso, o žiūri tik ant ̂ praustų žemiškų reikalų 
darbų, palikdamas žmogui sąžinės liuosybę, tam 
ištikro labai įstabu išgirsti, kaip mūsų "tikintie-
jie" absoliutiškai sprendžia, kad "netikintiejie" 
negali būti gerais žmonėmis. 

Kam teko matyti ir pažinti daugiaus svieto, 
tai tikrai pateko atrasti "netikinčiųjų" žmonių, 
kurie savo pasielgimu, gerais darbais, visai ne
duoda apsilenkti "tikintiesiems". 

Jeigu "tikintiejie", gerai darydami, remia 
savo darbus ant tikėjimo, tai "netikintiejie", ge
rai darydami, taip gi turi turėti savo pamatus, 
ant kurių remiasi jų darbai. Argi gali vieni ant 
kitų šnairuoti, vieni kitiems išmetinėti ir per 
prievartą siūlyti savuosius pamatus? Negali, 
jeigu nori būti teisingais. Jeigu du kaimynai, 
gyvendami ant vienokio lauko, o tik vartodami 
kitokius ūkės įrankius, gauna vienokį užderėji-
mą, ar gali viens kito įrankius darkyti ir sprau-
sti savuosius? Ne. Gali būti, kad persimainę 
įrankius, gautų menkesnį užderėjimą. O tik 
doros ūkė turi kur kas daugiaus liuosybės, tik 
tikėjimas, tai dalykas ne prievartos, o sąžinės. 
Kad norite tikėti — tikėkite! Tiktai žiūrėki
te, kad jūsų darbai būtų geri! Kad nenorite ti
kėti — netikėkite! Tiktai žiūrėkite, kad jūsų 
darbai būtų geri! 

Man rodosi, šitaip reiktų žiūrėti ant tų da
lykų mums visiems, kurių rūpestis, ne kelti vai
dus tarp "netikinčiųjų" ir "tikinčiųjų", o tik kel
ti lietuvystę, ginti tautos teises. Taip supranta 
ir Gr., tarydamas tame pat Nr. "Vienybės", p. 
552: "Tikėjimas gali pasilikti pas kiekvieną žmo
gų nekliudytas, o tautiškuose dalykuose visi 
dirbkime išvien". Labai teisinga pažvalga. Ant 

Ieško ir... neranda 

VILNIS skelbia, kad streikų 
draudimas yra nedemokratiš
kas. ' O nori įtikinti, kad de
mokratiškiausias kraštas yra galo, bešluostant su tikėjimu visokius užkam-
sovietai, kur ne tik streikuoti, plus, galima jį diktokai suteršti — reiktų kai 
bet ir pagalvoti apie streiką kapn ir tai atsūointi., 

(Iš 1893 m. VARPO 5 tir.) 

• • 

darbininkui negalima! Ir dar 
jie ieško kvailių, kurie patikė
tų sovietų demokratiškumu? 

K. G., Cleveland, Ohio. 

Sugautas melagis visada mur
ma panosėj 

Bimbos Molis irgi jau "pa
leido" jo "pakartą" Drazdaus-
ką, bet privapaliojo apie viską, 
pradedant Jurgėlos ordinais, 
baigiant Krupavičiaus barzda. 

Sakytum, vyreli, verčiau: 
pamelavau, griešnas ... 

J.G., Brooklyn, N.Y. 

D A R B I  

Kyla debesys juodų dulkių, 
Tarška, ūžia kasyklų mašinos. 
Bet kodėl kartais buna gratidu 
Vakarykščias dienas prisiminus? 
Kopia saulė kas kart vis aukščiau • 
Ir sustingsta žydriame zenite 
Kaip senai aš Tave bemačiau, 
Mano džiaugsmo, užuomaršos Ryte! 
Krypsta akys į šiaurę dažnai, 
Ant kastuvo sunkiai parimus. 
Rodos, kad užsitęs amžinai 
Ši diena, šis apkartęs laukimas. 

Juozas Mikštas. 
Yollourn angl. kasyklos, 48, I, 26. 

* 

TU ATĖJAI 

Tu atėjai v į mano sielą 
Kaip šiltas saulės spindulys, 
Ir, rods, ji niekad tarp šešėlių 
Kelionės girioj nepaklys. 
Tu atėjai Į mano kraują 
Kaip tyras vasaros dangus, 
Ir vėl jis bėgs upe iš naujo, 
Kalnų papėdėj neuždus. 
Tu atėjai į mano širdį 
Ir švieti saule pro miglas, ( 

Ir iš nakties sapnų pakirdu® 
Ji visą dieną saulėj plaks. 

Bėru, Brazdžionis 

Ir taip kalbėjo 
Smetona...  

Ar regilija privatinis reikalas? 

Argi religija privatinis dalykas, kaip, saky
sime, mano ar kitų namų reikalai, mano ūkis, 
mano asmens rūpesčiai, kurie gali kitų ir ne 
liesti ? 

Rimčiau pažvelgę gyveniman, matome, jog 
tai netiesa. Religijos reikšmę junta ne vienas 
kas, bet gangreit visi. 

Yra svarbus mūsų reikalas Dailės ir Moks
lo draugijų namai. Jau kelinti metai skelbiama 
jiems aukų rinkliava, o viso lig šiol tesurinkta 
keliolika tūkstančių rublių. Tuo tarpu menkutė 
parapijėlė per kelerius metus viena surenka to
kią sumą naujai bažnyčiai statyti iš vienos sa
vo apylinkės, visai nesišaukdama tautos. Jau 
tas jautrumo laipsnis rodo, kad tikyba visuome 
nės dalykas, kuriuo gyvena didžioji dauguma 
žmonių. 

Visuomenės pažymį religijai pripažįsta gan
greit visas pasaulis, duodamas laido jai plėto
tis teisės pamatais. 

(Iš 1912 m VILTIES 141 nr.) 
* # # 

Pažiūrų kova įsibriovė ir politikos sritin. 
Paaiškėjus, kad netikinčiosios srovės siekimai 
susikerta su bažnyčios reikalais ir reikalavimais, 
kad daugelyje klausimų, lytinčių bažnyčios tei
ses, lietuvių visuomenės vadai nesutiks savo 
nuomonėmis, kai kurie tikybinės organizacijos 
šalininkai ėmė truputį kitaip žiūrėti ir į politi
kos atstovo privalumus, ėmė iš jo reikalauti, 
kad jis butų ne tik gsras politikas, bet drauge 
ir geras katalikas. Tuo, vadinasi, buvo pažymė
ta, jog bažnyčia ir religinės organizacijos šiaip 
ar taip susisiekia su visuomenės ir politikos gy
venimu. 

Tiesa. Tik klausimas, kaip ir kuriame daik
te susisiekia? Reikia išaiškint. 

Pamėginsime. Bažnyčia ir tikybinės bfga-
nizacijos gyvena dvejopomis normomis. Vidaus 
gyvenimą tvarko doros dėsniai, kurių sankcija 
yra sąžinė, o ne prievarta iš viršaus. 

Tačiau yra ir materialinė bažnyčios pusė. 
Tiems santykiams veda ribas teisė. Vadinasi, 
visuomenės ir valstybės gyvenime bažnyčia tiek 
susiduria su politika, kiek ši liečia jos teisę. 

Pavyzdingas, bet neišmanąs mokslo, be iš
kalbos katalikas bus prastesnis atstovas už iš
kalbingą, nors ir ne kiek pamaldų advokatą, 
kurs užjaučia katalikybę ir prireikus už ją stoja. 

Krikščionių įsitikinimo atstovas, kad ir ne-

Nors mes stovime ant krikščionybės pama
to, tačiau politikoje nestengiame ant jo sutilp
ti su visais savo reikalais dėl daugelio priežas
čių. Visų pirma dėl to, kad katalikai ne vieno
dai permato politiką. Vieni yra konstitucinei 
monarchijos, kiti parlamentarizmo šalininkai 
vieni šitaip kiti kitaip norėtų visuomenės luom^f 
santykius suprasti, vieni ant plataus, kiti ant 
siauresnio demokratinio pagrindo stovi ir tt. 
Lietuvių reikalai (ūkis, prekyba, švietimas, mok
slas) savo skaičium ir stengrumu praneša skir
tingą bažnyčios reikalą, kurs yra tik viena dalis 
iš visų tautos reikalų. 

Jei politikos organizacija, pabrėžusi savo 
programoje krikščionybę, norėtų duoti jai tiky
binio (konfesinio) pobūdžio, tai ji eitų rungčio
mis su bažnyčia ir gal ne kartą jai prieštarautų. 
Arba galėtų ir taip atsitikti: tokia politikos orga
nizacija nustotų savaimės ir nejučiomis pakliū
tų artimon dvasinės vyresnybės priežiūron. Tuo
met bažnyčios organizacija, subjektyviai vertin
dama politikos atstovo gerumą katalikybės at
žvilgiu, pakeliui svarstytų ir kitus jo privalu
mus; tuomet nuo jos labai daug priderėtų ir at
stovo parinkimas. Bažnytinės organizacijos įsi
kišimas rinkimuosin prieštarautų demokratizmo 
dėsniui, kuriuo privalo visuomenė savitai spręs
ti rinkimų klausimą. 

Be to, konfesinio pobūdžio partija neišlik-
tų sveika Lietuvoje. Kad ir religinga mūsų vi
suomenė, ji nemėgtų iš viršaus jai teikiamo at
stovo. 

Konfesinės partijos pobūdis b6tų tiesus lif
tas Į klerikalizmą, kurio lig šiol dar nebuvo lie
tuviuose ir kurio reiktų vengti, nes jis susilp
nintų mūsų tautą. * 

Tačiau intimus religijos gyvenimas prasi
deda tik pačiame bažnyčios bendravime, čia 
pasireiškia visiška jos atstovų teisė ir prieder
mė žiūrėti, gas geras ir kas prastas bažnyčios 
narys. (Iš 1912 m. VILTIES 143 nr.) 

« # * 

• Bažnyčioje sutilpsta aristokratas su demo
kratu, lobingas žmogus su vargdieniu ir tt. Bet 
kada ton dvasios sritin įsipainioja ir koks že
miškas reikalėlis, jis sudrumsčia rimties san
tarvę ir toje šventoje vietoje: lietuvis nebesu-
tilpsta vienoje bažnyčioje su lenku, čekas su vo
kiečiu. Ir čia matome "drąsiai keliant katali
kystės vėliavą" ir vienoje ir antroje pusėje, gi
nantis ta vėliava prisidengus, kaip kokiu skydu, 
ginantis kataliką nuo kataliko. Ispanų katali
kų vyskupai laimino ispanus, kad įveiktų Ame
rikos kariuomenę, amerikiečių katalikų yysku-
pai laimino savuosius, kad įveiktų ispanus. Vo
kietijos katalikų partijos ir jų spauda, gindama 
vokiečių interesus, smerkia prancūzus ir kreitė-
ja užpulti juos. Tą pat daro ir prancūzų kata
likai vokiečių adresu. 

Ir jei ištiktų karas tarp tg abiejų tautų,', 
tai vienoje pusėje būtų katalikai prancūzai su 
savo nekatalikais kompatriotais, antroje — ka
talikai vokiečiai su savo nekatalikais tautiečiais. 
Vadinasi, jei kiltų pavojus tėvynei, katalikui 
būtų artimesnis savo tautos žmogus, kad ir pro
testantas ar liberalas, nekaip svetimtautis ka
talikas. 

Taigi ir ekonomijos srityje: katalikas dar
bininkas streikuoja prieš kataliką darbdavį, 
nors religijos ir su ja rišamos kultūros dirvoje 
jie eina iš vieno prieš pirmeivį darbininką ir 
pijrjjąaivį darbdavį. 

« * 

Nereikia versti ekonomijos ir kultūroj įs
taigų katalikybės ar pirmeivybės propagandos 
organizacija. Kaip tik būtų kuo nesveikiausia 
katalikybei ir toms įstaigoms, jeigu jos būtų 
sunaudojamos ne tam, kam taisomos. Jei po 
katalikybės dangtimi būtų padaryta kokia suk
tybė, tai ir jos obalsis nustotų vertės. 

Kooperacijos vedėjai gali būti visur katali
kai, bet kas žino, ar jie geri būtų finansistai ir 
prekijai. 

Jeigu šiandien yra dar "pirmeiviškų" ir 
"katalikiškų" kooperacijų ar draugijų, tai tik 
rodo, kad jos neišmano savo tikslo, darbuojasi 
ne tam, kam yra pasižadėjusios darbuotis, ir 
vargu ar jos ilgai patvers, tokiais obalsiais va-
dovaudamosios. Iš tiesų: Ar galiu aš pasitikėti 
ta įstaiga, kuri pasižada pirmoj vietoj dėti eko
nomijos reikalą, o ištikrųjų deda katalikybę ar 

katalikas, gali ginti katalikų teises lygiai, kaip pįroieivybę? «. (Iš 1913 m. ^ILTIES 43 ar.) 
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Tautosaka arba folkloras Amerikoje 
Per mažai įvertin tas mūsų tartas 

Rašo Jr. Jonas Balys. 

N e p riklausomoje Lietuvoje 
kiekviena kaimo moterėlė žino 
I©, kas yra tautosaka. Po vi-' 
8% apylinkę paeidavo gandas, 
kad štai tokia ir tokia kaimo 
dainininkė arba muzikantas bu-
Vt> iškviesti į Kauną, dainavo 
arba griežė f mašinas, kurios 
plokšteles (rekordus) padarė. 
Ne vienas ir per radiją pasi
garsindavo. 

"žiūrėkit# JK net per radiją 
dainavo", — 

eidavo gandas p*r vf«ą parapi
ją. Ir nedaug teliko tokių vie
tų, iš kur kas nors nevažiavo 
J Kauną, pakviestas Lietuvių 
Tautosakos Archyvo, arba kur 
Beapsilankė tautosakos rinkė
jas, iki įkyrumo klausinėdamas 
apie visokius dalykus, turin
čius ryšio su mūsų senove ir 
Tautos kūryba. Ir taip buvo 
surinkta apie pusė milijono 
tautosakos dalykų, vienų plokš
telių per 1,200, su keliais ir 
net keliolika dalykų kiekvieno
je. Nemaža ir knygų buvo iš
leista, pačios tautosakos ir jos 
nagrinėjimų. Profesoriai ir stu
dentai mokėsi ir tyrinėjo tau
tosaką mūsų Universitete, ku
riame 1934 metais buvo įvesta 
specialiu katedra šiam reikalui. 

Amerikojė tautosakos dalykai 
irgi nėra naujiena 

Senesniais laikais buvo išlei
sta net nemaža tautosakinių 
knygų. J. Paukštys jau 1887 
m. išleido knygą "Lietuviškos 
dainos iš visur surinktos", ku
rios antras leidimas buvo J. 
Burbos išleistas 1893 m. Tai 
nemaža 496 psl. knyga, jos at
spausdinta buvo 3,000 ejpeli-
pliorių. Panašių leidinių yra ir 
daugiau: "Lietuviškas Daino-
rius", "Yvairios Dainos" ir kt. 
"Lietuviškas Pasakoris" buvo 
iSleistas D. Bočkausko 1998 m. 

žinoma, paminėtose knygose 
yra visa ko: ne tik liaudies dai
nų, bet ir žinomų poetų eilė
raščių, ne tik lietuviškų, bet 
ir kitų tautų dainų ir pasakų 
vertimai. Tačiau visa tai ro
do, kad mūsų lietuviai tokias 
knygas mėgsta, jų išėjo net po 
kelis leidimus ir šiandien ne
lengva begauti, nes senai iš
parduotos. 

leidžiamame žurnale "Viltis". 
Visa tai gerai, bet to maža. 

Amerikonai irgi gana daug 
dirba folkloro srityje 

Kasmet išleidžiama daug 
knygų, šalia didelės ir sqpos 
"American Folklore Society" ir 
jos žurnalo, yra dar visam® 
krašte daug vietinių folkloro 
draugijų, kurios veikia ir lei
džia #savo žurnalus visuose di
delio kontinento kraštuose: Ka
lifornijoje, New Yorke, Flori
doje, Indianoje, Illinois, Ten
nessee. 

Atskiros tautybės Amerikoj 
irgi turi savo tautines folkloro 
sąjungas, leidžia knygas, žur
nalus ir pan. Yra sambūriai 
vokiečių, ispanų, negrų, indi jo
nų, žydų ir čigonų folklorui 
rinkti, spausdinti ir tyrinėti. 
Tiesa, dar nei viename Ameri
kos universitete nėra savaran
kiškos folkloro katedros, nors 
yra garsių specialistų. Tauto
saka vis dar prijungta prie ki
tų mokslo dalykų, kaip buvo 
Europoje prieš 30-40 metų, bet 
reikia manyti, kad ir Jungtinės 
Valstybės greit paseks kitus 
kraštus. Pietų Amerika irgi 
neatsilieka. Labai išvys t y t a 
yra folkloro veikla prancūziš
kai kalbančioj Kanados dalyje. 

Kas gi mums lietuviams 
reikėtų daryti? 

. Senesnio amžiaus žmonių, gi
musių Lietuvoje ir žinančių 
tautosakos, Amerikoj daug ne

rasime, nors nereikėtų praleis
ti progą šį-tą užrašyti, jeigu 
tokia kur pasitaikytų. Užra
šyti bet neatspausdinti mūsų 
tautosakos turtai pasiliko ana
pus geležinės uždangos. . 

Galiu prisipažinti, 

kad išsigabenau tik vieną če
modaną rankraščių. Tai per 
eilę metų iš tūkstančių tarpo 
atrinkta pirmaeilės vertės me
džiaga. Visur ją tampiau kar
tu su savimi: per visus dažnai 
b e v i l t i š k a i  a t r o d a n č i u s  b ė g i -
mus, evakuavimus, bombarda
vimus ir nesuskaitomus lėktu
vų aliarmus. Nekartą vidur
naktį lėktuvams ūžiant ir si
renoms kaukiant čiupdavau į 
vieną ranką "boksą" su tauto
sakos rankraščiais, į kitą savo 
miegančią dukrelę — ir į slėp
tuvę. Nekartą byrėjo langai, 
degė namas, bet pasisekė gy
viems išlikti ir tautosaką išsau
goti. Dabar sukroviau ją sau
giame krąšte į geležinę spintą, 
kur amerikonai laiko dolerius, 
bonus ir brangenybes. Man tai 
didžiausias turtas, ne tiek ma
no, kiek visos negailestingai 
n a i k i n a m o s  l i e t u v i ų  t a u t o s ,  
kaip ryškiausias jos gyvastin
gumo ir tautinės kultūros pa
sireiškimas. 

Tačiau negi kikyši ją visą 
laiką po užraktu 

Kiekviena proga ir įvafrfo-
mis kalbomis paleidžiu jos nors 

Rimčiausi tautosakos veikalai, 

išleisti Amerikoje, buvo Dr. J. 
Basanavičiaus rinkiniai: "Ož
kabalių dainų" dvi knygos ir 
net septynios storos knygos 
įvairių lietuviškų pasakų. (She
nandoah, Pa., ir Chicagoje, 
1898-1905). Jo "Lietuviškos 
pasakos yvairios" susilaukė net 
keturių leidimų, paskutinis iš 
ėjo Kaune 1928 m. Ir dar po
ra vertingų leidinių reikia pa
minėti, tai šimtakojo (kun. J. 
Csapliko) "Trakiečių dzūkų dai
nos" (1899) ir K. Jurgelionio 
"Mįslių knyga" (1913). Dide
lis kultūrinis darbas buvo at
liktas amerikiečių lietuvių, iš
leidžiant šias knyga#. 

Tačiau nereikia manyti, kad 
jau viskas padaryta 

Tai tik gera pradžia. Mūsų 
tautosaka yra tiek gausi 
įvairi, kad sudėjus krūvon vi
sus atspausdintus dalykus gau
nasi tik maža dadelė to, ką 
mes turime surinkę. Be to, pa
minėtų leidinių paruošimas ir 
sutvarkymas nebeatitinka šii į 
dienų reikalavimų. Dabar tau 
tosaka nebelaikoma tik kaip 
medžiaga "lengviems pasiskai 
tymams", bet pasidarė rimtas 
mokslas apie Tautos praeitį ir 
jos kultūrą. Kasdieniniame šių 
dienų gyvenime tautosaka irgi 
randa vietos bei pritaikymo 
Sakysim, Amerikoje mūsų tau 
tosaką, daugiausia liaudies šo
kius, populiarina savųjų ir sve 
timųjų tarpe Vyt. F. Beliajus 
®avo pasirodymais ir angliškai 

UŽSIPRENUMERUOKIME 
LIETUVIU KALBOS VADOVĄ 

Lietuvių, Kalbos Instituto vyr 
i —i- ^ ^ i c 61® kalbame apie IIETUVIŲ 

KALBOS VADOVĄ,-j kuris ir 
savo stambumu (api?/ 30 spau
dos lankų), ir spaudmenų įvai
rumu, ir kirčiuotomis raidėmis 
sunkino išleidimo darbą ir su-
d&ro tokias stambias išlaidas, 
tūrių joks atskiras leidėjas da
bar pakelti negali. O gimtosios 
talbos vadovo mums reikia. 

Jei reikia, tai turime ir žūt
būt išspausdinti. Todėl švieti
mo ir Kultūros Taryba, supras
d a m a  t o  r e i k a l o  s v a r  b u m ą ,  
iviečia visą mėsų bendruomenę 
prisidėti prie tos reikšmingos 
mygos išleidimo. 

čia negalime tos knygos pa
vaizduoti visiškai aiškiai. Ta
čiau duodame duomenų, iš ku
rių kiekvienas galės, susidary
ti sau apytikrį vaizdą. 

1. Lietuvių Kalbos Vadovas 
nėra nei mokyklinė, nei prak
tinė įprasto pobūdžio gramati
ka, kurią reikia "kalti". 

2. To Vadovo tikslas—duo
ti mūsų bendrinei rašomajai ir 
šnekama j ai kalbai taisyklingu
mo gaires. 

3. Todėl Vadovo programi
niais dalykais eina: 

I (teorinėje) dalyje. (166 ma
šinraščio psl.)—a) garsų dary
ba ir tartis, b) rašyba ir rai
dynas, c) rašybos rūšys, d) 
garsų rašyba, e) didžiųjų ir 
mažųjų raidžių rašymas, f) 
žodžių dalių kėlimas, g) žodžių 
rašymas kartu ir skyrium, h) 
svetimybių rašymas ir i) san-
trupos; toliau duodama: j) kal
bos dalykai, k) skyryba lir 1) 
kirtis ir prigaidė; • 

II (žodinėje) dalyje (apie 
1000 mašinr. psl.)—lietuviškų 
ir svetimų žodžių didelis rinki
nys, kuris pavaizduoja: a) var
totinus ir nevartotinus žodžius, 
b) taisyklingą žodžių rašymą, 
kaitymą, tarimą, kilmę, trum
pinimą, c) netaisyklingus žo
džių vartojimo atvejus, d) žo
džių darybos priemones (prie
sagas ir priešdėlius) ir kt. 

Taigi čia turime knygą, ku
rios nereikės "kalti", bet į ku
rią atvejų atvejais teks žiūrė
ti — o kaip aš turiu teisingai 
lietuviškai parašyti ar pasaky
tu 

4. Lietuvių Kalbos Vadovo 
autoriai yra: % 

Profesorius dr. Pranas Skar
džius, dirbęs Kauno ir Vil
n i a u s  u n i v e r s i t e t u o s e ,  d a b a r  
profesoriauja Tuebingeno uni
versitete, ilgametis Liet. Kai 
bos Draugijos pirmininkas; 

Jonas M. Laurinaitis, buvęs 
Lietuvos Mokslų Akademijos v '% t 

• t-* 
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asistentas, ilgametis Švietimo 
Ministerijos terminologijos ko
misijos narys ir Lietuvių Kal
bos Draugijos narys; 

Stasys Barzdukas, buv. Aly
taus gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytojas, dabar tokį pat dar
bą dirbąs Eichstaette, ilgame
tis Lietuvių Kalbos Draugijos 
narys. 

šie autoriai savo. sunkų už
davinį yra atlikę taip, kaip ge
riau negalima buvo atlikti mū
sų sunkumuose. Todėl jie ga
li laukti iš Lietuvių bendruo
menės pasitikėjimo. 

Lietuviai visada supranta sa
vo gyvybinius reikalus ir, kiek 
tai nuo jų pačių priklauso, vi
sada juos paremia visomis sa
vo išgalėmis. Todėl ir šiuo at
veju reikia tvirtai tikėti, kad 
mūsų gimtosios kalbos išlaiky
mo reikalas bus gerai supras
tas ir tinkamai paremtas. O 
ta parama neturėtų būti ir 
sunki, nes ne aukos prašome, 
tik kviečiame stoti į būsimojo 
Lietuvių Kalbos Vadovo pla
tintojų, skaitytojų ir savinin
ku eiles — iš anksto jį užsipre
numeruoti. 

žinokime, kad šios rūšies 
knygos greitai nesusilauksime. 
Todėl būtų išmintinga ir tiks
lu, kad Lietuvių Kalbos Vado
vu apsirūpintų ne tik suaugę 
asmenys ir mokyklinis jauni
mas, bet kad tėvai aprūpintų 
juo ir savo vaikus: kur nors 
svetimame žemės kampe tai 
bus brangus gimtosios kalbos 
taisyklingumo šaltinis. Patys 
neužmirškite ir vaikams bylo
kite, kad garbė svetimomis kal
bomis kalbėti, didi gėda savo
sios gerai nemokėti. 

Prenumeratą pradėkime rin
kti tuojau. Prenumeratos kai
na Amerikoje $2.50. 

švietimo ir Kultūros Taryba. 
* * 

GALIMA UŽSISAKYTI 
LIETUVIŲ KALBOS 

VADOVĄ . 
J. Audėnas, generalini# įga

liotinis Lietuvių Kalbos Vado
vo prenumeratai Amerikoje 
rinkti, savo įgaliotiniais Cleve-
landė paskyrė: V. Rastenį, Pr 
Drąsutį ir A. Damušį, pas ku
riuos Clevelandiečiai galės už
siprenumeruoti tą svarbią kny
gą. 

DIRVOJE tą knygą užsira
šyti galima dieną ir vakarais. 
Kaina $2.50. 

6820 Superior Ave. 
Cleveland 3, Ohio, 

J?I 

atlaužas į platųjį pasaulį. Di
delį darbą atliko J. Lenktaičio 
leidykla "Patria" Vokietijoje, 
išleisdama du tomu mano pa
ruoštų "Liet uvių tautosakos 
skaitymų" (Tuebingene, 1948 
m.). Kiekvienas, kuris aty* 
džiai nors pervers, jei ir ne iš
tisai perskaitys, tuos 500 psl., 
jau galės įsigyti neblogą su
pratimą, kas gi yra ta mūsų 
tautosaka ir ką ji kiekvienam 
iš mūsų gali duoti. 

Knygos rašymas ir spausdi
nimas užtruko pustrečių metų. 
Vien tik popieriaus reikėjo apie 
15,000 svarų, nes atspausdinta 
4,000 egz., — ir Nepriklauso
moje Lietuvoje didesnio tiražo 
nespausdindavoni. -

Kas žino, kaip sunku šių die
nų Vokietijoj gauti popieriaus, 
kiek prašymų ir "patepimų" 
reikia,, kol gauni rutulį popie
riaus ar prisiprašai spaustuvę, 
kad pagaliau atliktų darbą, tik 
tas galės įvertinti tuos sunku
mus, su kuriais turi susidurti 
knygų leidėjai tremtyje. Ir vis 
dėlto padaro tikrai didelius da
lykus, su kuriais bet kur gali
ma pasirodyti. Tie naujoviški 
knygnešiai užims garbingą vie
tą musų kultūros istorijoje. 

Svarbus ginklas 

Tautosaka, kaip kalba ir 
liaudies menas, yra didelė ver
tybė ir svarbus ginklas kovoje 
dėl mūsų Tautos politinės ir 
kultūrinės egzistencijos. 

Ji tiek įdomi ir svarbi mok
sliniu atžvilgiu, kad jai visur 
keliai atdari. Parašyk rimtą 
straipsnį kuriuo mūsų tauto
sakos klausimu, jį atspausdins 
rimčiausi žurnalai Vokietijoje, 
Švedijoje*. Šveicarijoje, Ameri
koje. 

štai žinoma žodynų leidykla 
Funk and Wagnalls Co. New 
Yorke sumanė išleisti "Dictio
nary of Folklore, Mythology, 
and Legend". Paprašė manęs 
parašyti straipsnius apie lietu
vių ir kitų pabaltiečių tautosa-

Seses ir broliai amerikiečiai, ištieskite man pagelbos ranką. 
Skęstu, gelbėkite! Aukas siųskite: 

United Lithuanian Relief Fund of America, lie. 
105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y. 

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

VASARIO 4 
Vengrijos Demokratinės Liau

dies partijos vadas Baranko-
vics paskelbė, kad partija yra 
likviduojama, o pats pabėgo iš 
Vengrijos, šita partija buvo 
opozicijoj komunistų valdžiai. 
Komunistai norėjo priversti, 
kad ta partija pasiliktų veikti, 
bet pasmuktų kardinolį Mind-
szenty, kuris yra suimtas 
teisiamas. 

ir 

Britų valdžia sutinka atnau
jinti diplomatinius santykius 
su Franco valdžia Ispanijoje, 
bet nesutinka, kad Ispanija bū
tų priimta į UN arba į šiaurės 
Atlanto gynimosi sąjungą. 

• 

USA nebesutinka, kad Ber
lyne pasiliktų vien tik sovietų 
išleisti vokiški • pinigai. Pirma 
buvo galvota, kad sutiks su 
tuo, jei tik rusai nuims bloka
dą. 

• 

Vengrijos kardinolas Mind-
ką, dainas, mitologiją, legen- szenty komunistų teisme, pa

našiai kaip ir kaltinamieji Mas
k v o s  t e i s m u o s e ,  " p r i s i p a  ž i n o  
kaltas dėl daugumo kaltinimų", 
tik užsigina, kad būtų dalyva
vęs pasikėsinime nuversti ko
munistų valdžią Vengrijoje. 

• 

Pasirodė žinių, jog prieš tris 

das. 

Puiki proga priminti pasauliui, 

kad štai dar yra tokios tautos 
ir žiūrėkite kokių įdomių dei
mančiukų jos turi. Prakaita
vau porą mėnesių iki vidurnak
čio, knisausi po žodynus, ieš
kodamas žodžių retiems išsi
reiškimams, parašiau 
daugiau, negu buvau prašytas! sisakytų nuo paklusnumo Ro-
ir nekartą galvojau: išbraukysimai ir sudarytų Vengrijoje J* o ra 
viską, paliks po kokias penkias 
eilutes ir visas triūsas nueis 
niekais. Nusiunčiau ir netru
kus sulaukiu atsakymą. "Ex
cellent", parašo man, nei viena 
eilutė nebus išbraukta. Ir kar
tu pridėtas honoraro čekis. 

'esanti "paliuosuota nuo politi
nės atsakomybės". 

• 

Irano šachą kėsinosi nušau
ti vienas studentas-žurnalistas. 
Jis prisiartino prie šacho neva 
norėdamas nufotografuoti, bet 
paleido į jį penkis šūvius, iš 
kurių tik du truputį pataikė, 
šachas tik lengvai sužeistas. 

VASARIO 6 
Vengrijos kardinolo byloje 

kaltintojas reikalauja mirties 
bausmės. Kardinolas paskuti
niame žodyje dar kartą prisi
pažino "principe kaltas" dėl 
daugumos kaltinimų, tik ne dėl 
kėsinimosi nuversti valdžią. 

• 

Po pasikėsinimo prieš šachą 
Irane įvestas karo stovis, už
drausta komunistams palanki 
Tudeh partija ir suimta 14 tos 
partijos vadiį, kurie kaltinami 
platinę komunizmą jaunuome
nės tarpe. f 

• 

Libano ir ̂  Sirijos premjerai 
sutarė dalyvauti Rhodos salo
je vykstančiose derybose dėl 
karo paliaubų su žydais. 

Tos derybos tuo tarpu vyk
sta labai sunkiai. 

SIŪLO VIETOJE "PO-
NO" — "VIEŠPATS" 

žinomas mūsų poetas Faus
tas Kirša tremtinių laikrašty
je "Mūsų Kelias" išspausdino 
straipsnį, kuriame siūlo atsisa
kyti vartoti žodžius "Ponas ir 
Ponia", šis žodis esąs nelietu
viškas, atėjęs pas mus iš len
kų. Esąs jau laikas atsisaky
ti nuo poniutečkų, poniusenkų, 
poniškų, poničičkų, ponilyčių ir 
visokių "ponų". 

Seniau "ponas" reiškęs len
ką dvarininką. O lietuviai 
kreipdavosi į vienas kitą su: 
Tu, Jūs, Tamsta, Viešpats. 

Autoriaus nuomone visų tau
tų kreipimasis į žmogų atitin
ka "viešpats" prasmei: vie-
šas-f-pats... kas reiškia atvi
rumą, orumą. Todėl autorius 
siūlo atsisakyti vergiško pono 
ir ištižusios poniusenkos ir 
vartoti "viešpats". Pavyzdžiui 
rašo pabaigoje: "Tad, Viešpa
tie Redaktoriau, atspausdink 
šitą mano apeliaciją!" 

Taigi, pagalvok, viešpatie 
skaitytojau... 

• 

Redakcijos pastaba: Suma
nymas nėra blogas, tik sunku 
pasakyti, ar lengva būtų vi
siems prie to priprasti. Įdomu 
būtų išgirsti ir kalbininkų nuo
monę. 

Be to, tas sumanymas nėra 
naujas. Dar prieš kelioliką 
metų Lietuvoje viešpačiais va
dintis siūlydavo... Justas Pa
leckis. 

jungoje tol, kol Airija bus pa
dalinta. šiaurės Airijos dalis 
dar tebepriklauso prie Didžio
sios Britanijos, tuo tarpu Airi
jos didžiuma yra nepriklauso
ma respublika, šią savaitę 
Šiaurinėje Airijoje turi įvykti 
rinkimai. Manoma, šiaurinės 
Airijos gyventojai ir toliau 
prisilaikys prie Didžiosios Bri
tanijos. 

• 

Kinijos vyriausybė pareiškė, 
kad ji nesutiks pasiduoti ir ne
pradės taikos derybų su komu
nistais, kol tie neatsisakys nuo 
savo reikalavimo suimti ir bau
sti "karo nusikaltėlius". 

Kinijos komunistai pridėjo VASARIO 8 
„ savaites Vengrijos valdžia rei- ?ar ™ną taikos sąlygą _ nu-
triskart kalavo iš vyskupų, kad jie at- b®us,t',!r tu,os Japon4 _ka"? .nu* 

sikaltėlius, kurie veikė Kini jo-

tautinę bažnyčią". 

VASARIO 5 

dinolo 

Lengva pasakyti... 

A m e r i k onai folklorininkai 

Penki buvę čekoslovaki jos 
ministerial ir parlamento na
riai, pabėgę ^ iš čekoslovaki j os 

Vatikanas dėl Vengrijos kar- pQ komunįstinio perversmo, at-
prisipazinimų pareiš- Vyk0 į Washingtoną, kur ren-

kė nuomonę, kad kardinolas gjasį 
matomai yra nenorma 1 i a m e 
dvasiniame ir fiziniame stovy
je. 

įsteigti Čekoslovakijos 
egzilinę vyriausybę. 

.  - i i . .  t  r  • •  - J  V a r š u v o j e  p a s k e l b t a ,  k a d  b u -
USA pasiuntinys Vengrijoje susektas nasikesinimas iš-

ler'Kuim. įgaliojima pareikšti pro- v0 sutektas pasikėsinimas ls 

man sako: "Išversk l<ęt"visk« « jVengrijoį valdžiai, kad sproįft
ntl f™1"08 f*™* ' 

tautosaką angliškai, viską at- Am*riįos stebštojai neįleidžia- nuzudytl valfla* v"du3* DaU* 
—.—t anrruQ nasukv. , žmonių suimta. 

mi i .kardinolo teismą. j * 

USA sutiko paskirti amba- VASARIO 7 
sad oriu į žydų valstybę ir ta§<. New Yorko kardinolas Spell-
valstybės misijai pripažinti man pareiškė, kad Vengrijos 
ambasados padėtį. Ambasados kardinolas kankinimais ir vais-
laipsnis ligi šiol buvo duoda- tais buvo pastatytas į padėtį, 
mas tik pasiuntinybėms didžio-. kurioje niekas negalėjo jam 

spausdinsim". Lengva pasaky 
ti "išversk", bet tautosaka tai 
ne novelių rinkinys. Viso bū
tų kokios 5 ar 6 storos knygos. 
Joms išversti, kai tenka po fr-8 
valandas į dieną kitkas dirbti 
ir "saviems reikalams" maža 
laiko belieka, reikėtų bent 50 
metų. Neįmanomas dalykas. 

Mokslui, ypač lietuviškam, 
irgi svarbiau paskelbti tekstus 
originalo kalba ir svetima kal
ba pridėti tik vertimus afba 
santraukas. Pagaliau tautine 
garbe reikalauja, kad mūsų 
tautosaka, kurios tik maža da
lis tepasisekė išgelbėti, būtų 
paskelbta lietuviškai. Argi mes 
n e į s t e n g s i m e  š i t o  p a d a  r y t i ?  
Taip, tai turi būti padaryta. Ir 
bus. Kada ir kaip, tai jau rei
kia pagalvoti. Ne tik reikia 
galvoti ir kalbėti, bet ir veikti. 
Ir aš tikiuosi, kad šį didelį dar
bą dirbdamas nepasiliksin vie
nas. 

Indiana University, 
Bloomington, Ind. 

siose valstybėse, žydų valsty
bė yra viena iš mažiausių... 

padėti. Jis mano, kad kardi
nolas Mindszenty bus nusmerk-
£as mirti. 

Popiežius viešai pasmerkė USA ir Anglija sugriežtino 
kontrblokadą prieš sovietų zo- Budapešto teismą, 
ną. Komunistų vadai grasina 
bausme tiems vokiečiams, ku
rie bendradarbiauja su anglais 

amerikiečiais... ir 

Graikų sukilėliai per radiją 
pranešė, kad jų ligšiolinis va
das Markos yra "paleistas iš 

Vietoje mirusio lenkų kardi
nolo Hlondo, Varšuvos arkivys
kupu paskirtas ligšiolinis Var
šuvos vyskupas Wiszinsky. 

• 

Norvegijos užsierif reikalų 
ministeris Lange atvyko į Wa-

Jau keletas mene-1 shingtoną pasitarti, ką daryti 

•LIETUVIŠKAS ALBUMAS 
gražūs paveikslai iš Lie
tuvos su paaiškinim a i s 
lietuviškai ir angliškai. 
K^inft • • • • • $1.00 ^ jį 

pareigų 
sių, kaip buvo gandai, kad jis 
"rimtai serga". 

Graikijos valdžios sluoks
niuose spėja, kad Markos yra 
tiesiog "likviduotas" dėl nepa
sisekimo laimėti sukilimą. 

Toks pat pranešimas paskelb
tas ir apie vienintelę moterį; nepriima 
graikų komunistų vadų tarpe. 
Apie ją irgi buvo kalbama, kad 

"rimtai serga", o dabar 

su Maskvos pasiūlymu sudary 
ti nepuolimo sutartį. 

Jis sako, kad Maskvos nota 
nepakeitė Norvegijos susido
mėjimo šiaurės Atlanto apsigy
nimo sąjunga. Manoma, kad 
Norvegija Maskvos pasiūlymą 

Airija nesutinka dalyvauti 
ės Atlanto apsigynimo są-

- Jį i 
% 

Kinijos sostinė galutinai per
kelta į Kantoną. Kantono vy
riausybė pagrasino nauja ofen
zyva prieš komunistus, jeigu 
jie vis reikalaus pasiduoti be 
jokių sąlygų. . 

• 

Norvegijos užsienių reikalų 
ministeris Lange tariasi su D. 
Achesonu apie tai, kokią pa
galbą ir saugumo garantiją su
teiktų Amerika Norvegijai, jei
gu ji, nepaisydama rusų gra
sinimų, prisijungtų prie šiau
rės Atlanto apsigynimo sutar
ties. 

VASARIO 9 
Valstybės Departmentas tao 

tarpu negali aiškiai atsakyti | 
Norvegijos paklausimą, kadU 
ir kokios pagalbos galėtų duo
ti. Achesonas neturėjo laiko 
vėl susitikti su Norvegijos ml» 
nisteriu nei su Švedijos ir D a* 
nijos pasiuntiniais. 

Gali atsitikti, kad Skandina
vijos kraštai vėl tarsis dėl ajh 
sigynimo sąjungos vien tik s*» 
vo tarpe. 

Kardinolas Mindszenty Ve** 
grijos komunistų teismo nutei
stas kalėti iki gyvos galvos. 

Ir jo gynėjas ir prokurorą# 
duoda apeliaciją į aukštesnį 
teismą, kuris bausmę gali 116 
tik sumažinti, bet padidinti. 

Visame pasaulyje kilo ištia* 
protestų banga dėl šito teismo* 

• 
Graikijos sukilėlių vadu, vi* 

toje nežinia kokiu būdu paša
linto Markos, paskelbtas kaž 
koks Ionnidęs. * 

• V 
Sovietų spauda vėl pradėjo 

grasyti Suomijai, kad ji nedrįs
tų turėti .kokių nors reikalų pa 

„"Amerikos imperialistais". 

- . t t ";;sjfcd£ 
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Paryžiaus studentai sudegino "Staliną" 
N e s e n a i  v i e n a s  l a i k r a š t i s  •  

Anglijoje įsidėjo tūlos našlės 
skelbimą, kuriame sena našlė 
giriasi turinti keletą šimtų 
hektarų žemės, traktorių ir vi
sa tai padovanosiantis laimin
gam jaunikiui... Netrukus at
siliepė vienas škotas, pasiūly
damas jai savo ranką ir širdį. 
Bet dėl visa ko pareiškė: 

"Gal ir sukursime laimingą 
šeimą, bet, pirm visa ko, ma
lonėkite atsiųsti man fotogra
fiją Jūsų traktoriaus"... 

šita istorija primena dabar 
prasidėjusias Stalino piršlybas 
su taika. Suktas kaukazietis 
tariasi, kad pasaulis yra pa
kankamai pamišęs nuo jo tai
kos dūmų ir už tai jis gali kiek 
tinkamas visus vedžioti už no
sies. 

Kaip pasitiko Europa Stali
no taikos interviu? Atsakymui 
panaudosime Prancūzijos mi-
nisterio pirmininko žodžius, ku
riuos jis pasakė vienam britų 
žurnalistui: 

"Action, not words!" (Bur
bų, ne žodžių...) 

TRAFIKO MIRČIŲ 
DAUGĖJIMAS 

Jeigu dabartinis trafiko už
mušimų skaičius pasilaikys, tai 
175 mievelandiečiai žus trafiko 
nelaimėse iki galo šių metų. 

Clevelando gatvėse per 27 
Šių metų dienas užmušta 13 
asmenų, kuo remdamasis Jesse 
T. Smith, Mayoro Trafiko Sau
g u m o  k o m i t e t o  p i r m i n i n  k a s  
nurodo, kad šių metų rekordas 
yra aršiausias nuo 1937 metų, 
kuomet policijos departmentas 
pradėjo vykdyti savo trafiko 
saugumo programą. Tais me
tais per 27 sausio dienas buvo 
užmušta 24 asmenys ir tą vi
są metą užmuštų skaičius pa
siekė 247. 

1948 metais tik 7 asmenys 
buvo užmušti iki sausio 27 d. 
Tų metų gale užmuštų skaičius 
buvo 96. 

"Tų mirčių priežastis yra ne
atsargumas iš pėksčiųjų ir iš 
važiuotojų pusės", sako Smith. 
"Nėra tokios trafiko mirties, 
kurios nebūtų galima išvengti, 
jei būtų prisilaikoma tam tik
ro atsargumo. 

"Senesni Clevelando žmonės 
privalo labiau saugotis trafiko 
pavojų. Daugumoje nelaimių, 
kuriose senyvesni žmonės nu
kenčia, paeina labiausia iš jų 
pačių kaltės". 

Trafiko saugumo taisyklės: 
Eiti skersai gatvę nužymėto

se vietose. 
Eiti tiktai kai atsisuka ža

lia šviesa. 
Ypač buti atsargiu kuomet 

gatvės yra slidžios ar šlapios. 
Senesnieji žmonės po sute

mai eidami gatvėn turėtų dė
vėti ką nors balto, kad auto
mobilistai galėtų juos iš toliau 
pamatyti. 

Bendrai patariama: Sustok, 
apsidairyk ir klausyk. 

MĖSA ATPINGA 
Galvijų pardavimas f sker

dyklas gerokai padaugėjo ir 
tas prisidėjo prie mėsos pigi
mo. 

Kartu su galvijiena gerokai 
atpigo ir kiaulių kainos, nes 
Chicagos skerdyklose kiaulės 

parsiduoda po apie $19 už 100 
svarų gyvo svorio. Tik perei
tą rugpiūcio mėnesį kiauliena 
parsidavė po $31.75 už 100 sv. 
gyvo svorio. 

Mėsos kainos nukrito tiek, 
kad pasiekė žemiausį laipsnį, 
kokis buvo spalių mėnesį, 1946 
metais, kuomet dar veikė mė
sos ir maisto kainų kontrolė. 

United Nations ekonominė 
komisija taip pat skelbia apie 
m a i s t o  p a d a u g ė j i m ą  v i s a m e  
pasaulyje bendrai. 

Prie visuotino maisto ištek
lių padaugėjimo prisidėjo 1948 
»ietų geras derlius beveik vi
suose kraštuose. 

(Dirvos spec, koresp. Paryžiuj®) 

šiltas ir šaltas dušas 
Vienu metu sovietai muša ir 

glosto. Įteikia Norvegams kuo 
ne ultimatinę notą ir pastato 
visą Skandinaviją ant kojų, tuo 
pačiu metu Stalinas kiša Tru-
manui alyvų šakelę. Tūlam mi
zerijai kaip Mizarai gali atro
dyti, kad Stalinas ištiesų nori 
taikos, tik Molotovas kažin ko
dėl dar šiaušiasi... Bet anglų 
Daily Herald sako: 

"Nėra jokio konflikto tarp 
Stalino ir Molotovo. Abu sie
kia vieno ir to paties tikslo — 
paglemžti Europą. Ir sutruk
dyti jos susivienijimą". 

Lyg pritardamas Daily Mail 
deda ir savo skatiką: "Negali
ma prarasti dėl Stalino žodžių 
tikrojo jausmo. Europą išgel
bės tik jos tvirta vienybė ir 
jėga". 

Molotovas sti Stalinu nieko 
naujo neišgalvojo. Jau perei
to šimtmečio bėgyje italų dik
tatoriškų palinkimų politikas 
Cavour sakė, kad galybės rei
kia siekti su kardu ir šokola
du... Tik Stalino "šokoladas" 
ne kaip kvepia... 

Sukilimas Paryžiuje 

Tą dieną, kai laikraščiai pa
skelbė Stalino taikos "dūmus", 
kaž kokiu reikalu apie pavaka
rę užsukau į Lotynų kvartalą, 
garsų visame pasaulyje. Jame 
daugiausia gyvena iš viso pa
saulio suplaukę įvairių tauty
bių studentai. Staiga apie šeš
tą valandą vakaro Saint Michel 
ir Saint Germain bulvarų su

sikirtime pasirodė didžiulė mi
nia, įvairiai šaukdama ir dai
nuodama. Jau norėjau leistis 
kiek kojos neša, nes ant šali
gatvio stovintieji šnabždėjosi: 
"Sukilimas"... Bet susilaikiau 
ir žiūrėjau kas čia bus? 

Minia susidėjo iš jaunų stu
dentų, kurie daugumoje buvo 
marškinius išsipešę, veidus iš
sidažę įvairiomis spalvomis ir 
apsikaišę kaspinais, kaip apa
šai Laukiniuose Vakaruose. Iš 
tiesų — kai kurie turėjo ir 
"karo kirvius"... Nuo jų ne
atsiliko mergiotės. Minios vi
duryje buvo keli milžiniški bez-
mėnai, apie kuriuos šoko stu
dentai su fakelais rankose. 
Taip šūkaudama ir dainuodama 
visa ši minia nuslinko prie 
Panteono ir ten bezmėnus su
degino. Visas judėjimas ap
link buvo užtvenktas, kad net 
dideli policijos rezervai nedrįso 
studentų užkabinti. 

Keistas panašumas 
Bedeginant vieną bezffi&ną, 

kaž kas sušuko: "Stalinas pleš
ka ! " . . .  Iš t iesų,  pas tebė jau,  
kad vieno bezmėno galva kaž 
kaip panaši į Stalino! Ir štai 
jis virsta iš kojų, kad net ūsai 
traška. Studentiška minia kuo 
ne plyšo iš juoko. 

Tokios studentiškos šventės 
įvyksta kas metai. Bet šitais 
metais toji "iškilmė" sutapo su 
Stalino taikos "blynais". Ar 
ilgai dar pasaulis bus mulki
namas Stalino karnavale? 

(z.u.) 

APIE SLA PREZIDENTO LAUKAIČIO 
'NUOSTABU PAREIŠKIMĄ' 

•LEISKIT Į TĖVNĘ — 
288 lietuviškų dainų žo
džiai. Knygelė naudinga 
dainininkams, pamiršu
siems žinomų dainų žo
džius. Kaina • 11-00 

DIRVA No. 5 komentuoja 
vieną Wm. F. Laukaičio, Ma-
rylando valstijos DP įkurdini
mo komisijos pirmininko pa
reiškimą, pavadindama jį "tik
rai nuostabiu pareiškimu". Esą, 
Laukaitis pareiškęs Liet. Gen. 
Konsulato atstovui, kad "jo
kia lietuvių organiizacija nesi
kreipė į jį, kaip Mary lando DP 
įkurdiniimo komiteto pirminin
ką, todėl tas komitetas yra 
parsikvietęs daugiausia ukrai
niečių ir kitokių"... 

Kas atidžiai skaitė L. Gen. 
Konsulato pranešimą, tas ten 
tikrai nerado paskutinių šio 
komentaro žodžių ir tokios iš
vados. Teisinga yra tik pir
moji Laukaičio pareiškimo da
lis. Gal ji ir liūdna, bet ji vi
siškai atitinka faktams. 

DP įkurdinimo reik a 1 a m s 
specialias komisijas šiandien 
turi daugelis US valstijų, ne 
viena tik Marylando valstija. 
Tik Marylando valstijoje tokiai 
komisijai gavo progos pirmi
ninkauti lietuvis, šiuo atveju 
SLA prezidentas W. F. Laukai
tis. Kiek jo pastangomis jau 
yra įtraukta lietuvių, kurie 
anksčiau ar vėliau turės pro
gos atvykti Amerikon žemės 
ūkio ir kitokiems darbams, tai 
parodys netolimos ateities prak
tika. Bet reikia žinoti, kad 
tremtinių atgabenimas nepri
klauso, kaip čia, taip ir kitur, 
nuo vieno Laukaičio pastangų, 
o dar ir nuo esamų galimybių 
valstijoje ir nuo DP biliaus 
statomų sąlygų. Viskam yra 
laikas, eilė ir galimybės. 

Patikrinus reikalą, paaiškė
jo, kad į Marylando valstiją 
pirmieji galėjo atvykti ukrai
niečiai ūkininkai, ypač dėl to, 
jog Ukrainiečių tremtiniais be
sirūpinančios organizacijos vei
kė labai skubiai ir labai vienin
gai. Ukrainiečių šalpos Fon
das išsirūpino tokias sąlygas, 
kurių mūsiškis BALFas neno
rėjo ar nesugebėjo išsirūpinti. 
O mūsų visuomenėje- lig šiol 
buvo daugiau ginčytasi įvai
riais ideologiniais ir religiniais 
klausimais "dėl tremtinių imi
gracijos", o ne pačios tremti
nių imigracijos skubiu ir prak
tišku organizavimu. 

Lieka, deja, liūdnas, bet ne
užginčijamas faktas, kad nei 
BALFas, nei jokia kita tremti
nių atgabenimu besirūpinanti 
lietuviška organizacija nei į 
Marylando komisiją, nei j jos 
pirmininką Laukaitį tais rei
kalais nesikreipė ir jokių žygių 
nepadarė. Tą ir TIK TĄ p. 
Laukaitis konstatavo. Ar rei

kėjo kam pykti, kad jis pasa
kė tik tiesą ir drauge, gal būt, 
dar paaiškino, kas reikėjo da
ryti, kad ir jo paties darbas 
valstijos komisijoje būtų sėk
mingesnis ? 

Tiesa, kad p. Laukaitis yra 
pirmininkas SLA Imigrantų 
Komisijos, kuri rūpinasi įvai
riais jai prieinamais būdais 
padėti lietuviams tremtiniams 
ir taip pat pagelbėti SLA na
riams jų giminių iš Europos 
atsiėmimo reikaluose. Tas pa
tarnavimo darbas dir b a m a s 
nuolat, nežiūrint labai ribotų 
finansinių galimybių. Jis jau 
yra davęs vaisių ir ateityje 
duos dar daugiau. Bet visiems 
žinoma, kad .SLA Imigrantų 
Komisija nėra jokia imigraci
nė įstaiga, neveda ir nesiruo
šia vesti konkurencinio darbo 
kitoms lietuviškoms organiza
cijoms, kurioms Amerikos lie
tuvių visuomenė yra uždėjusi 
pareigą tiesioginiai rūp i n t i s 
mūsų tremtinių imigracijos pa
lengvinimu. B. R. 

• 
Redakcijos pastaba: DIRVA 

ne pirmutinė ir ne vienintelė 
nusistebėjo minimu W. F. Lau
kaičio pareiškimu, kadangi jis 
davė tam pamato. Mandagumo 
ar kitais sumetimais W. F. 
Laukaitis nepasakė aiškiai, kad 
nesikreipė BALFas, o nusi
skundė, kad nei viena lietuviš
ka organizacija nesikreipė... 
Tik iš šio plataus paaiškinimo 
matyti, jog SLA Imigracijos 
Komisija nėra tokia organiza
cija, kuri turi kreiptis į valsti
jų įkurdinimo komisijas. Bet 
ir paaiškinime dar kalbama 
apie "kitas tremtinių atgabeni
mu besirūpinančias lietuviškas 
organizacijas"... Kas tos "ki
tos organizacijos"? Jeigu to
kių yra, tai gal jos irgi jaučia
s i  lyg ia i  nekompetent ingos  
kreiptis į įkurdinimo komisijas, 
kaip ir SLA Imigracijos Komi
sija? 

Ne pyktis, o tik nusistebėji
mas buvo pareikštas, kad tuo 
nei vienos organizacijos nesi-
kreipimu nusiskundžia vienos 
iš tų organizacijų pirmininkas. 
Po šio paaiškinimo nusistebėji
mas atkrinta, tik paaiškėja 
nesusipratimo priežastis. Jeigu 
būtų buvę aiškiai pasakyta, 
kad BALFas nebuvo, deja, tiek 
apsukrus, kiek ukrainiečių pa
naši organizacija, tai kalba bū
tų visai kita. Ir, gal būt, bus.. 
Būtų geriausia, jei BALFas 
teisingu W. F. Laukaičio pa
aiškinimu pasinaudotų ir tuo 
šis klausimas būtų baigtus. 

D I R V A  

Prancūzijos zonoje ma
žai liks lietuvių 

Emigracija į USA iš Vokie
tijos prancūzų zonos labiausiai 
susivėlino. Sako, daugiausiai 
dėl to, kad prancūzų ir ameri
kiečių valdininkai ligi šiol ne
susitaria, katriems priklauso 
"sijoti" norinčius ir galinčius 
emigruoti 

Tuo tarpu susidarė labai pa
lankios sąlygos išvažiuoti į 
Australiją. Daugelis ta gali
mybe pasinaudoja. Daug e 1 i s 
ja\i išvyko vasario mėnesį. Sa
ko, kad po to prancūzų zonoje 
beliks tik apie 600 lietuvių. 

Iš prancūzų zonos nemaža 
lietuvių išvyko ir į Venezuelą, 
kol į ten buvo nesunku patek
ti. IRO labai mielai išlydėjo 
iškeliaujančius, ir, kadangi iš
keliauti reikėjo skubiai, tai 
tremtinių daiktus apsiėmė vė
liau nusiųsti. Nors ir ne ka
žin koks tai turtas, bet vis gi 
šis tas. 

Pasirodo, kad žmonės jau 
Venezueloj, o jų palikti daik
tai dar ir dabar guli Tuettlin-
geno sandėlyje, globojami... 
IRO ir žiurkių... 

DEPRESIJOS ŠĮMET 
NEBUS 

'Amerikos Darbo Federacijos 
ekspertai skelbia, kad 1949 me
tais Amerika depresijos ne
sulauksianti ir kad bedarbių 
eilės nepasieks nekuriu prana
šaujamo 4 milijonų skaičiaus. 

Naujojoj Anglijoj ir viduri 
niuose vakaruose 1948 metų 
pabaigoje apsireiškęs darbinin 
kų paleidimas iš tam tikrų in 
dustriji| vadinamas tik "darbų 
krize". 

ADF vadai dar kalba, kad 
pavasariop vėl pakils nekuriu 
reikmenų kainos. 

John L. Lewis, angliakasių 
unijos vadas, sako rengiasi iš
šaukti šią vasarą dar vieną an
gliakasių streiką. 

Tą žinodamas prez. Truman, 
nors viešai ir asmeniškai drau
giškai kalba su unijų vadais, 
naujame darbo įstatyme pasi
ryžęs įdėti nuostatus, kurių 
pagalba butų galima kontro
liuoti kritiškus šalies streikus. 

SENĖ BARBORA 
Alė Rūta-Nakaitė. 

Rūpinasi atsikratyti 
komunistų 

Miami, Floridoje, šiomis die
nomis vyksta Ameridos Darbo 
Federacijos vykdomojo komi
teto posėdis, kuriame be kita 
ko ruošiama planai kovoti iš 
vidaus atsikratymui komunis
tų iš darbo unijų vadovybės. 

ADF paneigė Kanados Ama
tų ir Darbo Kongresą už pri
laikymą komunistų ir jų sim-
patizatorių Kanados unijose. 

ADF prezidentas Green pa
siūlė planą pasiuntimui Kana
dos Amatų ir Darbo Kongresui 
prašalinti komunistus ir sovie
tų šalininkus iš unijų vadovy
bes. 

DIRBS PO 6 DIENAS 
SAVAITĖJE 

Mansfield, Ohio. — Westing-
house elektriškų padargų dirb
tuvė padidino darbus: pradėjo 
vėl dirbti po pilnas 6 dienas į 
savaitę ir paėmė dar 100 dar
bininkų daugiau. 

Toje dirbtuvėje dirba 1,600 
darbininkų ir moka pusantra 
tiek už šeštos dienos darbo 
viršlaikį. 

Kai vienose dirbtuvėse dar
bai kiek sumažėjo, kitose pra
deda vėl daugėti. 

NORI AUTOMOBILIŲ 
DARBININKAMS PENSIJOS 

Walter P. Reuthe, detroitie-
tis automobilių darbininkų uni
jos prezidentas, pareiškė savo 
naujus planus — kovoti už iš
gavimą savo unijos darbinin
kams pensijos kuomet sueina 
60 metų amžiaus. Pensijos su
ma numatyta po ,$100 mėne
siui. Pensijos pinigus planuo
ja išsiderėti iš automobilių in
dustrijai, 5į 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Ir ėjosi Kazimierui nuo to laiko, kaip reta 

kam einas. Pačiam nei dirbti sunkiai neberei
kėjo , nei labai rūpintis. Visa buvo ant auksi
nių jo žmonos rankelių. Nu, ir moteris buvo! 
Kas jos darbštumas, kas budrumas, kas išmin
tingumas, o tvarkingumas — neapsakomas! 

'Teisybė, daug padėjo ir sesuo. Nabagė: 
nebesulaukė savojo. Ir liko pas brolį. Nebe
tekėjo. Visiems piršliams atsakė, visų valakų 
ir dvarų išsižadėjo. Ale ir graži buvo merga! 
Kad eidavo per bažnyčią, visi atsigręždavo — 
jauni ir seni. Net ir jaunasis kunigėlis, sako, 
pasidabojęs buvęs. Nu, žinoma, kunigas negi 
ženysis. Ale dažnai pakalbindavęs, žinai ir 
kunigo širdis ne alavinė. Merga buvo j ką pa
žiūrėt. Ir darbinykė, ir daininykė, ir audėja, ir 
šokėja. Paskui perdegė, peržydėjo, apvyto 

Su Nastazija, Kazimiero žmona, Barbora 
sugyveno gražiai, ale nebuvo jai labai lengva — 

—Barboryt, kam gi tau? Nebeištekėsi, vis-
tiek mūsų vaikams atliks. Negi amžius gyven
si, — šnekėdavo beiliai Nastazija, ir Barbora iš
traukdavo vėl porą naujų savo kraitinių abrū-
sėlių, staladingčių. šypsodama atiduodavo bro
lienei, nes ji gi buvo gera Barborai, ir nes gi 
tikrai Barborai tų dalykų nebereikėjo. Taip iš 
tirpo Barboros kraitis, ištirpo jaunatvė, grožis 
sveikata. 

— Barboryt, bėk, širdele, pagrėbk viena, te
gul Amiliutė pamiega. Mat, jauna, žinai gi — 
mergas šiulinti reikia* kar gražesnės būtų, kad 
ištekėtų. O tavo gi, Barboryt, žinai, jau die
nos baigtos. 

_ Taigi, brolienė!. Tegul miega. Sugrėb
siu viena. 

— Barboryt, kiaules paliuobk, aš nepaspėju 
— Barbor, paakėk, bernas malūnan išvažia

vo, o. aš turiu reikalą miestelin. 
Gerai, Kazimierai. Kur pavalkai? 

— Barbora, einam kelmų kasti. 
Barbora, parnešk iš pašto laikraščius, — 

gimnazistas, vyresnis brolio sūnus, kartais pa-
tingdavo karšty arba lyjant nueit miestelin. 

Barbora niekur neatsisakydavo. Visur ei
davo, viską padirbdavo, parnešdavo, paduodavo, 
visiems patarnaudavo šypsodama. 

Auksas Janoniui Barbora, — sakydavo 
kaimynai. 

Tokiam ūky nei mergos nereikia. 
Barbora irgi nebuvo labai bloga. 

Ko gi neištekėjai, Barbora? Savail šei
mynai dirbtum, o dabar va broliui tarnauji, — 
sakydavo kartais kas iš kaimynų. 

Kad man ir čia gera. Jokių klapatų ne
turiu, soti esu, apsitaisius, ko gi daugiau reikia? 

Ir iš tikrųjų Barborai buvo gera. Pavarg
davo tai pavargdavo, ale tai kas gi: žmogui ir 
skirta ant svieto tik vargti. Niekad jai dienos 
neprailgdavo: bėgdavo ir bėgdavo nuo vieno dar
bo prie kito. Jeigu gi gaudavo sunkesnį, ir il
gesnį darbą, tai vėl būdavo gerai: apsimąstyda-
vo, mirusius brangius žmones prisimindavo^ net 
ir dainuodavo kartais. 

Niekas jos neskriaudė, neužgauliojo. Būna 
gi, kad broliai seseris muša, brolienės kolioja, 
vaikai pirštais bado. O Janionių nė vieno tokio 
nėra. Išleidžia kartais bažnyčion; metinėms už
pirkti ar šiaip kokiems reikalams po kelioliką 
litų kasmet duoda. Ko gi daugiau reikia? Val
gyti labai neskiria. Nag' kartais kad ir pasa 
ko marti: 

Kiaušinienės Amiliutei, tai gana iškepk. 
Tik ant lašinių. Sviestas -r Jonui, gimnazijom 

Gaspadoriui pataikyk kąsnelį 
Duok, Barboryt, smetonos šaukšteliuką 

su blynu. Taip truputį lyg ir silpna . . . 
— Kiaušinėlį išvirk, Barbora, nuslabau: 

v i sg i vaikai svietan paleisti, užauginti ... Tau 
bepigu: nei vyras, nei vaikai — jėgos pašaliais 
neišsiblaškė. Ale ir tai ne per drūta esi, kiek 
čia gyvensi * • . Kad taip aš tavo vietoj — kaip 
kubilas būčiau! 

Taigi, pasigerink sau, atsitaisyk, mar-
čiut, — pritardavo brolienei Barbora, o pati 
bėgdavo, batvinių pasrėbus ar pieno. Ne gi ji 
vaikų motina ar tekinama duktė. O kiek čia 
jai ir tereikia, kiek čia ji begyvens? 

Barbora užjautė, lepino, kąsnelį geresnį pa
kišdavo, bet Nastazija nesitaisė. Nag? jau ir 
pagyvenus, už Barborą gal devynetą vyresnė. 
Džiūvo, dusuliu pradėjo sirgt ir po kelių metų, 
Jonas kaip tiktai gimnaziją buvo baigęs, Kazi
miero žmona užgeso. 

Kazimieras per daug ir nenusiminė. 
— Dievo valia. 
Vaikai paaugę, Amiliutė jau ruošias, o gi 

Barbora pačią gaspadinę atstos. 
Ir užgriuvo Barborai dar daugiau ant pečių. 

Ir šeimynai rūbai sužiūrėt, ir valgymas, ir stu
dentui siuntiniai, ir lauko darbai, ir Amiliutei 
kraičio ruošimas, ir visa, visa — x 

Barbora tarytum dar pajaunėjo. Nieko gi 
nedarysi: reikia visur apsisukt, visur paspėt. 

Kazimieras lyg ir suseno, niekuo nebesirū
pino. 

— Kazimierui, Amiliutė skaitė. Jonas gi pi* 
nigų prašo. 

— Nusiųsk, Parduok ką. 

-#• Kaziukui rūbeliai labai nuplyšo. Mokyk
lon vaikas nebenor eit, sarmatijas. 

— Pasiūk. Pramanykit su Amiliutė. 
— Kazimierai, man bažnytinių batų labai 

re iktų  . . .  
— Užsimanė! Kiek tu čia begyvensi, už

teks tų pačių! žiūrėk, kad Amilijai būtų — 
• Ir vėl Barbora skubėjo, žiūrėjo, kad visiems 

būtų. O jai gal ir iš tikrųjų užteks? Kiek čia 
ji begyvens — 

Dar keli metai praėjo. Amiliutė ištekėjo 
už bagoto — į gretimą parapiją. Jonas moks* ' 
lus baigė. Kaziukui mokykloj nesisekė, tai na
mie pasiliko. Tėvas palinko, suseno. Tik Bar
borai nebuvo laiko pasenti. Vis tie patys ir vis 
nauji rūpesčiai vijo dienas, vijo Barborą nuo 
darbo prie darbo. Dienos perdegdavo gi*eitai, 
naktimis miegodavo kaip užmušta. Nebebuvo 
kada nei padainuot, nei praėjusias dienas apmis-
lyt, prisimint. 

Dar vėliau atvažiuodavo Jonas nebe vienas, 
su jauna poniška žmona. Atvažiuodavo ir Ami
liutė su maža dukryte. Ir turėdavo Barbora ap
link svečius apsisukt, pavaišint, net gi poniškai, 
ne betkaip, ne betkokiais valgiais pavalgy dint, 
ne betkokius patalus paklot. Ir visa galėjo tos 
pačios juodos rankelės: ir kiaulių ėdalą sumai-
šyt, ir balčiausiai išskalbi, ir gardžiausią pyra
gą užminkyt. 

— Kad ne Barbora; būtų man ženytis rei
kėję,, vaikai. Kas gi iš samdinės — tik l^uky 
darbams. O namie gaspadinės reikia. Dėkokit 
Barborai', o tai būtų reikėję svetimą bobą na* 
muos įvest. Dabar gi numirsiu aš, numirs Bar
bora, ir imkit, tvarkykitės patys; arba parduo
kit, jei norit. ' 

_ Dievuliau, tik neparduokit, — pridurda
vo Barbora. — Tiek čia darbelio įdėta, tiek pra
kai tė l io  . . .  .  

Sudiegdavo kartais jai šoną, bet apie ligas 
nėra kada nei paęaislyt. Kas gi bebūtų, kad ji 
atsigultų? •— — — 

(Pabaiga kitame numeryje) 
— • 

Juokai keliauja aplink pasaulį 
Valytoja kalta 

Valkata griebia praeinančiam žmogui ttt 
skverno ir prašo: 

Penkis centus, ponuli, kavos puodeliui... 
Tas sustojo, žiuri... 

Kodėl aš turiu tau duoti penkis centus? 
Kaip atsitiko, kad atsidūrei tokiame padėjime? 

Baisi katastrofa, ponuli! Prieš porą me
tų ir aš, kaip ir Tamsta, ponuli, puikiai gyve
nau. Dirbau smarkiai, ir uždirbau. Mano gy
venimo taisyklė buvo "Galvok kūrybingai, veik 
ryžtingai!" Buvau ant sienos pasikabinęs tokį 
užrašą. Ir štai... vieną vakarą... 

— Na, na? 
Valkata net suvirpėjo visas, prisimindamas 

tą baisią nelaimę. Sako: 
Tik pagalvok, Tamsta: vieną vakarą ne

beradau tos gyvenimo taisyklės... Valytoja at
ėjo ir, tur būt, išmetė į šiukšlių dėžę... 

Biurokratijos vėžys 
žmogus užsisakė automobilį. Gavo prane

šimą, kad tuojau automobilio gauti negalima — 
reikia laukti eilės. 

Tada jis telegrafuoja bendrovės pirminta* 
kui: 

Tuč tuojau panaikinkit mano užsakymą. 
Kitą dieną gauna iš bendrovės telegramą: 
— užsakymo panaikinti tuč tuojau negali

me. Reikia laukti eilės... 

Aiškiausias įrodymas 
Policininkas atveda į teismą žmogų. 

Kuo jis nusikalto? — klausia teisėjas. 
Girtas triukšmą kėlė. Barėsi su taksi 

vairuotoju. , 
— Tuojaus atvesk ir tą vairuotoją,, reikli*, 

kad būtų aiškus įrodymas. 
— Bet kad ten nebuvo jokio vairuotojo, po

nas teisėjau! 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
• Lietuvos keliu — įvairus pasis

kaitymai dviejose knygose. Ga
lima imti pirmą arba antrą 
dalį ir atskirai, nes kiekvieno
je skaitymai visiškai atskiri. 
Kiekviena dalis daugiau kaip 
po 150 pusi. Kaina 80c 

• Lietuviškas albumas — gražus 
paveikslai iš Lietuvos su paaiš
kinimais lietuviškai ir angliš
kai. Kaina $1.00 

• Svajones apie žemę ir dangų — 
B. Ketarausko surinkti pasa
kojimai apie žemę, mėnulį, 
saulę, žvaigždes, planetas, ko
metas ir tt. — 76 pusi. Kaina 50c 

• Siela lagamine — J. Švaisto 12 
apsakymėlių, 144 pusi. Kaina 80c 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykas 

SIMONAVIčIUS Kazys, mirė 
rugs. 7, Sao Paulo, Brazilijoj. 

ŠVAISTAS J. F., mirė sausio 
4, Los Angeles, Calif. 

BANIS Antanas, pusamž., mi
rė sausio 12, Kenosha, Wis. 
(Debeikių v. Starkiškių k.) 

PLETKUVIENĖ Antanina,, mi-
Hi sausio 10, Sheboygan, 
fVis. 

BITA Jonas, mire gruodžio m., 
Oakland, Calif. 

GRIŽAS Antanas, 63 m., mirė 
gruodžio 14, E. Chicago, lad. 
(Rokiškio aps.) 

REMENIS Adomas, 55 m., rhi-
rė lapkr. 17, Indiana Harbor, 
Ind. (Kauno rėd.) 

GUDAITIS Stasys, 66 m., mi
rė gruodžio 10, Warehouse 
Point, Conn. (Kauno ap. Ar-
meniškių k.) -.Į 

MAŽEIKIENĖ Anele, mird 24; 
gruodžio, Baltimore, Md. 

KARUTIS Juozas, (58 m., mi
rė gruod. 29, Wanamie, Pa. 

MALINAUSKAS Andrius, mi
rė gruodžio 29, Luzerne, Pa. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 
v j 
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SEND; Inc. 
CHICAGO "521?- 1IX; t 

Tel; K\GLEVVO.OD 502#^ h + 

S K N f )  I ' R I I . W A  * .  
MAISTO SIUNTINIAI I ŠSAK Y
MUS J VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJA. 
PRANCŪZIJĄ: ITALIJĄ, OLAN-

I DIJA. ^BELGIJĄ. SVEftARIJĄ. 
LENKIJA. ČEKOSLOVAKIJA. 

JUGOSLAVIJĄ; * • 
Maisto .siuntinėliai APDRAUSTI 
draudimo firmose, pristatymas 
GARANTUOJAMAS. . Nesuradus 
adresato-r— pipirai grąžinami. Pa.-
kely dingęs , siuntinys pakeičia 
mas kilu. 

PRISTATYMO LAIKAS:* 8—21 
DIENOS! | VISUS KRAŠTUS!; 

Geriausi eksportiniai produktai." 
Pristatymas .vykdomas iš sande

lių Europoje. 

Siunčiant money order, čekį ar 
kt. mok. priemonę, tiksliai nurn 
dykite gavėjo artresa ir užsako 
mu siuntinėlių tipo numerius 
Galima užsakyti keli pakicleliai 
tam pačiam pavėjui. 

Z sv. taukų, kiautiniu 
No. 1 Z s v.bekono 

00 ^ sv..salami dešros 
SH' 2 sv. kenuotos jautuuos 

1 sv. pieno miltelių. 

2 sv. bekono1 

Z sv. tyen uolos jautienos 
No. 2 2 sv. pietų Afrik. apeis. 
JĮ^» marmelado 

. 1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado, blocks 

Z sv. kiaulinių taukų 
No. 3 2 s v. bekono 

-,^,50 2 sv. cukraus 
2 sv. aukšč. rieb. sūrio . 
1 sv. kavos pupelių. 

No. 4 
S2^r> 9 SVARAI CUKRAUS 

No. r> 
<4.98 9 SV. KAVOS Pupelių 

No. 6 4,5 sv. cukrau^ 
54-00 },5 sv. kavos puprtlių 

No. 7 200 Chesterfield eigare* ių 
$2-0® (Išskiriant Vok. ir Italiją) 

No. K 16 .sv. sūdytų silkių stati-
9§.95 Ttčle (Tik į Vokiet'jij) 

No. !) 10 sv. kvietinių jniltų 
$2*85 4 une. kepimo miltelių 

EXTRA RIEBALV b SV.!:: 
Z sv. kenuoto sviesto 

No. 10 ~ sv* bekono 
>Tqr 2 sv. kiaulinių taukų 
••/• J 1 sv. šokolado, blocks 

1 t v. cukraus 
1 sv. kavos pupelių. 

Cia nurodytose kainose jskaiiy 
tos persiuntimo, draudimo ir ki
to* išlaidos. 

Al.skir.ii tuii.Miiės su draugijo
mis, kmnitetuis ir ravicni.us .v 
nicnnnis del didesnių užsakymų. 

NedeihUumt šiandien pasiųskite 
^vo Kimioenr. <lraup\m.s MUD-

- inčlnr T 

KALISINSKIENĖ Marė, mirė 
gruodžio 29, Wilkes - Barre, 
Pa. 

KUNIGONIS Jonas, 68 metų, 
mirė gruod. 14, Plymouth, 
Pa. (Kalvarijos par.) 

DAILIDA Jonas, 70 metų, mi 
rė lapkr. 23, Westville, 111. 

PALIONYTĖ Valerija, 53 m., 
mirė gruod. 5, So. Boston, 
Mass. (Kupiškio v. Laukme-
niškių k.) 

KANAPKA Juozas, 70 m., mi
rė lapkr. 29, Chicagoj. (Gi
męs Locust Gap, Pa.) 

NEVERDAUSKAS Antanas, 75 
m., mirė lapk. 27, Gary, Ind. 
(Raseinių ap. Grinkiškiu p.) 

VAREKOJIŠ Mikas, 62 metų, 
mirė gruodžio 1, Rhinelan-
der, Pa. 

KERšEVIčIENĖ Mare, mirė 
sausio mėn., Mahanoy City, 
Pa. 

SURDUOKAS Mateušas, seno 
am., mirė sausio m., Tusca-
rora, Pa. (Amerikoj išgyve 
no 48 metus.) 

TARPAČKA Kazys, mirė gruo
džio m., Baltimore, Md. 

KUREVIČIUS Jonas, seno am
žiaus, mirė gruod. m., New 
Britain, Conn. Amerikoj iš
gyveno 47 metus. -

MATULEVIČIUS Vincas, 52 
m., mirė gruodžio 27, Seat
tle, Wash. 

IVANAUSKAS Jurgis, $ m., 
mirė sausio 6, So. Boston, 
Mass. (Daugų p.) Amerikoj 
išgyveno 38 m. 

JASINSKIENĖ Marė, mirė 14 
lapkr., Omaha, Nebr. 

SOKAS Juozas, 87 m., mirė 14 
gruodžio, So. Boston, Mass. 
(Raudėnų par.) Amerikoj iš
gyveno 55 metus. 

VITKIENĖ Ona, 61 metų, mi
rė gruodžio 21, Dorchester, 
Mass. (Vaiguvos p.) Ameri-r 
koj išgyveno 38 metus. 

KASLEVIčIUS Antanas, 49 
m., mirė gruodžio 7, Pitts-
ton, Pa. 

CIBULSKIS Juozas, mire 10 
gruodžio, Kingston, Pa. 

MILIAUSKAS Petras, 65 m., 
mirė gruodžio 1, Pana, 111. 
(Vilkaviškio ap.) 

BAČKIS Kazys, pusamžis, mi
rė gruodžio iioUf. Pittsburgh, 
Pa. 

ABROMAVIČIUS Jonas, 63 m., 
mirė lapkr. 22, New Phila
delphia, Pa. (Kauno rėd.) 

RIMKUS Pranas, 65 m., mirė 
lapkr. 2, Schenectady, N. Y. 
(Telšių ap.) 

BARTAšIUNIENĖ Katrė, se
no amž., mirė sausio 9, In-
kerman, Pa. 

MIKELIENĖ Magdaleną Hirė 
sausio 4, Waterbury, Conn. 
(Vilkaviškio ap. Lankeliškių 
p.) Amerikoj išgyveno 40 m. 

PŪDYMAS Liudvikas, mirė 6 
sausio, Baltimore, Md. 

BALIONIENĖ Kristina, seno 
amž., mirė sausio 9, Balti
more, Md. 

DVARECKIENĖ Anelė, mirė 
sausio 5, Danielson, Conn. 

MAJUŠKA Pranas, mirė sau
sio 1, Cambridge, Mass. 

DANESEVIČIENĖ Ona, 75 m., 
mirė sausio 2, Ntw Britain, 
Conn. 

AURELIENĖ (vardas nepažy
mėta), mirė sausio mėnesį, 

* Youngstown, Ohio. 
PŪRAS Andrius, mirė aaiisio 

mėn., So. Boston, Mass. 
ZULONIENĖ Ona, 62 m., mi

rė sausio mėn.f, So. Boston, 
Mass. 

JUSELIS Jonas, mirė gruodžio 
22, Bayonne, N. J. 

VENCIENĖ Ona, mirė gruod. 
-26, Brooklyn, N. Y. 

ŽILINSKIEN Ė (Ado maity tė) 
Kunigunda, mirė gruod. 28, 
Brooklyn, N. Y. 

L U K O Š E V I Č I E N Ė .  M a r ė ,  6 7  
m., mirė gruodžio 26, Brook
lyn, N. Y. V 

ŽEMAITIS Stasys, mirė sausio 
8, Maspeth, N. Y. 

LEMBUTIENĖ Barbora, mirė 
sausio 4, Philadelphia, Pa* 

PAJ IEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti j: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Aizenstadtaitė, Lina, iš Jurbarko. 
Alseika, iš Kalnalio bažn., Salantų 

v., Kretingos ap. 
Andrejaitis Kazys, gyvenęs 772 — 

3rd ave., Brooklyn, N. Y. 
Bakaitis, keli broliai, Jono Bakai

čio, iš Šakių ap. 
Balčiūnienė - Barzdaitytė, Magdė, 

Surgaičių k., Marijampolės ap. 
Balsys, Stasys. 
Banaitis, sunus Banaitienės - Rudai-

tienės. 
Barakauskaitė - Paulauskienė Ona, 

Voveriškių k., Šiaulių ap. 
Bartkienė, iš Krekenavos m., Pane

vėžio ap. 
Bartnykiutė Marija, Maražiškių k., 

Igliaukos p., Marijampolės ap/ 
Bar^daitis Stasys, Šunskų p., Mari

jampolės ap. 
Barzdaitytė - Balčiūnienė Magdė, 

Surgučių k., Marijampolės ap. 
Baužytė Antosė, iš žem. Panemu

nės, Skirsnemunės p. 
Bereckas, Bronius ir Bronė, Brede-

nių k., Širvintų v., Ukmergės ap. 
Burelaitė Liucija, Veviržėnų vals., 

Kretingos ap. 
Buziutė, Džingiškių k., Krokalau-

kio v., Alytaus ap. 
Čapkauskaitė - Lukovska Stefanija, 

Akščių k., Čekiškės par. 
Čapkauskas Antanas, AkščĮi§°k.» Če

kiškės par. . « 
Čeponaitė - Valeikienė Elzbieta, iš 

Adomavos k., Pumpėnų v., Pane
vėžio ap. 

čižienė - Pikelytė Stella, duktė Sta
sio, iš Raseinių ap. 

Dagienė - Krušaitytė, Ona, ir bro
liai Krušaitis, Jonafe ir Petras, 
vaikai Andriaus, Gudaičių k. Tau
ragės ap. 

Daugėla Petras, Kvadičkių k., Za
pyškio v. Jo žmona iš Alytaus m. 

Daukša Vladas, Grinkiškio v., Kė
dainių ap. 

Daunorienė - žolynaitė Ona, Šunskų 
p., ir Daunoras Antanas. 

Dremeika Antanas ir Dremeikaitė 
Matilda, vaikai Antano ir Onos, 
gimę Amerikoje. 

Dremekienė - Mazaliauskaitš Ona, 
d. Bernardo ir Viktorijos,* Ruda
minos vai. 

Dzinkevičiutė - Morkus, Bronė. 
Gaidyte, Izidoriaus duktė, prašoma 

atsiliepti. 
Gerdauskaitė - Pukelienė, Elzbieta, 

d. Tomo ir Elzbietos, šilelės v., 
Tauragės ap., sesuo Onos Balčie-
nės. 

Gerdauskas (Girdauskas?), Alekas 
ir Jonas, sun. Juozo ir Onos, Vai-į 
nuto v., Tauragės ap. 

Girdžius Sofija, iš Žagarės. 
Godelytė, iš Balėnų k., Tirkšlių v., 

Mažeikių ap. ' c. ;  

Grand (Masolas) Martynas, gyve^ 
nęs Cincinnati, Ohio, iš Sartinin-
kų-žygaičių v., Tauragės ap. 

Grigalevičius Kazys, Diglių k., Gar
liavos v., Kauno ap. 

Grinkus - Runcelienė, Ksavera, 
vyras Runcelis Jonas, iš Kreke
navos v., Panevėžio ap. 

Guobužas Juozas, s. Antano, Leliū
nų v., Utenos ap., gyv. Brdoklyne. 

Gustaitė (Gusčiutė), dvi, seserys, iš 
Vižakio-Rudos. 

Gustaitytė - Kirutienė Ona, Kaime
lio k., Kidulių v., Šakių ap., da
bar rodos ištekėjusi antru kart. 

Gyžė Jonas, s. Jono, Pušaloto v. 
Ivaškevičius Pranas ar jo vaikai, iš 

Tryškių m., Šiaulių ap. 
Ivoškevicius-Sakalauskaitė, gyv. prie 

Halsted st., Chicagoje. 
Jablonskytė Ona, ištek, pavardė ne

žinoma, <kil. iš Užluobės k., Skuo
do vai. 

Janušauskas Feliksas, Nevėžnykų -
Raudondvario k., Naujamiesčio v. 
Panevėžio ap. 

Jotautas, Dominykas, Jonas ir Pra
nas, sun. Kazimiero, iš Šeduvos v. 

Jusius Juozas, Gilutės k., Melagėnų 
v., Švenčionių ap. 

Joška, iš Kidulių v., Šakių §p.(  bro
lis Jono Juškos. 

Kaminskas Mykolas, iš Jovaravo -
Igliškėlių v., Marijampolės ap. 

Karosas, iš Druseikių k., Miržų vai. 
Kazlauskaitė, iš Budų km., netoli 

Birštono. 
Kazlauskas Domininkas, iš Traupio. 
Kazlauskas, Juozapatas ir Stasys, 

s. Jono, iš Smilgių v. 
Kemežjs, Tomas ir šeima. ^ 
Kibort, Leon, Sirutiškio vnk., Užpa

lių v. 
Kilišauskaitė - Šimaitienė Barbora, 

Kvietinių k., Gargždų v., ir vyras 
Aleksandras, iš ten pat. 

Krikštanas Vladas, iš Betygalos. 
Krušaitis, Jonas ir Petras ir sesuo 

Krušaitytė - Dagienė Ona, vaidai 
Andriaus, Gudaičių k., Tauragės 
apsk. 

Krušnauskas Kazys, iš Pabalių k., 
Prienų v., ir jo šešios dukterys. 

Krušikaitė Ona, d. Vinco, iš Kybar
tų v., Vilkavišlio ap., gyv. New 
Yorke. 

Kubilius Juozas, Pediškių k., Kros
nos vai. 

Kucenas, dėdė Petrės Kucenaitės. 
Kučinskas Jonas, s. Motiejaus, gim. 

Amerikoje. 
Kučytė, duktė Antano, gim. Pane

vėžio ap., buvusi artistė. 
Kulčinskas Stasys. 
Kuliešaitė Elena, Viešintų k., Pane

vėžio ap. 
Kuprys Lionginą?, ifi Grinkiškio v., 

Kėdainių ap. 
Kusa, Grušlaukės k., Darbentj vai., 

Kretingos ap. 
Kuriškeris Maužkė, iš Laukoslaukio 

k., Alsėdžių vai. 
Kutkaitis Augustas, iš Slavikų v., 

Naumiesčio ap. _ J 
Kuželis Jokūbas. * 
Kuzmickas - Kuzma Pranas, s. Jad

vygos Lingytės,'Dusetų v., Zara
sų ap., prašo atsiliepti gimines 
bei pažįstamus. 

Kuzmickienė - Ruzgytė Jadvyga, d. 
Vinco, Lekėčių v., Šakių ap., pra
šo atsiliepti gimines ir pažįsta

mus. 
Kvedaras (Kvedarai), iš Smotiškįų 

Krakių v.,' Kėdainių ap* 

Kvedarienė. Uršulė, gyv. Liepojuje, 
ir Mažeikiuose, prašo atsiliepti 
gimines ir pažįstamus. 

Lapašinskaitė, iš Slabados k., Če
dasų par. 

Laukaitis Jurgis, gimęs Amerikoje, 
prieš karą gyvenęs New Yorke. 

Laurynaitytė - Vaičvilienė Elzbieta, 
Žilionių k., Šeduvoc v. / *' 

Lautricienė (Lautriz), gy¥. Brook-
lyne. 

Lazauskaitės, Marijona ir Teofilė, 
Šarmačinų k., Paežerių v., Vilka
viškio ap. 

Lešinskienė - Plinskjti • Julė, tgyv. 
Mahanoy City, Pa. 

Liutiką, Juozas, iš Gargždų p., Kre
tingos ap. . , 

Mantautienė - Rutkauskienė - Mali
nauskaitė, Magdė, šlavąnčių km., 
Igliaukos par.-

Marcinkevičius, Juozas ir Kazys, 
broliai Magdės Aškevičienės. 

Matejunas. Antanas ir Jurgis, Ma-
tejunų k., Bagasloviškio p., Gal-
vonų vai. 

Medelinskas Vincas, gim. Ameriko
je, gyv. Shenandoah, Pa., sunus 
Medelinskienės - Pilipavičiutės, iš 
Šakių ap. 

Mickevičius Zigmas, . iš , Panevėžio. 
Mickevičiūtė Monika, d. Elenos Bu-

lokaitės ir Jokimo Mickevičiaus, 
Vilkijos v., Kauno ap. 

Minikevičius, Jonas ir Petras, Kaz-
lų-Rudos par. 

Mockaitės. Julijona ir Paulina, Sar-
tininkų-žygaičių v., Tauragės ap. 

Morkūnas Stasys, Smilkių v., Nau-
rašlių k., Panevėžio ap 

Mureika Jonas, iš Zapyškio nar. 
Mainys Juozas, gimęs Amerikoje. 
Nimgaudas Juozas, iš Mosėdžio v., 

Šakalių k., Kretingos ap., brolis 
Anastazijos Petkienės. 

Norkus Stepas, s. Stepo ir Juzės, 
gimęs Amerikoje. 

Palionis Romanas, iš Skapiškio, Ro
kiškio ap. 

Paulauskas, iš Dauginčių l&'j Karte
nos v„ Kretingos ap. 

Pavilionienė, iš Juškaičių *k., Nau
miesčio v., Tauragės ap. 

Petruliutė Marė, iš Kunigiškių k., j 
Bartininkų v. Vilkaviškio ap., gy
venęs Tamaqua, Pa. 

Petruškiene - Valinskaitė Magdė, d. 
Liudviko. Keturvalakių v., Vilka
viškio ap. 

Pikelytė - čižienė Stella, d. Stasio, 
i.v Raseinių ap. 

Pivoriūnas Petras, s. Justino, Ro
kiškio v., turjs dukterj Onutę. • 

Pliskaitis Jonas, brolis Leopoldo. 
Pliura Paul, gyvenęs Louisville, Ky. 
Lliuščikas Pranas. 
Pučinskas Petras, iš Traupio m. 
Pūkinas Jonas, Raseinių ap. 
Pupšaitė Basė, gim. Amerikoje ir 

gyv. Veviržėnų vai. 
Purlytė - Rakauskienė.' 

Ramanauskas Jonas, Sartininkų-Žy-
gaičių v., Tauragės ap., gyveno 
Chicagoj. 

Ražanauskas Johan. 
Riklius Juozas. • 
Rimkienė - Gerdauskaitė, ir jos se

serys Karolina ir Zofija, duterys 
Juozo ir Onos, VainUto y#, Tau-

„ ragės ap. 
Rumševičienė Ona ir Rumsėvlčffts, 

iš Radviliškio. • l* " f i,'1' 
Rumševičius Vladas, iš' Racfcviliskiq. 
Rumševičiutės, Barbora, Morta, Mi

kalina, Ona ir Stasė, iti Radviliš
kio. 

Runcelis Jonas ir žmona Grinkus 
Ksavera, Krekenavos v., 'Panevė
žio ap. 

Rutkauskaitė, iš Uždvario, 1$,,, Jud
rėnų p., Kvėdarnos v. 

Sabrekas Petras, iš Tauragės ap. 
Sadauskas Pranas, iš Udriunų k., 

Obelių v., Rokiškio ap. 
Sakalauskas Vitoldas ir sestio Bro

nė, vaikai Jono ir Juzės, iš Vir
balio. I: 

Sakuotis Juozas, Karteno v., Astei-
kių k., Kretingos ap. 

Šalaševičius, Anupras, Juozas, Jur
gis ir Vincas, iš Pajevoąio, Vil
kaviškio ap. 

Samoška Vincas ir Ąntosė, iš Lab-
girių k. Vadžgirio p. Raseinių ap. 

Satkus Pranas. ' 
Saunoraitė - Žutautienė Kazė, gyv®. 

nusi Kražiuose. . . 
Schuler - Seelenginder, 
Schumann, Emil. * ' 
Senkus, Albinas, / Jonas, Marė ir 

Petrutė. 
Šidlauskas Jurgis, s. Jurgio; iš Vil

kaviškio ap. 
Šimaitis, Aleksandras, i.š Kvietinių 

k., Gargždų v., vedęs Barborą Ki-
likauskaitę, iš ten pat. 

Simanavičius Kazys, iš Karmėlavos, 
Kauno a p. 

Šiurma, Ka«y»į Skapiškio * V., Ro
kiškio ap. ^ 

Škultiriaitė-Uogintienė Paulina, Jo
niškėlio v., Šiaulių ap. 

Šniukšta Juozas, Betygalos v., Ra
seinių ap. ^ 

Stankaitė Rozalija, d. Vinco, Matai
čių k. Veviržėnų v., Kretingos a. 

Stankevičius Jonas, iš Vasaiufkos, 
Utenos ap. 

Stasiukas-Stasiukėnas šeimos; kilu
sios iš Enikių vn., Čedasų p., pra
šomos atsiliepti. 

Stuparas, iš Radviliškio. ;r"> 
Šuplevičius Jonas, išvyko įš»,tKauno 

j Argentiną. 
Suška Juozas. -
Švedas (Sweede), * Jokūbas, iXonas ir 

Petras, sun. Juozo, Keturvalakių 
v., Marijampolės ap. 

Švetkauskas Juozas ir Švetkauskie-
nė-Vaitkevičiutė arba jų vaikai, 
iš Miroslavo v. 

Svilas, iš Užpalių v., Utenos ap. 
Tamošiūnas Jurgis, Staleriš^ių k., 

Utenos ap. 
Tarkunas Jonas, nuo Radviliškio, 
Titlius, Jonas, Petras ir Simonas. 

•Toliušytė, sesuo Antano, iš. Garda
mo par. 

Tumosa, pusbroliai Petrės NKucenai-
tės. 

Umerienė - Valmerytė, Emilija ir 
Valmerytė ona ir brolis Adolfas 
vaikai karolio, Gižų k., Vilkaviš
kio ap. 

Urbanavičius Juozas ir Jonas ir se-
• suo Ruta, Sniegiškių k., D3setų 

v., Zarasų ap. 
Užas, Juqzas, iš Kauno-šančių 

Valeikienė-čeponaitė Elzbieta, Ado
mavos k., Pumpėnų p., Panev. ap. 

Valenskas (Valinskas) Kostas, tė
vas J«no, išvykęs iš Lietuvos 1929 
metais. 

Valiukevičiūtė Marė, sesuo Juozo, 
ištek, pavardė nežinoma; jos bro
lis Juozas kilęs iš Gudelių II v., 
Marijampolės ap. 

Valneris Adolfas ir seserys Umerie
nė Emilija ir Valnerytė Ona, v. 
Karolio, Gižų k., Vilkaviškio ap. 

Vanagas Stasys ir sesuo ^fenagaitė, 
Meškuičių k., Šiaulių ap. 

Vasiliauskas Ignas, ^ Mykolo ir 
Katrės, Ančlaukio k., Pajevonio 
p., Vilkaviškio ap. 

Vasiliauskas Jonas, s. Silvestro ir 
Magdalenos Guntoriutės, Pajevo
nio v., Vilkaviškio ap., dabar gy
venąs Brooklyne. 

Vazbys Petras, Lazdininkų k., Dar
bėnų v., Kretingos ap. 

Vinerskas Pranas. 
Vištelytė, iš Gaižėnų k., Zapyškio j>» 
Vizgirda, Antanas ir Juozas, Viša-

kio-Rudos par. 
V°r£i£; Kazys, brolis Mortos Lauce

vičienės, Leckavos v., Mažeikių a. 
Vosylius (Woylus) Jonas ir sunus, 

buvęs Vokietijoje, gyv. Bronx. 
Vrubliauskas Jonas, Mikonių km., 

Karmėlavos v., Kauno ap. 
Zacharževičienė Felicija, ir jos su

nus Henrikas. 
žeglys Kazys, Jevaravo vai., Mari

jampolės ap. 
Zenus Kazys, Rumšiškių v., Kau

no ap. 
Žilinskas Juozas ir Petronėlė, krik-

što tėvai Uršulės Pratasevičiutės. 
Zmuidzinas Jonas, brolis Valinskie

nės. , 

Namų Savininkai prieš 
Trumaną 

Namų savininkai, kurie, ka
ro metu ir jau kelintas metas 
po karo negali pasinaudoti iš 
nuomotojų, dėl nuomų suvar
žymo, pradėjo bruzdėti prieš 
prez. Trumaną, kuris paskelbė 
ir toliau palaikysiąs nuomų 
kontrolę. 

Septyniuose miestuose namų 
savininkų grupės jau atvirai 
sukilo ir griebėsi išmesti iš sa
vo namų tokius nuomininkus, 
kurie atsisako mokėti branges-
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nes nuomas, turėdami valdžios 
užtarimą. 

Prez. Truman iš savo pusės 
pareiškia, kad tie namų savi
ninkai, kurie stoja kovon prieš 
Federalę 'valdžią, negali tikė
tis ką laimėti. 

Su vasario pabaiga Šįmet 
turėjo baigtis nuomų kontrolė, 
tačiau Trumanas, pažadėjęs ją 
pratęsti, dabar dirba pravedi-
mui Kongrese nuomų kontro
lės įstatymo dar dvejetui me
tų. 

Platinkit Dirvą! 

HIPPODROME 
"Flaxy Martin" » 

Tris žymus filmų artistai, Virgi
nia Mayo, Zachary Scott ir Dorothy 
Malone vaidina Warner Bros.' jud
rią melodramą, "Flaxy Martin", ku
ri pradedama rodyti trečiadienį, va
sario 16, Hippodrome Theatre. 

Veikalas apima tris asmenis įvel
tus į suktą gemblerystės sindikatą. 
Miss Mayo vaidina atkaklios artis
tės rolę, vardu Flaxy Martin, kuri 
siekia savo tikslų visais galimais 
budais. Zachary Scott yra jaunas 
advokatas, kurias įsivelia į žmog
žudystę ir šaudymus. Miss Malone, 
vaidina simpatišką Scott's mylimą
ją. Pri» jų vaktiaa eili kiti) gerų 
artistų. 

iakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
662? EDNA AVENUE ENdicott 1763 

•SVAJONĖS APIE DAN
GŲ IR ŽEMĘ — B. Ke-
tarausko- surinkti pasako
jimai apie žemę, mėnulį, 
saulę, žvaigždes, plane
tas, kometas, ir tt. 76 p. 

.  K a i n a  . . . . f i O c  

DIDELIS PUSMETINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Vyrams, Vaikinams ir Berniukams 
Visoki žiemai reikalingi dėvėjimui rūbai, 

baltiniai ir šiaip reikmenys — 
nupigntomis kainomis 

Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu. £ 
Čia Iškeisime Jusų Stamp Books. 

KRAMER & REICH CO. 
70|ĮQ Superior Avenue 

* DYKAI! 

mane kas savaite" * 

Vaičiūnas Petras (Walsh Petv). 
Josvainių, Kėdainių ap., s. Marės 
JakuhicfcaVtės ir Juozo Vaičiūno. 

Vainoraitė " Ona, iš Lazdininkų k.? 
Darbėnų v.. Kretingos ap. 

Valaitis Juozas, Kučkų - Tabakinės 
^•-^.,,įankų v., ftakių ąp, 

(!||!!lt||(!!||jff f 
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OHIO BEli 
m  TELEPHONE 

C O M P A N Y  

ersiskyrimo liudnumas sumažėja kuo

met įgauni paprotį dažnai lankyti Long 

Distance pasikalbėjimais, šiltumas ir arti

mumas telefonu kalbėjimosi yra sekantis 

prie pasikalbėjimo su savo. mylimaisiais as

meniškai. Tais smagiais pasikalbėjimais 

galite naudotis kada tik norit. Niekas ki

tas neduos juks tiek malonumo už tokius 

mažus kaštus. -

Kainy pažymėjimą rasit* viduje ant 
pryšakinio viršelio telefono knygojf * 

* v' V: 
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CLEVELANDO IR APYLINKĖS ŽINIOS 
—y—— ' 

DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
? 

Lietuvos Nepriklauso
mybes minėjimas 

Šv. Jurgio parapijos 
salėje, vas. 13 

Sekmadieni, vasario 13 d., 4 
vai. p. p. šv. Jurgio parapijos 
salėje rengiamas Lietuvos ne
priklausomybes minėjimas. 

Kalbės Amerikos Liet u v i ų 
Tarybos pirmininkas Leonar
das šimutis ir buvęs BALFo 
įgaliotinis Vokietijoje dr. An
tanas Trimakas. 

Programoje dalyvaus para
pijos mokyklos moksleiviai, so
listai — Pr. Neimanas, Marė 
Galdikienė, V. Jurgelis, J. Ma
čys, A. Miliauskaitės vedamas 
oktetas ir tremtinių grupė. 
Dar kalbės P. česnulis ir kun. 
V. Vilkutaitis. 

Iš ryto 11 vai. toje pačioje 
bažnyčioje ta intencija bus 
pamaldos. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyrius malo n i a i 
kviečia atvykti ir aktyviai da
lyvauti visus lietuvius, kuriems 
yra brangi Lietuvos vadavimo 
mintis ir kurie yra jautrūs 
Lietuvos rėmimo reikalais. 

* f * 

V i s i š k a i  p r i t a r d a m i  f t f o m  
kvietimui, negalime nepareikš
ti apgailestavimo, kad rengė
jai, kurie vartoja "Amerikos 
Lietuvių Tarybos Clevel a n d o 
skyriaus" vardą, į tą svarbų 
p a m i n ė j i m ą  v i s u s  l i e t u v - i u s  
kviečia tik pasižiūrėti ir pasi
klausyti jau suorgani z u ot o s 
programos. Ištikrųjų reikėjo 
visas patriotines Clevelando 
lietuvių organizacijas kviesti 
ne tik aktyviai žiūrėti tos pro
gramos, bet ir aktyviai daly
vauti minėjimo rengime... 

Deja, visa eilė tokių organi
zacijų (ne vien LVS), ligi šiol 
dar neturėjo progos aktyviai 
dalyvauti nei šiame, nei kituo
se Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus darbuose 
ir Clevelando lietuvių tarpe yra 
kilęs berods pamatuotas klau
simas: Ar Clevelande yra Ame
rikos Lietuvių Tarybos Cleve
lando, ar tik šv. Jurgio para
pijos skyrius ? 

Paminėjimo tikslas, žinoma, 
yra daug svarbesnis, negu šis 
klausimas, todėl dalyvaukime 
jame, tikėdamiesi, kad ir Cle
velande ateis laikas, kada Lie
tuvos reikalu visos vietinės or
ganizuotos jėgos galės veikti 
neatsitvėrusios dirbtinėmis tvo
romis. 

OHIO KVOTA 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

TARYBOS RINKLIAVAI 
I . Amerikos Lietuvių Taryba 
J yra nustačiusi kvotas, kiek iš 
(kurios valstijos reikėtų surink
ti aukų. Ohio numatyta $4,000. 
Pasistenkime Įvykdyti! 

NTTBAUM PRESS 
REDAKTORIUS 

Cleveland Press, vietos dien
raštis, kuris sensacijų ieškoji
mais visuomenės patraukimui 
peržengė laikraštinės etikos ri
bas, tapo Cuyahoga Common 
Pleas teismo nubaustas. 

Tas dienraštis, Įsirašęs, kad 
Clevelando teisme yra lengva 
gauti divorsą tik užsimanius, 
paskyrė iš savo spaustuvės vie
ną darbininką gauti teisme di
vorsą nuo savo žmonos, įrody
mui, kad ištikro divorsas leng
va gauti. Ir tikrai, tas darbi
ninkas, ir nenorėdamas su sa
vo žmona skirtis, sufabrikuo
tais daviniais teisme divorsą 
gavo. 

Bet tas Press šposas pasie
kė Clevelando ir Cuyahoga Ad
vokatų Sąjungos ausis. Advo
katų organizacija paskyrė ad
vokatus užvesti bylai prieš tą 
dienraštj, apkaltino jo redak
torius teismo paniekinimu, ir 
vyriausias redaktorius nubaus
tas $500, kiti du po $200, o tas 
darbininkas taip pat $200. Tei
sėjas Samuel H. Silbert paro
dė savo prielankumą tam dar
bininkui, kuris nuo žmonos di
vorsą gavo, panaikindamas di
vorsą, kad tai porai vėl nerei
kėtų išnaujo apsivesti. 

LANKĖSI DIRVIETĖ 
Ona Kizienė, Dirvos prenu-

meratorė iš Donorą, Pa., viešė
dama pas savo artimuosius Cle
velande, šia proga apsilankė ir 
DIRVOS redakcijoje. 

MOTERŲ RATELIO 
SUSIRINKIMAS 

^ Vasario 5 d. pas J. G. Polte-
rius įvyko Clevelando Lietuvių 
Moterų Ratelio metinis susi
rinkimas, kuriame buvo per
rinkta valdyba — ta pati, kaip 
ir buvo pirma, būtent: J. Pol-
terienė pirmininkė, M. Mišei
kienė vice pirmininkė, O. Bal-
trukonienė sekretorė, S. Praš-
kevičienė iždininkė. 

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
komisijon išrinktos: M. Mišei
kienė ir D. Vilčinskienė. Susi
rinkimas nutarė aukoti 10 do
lerių "March of Dimes" rink
liavai. 

Ta pačia proga su atitinka
momis ceremonijomis buvo pa
sveikinti Magdalena ir Pranas 
Zubinai, kuriems vasario 5 d. 
kaip tik suėjo 43-čios metinės 
nuo vestuvių. Pasirodo, kad 
per tiek metų jie patys jau bu
vo ir pamiršę, kada buvo jų 
vestuvės, bet draugai priminė 
ir gražiai palinkėjo sulaukti 
auksinio jubiliejaus, ligi kurio 
betrūksta tik septynerių mete
lių... Svečių buvo maž daug 
tiek pat, kiek ir metų nuo Zu-
binų vestuvių. Zubinai yra vie
ni iš pirmųjų DIRVOS skaity
tojų, tai ir DIRVA jungiasi 
prie linkėjimų. 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

JHube 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. 

PACERBS KITATAUTES 
STUDENTES( 

šešiasdešimt penkios mo
terys studentės iš kitų kraštų, 
studijuojančios Clevelande, bus 
pagerbtos vakarienėj, kuri nu
matyta rengti Tarptautinį Va
karą, United Nations Savaitės 
metu. Tą vakarienę rengia 
vasario 16 d. Women's City 
Club patalpose bendrai šie ke
turi klubai: Altrusa, Soropto-
mist, Zonta ir Quota Interna
tional, pirmą kartą sutarę pa
sirodyti išvien. 

Tą studenčių skaičių suda
ro merginos-moterys iš dvide
šimt keturių šalių, jos dėvės 
savo tautiškus kostiumus. Stu
dentės yra iš Western Reserve 
Universiteto, Schauffer ir Fenn 
Kolegijų. 

Rengia ^Nepriklausomy
bės minėjimą didžiojoj 
Lietuvių salėj šeštad. 

vasario 19 

šeštadienio vakare, vasario 
19 d., vėl suskambės lietuviš
kas žodis ir lietuvių dainos, lie
tuvių salėje pirmą kartą po ke
leto metų. 

Dėl visiems Clevelande žino
mų priežasčių, jokio lietuviško 
parengimo didžiojoje lietuvių 
salėje neįvylco per apie 8 me
tus. 

Dabar jau tas lietuvius er
zinęs reiškinys pasibaigė ir lie
tuviai — kaip tai ir atitinka 
— pirmą lietuvių salėje vaka
rą turės iškilmingą Lietuvos 
nepriklausomybės 31 metų su
kakties paminėjimą. 

Ši didelį paminėjimą rengia 
tos vietos organizacijos, 'ku
rios, nors ir norėdamos bendrai 
su visais Clevelando lietuviais 
tą šventę minėti, nebuvo pa
kviestos prie kitų grupių ren
gimo., 

Lietuvių salėje paminėjimą 
rengia: LVS 1 skyrius, SLA 

14 kuopa, Dr. Vinco Kudirkos 
Pašalpinė Draugija, Lietuvių 
Moterų Ratelis, Dirvos Bend
rovė ir BALFo 68 skyrius. 

Visos to vakaro pelnas ski
riamas į bendrą visą Amerikos 
lietuvių iždą — Amerikos Lie
tuvių Tarybai. 

Vasario 19-os programą, su
darys tik pora kalbėtojų, o li
kusi iškilmingo minėjimo dalis 
bus meniška, kurią išpildys vie
tos ir tremtinių meno grupės. 

Programos pradžia bus 8 v. 
vakare. Jžanga į salę visiems 
nemokamai. 

ATMETA OHIO TARNAUTO
JŲ STREIKO DRAUDIMĄ 

Kartu su subruzdimu prieš 
Taft-Hartley darbo Įstatymą 
šalyje, Ohio valstijos legislatu-
roje, Demokratams laimėjus, 
pakelta reikalavimas atmesti ir 
Ohio valstijos įstatymą, kuris 
draudžia streikuoti bent ku
riems šioje valstijoje valdiškų 
įstaigų tarnautojams ir moky
tojams. 

Vasario 8 d., Ohio legislatu-
roje 71 balsu prieš 61 tas įs
tatymas nutartas atmesti. Jį 
turi dar atmesti valstijos se
natas ir gubernatorius. Tačiaiu 
yra žinių, kad gub. Lausche pa
siryžęs tą tarimą vetuoti. 

Namų ir Gėlių Paroda 
šymet vėl rengiama didelė 

Namų ir Gėlių paroda, vadina
ma Greater Cleveland Home 
and Flower Show. Paroda bus 
didelėje Cleveland Public Au
ditorium, tęsis nuo kovo 5 iki 
12 d. 

Milžiniška Public Auditorium 
bus nustatyta viskuo kas eina 
į namų statymą, baldų, įrengi
mų iš vidaus ir iš lauko. Bus 
išstatyta parodai gatavi namai 
su pilnu įrengimu, ir bus pa
rodoma Įvairi statybos medžia
ga. Prie to, bus Įrengta puoš
nūs gėlynai, kurie parodos lan
kytojams primins vasarą. 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVfc. CLEVELAND 3, OHIO PHONE i ENdicott 4486 

WAS WAR TO BREAK OUT IN THE 
AUTUMN OF 1948? 

(From NEWSLETTER from Behind 
the Iron Curtain) 

FROM the contactman with Lith
uanian Underground we received 
a copy of a secret order of the 
Politbureau, dated July 1948, trans
mitted by MGB officer Abakumov, 
originally in code, for execution by 
Department IV of the Northern 
Front Army. This execution was 
scheduled for November - December 
1948, upon a signal from Abaku
mov. It concerns the Karello-Fin-
nish and Baltic republics. 

We quote the essential counts of 
the order, omitting those dealing 
with technical details: 

(a) Political prisoners under in
vestigation or arrest are to be evac
uated. Preparations for the evac
uation must be completed by the 
end of August 1948. Families of 
persons accused of espionage, par
ticipation in the underground move
ment and contacts with foreign 
countries are to be included in the 
evacuation plan. 

(c) Central MVD and MGB auth
orities in the aforesaid republics 
must, by the end of August 1948, 
provide complete statistical data re
garding persons of the following 
categories: 

-former professional soldiers, N. 
C. O.'s and officers, with fam
ilies; 

-former civil employees; 
-former teachers and professor? 
of all grades, with families; 

-priests and members of religious 

DŽIOVOS MIRTYS 
SUMAŽĖJO 

Gub. Lausche užgynė Ohio 
valstijos 88 apskričių vedamą 
kovą su džiova. Pav., mirtys 
nuo džiovos valstijoje bendrai 
mažėjo šiaip: 1946 metais mi
rė 2,555; 1947 — 2,362, o 1948 
metais — 2,064. 

Ohio valstija neturi savo iš
statytų džiovininkų ligoninių, 
statytų džiovininkams ligoni
nių, valstija tik skiria iš savo 
iždo tam tikras sumas pinigų 
apskričių valdybų globoje esan
tiems džiovininkų namams. 

Valstijoje betgi eina judėji
mas už išstatymą valstijos li
goninių džiovininkams laikyti 
ir gydyti, dar didesnei pagal
bai ta liga apsirgusiems. 

TRAFIKE UŽMUŠTA 18 
Nuo sausio 1 d. šymet Cle

velando trafiko nelaimėse už
mušta jau 18 asmenų. Pernai 
per tiek pat laiko, iki vasario 
7 d., buvo 12. 

IMTYNĖS ARENOJE 
Vasario 15 

Buddy Rogers, nors per muštyne 
Jack Ganson vėl surengia dideles 

imtynes didžiojoje Arenoje, antra
dienį, vasario 15 d. 

Ganson turi suporavęs žymius im-
tikus Buddy Rogers su NWA čam-
pionu Orville Brown, už National 
Wrestling Alliance Čampionato dir
žą, kurį Brown turi. 

Kitos poros tose imtynčae bus: 
Don Evans su Don Eagle. 
Dr. Ed Meske ir Bobby Bruns. 
Frank Talaber su Antonio Leone. 
Ernie Piluso su Whitey Whittler. 
Vieta randasi 3737 Euclid Avenue, 

pradžia 8:30 vai., tikietai po $2.40 
ir $1.80 rezervuoti; kiti po $1.20. 

RKO KEITH'S M5TH 
THEATRE 

šiame teatre matysit sekan
čias Įdomias filmas: 

Vas. 16 iki 21: "Snake Pit", 
su Olivia DeHavilland ir Mark 
Stevens vadovaujamose rolėse. 

IEŠKO 3—4 KAMBARIŲ 
BUTO 

2 asmenų šeima be vaikų 
prašo pranešti tel. UT 1-6148 

PARDUODAMI RAKANDAI: 
gyvenamam kambariui (3 da
lys) ir dviem miegamiem kam
bariam. Be to, virtuvės pečius 
(6 vietų) ir kilimas (rug). 

Kreiptis 1154 E. 74th St. 
Telef. EN 0978 (7) 

K. S. KARPIUS 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

6820 Superior Ave. 
ENdicott 4486 

M I R I M A I  
MIRĖ ROŽĖ ZALOGIENĖ 

Vasario 3 dieną Clevelande, 
13709 Rugby Rd., mirė Rožė 
Bunevičiutė Zalogienė, pusam
žė, Antano Zalogos žmona, ki
lusi iš Vičiūnų k., Raguvos v;, 
Panevėžio aps., prezidento An
tano Smetonos giminaitė. Pa
laidota vasario 7 Kalvarijos 
kapinėse. 

Liko vyraa Antanas Zaloga, 
anūkas Montey, trys dukterys: 
Petronė Gerak, Barbora Or-
ban, Ona Jurevičiūtė, sūnus T. 
Jurevičius ir marti Stella Ju
revičienė. 

Kunigams Vilkutaičiui, Iva
nauskui ir širvaičiui, atlaikiu
siems gedulingas pamaldas, ir 
visiems artimiems bei pažįsta
miems už pareikštą užuojautą 
u ž  g a u s i a s  g ė l i ų  p u o k š t e s ,  
bei patarnavimus velionės vy
ras ir šeima reiškia nuošir
džiausią padėką. Ypatingai dė
koja poniai Pucker, slaugiusiai 
velionę per naktis jos sunkios 
ligos metu. 

Jau pereitame numeryje ra
šėme apie Zalogienės susirgi
mą. Laikraštį atidavus j spaus
tuvę ji jau atsiskyrė su šiuo 
pasauliu. DIRVA savo senam 
skaitytojui Antanui Zalogai 
nuoširdžiai užjaučia toje nelai
mėje. 

Jos laidojime patarnavo Ja-
kubs Funeral Home. 

Corpl. William Youngs (Yush-
kiwicz), žuvo karo mūšyje 

Munda, Pietų Pacifike, liepos 
24, 1943 m., 24 metų amžiaus, 
dabar parvežtas į Clevelandą 
palaidoti. 

Gedulo pamaldos bus' vasa
rio 12 d., 10:30 vai., šv. Jurgio 
bažnyčioje, palaidotas bus Kal
varijos kapinėse, Veteranų da
lyje. 

Jis lankė Šv. Jurgio parapi
jos pradžios mokyklą, baigė 
East Tech High mokyklą, ir 
buvo pirmutinėje grupėje ka
rių pašauktų tarnybon 1941 m. 

Liko tėvas William, 7306 
Hecker Ave., pamotė Anna, se
suo Josephine Diskant, pusbro
liai John C., Victor ir Jack Re-
velt, pusseserė Helen LeBlanc. 

Laidojimo apeigose dalyvavo 
Katalikų Karo Veteranų šv. 
Jurgio Postas. 

Laidojime patarnavo Wilke-
lis Funeral Home. 

organizations; 
-members of the free professions, 

lawyers, engineers, etc., with 
their families. 

Political opinions and present oc
cupation of these persons are to be 
specially indicated. 

(e) MGB railroad reserve units 
are to be assigned for transporta
tion duty and railway guard. 

(g) Additional light armament is 
to be issued to the MGB units: 
automatic rifles 46, KHIM-1 gre
nade, thermic cartridges loaded 
with incendiary materials for the 
destruction of buildings, etc. 

(h) The order of 'evacuation IS: 
(1) Two areas simultaneously—the 
coastal and the Vilnius areas; di
rections: from the coastal area to 
Velikie Luki, from Vilnius to Minsk. 
(2) The western area with Kaunas 
and the central area with Shiauliai, 
both simultaneously directed to Ya
roslavl. 

(i) Special orders pertaining to 
the authority to be exercised by the 
commanding officers of the MGB 
troops in the Baltic republics are 
effective on tlfe date when this 
Executive Order is ordered execu
ted. 

(1) Persons detained since the 
date of > effect of this order and 
charged with espionage, resistance 
to the authorities, spreading of ru
mors and verbal diversion or es
cape from the convoys are not sub
ject to evacuation. They are sub
ject to the competence of the com
manding officers of the MGB in 
the place of the commision of their 
crime in accordance with the pleni
potentiary authority in war zone, 
i.e.: they may be either executed 
or summarily released. 

(2) MGB commanding officers are 
authorized to remove the civilian 
population, either by evacuation or 
annihilation, in the event of the 
presence of the special conditions: 
imperilment by hostile forces, muti
ny, sabotage, etc., or in the inte
rests of the security of the armed 
forces. 

Thg division into evacuation areas 
is outlined even as regards the re
publics of Estonia and Latvia and 
the express statement added that 
all the points of the Executive Or
der are applicable to all the three 
republics. The rest of the order 
concerns foreign frontier areas, Fin
land and Scandinavia, which are sit
uated in the zone of potential dan
ger. The Order contains two more 
interesting items: 

(1) Personnel of the męuntain, 
diving and paratroop units of the 
MGB attached' to the regular for
ces are to receive retraining in 

N O  BITTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

tOU"Oį> 

• HI RANK FOR All THI MOPlt 

REIKALINGAS BUTAS 
iš 3—4 kambarių, 

bevaikei šeimai. 
Pranešti "Dirvos" redakcijai 

arba skambinti ON 1290. 

IŠNUOMOJAMI 
du miegami kambariai. 

1485 E. 74th St. EN 1343 

JONAS G. 
P O L T E E  

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 

topography and map reading. N 

(2) Territorial personnel able to 
use the local language are to be 
directed for 8-week political train
ing to Kronstadt and Kalinin. On 
completion of this training they are 
to be attached to regular military 
units of the Northern Front. 

Earlier information about the 
school at Kalinin gives to hand 
that from April to June 1948 mech
anical transport,- paratroop and jun
ior officers of the MGB were train
ed there. They were taught the 
Finnish, Swedish and German lang
uages and received historical; social 
and economic information on Fin
land, Sweden and Germany. About 
10,000 trainees completed the course 
in June. 

Since July 1948 considerable for
ces of MVD-MGB personnel have 
been concentrating around Barano-
wicze in former Eastern' Poland. 
Apparently Baranowicze is to be 
the centre whence the MGB will 
descend, or have descended, on the 
Baltic countries. 

J , 

JOE LUOBfKIS 
DIRBA NAUJUS RAKANDUS 

pagal užsakymą, 
senus ir sulūžusius 

perdirba ir atnaujina. 

Turi 35 metų prityrimą! 

3225 E. 140th STREET ' 
Tel. SK. 6861. (6) 

•IMNIIHIMHHM**** 

{ Nori pagražinti savo 
j namus? šauk— 

I K. STAUPAS 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 1 

VENETIAN BLINDS 
ir WINDOW SHADES? 

šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 

Nairn* Dekoravimas 
musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Nąmų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

** KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohfo 

BRAKE 
SERVICE 

~ Oh) ALL CARS 
By Experts Who Really Know How.' H 

TIME PAYMENTS • 

YEACER 
RAYBESTOS 

6615 GARIVEC1C AVE. 
PHon* ENdicott 9182 

S«CMUJtS UNCI 1930 

Pilnai padengta npdrauda UTah 1-4515 

į WM. DEBBS PAINTING CO. J 
į Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauka į 
: 7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio i 

isVlM! 
• m•••«••••• 11 • • • 
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| I. J. SAMAS - JEWELER Į 
= Persikelt; į naują didesnę ir gražesnę krautuvę = 

= 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

E Dabar jau turime didesni rinkini Deimantų, žiedų, Laik- s 
E rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. S 
5iniiiminiiinHnimni»iniiiHiHnnmiiiniiiiniiiiiinniHHHiiHm8nminmiiimini7 

f P J KERSIS J 
= 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 3 
= OFISO TELEFONAS: MAin 1773. § 

5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- jįj 
E kitės f mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą, įvai- S 
jš' riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas s 
2 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. g 

Come in and meet your old frigid 
Bill Green, now tending bar 

Y ICS €AS1S 
Wade Park at 71st Street 

* 

BEST FOOD IN TOWN 
r 

Air Conditioned Good Service 

Telefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

• Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvg# 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Suniis 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

--N 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
1 (šalia Dirvos Redakcijos) 

Hžkvlečfartie Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mm 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

W 
<* 

s 

'J *" 1 • • • . . . ^ 
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