
M U S Ų 
VISUOMENĖJE 

Clevelandas tikrai 
pralenki New Yorką 

CleveJande vienos savaites 
laikotarpyje buvo surengti trys 
vieši Lietuvos nepriklausomy
bės metinių paminėjimai. Va
sario 13 d. šv. Jurgio parapi
jos salėje aukų surinkta $704, 
vasario 19 Lietuvių salėje — 
$427, ir vasario 20 Naujosios 
parapijos salėje — $134. 

Be to, Tremtinių Draugija 
savo susirinkime vasario 20 d. 
nutarė ALT rinkliavai paskir
ti $125 iš sausio 9 dienos savo 
vakaro pelno. Taigi Clevelan
das jau bus sudėjęs šįmet Lie
tuvos išlaisvinimo reikalams 
$1,398 per tą vieną savaitę. 

Tremtinių jautrumas 
Lietuvos reikalams 

Gražų pavyzdj parodė Chica-
gos lietuvių tremtinių draugi
ja, Vasario 10-os proga sume
tusi Lietuvos išlaisvinimo rei
kalams $500. 

Clevelande apsigyvenus i e j i 
tremtiniai irgi neatsiliko, nors 
jų skaičius čia yra žymiai ma
žesnis, negu Chicagoje: jų čia 
dar tik apie 20 šeimų. Per vi
sus tris minėjimus jie suauko
jo (neorganizuotai) $104, tai 
yra apie 8 nuoš. visų Clevelan
de surinktų aukų. Pridėjus jų 
draugijos paskirtus tam pa
čiam tisklui $125, susidaro 
#29. 

Tremtiniai moka skolą 
lALFui 

Lietuvių Tremtinių Draugija 
Clevelande vasario 20 dienos 
susirinkime iš gavo vakaro pel
no paskyrė BALFui $300. Tie
sa, tai yra vakaro lankytojų 
sudėti pinigai, bet jie nėra su
rinkti kaip autos, o tik vakaro 
pajamos. Rengėjai ne visai 
lengvu darbu tuos pinigus už
dirbo. Skirdami BALFui jų 
žymią dalį, tremtiniai paremia 
tą patį BALFą, kuris juos sa
vo laiku rėmės 

V. Sidzikauskas lankėsi 
pas Chicagos mayorą 

šiomis dienomis V. Sidzi
kauskas, VLIKo Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas, buvo ofi
cialiai priimtas Chicagos ma-
yoro Kennelly. Tas apsilanky
mas atžymėtas Chicagos spau
doje. 

V. Sidzikausko lank y m o s i 
Pittsburghe proga "Pittsburgh 
fjress' įdėjo nemažą straipsnį, 
fcur paduoda jo kalbos ištrau
kas ir jo paveikslą kalbos me
tu. Ypatingai pabrėžiama ta 
kalbos vieta, kad Lietuvoje da
bar nėra teismu: žmonės tie
siog pradingsta. 

Tik laikraščio ' informatoriai 
gal be reikalo prikergė kalbėto
jui nesamą titulą — "Prime 
Minister in exile". Mūsų sve
čiai, kiek žinome, oficialiose 
vietose nevadina savęs tuo, kuo 
jie nėra, o pavartojimas spau
doje netikrų vardų gali tiktai 
kenkti jų misijai. 

Jau ruošiasi visuotinam 
Amerikos Lietuvių 
Kongresui 

New Yorke jau sudarytas 
komitetas rengti visuotinam 
Amerikos Lietuvių Kongresui, 
kurį numato lapkričio 4-5 dd. 
Komiteto pirmininku yra J. B. 
Laučka, vice pirmininkai — V. 
G. Abraitis ir M. J. Vinikas, 
sekr. — K. Jurgėla, iždinin
kas — S. Briedis. Be to, pa 
skirti asmenys specialioms ko
misijoms planus paruošti: J. 
Tysliava, A. šerkšnas, J. Bui 
vydas, P. Montvila, A. S. Tre
čiokas, pral. J. Balkūnas. 
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MASKVA GRASINA! 
VISĄ PASAULI VADINA AGRESORIAIS 

Giriasi ginklai^ geresniais už visų 
Visame pasaulyje dar nepa

sibaigė kalbos apie "taikos pa
siūlymus" iš Maskvos, net iš 
paties Stalino lūpų, o štai Rau
donosios armijos šventėje pa
sigirdo kitokios kalbos,. arba 
senos kalbos. 

Maršalas Bulganinas, sovie
tų karo ministeris, kuris buvo 
svarbiausias kalbėtojas toje 

šventėje, kreipėsi į Raudonąją 
armiją su raginimu būti visiš
kai pasiruošusiai į mūšį prieš 
Amerikos imperijalizmą. Vi
sos kitos kalbos irgi sukasi 
apie tą patį. Visa sovietų spau
da pilna straipsnių tik apie tą 
pasiruošimą kovai. 

Kitas sovietų maršalas — 
Govorovas — taip pat visą sa-

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

VASARIO 18 
Maskvoje sovietų valdžia 

areštavo amerikietę rašytoją ir 
žurnalistę A. L. Strong, kurios 
pranešimai iš Maskvos komu
nistams lig šiol patikdavo. Sa
ko, ji būsianti išsiųsta iš Rusi
jos, nes užsiėmusi šnipinė
jimu. j 

USA pasiuntinybei nebuvo 
leista susižinoti su Strong, 
nors yra susitarimas, kuriuo 
sovietai yra pasižadėję tokiais 
atsitikimais duoti ambasados 
žmonėms pasimatyti su suim
tais. 

Ta Strong prieš porą metų 
viename Amerikos raudonųjų 
žurnale nurašė ilgą straipsnį, 
su keletu paveikslų, parodantį, 
kaip Lietuvos jaunimas "džiau
giasi" Stalinu ir jo valdžia ... 

• 

Nei iš šio nei iš to, sovietų 
atstovas pranešė, kad jo vy
riausybė jau sutinka, kad Trie
sto gubernatorium būtų ame
rikiečių, anglų ir prancūzų pa
siūlytas šveicaras. 

Tą kandidatą vakariečiai jau 
prieš metus siūlė, bet sovietai 
griežtai priešinosi. Per tą lai
ką tas klausimas jau buvo be
veik užmirštas. Dabar į so
vietų sutikimą vakariečiai at
sakė, kad jau pervėlu. Jų nuo
mone, aplinkybės tiek pasikei
tė, kad Triestui gubernatoriaus 
nebereikia: Triesto miestas tu
rės grįžti Italijai. • 

» 

VASARIO 19 
Amerikos ambasadorius Veng

rijoje, kurį vengrai pareikala
vo "atsiimti", grįždamas į Wa
shington Paryžiuje pasakė, 
kad kardinolo teismas buvo 
tikras pasityčiojimas iš teisin
gumo. Jis sako, kad Maskva 
visiškai valdo Vengriją ir kad 
padėtis Vengrijoje yra tiesiog 
neįsivaizduo j ama. 

• 

čekoslovaki j a nepal e i d ž i a 
dviejų Amerikos kareivių ir 
vieno studento, kurie kaž ko
kiu būdu pakliuvo į tenai. Ka
reiviai pakliuvo jau gruodžio 
mėnesį, o studentas sausio mė
nesį. 

VASARIO 20 
Kinijos komunistai konfiska 

vo Peipingo miesto 100 tonų 
'miltų, kurie buvo iš Amerikos 
nuvežti ekonominės pagalbos 
programą vykdant. Tos pagal
bos administracija protestavo 
bet komunistai j tai nekreipė 
jokio dėmesio. 

Valstybės Sekretorius A$he-
son po pasitarimą it* senato

riais, tarėsi su pasiuntiniais tų 
valstybių, kurios numato da
lyvauti šiaurės Atlanto gyni
mosi sutartyje. Spėjama, kad 
sutarties rengimas jau yra ge
rokai pažengęs prie galutinio 
susitarimo. 

Norvegijos darbo partija, iš
klausiusi užsienių reikalų mi-
nisterio pranešimą apie jo at
silankymą Washingtone, nuta
rė paremti sumanymą prisidė
ti Norvegijai prie šiaurės At
lanto gynimosi sutarties. Lau
kiama, kad šią savaitę ir Nor
v e g i j o s  p a r l a m e n t a s  n u t a r s  
prisidėti prie tos sutarties. 

f 

Costa Rica ir Nicaragua su
tiko klausimą dėl nesenai įvy
kusio "kariuko" spręsti taikin
gai ir. prisilaikyti Amerikos že
myno valstybių susitarimo tai
syklių. Paaiškėjo, kad čia ne 
Nicaragua užpuolė Costa Ricą, 
bet Costa Ricos politiniai pa
bėgėliai susiorganizavo Nica-
raguoj ir ėjo paimti valdžios, 
o Nicaragua jų nesudraudė... 

• , 

Iš kitos pusės paaiškėjo, kad 
ir Costa Rica pas save leido 
veikti tiems, kurie rengėsi nu
versti ne tik Nicaraguos, bet 
ir Hondūro ir Dominikonų res
publikos valdžią... 

Bolivijoj paskelbta, kad bu 
vo ir ten rengiamas sukilimas. 
Bolivija kaltina Peru, kad ten 
esą leidžiama organizuotis Bo
livijos valdžios priešams. Taip 
atrodo demokratiška Pietų 
Amerika... 

VASARIO 21 
Popiežius viešoje kalboje pa 

sakė, kad negali būti jokių nu
sileidimų tarp bažnyčios ir be 
dieviško komunizmo. Po kar
dinolo Mindszenty nuteisimo 
popiežius pradėjo labai kovin
gu veikti pried komunizmu. 

"•. • 
Einąs Kinijos prezidento pa

reigas Li nuskrido į Kantoną 
nuraminti opozicijos savo vy
riausybėje, kuri priešinasi tai
kos deryboms su komunistais. 
Jis esąs nusistatęs, jeigu reiks, 
net ministerį pirmininką nors 
ir pėr jėgą, atstatyti, kad tik 
derybos įvyktų. 

vo kalbą nukreipė prieš Ame
riką ir pasigyrė, kad sovietai 
turi tokius naujus ginklus, ku
rie yra daug geresni už bet 
kieno kito ginklus. Jis sako, 
kad "agresorių atmintis yra 
labai trumpa — jie užmiršo 
vokiečių, ir japonų agresorių li
kimą" 

Bet svarbiausia, ką raudo
nieji maršalai užmiršo, tai tą, 
kad jie patys dabar kalba vi
siškai taip, kaip... Hitleris 
kalbėjo prieš 10 metų. Ir Hit
leris tada užspringdamas šau
kė, kad jis tik taikoš nori, o 
kiti jį rengiasi užpulti. Ir Hit
leris rėkė, kad jis nebijo tų 
užpuolimų, nes Vokietija yra 
apginkluota taip, kaip niekas 
pasaulyje nebuvo ir nėra apsi
ginklavęs, ir jis grasino vi
siems — tik pabandykit mane 
paliesti, aš jums parodysiu! 

Taigi, jeigu jau kam reikia 
prisiminti Hitlerio likimą, tai 
mirmoj vietoj — patiems Mas
kvos rėkauto jams. 

padaryti saloje esančių gyven
tojų surašymą. \ 

m i 
Laikraščiai apklausinė jo se

natorius, ką jie mano apie 
Šiaurės Atlanto apsigynimo su
tartį: ar Amerika turi pasiža
dėti autamotiškai įstoti į karą, 
jeigu bent kuri kita sutartyje 
dalyvaujanti valstybė būtų už
pulta. Daugumas senatorių, 
pasirodo, galvoja, kad jeigu 
sovietai užpultų bent vieną iš 
susitarusių valstybių, tai Ame
rika turėtų tuč tuojau įsikišti. 

• 
Bulgarijos dabartinė valdžia 

yra nusistačiusi nutraukti vi
sų tikybų dvasininkų ryšius su 
kituose kraštuose veikiančio
mis religinėmis bendruomenė
mis. 15 protestantų dvasiškių 
byla matomai iškelta tam, kad 
turėtų kuo pateisinti tokį dva
siškių atkirtimą nuo pasaulio. 

VASARIO 22 
Vengrija rengiama būti ba

ze Kominformo vei k s m a m s 
prieš Jugoslaviją. 

• 

Kinijos prezidento pavaduo
tojas lankydamasis Kantone 
apramino savo ministerius ir 
patį pirmininką, pasakydamas, 
kad jeigu komunistai žengs' per 
Yang-tse upę arba puls Nan-
kiną ar Šanchajų, tai taikos de
rybos bus su jais nutrauktos. 

Tuo tarpu pirmutiniai pa
siuntiniai jau nuvyko į komu
nistų štabą pasikalbėti dėl tai
kos derybų. 

VASARIO 23 

CAMP 

Senovėje graikų filosofas Diogenas, sako, gyvenęs statinė
je. Dabar dailininkas taip vaizduoja DP gyvenimą. Tikrai 
jis daugeliu atžvilgių panašus į Diogeno gyvenimą. Pagel
bėkime tiems naujų laikų Diogenams, siųskime aukas pini
gais ir drabužiais į BALFą, 105 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Vasario l6-ta Europoje 
(Dirvos koresp. Paryžiuje) 

Kinijos nacionalistų kariuo
menė stiprinasi Formosos sa
loje. Į tą salą nugabentas ir 
Kinijos banko auksas. Sala 
kelioms dienoms "uždaroma", 
tai yra, niekas per tą laiką ne
galės j ją nei atvykti, nei iš
vykti. Sako, nori per tą laiką 

Prancūzijos komunistų va 
das Maurice Thorez vienoje 
kalboje pasakė, kad jeigu rau
donoji armija užimtų Prancū
ziją, tai prancūzai darbininkai 
turėtų pasitikti ją taip, kaip 
Lenkijos, Rumunijos ir Jugo 
slavijos darbininkai. Prancū
zai labai pasipiktino šituo pa
sakymu, nes jį taip supranta 
kad čia komunistų vadas ragi
na savo partijos narius stoti 
sovietų pusėn, jeigu soyietai 
pultų Prancūziją. 

• 

Prieš metus iš Amerikos am
basados Maskvoje pasitrauku
si ir pas bolševikus perėjusi 
amerikietė ambasados tarnau-

šiais metais Europos lietu
viai Vasario 16tą paminėjo di
delėje rimtyje ir susikaupime. 
Nuo pat karo pabaigos dar ne
buvo tiek neramių žinių iš tė
vynės kaip šiuo metu. 

Paryžiuje lietuviai susirinko 
į minėjimą Vasario 16 vakare. 
Lietuvių šalpos Draugijos pir
mininkei O. Bačkienei atida
rius, buvo sugiedotas Himnas. 
Po to kalbėjo dr. S. A. Bačkis, 
ypač paliesdamas šių dienų įvy
kius Lietuvoje, kur vyksta ma
siniai išvežimai ir visuotinas 
naikinimas, žuvusios aukos bu
vo pagerbtos atsistojimu ir 
rimtimi. 

Pagrindinę paskaitą skaitė 
pulk. dr. Vėbra, pažymėdamas, 
kad niekas tėvynės negali at
stoti, nei geras gyvenimas sve
tur, nei geriausi patogumai. 
Tėvynė lieka visuomet brangi ir 
šventa, nežiūrint to, kad joje 
pasitaiko kartais ir naminių 
dūmų. Bolševikai nori užgniau
žti tėvynės meilės jausmą, nes 
rūpi jiems tik savi imperialis
tiniai tikslai. 

Dar -kalbėjo eilė visuomenės 
atstovų, ragindami ryžtingai 
ruoštis Lietuvos laisvės kovai, 
prie jos prisidedant kas kuo 
tik gali. Minėjimas užbaigtas 
kuklia pačių jėgomis paruošta 
programėle. 

* # 

Iš Londono atėjusios žinios 
rodo, kad ten Lietuviai turėjo 
iškilmingą paminėjimą ir at
skirą koncertą Vasario 16-os 
garbei. Koncertas įvyko di
džiulėje Kingsway Hall salėje, 
kur be daugelio mūsų tautiečių 
buvo matyti daug anglų gar
bės svečių. Koncerte dainavo 
Lietuvos Operos solistai Dam
brauskaitė, Kalvaitytė, Naura-

toja dabar išleido knygą, ku 
rioje rašo, kad Amerikos dip
lomatai šnipinėja ir verčiasi 
spekuliacija juodoj rinkoj. Be 
to, ją vežioja po fabrikus, kur 
ji pasakoja darbininkams, kac 
jie geriau gyvena, negu Ameri
kos darbininkai... 

Komunistai platina gandus 
Vokietijoje, kad sovietai ren
giasi siūlyti atitraukti iš Vo
kietijos visas okupacines ka
riuomenes ir Vokietiją sujung
ti į vieną valstybę. 

gis ir Baranauskas. Akompa
navo komp. prof. Jakubėnas. 
Koncertas praėjęs šti dideliu 
pasisekimu. 

Kitą dieną, Westminster Ca
thedral Hall įvyko iškilmingas 
Vasario 16-os paminėjimo ak
tas, kuris buvo suruoštas ben
dromis visų Londono lietuvių 
jėgomis. Tiek organizaciniame 
komitete, tiek pačioje progra
moje dalyvavo visu nuoširdu
mu senieji ir naujieji Londono 
lietuviai. Gautas pelnas iš 
koncerto ir paminėjimo paskir
tas Tautos Fondui ir Londono 
Lietuvių Namų Fondui, kuris 
jau prieš Vasario 16-tą siekė 
per 800 svarų. 

* » 

Be gausių ir rimtų minėji
mų įvairiose lietuvių stovyk-
losfe Vokietijoje, pats iškilmin
giausias Vasario 16-os pami
nėjimas Schwaebisch Gmiind 
lietuvių stovykloje, kur taip 
pat įvyko tradicinė Lietuvių 
Literatūros šventė. Buvo įteik
tos literatūros premijos ir pa
sirodė "Čiurlionio" ansamblis. 

* * 
Vasario 16-tą gražiai pami

nėjo Vokietijos ir Vatikano 
radijo stotys. Vatikano radijo 
stotis davė specialią dienai pri
taikytą programą lietuvių kal
ba. Vokietijoje Štutgarto ra-
rijas davė "Čiurlionio" ansam
blio lietuviškų dainų ir lietu
viškos muzikos koncertą, kurį 
d i r i g a v o  m u z i k a s  M i k u i  s k i s .  
Koncertas buvo pakartotas ir 
per Mūncheno radijo stotį. Be 
to, buvo paskaityta paminėji
mui tinkanti paskaita. 

Vokietijos radijo stočių tink
las NWDR Vasario 16-os pro
ga davė lietuviškos simfoninės 
muzikos koncertą. Buvo atlik
ta M. K. Čiurlionio simfoninė 
poema "Miške" ir J. Pakalnio 
"Romantiškoji Uvertiūra". 

Koncertą transliavo Berlyno, 
Hamburgo, Koelno, Hannove-
rio, Flensburgo, Osnabruecko 
radijo stotys. Koncertas buvo 
atliktas plokštelėmis, ku r i a s 
įgrojo Berlyno miesto simfoni
nis orchestras, diriguojamas 
Vyt. Marijošiaus. 

Vasario 16-a buvo paminėta 
ir Europos didžiuosiuose laik
raščiuose; o lietuviškieji išėjo 
s p e c i a l i o m i s  i r  p a d i d i n  t o m i s  
laidomis. (*) 

ŠIOJE ŠALYJE 
PERTVARKYS Valstybės 

Departments jeigu bus priim
tas įstatymas, kurį siūlo vadi
nama Hooverio komisija. Bus 
sustiprintos Valstybės sekreto
riaus teisės ir prezidentas tu
rės laisvesnes rankas užsienio 
politikoje. Gal būt net atmes 
reikalavimą, kad tarptautinės 
sutartys būtų tvirtinamos 2/3 
senato balsų. 

• 
SOCIALINĖS APDRAUDOS 

naujas įstatymo projektas įneš
tas Kongrese, kuriuo nori su
daryti 20-čiai milijonų darbi
ninkų senatvės pensijas ir šei
mos apdraudą. Tam tikslui 
turėtų būti padidinti dvigubai 
ir socialinės apdraudos mokes
čiai. 

• 
GENERAL MOTORS korpo

racija norėjo įvesti apdraudos 
planą nesitardama su darbinin
kų unija. Nacionalinė darbo 
reikalų valdyba nutarė, kad 
korporacija negali to daryti, 
nes tai būtų priešinga dabar 
veikiančiam Taft-Hartley įsta
tymui. 

BEDARBIŲ SKAIČIUS jau 
pakilo iki trijų milijonų. Tai 
yra daugiau, negu paprastai 
šituo frietų laiku būna. Bet 
žinovai sako, m~c!3r"fiSrS~~ 
nieko baisaus. Didesnio susi
rūpinimo reiktų, jeigu tas skai
čius pakiltų ligi keturių ar pen
kių milijonų. 

• 
DIDŽIAUSIOS DARBDAVIŲ 

organizacijos — National As
sociation of Manufacturers ir 
Chambers of Commerce — sa
vo liudijime senatui gina Taft-
Hartley įstatymą, įrodinėdami, 
kad jis yra naudingas kraštui. 

• 
GENERAL ELECTRIC kom

panija nesutiko ketvirtą kartą 
didinti algas ir patenkinti ki
tus CIO reikalavimus. Tos 
kompanijos sutartis su unija 
baigiasi dar tik kitą pavasarį. 

• 
KAINOS IŠSILYGINA, bet 

paliks aukštesnės negu prieš 
karą. Taip sako Edwin G. 
Nurse, vyriausias prezidento 
patarėjas. Jis mano, kad da
bartinis kainų pasikeitimas yra 
geras ir sveikas ženklas, tik 
reikia, kad žmonės nesinervuo-
tų ir neišmuštų iš pusiausvy
ros ekonominio gyvenimo. 

• 
PHILADELPHIJOJ pasibai

gė miesto susisiekimo darbi* 
ninku streikas, kuris truko 10 
dienų. Streikininkai laimėj® 
atlyginimo padidinimą po 8 
centus valandai. 

• 
GUMOS PRAMONĖJE CIO 

planuoja reikalauti garantuotu 
metinių algų, atlyginimo padi
dinimo ir liberališkesnio penJ 
sijų bei pašalpų plano. 

DEWEY SAKO, kad Repub-
likonų partija skils ir žus, jei
gu nepriims liberališ k e s n e s 
programos. Jis siūlo pasišalin
ti iš partijos tiems, kurie su 
tuo nesutinka. 

• 
LONG ISLAND geležinkelių 

kompanija esanti visai arti prie 
bankroto. Taip pareiškė vado
vybės atstovas svarstant va
žiavimo kainos pakėlimo klau
simą. - . \ 



D I R V A 

PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

JAUNŲJŲ LIETUVIŲ 
VAKARAS 

Jaunieji lietuviai Pittsburghe 
rengia vakarą su vaidinimu ir 
šokiais, Lietuvių Piliečių salė
je, 1723 Jane Street, SS., sek
madienį, vasario 27 d., 7 vai 
vakare. Gros geras orkestras. 
Ta pačia proga yra ruošiamas 
ir bankietas, kuris įvyks toje 
pačioje salėje 4 vai. po pietų. 
Pelnas skiriamas radijo valan
dėles išlaikymui. 

Detroit, Mich,, Naujienos 

SUMAŽĖJO MIRIMAI 
Pittsburghe pradėjo mažėti 

mirimai, nors širdies ir vėžio 
ligos pakerta daug gyvasčių. 

Miesto sveikatos direktorius 
Dr/ Aleander patiekė mirimų 
palyginimą nuo 1940 metų. 
Tais metais šis miestas gyven-
ventojų skaičius buvo 708,047, 
tojų turėjo 598,600, o mirimų 
buvo 9684. 1948 metais gy-
tačiau mirimų skaičius nupuo
lė iki 8636. 

Pereitais metais Pittsburghe 
mirė motinų laike gimdymo ir 
pirmamečių kūdikių nuo plau
čių uždegimo mažiau, negu ku
riais kitais metais. 

Bendrai imant, pernai mire 
po 12.2 asmenų nuo 1000 gy
ventojų. 1938 metais mirimų 
išpuolė po 12.1 nuo 1000 gy
ventojų. 

Pereitais metais 63 nuoš. vi 
sų mirčių paėjo nuo širdies li 
gų, vėžio ir diabeto, — nuo šių 
trijų ligų mirė iš viso 5423. 

Širdies ligos užėmė pirmą 
vietą paskiijų mirčių priežas
čių eilėje — nuo širdies ligų 
mirė 2699, vėžys sekė antroje 
vietoje su 1306. 

turi greituoju prasiplėsti, nes 
Iluo to gali priklausyti šios ša
lies gyvavimas arba mirtis. 

Murray, jau senas žmogus, 
dabar gydosi ligoninėje po ope
racijos. Jis ir nesveikas būda
mas rūpinasi plieno industrija 
ir pasiuntė telegramą Kongre
so komisijai, kurios žinioje yra 
plieno industrijos globojimas, 
ragindamas, kad valdžia dėtų 
didesnių pastangų į plieno in
dustrijos plėtimą, kad ji ga
lėtų patenkinti dabartinius ir 
ateities plieno pareikalavimus. 

Murray ypač pabrėžia, kad 
šalies apsaugos reikalams pa
s i r u o š i m ų a t i d ė l i o j i m a s  y r a  
"pavojingas gembleriavimas' 

* ĮKURDINIMO KOMITETO 

DIDELIS STRAIPSNIS 
APIE LIETUVĄ 

Sąryšyje su Lietuvos nepri
klausomybės minėjimu, Pitts
burgh Press patalpino ilgoką 
straipsnį apie Lietuvą. Straip
snyje įdėtas ir Dr. A. N. Ta-
rulio paveiksliukas. Dr. Taru-
lis, atvykęs į Ameriką 1947 
metais, dabar yra moderninių 
k a l b ų  p r o f e s o r i u s  C a r n e g i e  
Tech. 

Straipsnis pamini pral. My
kolą Krupavičių, kuris taip pat 
kalbėjo čia vasario 13 d. 

PITTSBURGHAS AUGA 
Pittsburgho miestas, neįskai

tant priemiesčių, savo ribose 
auga ir vejasi kitus didmies
čius. 

1940 metais miesto ribose | dingas užmezgimui 
buvo 671.650 gyventojų. Da
bar, šių metų pradžioje, mies- j Amerikos ūkininkų, 
to gyventojų skaičius buvo! 
jau 708,047. ! 

Ann Arbor, Mich. 
ATVYKO LIETUVIŲ TREM

TINIŲ ŠEIMA 
P e t r a s  B a r a k a u s k a s ,  1 6 0 5  

Westminster PI., chemikas zoo
logijos skyriaus laboratorijose 
Michigan universitete, susilau
kė vasario 18 d. savo brolio su 
šeima iš Vokietijos. Antanas 
Barakauskas, jo žmona Elena 
ir 18 metų sūnus Algis buvo 
iškilmingai geležinkelio stotyje 
sutikti ir apie jų atvykimą vie
tos dienraštis Ann Arbor News 
per kelias dienas skelbė savo 
reporterių straipsnis. Laikraš
čio reporteriai ir fotografai 
juos stotyje pasitiko ir Bara-
kausko atvykusio brolio ir jo 
šeimos paveikslus įdėjo pirma,-
me puslapyje, aprašydami kaip 
rusai užėmę Lietuvą konfiska
vo jo ūkį ir kaip jam teko at
sidurti tremtyje, gyventi ir 
dabar čia atvykti. 

Antanas Barakauskas atvy
ko į Michigan apsigyventi ūky
je. Jis tvarkys vieno ameriko
no nemažą ūkį arti Augusta, 
netoli Battle Creek, Mich. El. 
Barakauskienė yra irgi gera 
žemės ūkio specialistė, ypač bi
tininkystės. Jų sūnus Algis ren
giasi dar tęsti mokslą. Kadan
gi patys savininkai tame ūky
je negyvena, tai visas 280 ak
rų ūkis bus pavestas Barakaus-
kų pilnai globai. 

P. Barakauskai laukia ir ki
tos tremtinių šeimos, tai yra 
savo sesers. Ta šeima irgi val
dė Lietuvoje ūkį ir jie taip pat 
atvyksta čia apsigyventi ir 
darbuotis pas ūkininkus. 

Kadangi ši apylinkė yra žy
mus ūkininkų centras, tai Ba-
rakauskų taip gražiai išrekla
muotas Lietuvos tremtinių ūki
ninkų čia atvykimas bus nau-

geresnių 
ryšiu tarp lietuvių tremtinių ir 

J. K. 

PLIENO INDUSTRIJA 
TURI PLĖSTIS 

Philip Murray, CIO plieno 
darbininkų unijos prezidentas, 
pasakė, kad plieno industrija 

• LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE — teisy
bės žodis apie tai, kas 
atsitiko su Lietuva. 312 
pusi. Kaina $2.00 

• LIETUVOS VYTIS—gra
žiai pagamintas Lietuvos 
herbas. Kaina 50c 

NEW YORK, N. Y. 
SUSIPAŽINOM SU BUVUSIU 

ŠAULIŲ SĄJUNGOS VADU 

Vasario 17 d. iš Vokietijos 
atvyko buvęs DP pulk. Pr. Sa-
ladžius su žmona, sūnum ir 
dukteria. Juos kelioms dienoms 
globoti buvo pasiėmęs kapt. P. 
Jurgėla į Hamstead, L. I., o 
apie vasario 21 d. paladžiai iš
vyksta į Rochester, N. Y. 

Būrelis vietinių veikėjų, su
sipažinimui su įžymiais sve
čiais, vasario 20 d. Tautininkų 
Klube surengė šeimynini6 po
būdžio pobūvį, kuriame daly
vavo buvęs Lietuvos šaulių Są
jungos vadas pulk. P. Saladžius 
su šeima, tuo pačiu laivu at
vykęs įžymus veikėjas Dr. Ter-
cijonas ir vietiniai: Liet. Ra
dijo valandos vedėjas J. Gin-
kus, Vienybės red. J. Tysliava, 
J. Sagys, VI. Vi j eikis (nesenai 
atvykęs, gabus dailininkas ir 
pramogų rengėjas), klubo pri
žiūrėtojas St. Volskis, kapt. P. 
Jurgėla su žmona, Strums-
kis su žmona, Jonas Narvydas, 
Jurgis Andrius, Pranas Narvy
das, D. Klinga, V. Norvaišaitė, 
Volskienė, sportininkas čerke-
liūnas su draugais, J. Galmi-
nas, J. JakuleviČius, nesenai 
atvykęs iš Belgijos Antanas 
Jurgėla, ir gal vienas-kitas, ku
rių nepamenu, til tegul man 
bus atleista. 

Kapt. Petras Jurgėla apibū
dino pulk. Saladžiaus nuopel
nus Lietuvai jos kovose už ne
priklausomybę ir Lietuvos val
stybiniame gyvenime, t. y. su
pažindino su p. Saladžiaus as
menybe. 

J. P. Ginkus buvo to kuklaus 
pobūvio programos vedėju. Pa
sireiškė bei pasidalino minti
mis J. Sagyę, Pr. Narvydas, St. 
Volskis, D. Klinga, J/ Tyslia
va, VI. Vijeikis, A. Jurgėla. 

Pulk. P. Saladžius labai jau
triai ir taip nuoširdžiai, nors 
trumpai, atpasakojo dabarti
nius Lietuvos žmonių vargus 
bei savo patirtus įspūdžius, ko
kius jam teko pergyventi pir
mu kart bolševikams Lietuvą 
valdant, kad nevienam išspau
dė ašarą. Rochesterio lietu
viai turės laimės turėti savo 
tarpe tokį brangų žmogų ir 
nuoširdžiausią lietuvį patriotą. 
Šis Saladžių sutiktuvių vaka
rėlis sudarė visiems malonią ir 
jaukią nuotaiką ir visi velijo 
Saladžiams šioje laisvės šalyje 
laimingai įsikurti. Pr. N. 

AKRON, OHIO 
KOVO 6 SLA SUSIRINKIMO 
NEBUS 

Pranešame, kad kovo 6 d. 
numatyto SLA 354 kuopos su
sirinkimo nebus. Visi dalyvau-
kit Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime tą dieną. 

iiiiuimimiiioiiiitiiiiiiniiiiiiuiiioiiiiiiiiiiiuitn^ PAGERBĖ LIETUVĮ 
I , . i DARBININKĄ 
1 Kanados lietuvių gyvenimą plačiausiai ir nešališkai nu- = 
1 šviečia vienintelis Kanados lietuvių laikraštis |; Vasario 9 dieną vietinis ang-

| liškas dienraštis įdėjo lietuvio 
| Kazio Puišio paveikslą, kaip 
| pavyzdingo darbininko. Jis dir-
| ba Burkhards Brewing Co. Da-
i , lyvauja lietuvių draugijose. 

j SIDABRINĖS VESTUVĖS 
| Vasario 12 d. Jurgis ir Ale-
| na Pulkai su bažnytinėmis apei-
! gomis atšventė savo 25 metų 
| bendro gyvenimo jubiliejų. 
1; Linkim už 25 metų dar kar-
| tą taip žengti į šv. Petro baž-

/kiiiiiHHinoiiiiiiiiiiicaiiiHiiiiiiiHiiiiiiiiiiHcaiiiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiieaiiiiimiiitcaiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimitii'.iiiiiimiiiiiiiiiittHiiii? i nyčią. 

SIRGO J. GARIJONAS 
Buvo sunkiai susirgęs Jonas 

Gari jonas, bet jau taisosi. At
lankyti buvo atvažiavęs brolis 
Petras iš Lawrence, Mass. Sa
ko, Akronas jam labai patikęs. 

J. V. Ramoška. 

'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA' 
Daug žinių iš Lietuvos ir apie darbo žmonių gyvenimą 
sovietuose. 8 puslapių savaitraštis, vedamas prityru
sio žurnalisto. 
Kaina: Kanadoje $3, už Kanados ribų $3 .50. Adresas: 

"Nepriklausoma Lietuva", 3 Fourth Avenue 
Ville Lasalle, Montreal, Que., Canada 

Dideli malonumą turėsite užsisakę sau ir suteiksite 
malonumą savo giminėms ir pažįstamiems, užsakę jiems 
Kanadoje, tremtiniams Vokietijoje ir kituose kraštuose. 

Žurnalas 

NAUJIENOS 
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Geriausia* 

LIETUVIU 
Paveiksluotas y 32-jy puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insteigfos Gegužio 15, 1933. 

LIETUVIŲ NAUJIEI OS 
332 N. 6th Street Philadelphia 4 Pa. 

BALTIESIEMS NAMAMS 
taisyti, kuriuose prezidentas 
gyvena, Trumanas prašo Kon
gresą paskirti $5,400,000. 

POSĖDIS 
šeštadienį, vasario 19, šv. 

Antano parapijos mok y k 1 o s 
patalpose buvo sušauktas Lie
tuviams Tremtiniams Įkurdin
ti Komiteto posėdis. Posėdžiui 
vadovavo komiteto pirm. To
mas Dambrauskas. Čia jis pa
rodė ir išaiškino naujus BALF 
blankus, sudarytus su įvairių 
draugijų ir Displaced Persons 
Commission Washingtone pri
tarimu. 

Apkalbėta bendri imigraci
jos reikalai ir pasitarta, kad 
dar per laikraščius ir radijo 
atsikreipti į detroitiečius pra
šant pildyti blankus, darbo-bu-
to sutartis. 

Pasiūlyta ir priimta prie fi
nansų komisijos dar pridėti pa
skolų skyrių. Reiškia, finansų 
komisija, kartu su valdyba, 
kreipsis i detroitiečius prašy
dami pasižadėti suteikti pasko
lą naujai atvykstantiems lie
tuviams, apmokėti jų kelionių 
nuo uostų ligi vietog. Skolos 
bus grąžinamos tuoj, kai atvy
kę lietuviai uždirbs. O kadan
gi dauguma čia kalbamų trem
tinių atvyks į ūkius, tai jų 
darbas garantuotas. 

Keršanskienė praneši, kad 
tremtinių vakarėlio pelno bu
vo $83 įr juos čia pat įteikė 
sekretoriui Antanui Dainiui. 

A. Dainius pranešė, kad val
dyba pasitarusi ir suteikusi 
paskolą $50 vienai naujai at
vykusiai tremtinei. Be pasko
los su naujomis įeigomis ka
soje yra $160. 

LVS 6 SKYRIAUS VEIKLA 
LVS 6 skyriaus susirinkimas 

įvyko sekm. vasario 19. Susi
rinkimą vedė pirm. A. Rinkū-
nas. Buvo įvairių pranešimų 
ir nutarimų. 

Dr. E. Gurskaitė, koncerto 
rengimo komisijos pirmininkė, 
pranešė, kad koncertui diena 
pakeista iš gegužės 8 d. į ge
gužės 22 d., kadangi gegužės 
8 d. bus Motinos Diena. Ji 
pranešė, kad koncerto, ar ge
riau jį pavadinus Meno Vaka
ru, rengimas eina sklandžiai. 
Yra tariamasi su kalbėtoju, 
dainininkais ir kitais meno mė
gėjais. Iš dr. Gurskaitės pra
nešimo atrodo, kad ruošiamas 
koncertas bus tiktai įdomus. 
Vėliau apie tai... 

AUKOS 
M. Sims perstatė LVS susi

rinkimo dalyviams Internatio
nal Instituto statybos reikalą 
ir skyrius tam reikalui pasky
rė $10 auką. Taip pat buvo 
pasiūlyta sušelpti vieną trem
tyje esančią šeimą, kuriai rei
kalinga skubi pašalpa. Susi
rinkimo dalyviai pasiūlė ir su
aukojo $9, iš kasos paskirta $5, 
tai bus skubiai pasiusta $14 
tai šeimai, kurios pavardę lai
kinai neatsargu skelbti. 

Nutarta pasiųsti dovanų sky
riaus narėms ligonėms: Malvi
nai Smailienei, kuriai nesenai 
padaryta operacija, ir šalty
tei, kuri yra Northville sana
torijoje. Yra baimės, kad A. 
šaltytė bene bus susirgus džio
va. Ligones aplankys ir dova
nėles įteiks St. Douvan, Helen 
Rauby ir M. Sims. 

REZOLIUCIJOS 
LVS skyrius nutarė pasiųsti 

dvi rezoliucijas, vieną U. S. 
Kongresui, prašant padid i n t i 
tremtinių kvotą, antrą Displa
ced Persons Komisijai, prašant 
sumažint techniškas kliūtis dėl 
imigracijos, kad greičiau mū
sų žmonės galėtų atvažiuoti* 

Rezoliucijas įgaliota paruoš
ti angliškos spaudos atstovė 
H. Rauby, pasirinkdama savo 
nuožiūra padėjėjus. 

.A DAMBRAUSKAITĖS 
MONOGRAFIJA 
O p e r o s  a r t i s t ė s  A n t a n i n o s  
Dambrauskaitės monografijos 
knygos. Jos išleistos didelio for
mato, gražios spaudos, su pui
kiais paveikslais ir kietais ap
darais. Mūsų artistė čia pa
rodoma 32 operų kostiumuose. 
Ypatingą vertę A. Dambraus
kaitės monografija turi, kad ji 
šleista anglų ir vokiečių kal
bomis, su priedu lietuviškai. 
Taigi ją gali skaityti ir gėrėtis 
ne tik lietuviai, bet ir ameriko
nai. Ta knyga bus gražus pa
likimas mūsų vaikams, ir vai
kų vaikams. Tai pasididžiavi
mo įr pasigerėjimo verta knjjr-

*• ' v" 

Artistė A.- Dambrausk a i fS 
šiuo laiku dainuoja Anglijoje 

ir ji priklauso vokiečių operai. 
Knygos vertė $5. Visi pinigai 
eis artistės išlaikymui jos šio-
dieninėje aukštumoje. Knygas 
jau užsisakė teisėjas Juozas P. 
Uvick, Helen Rauby, dr. Kaz
lauskas. Kas daugiau ? 

RAUDONAJAM KRYŽIUI 
AUKOS 

Su kovo 1 diena prasideda 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
aukų rinkliava. Nors lietuvių 
vienetas šįmet nerinks aukų 
per namus, bet jūsų korespon
dentei yra ątsiūsta aukų lape
liai, tų aukotojų, kurie aukojo 
per lietuvių vienetą po $5 ar 
daugiau. Nėra kaip atsisaky
ti aukų parinkti, tad prašau 
dar savo tautiečius, kurie ma
note aukoti Raudonajam Kry
žiui, aukokite per mane. Vi
siems aukotojams bus išduota 
pakvitavimas ir raudono kry
žiaus ženkliukas, kaip kad bu
vo daroma seniau. 

LANKĖSI DR. DIRMEIKIS 
Nesenai atvykęs iš Prancū

zijos į Clevelandą dr. Tomas 
Dirmeikis, vykdamas į Chica-
gą buvo užsukęs ir į Detroitą, 
čia pasimatė su "senais pažį
stamais" ir keliolika vietinių 
veikėjų. 

PATAISYMAS 
Pereitame Dirvos numeryje 

mano aprašyme apie Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos mi
nėjimą įsibrovė klaida. Lietu
vių Balso radijo chorui diriga
vo ne A. Kvederas, bet R. Va
latka, o dir. A. Kvederas pri
ruošė tremtinių grupes veika
lą ilf jam akompanavo. 

M. Sims. 

RADIJO CHORO POBŪVIS 

S. BOSTON, MASS. 
GRAŽI NEPRIKLAUSOMY

BĖS ŠVENTĖ 
Vasario 16-os paminėjimas 

Čia t>uvo surengtas vasario 13. 
šiais metais' paminėjimas bu
vo rengiamas visų lietuvių iš 
vieno: komitetas buvo sudary
tas iš katalikų, tautininkų, so
cialistų ir sandariečių atstovų. 
Visos srovės dalyvavo ir pami
nėjimas buvo pasekmingas. 

Kalbėjo Massachusetts gu
bernatorius Paul A. Dever, vys
kupas Brizgys, generolas J. Čer
nius ir keletas vietinių kalbė
tojų. žmonių buvo susirinkę 
suvirs 1,500. Aukų surinkta 
$1,861.91. 

Regis, galėjo būti daugiau 
aukų surinkta, jeigu / pirminin
kas nebūtų padaręs klaidos: au
kų rinkimą pradėjo tik tada, 
kai žmonės pavargę nuo kalbų 
pradėjo skirstytis... Na, mes 
visi žinome, kad advokatai dau
giausia klaidų padaro... Todėl 
kitą kartą turėtumėm pasirink
ti kitą pirmininką prakalboms 
vesti. 

Taip pat nežinia kodėl pirmi
ninkas nepakvietė tarti žodį lat
vių ir estų atstovus, kurie ilgą 
laiką ant estrados prasėdėję, pa
vargo ir išmaršavo iš mūsų pa
rengimo ... ReP* 

MIRS ADV. J. B. GAILIUS 
Sausio 22 d. Garney ligonė

je mirė advokatas Juozas B. 
Gailius. Sirgo tik vieną dieną. 

Gailius buvo visų lietuvių 
mylimas žmogus. Buvo gabus 
žmogus, sugetėjo savo biznį 
gerai tvarkyti, buvo didelis 
labdarybės rėmėjas lie t u v i ų 

A U K O S  
LVS NARIŲ DUOKLĖS, IR 

PINIGAI Už LVS PLATI
NAMAS KNYGAS 

Iš BROOKLYN, N. Y. 
LVS 2-ro skyriaus narių me-

, tarpe, priklausė prie SLA 43 
Vasario _ 19 d. įvyko radijo ^UOpOS per daugelį metų. 1921 

choro pobūvis, i kurį atsilankė i , . , . _ . T • i 
didelis būrys radijo choro na_ me^ais lan €S1 1 

v • 
rių. Tai buvo Juozo ir Katri-1 susipažino su Marijona Kai
nos Rukšėnų namuose, Utica, | riūkštyte ir ją vedė. čia, Ame-
Mich. Jie yra tėveliai radijo rikoje, išaugino ketvertą vai-
choro narės Malvinos. Visi at-|kų; sūnus Artūrą, Edmundą 
^lankiusieji labai patenkinti ir Gilbertą ir dukterį Vivian. Iš 
rl i /"I rr t o i n r\ It i v* r»i D nlrn »•* n <-• •« X " 

tinės duoklės (per sekr. Pr. 
Narvydą): 
Pr. Yocis, Maspeth $2.00 
C. J. Bundonis 2.00 
P. Pusnikas 2.00 
Pr. Narvydas 2.00 
Fr.Venis 2.00 
J. Avižienis 2.00 
X.Strumskis 2.00 
J. Baltus 2.00 
J. Andrius 2.00 
M. Buika £00 

didžiai dėkingi Rukšėnams už 
jų tokį gražų prielainkumą. 

t 

PARAPIJOS VAKARIENĖ 
Pilnutėlė salė geraširdžių lie

tuvių dalyvavo šv. Jurgio pa
rapijos rėmėjų klubo ruošia
moje vakarienėje pereitą sek
madienį pobažnytinėje salėje. 
Didžią padėka išreiškė klebo
nas kun. J. čižauskas visiems 
atsilankiusiems, darbuotojams, 
šeimininkėms ir tt. Visas pel
nas skiriamas naujai Dievo 
Apvaizdos parapijos bažnyčiai. 

mokė juos gražiai lietuviškai. 
Dabar vyresnysis sūnus per
ėmė tvarkyti tėvo paliktą biz
nį. Tikiu, kad sūnus turės ge 
rą pasisekimą, kaip ir jo tė
vas, nes yra gero ir malonaus 
būdo vyras. Marijona Gailiu-
vienė, žinoma, bus vaikams 
kaip§ angelas sargas jų žygiuo
se, kaip biznyje, taip ir na
muose. 

A. a. Gailius buvo palaidotas 
labai iškilmingai. Namuose bu-

n.mi„ _ vo neapsakomai daug gėlių 
RADIJO CHORO PRAKTIKOS Bažnyčia buvo pilna žmonių ir 

Choro praktikos vėl prasidė- j kapus lydėjo ilgiausia virtinė 
io ir laikomos kaip ir pirmiau,! . 
trečiadienio vakarais, 8 v., jn_ | automobilių.^ ^ 
ternational Institute. Kviečia- Be savo seimos> GaiUm dar 
me naujus narius prisirašyti, paliko du brolius, vieną Buffa

lo, N. Y., kitą Waterbury, Ct ^ 
Bostono lietuviai advokatai 

laidotuvių metu buvo prie kar
sto, kaip palydovai. Taip pat 
buvo draugijų atstovai, ir visi 
iš kapinių grįžo liūdni, nustoję 
gero lietuvių tautiečio, žino
ma, daugiausiai liūdi žmona ir 
vaikai. 

Aš negaliu praleisti nepasa
kęs DIRVOS skaitytojams ir 
Amerikos lietuvių visuomenei, 
kad M. Gailiuvienė yra labai 
darbšti lietuvaitė, puikiai tvar
ko namų reikalus, taip pat dir
ba labdaringus darbus lietuvių 
ir kitų amerikiečių tarpe, ypač 
katalikiškose organizacijose. Ji 
buvo iš Bostono delegatė su 
Amerikos Lietuvių Misija Wa
shingtone ir lankėsi pas Roose 
veltienę Baltajame Name lie
tuvių reikalais. 

Janas Kasmauskas. 

MIRĖ STEVE BANONIS 
75 m., gyvenęs 10125 Bar

ron, mirė vasario 14 d. Liko 
dukterys Elizabeth ir Mrs. 
Marcella Reisner, sūnus Stan
ley, du broliai — Vincas ir Ka
zys. Palaidotas Woodmere ka
pinėse vasario 17 d. r j v. 

DAYTON, OHIO 
MIRĖ J. MURAUSKAS 

Vaistininkas Jurgis Muraus
kas, 82 m. amžiaus, po sunkios 
ligos mirė vasario 15 d. Palai
dotas vasario 19 d., po pamal
dų lietuvių bažnyčioje, kurias 
atliko kleb. kun. L. Praspalius. 
Velionis palaidotas Kalvarijos 
kapinėse greta savo žmonos. 

Čia liko jo duktė ir trys sū
nūs, Clevelande gyvena sūnė
nas Antanas Mockaitis. * 

Velionis kilęs iš Pusdešrių k.? 
Slavikų p. Amerikoje išgyveno 
virš 60 metų; pirmiausia gy
veno Pittsburgh, Pa. Ten su
kūrė šeimą, ir įsisteigė vaisti
nę. . ' 

Senelis Murauskas buvo są
moningas lietuvis, geras kata
likas ir ramaus būdo žmogus, 
todėl jis buvo visų gerbiamas. 

A. U. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Pay ton, O 

HARTFORD, Conn. 
VASARIO 16 PAMINĖTA 

C o n n e cticut gubernatorius 
Bowler šiame mieste, valstijos 
sostinėje, išleido Vasario 16 d. 
"Lithuanian Day" proklamaci
ją. 

Be to Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktis buvo paminėta 
abiejuose Hartfordo ameriko
niškuose dienraščiuose ir per 
septynias radijo • itotis Conn, 
valstijoje. ;l 

Valstijos senatorius Frank 

Iš LAWRENCE, MASS. 
LVS 10-to skyriaus duoklės 

(per J. Penkų): 
A- F. Sweetra 2.00 
M. Vilkišius 2.00 
Jane Vilkišienė 2.00 
Augustas Pavilionis 2.00 
Ant. Shimkonis 2.00 
Jonas Kanciavičius 2.00 
Agnės Vilkišiūtė 2.00 
Vytautas Vilkišius 2.00 
Petras Bagdonas 2.00 
Justin Penkus 2.00 
Albert A. Sweetra 2.00 

Už LVS KNYGAS 

Atžalynas, 
Montreal, Kanada 4.00 

Jos. Glinskis, 
Chicago, 111. 2.00 

ANTANO SMETONOS 
MONOGRAFIJAI 

Jonas L. Kasmauskas 
Roslindale, Mass. 

Dr. M. J. Colney 
Waterbury, Conn. 

K. S. Karpius, 
Cleveland, Ohio 

I. Budreckis, 
Elizabeth, N. J. 

•Jonas Tamulis, 
New Haven, Conn. 

K. Demikis, 
New Britain, Conn. 

V. Zinkevičius, 
Juozas Kripas 

Ann Arbor, Mich. 
Jonai* Varkal v 

New Britain, Conn. 
J. žemantauskas 

Waterbury, Conn. 
G. Bosas, 

Watertown, Conn. 
Z. Jankauskas, 

Philadelphia, Pa. 
E. Juškauskas, 

Baltimore, MWL 
M. Vilkišius, 

Lawrence, Mass. 
A. O. Shallna, 

Cambridge, Mass. 
Juozas Karpavičius 

Providence, R. I. 
K. Žibikas 

So. Boston, Mass. 
B. J. Shelkaitis 

E. Hartford, Conn. 
3. Markevich, 

Elizabeth, N. J. 
John Sutkus, 

Toledo, Ohio 
P. P. Jaras, 

Baltimore, Md. 
Charles Stuper, 

Baltimore, Md. 
W. M. Chase, 

Hartford, Conn. 
Mrs. J. Danilienė, 

Worcester, Mass. 
Mrs. Irene Leonaitis 

E. Hartford, Conn. 
Mr. & Mrs. Ben Meilun 

Amsterdam, N. Y. 
William B. Prank 

Yakima, Wash. 
K. Valiūnas, 

New Britain, Conn. 
S. F. Goodis 

W. Orange, N. J. 

125.00 

5.00 

5.00 

5.00 

1M 
1 1.00 

5.50 

2.00 

1.00 

5.00 

2.50 

5.00 

2.00 

5.00 

5.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

5.00 

1.00 

3.00 

5.00 

1.00 

1.00 

1.00 

2.00 

5.00 

KAS DAUGIAU? 
Kurie norite įsigyti puikią, 

Europoje leistą Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos Mono
grafiją (knygą apie a. a. An
taną Smetoną), prisidėkite prie 
tos knygos išleidimo. Ji ruo
šiama spaudai tremtyje, Euro
poje, ir bus prisiųsta Ameri
kon platinti. Visi kurie aukos 
tos knygos išleidimui nema
žiau $2.00 gaus vieną knygą. 
Mažiau aukojusieji skaitosi tik 
knygos išleidimo rėmėjais. 

Aukas siųskite LVS Komite
tui, 6820 Superior Ave., Cleve
land 3, Ohio. 

Monehun, su jaunu, lietuviu 
patriotu Joseph Belazar, Jr., 
paruošė atitinkamas kalbas ir 
straipsnius Lietuvos šių dieni| 
klausimui amerikiečių tarpe ir 
per radijo iškelti, 
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D I R V A  

Tarp Nemuno ir Reino 
Gyvenimo sukurta apysaka 

III. SAVOJE ŽEMEJE 
3. Nuo pradžios iki galo 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Nežinau, ką von Ropp padarė, kad įgyven
dintų savo grasinimus. Bet kitą dieną pakvietė 
mane gen. Kubiliūnas ir tarp kitų reikalų prisi
minė vakarykštį nesusipratimą su Roppu. Ma
tyt, jis buvo tuoj pat painformuotas apie ma
no Įžulumą... perdaug didelį nesiskaitymą ir 
šeimininkavimą Lietuvoje, 

Bet iš gen. Kubiliūno kalbos supratati, kad 
tas mano įvykis su Roppu jam sudarė rimtą 
kliūtį mano tolimesniam bendradarbiavimui su 
juo... Tą pačią dieną padaviau pareiškimą, 
kad atsistatydinu iš direktoriaus pareigų. Bet 
man buvo gaila ne pareigų, o tos visos mašine
rijos, kuri buvo užsukta, kad gen. Kubiliūną 
įtraukus į pogrindžio ratą, jam pačiam apie tai 
nieko nežinant. Ir taip tas kvailas nesusipra
timas su Roppu išardė mūsų planą. Bet nei 
Roppas nei kas kitas manimi toliau nebesido
mėjo: niekas manęs Vokietijon neišgabeno ir 
niekas man jokių trukdymų nedarė. Įsikūriau 
iš naujo Nemuno gatvėje 19 nr., užsiėmiau ad
vokato verslu ir pradėjau dirbti Vilniaus uni
versitete. 

Bet visi tie mano užsiėmimai buvo tik tam, 
kad geriau pa'slėpčiau kitus savo darbus, ku
riuos reikėjo atydžiai slėpti nuo vokiečių akių. 

Grįžtu dabar atgal prie trumpos istorijos, 
kaip organizavosi slapta lietuvių veikla vokiečių 
kupacijos laikais. 

Man pasitraukus iš Vidaus Reikalų Minis
terijos, suiro visas planas, kuriuo buvo norima 
prilaikyti gen. Kubiliūną nuo per didelės bičiu
lystės su vokiečiais. Bet vokiečių-lietuvių san
tykiai palengva įėjo į tokį kelią, kad nebereikė
jo jokios propagandos, kad vadovaujantieji žmo
nės Lietuvoje suprastų, kokie yra vokiečių tik
slai lietuvių žemėje. 1941 metams besibaigiant, 
jiiu visos politinės grupės Lietuvoje vienaip ar 
kitaip ėmė veikti prieš vokiečius, visokiais bū
dais jiems trukdy damos. Keletą mėnesių toji 
politinių srovių veikla neturėjo jokio vieningo 
centro, ir kiekviena jų darė tai, ką išmanė ir 
ką rado tikslinga. Iš praeities dar buvo užsili
kusių nemažai įvairių sąskaitų tarp partijų, ir 
ne visos dar galėjo vienodai suprasti viefiingos 
veiklos reikalą. 

Bet visos partijos aiškiai jautė, kad tik su
burtomis jėgomis galima rimčiau priešintis vo
kiečių politikai. Tačiau nedraugingi savitarpi
niai jausmai, išaugę nepriklausomos Lietuvos lai
kais arba atsiradę vėliau, labai trukdė vieno ben
dro tautos pasipriešinimo centro sudarymui. 
Mat, trys didžiosios srovės — tautininkai, ka
talikai ir kairieji — žvairavo vienos į kitą dėl 
Jvairiu priežasčių. Tautininkai nenorėjo dova
noti liaudininkams už jų per didelį ir per greitą 
susibičiuliavimą su komunistais, kai šie 1940 
Rietais birželio 15 dieną pasidarė padėties vieš
pačiai. O liaudininkai vis dar tebežiūrėjo į tau
tininkus, kaip į nepakankamai aiškius, demokra
tus ... Tarp katalikų ir liaudininkų vis maišėsi 
kaž kokia juoda katė: katalikai tyliai priekaiš
tavo liaudininkams, kam jie sovietų okupacijos 
metais per greitai ir per minkštai pasidavė ko
munistų tarnybai; o liaudininkai pyko ant ka
talikų, kam šie per mažai atsiminė juos, kai rei
kėjo sudaryti laikiną Lietuvos vyriausybę 1941 
metais birželio 23 dieną. Ilgai buvo tariamasi, 
bet niekaip nepavyko suvesti visų į vieną cen
trą: dar anuo laiku neturėjo srovės pasitikėji-
mo viena kita ir vis dar kombinavo, kaip išlai
kyti savo svorį ir kaip pareikšti didesnę įtaką. 

Pagaliau paaiškėjus, kad laikas dar nėra 
vienybei pribrendęs, buvo atsisakyta nuo pastan
gų sukurti vieną bendrą centrą. Bet tautinin
kai kartu su kairiaisiais nusistatė bendradar
biauti ir tuo tikslu sudarė Vyriausią Lietuvos 
Komitetą. To komiteto pirmininku buvo pakvies
tas asmuo, nepriklausęs jokiai politinei srovei, 
bet su simpatijomis kairiesiems. Komitetas dar
bą pradėjo 1942 metų pradžioje. Į jį įėjo tau
tininkai (su nacionalistais), socialdemokratai ir 
liaudiningai. Vėliau prie jo prisidėjo dar nau
ja grupė — Laisvės Kovotojų Sąjunga. 

Katalikiškoji srovė pasipriešinimo darbą dir
bo atskirai, sudariusi atskirą centrą, kuris va
dinosi Tautos Taryba. Abu pogrindžio centrai 
dirbo skyrium ir dirbo vieną ir tą patį darbą, 
Abu leido slaptus atsišaukimus, abu aiškino 
žmonėms vokiečių tikslus Lietuvoje, abu ragino 
kraštą visokiais būdais priešintis vokiečiams. 
Tokia dviguba veikla nebuvo laiminga, f r jau
tėsi krašte tam tikras nepasitikėjimas ir vienu 

•centru ir antru. Iš visų pusių buvo raginama 
ieškoti vienVbės, bet . kalbėti apie ją buvo leng 
yiau, negu ją surasti. Mat, visas reikalas taip 
susidėjo, kad partijos, kai tik imdavo tartis dėl 
vienybes, pirmon vieton reikalavo pusę visų at 
stovų centre, o kitos srovės tenorėjo jiems duo-

B. 7. 

ti tik du arba daugiausia tris atstovus. Vienu 
laiku — 1943 metų vidurvasarį — pats Kazys 
Škirpa, atvykęs Lietuvon, bandė suvesti sroves 
centran. Iš mano pasikalbėjimų su Škirpa su
pratau, kad jis nebuvo pakankamai įsigilinęs į 
priežastis, dėl kurių srovės vis dar negalėjo su
sieiti į bendrą darbą. Kai kurioms srovėms (pav. 
socialdemokratams) Škirpos kišimasis iš viso 
buvo nepriimtinas, ir todėl jo visos pastangos 
liko be vaisių. 

Bet tai, ko negalėjo padaryti žmonės, pada
rė laikas. O laikas buvo toks, kad vokiečių ga
lybės kritimas vertė visas sroves aiškiau pajus
ti didesnę atsakomybę prieš ateitį, šis atsako
mybės jausmas ir paskatino sroves jungtis, nie
ko nelaukiant. Iš naujo išsiaiškinus ir išsikal
bėjus, buvo nustatyta, kad į vieną bendrą cen
trą įeis visos partijos, kurios 1926 metų seime 
turėjo savo atstovus, visos naujai pasireiškusios 
srovės taipgi galės būti atstovaujamos. Tuo bū
du išėjo, kad centras turėjo būti sudarytas iš 
vienuolikos asmenų. Tačiau rasta, kad toks as
menų skaičius būtų per didelis. Tada nuo tei
sės dalyvauti centre atsisakė Ūkininkų Partija 
(kairiosios srovės šaka) ir Ūkininkų. Sąjunga 
(dešiniosios srovės atžala). 

Ir 1943 metais lapkričio 25 dieną vakare 
susirinko pirmą kartą posėdžiui vyriausio cen
trinio organo atstovai. Susirinko devyni asme
nys: keturi iš katalikų srovės, trys iš tautinin
kų ir du iš kairiųjų. Susirinko Kaune, Parodos 
gatvėj 3 numeryje, tautininkų atstovo B. Gai-
džiūno bute. Taip gimė Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas — VLIKas. 

Pradžia buvo sunki. Bet palengva atstovai 
"susigiedojo", susiprato ir ėmė vienodom akim 
žiūrėti į Lietuvos reikalus. Sudarius VLIKo 
prezidiumą, kurio pirmininku buvo išrinktas so
cialdemokratų atstovas, o vice pirmininkais — 
tautininkų ir katalikų — pagaliau buvo galuti
nai įstota į vieningo politinio darbo vėžes. 

Sąlygos darbui buvo sunkios. Reikėjo gal
voti ir veikti labai atsargiai. Vokiečiai darėsi 
kas kart vis nervingesni ir vis budriau sekė 
kiekvieną žingsnį visų, kurie jiems galėjo būti 
nepalankūs. 

Vyriausias Lietuvos ^laisvinimo Komitetas 
prisistatė kraštui su tam tikru pareiškimu-de-
klaracija. Ją pagaminti buvo labai sunku, nes 
srovių pažiūros į visą eilę klausimų pasirodė 
skirtingos. Buvo sudaryta speciali komisija, 
kuriai vadovavo prof. Tumėnas. Daug kartų 
rinkomės ir ginčijomės ilgomis valandomis. Ra
šydavome, braukdavome ir vėl rašydavome, ir 
vis negalėjome prieiti vieningo nusistatymo. 
Prof. Tumėnas mums skaitydavo ištisas paskai
tas... kurios buvo tikrai nuobodžios. 

Pagaliau po poros mėnesių mums . pavyko 
susitarti dėl deklaracijos, kuri buvo paskelbta 
1944 metais vasario 16 dieną. Ji skambėjo ši
taip: 

"Lietuvių Tauta, siekdama išlaisvinti Lte-
tuva iš okupacijos ir atstatyti Lietuvos; valsty-
bės suvereniniu organų veikimą, svetimos j g 
laikinai sutrukdytą, yra reikalinga vieningos po
litinės vadovybės. Tam tikslui politines lietu
viu grupės, kaip politinės minties reiskejos ir 
vykdytojos, nutarė sujungti visas savo jėgas 
bendram darbui ir sudarė Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą — VLIK. ^ ^ 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas, pradėdamas savo darbą, skelbia: 

1. Lietuvių Tautos laisvės ir Lietuvos^ val
stybės nepriklausomybė yra tautos gyvybės ir 
jos visokeriopos gerovės būtinoji sąlyga. 

2. Suvereninė Lietuvos valstybė nei del ia-
rybų Sąjungos nei dėl dabartinės Reicho okupa
cijos nėra išnykusi, tik suvereninių valstybes 
organų veikimas yra laikinai sutrukdytas. 1940 
metais birželio 15. d. Tarybų Sąjungos okupaci
jos ir tos okupacijos prievartoje padarytų kitų 
jėgos ir klastos aktų pertrauktas Lietuvos val
stybės suvereninių organų veikimas 1941 me
tais birželio 23 d. Tautos sukilimu ir Laikino
sios Vyriausybės veikimu buvo laikinai atsta
tytas. 

3. Lietuvą iš okupacijos išlaisvinus ir toliau 
veikia 1938 metų Lietuvos konstitucija, kol ji 
teisėtu keliu bus atitinkamai pakeista. 

4. Respublikos vyriausybė, laikui^ atėjus, 
bus sudaryta Vyriausiame Lietuvos Išlaisvini
mo Komitete koaliciniu pagrindu politinių gru
pių susitarimu. 

5. Demokratinė Lietuvos valstybės santvar
ka bus suderinta su plačiųjų Tautos sluogsnių 
interesais ir bendromis pokario sąlygomis. 

6. Respublikos prezidento ir Seimo rinkimų 
įstatymai bus reformuoti pagal "demokratinius 
rinkimų principus. 

7. Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas, vadovaudamas Tautos kovoms ir darbams 
Lietuvai išlaisvinti, Lietuvos valstybės suvere
ninių organų veikimui atstatyti, demokratinei 
Lietuvos santvarkai atkurti ir kraštui nuo bol
ševizmo ir kitų gyvenimą ardančių veiksnių ap
ginti, vykdys kuo plačiausiai visuomenės kon
solidaciją, lygins politinių grupių tarpusavio 
nesusipratimus. 

9. Komitetas palaikys glaudžius ryšius su 
Lietuvos pasiuntinybėmis ir konsulatais ir ben
dradarbiaus su užsieniu, ypačiai Amerikos lie
tuviais, ir su visokiomis tautų apsisprendimo 

* ( Nukelta j 4-tą pusi. ) 

S a u l  « J  y  d  y  j  
Vakaras svajingai tvįsta. 

Saulė gęsta. y 

Toliai rūko šydą vysto. 
Girios mąsto. 

Nuo lankų švelnus vėjelis 
Veidą glosto. 

Tyliai ieško tuščias kelias 
savo uosto. 

Gera, gera... Ir krūtine 
atsidūsta, 

lyg suradusi tSvyriGj 
savo gūžtą... 

* 

Gera, gera... Bet pro šviesią 
gėrio tylą 

liūdesio garsai išblėsę 
vėl prabilo. 

Rodos, šiandien su kuo brangiu 
skirtis tenka; 

rodos, Juoda kas padangėj 
tiesia ranką... 

Ach, juk skrenda ši dienelė 
nesustojus 

į tą praeitį begalę, 
kur štai žiojas, — 

ir išnyks sparnuoti • veikiai 
jos gilybėj, 

nebegrįš ji visą klaikią 
amžinybę... 

Taip! Sudiev per amžius brangiai 
tarti tenka... 

O juoda naktis padangėj 
tiesia ranką. 

Gal ne ta naktis geroji 
motinėlė, 

kur mum sapno lovą kloja 
kasdien vėliai; 

tik ana naktis gūdinga 
vienakartė, 

ta, kur žmogui kvapo stinga 
vardui tarti? 

Gal tai sielą nujautimo 
aidai supa, 

ir jinai, kur kryžius rymo, 
štai suklupo. 

Kaip duktė prie tėvo kojų 
prisiglaudus, 

"Mano Tėve!" ji kartoja... 
Tirpsta raudos... 

Mano Tėve... Ir pro šviesią 
kryžiaus tylą 

vėl vilties garsai išblėsę 
jai prabilo. 

Mykolas Vaitkus 

kanauninkas, rašytojas ir vi
suomenininkas, taip pat šiuo 
metu gyvena Vokietijoje trem
tinių tarpe. 

Pereitą rudeftf jffR) 65 
Inetai amžiaus. Ir tremtyje 
spaudoje dar dažnai matoma 
naujų jo raštų — poezijos. 

Tremtinių spauda plačiai pa
minėjo jo 65 metų amžiaus su
kaktį. Mus tai pasiekė gero
kai vėliau. 

Bent dabar ta proga supa
žindiname skaitytojus su tuo 
kruopščiu lietuvių spaudos vei
kėju. Lietuvoje jis ilgus me
tus yra buvęs didelės katali
kiškos knygų ir laikraščių lei
dyklos — šv. Kazimiero dr-
jos — vadovybėje. 

čia šalia dedame vieną iš M. 
Vaitkaus eilėraščių, paimtą iš 
"Tremties Metų" almanacho. 
Poetas kalba apie dienos pabai
gą, prisimindamas drauge ir 
gyvenimo vakarą. 

IRO nuomone apie 
tremtinius 

Geras atsakymas šmeižikams iš raudonlapių 

•PAKELIUI Į MIRTĮ — 
G. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

gražūs paveikslai iš Lie
tuvos su paaiškinim a i s 
lietuviškai ir angliškai. 
Kaina $1.00" 

ROMOJE KARDINOLAS PIZZARDO 
LAIKĖ PAMALDAS UŽ LIETUVĄ 
Min. S. Lozoraitis dėkojo lietuvių vardu 

Romoje Vasario 16 dieną kar
dinolas J. Pizardo atlaikė pa
maldas už Lietuvą. Ministeris 
S. Lozoraitis visų lietuvių var
du dėkodamas pasakė kalbą, 
kurios svarbesnes mintis čia 
pakartojame: 

Lietuvoje buvo įprotis mūsų 
valstybinę šventę ir iš viso 
kiekvieną svarbų tautos gyve
nimo įvykį švęsti bažnytine ce
remonija. Dabartiniai okupan
tai stengiasi mūsų krašte vi
somis priemonėmis persekioti 
ir pašalinti šitą tradiciją. Kas 
šiandien Lietuvoje atvirai at
liktų bažnytines apeigas už 
Lietuvos gerovę, rizikuotų bū
ti okupacinės valdžios nubaus
tas lyg už svetimos valiutos 
kontrabandą. 

šitomis aplinkybėmis 8v. Mi
šios, kurias Jūsų Ekscelencija 
teikėtės atlaikyti už Lietuvą, 
įgyja ypatingos, mums bran
gios reikšmės ir sudaro didelės 
šviesos spindulį. 

Lietuvos ir kitų tautų padė
ties sunkumas buvo nesenai 
dar kartą įrodytas kriminali
niu pasikėsinimu prieš vieną 
aukščiausių Bažnyčios atstovų. 

Niekšiški veiksmai, palietę 
Kardinolą Vengrijos Primatą 
Mindszenty yra neišvengiama 
pasekmė tos tvarkos, kuri bru-
tališkai yra primesta dešim
tims milijonų žmonių. Eszter-
gomo arkivyskupas priklauso 
ilgai, nesuskaičiuojamai virtinei 
nekaltų aukų, kurios jau yra 
kritusios ir dar kris ateityje, 
Lietuvoje ir kitur, parblokš
t o s  s m ū g i ų ,  n u k r e i p t ų  t i e k  
prieš tikybos, tiek prieš tautų 
ir atskirų žmonių laisvę. 

3fcčiau dabartine padėtis nė

ra galutinė. Ji bus pakeista 
kai tarptautinė bendruomenė 
nuspręs eliminuoti tas jėgas, 
kurios ruošia civilizacijai mo
ralinę, politinę ir technišką ka
tastrofą. Tik tada, taip pakei
tus padėtį, bus galima nusta
tyti tikrąją taiką, tai yra, tai
ką pagrįstą padarytų tautoms 
neteisybių atitaisymu, šitoje 
taikoje ir Lietuva atgaus savo 
nepriklausomybę. 

Todėl šio momento liūdesys 
nesumažina nei mūsų pasiry
žimo, nei mūsų pasitikėjimo 
ateitimi. 

Tre(mtini«x dėkoja 
Mūnsterio apylinkės Tremti

nių Komitetas šiaip rašo: 
Istorinių įvykių bėgyje Ame

rikos. lietuviai visada stovėjo 
savo senos Tėvynės sargyboje, 
nesigailėdami nei savo turto, 
nei darbo. Suprasdami vargin
gą būklę išblaškytų po Vokie
tiją, Austriją ir Italiją savo 
tautiečių, Amerikos lietuviai 
skubėjo jiems su pagalba, rink
dami maistą, rūbus ir vaistus. 
Daug vaikų Jūsų dovanomis ta
po pamaitinta, daugeliui nelai
mingų moterų ir senelių Jūsų 
pastangomis palengvintas gy
venimas. 

Už visą tai lietuviai tremti
niai reiškia didelį džiaugsmą ir 
nuoširdų dėkingumą už tą dar
bą, triūsą ir pastangas, atlik
tas amerikiečių tremtiniams 
gelbėti — 

Brangūs tautiečiai, neapleis
kite tremtinių, neleiskit jiems 
palūžti išvakarėse jų emigra
cijos. Paremkite BALFo pini
gini vajų. i 

Pereitų metų lapkričio 15 ir 
16 dienomis, I. R. O. pastango
mis buvo sukviesta Bad Kis-
singen mieste, Vokietijoje, US 
zonoje, konferencija, kurioje 
dalyvavo atstovai daugelio or
ganizacijų (Agencies). 

Tarp kitų svarstomų reika
lų konferencija paskelbė savo 
nusistatymus dėl tremtinių, 
kurie šiaip apibudinami: 
Tremtiniai tinka industrijai 

Tremtiniai yra atvykę iš Sa
lių, kur jie yra įpratę sunkiai 
dirbti žemės ūkyje, pramonėje, 
prekyboje bei amatų ir profe
sinėje veikloje, šiose šakose 
jie turi pagrindinį patyrimą, 
kurį jie galės sėkmingai pri
taikinti naujuose kraštuose, 
kuriuose jiems teks apsigyven
ti. Jie turi didelį norą dirbti 
ir savo tėvynėse užiminėjo at
sakingas pareigas. 
Tremtinių tarpe stiprūs šeimos 
ryšiai 

Tremtiniai yra daug ko nu
stoję, tačiau brangiausias jų 
turtas, kurį jie daugiausiai 
vertina, yra šeima. Jie pasiry
žę pakelti visokių aukų ir tru
kumų, kad tik išgelbėjus šei
mos židinį. Šita* tremtinių sa
vybė šeimos atžvilgiu yra bran
gintina, nes ji atitinka mūsų 
civilizacijai ir turi gilius mo
ralinius pagrindus. Todėl trem
tiniai yra pageidautini, kaip 
būsimi piliečiai. 
Tremtiniai yra religingi 

Nors būdami labai sunkiose 
gyvenimo sąlygose, tremtiniai 
yra prisirišę prie savo tikybų, 
kad stovyklose sugebėjo įsi
rengti maldos namus, išlaikyti 
savo dvasininkus ir pasireikšti 
aktyviai religijos praktikoje. 
Kiekvienoje stovykloje paste
bimas gilus religinis veiklu
mas. 
Tremtiniai yra fiziniai ir , 
dvasiniai sveiki žmonės 

Dėka gerai organizuotai sa
nitarinei priežiūrai, tremtiniai 
savo sveikatos ir dvasinėmis 
savybėmis prilygsta kiekvie
nai normalei bendruomenei. 
Tremtiniai yra demokratai 

Jie yra laisvę mylinti žmo
nės. Kančios, kurias jie pakė
lė prie totalitarinių režimų, 
dar daugiau sutvirtino jų de
mokratinius įsitikinimus. Gy
vendami stovyklose tremtiniai 
gražiai tvarkosi demokratiniais 
pagrindais, išsirinkdami patys 
iš savo tarpo stovyklos virši
ninkus ir kitus pareigūnus. Jų 
pačių pastangomis jie organi
zavo savo stovyklose ligonines, 
mokyklas ir išvystė religinę ir 
kultūrinę veiklą. Jie mėgsta 
tvarką ir gerbia įstatymus. Tai 
parodo palyginamai mažas nu
sikaltimų skaičius tremtinių 
bendruomenėje, nors. gyvenimo 
sąlygos yra sunkios ir nepa
lankios. 
Tremtinių tinkamumas 
įsikūrimui 

Tremtiniai yra geri kandi
datai būti piliečiais to krašto, 
kur jie įsikurs. Savo stovyk
loje jie yra daug nuveikę, kad 
galėtų geriau pritikti naujam 
gyvenimui. Jie stengiasi iš
mokti kalbų ir pritaikinti bei 
papildyti savo turimas žinias 
naujo mis specialybėmis. Jų 
noras, kad atvykus į naują 
kraštą jie geriau galėtų įsikur
ti. TVemtiniai jau yra parodę 
savo sugebėjimus ir mokėjimą 
prisitaikinti naujose gyvenimo 
sąlygose, kur jie sudarė kon
struktyvų elementą, kaip nau
ji piliečiai. 
Praktiški patarimai 

Pirmiausia tremtiniams rei
kia padėti įsikurti ir visaip 
r e m t i  o r g a n i z a c i j a s ,  k u r i o s  
gelbsti jų imigraciją. Kvieti
mai tremtinių vykdytini prisi
laikant bendrų interesų, kaip 

tai profesinių, darbo, religinių, 
tautinių. Parsikviestas tremti
nys galės jaustis geriau savo 
vienminčių bei tautiečių aplin
kumoje. Kaip kiekvienoje ben
druomenėje, taip ir tremtinių 
tarpe yra tam tikras skaičius 
senelių, ligonių ir šiaip fiziniai 
nepajėgiančių asmenų. Jų ne
galima apleisti, žmogiškumas 
liepia pasirūpinti ir jais ir su
rasti sprendimą tokiems, ku
rių visa viltis glūdi labdarybė
je. 

ŠŪVIS Į STALINĄ 
NEIŠTIKIMAS TANKAS — 
PARTIZANŲ RANKA MA-

NEVRUOSE — PASIKfi-
SINTOJŲ DESPERACIJA 
Šių metų pradžioje pro gele

žinę uždangą prasiskverbė sen
sacinga žinia apie pasikėsinimą 
prieš Staliną. Ją paskelbė tur
kų laikraštis "Kumgiriet", po 
to ją pakartojo vokiečių "Die 
Strasse", o vasario mėnesį — 
gudų Vakarų Vokietijoje lei
džiami laikraščiai "Belaruskae 
Slova" ir "Backaščyna" ir uk
rainiečių "čas". 

žinia byloja, kad pereitų me
tų spalio mėnesio pabaigoje 
Stalinas dalyvavęs naujausių 
sovietinių tankų dalinio "Sta
lin šc" manevruose prie Gorkio 
(buvusio žemutinio Naugardo 
miesto). Manevrų tikslas bu
vęs ištirti šių naujos konstruk
cijos tankų tinkamumą kauty
nėms. 

Kai po manevrų tankai pa
radavo pro Staliną ir raudo
nuosius generolus, staiga vie
nas tankas stabtelėjo ir iš jo 
pasipylė serija šūvių į tą pu
sę, kur stovėjo Stalinas su sa
vo generolais. Raudonųjų vieš
pačių laimei nei vienas šūvis 
nekliudė taikinio. Tuo pačiu 
metu tanko viduje susmuko 
vienas tanko įgulos narys, o 
kitas sviedė šalin savo auto
matą. 

žaibo greitumu apspitę ne
ištikimą tanką NKVD pareigū
nai rado tanko komendantą ne
gyvą, o telegrafininką labai su
mišusį. Tardomas telegrafinin-
kas paaiškinęs, kad jie buvo 
pasiryžę nušauti Staliną, ta
čiau pamatęs, kad tanko ko
mendanto šūviai nuėjo pro ša
lį, jis susijaudinęs ir nušovęs 
tanko komendantą. Savo gink
lą išmetęs. 

Po atentato Stalinas nieko 
nelaukdamas pasišalinęs iš aik
štės ir savo komisarams įsakęs 
pasirūpinti, kad apie šį įvykį 
nebūtų kalbama. 

Tardant paaiškejf, kad sio 
nepavykusio atentato sumany
tojai buvę ukrainiečių pogrin
džio armija UPA ir gudų par
tizanų organizacija Juo d o j x 
Katė". 

šia proga gudų savaitraštis 
"Backauščyna" vasario 6 d. 
praneša, kad "Juodoji Kate 
yra didžiausia ir veikliausia 
tautinė gudų partizanų orga
nizacija sovietų pavergtoje Gu
dijoje. Jai vadovaująs genero
las Vituška. 

Mus kartais pasiekia žinios 
apie šios organizacijos bendra
darbiavimą su lietuviais parti
zanais, ypač Baltstogės girios 
srityji. J* 

•LIETUVOS KELIU --
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 • 

GAUNAMOS DIRVOJE 
6820 Superior Avenu* 

Cleveland 8» (Ab 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

nuamcmėA. 

M u s ų  K l u b a i  
DEVEIK kiekvienoje Amerikos lietuvių kolonijoje yra 

vienas ar daugiau lietuvių klubų. 
Kiekvieną vakarą sueina j juos gana dideli būriai 

lietuvių. Ir jau vien dėl to jų reikšmė nemaža. Kad 
Amerikos lietuviai neužmiršo lietuviais esą, nemažą 
nuopelną reikia pripažinti ir klubams. 

Bet kartais ir liūdnos mintys užeina į galvą, apsi
lankius tuose musų lietuvių klubuose. Ką ten dažniau
siai matome? Whiskey su gingerale, kortos cigarų dū
mai, automatinių aparatų muzika... Kaip ir kiekvie
noje karčiamoje. 

Kai kurie klubai kartą-kitą per metus štrrengia ir 
didesnės kulturinės vertės pramogą, bet ne visi... Jų 
mietinėse apyskaitose skaitome kartais apie gražius pel-
ftus, skaičiuojamus tūkstančiais ir net dešimtimis tūk
stančių dolerių... Kai kurie klubai didžiuojasi ir džiau-

fiasi įsigiję namus, gražius bufetus... Žinoma, jeigu 
lubai kreiptų daugiau dėmesio i kulturinius reikalus 

ir dažniau atsuktų nugarą bufetui, tai ir tie pelnai su
mažėtų, ir tų namų nebeatsirastų, nebeliktų laikui bė
gant nei tu pačių susiėjimo vietų, kurios dabar yra... 

* * 9 

Mums reikalingas 
vienas bendras 

TAUTOS FONDAS 

Q vis dėlto butų labai gaila, jeigu taip ir apsiprastumėm 
su ta mintim, kad musų klubams neturi niekas dau

giau rūpėti, kaip tik laikyti vakarų praleidimo, užeigos 
vietas, tiesiai sakant, pusiau viešas karčiamas. 

Visi tų klubų steigėjai paprastai yra turėję mint j, 
kad jų klubai bus lietuviškumo židiniai, lietuviško kul
tūrinio veikimo lizdai. Ir dabar tie klubai minėdami sa
vo sukaktuves, neskaičiuoja, kiek jų bufetuose stiklelių 
degtinės parduota, o stengiasi suminėti viską, kas jų 
pastogėje yra padaryta tokio, ką mažiau ar daugiau ga
lima pavadinti tautiniu-kulturiniu veikimu. 

Noras turėti iš tų klubų kai ką daugiau, negu pa
prastą užeigos vietą, tebėra gyvas, tik gal daug kur 
trūksta sumanymų, kaip tą "daugiau" padaryti. 

K** gi turėtų buti tas "daugiau"? Koncertai, litera
tūros vakarai, paskaitos, diskusijos? Tai butų labai 

puiku, bet.... Tuo tarpu gal tik vienoj-kitoj vietoj ret
karčiais tai galima padaryti. 

Didelės kulturinės reikšmės dalykas butų jau ir tai, 
jeigu lietuvių klubai visų pirma susirupintų savo išvaiz
da. Ypač tai turėtų padaryti tie klubai, kurie džiaugia
si, kad turi nemaža pelno, net sutaupų. 

Lietuvių kluban įėjęs iš karto turėtum pamatyti, 
kad įėjai į lietuvių, klubą, o ne į tokią vietą, kuri pagal 
savo išvaizdą vienodai gali buti italų, ispanų, slovakų, 
lenkų, airių ar kitokių. Ir svetimas žmogus lietuvių 
klube apsilankęs turėtų pamatyti kai ką tikrai lietuviš
ka, tautiška. 

Tai neturi buti geltoni-žali-raudoni popierėliai ar 
koki kalendoriai su lietuviškais užrašais. Pats klubo pa
talpų įrengimas, papuošimai turi buti lietuviško stiliaus, 
jame turėtų buti tinkamai panaudotas lietuviškas pa
puošimo menas. 

Ypač, kai klubas rengia savo patalpas pertaisyti, 
perdažyti, tai jau butų nuodėmė, jeigu tokia proga vėl 
butų padaryta taip, kad klubo papuošime nebūtų nieko 
lietuviška. Ypač nuodėmė butų tokius pertaisymus da
ryti dabar, nepasitarus su lietuviais menininkais, kurių 
jau turime naujai atvykusių ir tokiuose dalykuose neblo
gai nusimanančių. 

5 Juk, tiesą sakant, vienaip ar kitaip dažyti salę, pini
gą įeiks mokėti. Tai kodėl už tą pinigą mes turime pa
mėgdžioti svetimus pasipuošimus, kada musų lietuviš
kasis papuošimo menas tikrai yra įdomesnis ir vertin
gesnis? 

Žinoma, klubo vedėjams gali kilti klausimas — kaip 
gi atrodys tas papuošimas? Ar patiks lankytojams? 

Aprašyti tą butų sunku. Butų geriausia, jei bent 
vienas iš lietuviškų klubų, kuris galvoja artimiausiu lai
ku atnaujinti savo išvaizdą, pirmasis pabandytų paklau
syti šito patarimo ir vietoje kokio amatininko dažytojo 
(kuris užgiedos unijos nustatytą kainą — nemažą kai
ną) imtų ir pasikviestų tam darbui kurį nors iš naujai 
atvykusių tautiečių, papuošimo meno žinovų. Kai vie
nas padarys, kiti galės pasižiūrėti, ir esame tikri, kad 
visiems patiks. Tai butų šis-tas nauja musų klubuose. 
Pačios sienos lankytojams "prakalbėtų" tiesiai Į širdį... 
Jei klubų vadovai tų musų menininkų nepažįsta, nežino 
jų adresų, mielai galime patarpininkauti, nurodyti. 

* ¥ 

JIS TURĖTŲ APIMTI A.L.T., 
BALFą IR VISĄ LIETU

VIŠKĄ AKCIJĄ 
Galimybės fondą įkurti geros 

Kįlant minčiai Amerikos lie
tuvių tarpe ugdyti Tautos Fon
dą, kurį įkūrė tremtiniai savo 
skurdžiose sąlygose likę be sa
vo tėvynės, čia noriu pareikš
ti savo kelias mintis klausimu, 
apie kurį jau seniau galvojau. 

Pirmiausia, kai matote laik
raštyje paminėtą Tautos Fon
dą, neriškit jo su I Pasaulinio 
Karo metu buvusiu Amerikos 
lietuvių katalikų srovės tuo 
vardu fondu. Anas yra pra
eitis ir užima savo vietą mūsų 
istorijoje. 

Mums reikalingas VIENAS 
bendras TAUTOS FONDAS ir 
šiuo metu yra visos sąlygos 
tam fondui įkurti. 

Amerikoje dabar viešint Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto delegacijai šis klausi
mas lengvai pavyktų aptarti. 

Jei ne anksčiau, tai nors nu
matyto rudenį šaukti Ameri
kos Lietuvių Kongreso metu 
tam fondui galėtų buti padė
tas pagrindas. 

Nereikalinga konkurencija 
Bendrą Tautos Fondą visai 

mūsų tautos kovai padaro ga
limu dabartinis mūsų patrioti
nių srovių susitarimas. Džiugu, 
kad sugebėjom padėti į šalį sa
vo srovinius nesusipratimus, 
kurie mus skiria. 

Tą skaitykime didele laime, 
nes šiais musų tautos didžiau
sios tragedijos laikais, jeigu to 
nebūtume atsiekę, tautai būtų 
daug sunkiau savo kovą tęsti. 

Dabar turime Amerikos Lie
tuvių Tarybą su savo paskiru 
iždu ir Bendrą Amerikos Lietu
vių šalpos Fondą su savo iždu. 

Kaip iki šiolei žinome, tos 
dvi — mūsų pačių sudarytos ir 
pripažintos reikalingomis — 
organizacijos savo tarpe veda 
bereikalingą konkurenciją, ku
ri, jau matome, randa atgarsį 
ir mūsu aukojančioje visuome-

Kas širdy, tas ir ant liežuvio 

Visi kalba, kad išlaisvinta 
Lietuva turi būti demokratiš
ka. Bet ALT pirmininkas Cle-
velande sakė, kad ji turi būti 
krikščioniškai demokrat i š k a . 
Ar tai reiškia, kad Lietuvoje 
turės būti tik krikščionių de
mokratą valdžia? 

D. D., Cleveland, O. 

Kur tas institutas? 

Jau laikas būtų Bimbai pa 
sakyti, kur dingo tie pinigai, 
ką jis surinko neva "Vilniaus 
institutui kovai su vėžio liga", 
kai prieš porą metų sugrįžęs 
iš sovietų Lietuvos pradėjo au 
kas rinkti. Arba pasakyti, kur 
tas institutas yra. 

S. K., Cleveland, O. 

Laisvoji valanda 
Anūke 

nėje. Dėl mūsų vadų pačių su 
savim nesusikalbėjimo, J3ALFo 
veikla nukenčia. 

BALFo įkūrime ir valdybos 
išrinkime, BALFo seimu o s e , 
tie patys mūsų srovių vadai — 
katalikų, tautininkų, socialde
mokratų ir sandariečių — su
sėdę tariasi-barasi už išrinki
mą tinkamiausių asmenų BA 
LFui vadovauti. 
-- BALFo seimas nutaria vajų 
savo darbams vykdyti — visi 
lygiai pritaria. 

ALT suvažiavimuos — vėl 
tie patys mūsų srovių vadai 
susėdę tariasi-barasi už nusky-
rimą tinkamiausių asmenų šios 
organizacijos reikalams vesti. 

Visi sutaria ir pripažįsta, 
kad tos abi organizacijos yra 
reikalingos ir remtinos. Iš vi
suomenės laukia joms paramos 
ir sulaukia: visuomenė sulyg 
savo išgalių aukoja. 

Bet — visai be jokios prie
žasties — BALFui pradėjus 

, savo vajų,'ALT vadų tarpe kįla 
koks tai pavydumas, kam BA 
LFas maišosi, kada ALT nuta
rus savo vajų vesti.... 

Keista girdėti, kai ALT va
dai savo posėdžiuose su ap
maudu kalba apie BALFo va
jų! 

BALFo vadai gi reiškia ne
pasitenkinimus, kad ALT "įsi
kišo" su savo vajum... 

Vyrai lietuviai! Ar čia ne 
keistenybė mūsų tarpe, ar tai 

(Nukelta j 5-tą pusi.) 

padarytas ir kulturiniai reikalai nebūtų visiškai iš tos 
vietos išstumti. 

Jeigu to negalima padaryti, tai nėra prasmės tada 
ir lietuvišką vardą tai vietai duoti. Arba — jeigu tokia 
vieta padaro pelno, bet neturi jėgų sudaryti "savo pasto
gėje gyvesnio kulturinio veikimo, tai jau bent to pelno 
kiek žymesnę dalį turėtų skirti lietuviškiems tautiniams 
reikalams, kurių tiek yra daug: Tautos Fondas, Trem
tiniu šelpimas, lietuviška spauda ir tt. 

gutų naudinga, jeigu tie tautiečiai, kurie dalyvauja to
kių lietuviškų židinių veikime ir tvarkyme, dažniau 

spaudoje pasisakytų apie savo rupesčius, nepasitenkin
tų vien tik retkarčiais pranešdami visuomenei, kad buvo 
susirinkę ir turėjo skaniais valgiais ir gėrimais apkrau
tą stalą, kuriuos paruošė tokios ir tokios šeimininkės. 

Juk tie, kurie toje srityje dirba, tikrai nori ir dau
giau ką padaryti, ir padaro... Bedarydami susiduria 
su visokiomis ldiutimis.* Kodėl tų kliūčių nepasvarsty-
ti bendrai? Gal daugeliu atsitikimų taip besvarstant 
gerų sumanymų ir patarimų iškiltų. 

giznis yra biznis. Bet lietuviukų klubų ar salių biznis 
vis dėlto turi buti ir su lietuviško kulturinio veikimo 

palaikymu surištas. Kitaip — kuriems galams tos vie
tos dar lietuvišką vardą nešiotų! 

Štai Clevelando Lietuvių Salės Bendrovės susirinki
me vienas kalbėtojas pasakė, kad čia reikia žiūrėti tik 
iš. ko galima gauti pinigo salės išlaikymui, o pinigas esąs 
visų vienodas... 

Argi taip? Jeigu pinigas visų vienodas, tai kuriems 
galams tos visos bendrovės lietuvių salėms ar klubams 
laikyti? Toki dalykai, kaip bingo, kaip alus ir degtinė, 
taip pat visur vienodi — kam čia lietuvišką vardą prie 
to painioti? 

Ne, su tokiomis pažiūromis negalima sutikti. Jeigu 
lietuviai įsitaiso sau susiėjimo vietą, tai toje vietoje bent 
jau pirmenybė turi buti lietuviškam kulturiniam judėji
mui, lietuviškiems kultūriniams parengimams, o tik an
troje eilėje tokiems dalykams, kurių tikslas butų pada
ryti pelno tai vietai išlaikyti. 

Žinoma, čia pasidaro didesnis galvosūkis vedėjams, 
bet tai yra jų pareiga taip susitvarkyti, kad biznis butų 
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Ale Rūta. 

NE JUMS 

Jei bėgau su jaunyste 
ir laužiau daug žiedų, 
jeigu kas žingsnį klystu, 
pasitaisyt žadu, 
tai mano sielos veido 
Kūrėjas težinos 
ką draudė ir ką leido 
kelionėj amžinoj — 
Tiktai ne jums nuspręsti, 
kur mano klaidos esti -r- — 

JIANDIE mano duktė gimdys kūdikį. Reiškia 
ateis svečias iš nebūties erdvjį... Viešpa

tie! Kaip aš jo laukiu! 
Puota. 

"šiandie lentos diena. Padarė lentą ir išrė
žė vardus tų, kurie žuvo už laisvę... 

Košė... 
Politikos "genijus" privirė košes... Iki šiol 

pasaulio istorija dar nežinojo tokio beprotiško 
"laimėjimo"... Visi keikia ir kabina košę 
Ir košė puode magiškai auga... Virš puodo, 
kuriame yra košė ant plauko pakabinta atomi 
nė pūslė... Visa žmonija keikia tą prakeiktą 
plauką, kad jis dar vis nenutrūksta... Visa 
kenčianti ir sukruvinta žmonija turi didžiausią 
viltį, kad visgi truks tas plaukas, atominė pūslė 
sprogs ir išsitaškys tft prakeikta košė... 

Ūžiame. 
Muzika griežia, šokame. Linksmi. Bet 

mano širdyje knipsi gilus rūpestis... Mano bū
tybėje nerimas... Aš-laukiu to nežinomo sve
čio... 

Priėjo prie manęs moteris. Ji gražiai pasi
puošusi ir lyg kur matyta. Padavė ranką. 

— Kaip gyvuoji? — tarė. 
— Nugi vidutiniai. 
— Kodėl nerašai? — tarė. — žiūriu vieną 

laikraštį, žiūriu kitą ir tamstos nematyt. 
Aš žiūriu į ją. žiūriu ir nežinau, ką sakyt. 
— Ko taip nustebai? — tarė. 
— Aš gal nusibodau su savo raštais? — 

ištariau. y 

— O, ne, — tarė. — Tai klaida. Aš vis 
tamstos mėgau skaityt. 

— Tai man staigmena, ištariau aš. — 
Aš buvau Čikagoje. Iš Valparaiso atvažiavo du 
studentai specialiai susipažint su manim. Mat 
aš rašytojas. Mark White Square padavė man 
vienas ranką ir taip įstabiai žiūri į naane. * 

— Ar keistas aš? 
— žinai ką? — tarė. — Mūsų universiteto 

knygyne skaitydavau tavo raštus vienas. Pas
kui skaitydavau visiems studentams balsu. Ir 
mes visi negalėdavom atsigėrėt tavo feljetonais. 
Dabar jau daugiau tavo rašinių aš neskaitau, 

— Kodėl? 
—t Maniau, kad tu būsi informuojanti as 

menybė, o da.bar — tai tokis pat, kaip ir aš. 
— Tai tas studentas buvo kvailas, — tarė 

ta moteris. 
— Gal būt, — pridėjau aš. — Jis dabar 

jau daktaras. 
—. O ką sakė kitas studentas? 
— Kitas pasipasakojo, kad jis į kuni

gus ir buvęs seminarijoje. Ten tarnaičių ne 
laiko... Tai klierikai pakarčiui turi nešt karš 
tus kopūstus ant stalo. Jis nešė ir su bliūdu 
parvirto. Ir sušukęs: 

— Rupūžė! 
— Perdėtinis priėjęs, padėjo ranką jam ant 

peties ir paklausė, kur tu esi? Tai magaryčių 
ir dar jis nusikeikė. % 

Gražioji moteris klausosi. 
— Iš seminarijos išmetė. Art pūdymą jis 

jau nenorėjęs. Pasisakęs tėvui, kad prasikaltęs 
caro valdžiai ir nežinąs, kas atsitiks... Tėvas 
davė pinigų ir jis pleška į Ameriką. Vakare 
pamatęs Amerikos krantus. Netoli Baltimorės 
yra Sparrows Point plieno liejykla. Vakare liep
snų liežuviai" dangų laižo. Dūmai verčiasi, kaip 
iš pragaro. Tokiame pragare jis negyvens... 
Nuo laivo šoks į vandenį ir viskas pasibaigs... 

žydas Noskis pagriebė jį už švarko ir tar§: 
— Jurgi, ką tu darai? 
— Skandinusi 
— Kodėl? " 
— Matai tas ugnis? Kas tokiame praga

re gali gyvent? 
— Palauk! — tarė žydas. — Gal ne visur 

taip bus. Nusižudyt ir vėliau paspėsi. 
Ir jis nusiraminęs. 
Dabar prie nepažįstamosios pritjo mergaitė 

ir pasakė, kad jau kiti laukia ir nori važiuot na
mo. . Gražioji moteris linktelėjo galvą ir mes 
atsisveikinom. 

Einu ir aš namo. Man rūpi tas brangus 
svečias, kuris bus čia atėjęs iš slaptingosios ne
būties ... 

— JaU, jau... — tare namiškis. — Jau tu 
senelis. 

— Ačiu Dievui! 
Už savaitės iš ligioninės parvežė anūkę ir 

jo# motiną, žiftriu į tą mažulėlę būtybę. Man 
taip džiugu. Reiškia ji čia pas mus atėjo... 

Vydūnas sako: 
"Esmi kibirkštėlė tos ugnies, kurioje gyve

nu, kurioje gyvybė mano randasi. Esmi be pra
džios, kaip ir amžiai patys ir valanda apsakanti 
man galą niekuomet neateis. Mirtis išplėšia 
man kūnus, bet aš pats esmi nepaliečiamas pra
gaišties. Tat galiausiai Dievo palaima man ten
ka." 

Reiškia ir aš už savo anūkę nesu nei vieną 
akimirksnį senesnis. Ji ir aš be pradžios. Tik 
ta Dievybės kibirkštėlė vėliau susijungė su kris-

žmogiško kūno. • 

Ji auga. Eina į sąmonę. Paėmiau aš ją ir 
priglaudęs prie savo širdies nešioju. Juntu, kaip 
jos maža širdis plazda. Kiek man džiaugsmo! 

Minutės, valandos, dienos, savaitės ir mė
nesiai slenka. Ji auga. Puikiausia poezija na
muose, tai tas jau pradedantis krykštaut ir vo-
graut kūdikis. 

Močiutė priėjo, uŽklostg, aptapeno ir tarė: 
Kai aš nuo tavęs pasitrauksiu, tai tol 

veffcsi, ar ne? 
— Ne, — ištarė kūdikis. 
— Ar ne ? 
— Ne. 
Kažin kaip jos mažytėje burnelėje susida

rė garsas — ne. Tai buvo tiek džiaugsmo vi
siems namie iš to žoduko. Ir visi laukiame, ka
da ji pati tą žodytį supras ir pradės tarti dau
giau. 

Jonas šliburis. 

Juokai keliauja aplink pasaulį 
Jis tai tikrai valgys! 

Užėjo pas ūkininką čigonas. Užuodė ska
nių kopūstų kvapą. 

— Gaspadorėli, a, gaspadorėli! Gardžių ko
pūstų gaspadinėlė išvirė! Ot tai valgysim, gas
padorėli, ot valgysim. 

Ūkininkas piktai žvilgterėjo į čigoną ir sa
ko: 

— Valgysim tai valgysim, tfk ne visi... 
Gaspadorėli, ar tai neliūbiji ?! 

* Tikriausias priminimas 
Jurgis mirė. Jo draugas Juozas atėjo žmo

nai užuojautos pareikšti. 
— Mes su Jurgiu buvome geriausi draugai. 

Gal aš galėčiau gauti ką nors iš to, ką jis pali
ko,, kas man visada jį primintų? 

Hm... Gal mane paimtum? 
Tai buvo mergaite 

Vyras teisme aiškina teisėjui, kodėl nori 
skirtis su žmona: 

— Mes buvome laimingi daugiau kaip me
tus, gerbiamas teisėjau. Paskui atėjo kūdikis... 

— Berniukas ar mergaitė? 
Mergaitė! — atsiliepia iš kitos pūsis 

žmona. — Ji buvo blondinė ir atsikraustė į gre
timą kambarį! 

Pakeitė pavardę 
Buvo turtingas žmogus, kuris tačiau nemo

kėjo rašyti. Kai jam reikėdavo pasirašyti, tai 
jis rašydavo tik "X". Bet šiaip jau jis buw 
daug matęs ir girdėjęs. Jis girdėjo, kad žmo
nės, kai nenori, kad kas žinotų, kur jie buvo, 
viešbučiuose įsirašydami pasirašo ne savo, o 
taip kokią išgalvotą pavardę. . 

Kartą jis išvažiavo į miestą pasilinksminti. 
Viešbučio knygoje pasirašė X. Bet paskui pa
galvojo ir dar apvedė ratą aplink X. 

Viešbučio tarnautojas sako: 
— Daugelis pasirašo tik X, bet kad dar ra

tą aplink apvestų, tai pirmą kartą matau. 
Matai, aš čia atvažiavau truputį paūžti, 

aš nenoriu sava pavarde pasirašyti... 
• * 

Taip tai jis sutinka. 
Skyrybų byloje teisme vyras spiriasi, kaii 

jam nereiktų žmonai mokėti išlaikymo po pe*» 
siskyrimo. Teisėjas išklausęs jo visus pasiaiš
kinimus, sako: 

Nieko nebus! Aš paskiriu tavo žmonai • 
po 50 dolerių kas savaitę. 

Gerai! — sušunka vyras. — Jeigu taip, 
tai ir aš pridėsiu po kelis dolerius per savaitę! 

Adomo prosūnfs 
Motina Jonelį kasdien moko, kad einant 

gulti reikia drabužius tvarkingai pakabinti. Bet 
jis vis užmiršta. Vėl atsigulė drabužius nume
tęs, kur pakliuvo. 

Motina sako: 
Joneli, kas netvarkė savo drabužių eida

mas gult? 
Adomas! — atsiliepė Jonelis iš po pa

klodės. 

# * 
TARP NEMUNO IR REINO 

% 

( Atkelta iš 3-čio pusi.) 
teisę ir Lietuvos nepriklausomybę pripažįstan
čiomis tautomis. 

10. Kultūrinei ir ūkinei tautos pažangai pa
spartinti ir valstybės gyvenimui veikiau į nor
malų kelią grąžinti, Komitetas rinks ir ruoš me
džiagą išlaisvintos Lietuvos administra c i j a i, 
ūkiui, socialiniam gyvenimui, švietimo ir teisin
gumo darbui tvarkyt. 

VLIKas, skelbdamas Lietuvių Tautai šią 
savo deklaraciją, kviečia visų politinių nusista* 
tymų geros valios lietuvius nusiteikti tarpusa- » 
vio bendradarbiavimo ir vienybės dvasia kovoje 
dėl Lietuvos. 

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi.. 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 

Vilnius, 1944 m. Vasario 16 diena." 
(Bus daugiau ) 
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Kaip Lietuvoje buvo ir kaip nebuvo 
DRAUGO atsakymas J. J. Bachunui nesusiderina su faktais 

•  ••  

Į DIRVOJE įdėtą J. J. Ba-
chuno straipsnį "Kodėl tarp 
m ū s ų  t a i p  y r a ? " ,  a t s i l i e p ė  
DRAUGAS savo editorijale, 
bandydamas paaiškinti, kodėl 
Amerikos katalikiškų organiza 
cijų vadai ir spauda buvo ne
palankūs prezidentui A. Sme
tonai. Tas paaiškinimas) buvo 
toks: 

"...jeigu koksai USA pre
zidentas uždarytų Marianapo-
lio kolegiją, atimtų nuo kata
likų gerai veikiančias akade
mijas, įkalintų žymesnius vy
čių vadus, katalikų akcijos va
dus pasiųstų skaldyti akmenų 
į priverčiamųjų darbų stovyk
lą, studentus mėtytų iš mokyk
lų už priklausymą katalikų or
ganizacijai; jeigu valdančioji 
partija katalikų laikraščius per 
prievartą verstų dėti straips
nius, kurie nesutinka su jų 
ideologija, ir neleistų pažymė
ti, kad tai yra pašalinė medžia
ga... Ar tokiu prezidentu 
džiaugtųsj katalikai ? šitokie 
dalykai dėjosi Lietuvoje..." 

DIRVA gavo visą eilę laiškų 
ir straipsnių dėl šito DRAU
GO paaiškinimo. Jie parašyti 
ir senai Amerikoje gyvenančių, 
ir tik dabar atvykusių. Visų 
jų negalime išspausdinti, nes 
užimtų ir per daug vietos ir 
mintys daugeliu atvejų karto
tųsi, todėl pasitenkinsime čia 
tik tų minčių santrauka. 

* •'*. • 

Vienas amerikietis rašo: 
"Kai A. Smetona dar buvo 

prezidentu Lietuvoje, į Ameri
ką buvo atvykęs kunigas F. 
Kapočius rinkti aukų Prisikė
limo bažnyčiai Kaune. Dau
giau aukojusiems davė gražų 
albumą, kuriame beveik kiek
viename puslapyje su vysku
pais ir kunigais matėsi ir pre
zidentas A. Smetona. Tai aš 
ir galvoju: jeigu Smetona bū
tų buvęs toks didelis kataliky
bes priešas, tai argi vyskupai 
ir kunigai būtų sėdėję prieš fo
tografijos aparatą su juo, ir 
ar būtų tokius paveikslus dėję 
į albumą ir platinę Amerikos 
lietuvių katalikų tarpe?" 

"Argi ne prie Smetonos val
džios buvo sudarytas su Vati
kanu konkordatas ? Argi ne 
Smetona vienu metu net mi-
nisteriu pirmininku buvo pa
skyręs kunigą Mironą, kuris 
juk nebuvo koks atskilėlis nuo 
bažnyčios?" 

* # 

Kitas, Lietuvoje gyvenęs, ra
go: "Nagi čia kas per palygi
nimas! Ar Amerikoje valdžia 
duoda bent kiek pinigų Maria-
napolio kolegijos išlaikymui? 

"Teisybė, Lietuvoje keliolika 
mokyklų, kurios pirma skaitėsi 
katalikiškų organizacijų 'laiko
mos', buvo paverstos valstybi
nėmis. Bet DRAUGAS, jei no
ri būti teisingas, turėtų pasa
kyti, kad jos ir pirma laikėsi 
valstybės pinigais, kad moki
nių tėvų dauguma prašė tas 
mokyklas padaryti valstybinė
mis... Ir turėtų pridėti, kad 
d i d e s n i u o s e  m i e s t u o s e ,  k a i p  
Kaune, kur mokyklų daugiau, 
katalikiškų organizacijų mo
kyklos nebuvo paverstos vals
tybinėmis: čia jėzuitų gimna
zija, 'Saulės' draugijos gimna
zija, Kazimieriečių vienuolių 
mokytojų seminarija... Tos 
mokyklos ne tik nebuvo užda
rytos, bet jos laikėsi svarbiau
siai iš valstybės pinigų: vals
tybė mokėjo mokytojams al
gas, draugijos turėjo tik na
mus išlaikyti ir už tai už mok
slą ėmė žymiai brangiau, negu 
valstybinėse mokyklose. Tarp 
ko kita, paties prezidento sū
nus Julius Smetonai baigė jė
zuitų gimnaziją Kaune." 

* 

"DRAUGAS rašo, kad Sme
tonos laikais katalikų akademi
jos buvo uždarytos. Tai visai 

netiesa. Kataliku Mokslo Aka
demija regis kaip tik Smetonos 
prezidentavimo laikais buvo įs
teigta, bet ne uždaryta. Tiesa, 
ji nebuvo Lietuvoje per daug 
pragarsėjusi, bet uždaryta ne
buvo. 

"Lietuvoje visą laiką veikė 
universitete Teologijos - Filoso
fijos kafultetas, kuris buvo iš-
tikrųjų "universitetas universi
tete", nes jame buvo dėstoma 
ne tik teologija, bet ir daug 
kitų, jų tarpe istorija, litera
tūra ir net geografija. Profe
soriai tame fakultete buvo pa
rinkti geri katalikai, skiriami 
vyskupų pritarimu. Visas tas 
fakultetas buvo visiškai vals
tybės išlaikomas. Jis nebuvo 
uždarytas Smetonai esant pre
zidentu. Jį uždarė tik bolševi
kai ... 

"Kai valdžioje buvo krikščio
nys demokratai, buvo tik dvi 
kunigų seminarijos, o Smeto
nai esant prezidentu prisidėjo 
dar dvi ar trys. Ir jų profeso
riams algos, buvo mokamos iš 
valstybės iždo." 

« * 
Dar vienas rašo-: "Aš neži

nau nei vieno katalikų akcijos 
vardo, ar pavasarininkų (orga
nizacija, kaip Amerikoje Vy
čiai) vado, kuris būtų nuvary
tas "akmenų skaldyti" už ka
talikybę. Nei prelatas Česnys, 
nei kan. Kuraitis — Katalikų 
Veikimo Centro šulai — nei ki
ti jų bendradarbiai nebuvo nei 
suimti, nei teisiami nei bau
džiami. 

"Priešingai, Katalikų Veiki
mo Centro organizuojami Eu
charistiniai kongresai, pavasa
rininkų kongresai būdavo vyk
domi taip iškilmingai, kaip tik 
jie mokėdavo padaryti, o val
džia Smetonos prezidentavimo 
laikais duodavo 75% nuolaidos 
nuo geležinkelių bilietų kainos 
važiuojantiems į tuos kongre
sus. Pabandykite Amerikoje 
gauti tokias privilegijas. Ir 
kitokios paramos tiems kongre
sams iš valdžios buvo duoda
ma. Pagaliau, pats preziden
tas tuos kongresus pagerbda
vo, juose apsilankydavo. 

"O jeigu su kuo atsitiko to
kių nemalonumų, apie kuriuos 
DRAUGAS rašo, tai ne dėl ka
talikybės, o dėl politikos. Poli
tikoj atsitinka visaip: kas į 
ją eina, tas žino, kad gali tek
ti ir nekaltai ir... kaltai nu
kentėti. 

"DRAUGAS turėtų neužmirš
ti, kad tuo metu, kai preziden
tu buvo Stulginskis, tur būt, 
gi visai geras katalikas, Sme
tona parašė valdžios darbą kri
tikuojantį straipsnį ir... už 
tai buvo pasodintas į kalėjimą. 
Kanauninkas Tumas teatre per 
'Aušros Sūnų' vaidinimą viešai 
atsistojo ir kreipėsi į preziden
tą Stulginskį, sakydamas: 'štai 
mes žiūrime vaidinimo apie 
tai, kaip knygnešiai kovojo už 
spaudos laisvę, o dabar pirma
sis laisvos Lietuvos Preziden
tas kalėjime sėdi už parašytą 
žodį!' DRAUGUI reikėjo pa
rašyti, kad ir šitokie dalykai 
dėjosi Lietuvoje, kai jo myli
ma partija valdė... 

"Sutinku, kad būtų buvę ge
riau, jeigu Lietuvoje bet kuriai 
valdžiai esant už politiką ne
būtų buvęs niekas baudžiamas. 
Bet nesutinku, kad visi, kurie 
dėl to kada nukentėjo, buvo, 
tikri šventieji... Kitą kartą 
politikuojantieji nusipelno su-
draudimo... Va, ir Ameriko
je yra tokių 'politikierių', 
kuriuos Federalinis teismas 
teisia. Jų šalininkai keikia už 
tai Trumaną ir kitus. Bet ar 
jau tikrai teisingai keikia?" 

• * 

"Iš kur DRAUGAS paėmė, 
kad Lietuvoje studentus mėtė 
iš mokyklų už priklausymą prie 

katalikiškų organizacijų? Iki 
yra'melas. Nuostabu, kaip ka
talikiškas laikraštis gali tokius 
dalykus rašyti! Lietuvoje ligi 
pat bolševikų atėjimo universi
tete ir visose aukštosiose mo
kyklose veikė arti dvidešimties 
studentų ateinininkų korpora
cijų. Jos turėjo savo vėliavas, 
uniformas, rengdavo susirinki
mus, suvažiavimus, leido žur
nalus. Kfei vienas studentas 
dėl to nebuvo išvarytas iš uni
versiteto. 

"Spalio 11, 1939 metais prie 
Karo Muziejaus buvo surengta 
demonstracija dėl Vilniaus 'at
gavimo'. Pats mačiau, kaip 
studentai ateitininkai (taip va
dinosi studentų katalikų orga
nizacijos) dalyvavo su dauge
liu savo vėliavų. Bet kai visi 
patraukė į prezidentūrą, tai 
ateitiniinkai su savo vėliavomis 
kita gatve pasuko namo... Tai 
pavyzdys, kokia partiška dva
sia juose viešpatavo. Tai ko 
stebėtis, jeigu politikos daly
kuose ir nesusipratimų, ir ne
malonumų turėdavo?" 

* # 

"Joks studentas nebuvo pa
šalintas iš mokyklos už pri
klausymą katalikiškai organi
zacijai. DRAUGAS čia netie
są rašo — toki dalykai Lietu
voje 'nesidėjo'. 

"Teisybė, žemesnėse mokyk
lose paskutiniu laiku buvo už
draustos srovinės kuopelės ir 
buvo leista tik skautų organi
zacija. O tai dėl to, kad tos 
srovinės kuopelės buvo pradė-
ję rūpintis ne tiek religiniais 
reikalais, kiek traukė vaikus 
į partijų politiką. 

"Gerai ar negerai, kad tas 
kuopeles uždraudė, dėl to gali
ma ginčytis, bet kad vaikus 
traukti į partijų politiką ir ug
dyti juose partinę ar srovinę 
neapykantą negerai, tai tas 
yra aišku. 

"Aš žinau vieną atsitikimą, 
kada iš valstybines mokyklos 
buvo pašalinti du mokiniai. Jie 
slaptai priklausė vadinamai ka
talikiškai kuopelei. Bet paša
linti buvo lie todėl, kad jie no
rėjo būti geri katalikai. Juos 
pašalino todėl, kad jie dalyva
vo slaptame susirinkime... iš
leisti atsišaukimus, kuri u o s e 
Lietuvos valdžios politiką lygi
no su katalikų persekiojimais 
Meksikoje (!) ir ragino sukilti 
prieš tokią valdžią. Teisybė, 
tie vaikėzai gal ir nebuvo tiek 
kalti, kiek kunigas, kuris išsi
vedęs į laukus, prie geležinke
lio pylimo suragino juos atsi
šaukimą pagaminti... Aš ne
manau, kad Amerikoje katali
k i š k i a u s i o j e  m o k y k l o j e  k a m  
nors ateitų į galvą mokyti mo
kinius tokių užsiėmimų. O jei
gu taip būtų, tai kažin ar ne
kiltų klausimas, kad tai ne vie
toje ir tą reikia kaip nors su
drausti ..." 

* « 

"Aš mačiau 1938 metais pil
ną Kauną pavasarininkų, kurie 
buvo suvažiavę į savo kongre
są. Aš mačiau iškilmingas pa
maldas prie Kauno įgulos baž
nyčios. Aš mačiau, kaip tų pa
maldų metu prezidentas Smeto
na sėdėjo drauge su arkivys
kupu Skvirecku ir pavasarinin
kų vadu profesorium Eretu. O 
DRAUGAS rašo, kad preziden
tas Smetona tą organizaciją 
persekiojo... Kaip gi čia da
bar! 

"Aš pats priklausiau prie 
ateitininkų organizacijos uni
versitete ir manęs niekas už 
tai iš universiteto neišvarė. O 
kaip dabar matau, vertas bu
vau išvaryti... Pagalvo k it e 
tiktai: 1937 metais mes, stu
dentų būrelis, vienoje teisių fa
kulteto auditorijoje spausdino
me atsišaukimus, kuriuose ra
ginome darbininkus streikuo
ti... Mes ten buvome keli 
aušrininkai, varpininkai ir atei

tininkai... Tikra vienybė! 
Paskui supratau, kad mes per 
žioplumą buvome pasidarę ko-
munistukų įrankiu, kurie ran
kas trynė, matydami mūsų 
darbą ... O taip atsitiko vis dėl 
tos kvailos partinės neapykan
tos, kurią beveik nuo pradžios 
m o k y k l o s  v e i k ė j a i  s t e n g ė s i  
mums įskiepyti. Tik dabar su
prantu, kodėl Smetona uždrau
dė žemesnėse mokyklose srovi
nes organizacijas". 

* « 

Visi šitie atsiliepimai, deja; 

neatsako į J. J. Bachuno klau
simą, kodėl taip tarp mūsų 
yra... 

Bet gal šiek-tiek ir paaiški
na... Mat, į Ameriką žinios 
apie tai "kokie dalykai dedasi 
Lietuvoje" ateidavo iš žmonių, 
kurie pasaulėžiūrą supainiojo 
su politika. Vietoje "norime 
valdžios ir negauname" kai kas 
manė, kad daugiau įspūdžio pa
darys, jeigu sakys "kataliky
bę persekioja". 

Ir dabar dar DRAUGAS sa
ko, kad vertė dėti straipsnius, 
nesutinkančius su laikra š č i ų 
ideologija. Ir tai netiesa. Nie
kas Lietuvoje nevertė į katali
kiškus laikraščius dėti straip
snių, ginančių laisvamanybę. 
Valdžia reikalavo tik, kad laik
raščiai skelbtų informa c i j a s 
apie valdžios darbus ir nusi
statymus. Nes kai kurie laik
raščiai tą tyčia nutylėdavo. 

žinoma, galima pripaži n t i, 
kad tas būdas nebuvo geras. 
Bet ir kai kurių laikraščių už
sispyrimas savotiškai ir krei
vai nušviesti valdžios darbus 
irgi nebuvo geras... Bet tas 
neturi nieko bendra su katali
kybe, su ideologija... 

Buržuaziniai 

Nepasisekusi 
intriga 

Pereitų metų lietuvių laik
raštis Vokietijoje "Lietuvių 
žodis" buvo įsidėjęs J. Garšvos 
straipsnį "Komunizmo siurbliai 
veikia", kur buvo demaskuoja
mi bolševikų šnipai, veikią lie
tuvių tarpe. Straipsnyje tarp 
kitko buvo parašyta: "Spalių 
10 d. 'Tiesoje' randame naujų 
Kominformo metodų tremti
nius piudyti. Kaž kokia O. 
Kiupelienė sugrįžusi iš Ecken-
foerdes, giria DP Skripkų, ve
terinarijos gydytoją, kurs, bū
damas stovyklos komendantu, 
ragino žmones grįžti į Lietuvą. 
Jis išvykstančia j ai k a 1 b ėjęs: 
'Esi drąsi moteris! Tu nebijok 
paskelbti teisybę'. Įdomu būtų 
viešai patirti: ar DP Skripkus 
y r a  ' r e p a t r i j a c i n ė s '  m i s i j o s  
bendrakeleivis ar tik 'Tiesa* jį 
šmeižia?" 

Šiomis dienomis veterinari
jos gydytojas Skripkus, buvęs 
DP, iš Amerikos rašo: 

"Esu lietuvis, nemyliu tero
ristų ir despotų. Nesu dores
nis už kitus savo tautiečius, 
kurie patys būdami varge, šel
pia iš- 'draugiškų' respublikų 
ir Rytprūsių atvykst a n č i u s 
ubagus. Pil. Kiupelienės nega
lėjau nei prikalbėti nei atkal
bėti grįžti į Klaipėdos kraštą, 
nes DPACS raštiškai yra už
draudusi pareigūnams (ir sto
vyklos komendantui) apie tai 
diskutuoti. Jei vis dėlto 'Tie
sa' parašė, kad yra ir dorų 
žmonių DP tarpe ir tokiu ma
ne laiko, aš prašyčiau 'Tiesos': 
įvedant Lietuvoje naują tikėji
mą - bolševizmą, nežudyti do
riausių pasaulyje žmonių • 
Lietuvos žemdirbių. Kryžiuo
čiai mūsų tautą naikino krikš 
tydami, o ką jūs — iš rytų — 
darote ?" 

ŽYDAI VYKSTA IZRAELIN 
žydų reikalų organizacijos 

vedėjas Goldstein iš Londono 
praneša, kad į savo naują val
stybę, Izraelį, pasiruošę vykti 
bent milijonas žydų iš įvairių 
pasaulio dalių bėgyje sekančių 
penkių metų. 

žydai tikisi, kad šiais me
tais į Palestiną suvažiuos apie 
250,000, žydų, jų tarpe apie 
55,000 ii DP stovyklų. 

Anglijos parlamente preky
bos ministeris Harold Wilson 
buvo paklaustas apie precizi
nio* stiklo eksportą Rusijon, 
kurio esąs nemažas trūkumas 
pačioje Anglijoje, Ministeris 
išskaičiavo, ką rusai perka; 
tarp kitko paminėjo ir... 106 
monoklius ir lornetus. 

Šie žodžiai parlamente sukė
lė didelę audrą juoko. Vienas 
iš atstovų paklausė: "Kas gi 
ten išdrįso 'buržuaziniais' da
lykais naudotis, ir dar prime
nančiais 'vakarų kultūrą'..." 

Aišku, kad ne kas kitas, kaip 
patys Kremliaus viešpačiai. Jie 
žingsnis po žingsnio grįžta į 
"buržuaziją". Tik deja — ma
ža saujelė bolševikų, kurie su 
nagaikomis valdo m i 1 i j o nus 
vergų. Vergams pakanka "pro
letarinio rojaus", o patys sau 
Kremliaus raudonieji carai jau 
užsiclėjo auksuotus antpečius, 
nusipirko iš Anglijos monok
lius, o vasario 11 dieną išleido 
įsakymą apie "Raudonosios vė
liavos ordino kavalierius". Iki 
šiol bolševikai, apsikarstę ki
logramais medalių, vadindavo 
s a v e  " o r d i n i n i n k a i s " .  ž o d i s  
"kavalierius" buvo laikomas 
buržuaziniu prietaru. Dabar 
tas prietaras grąžinamas į gy
venimą. Ir kaip gi? Juk prie 
monoklio reikia būtinai ir ka
valieriaus. Betrūksta tik Sta
linui ant galvos caro karūną 
užvožti. Reikia manyti, kad 
ilgai nereiks laukti. 

* # 

Ištiesų, istorija kartoj a s i. 
Prancūzų # revoliucija nuvertė 
karalius ir iškėlė... Napoleo
ną, kuris pats pasiskelbė impe
ratorium. Jau senai sakoma, 
kad Stalinas eina carų pėdo
mis, tik dar labiau smaugda
mas ir naikindamas tautas. 
Jis siekia, kad rusai užvaldytų 
visą pasaulį, nors ir po komu
nistine kauke. Jis mano, kad 
laimės, štai ką rašo Stalinas 
apis pergalę: 

1! Niekada nesuabejoti dėl 
pergalės. 2. Pasiekus pergalę, 
ją pilnai išnaudoti. 3. Priešą 
sunaikinti, nes jei priešas yra^i 
sumuštas, tai dar ilgai jis 
ra sunaikintas. 

« * 

šiuos Stalino žodžius pata
ria įsidėmėti viso pasaulio ko
munistams raudonoji Rumuni
jos rykštė, Anna Pauker. Ir 
pagal juos vertinti įvykius ir 
žygius Kremliuje... 

Vadinasi — nenusiminkit ko
munistėliai visame pasaulyje: 
Kremliaus "išminčius" žino ką 
daro. Smilkalais svaigina Va
karų. demokratijas, kad šios 
palauktų, kol suvirškins sateli
tus Europoje ir "aptvarkys" 
Kiniją. O tuo tarpu "dėl visa 
ko" — kodėl nepabandyti bai
mės įvaryti norvegams, kodėl 
neardyti Atlanto pakto, o gal 
kas nors išeis... • 

Tvoja su kūju per galvą, o 
po nosimi kiša alyvų šakelę. 
Ir Čia Stalinas nieko naujo ne
išgalvojo. Tik nauja yra tai— 
kad Vakarų demokratijos už
miršta seną romėnų posakį: 
"Bijausi danajų, nors jie ir do
vanas neštų"... Stalino ple-
oalus priima už dovaną. Ir lie-
ia daug rašalo, daug žodžių pa
sako. Q vtikia tik Stalinas... 

* 
* 

Ir ^veikia iie bet kaip — 
Į viso pasaulio pasipiktinimą 

atsako cinišku juoku: suruo
šia teatrą Budapešte ir nutei
sia Vengrijos kardinolą... O 
vakarų demokratijos, kaip viš
tos pajutusios erelį, tik kuda
kina, ir daugiau nieko. 

Bet raudonieji, kur reikia* 
moka ir "pamaldūs" būti. Štai 
Italijoje — Bologna mieste — 
komunistai turi savo bažnyčią! 

Ji yra pačiuose komunistų par
tijos namuose. "Bažnyčią" ap
tarnauja du adventistų "kuni
gai". Susirinkusiems jie skai
to "Evangeliją Didžiojo Pono 
pagal Lenino interpretaciją". 
Nesunku susigaudyti, kas tas 
"didysis ponas"... Nes "baž
nyčioje, kuri valdžios įstaigose 
yra oficialiai užregistruota kaip 
"maldos namai", tėra tik vie
nas paveikslas — ir jis rado 
"didįjį poną"... Staliną! 

Šis "didysis ponas" labai ne
mėgsta mažo pono Churchillio. 
Jei galėtų — tai aukštyn ko
jom... Beje, ne kas kitas, o 
Churchillis pirmas pajuto savo 
karo meto klaidas ir pirmas 
pakėlė balsą prieš Maskvą. Ka
ro metu Churchillis mėgdavo 
sakyti : 

"Mūsų padėtis sunki, bet tai 
nereiškia, kad ji negalėtų būti 
dar sunkesnė." 

žvelgdami Vasario 16-os aki
mis į tarptautinę padėtį, mes 
galime prisiminti šiuos Chur
chillio* žodžius. Bet tie žodžiai 
— stiprybės žodžiai. Laimėji
mo žodžiai. Z. U. 

Skubėkime užsisa
kyti Lietuvių 

Kalbos Vadovę 
Pereituose DIRVOS nume

riuose plačiai kalbėjome apie 
Lietuvių Kalbos Vadovą, kuris 
jau yra paruoštas ir tik laukia, 
kad išsiaiškintų, kiek yra no
rinčių juo pasinaudoti 

Kuo greičiau tas bus žino
ma, tuo greičiau vadovas gales 
būti išleistas. 

Kiek girdėti, leidėjai negalės 
laukti tų, kurie labai ilgai gal
voja. Iš to gali pasidaryti dvi
gubas nuostolis: vienas — va
dovų gali būti atspausdinta per 
mažai, ir ilgai galvojantiems jų 
gali nebelikti, o naujos laidos 
jau nežinia, kada jie sulaliktų; 
antras — mažiau iš karto lei
džiant, išleidimas išeitų daug 
brangesnis. Todėl ištikrųjų yra 
labai svarbu, kad visi, kurie* 
supranta, jog jiems tą svarbįą 
knygą būtų naudinga turėti, 
ilgai negalvotų, o tuojau ją už
sisakytų. Kai tik gausime visų 
tuos užsakymus priimančių at
stovų adresus, tuojau paskelb
sime, kuriame mieste kas tuos 
užsakymus priima. Bet galima 
to paskelbimo ir nelaukti: ga
lima užsisakyti per DIRVĄ. 

Vadovo kaina yra nustatyta 
$2.50. Tokiai svarbiai ir dide
lei knygai šitokia kaina yra vi
sai nebrangi. Už tą kainą šito
kia knyga gali būti išleista tik, 
jeigu t i e, kurie norės ja pasi
naudoti, parems jos išleidimą, 
užsimokėdami iš anksto. 

Paskelbus atsišaukimą apie 
Lietuvių Kalbos Vadovą, DIR
VOJE pirmasis jį užsisakė dr. 
S. T. Tamošaitis. Toliau užsisa
kė K. S. Karpius, E. Rastenie
nė, A. Smigels, Julius Smetona, 
DIRVOS redaktorius. Visiems 
toks . vadovas reikalingas... 

Na, kas toliau stoja į eilę? 
DIRVOJE tą knygą užsira

šyti galima dieną ir vakarais. 
Kaina $2.50. 

6820 Superior Ave. 
Cleveland 3, Ohio. 
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Bulgarijoje laikraščiai pa
skelbė vieno iš teisiamųjų pro
testantų dvasiškių "prisipaži
nimą". Tame "prisipažinime" 
yra pasakyta, kad protestan
tai... šnipinėja Amerikos ir 
Anglijos naudai. 

• 

Sąjungininkų lėktuvai 4* u 
nugabeno visą milijoną tonų 
maisto į Berlyną nuo blokados 
pradžiofc 

TAUTOS FONDAS 
(Atkelta iš 4-to pusi.) 

nesusikalbėjimas pačių su sa
vimi ? 

Aukę gautume daužau! 
Mūsų aukojančiai visuome

nei ir organizacijoms, anot tos 
patarlės, imk ir persiplėšk: Ar 
aukoti BALFuf ar ALT? 

Aukojimas ta^> ir susimai
šo, ir vienai ir kitai aukojama 
mažiau. 

Aš seku žydų bendro fondo 
kasmetinius vajus. Tiesa, žy
dai turtingesni už mus,' bet 
jiems daugiau ir reikia. Mes 
taipgi, jeigu mokėtume į vie
ną bendrą TAUTOS FONDĄ 
sudėti nors tik po milijoną do-
larių metuose, naudos būtų 
daugiau, negu dabar iš ALT 
$100,000 vajaus ir iš BALFo 
$ " 5 , 0 0 0 , 0 0 0  v a j a u s " .  A i š k u ,  
BALFas tos sumos niekad ne
sukels. 

Amerikos žydai turi visiems 
platiems savo reikalams aukų 
vajus sujungę į vieną United 
Jewish Appeal — ir drąsiai už
sibrėžia sukelti 250 milijonų do
lerių ir sukelia! 

Vaizduojuosi, kiek daugiau 
mūsų gerieji aukotojai duotų 
dabar, Vasario 16-tą švenčiant, 
jeigu kalbėtojai šauktųsi au
kų bendai vienam Tautos Fon
dui! 

Mūsų visuomenė už solidarumą 
Mūsų visuomenės sluogsniuo-

se yra jautimas reikalingumo 
mūsu solidaraus veikimo, ir tą 
visuomenė entuziastiškai pa
sveikintų. 

Aukų vajai eitų pasekmin-
giau, gautume metinių pasiža
dėjimų. mėnesinių mokesčių ir 
įvairių kitų aukų, kai visuo
menė matytų, kad vadai suge
ba sujungti visus Tautos rei
kalus į vieną. 

Kuomet turėsime vieną Tau
tos Fondą, tie patys mūsų va
dai vėl susėdę barsis-tarsis ir 
išrinks tinkamiausius asmenis 
tam Fondui vadovauti. 

Bendrojo fondo valdyba wa* 
skirs BALFo reikalams atitin
kamas sumas, ir ALT nenu
kentės, ir kiti lietuvių veiksniai 
galės gauti reikalingos para
mos. 

BALFą turim pripažinti ir 
laikyti lygiai svarbia organi
zacija, kuri gelbsti mūsų nu
kentėjusios tautos narius, kaip 
ir ALT, kuri rūpinasi Lietuvos 
nepriklausomybės byla. Vienas 
ir kitas darbas — vieni ir kiti 
žmonės — mums lygiai reika
lingi norint matyti Lietuvą vel 
laisvą ir nepriklausomą! 

K. S. Karpius, 
ALT Ohio Įgaliotinis. 

ŠTAI KAIP GERA 
LIETUVOJE! , 

Viena Lietuvių šeima Cleve-
lande gavo laišką iš Lietuvos. 
Laiškas parašytas ant popierio 
lakštelio, pasidaryto iš seno vo
ko (envelope). Rašalas irgi 
matomai pasidarytas ištirpinus 
vandeny chemiško pieštuko ga
baliuką. Toki laiškai iš Lietu
vos ateidavo tik prieš 50 me
tų, ir tai labai reti: popierius 
darniausiai būdavo geresnis. 

O rašo tame laiške štai ką: 
"Mes pasiilgusieji rašome 

tamstos laišką, bet netikim, 
kad susirašysim. Mes nuo tam
stų laišką kaip gavome jau 
treti metai, o pakvietimą del 
siuntinio į šį mėnesį jau 2 me
tai pasibaigė. Mes siuntinio 
negavome, mat jis buvo su-
draskvtas ir mums reikėjo su
mokėti 460 rublių. Dėkavo j am 
širdingiausiai, bet jis turėjo 
sugrįžti atgal į Ameriką. Mes 
esam visi gyvi ir laikinai svei
ki. /š didžiausiai tamstų pa** 
si%au ir mano laimingiausi|į 
diena ka^a su tamstoms galif 
sa^ne pasimatyti, o dar laiminr 
gesnė. kad sapne pasikalbant.* 

Taigi žmonės, kurie netuij| 
net ant ko laišką parašyti, n# 
gali nuo savo giminių gauti da* 
vanų, nes už paprastą siuntir^ 
turi mokėti 460 rublių, o t^i 
yra paprasto darbininko 
jų mėnesių uždarbis-



$100 AUKA BALFui 
C-hicagieiis Stan. Gudavica, 

7026 So. Rockwell St., parėmė 
BALFo piniginį vaju prisiųsda-
inas $100 čekį. Jis rašo: "Nu
pirkite kas reikia už tuos pini
gus ir padalykite tiems, kurie 
labiausiai reikalingi pašalpos." 

Visų šelpiamųjų vardu BA 
LFas dėkoja geros širdies tau
tiečiui už stambią auką ir tuo 
pačiu patikrinaf kfc.d jo dosnu

mas nušluostys ašaras nevienai 
tremtinei motinai. 

Tebūna šis gražus pavyzdys 
paskatinimu visiems tiems, ku
rie dar neatliko pareigos trem
tiniams sušelpti. 

Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Inc. 

105 Grand St. Brooklyn, N.Y. 

Nuo 1887 Metų Tuksiančiai 
Naudojo šį Garsų Skilvio 
Toniką Mediciną Kovojant 
su Užkietėjimu ir Jo 

^ ̂  Sympiomais! 
(y _ \ Senesnieji žmonės iš patyrimo žino greitą Švelnią ak-

c{jjj Triner's Bitter Wine (Kartaus Vyno). Jie žino 
kad ši moksliška korftbinacija pačios Gamtos šaknų, 
augalų ir bota'.nikalų, tuoj imasi darbo išjudinti užsi
kimšusias žarmas ir taip paliuosuoja galvos skaudėji
mus, nervingui.ti ą, suirusi skilvį, nevirškinimą, gasus 
ir išpūtimą, taipgi nemigę ir stoką apetito, kai šios 
negerovės paeina nuo užkietėjimo. Nereikalinga ken-

teti be reikalo, nereikia naudoti aatrių vidurių valy
tojų ar liučstiotojų. Tik gaukit šiądien bonką Triner's 
ir lai jo skanus, užkietėjimą liuosuojantis veiksnys 
pradeda jumyse savo darbą. (Pastnba: Jei negalite 
gauti Triner's savo artimoje vaistinė je, siųskit $1.50, 
kartu su vaistinės vardu i: Jos. Trivter Corp., 4053 
W. Fillmore, Chicago, ir jums tuoj b«s pasiųsta di
delė 18 oz. bonka Triner's, apmokėtu jjaštu.) 

Triner's Bitter Wine 

Know How.' 
TIME PAYMENTS 

1949 
KALENDORIAI 

Dar galit gauti 1949 mėty 
sienin; 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 ukSs vaizdas 
„.Kalnų vaizdas 
„.Kalnai mėnesienoje 
..Berniukas meškerioja 
..Namas gėlynuose 
..Žvejai kafnų 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 Kunigaikčiai 
..Žv. Juozapas ir Jėzus (naujas) 
,.šv. Ona ir Šv. Marija 
_šv. Marija Gegužinė 

..Šv. Teresė 

..Marija su Kudikiu (naujas) 

..Panelė Šv. pasirodymas Liurde 

..Šv. Antanas su kudikiu Jėzum 

..Dievas laimina Šv. šeimą 
,_šv. Šeima su balandžiais 

Amerikos Raudonojo Kryžiaus vajus tfsįs nuo 
Kovo 1 iki 17 ' < 

r 
Maistas, vaistai ir rūbai—tai bu

vo būtiniausios reikmenys milijo
nams Europos žmonių po karo, ką 
Raudonasis Kryžius stengėsi jiems 
patiekti. Pirmais metais po karo 
Amerikos Raudonasis Kryžius išlei
do arti šešis milijonus dolerių šelpi
mui Austrijos, Čekoslovakijos, Len
kijos, < Prancūzijos, Vengrijos, Jugo
slavijos, Holandijos ir Skandinavi
jos žmonių. Nukentėjusiems euro
piečiams Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vėliava visada reikš avalus, 
rubus, blanketus, pieną, vaistur ir 
įvairias kitas reikmenis 

Dabar, musų Raudonasis Kryžius 
dirba kartu su Raudonojo Kryžiaus 
draugijomis Įvairiose šalyse aprūpi
nimui kiekvienos šalies būtiniausio
mis reikmenimis jų sveikatai ir at-
sikurdinimui. Išvietinti žmonės, ku
riems leidžiama atvažiuoti į Ameri
ką Displaced Persons Aktu, gauna 
pagalbą iš Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus. Keleiviams laivais vyks

tantiems į Ameriką dalinama tam 
tikri rišulčliai, ir aprūpinama rū
bais tie, kuriems jų reikia. Vaikai 
apdovanojami įvairiomis dovanėlė
mis ir žaislais. Uostuose išvietinti 
žmones, kurių tikfona šįmet atvyk
stant 50,000, pasitinkami Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus narių ir sulyg 
galimybių suteikiama Įvairus patar
navimas. 

Raudonasis Kryžius buvo įsteig
tas kaip priemonė, per kurią žmo
nėms pagalba butų suteikiama vi
sur — ar tai skersai gatvę, skersai 
visą šalį, skersai visą pasaulį. Cle-
velando gyventojai gali tapti dali
mi Raudonojo Kryžiaus didžių pa
stangų remiant 1949 metų Raudo
nojo Kryžiaus vajų, nuo kovo 1 iki 
kovo 17 d. Cuyahoga gyventojams 
nustatyta sudėti $875,250, sudary
mui $60,000,000 sumos, numatytos 
sukelti visoje šalyje. Kiekvienas 
turės progą duoti savo auką Raudo
najam Kryžiui iio vajaus metu. 

Metropolitan Opera Clevelande but 
per savaitę Balandžio 4—9 

... BAVBESTOS 
«*UCABNEGIE AVE. 

; Pho« EMdJcbtt 9182 
£ ffęUAUm SftKV >930 

DIRVA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohi© 

STILIUM DAUG METŲ PRYŠAKY . . . PUIKUS 

MONCRIEF'S NAUJI SILDY"° 
A l  ' 1 0  M E T A M S  CAS-OIL-COAL 

CO.,  MEDINA, O. 

AID OVERSEAS, INC. 
Neužmiršk padėt tremtiniui! 

4851 S. Ashland Avenue Chicago 9, 111. 
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 nesurandamas, pinigai grąži
nami. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų. Užsakant didesnius 
kiekius duodama nuolaida. 

Siuntinys Nr. 5—-$5.50 
2 sv. rūkytų lašinių ' 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 s v. cukraus 
1 sv. margarino 

Siuntinys N. 10—$6.80 
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 Vi sv. cukraus 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys N. 14—S6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. cukraus 
1 sv. marmelado 
1 sv. kiaulienos mėsos 
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 t $4.75 
B. 12 sv, grynų kiaulinių taukų $6.00 
C. 15* 6V. grynų kiaulinių taukų $7.25 

Tik į Vokietijos US ir Britų zonas ir eina 
apie 4 savaites. 

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąrašo. 

fip 

Retai buna toks puikus operų re
pertuaras vienu kartu, kokis nusta
tytas Metropolitan Operos atsilan
kymo 24-tam sezonui Clevelande. Ir 
šįmet operos bus statomos Public 
Hali, pradedant pirmadieniu, balan
džio 4, baigiant 9 d. 

Thomas L. Sidle, Northern Ohio 
Opera Association pirmininkas, ap
silankęs New Yorke, sutarė su Ed
ward Johnson, Metropolitan reikalų 
vedėju, duoti Clevelando ir jo pla
čios apylinkės operos mėgėjams tas 
tikrai žavinančias operas. 

Tame repertuare įeina aštuonios 
operos italų ir prancūzų kompozi
torių, tarp jų bus Gaetano Donizet
ti's "Elixir of Love", dar niekad 
Clevelande Metropolitan nestatyta, 
ir Giuseppe Verdi's "Otelio", kuri 
buvo perstatyta čia tik vieną kartą 
1938 metais. 

Tikietų kainos ir šįmet bus tokios 
pačios kaip pernai: pavienės vietos 
bus po $1.20, $2.40, $3.60, $4.80, $6 
ir $7.20. Kainos apima ir taksus. 

Tikietus galima jau pirkti išanks-
to, pasirenkant kelioms arba vienai 
operai, iš Union Bank of Commer
ce, E. 9th ir Euclid Avenue. 

štai pilnas operų sąrašas ir žy
mieji artistai jose: 

Pirmadienio vak., balandžio 4 — 
"LUCIA DI LAMMERMOOR", su 
Lily Pons, Thelma Votipka, Ferruc-
eio Tagliavini, v Nicola Moscona, 
Thomas Hay ward; Pietro Cūaara, 

dirigentas. 
Antradienio vak., balandžio 4 — 

"MIGNON" su Rise Stevens, Patri
ce Munsel, Giuseppe Di Stefano, 
Jean Browning-Madeira; W i 1 f red 
Pelletier, dirigentas. 

Trečiavienio vak., balandžio 6 — 
"LA TRAVIATA" su Licia Albane-
se, Jan Peerce, George Cehanovsky, 
Robert Merrill, Thelma Votipka; 
Giuseppe Antoniicelli, dirigentas. 

Ketvirtadienio vak., balandžio 7— 
"RIGOLETTO" su Lily Pons, Cloe 
Elmo, Jussi Bjoerling, Leslie Cha-
bay, Leonard Warren, Nicola Mos
cona; Pietro Cimara, dirigentas. 

Penktadienį po pietų, balandžio 8 
— "MADAME BUTTERFLY" su 
Rorothy Kirsten, Lucielle Browning, 
Charles Kullman, John Brownlee, 
Osie Hawkins; Max Rudolph, diri
gentas. 

Penktadienio vak., balandžio 8 — 
"THE ELIXIR OF LOVE" su Bidu 
Sayao, Ferruccio Tagliavani, Salva-
tore Baccaloni, Giuseppe Valdengo; 
Antonicelli, dirigentas. 

šeštadienį po pietų, balandžio 9— 
"THE BARBER OF SEVILLE" su 
Patrice Munsel, Francesco Valenti
no, Salvatore Baccaloni, Italo Tajo, 
Felix Knight; Renato Cellini, diri
gentas. 

šeštadienio vakare, balandžio 9— 
"OTELLO" su Licia Albanese, Mar
tha Lipton, Ramon Vinay, Leonard 
Warren; Frit* Busch, dirigentas. 

Žydai susipeše 
SKILIMAS AUKŠČIAUSIOJE 

ŽYDŲ TARYBOJE 
Paprastai sakoma, reikia im

ti pavyzdį iš žydų, kurie vienas 
už kitą galvą guldo, šį kartą, 
betgi, aukštieji žydai vadai 
Amerikoje gal būt paėmė pa
vyzdį iš kitų tautų — ir savo 
tarpe susipešė, susiskaldę. 

žymus Clevelando rabinas, 
garsus oratorius, Dr. Abbe H. 
Silver, nacionalinis Sio n i s t ų 
vadas, rezignavo iš aukščiau
sios pasaulinės Sionistų tary
bos, žydų Palestinos organiza
cijos. 

Tas susiskaldymas apsireiš
kė tuo metu, kai žydai laimė
jo savo ilgų metų kovą ir at
kūrė Palestiną, kuri jau gavo 
Amerikos ir kitų valstybių pri
pažinimą. 

Su Silver kartu rezignavo iš 
tos žydų organizacijos ir Dr. 
E. Neumann, Amerikos Sionis
tų organizacijos pirmininkas. 

Tas susipešimas įvyko dvie
jų savaičių ilgio posėdžiuose 
New "£orke, kur išsiveržė vir
šun liepsna, rusėjusi tarp Dr. 

Silver ir Henrjr Montor, kuris 
tapo tame suvažiavime Išrink
tas visuotino žydų $250,000,-
000 aukų vajaus vedėju. 

Neužteko tų rezignacijų, dar 
700 kitų žydų vasario 13 d. už-
gyrė ir parėmė Dr. Silver ir 
Dr. Deumanno pusę tame ne
susipratime. 

Dr. Silver, Neumann Ir kiti 
žymūs žydai veikėjai Ameriko
je pasipriešino išrinkimui to 
visuotino žydų aukų vajaus iž
dininku Henry Morgen t h a u, 
Jr., kuris prez. Roosevelto ka
binete buvo USA iždo sekreto
rium, ir prie jo priskyrimui va
jau vedėju Henry Montor. 

Morgenthau ir ypatingai H. 
Montor kaltinamas "įvedimu 
žydų tarpe negeistinų suiručių, 
kurio vadovybėje jos vis dar 
palaikomos ir nuo ko visi žy
dų reikalai nukenčia", pareiš
kė Silver savo rezignacijoje. 

Sukilėliai Indonezijoje d a r  
tebekovoja prieš olandus ir 
skelbia, kad olandai yra priver
sti užimti gynimosi pozicijas. 

CHICAGO, ILL. 
LIETUVOS MENININKAI 

MARGUČIO BANKIETE 
Chicagos lietuviai kiekvienais 

metais Vasario 16 dieną 
turi progą susirinkti geriausia
me viešbutyje, gražiausioje sa
lėje ir prie meniškos progra
mos, pakilioje nuotaikoje atžy
mėti Lietuvos nepriklausomy
bes gimimo dieną. Tuos iškil
mingus vakarus, žinomus kaip 
MARGUČIO bankietai, per eilę 
metų chicagiečiams ruošia A. 
Vanagaitis, kompozitorius, ra
dijo programų ir muzikos žur
nalo "Margutis" redaktorius ir 
leidėjas. 

šįmet vasario 13 d. įvykęs 
" M a r g u č i o "  b a n k i e t a s  s a v o  
šaunumu pralenkė paskutinių
jų metų panašius parengimus. 
Chicagos miesto pačioje širdy
je, Morrison viešbutyje, Terra
ce Casino salėje, dalyvaujant 
virš 800 rinktinei lietuvių vi
suomenei, po sugiedojimo Ame
rikos ir Lietuvos Himnų adv. 
A. Olis, Trustee of Chicago 
Sanitary District, atidarė ban-
kietą pakviesdamas kalbėti Dr. 
P. Daužvardį, Lietuvos Konsu
lą Chicagoje. 

Po konsulo kalbos adv. Olis 
perdavė vakaro programą, ves
ti komp. A. Vanagaičiui. 

Pakilus uždangai visų dėme
sys įsmigo j scenos gilumą, į 
Vilniaus miesto vaizdą. Gabus 
ir talentingas menininkas - de
koratorius K. Varnelis scenos 
dekoracijoje pavaizdavo eilę 
istorinių ir architekt ū r i n i ų 
vertingų bažnyčių bei kitų pa
statų. Išryškinimui Lietuvoje, 
o ypač Vilniuje* esamo baroko 
s t i l i a u s ,  d e k o r a t o r i u s  s c e n o s  
priekyje davė didžiulę baroko 
stiliaus arką (vartus), žiūro
vai norėdami giliau įžvelgti į 
scenos gilumoje esantį Vilniaus 
vaizdą buvo verčiami sustabdy
ti savo žvilgsnius ties tais di
džiuliais vartais susipažinti ir 
pasigrožėti baroko architektū
riniu menu. Pro barokinių var
tų kolonas, scenos gilumoj ma
tomi Gedimino pilies, šv. Onos, 
Katedros bažnyčių ir kitų pa
statų siluetai nevienam pakėlė 
lietuviškus patriotinius jaus
mus. 

Tokiame lietuviškų kultūros 
bei istorinio pasididžiavimo vai
zdų fone buvo išpildyta "Mar
gučio" bankieto programa. 

Chicagos šv. Kazimiero Aka
demijos mokinės, vadovauja
mos G. Gudauskienės, šoko ei
lę tautiškų šokių. Tos pačios 
mokinės priešakyje su E. Čiur-
lyte labai vykusiai interpreta
vo liaudies dainas, audrinda-
mos publiką savo žavingais ba-
letiniais judesiais ir naujais 
kostiumais. 

Jei dailininkas - dekoratorius 
K. Varnelis visų žvilgsnius pri
rišo prie scenos lietuviško is-
dekoravimo, tai Elena čiurlytė 
savo solo šokiais išpildydama 
Čiurlionies preliudus ir čigonų 
šokį užkariavo visų širdis. 

Be tautiškų šokių, interpre
tacinių šokių ir baleto žiūrovai 
gėrėjosi Onos Biežienės, Alg. 
Brazio, A. Kirstukaitės, Jono 
Urbono ir Juozo Brazio pui
kiais solistų balsais išpildyto
se dainose. 

Dramos artistas St. Pilka sa
vo meisterišku deklamavimu 
žavėjo publiką. 

Programos užbaigai adv. A. 
Olis j sceną iššaukė ir publikai 
pristatė "Margučio" štabą — 
asmenis, kurie daugiausiai pri
sidėjo prie vakaro programos 
surengimo bei scenos išdekora-
vimo. Iššaukti į sceną: dail.-
dekoratorius K. Varnelis, dail. 
architektas P. Kiaulėnas, dail. 
Ignas šlapelis, G. Gudauskiene, 
šokėja Elena čiurlytė, P. Lin
kus ir J. Linkiene publikai pri
tariant su bendra daina užbai
gė programą. Tik gerokai po 
vidurnakčio ir orkestro garsai 
nutilo. B. B. 

Vincent B. Archi* 
Dirvos Atstovas^ 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 

WATERBURY# CT. 
PAVYZDINGAS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS 

Vasario 16 d., 31 metų Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jimo proga, Lietuvių Care and 
Relief Club pašventė visą die
ną ir pasiryžo pagaminti 31 
maisto siuntinį vargstantiems 
DP stovyklose lietuviams. Vie
toje 31, tas klubas pagamino 
62 siuntinius, virš 1200 svarų 
maisto... Mano manymu tai 
buvo ne tik žodžio, bet ir geros 
širdies pareiškimas, p a g erbti 
Lietuvos Nepriklausomybės die
ną. 

Tos pat dienos 7 vai. vakare 
susirinko didokas būrelis į gra
žiai papuoštą salę, kur buvo 
sukrauti visi siuntiniai ir pa
sipuošta Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis, ir pradėjo apeigas 
su Lietuvos Himnu ir minute 
tylos pagerbti Lietuvos laisvės 
kovotojus. Pasakė kalbas LVS 
skyriaus pirm. Jonas Tareila, 
dr. Joseph Motiejūnas, Ona 
Čeplinskienė, žurnalistas Jonas 
Antanaitis, Jonas Klikna Jr., 
Steven Geonaitis, TMD sky
riaus pirm. A. Dzimidas, mo
kytoja Hedwiga Stulginskaitė, 
L. C. and R. Club pirm. Anas-
tazia Kishonis ir vakaro vedė
jas dr. M. J. Colnęy. Miesto 
mayoras, negalėdamas atsilan
kyti, atsiuntė pasveikinimą. 

Siuntiniams pasiųsti aukojo 
American Friends of Lithuania 
$10, dr. Dora Schrieter $10, 
Petronė Stanikienė $10, kiti po 
mažiau, viso sudėjo $45. Siun
tinių komisija taria nuoširdžiai 
visiems ačiū! 

BENDRAS MINĖJIMAS 
Vasario 13 d., 7 vai. vakare, 

Šv. Juozapo parapijos audito
rijoje įvyko ALT bendras Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
ties minėjimas. Susirinko ne
paprastai daug ir dosnios pub
likos ir minėjimas pavyko vi
sais atžvilgiais. Tikima kad 
ALT skyrius praneš apie tai 
plačiau, tik čia noriu pareikšti, 
kad žmonės atjaučia Nepriklau
somybės dienos minėjimo svar
bą, gausiai atsilanko ir dosniai 
aukoja Lietuvos reikalams. 

Bet tenka sutikti ir tokių, 
kurie sakosi, esą jie dar nese
nai iš Vokietijos, ir kad jie ten 
patyrę daug neteisingumo šal
pos įstaigose, jie nėra gavę jo
kios pagalbos. Jie agitavo prieš 
aukojimą. Pagal jų pasaką, 
tik politikieriai, daktarai, ad
vokatai, profesoriai ir kitoki 
"buržujai" pasinaudoja čia su
aukotais pinigais, bet ne dar
bininkai. 

Paklausus, kaip jie atsirado 
Amerikoje be gerų žmonių pa
galvos, jie tik numykė ir sako 
"nėra skirtumo, kaip mes čia 
atsiradom, bet mes norim pra
nešti Amerikos lietuviams, kaip 
darbininkai žmonės yra skriau
džiami DP stovyklose". Deja, 
patėmijus su kokiais žmonėmis 
jie čia atvykę susidraugavo to
kiais ir jie paliko. Pagal adv. 
Bagočiaus pareiškimą* apgailė
tina, kad tokių "bestijų" ran
dasi ir mūsiškių tarpe, kurie 
slankioja šalia padorių žmonių 
ir agituoja, ir kartais jiems 
pasiseka vieną-kitą silpnaprotį 
vaikėzą užnuodyti. 

Tiesa, tų "bestijų" netrūks
ta ir DP stovyklose Vokietijo
je. štai yra gauta žinių, kad 
jie landžioja po atsakingas vie
tas ir skundžia padorius žmo
nes, esą tie žmonės yra pavo
jingi įsileisti į Ameriką, nes 
jie yra Amerikos priešai ir tt. 
Yra žinių, kad tiems sumišė-
liams pavyko kai kam pakenk
ti, gal nors laikinai, bet vis-
vien sutrukdė atvykimą į Ame
riką. Lietuviai turėtų supras
ti su kuo jie draugauja ir su 
kuo turi reikalą. 

Dr. M. J. Colney. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
180 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

Tabor Farm, Mich. 
Kultūriniai paveikslai 
naujiems imigrantams 

Tabor Farm ir kitų keturių 
garsių resortų savininkas J. J. 
Bachunas "įvedė madą" jo far-
moje apsigyvenusiems iš E«» 
ropos atvykusiems lietuviams 
sudaryti pramogų. Užpereit# 
savaitę ir vasario 8 d. savo far* 
moje vienoje viloje vakarais 
rodė kultūrinius gamtovaizdžių 
ir jo rezortų krutamus spalvo
tus paveikslus-filmas. Paveik
slų pasižiūrėti susirenka Alek
sų Bachunų, Savičių, šeštokų, 
Ytaja, Gaigalų šeimos ir kiti. 
Užpereitą savaitę buvo parody
ta garsus šiauriniame Michi-
gane esąs Blaney Park kuror
tas. Filmą pagaminta labai 
vykusiai ir ji yra ne tik kaip 
resorto propagandinė, bet ir 
kultūrinė filmą, svarbi moks
liniu požvilgiu. Filmą spalvo
ta, parodoma visos Blaney Par
ko grožybės, primenančios Lie
tuvos Nidą. Milžiniškos smėlio 
kopos, miškai, ežerai, kalnai, 
parkai. Didelę filmos dalį už
ima turtingoji Blaney Parko 
gyvūnija, kaip juodieji lokiai-
meškos, stirnos, briedžiai, vi
sokiausi paukščiai, laukinės žą
sys, antys, miškų giesminin
kai, grybai ir natūraliomis 
spalvomis parodytos gėlės. Be 
to, parodoma daug senienų, 
kaip Blaney Parko pasakų mil
žino užsilikę senoviniai veži
mai, keltai bei rąstų transpor
tuoto jai, senoviniai pastatai, 
žiūrint filmos, ne tik yra gali
mybių pažinti Amerikos gam
tos turtus, bet ir Amerikos 
kultūros kilimą. Naujieji atei
viai tokiomis pramogomis la
bai domisi ir dėkingi savinin
kui. 

Vasario 8 buvo rodoma fil
mą iš Tabor Farm gamtovaiz
džių, jos praeities ir bendro 
tos farmos gyvenimo. Visus 
ateivius domino galima sakyti 
"istoriška" filmą, pagaminta 
jau daugiau kaip prieš 20 me
tų. Tai Chicagiečių suruoštas 
vadinamas Budriko piknikas. 
Toje filmo j e galėjome matyti 
Amerikos lietuvių senesnius 
aprėdus, pasilinksminimo būdus 
po atviru dangumi, šokius ir 
Budriko muzikantus, kuriems 
dirigavo elegantiška kareiviu
ku apsirėdžiusi lietuvaitė, gal 
būt Chicagos gražuolė... Po 
paveikslų Tabor Farmos "ko
lonija" pasišnekame lietuviams 
rūpimais klausimais, apie savo 
b r o l i ų  g y v e n i m ą  A m e r i k  o j e ,  
tremtyje ar supančiotoj tėvy-

Vd. nėj. 
\ 

amžinas J. J. Bachunas 
keliautojas 

Juozas J. Bachunas jei pa
būna kokią savaitę savo Tabor 
Farmoj, tai jau kitą turi ke
liauti. Jis keliauna ne vien 
savo biznių reikalais, bet ir vi
sokiais visuomeniniais. Po va
sario 14, iš Chicagos jis išvy
ko į Virginia valstiją, kur jį 
pakvietė Virginia turistininkų-
resortininkų sąjunga skaityti 
paskaitas apie Amerikos resor-
tus ir turizmą. Pakeliui į Vir
ginia jis lankėsi Clevelande, 
iš Virginia — Washingtone, 
New Yorke... Iš New Yorko 
grįžta į Tabor Farmą, dalyvau
ti savo brolio Walterio vestu
vėse, paskiau svajoja, gal "iš
spruks" ir į saulėtą Floridą, 
kur atostogauja jo žmona, kiek 
"kvapo atgauti". 

Tabor Farmoje šiomis dieno
mis apsistojo šeštokų šeima, 
kurie yra atvykę iš Austrijos 
kaip DP. Jų pareiškimu, Aus
trijoje dar neramume gyvena 
apie 800 lietuvių tremtinių, ku
riuos reikia nuo bolševikinio 
baubo atitraukti. 

A. S. Trečioką* 
INSURANCE AGENTUBA 

y 
Dirvos Atstovas 

prenumeratoms, Skelbimams 
314 Walnut Street 
HEWARK 5, N. J. 
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M I R I M A I  
, MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žfftios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

GAILIUS Juozas M., 58 metų, 
mirė sausio 22 d., So. Mos-
ton, Mass. , ' -

JAKUBICKAS Antanas, Wt m. 
mirė sausio 28, Norwood, 
Mass. •> 

KERUTIS Juozas, 57 m., mi
rė gruod. 29, Wanamie, Pa. 
(Vilkaviškio ap.) 

NAUJALIS Jonas, mirė sausio 
12, Wilkes-Barre, Pa. 

VERNAITIENĖ 6Ona, mirė 11 
sausio, Sheatown, Pa. 

LAKISKIENĖ Katrė, 94 me
tų, mirė sausio 10, Nantico-
ke, Pa. 

MARCINKEVIČIUS Simas, 56 
m., mirė sausio 13, Plymouth, 
Pa. ' • -^,7 

VARANAVIČIENĖ Teresė, mi
rė sausio 16, Pittston, Pa. 

MARGELIS Juozas, mirė sau
sio 1, Grand Rapids, Mich. 

PAKELTIS Motiejus, 63 metų, 
mirė gruodžio 25, Sioux City, 
Iowa. '• * 

GUDYNIENĖ Antaniną, 54 m. 
mirė vasario 13, Clevelande. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS; dėl apkainaVi-
mo, ko visada reikalauja ap~ 
draudos kompanijos pirm, »ę* 
gu išmoka už nuostolius. ; • 

P. J. KERŠIS # 
6&9-12 Society for Saving 

Telef.: MAin 1773. 
v- ! u-

,, t - * 4 - '  t '  

CHi^AdO^lr UA'Ą-& 
'• Tpif F\nrf;v\o6i> 

MAISTO SiUNliMį^ i'vžSAR-Y-
MUS ? VISAS 'VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJĄ. 
P R A N C Ū Z I J Ą .  I T A L I J A .  O  I . \  N  
D L I A .  ̂ - B i J L G I J Ą , ^  S V L I C  A R I J Ą ,  
L KN KI JA. I ČEKOSLOVAKIJA. 

,> .-;.^UGOSLA VIJĄ/.v' . -
Ma isto^iiUiiUnėliai MI' D K A11STI 
draudimo^ firmose; • nristatvmas 
GARA^iilHWAMA'S^NesUrulus 
a d r c h a t o ^ - n i u i K a i ^ K r ^ V u i ^ m " .  P a 
kely s diiiĮ4^vs^'\sįuntinjys f pakeikia -
m a s  k M u . .  
PRISTATYMO LAIKAS; 21 
t>IF.NOSi; | V IM S KRAŠTI'S! 
Geriausi ̂ eksportiniai produtttai 
Pristatytpas^. v> kdomas iš sandė

lių Europoje. 
Siunčiant money order, teki ;ir 
kt. mok.. priemonę, tikslini nui u 
dykite gavėjo adresa'ir n/saki' 
mti siuntinėlių tipo numerius. 
Cialima ?už.sakyti' keli paku't* !i;ii 
lam. pačiam gavėjui. 

2 sv .  taukų,  k i .u ihniu  
No.  1  2  sv .bekono 

00 ^  sv :  sa lami  dešros  
""O" 2  sv .  konuotos  jaut ienos  

1  sv .  p ieno  mi l te l ių .  

2 sv.bekono 
2 sv. ^emiotos j.iuluiMii 

No. 2 2 sv. pietų At r ik. apeis. 
V|~ marmelado 

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

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

. 2 sv. cukraus 
2 sv. auk'r rieb sūrio 
1 sv. kavos pupelių. 

No. i 
S20f> 9 SVAK\' M KHAVS 

N o. 5 
S4.W 0 SV KAVOS rujielių 

No. 6 4.5 s v. erkraiis 
$<^•00 ^••r' H1V"' pupilių 

No. 7 200 f hi M'-rfi'!d ei^.ireeių 
S 2 ' ® ®  ( I s s k i r i a n t  \  •  ] . .  > !  J I  a i n  t  

No. 8 lfc s v . sūdyto Miku ^tat* 
nele ' 1 r k > V<»k !»•»t j:| < 

No. !• 10 sv. k vietinių 
$2-85 i une. krpuno imjf»-l'ų 

EXTRA RIEBALJ i i  S  V , ' !  
2 sv. kenuot,» svi' 

No. 10 ,v bekono 
t-w ąr 2 sv. kiaulinių tai/ki> 
5# " 0 i sv. šokolado, l.u .•< k< 

* 1 vv. cukraus 
1 ; v kavos pupt-J' Ų .  

Cu nurodytose kainose į.skait% -
tos per-junimo. draudimo ir ki 
to* išFiiidos * 

Alskiini UiMtno :ui t'r.iup; 1 r>-
n>ts kuniiti į iis ir | .įviemui -
meilinus d<Ll duJcsmų n/akvmi! 

.Vedei1- dami oiandir.n pasiuskit 
««vo K'miGvn:., di\»Uf;attf. siun-
in''!iu " . 

BUBNIS Juozas, 56 metų, mirė 
gruodžio 31, Shenandoah, Pa. 
(Seinų ap. Leipalingio p.) 

ŠLIORAS Vincas, 62 metų, mi
rė gruodžio 24, Worcester, 
Mass. 

JURGAITIS Jonas, 58 m., mirė 
sausio 7, Wilkes - Barre, Pa. 
(Suvalkų rėd.) 

BESASPARIS Jonas, 65 metų, 
mirė gruodžio 12, Detroit, 
Mich. (Suvalkų rėd.) 

KLASčIUVIENĖ Ona, 42 m., 
mirė sausio 29, Brooklyn, 
N. Y. 

ZUBAVIČIENĖ Agnė, 64 m., 
mirė sausio 29, Brooklyn, 
N. Y. 

MAČIS Juozas, mirė sausio 11, 
Baltimore, Md. 

DVELEČKIENĖ Marė, seno 
amž., mirė sausio 15, Water-
bury, Conn. (Amerikoje iš
gyveno 48 metus). 

KUDARAUSKAS Juozas,' ttfrė 
sausio 9, New Haven, Conn. 

LAZAUSKIENĖ Matilda, mirė 
sausio 7, Philadelphia, Pa. 

MASLAUSKAS Juozas, mirė 
sausio 13, Philadelphia, Pa. 

KLIMAS Klemensas, mirė sau
sio m., Shenandoah, Pa., kur 
buvo ir gimęs. 

KAROSIENĖ Marė, mirė sau
sio m., Shenandoah, Pa. 

GRIšKAUSKAS Jurgis, mirė 
sausio m., Minersville, Pa. 

LAVIS Kazys, seno amž., mi
rė sausio men., Shenandoah, 
Pa. 

STROCKIENĖ Antanina, mirė 
sausio m«, Girardville, Pa. 

LAKICKIENĖ Katrė, 94 metų, 
mirė sausio 10, Nanticoke, 
Pa. 

JURGAITIENE Barbora, mire 
sausio 12, Duquesne, Pa. 

RUšKYS Petras, seno amž., 
mirė sausio 23, Pittsburgh, 

; Pa. . 
POCIENĖ Ona, mirė sausio m. 

Pittsburgh, Pa. 
YOVAIŠAS' Antanas, pusamz., 

mirė sausio 30, Chicago j e. 
(Panev. aps. Pumpėnų par.) 
Amerikoj išgyveno -38 m. 

ZALATORIUS Mykolas, pus
amžis, mirė sausio 29, Chi
cago]. (Panev. ap. Ramyga
los p. Užkildų k.) 

PONULAITIS Andrius/62 m., 
mirė sausio 30, Chicago]e. 
(Raseinių ap. Jurbarko p.) 
Amerikoj išgyveno 44 m. 

BARZINSKAS Juozas, 72 m., 
mirė sausio 30, Chicagoje. 
(Telšių ap. Luokės p. Ubes-
kio k.) Amerikoje išgyveno 
40 metų.) 

GEčIUS Jonas, pusamžis, mire 
vasario 2, Chicagoj. (Taura
gės ap. Naumiesčio p.) 

TRĄPOšKA Kazys, 67 m., mi
rė sausio 2, Baltimore, Md. 
(Biržų ap. Pasvalio p. Pa
beržių k.) Amerikoj išgyve
no 47 metus. 

DOLIKIENĖ Johana (Kirkiš-
kaitė), seno amž., mirė vas. 
4, Chicagoj. (Tauragės aps. 
Pagramančio par. Karklocio 
k.) Amerikoje išgyveno 39 
metus. 

JANČIUS Teodoras, pusamžis, 
mirė vasario 4, Chicagoje. 
(Telšių ap. Vigontiškės km.) 
Amerikoj išgyveno 46 m. 

KLAPATAUSKAS Juozas, se-
no amž., mirė vas. 3 Chi-
cagoj. (Raseinių VM*uk-
lės par.) 

DAPŠIENĖ Barbora, 76 meių, 
mirė vasario 4, Chicagoje. 
(Šiaulių ap. Papilės p. Pur-
vių k.) Amerikoj išgyveno 
50 metų. 

TAMAŠAUSKAS Vincas, _ pis-
amžis, mirė vasario 4, Chica-
goi. (Vilkaviškio ap. Paje
vonio p.) Amerikoj i&gyveno 
42 metus. 

ŠALTIMIERIENĖ Marė (Ged
vilaitė), pusamžė, mirė vas. 
6, Chicagoj. (Tauragės aps. 
Pašaltunės p.) Amerikoj iš
gyveno 47 metus. . . 

DIBBLE Genovaitė (Ruliukė), 
32 m., mirė vasario 6, Chi 

ANTISEMITIZMAS 
SOVIETUOSE 

Chicago Daily Tribune įdėjo 
vieno lenkų žurnalisto straips
nių eilę. Tas žurnalistas yra 
buvęs patekęs į Rusiją, iš kur 
po visokių pergyvenimu gavo 
progą ištrūkti. 

Tarp kita ko jis rašo apie 
semitizmą Rusijoje. Yra skel
biama, kad jokio antisemitiz
mo sovietuose nėra ir negali 
būti. Daugelis žydų šioje ge
ležinės uždangos pusėje tą ti
ki ir gal todėl jų tarpe pasitai
ko palyginti daug simpatizuo
jančių komunistams. 

Panašiai yra buvę Ir su Len
kijos žydais, kurių daug buvo 
p a 1 a n kių komunistams. Jie, 
anot to lenko laikraštininko, 
buvo labiausiai apvilti, nes ru
sai bolševikai daugumą iš jų 
nugrūdo į vergų stovyklas ly
giai, kaip ir kitus. Rusijoje 
esąs labai įsigalėjęs nepasiten
kinimas "kitataučiais", tai yra, 
ne rusais. Tik nedaugelis to
kių kitataučių, kaip pats Stali
nas, esą aukštai pakilę. 

Vienas Lenkijos žydas tam 
žurnalistui pasakęs: "Jūs, len
kai, per daugelį šimtmečių ne
galėjote mūsų asimiliuoti, o 
rusai padarė mus Lenkijos pat
riotais per du mėnesius!" 

Teisėjas neišdavė Sovie
tų agentams pinigų 

Hamtramck, Mich. — Fter 
teismą ėjo sprendimas del pa
veldėjimo lenko Heider $27,000 
turto. Du iš paveldėtojų at
s t o v a v o  S o v i e t ų  k o n s u l a t o  
agentas, o tretysis paveldėto
jas gyvena Hamtramcke. Tur
to globėja, giminaitė, įrodinė
jo, kad buvo sudaryta daug pa
stangų su likusiais giminai
čiais Lenkijoje susisiekti, bet 
nepasisekė ir reikalavo, kad 
tikrai Sovietų vyriausybė įjrę-
dytų, jog jie gyvena, , 

Valstijos prokuroro padėjė
jas, adv. Irving B. Feldman, iš
kėlė aikštėn, kad Rusija per 
savo agentūrą RechJb įsikiša 
kas met vien tik Michigan val
stijoje į apie 30 ar 50 palikimo 
byhj. 

T e i s ė jas Sexton pareiškė, 
kad jis netiki, jog tokie išrink
ti giminių palikimų pinigai yra 
atiduodami giminėms Rusijoje. 
Jo nusistatymas esąs palaiky
ti pinigus čia apskrities iždinė
je, iki bus gautas užtikrinimas, 
kad paveldėtojai Lenkijoje, jei
gu bus gyvi, gaus tuos pinigus. 

ši, sakoma, yra pirmutinė 
turto palikimo spręsta byla, 
kurioje tokis dalykas buvo vie
šai išneštas. Yra manoma, kad 
dėl paveldėjimo įstatymo silp
numo, Sovietų iždas kas met 
išgaudavo Amerikoje milijo
nus cįolerių. . J. K. 

NELAIMĖSE ŽUVO 
98,000 ŽMONIŲ 

Nacionalė Saugumo Taryba, 
kurios centras randasi Chica
goje, praneša, kad 1948 metais 
nuo įvairių nelaimių šalyje žu
vo 98,000 asmenų ir sužeista 
viena*, U kiekvienų 14 gyven
tojų. 

Apie 10,300,000 asmenų pa
nešė sunkius sužeidimus, kiti 
ąnt visados. 

Visi tie nelaimingi įvykiai 
padarė sužeistiems ir žuvusių 
likuonims virš $7,200,000,000 
nuostolių. 1 

žuvusių skaičius pernai buvo 
žemesnis, negu 1921 metais, 
kada nuo 100,000 gyventojų 
žuvusių buvo po 68.4. Pernai 
išėjo po 67.1. 

Namų nelaimės užėmė p|r«-
mą vietą mirčių skaičiuje — 
34,500. Trafiko nelaimėse už
mušta 32,000, apie 8000 ma
žiau, negu buvo užmušta 1941 
metais, kada žuvusiu skaičius 
pasiekė 39,969. v 

Pasažierinių lėktuvų nelai-

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į : 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Adams - Ernst'ait®, EMija ir jos 
vyras AdamB Juozas, gyv. New 
Yorke. 

Adomaitienė - Radkauskien! - Ši
muly tė Izabelė, duktė Povilo ir 
Barboros Korpaitės, Veviržėnų v., 
Kretingos ap., ir jos sunųs Rad-
kauskas Antanas, ir Adomaitis 

v Jonas ir Pranas, gyv. Brooklyn. 
Aitavičius, iš Bajorų, Klaipėdos kr. 
Albrechtienė - Pategaitė Anna, iš 

Palendrių, Naumiesčio v., Taura
gės ap. 

Aleksandravičienė - Ramonytė, Teo
filė, Veliuonos vai. 

Aleksandravičius Karolis. 
Ambrazaitytė - Luobikierič, Juze ir 

Luobikis Antanas, Miknaičių k., 
Barzdų v., Šakių ap. 

Ambusaitis Jurgis, iš Pilviškio, ir 
jos vaikai Albertas ir Olga, gimę 
Amerikoje. 

Andriukaitis Jurgis, s. Jono ir Ma
rės Maurušaitytės, iš Vilkaviškio 
apsk. 

Ankudavičiutė - Kundokaitė Ona, iš 
Veiverių v., Kauno ap. 

Armoška, Boleslovas ir Jadvyga, iš 
Radviliškio. 

Atstupėnas, šeima, iš Pasvalio. 
Augustinas Richard, iš Marijampo

lės. 
Auksutis Vincas, s. JUOEO, iš Nau

miesčio-Vladislavovo ap. 
Autschute - Gosporawitchene, Moni

ka. iš Vismonių, turėjo farmą. 
Bagdonas, Jonas ir Pranas, s. Si

mono ir Johanos Bartašytės, iš 
Skaudvilės v., Tauragės ap. 

Bagdoniutė, Magdalena, Marė ir 
Ona, Simanėliškių dv., Vilkav. ap. 

Bakantis Frank, brolis Onos Šir-
vaitienės, Bunzų k., Plokščių v. 

Balčius, Jurgis ir Leonas, buv. US 
Veterans Hospital, Marion, Ind. 

Balkis Feliksas, s. Juozo, gim. Chi
cagoje. 

Balsys, Petras ir Stasys, broliai 
Stanislavos, iš Telšių ap. 

Bandzevičius Petras, s. Jono, Nau-
miesčio-Vladislavovo ap. 

Banevičienė - Starkauskaitė Ona, ir 
jos vyras Vincas Banevičius. 

Bašinskaitės, Anastazija Visgaitie-
nė ir Elzbieta Žemaitienė, Pyplių 
k., Zapyškio v. t. 

Baškys, šeima, Vaiguvos - Užvenčiu 
vai. 

Benjamin, Fritz, iš Lidavenų, turė
jo cigarų dirbtuvę, Philadelphia, 
Pa., ir jo du broliai. 

Bereišienė - Vyšniauskaitė Viktori
ja, Mikytų k., Naumiesčio ap. 

Berta;"ius Juozas, gim. Amerikoje. 
Beržanskytė Elena, duktf Antano, 

iš Kretingos dvaro. 
Bidarf - Spee Edelina. 
Birkuben - Jekat, Karoliai. 
Bliumas Jonas, siuvėjas, iš Igliš

kėlių, Marijamp. ap., ir jo pen
ki broliai. 

Bolger - Lukoševičiutė, Ieva, duktė 
Aleksandro, Kaltinėnų v., Taura
gės ap. 

Brogienė - Kupčinskiutė Magdė, gy
veno Shenandoah. 

Burlys, Jonas, iš Svedasi£ gyveno 
Brooklyne. 

Bunickas Mateušas Ir stesoo Leono
ra. iš Jurbarko. 

Butaitė Ona, Petraičių k., Židikų v., 
Mažeikių ap. 

Cekenas Antanas, Zarasų ap., ir jo 
vaikai Antanas ir Anelė. 

Černiauskaitė, Agota ir Viktorija, 
Veiverių v., Kauno ap. 

čiakavičaitė Ona, iš Stanaičių km., 
Garliavos par. 

Dabrovalskis, šeima, Vaiguvos - Už
venčio vai. 

Dagilis Vincas, iš Akmenės. 
Dambrauskas (Dambrowsky), Berta, 

ĮSmilia, Franz, ir Mina, Veršupių 
k., šekių ap. 

Dams, Adelė ir Amanda. 
Derenčiutės, Adelė, Albina ir Leo

nora, dukterys Marės Dt^enčienės-
Sakalauskaitės, iš Graužinių k., 
Vaitkabalių vai., Vilkaviškio ap., 
gyv. Waterbury. 

Dočkus' Justinas, šilaikonių k., Še
duvos p., Panev. ap. 

Dudaitė Rozalija, Dagios k., Kovar-
sko v., Ukm. ap* 

Dumbliauskas Jonas, s. Jono, Kap
čiamiesčio v., Seinų ap. 

Eidukevičius Juozas, Obelių k., Al
vito v., Lankeliškių par. 

Elbe, Gustavas, Gavautuvos k., Sas
navos v., Marijamp. ap. 

Endriulytė - Valienė Ona. Gargždų 
v., Kretingos ap., duktė Anso ir 
Agotos Naujokytės. 

Ernst, Olga, Jurbarko p., gyv. New 
Y orke. 

Ernst'as Adolfas, gyv. New Yorke. 
Ežerskis Jonas, Židikų v., Mažeikių 

apsk. ' 
Franckevičius, nuo Punios. Alytaus 

ap., brolis Bronės Jaruševičienės. 
Galiąuskas, Aluntos v., Utenos ap. 
Garšvaitė Bronė, iš Šeduvos. 
Geleženskis, Aluntos v., Utenos ap. 
Gešventas (Geschwendt), Leopold, 

Šilagaliu k., šakių ap. 
Gimbutytė - Masonienė Anelė, Ka-

liekių k., Vyžuonų v., Utenos ap. 
Girnius Mykolas, Debeikių v., Kur

tinių k., Utenos ap. 
Gobelienė Ona, wmhio Vaičiulionie-

nės. 

mėse pernai žuvo 98 asmenys, 
cagoj^kttf buvo ir guamsi. [geležinkelių nelaimėse tik 35, 

• SVAJONĖS APIE DAN
GŲ IR ŽEMĘ — B. Ke-
tarausko surinkti pasako
jimai apie žemę, mėnulį, 
saul?, žvaigždes, plane
tas, kometas ir tt. 76 p. 
Kaina 50c 

•SPARNUS MAN MET& 
PAUKŠTĖS—Benio Rut-
kūno 78 eilėraščiai (158 
puslapiai). Kaina 50c 

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

'V 
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Goštautienė - Karabinaite, Kasė, iš 
Šiluvos v., Raseinių ap. 

Grajauskas Juozas, Žemaičių Kal
varijos par. 

Greenwald (Gruenwald) Eduard, ir 
sunus Iiouis, iš Kauno. 

Gudauskas Pranas, Šedvygų k.» Sa
kių ap., Griškabūdžio v. 

Haak* Pauline, iš Tytuvėnų, Rasei
nių ap. 

Hitas, Jokūbas ir Kristijonas, iš 
Kalvarijos, Marijampolės ap. 

Hopas Adolfas, iš Kalvarijos. 
Ignaciunas, šeima, giminės Katrės 

Balčiūnaitės - Vitkienės. 
Indriulis Jonas, iš Titonių k. 
Jankauskas Augustas. 
Jankutė - Jankaitė, sesuo Marša ir 

Uršulės. 
Janulaitienė - Kamaitytė, Mari, d. 

Prano, Balbieriškio v., Mar. ap. 
Januševičius, Bronius ir Leonas, s. 

Juozo ir Emilijos Buolytės, Lin
kuvos v., Šiaulių ap. 

Jarašiunienė Ona, iš Šeduvos. 
Jokšaitė - Paužienė Marė, Jurkštų 

k.. Pilviškio v., ir vyras Juozas 
Pauža. 

Jokymaitis Antanas, Lembudžių k., 
Šakių vai. 

Jonelaitis Albertas, Plokščių k. ir 
v., šakių ap. 

Juozapaitis, Augustas ir Leopoldas, 
iš Kalvarijos, Marijamp. ap. 

Judinskaitė - Milkintienė Janina, iš 
Gerčalų k., Kaltinėnų v. 

Juočys Nar'oa, s. Kazio. 
Juodaitis, Jonas ir Kazys, Panemu

nės dv., Naumiesčio ap. 
Juška Jonas, iš Šilalės, Tauragės a. 
Juška, Kazys ir Marcelinas, s. Jo-

kymo, Vilkijos v., Kauno. ap. 
Kačiulis Stasys, Kybartų v., Vilka

viškio ap. 
Račkauskas, brolis Kazio, ii Liuda-

vėnų v., Raseinių ap. 
Kalėda, Jonas. Juozas ir Kazys, Šu-

troniu k., Leipalingio p., Seinų a. 
Kalėda itė Mikalina, d. Felikso, Kap

čiamiesčio v., Seinų ap. 
Kalvaitis, Jonas, Kauno ap., jo žmo

na ir vaikai. 
Kalvaitis Jonas, s. Jurgio, iš Vaiš-

vilės k„ Pajevonio v., Vilkav. ap. 
Kalvaitis Vincas, s. Vinco, iš Ky

bartų. 
Kaminskas Ignas, iš Tikslių, Ma

žeikių ap. 
Kantrimas, Jonas, Juozas ir Anta

nas. iš Palangos. 
Karalius, iš Kybartų. 
Karčiauskienė - Pamernackait§ Gab-

rina, d. Augustino, Žiežmarių v., 
Trakų ap. 

Karkalas Johan, s. Jono iš JCotry-
ncs, iš Šiaulių. 

Karklys (Karklius) Klem., tremti
nys, s. Domininko ir Elzbietos 
Žemrietaitės, Kurmaičių ., Joniš-
kio-Gasčiunų v., prašo atsiliepti 
motinos seseris ir Karklius, pus
brolius. 

Karpis Juozas, s. Juozo, Batakių v. 
Tauragės ap. 

Karpis - Kašeliauskaite Justina, iš 
Žiopelių k. 

Karsakiutė - Makarevičienė Rozali
ja, Ivybyšių k., Liškiavos v. 

Karsakiutė - Stankauskienė, Marta, 
Kučiunų k., Lazdijų v. 

Karsokas Juozas, Kučiunų k., Laz
dijų v. 

Karvelis, du broliai, s. Igno, Maže
lių k., Kovarsko vai. 

Karvelis Jonas, Maželių k., Kovar-
i sko v. 
(Kasperavičius (Kasperovič), sunus 

Liudviko ir Kotrynos Vaiįiekaitės, 
Tryškiu v. 

i Kavaliauskas Vaclovas, Luobinės k. 
į Zapyškio v., Kauno ap. 
Kemežys Kazys, s. Juozo, Prienų 

v., Marijamp. ap. 
Kenešytė Paulina, Gikonių k., Va

balninko v.. Biržų ap. 
Kernagis Kazys, iš Kauno. 
Kibelkštis, Jonas ir Mikas s., A»-

co, i? Klaipėdos ap. 
Kijauskas Albinas. 
Kinčinas Pranas, s. Prano ir Jus

tinos, Maikių k., Mažeikių v. 
Kisieliūtė Vincė, sesuo Benedikto. 
Kižys, giminąnčiai Kižio, gyvenusio 

Amerikoj# ir turėjusio brolį Vin
cą Kižį. 

Klikunaitė - Laučkienė, iš Panevė
žio. 

Klimavičius Jonas, s. Vinco ir jo s. 
Algirdas. 

Klimavičius Kazys, Čisto-budo km., 
Marijampolės ap. 

Klimienė Augustė, iš Kalvarijos. 
Kliudąs, Gustavas. 
Kopas, Fridrichas, Žvirgždžių km., 

Raseinių ap., arba jo vaikai. 
Kotovas, Lauria, s. Filipo, Apaščių 

dvaro, Pandėlio „v., Rokiškio ap, 
Kriaučiunaitė Birutė-Zosė ir Elena, 

dukterys Jono. 
Kriščiunytė - Valuckas, d. Kazio, 

kurios vyras kilęs iš Plokščių, ša
kių ap. 

Kriugiškis Liudvikas, Varniškių k., 
Tauragnų vai., Utenos ap., gyv. 
Argentinoje. 

Krukonis Jonas, mokytojas, ir jo 
sesuo Ona, šventažerio v., Agari-
niu k. 

Kudirka Juozas, gimęs Aperikoje, 
s. Juozo ir Konstancijos Stanei-
kaitės. 

Kumpis Jonas, ii Kartenos, Krenta-
gos ap. 

Kunie, John, gyv. New Jersey. 
Kupčiunas Juozas, Kauno ap., j® 

žmona ir vaikai. 
Kuras Jonas, Slibinų k., Vilkav. ap. 
Lakšys Antanas, Juškaičių k., Nau

miesčio v., Tauragės ap., ir žmo
na Putinytė-Lakšienė Ona, d. Jur
gio iš Tauragės v.. gvv. Philadel
phia, Pa. 

Lisauskaitė Ona, d Juojto, Batakių 
v., Tauragės ap. 

Laukytė - Šidlauskiene Zofija, Ged-
gaudžių k., Salantų v., Kretingos 
apsk. ' 

Lausin - Peče'aitS Ąna#( gyv, 
terson. 

Lekavičius (Lekaučius) Vladas, s. 
Patumsytės. iš Andrioniškio. 

Lencevičius Povilas, Išmanų k. 
Lesinskaitė, Ona ir Veronika, dufe* 

terys Kazio, gim. Chicagoje. 
Levanavičius Petars ir jo du 

liai iš Panevėžio, 
l^jkavičius Igpas, iš Kretingos. 

Kriukų v., šakių ap. arba jo vai
kai. 

Mačienė Barbora, iš BarzdukynėR gr 
Abraičių k., Marijampolės v.. mi» 
rusi, jo sun. bei dukterys Šilin* 
gienė_, Burinskienė ir kitos. 

Mačienė - Puslytė Cecilija, Juknš-
nij k., Daugailių v., Utenos ap. 

i*1 -f -. JUr ' ̂  *• 

Mačiulis (Machulis) Pranas, Slavi
kų k., Suvalkijos. 

Malinauskas Bronius, Velykonių dv. 
Nemunėlio - Radviliškio v. 

Levišauskas Gabrys, Joginiškių k., 
Macika Jonas, s. Norkaitės. 
Mališka Lionginas ir sesuo Jadzė, 

giniį Amerikoje, ir jų tėvai, kilę 
iš Gudelių k. 

Martynaičiukė Marcele, Mozurišfetg 
k., Gelgaudiškio v., Šakių ap. 

Mataitis Jurgis, Radviliškio v. 
Neuberytė Morta, Šilininkų k., Sla

vikų v., Šakių ap. 
Mikelėnas Petras, Paberžių, k., Bir

žų ap. 
Martynaičiukė Marcelė, Mozuriskhj 

k., Gelgaudiškio v., Šakių ap. 

Pilnai padengta apdrauda UTafh 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

Wilkelis Funeral Home ( 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ Į 
I PATARNAVIMAS | 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— | 

E 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
EiiEiiiiimiiiimiiitmiimieimmuiimiifitiiiiiiimiiimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
•Ml EDNA AVENUE ENdicott 1763 

DIDELIS PUSMETINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Vyrams, Vaikinams ir Berniukams 
Visoki žiemai reikalingi dėvėjimui rūbai, 

baltiniai ir šiaip reikmenys — 
nupigntomis kainomis 

i * DYIfAI! duodam Eagle Stamps su kiekviena pirkiniu, if 
Čia Iškeisime Jusų Stamp Books. 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Avenue 

tctwcnx COST 
avi*a®* * 

vm MONTH 

Visa tai.,, pigiau 
kaip stiklas šaltapienio 

Mes padarom š] mažą palyginimą tik pa
rodymui, kad elektra ir toliau atlieka la
bai DAUG už MAŽAI. 

Remiantis vidutine kaina už kilowatt 
valandą, už kiek The Illuminating Com
pany dabar tiekia elektrą namų reikalams, 

kaina vieno stiklo šaltapienio nuperka tiek elektros, 
kad užtektų pagaminimui toastų dėl 40 pusryčių! 

Tai yra DAUG už MAŽAI, ir mes manome jųs su 
tuo sutiksite. Jūsų Electric Toaster, kaip-
visi kiti jūsų moderniški Elektriški 
Tarnai, užsimoka už save keletą 
kartų laiku ir pinigais, darbu 
ir vargu sutaupomu juo nau-
doj antis. 

Tai yra paprastas pavyz
dys fakto, kad elektra yra jū
sų geriausias pirkinys moder
niam fyvenimui. 

SAVES 

Ą  L  W  A  Y  S  A T  Y O U R  

KLAUSYKIT 'TEN O CLOCK TUNES' 
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDYS 

Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio 
Rytais nuo 10—WGAR ir WICA • Vakarais nuo 10—WHK 

T 

r , Kahfc' į 
, * K " 4 " „ 
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i i  CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Trys Vakario 16-os 
minėjimai Cleve-

londe 
N€ra to blogo, kas neišeitų 

| ^ gerą. Dėl ypatingų aplinky
bių Clevelande šiais metais dar 
nesurengta Vasario 16-os mi
nėjimo visų bendromis jėgo
mis. Tie minėjimai susidarė 
net trys: Šv. Jurgio parapijoj 
— vasario 13, Lietuvių salėj— 
vasario 19 ir naujoj parapijoj 
'— vasario 20. 

# Pirmojoj vietoj salė didžiau
sia, bet pilna. Lietuvių salė 
mažesnė, bet irgi pilna. Nau
jos parapijos salė mažiausia— 
ir ta pilna. 

Buvo clevelandiečių, kurie 
dalyvavo bent dviejuose pami
nėjimuose, buvo ir tokių, kurie 
dalyvavo net visuose trijuose. 

Aukų irgi surinkta propor
cingai, pagal vietos didumą (ir 
gal pagal pirmumo eilę): pir
majame minėjime — $704 (įs
kaitant ir prie durų už ženkle
lius surinktus, berods, $118); 
antrame — $427.60; trečiame 
— $134. Gal vieną, kad ir 
bendrą, minėjimą rengiant ir 
nebūtų tokių rezultatų? 

Pirmame minėjime programa 
buvo ilga ir po to šokiai, bufe
tas. Programoje pasirodė vai
kų ir suaugusių chorai, mažes
nės ir didesnės dainininkų gru
pės, duetai, solistai. .. Kalbė
tojai buvo net keturi, jų tarpe 
du svečiai: pats ALT pirminin
kas L. šimutis ir dr. A. Tri
makas iš Erie, Pa. Programa 
užtruko apie 4 valandas ir klau
sytojai jos jau tikrai buvo "pri
sotinti". 

Lietuvių salėje kalbėtojai 
buvo tik du, bet ir chorai du 
su kaupu. Programa užtruko 
tik apie 2 valandas ir susirin
kusieji dar neskubėjo skirsty
tis. Geras ženklas, kad dau
gelis iš publikos teiravosi, ka
da vėl bus kas rengiama. Va
dinasi, išsijudiname! 

Trečiame minėjime irgi pa
naši nuotaika. Pažymėtina, kad 
pirmuosiuose dviejuose minėji
muose dalyvavo vietos tremti
nių dainininkų grupė, o jos da
lis dalyvavo ir trečiajame. Tai 
irgi malonu paminėti, kad nau
jai atvykusieji sugebėjo užsi
merkti į visus "nesusikalbėji
mus'' ir dalyvauti visur, kur 
tik daromas darbas svarbiam, 
visiems lietuviams be n d r a m 
reikalui. 

Gal tas įves madą, kad ir vi
siems lietuviams, vienu ar ki
tu klausimu esantiems ne vie
nodos nuomonės, nėra būtino 
reikalo griežtai laikytis nuga
ras vieni kitiems atsukus... 
Nuomonės pasilieka nuomonė
mis, bet juk vis vien gi dar 
yra dalykų, apie kuriuos vis 
galime žmoniškai ir draugiškai 
tartis, kalbėtis ir kai ką išvien 
daryti... 

Vyskupas V. Brizgys 
Clevelande 

šiomis dienomis vyskupas V. 
Brizgys lankosi Clevelande. šį 
sekmadienį laukiama, kad jis 
šv. Jurgio bažnyčioje laikys 
pamaldas ir sakys pamokslą. 
Sekmadienio vakarą Šv. Jurgio 
parapijos salėje vyskupui pa
gerbti rengiama vakarienė, ku
rioje dalyvaus daug Clevelan-
do lietuviu visuomenės. 

I)R. V. KUDIRKOS P Aš. 
DRAUGIJOS VAKARAS 

Kaip jau buvo pranešta, šį 
šeštadienį, vasario 26, apatinė
je Lietuvių salėje Dr. Vinco 
Kudirkos Pašalpinė Draugija, 
savo 40 metų veikimo jubilie
jaus proga rengia savo narių 
ir draugų vakarą. 

Vakaro pradžia 7:30 v. Ti-
kietai parduodami po 50c. Tai 
bus ' card party" su trumpu 
jubiliejaus paminėjimu. Norin
tiems įstoti į draugiją gera 
proga, nes mokestis sumažin
tas. Rengėjai kviečia draugi
jos narius ir jų draugus neuž
miršti šio vakaro ir šį šešta
dienį į :20 vai. traukti į Lietu
vių Salę, 6815 Superior Ave. 

VETERANAMS IŠMOKĖTA 
$201 890,837 BONŲ 

Ohio valst. 641,679 gvviems 
veteranams ir 12,982 veteranų 
giminėms tarp balandžio 28 d., 
1948 m. ir vasario 1, 1949 m., 
išmokėta bonų bendroje sumo
je $201,890,837. 

Ne visi veteranai dar gavo 
savo bonus, ir dar apie 12,4C0 
mirusių veteranų giminių dar 
laukia išmokėjimų. Jiems su
trukdyta išmokėjimai dėl kai 
kurių trūkumų jų paduotose 
aplikacijose. 

Todėl Ohio bonų ieškantiems 
veteranams ir jų giminėms pa
tariama aplikacijas išpildyti la
bai tiksliai ir atsargiai. Bonų 
mokėjimas tęsis iki birželio 30 
d. 1950 metų. 

Clevelande stambiausi 
aukotojai—darbininkai 
Pirmajame minėjime stam

biausias aukotojas buvo su 
$100. Tai buvo ne koks stam
bus biznierius, o darbininkas 
Stepšvs. 

Antrame minėjime stambiau
sia auka iš vieno asmens buvo 
$35. Tai buvo Aleko Banio au
ka. Jis $25 buvo jau iš anksto 
paaukojęs ir vakaro metu dar 

"pridėjo $10. 
Ar nereikia apie tai kiek pa

galvoti ir stipresniesiems pada
ryti išvadas? 

TREMTINIU DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Vasario 20, apatinėje Lietu
vių salėj įvyko Lietuvių Trem
tinių Draugijos Clevelande su
sirinkimas. Ta proga draugi
jos nariai ir savo tarpe pami
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės metines ir iš susidariusio 
fondo paskyrė Lietuvos išlais
vinimo fondui $125. 

Tris šimtus dolerių iš to pa
ties fondo paskyrė tremtiniams, 
dar Europoje likusiems, šelpti 
ir nutarė juos tam tikslui per
duoti BALFui. šimtą dolerių 
ir 4 centus, kurie po to dar lie
ka iš surengto vakaro pelno, 
nutarė palikti tuo tarpu rezer
ve tiems atsitikimams, jei pa
sitaikytų, kad būtų galima pa
skolinti į Clevelandą atvyks
tantiems tremtiniams užsimo
kėti už kelionę, jei pasirodytų, 
kad nėra globėjų, kurie jiems 
tą kelionę apmokėtų, žinoma, 
tų pinigų gali ir neužtekti, bet 
draugija tikisi, kad atsitinkant 
tokiam reikalui ji galės suras
ti rėmėjų, kurie tokių trumpa
laikiu paskolų draugijai pasko-

O .» jau pati »^kad j "He Walked By Night" 

ATVIRAS LAIŠKAS 
PĖKSTIESIEMS 

Dauguma iš tų 70 pėksčiųjų, 
kurie buvo užmušti Clevelan-
do trafike pereitais metais, pa
tys prisidėjo prie savo mirties. 
Trečdalis tų žuvusiųjų užmuš
ti einant skersai gatvę be jo
kio atodairumo ir nenuskirtose 
vietose. 

Kiekvieną metą arti 300,000 
motoristų gauna tikietus arba 
esti areštuojami už trafiko tai
syklių sulaužymą, kas yra svar
bi dalis vykdymo Clevelando 
trafiko saugumo programos. 

Tik trafiko tikietais daugelį 
motoristų pamokina kaip pri
silaikyti taisyklių, saugumui 
kitų žmonių. Ta programa su
mažino trafiko mirčių skaičių 
nuo 247 1937 metais iki 97 — 
1948 metais. 

Išsprendimui , trafiko taisyk
lių laužytojų problemos iš pėk
sčiųjų pusės Clevelando Polici
jos Departmentas rengiasi už
vesti griežtą taisyklių vykdymą 
ir pėkstiesiems. Kiekvienas po
licininkas žino, koks nemalo
numas yra areštuoti padorų, 
blaivų asmenį gatvėje, tačiau 
nėra kitokios išeities kaip tik 
tokia pamokinimui jo vengti 
trafiko sužeidimo ar mirties. 

^ Savo pačių saugumui, pėks-
tieji raginami savanoriai lai
kytis trafiko taisyklių! 

Cleveland Police Dept. 

ŽIAURUS "ANGEL" DALY-
VAUS IMTYNĖSE KOVO 1 

Jack Ganson parkvietė imty
nėms pragarsėjusį žiauru im-
tiką, Maurice Tillet, žinomą 
kaip "French Angel". Jis bu
vo išvažiavęs iš Amerikos, da
bar grįžo ir čia vėl dalyvauja 
imtynėse. Jack Ganson pasky
rė jam oponentą pragarsėjusį 
Clevelande Dr. Ed Meske, ir 
tos imtynės įvyks antradieni, 
kovo 1. 

Prie jų bus kitos imtikų po
ros: Don Eagle su Karol Krau-
ser; Wladek Kovalski su Jim 
Wright; Ronnie Etchison su 
Johnny Demchuk, ir Fred Bo-
zic su Don Evans. 

HIPPODROME 
tie, kurie paskola pa 
kaip tik pradės užsidirbti, kuo 
greičiausiai sugrąžintų. 

ĮSPŪDŽIAI Iš LIETUVIŲ 
SALĖS 

Pereitą šeštadienį į Vasario 
16-os paminėjimą apsilankiusie
ji Lietuvių Salėje daugumas 
sakėsi jau daugelį metų jos ne
matę. Visi dairėsi ir džiaugė
si, kad pagaliau vėl čia jaučia
si kaip namie. 

Visuotinė nuomonė, kad sa
lei "daug ko reikia". Reikia ir 
sceną patvarkyti, reikia deko
racijų vaidinimams parūpinti, 
reikia ir pačios salės grindis ir 
sienas valyti, dažyti... 

Tik kad jau, jeigu darys, tai 
kad gerai, gražiai padarytų, 
kad įėjus iš karto jaustumeis 
lietuviškon vieton įėjęs — to
kia daugumos nuomonė. Tiki
mės, kad naujas direktoriatas 
apie tai gerai pagalvos ir ge
rai padarys, neužmiršdamas, 
kad tie patys dažai iš vienų 
rankų išeina tik dažai, iš kitų 
— meno kūrinys. 

Lietuvių R.K.S. Aiw. 8 kp. 
rengia 

KORTA VIMĄ ir VAKARUS-
KAS 

šeštad., kovo-March 5, 1949 
Lietuvių svetainėje 
6835 Superior Ave. 

Auka 50c. Pradžia 8 v. v. 
Rengėjai kviečia visus atsilan

kyti. 

APDRAUDA AUTOMO®!-
LIAMS 

Ohio valstijos legislaturoje 
patiektas bilius, reikalaujantis 
įvesti visiems Ohio valstijos 
automobilių savininkams turė
ti priverstiną apdraudą. Tos 
apdraudos tikslas — kad auto
mobilio savininkas turėtų iš 
ko padengti kitiems automobi
listams ir šiaip įvairiais atve
jais padengti savo padarytus 
nuostolius. 

Kai kuriose valstijose auto-

Pirmiausia "T-Men", paskui "Ca
non City", o dabar Eagle Lion pa
tiekia mums nepaprastą filmą, pa
vadintą "He Walked By Night", ku-
Ji pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre trečiadienį, kovo 2. 

Veikalas paremtas Los Angeles 
Policijos Departmento daviniais, da
lykas einasi apie žiaurų žmogžudį, 
neturėjusį baimės nei gailestingumo, 
kuris per kelis mėnesius painiojo to 
miesto policijos pėdas. 

Veikale matysite jo veikimo budus 
ir priemones, kokių ėmėsi policija 
jo susekimui ir nubaudimui. 

To žmogžudžio rolę vaidina Ri
chard Basehart, jaunas, naujai pa-
siymintis artistas. Scott Brady vai
dina detektivo rolę, kuris žmogžudį 
sučiumpa. Prie jų vaidina eilS kitų 
gerų artistų. , 

D I R V A  "  

KUN. HALABURDA 
GYVENA FLORIDOJ 

Buvęs garsus Clevelando lie
tuvių Ibv. Jurgio parapijos kle
bonas kun. Halaburda, dabar 
jau arti 80 metų amžiaus, gy
vena kunigų prieglaudoje Flo
ridoje, keliasdešimt mylių at
stu nuo St. Petersburg miesto. 
Jis dar gana tvirtas vyras, nes 
pats savo automobiliu laikas 
nuo laiko nuvažiuoja aplankyti 
St. Petersburge ir kitur gyve
nančius lietuvius. 

Visi senesnieji Clevelandie-
čiai lietuviai atsimena garsius 
laikus, kuomet čia klebonavo 
kun. Alaburda. Jis čia turėjo 
ir priešų, bet ir dabar dar čia 
gyvena daugelis jo draugų. Su 
kai kuriais, bet visai mažai, jis 
dar susirašo. 

Apsilankydamas pas lietu
vius, kun. Halaburda pasižval-
go ir po lietuviškus laikraščius. 

St. Peterburge gyvena, bet 
pavandenyje, rezortų srityje, 
ir turi savo apartmentus ir ži
nomas Chicagietis vaistininkas 
ir rašytojas Antanas Tulys; jis 
čia apsigyveno su žmona ant 
visados. Jis ir dabar užsiima 
rašymu. A. Tulys prieš 10 
metų laimėjo Kauno Spaudos 
Fondo rašytojų premiją už sa
vo novelių knygą, "Aš Bučia
vau Tavo žmoną". 

St. Petersburge yra susikū
rus lietuviškų bolševikėlių ko
lonija. Ten jie turi porą savo 
kuopelių, kuriose savo tarpe 
tęsia komunistišką veiklą. Te
ko patirti, kad FBI žino tą jų 
lizdą ir Floridoje. Ten žiema-
voja ir iš Clevelando sulėkę 
lietuviai raudonukai. 

Kiti žinomi Clevelandiečiai, 
Verbelai, Norekai, Urbšaičiai, 
želviai, Marsh, Ruth, Daminai-
įčiai ir kiti apsigyvenę Miami 
tniesto apylinkėse. 

Lietuviai tremtiniai, įsijung
dami į Amerikos gyvenimą, pa
siekė jau ir Floridą savo dar
bais. Dailininkas Petras Kiau-
lėnas su savo žmona pagamino 
planus ir išstatė kelių dešimtų 
tūkstančių dolerių namus vie
nam Chicagos turtuoliui Clear
water miestelyje, netoliese nuo 
St. Peterburgo. K. 

RKO KEITH'E 10j>TH 
THEATRE 

šiame teatre matysite šias 
įdomias filmas: 

Feb. 27 Ūki March 1: "B. B. 
Chinese Venture" ir "Variety 
Time". 

Mar. 2 iki 8: "Adventures of 
Don Juan''6 su Errol Flynn. 

Vieta drauge gyventi 
MOTERIAI AR MERGINAI 

kreiptis telefonu SU 7517 

NAMŲ IR GĖLIŲ 
PARODA 

Antrus metus paeiliui, metinėje 
Greater Cleveland Home and Flower 
Show (Parodoje) Cleveland Public 
Auditorium, kovo 5 iki 12, Didžio
joj Arenoj bus perstatyta šeši puoš
nus gėlynų daržai, iš kurių namų 
statytojai gali pasinaudoti pavyz
džiams gėlynų įrengimui apie savo 
tiamus. 

šių gėlynų daržų įrengime daly
vauja šios didelės firmos: Gali Flo
rists and Greenhouses, C. Merkei & 
Sons Co., Hirt's Strongsville Green
house, Kurt O. Laubinger & Sons, 
Inc., Naumann Plant Co., ir Fred 
Schneider & Sons Co. 

Prie šitų gėlynų, bug dar Rožių 
paroda, kuri žavės kiekvieną. 

Prie to bus kitokių visokių įvai
renybių, iš ko lankytojai turės pro
gos pasimokyti ir pasigerėti. 

SEMI-BUNGALOW 
prie E. 185th Street 

arti P. N. P. šv. parapijos 
6 kambarių namas, puikiame 
stovyje, orig. savininkas. Vie
nas didelis miegkambaris apa
čioj, du viršuje; 1 karui gara
žas 50 pėdų lotas. $12,500. 
Vera Sulak KE 6275 (9) 

ISfS 

LIETUVIŲ SALfi JAU TURI NAUJUS 
DIREKTORIUS 

šį pirmadienį Lietuvių Salės 
Bendrovės šėrininkų susirinki
me buvo išrinkti salės direkto
riai: J. Baltrus, J: Brazys Jr., 
P. Chalko, J. Gužauskas, W. 
Green, A. Mockaitis, F. Orpse, 
J. Saukiavičius, A. Šimkūnas. 

Dauguma naujų direktorių 
jauni energingi vyrai. Tikrai 
negalima pasakyti, kad čia se
nimas neužleidžia vadovaujamų 
vietų jaunimui... 

* % 

Įvadas į rinkimus buvo ga
na triukšmingas. Vienas iš lig
šiolinių direktorių, žebrys, nu
siskundė, kodėl iš buvusiųjų 
direktorių "progresyviai" ne
įrašyti į kandidatų sąrašą. Sa
ko, "progresyvių sąryšis" turi 
13 organizacijų, jas išstumia-
te, tai salės biznis nukentės... 

Na, o kai "progresyvis" bu
vęs salės bendrovės pirminin
kas keletą metų visus lietuvius 
buvo išstūmęs iš savos salės ir 
užleidęs ją bingo lošimams, tai 
tas nieko? O antra vertus, di
rektorių rinkimai neturi gi nie
ko bendra su tuo, kam kada 
bus duodama salė... 

* * 

Buvo labai daug kalbų apie 
"legališkumą". Gaila tiktai, kad 
iš abiejų pusių "legališkumą" 
įrodinėjo plikais žodžiais, savo 
įrodymus stengdamiesi kuo 
garsiau pasakyti... O daug 
paprasčiau būtų atsinešti įsta
tymo ištrauką ir padėti juoda 
ant balto. Daug nereikalingų 
žodžių būtų buvę sutaupyta. 

* $ 
Kai vienas kalbėtojas pa

klausė žebrį, kas tai yra "pro
gresyviai", tai tas neatsilie
pė. .. Kažin kodėl ? 

• * 

Kilo klausimas, ar galima 
rinkti tokius, kurie nėra įrašy-
ti į kandidatų sąrašą, ar ne. 
Neįrašytieji įrodinėjo, kad ga
lima balsuoti už ką nori, tik 
įrašyti naujas pavardes. 

Susirinkimo dauguma šau
kia; mes išrinkom komisiją, ji 
mūsų vardu nustatė kandidatų 
sąrašą, mes kitų nepriimami 

Pirmieji šaukia; jūsų komi-
nelegališkai išrinkta, rei

kėjo šėrais balsuoti, ne rankų 
pakėlimu f 
.v Komisija sako: mes buvom 
išrinkti nominuoti kandidatus 
ir savo darbą padarėm. Direk
toriai mūsų darbą patvirtino. 
Mes parinkom pagal mus išrin
kusio susirinkimo reikalavimą 
— neįrašėm tokių, kurie dirba 
komunistų naudai, nes susirin
kimas priėmė tokį reikalavima 
i konstituciją! 

"Progresyviai" šaukia — ir 
konstituciją nelegaliai priėmėt! 

Na, ir taip toliau. 
Bet "progresyviai" tik skun

dėsi, kad jų neįrašė, tačiau pa
tys is savo pusės kandidatų nei 
is anksto, nei čia susirinkime 

prieš balsavimą, viešai nepasiū
l ė . . .  

Tai išej© \ginčas dėl tuščio 
męišo... 

• • 

Kai pradėjo rinkti balsus, tai 
žebrys ir Nemura pasišalinę į 
kampą pasidėjo visą pluoštą 
balsavimo lapelių ir ėmė rašyti. 
Reiškia "progresyviška" tvar
ka tokia: "draugai", jūs patys 
neišmanote, kaip reikia balsuo
ti, duokit mums įgaliojimus, 
mes už jus pabalsavome! 

* * 

Kai balsavimas jau buvo 
baigtas, tai vėl grįžo tas klau
simas — ar skaityti tuos bal
sus, kurie buvo paduoti už ne-
p e r s t a t y t u s  p r i e š  b a l s  a v i m ą  
kandidatus, ar ne... Daugu
mas tvirtina, kad dabar tai jau 
ir kalbos nebegali būti. Jeigu 
kas buvo nepatenkintas komisi
jos sudarytu sąrašu, tai galėjo 
prieš balsavimą pasiūlyti kan
didatus, bet kai niekas nepasiū
lė, tai tokių kandidatų ir nėra. 
Kaip čia dabar gali būti ren
kami žmonės, kurių niekas ne
parėmė ! 

Tada žebrys pasiūlo Nemu-
rą, Nemura žebrį... Vienas-
kitas sako, kad tai "nelegališ-
ka" — buvę direktoriai negali 
patys save siūlyti, turi kas 
kitas juos perstatyti. Persta-
tytojų nėra susirinkime... Bet 
iš viso jau per vėlu, nes balsai 
paduoti... Nutarė neperstaty-
tų kandidatų neskaityti. 

* * 

Kai pasJcaitė gautus balsus, 
tai visiems pasidarė aišku, ką 
ten žebrys su Nemura kampe 
rašė: Vienas "gavo" (t. y., sau 
įsirašė) 800 balsų, kitas 600... 

Susirinkimo pirmininkas pa
sakė : nutarėm neperstatytų 
neskaityti ir taip darom. Jeigu 
kas nepatenkintas, tegul krei
piasi į teismą! 

Išmintingi žodžiai... Ten iš
siaiškintų, kas legalu ir kas 
ne... 

Bet, sako, "progresyviai" ki
taip kalba: jeigu jūs mūsų taip 
nenorit, tai atmokėkit pinigus 
už šėrus! 

Dar išmintingesni žodžiai... 
Nes į'štikro, iš tų "le^ališku-

J»f 

mo" ginčų galima padaryti tik 
ilgą tampymąsi, o galų gale 
vis tas pats išeitų. Nes, kaip 
matyti iš paduotų balsų skai
čiaus, "progresyviai" susinešė 
šėrų gal kiek per pustrečio 
šimto iš 770. Taigi apie treč
dalį. Jei kitų dviejų trečdalių 
šėrų savininkai nenori "progre
syvaus bingo" lietuviškoje sa
lėje, tai galų gale' vis vien jie 
savo nutars, ar rankom, ar šė
rais ... Tai ko čia dar skery
čiotis ... 

* # 

Susirinkimas rekomen d a v O 
naujiems direktoriams atnau
jinti salę, kviesti lietuvį daili
ninką, kad salė būtų papuošta 
lietuviškais meniškais pagraži
nimais. Tuo reikalu rūpintis 
ir direktoriams patarti išrink
ta net tam tikra komisija. 
Sveikintinas nutarimas. 

S 

MARCH 5THRU12 
PUBLIC AUDITORIUM 

Hours: Sat. Mar. 5, opens 1 p. m. 
All other days, 11 a.m. to 11 p. nu 

A FEAST OF FLOWERS 
more radiant, more colorful... in 
settings more dramatic than everI 

• A gigantic woodland wonderland 
with tumbling waterfall. 

• Six prize-winning, competitive 
gardens of inspiring beauty. 

• Numerous dramatic settings that 
portray gracious living. 

• Three homes, inciudingV'House of 
Ideas," furnished and decorated. 

• Everything for the Home... from 
financing to latest finishing touches* 

• The popular "Green Thumb Court?* 
with larger display of garden equip* 
ment and materials. 

REGULAR ADMISSION 754 
ADVANCE-SALE TICKETS 504 

(including federal tax) 

Available at Retail Florists, Garden Clubs 
' and Burrows' Ticket Office 

"Tike Most Beautiful Show of the Yen" 
2ZBBSH3D 

I "~1 
ADV. V. J. PUGHER 
pagelbės jums išpildyti 

Income Tax 
šeštadienj visą dieną 

Šiokiomis dienomis—susitarus. 
822 Guardian Bid. MA 0527 
I 1 

JOE LUOBIKIS 
DIRBA NAUJUS RAKANDUS 

pagal užsakymą, 
senus ir sulūžusius 

perdirba ir atnaujina. 

Turi 35 metų prityrimą! 

8225 E. 14Gth STREET 
Tel. SK. 6861. (6) 

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

VIC'S CAS IS 
Wade Park at 71st Street 

BEST FOOD IN TOWN 
Air Conditioned Good Service 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

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

. ~ - , Dabar jau laikas nariamfc 
mobilių savininkams priversti- ir įsigyti naujas 1949 metų 
na apdrauda jau veikia. | korteles. 6835 Superior ave. 

r 
M. J. BEVERAGE 

1309 ADDISON R&. 

EX 3750 

FREE DELIVERY 

• 

Order BOCK BEER Early 

BEER — WINE and ALE 

Nori pagražinti savo j 
natrius? Sauk— • j 

K. ŠTAUPAS | 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. į 

Kambarių Popieriavimaa į 
Namų Maliavoj imas į 

16908 Endora Road į 
Telefonas: j 

KEnmore 8794. į 
Cleveland, Ohio 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADES? 
šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 
^MaaHaaaiaaiaaaaaaaiaaaaaaaiaaaaaaiaHaaaaaaaaiaaaaiaaaia* 

JONAS G. 
P O L T E K  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

111; i 111 m 11 n i • i; i m i 111 m i 11111; 11 i 111 n i; m : 1111111: ii ė ; m 11 i 1111:11111; 11111:111 n t; 111111111 e t f 

j  I .  J.  RAMAS .  JEWELER |  
§ Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę g 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

| Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, Žiedų, Laik- = 
I rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. S 
°iimmtm;mH;mimmniiMii»»mnnniiiiiininiimminniimimiiHiinniiiiiniiuŠi 
2iimiiiniiiiiiiiii;mimiii!iiimiiimiimiiiiiiiiiii!ii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!siiimiuiiiiim' 

f P J KERSIS 
5 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

3 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- S 
S kites | mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- S 
5 riuose apdraudos-insurance reikaluose. $ 5 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas s 
S garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. s 
^u»iiiinmiimiiiiiiiiiiniiiniiniiitiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiniiiiniiniiiiinnninninimti 

Telefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave, Cleveland 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

Ufkviečiamė Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 
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