
MŪSŲ 
VlSUOMENiJt 

Seimas tikrai lus 
gegužės 21 - 22 d. 

Galima suprasti, kad pereitą 
Šeštadienį, kai DIRVA pasiekė 
'^įkaity tojus, daugeliui turėjo 
Itilti "minčių perversmas", ka
da didžiojoje antraštėje pama
tė naują Tautinės srovės seimo 
datą. 

'Ypač, kad tą savaitę, kiek 
anksčiau spausdinamuose laik
raščiuose buvo nurodyta arba 
lįenoji — gegužės 1-2 dienos, 
iterba telefoniniame pasitarime 
lifumatytoji — gegužės 14 -15 
įdienos data. Tik perskaitę visą 
tu pasikeitimų eigą visi įsiti
kino, kad čia ne apsirikimas, 
Ičad dėl rimtų priežasčių seimas 
tikrai nukeltas į gegužės 21-352 
dienas. 

Pereitą sekmadienį New Yor
ke vėl i vyko seirrux rengėjų po
odis, kuriame adv. A. Olis 
smulkiai išdėstė visas aplinky
bes ir visi patvirtino nusista
tymą, kad seimas turi būti 
Saukiamas gegužės 21-22 die
nomis New Yorke. 

Didžioji dailės paroda, su ku
rios atidarymu norima sutap-
dlnti ir seimo laiką, tikrai jau 
yra pakeliui. Jau gauti iš New 
Yorko muitinės siunčiamų eks
ponatų sąrašai. Iš tų sąrašu 
matyti, kad paroda yra labai 
didelio masto. Dėl to parinkti 
jai tinkamą vieta nėra papras
tas ir lengvas uždavinys. 

Stengiamasi, kad parodai vie
ta būtų parinkta kuo tinka
miausia, kad ji galėtų būti tin
kamai perstatyta Amerikos vi-
ąyomenei. Kur paroda galės bū
ti įrengta, aiškinamasi šia sa
vaitę ir tikimasi, kad ateinan
čia savaitę jau bus ąa-
pešti parodos vietą. 

.į Dėl tos priežasties atideda
mas ateinančiai savaitei ir sei-
iflo vietos paskelbimas. Galimas 
dalykas, kad seimas bus New 
Yorker viešbutyje, o gal susi
darys patogios sąlygos seimą 
laikyti toje pačioje vietoje, kur 
bus paroda. 1 

Seimo dalyvių vakarienė įvyks 
gegužės 21 dieną, 6 vai. vak., 
bet jau ne New Yorker viešbu
tyje, kaip anksčiau buvo numa
tyta, o Knapp's Mansion, 554 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y., 
tai yra, ten, kur tą patį vakarą 
9 vai prasidės Nei Yorko Mote
rą Vienybės pavasarinis balius. 
Moterų Vienybės atstovės uo
liai dalyvauja seimo rengime, 
tad ir seimo dalyviams bus pui
ki proga kartu apsilankyti ir jų 
parengime... 

Plačiau šeinį klausim a i s 
skaitykite 4-me puslapyje. 
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Reikia vienos Maskva jau nori atsisakyti 
linu Berlyno blokados 

Mintys, tautines srovės seimui artėjant 

Klausimas, kodėl Amerikos 
lietuviai tautininkai neturi vie
nos organizacijos, tur būt, su
rūpina ne vieną dabar iš Euro
pos atvykstantį tautininką ... 

Į tą klausimą atsakant trum
pai — neturi todėl, kad ilgą 
laiką šios srovės veikėjai netu
rėjo savų specialių kovinių tik
slų. 

Nepriklausomybės laikais per 
kelioliką metų Lietuvos opozici
jos politinių srovių vienminčiai 
čia Amerikoje gal net aršiau, 
negu anie Lietuvoje, kovojo 
prieš tada Lietuvoje buvusį re
žimą. Ta kova jungė atitinka
mas sroves. 

Tautinės srovės veikėjų vien
minčiai iš Lietuvos nesikvietė 

Rašo K. S. Karpius, 
LVS sekretorius 

į talką vidaus politinei kovai, o 
prieš buvusią Lietuvoje tvarką 
jie čia nematė reikalo kelti di
delį triukšmą, kadangi matė Lie
tuvą kaip tik visokeriopai ky
lančią, žengiančią į gerovę. Kitų 
grupių keliamas triukšmas dėl 
Lietuvos vidaus tvarkos mums 
atrodė, mažų mažiausiai, "perr 

sūdytas", neobjektyvus, parem
tas grynai egoistiniais politinių 
grupių interesais. Mes prie to 
triukšmo neprisidėjom, nes ma
tėm Bietuvoje daug ir gerų da
lykų, o kovoti dėl Lietuvos da
lykų tada nebuvo reikalo. Taigi 
— neturėjom kovingos užduo
ties. Bet tik kovingi uždaviniai 
vienminčius tvirčiau jungia ... 

Tautine srove turėjo stiprię savo 
organizaciją 

1 Ameriką atvykusiems 
Lietuvi Tautinio 
Sąjūdžio nariams 

dar kartą pranešama, kad jų 
susirinkimas šaukiamas gegu
žės 21 dieną, New Yorke, toje 
pačioje vietoje, kur bus Tauti
nės srovės seimas. Kurie nega
lįs atvykti, prašomi savo ad-
fesus pranešti D. Adomaičiui, 
1537 Garfield St., Gary, Ind. 

VLlKo atstovų toli
mesnis maršrutas 

M. Krupavičius: 
Gegužės 1 d, — Detroite, 
Gegužės 4-16 d. — Chicagoje 

ir apylinkėse. 
V. Sidzikauskas: 

Balandžio 30 d. — Akron, Ohio. 
Gegužės Id. — Clevelande. 
Gegužės 5 d. — New Yorke. 
Gegužės 7 d. — Lawrence, 

Mass. ( ?) 
Gegužės 8- <3. —- Cambridge, 

Mass., t vai. p.p, ir Boston, 
Mass., 7 vai. vak, -

Gegužės 10 d. — Lowell, Mass, 
(?) 

Kai 1914 metų spalių mėnesį 
-- Pr~" Siookl^ne suiro Amerikos Lie

tuvių Seimas, tautininkai susi
rinko į kitą posėdį ir įkūrė': 
Lietuvos Gelbėjimo Fondą, Lie
tuvos Autonomijos Fondą ir 
Tautininkų Partiją, kuri 1915 
metų suvažiavime buvo pavadin
ta Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara. 

šioje organizacijoje susijungė 
daugumas tų Amerikos lietuvių, 
kurie savo patriotinio veikimo 
nenorėjo jungti nei su tikybi
niu veikimu, nei su socializmu. 
Jie tada stipriai susiorganiza
vo, nes reikėjo atsilaikyti prieš 
spaudimą ir iš vienos ir iš ki
tos pusės. Stipriai susiorgani
zavę, suvaidino svarbią rolę to 
laiko Amerikos lietuvių veiki
me. Iki 1918 metų surinko ko
vai už Lietuvos laisvę $85,000.00 
siuntė delegatus į Europą karo 
metu ir po karo, bendrai su ka
talikų organizacijomis išlaikė 
Washingtone Egzekutyvinį Ko
mitetą, kuris ėjo lyg ir Lietuvos 
Atstovybės pareigas ligi tikro 
Lietuvos pasiuntinio atvykimo 
ir tt. 

Per tą laikotarpi tautinės sro
vės veikimui vadovavo 1917 me
tais įsteigta Lietuvių Tautinė 
Taryba, kuri buvo visų šios sro
vės organizacijų ir fondų vir-

Kai tos Tarybos darbas Wa
shington pasibaigė ir ji buvo 
likviduota, tautinės srovės vi
sas veikimas vėl reiškėsi dau
giausiai per Amerikos Lietuvių 
Tautinę Sandarą. Joje tada va
dovaujantį vaidmenį turėjo as
menys, kurie vėliau, berods, vi
si iš tos organizacijos pasitrau
kė, arba, jei kurie formaliai 
dar ir priklauso, tai tik dėl se
nos tradicijos sentimento, bet 
veikime praktiškai nedalyvauja. 

Kas gi atsitiko su 
Sandara? 

Galima* tvirtinti, kad Sa'įda
rą sugriovė įnešimas į ją Lie
tuvos vidaus politikos. 

Kai Lietuvoje valdė kriščio-
nys demokratai, tai Amerikos 
lietuviuose atsiliepė daug atgar
sių dėl to valdymo, čia buvo 
kalbama apie valdančios parti
jos sauvaliavimus, apie sąžinės 
laisvės stoką, apie kunigų per 
didelį kišimąsi į politiką, apie 
"lašinių skutimo" istoriją ir tt. 
Reikia pripažinti, kad Sandaros 

sune. 

sluoksniuose prieš ano meto Lie
tuvos valdytojus krikščionis de
mokratus ne ką mažiau buvo ke
liama triukšmo, negu paskui tų 
krikščionių demokratų bendra
minčiai čia kėlė triukšmo dėl ki
tų valdymo... 

O kai 1926 metais Lietuvoje 
rinkimus laimėjo kairieji, ir 
dar kai tuo pačiu metu čia apsi
lankė vienas Lietuvos liaudinin
kų partijos delegatas ir aplankė 
daugelį svarbesnių Sandaros 
kuopų, tai ir čia susidarė nuo
taika, labiau linkusi į kairę. 

žodžiu sakant, liaudininkų 
partijos delegatas pasiekė to
kio tikslo, kad 1926 metų va
saros seime buvo priimtas dau
geliui labai netikėtas nutarimas: 
A.L. Tautinė Sandara Lietuvos 
reikaluose laikysis Lietuvos 
liaudininkų partijos linijos. O 
Sandaros laikraštis jau buvo 
anksčiau pavestas redaguoti as
meniui, kuris buvo žinomas, 
kaip linkęs prie socialistų. Tuo 
būdu Sandaros organizacijai bu
vo uždėta Lietuvos liaudininkų 
partijos, dirbančios koalicijoje 
su socialdemokratais, spalva ... 

šitoks Sandaros supartinimas 
daugeliui nepatiko. Bet buvo 
manoma, kad toks nutarimas, 
padarytas seime susidariusios 
atsitiktinės ir nedidelės daugu
mos, vėliau galės būti pakeis
tas. Liaudininkų politika ir jos 
sudaryta padėtis Lietuvoje, to
li gražu, ne visus žavėjo, o. ne
trukus žinios apie padėtį pradė
jo net jaudinti ir kelti susirū
pinimą dažnam patriotiškai gal
vojančiam lietuviui. 

Ir štai, esant šitokioms nuo
taikoms, įvyko Lietuvoje per
versmas. 

Mes, kurie nesistengiate "val
dyti Lietuvą" iš Amerikos, visų 
pirma matėme tame pašalini
mą pavojų ir kiekvienam patrio
tui nemalonių reiškinių, kėlu-

( Perkelta į 3-čią pusi. ) 

Maskva pasijuto pralaiminti 
"šaltąjį karą" Europoje. Berly
no blokada jie manė pasiekti to, 
kad Vakarų sąjungininkai pa
liktų Berlyną rusams vieniems. 
Bet Amerikos ir Anglijos avia
cija nustebino pasaulį savo pa
jėgumu: jau greit bus metai, 
kaip ji nugali rusų blokadą, oro 
keliu maitindama Berlyną. O 
kontroblokada prieš rusus tiems 
atsiliepė skaudžiai. Tuo metu, 
kada Vakarų Vokietija jau vi
sai baigia atsigauti, sovietų val
domoj Vokietijos daly padėtis 
darosi katastrofiška. 

Be to, Maskva labai susirū
pino, girdėdama, kad Vakarų 
Sąjungininkai jau baigia susi
tarti su vokiečiais dėl Vakarų 

Vokietijos Valstybė sudarymo, 
kuri žada būti aiškiai antikomu
nistinė. 

Norėdama vėl "sumaišyti kor
tas", Maskva jau siūlo atidary
ti kelius į Berlyną, kalba apie 
nusileidimus dėl pinigų tvarky
mo Berlyne, tik nori, kad būtų 
tuojau sušaukta keturių minis-
terių konferencija tartis visos 
Vokietijos reikalais. 

Kada iš Maskvos atstovų bu
vo pareikalauta tiksliau pasaky
ti, ko jie ištikrųjų nori ir su 
kuo sutinka, tai jie pradėjo gal
voti. 

Washingtone ir Londone i Ši
tą Maskvos manevrą žiūri at
sargiai ir, atrodo, negal v o j a 
lengvai pasiduoti ant meškerės. 

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

Gegužės 14 d. — Rockford, 111. 
Gegužės 15 d. —r Chicagoje. 

BALFo pirmininkas ii" 
vyko sveikatos pataisyti 

BALFo pirmininkas kun. dr. 
Juozas B. Končius, dalyvauda
mas Federalinės DP Komisijos 
konvencijoje Chicagoje sunega
lavo ir jo sveikata buvo tiria
ma šv. Kryžiaus ligoninėje, kur 
dr. Simonaitis nuėmė kordio-
gramą ir rado širdies defektus 
dėl persidirbimo. 

Gydytojo patariamas, kun. 
dr. J. B. Končius pertraukia vi
suomeninį darbą 2-ms mėne
siams ir išvykstaatostogų svei
katai pataisyti. . j 

Negirdėtai pigi knyga! 
700 puslapių tik 2.50 dol. 
Dėmesio lietuvių organizacijoms 

Šimtai pavienių žmonių užsisako LIETUVIŲ KALBOS VA
DOVĄ. šią knygą įsigyti ir turėti pravartu kiekvienai lietu
viškai parapijai, kiekvienai mokyklai, kiekvienos organizacijos 
kuopai, skyriui, kiekvienam lietuvių klubui, kiekvienai laikraš
čio redakcijai ir tt. 

Tenelieka nė vieno lietuvių organizuoto vieneto be savosios 
kalbos vadovo. Jis kiekvienam susipratusiam tautiečiui reika
lingas šiandien, o kuo ilgiau svetur gyvensime, tuo jis bus rei
kalingesnis. 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS tešviečia kiekvieno tąu 
tiečio ir kiekvienos organizacijos namuose. Paskubėkite užsi
sakyti, knyga jau spausdinama ir kiekvienam užsisakiusiam iš 
Europos bus prisiųsta betarpiai. 

Su didžia pagarba - J. AUDĖNAS 
Generalinis Įgaliotinis 

14 Townsend St., 
' > Boston - Roxbury, Mass. 

ANĄ SAVAITĘ, kurią netu
rėjome galimybės smulkiau pa
duoti pasaulinių įvykių santrau
kos, svarbiausias įvykis buvo 
karo atsinaujinimas Kinijoj. 

Kinijos vyriausybės atstovai 
negalėjo sutikti su komunistų 
sąlygomis, kurioms priimti ko
munistai net laiką griežtai nu
statė. 

Kai tas laikas baigėsi komu
nistų armijos pradėjo ataką, 
persikeldamos per Yangcės upę. 

Kinijos vyriausybės kariuo
menė gal negalėjo, o taip pat ir 
įsakymo neturėjo priešintis. Ji 
traukėsi ir užleido be kovos di
delius plotus, su daugeliu mies» 
tų, jų tarpe ir Nankingą. 

Komunistų kariuomenė ap
šaudė ir paskandino bei sužalo
jo keturis anglų laivus, žuvo 
kelios dešimtys anglų jūrinin
kų, o sužeistų priskaitoma per 
200. 

Iš Šanchajaus amerikiečių ir 
anglų laivai iš anksto pasitrau
kė, paimdami taip pat ir savo 
piliečius, kurie pasiskubino lai
ku į laivus atvykti. 

Grįžo į sceną ir čiangkaiše-
kas, kuris drauge su savo pa
vaduotoju, einančiu prezidento 
pareigas, paskelbė atsišaukimą 
kovoti su koministais iki galo. 

čiangkaišekas yra atvykęs į 
Šanchajų, kur rūpinasi miesto 
gynimu. Bet vis dėlto abejo
jama, ar tikrai miestas bus gi
namas. 

Galimas dalykas, kad visas 
pasipriešinimas prieš komunis
tus ateityje bus vedamas iš For-
mozos salos, kur čiangkaišekas 
dar prieš pasitraukdamas iš 
prezidento pareigų pergabeno 
apie tris ketvirtadalius Kinijos 
aukso atsargų, daug ginklų ir 
ištikimos kariuomenės. 

BALANDŽIO 22 
Gromyko kaltina amerikiečius 

ir anglus, kad jie steigia savo 
karines bazes Italijos koloni
jose. 

lyvavimą amerikiečio žurnalisto 
Polk jiužudyme. Kiti du komu
nistai už tą patį nusikaltimą 
nuteisti mirti, tačiau jie nėra 
sugauti. 

BALANDŽIO 23 

UN komisija neišdrįso nutar
ti siųsti tyrinėjimo komisiją į 
Vengriją ir Bulgariją dėl kardi
nolo ir protestantų kunigų nu
teisimo. Pasitenkino tik apgai
lestavimais, ir patarimais didžio
sioms valstybėms "aiškintis"... 

BALANDŽIO 24 

Rumunijoj, Bulgarijoj ir Ven
grijoj komunistai toliau varo 
tų kraštų valdytojų "apvaly
mą". Vyksta daug pakeitimų 
ir šalinami visi įtariami apsi-
krėtę "Titoizmu", tai yra, ne
noru aklai klausyti prižiūrėtojų 
iš Maskvos. 

BALANDŽIO 25 

Didelis pasipiktinimai! prieš 
komunistus kilo Anglijoje, ka
da jų vadai viešose kalbose ban
dė teisinti Kinijos komunistus, 
kurie užpuolė ir paskan d i n o 
anglų laivus. Policija turėjo 
jiems padėti pabėgti nuo minios 
užpuolimo. 

BALANDŽIO 26 

UN visuotinis susirinki m a s 
priėmė rezoliuciją, 36 balsais 
prieš 6, kurioje Sovietų Sąjun
ga apkaltinama laužanti UN 
charterį, neišleisdama išvažiuo
ti moterų, ištekėjusių už už
sieniečių. 

UN žaidžia rezoliucijomis dėl 
keliolikos moterų, bet tyli dėl 
milijonų žmonių... 

BALANDŽIO 27 

Maskva vėl leidžia gandus, 
kad ji esanti pasiruošusi tartis 
su Vakarais visais klausimais 
ir kad pats Stalinas norėtų as
meniškai susitikti su Trumanu 

Grakijoj« nuteistas iki gyvos 
galvos vienas žurnalistas už da-

ŠIOJE ŠALYJE 
MEDICINOS PAGALBA VI
SIEMS — tai yra svarbiausias 
klausimas, šiomis dienomis ati
duotas svarstyti kongresui. 

Prezidentas Trumanas siūlo 
įvesti privalomą sveikatos ap-
draudą, kuri užtikrintų nemo
kamą medicinos pagalbą beveik 
visiems USA gyventojams: dir
bantiems ir jų šeimoms. 

Pagal šitą planą, be atlygini
mo visiems turi būti užtikrin
tas gydytojo patarnavimas, 
vaistai, neišskiriant ir brangių, 
ligoninė iki 60 dienų, priežiū
ra namuose, dantų gydymas, 
girdėjimo pagalbiniai įtaisai, 
akiniai, kėdės ant ratų ir tt. 

Kiekvienas turėtų mokėti V/% 
% naujų mokesčių nuo savo 
uždarbio, ir tiek pat turėtų mo
kėti darbdavys. Kas verčiasi 
savarankiškai, tas turėtų mo
kėti 3 rr. šitas mokestis palies
tų uždarbius tik ligi $4,800 per 
metus. 

Senatorius Taft siūlo pla
ną be priverstinio apsidraudi
mo, be papildomų mokesčių. 
Pagal tą planą, tik už tuos, ku
rie negali patys apmokėti savo 
gydymo, turi mokėti federalinė 
ir vietinė valdžia. 

Senatorius Hill ir kiti siūlo 
planą, kuįrį remia gydytojų 
organizacijos. Pagal šitą pla
ną sveikatos apdrauda turi bū
ti tik savanoriška. Medicinos' 
patarnavimai, apmokami iš ap-
draudos mokesčių ir vietinės 
bei federalinės valdžios iždo, 
apriboti, tai yra, ne viskas būtų 
daroma nemokamai. 

Gydytojų Sąjunga laba! prie
šinasi Trumano planui, nes su 
tuo surištas dalinis gydytojų 
darbo suvalstybinimas. Nors 
Trumano plane ir numatyta, 
kad kiekvienas galės gydytoją 
pasirinkti ir gydytojas taip pat 
galės ne visus priimti, bet gy
dytojai tuo nepasitenkina. Jie 
tvirtina, kad politinė protekcija 
tada turės daugiau reikšmės, 
negu gydytojo gabumai ir ge
ras darbas. 

Tas pavojus, žinoma, yra, bet 
tai daug priklauso nuo visų ge
ros valios. Ir dabartinėje tvar
koje ne viskas gerai. 

Visuotinis medicinos pagal
bos užtikrinimas yra galimas 
tik privalomos apdraudos būdu. 
Kai neprivaloma, tai pas žmo
nes neužtenka susipratimo lais
vu noru tą reikalą tinkamai su
sitvarkyti. 

Anglijoj "socializuota medi
cina", nors valstybei ir bran
giau kaštuoja, negu buvo nu
matyta, duoda gerų rezultatų 
ir vis mažiau priekaištų besusi-
laukia. 

Ir Lietuvoj, nors valdžia bu
vo ir ne socialistiška, šiame rei
kale buvo panašiai daroma ir 
iki šiai dienai, greičiausiai, jau 
būtų buvę padaryta tai, ką Tn*» 
manas siūlo Amerikai pradėt! 
tik nuo 1951 metų. 

Amerikos oficialūs aamenys 
sako, kad niekas negali sulaiky

ti Vakarų Vokietijos valstyb§s 
įkūrimo, kaip jau yra sutarta. 
Bet patys vokiečiai, girdėdami 
Maskvos pastangas užvesti nau
ją derybų žaidimą, ima abejoti, 
ar amerikiečiai nepakeis sayo 
nusistatymų... 



D I R V A  

Waterbury klausia: 

ar gražios Lietuvos merginos? 
Paprašyto svečio įspūdžiai. 

Detroit, Mich,, Naujienos 

Kai Waterbury leidau trečią 
ar ketvirtą dieną, surado mane 
Mr. Fenny — prancūzų kalbos 
Mokytojas Crosby High School 

ir paprašė, kad aš ryt atei
čiau su paskaita j mokyklą. 

Pasiteiravęs, apie ką aš turė
čiau kalbėti, gavau atsakymą, 
jog jo klasei svarbu ne tiek tai, 
apie ką aš kalbėsiu, o tai, kaip 
aš kalbesiu. Girdi, ką nors apie 
Prancūziją ir prancūziškai. Ge
rai, kaip sutarta, taip ir pada
ryta. 

Nustatytą valandą abu su dr. 
Colney pasibeldėme į mokytojų 
kambarį. Mr. Fenny mus pasi
tiko su išskėstomis rankomis, 
pristatė visiems savo kolegoms 
ir ėmė pasakoti savo Įspūdžius, 
kaip jis mane sutiko traukinyje. 
O kai suskambėjo ženklas pra
dėti pamokas, buvau įvestas į 
didelę, beveik, prigrūstą klasę. 
Mat, dvi klases sujungė į vieną: 
berniukus ir mergaites. Neži
nojau, kaip jaustis: kaip pro
fesorius ... ar kaip mokinys ... 
Pirmą kartą mano gyvenime 
atsiradau prieš tokią auditori-

Peržvelgęs, pamačiau, kad 
mano klausytojai — jau nebe 
vaikai. Mergaitės — jau panos. 
15-18 metų; berniukai — jau 
beveik vyrai. Kai kurių mer
gaičių veidai jau buvo pažįsta
mi iš susitikimo traukinyje. 
Nuo jų ir pradėjau lengvu pasi
kalbėjimo stilium. Prisistačiau, 
1$ kur ir kaip čia atsiradau ir 
tuoj pat perkėliau visą klasę į 
Baltijos pakrantę. Pusę pamo
kos atidaviau Lietuvai, o antrą 
pusę — Prancūzijai. O bebai
giant prašiau klausti, kas jiems 
fAomu. f 

Porą minučių visiems' trūko 
drąsos. Ir trūko tik dėl to, kad 
prašiau klausti ne angliškai, o 
prancūziškai. Pagaliau vienas 
vyrukas šiaip taip sumezgė žo
džius paklausti, ar gražios Lie
tuvos mergaitės. Visi plačiai 
nusijuokė, o mane pastatė prieš 
sunkų uždavinį. Manau, atsa
kysiu sausai — nepatenkinsiu. 

— Ar nėra jūsų tarpe lietu
vaičių? — klausiu ir žvalgausi, 
katra atsilieps ir kaip ji atro
dys. Klasė sujudo ir visi ėmė 
ieškoti. .. žiūriu, kad kai kuriu 

akys nukrypo į vieną ramiai 
sėdinčią mergaitę. 

— Ar jūsų tėvai lietuviai? «— 
klausiu ją lietuviškai. 

— Taip, — ji man atsako. 
— O kaip jūa vadinat§gf 
— Lesek... ^ 
— Hm ... Lesek? Ar ne Les-

kevičiūtė ? 
— Taip. — vėl ji man atsako. 
Aha! čia aš ją ir pagriebiau 

atsakymui, ar gražios Lietuvos 
merginos. Toji atrastoji Lesek 
—Leskevičiūtė buvo tikrai gra
ži. Gražiai nuaugusi, labai sim
patingu veidu, vidutinio ūgio ir 
brunetė... Ach, manau, kad 
ji turėtų geltonas kasas — tai 
tikrai ji būtų geriausioji atsto
vė Baltijos jūros. Bet man ne
buvo sarmata atsakyti, kaip 
gražios Lietuvos merginos. 

— Va, jūs turite lietuvaitę. 
Sakykite, ar ji graži? 

— Jolie. jolie, tres jolie ... — 
girdėjosi iš visur balsai. O Les-
kevičiūtės veidelis po tokiu žo
džiu dar labiau iškaito. O kai 
aš jai paspaudžiau ranką — vi
sa klasė ėmė ploti. 

Daugiau klausimų apie Lie
tuvą nebuvo. Bet už tai apie 
Prancūzija —- ėmė piltis viso
kiausios rūšies. Vienas klausė, 
ar prancūzai geri katalikai. Ki
tas — ar gen. de Gaulle yra 
pats aukščiausias vyras Pran
cūzijoj. Dar kitas — ar ten 
daug komunistų. Mergai t ė s 
klausinėjo, ar gražus Paryžius, 
kokios ten dabar mados, ar visos 
m o t e r y s  t e n  d a ž o  n a g u s  i r . . .  
kodėl Napoleonas taip neapken
tė madame Stael. 

Valanda mums prabėgo, kaip 
žaibas. O kai ji pasibaigė ir 
jau ruošiausi apleisti klase, pri
ėjo dar du vyrukai ir pasisakė, 
kad ir jie lietuviai. 

— O kodėl jūs tylėjote, kai 
aš klausiau, ar yra lietuvių jū
sų tarpe? 

— Aš nežinojau, ar tu esi iš 
Lietuvos... — taip paaiškino 
vienas iš jų. 

"Ar tu matei Hitlerį" 
— Palaukite, aš jums paro

dysiu čia vieną lietuvį, — tarė 
Mr. Fenny, kai ėjome ilgu kori
dorium. Ir tuoj pat jis man 
pristatė vokiečių kalbos moky

toją lietuvį Kazlauską. Iš pra
džių maniau, kad tai koks nors 
DP, bet pasirodė vietinis wa-
terburietis. Kalbėjo lietuviškai 
beveik be akcento. Čia pat pa
tyriau, kad jis, ruošdamasis 
būti vokiečių kalbos mokytoju, 
vienus metus gyveno Vokietijo
je. Suradome greitai visokiau
sių temų. O kai jis sužinojo, 
kokiu tikslu aš į mokyklą atvy
kau, tai užsispyrė, kad ir jo 
klasėje padaryčiau paskaitą vo
kiškai. Sutikau ir sekančią va
landa jau stovėjau naujoj ir 
daug mažesnėj klasėj. Mokyto
jas Kazlauskas angliškai pri
statė mane ir davė man laisvę 
kalbėti, ka tik aš noriu. Pritai
kiau panašų būda. kaip ir pran
cūzų kalbos klasėje: pakalbčiau 
apie Lietuva ir anie Vokietija. 
0 po to įsitraukiau į klausi
mus. 

Vokiečiu kalbos klase buvo 
drąsesnė. Ypatingai daug klau
simu kėlė berniukai. Vienam 
rūpėjo žinoti, ar aš esu matęs 
Hitleri. O kai jį paklausiau, ar 
jis norėtų jį matyti, greit man 
atsakė: 

Oh, ja, ir pSsčias eičiau 
daiio" mailių pamatyti Hitleri. 

Kitas klausė, ar esu skaitės 
Mein Kampf, ir kaip atrodytų 

1 Amerika, jei Hitleris būtu karą 
į laimėjęs. Buvo ir tokių klausi
mų : katras gudresnis—Stalinas 

* AUTOMOBILIO NELAIMĖJE 
ŽUVO DU LIETUVIAI 

1 šeštadienio naktį, balandžio 
23 d., grįždami iš Toledo, Ohio, 
du lietuviai: Antanas Pech 
(Pačiauskas) ir Pranas Burch 
žuvo automobilio nelaimėje. Tur 
būt, užsnūdę nepamatė, kad 
ateina traukinys, užvažiavo ant 
bėgių ir automobilis su jais bu
vo sutriuškintas. Trečias kelei
vis stebuklingu būdu išliko gy
vas. 

Abu žuvusieji paliko šeimas: 
žmonas su mažais vaikais. An
tanas Pech buvo prasigyvenęs, 
čia gimęs lietuvis, turėjo mažą 
metalo dirbtuvėlę. Jis buvo mie
lai sutikęs savo giminaitį, jau 
prieš porą metu i mūsų miestą 
atvykusį tremtini Algirdą An-
driušį. Algirdas ligi šiu dienu 
dirbo dėdės įmonėje ir ši staigi 
mirtis jį nepaprastai skaudžiai 
nuteikė. Apie žuvusius maža 
žinių turime, nes jie su lietu
viais beveik nesusitikdavo. 

NELAIMINGAS BIJICKAS 
GERAI SUVAIDINTAS 

gerai atliko. Ir kiti veikale 
esantieji gerai vaidino, tUt j# 
rolės nebuvo svarbios. > 

Vaidinimu susirinkusieji bu
vo labai patenkinti. Ir labai ge
rai, kad šis jtfunųjų meno mė
gėjų būrelis atgaivino scenos 
veįkalus, kurie per paskutinius 
kelis metus buvo beveik pamir
šti. Veikale reikėjo ir dainuoti. 
Vaidintojai visi geri daininin
ką, net solistai parinkti. 

Po vaidinimo dar buvo lo
kiai Ir' veikė bufetas. 

5$ Už PIRMĄ KNYGĄ 

Vieną vakarą pas mus užsuko 
trys mūsų tautietės veikėjos: 
Magdelena Greivienė, Malvina 
Smailienė ir Agnė Abišalienė. 
M. Greivienė atnešė 2$ už kny
gą Red Terror Over Lithuania, 
kurią užpirkęs koks tai ne lie
tuvis, ir pareiškė: "Sakei DIR
VOJE, kad jau pirma knyga 
pažadėta nupirkti. O kiek už ją 
duoda?" Kadangi su pirma pir
kėja apie kainą nekalbėjome, 
tai ,ir Greivienei nežinojau ką 
atsakyti. Na ir numykiau — 

Sekmadienį, balandžio 24 d., i tur-r-r būt du doleriu. "Aš duo-
Amerikos Lietuvių Balso radio j du penkis už pirmą, kas dau-
klubo choro nariai scenoje su-įgiau?" Gerai, labai gerai! Pen-
vaidino įdomų veikala "Nelai-jkis dolerius Magdalena Greivie-

'nė, kas daugiau?! mingas Buickas". Vaidinime da
lyvavo: Helen Dailydaitė, Vic-
torija čepelionytė. Agota Juod-
snukaitė, Jonas Budrys, Jonas 

, -Paškauskas, Ralph Valatka ir 
ar Hitleris? Ar as esu buvęs Ado]fas Armaiis Vaidintojai 
Miunchene? Ar vokiečiai m^taĮ .. _;a Rimusių ir buvusi„ 
amerikiečius? Kiek laikuziratiJ tremtiniu Jie visi-veik§ har-
geram bėgikui perbegti is 
Frankfurto iki Berlyno? Ar vo-

Gegužės Pirmoji Detroite 
Atvyksta VLIKo pirmininkas £ prel. M. Krupavi
čius. — Detroito Lietuvių Organizacijų Centras 
rengiu prakalbų ir meno vakarą. — Smarkiai stu
miamas ALT aukų rinkimo vajus. — Detroitiečių 

susidomėjimas VLIKo pirmininko vizitu. 

Atmintina diena 

Gegužės Pirmoji šiais metais 
ryški ir įsidėmėtina Detroito 
lietuvių kolonijai. Tą dieną buv.! U 
Lietuvių Svetainės salėje pasi- j x 

g i r s  L i e t u v o s  H i m n o  g a r s a i  i r ^  
įvyks didelė lietuviško patrio
tizmo šventė. Ta diena skiriama 
Detroit lietuviu visuomenei su
sipažinti su Detroitan atvyk
stančiu Vyriausiojo Lietuvai 
Išlaisvinti Komiteto pirminin
ku prel. M. Krupavičium. Mes 
žinome, kad tai yra tasai VLI 
Kas, kuris susikūrė Lietuvoje 
žiaurių okupacijų metu. dirbo 
pasipriešinimo darbą okupan
tams, paaukojo dalį savo sąs- ka stambias sumas, būdamos už 
tato kacetų pragarui ir dabar, j mus mažįau skaitlingos. Palen-
i'n.i IninTrn r\ qtv» a!/T*Q f 1111 Ir^r'nionl/iivm on fnmic! f Qllf AlYiia 

M. Krupavičius 

kiečiai vyrai gerbia moteris? 

moningai ir gerai mokėjo savo 
roles. .>• 

Veikalas — keturių veiksmų 
Atsakinėjau jiems ir juokais (komedija. Juokų buvo užtekti-

ir rimtai, mėgindamas ir iš .iųjnaį yaidinime parodoma, kaip 
ištraukti nuomonę apie kai ku" viena panelė, gyvendama prie 
riuos klausimus. I turtingo dėdės, kuris jai nenu-

— Na, o kaip tu manai: ka-jperka autorpobilio, pastūmė į 
tras gudresnis — Stalinas ar galį rimtą kavalierių Joną už 

tai, kad jisi-. .važinėja tiktai for-
du, ir pasirinko neišmintingą 
Juozą tik todėl, kad tas turi 
Buicką. Bet vėliau Juozas su
daužė savo gražųjį Buicką, pats 
pateko j ligoninę, o Marytė ap-

paklausiau vieno 

AID OVERSEAS, INC. 
Neužmiršk padėt tremtiniui! 

4851 S. Ashland Avenue Chicago 9, iii. 
Aid Overseas, Inc., siunčia maisto siuntinius j vi^as 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 sv. cukraus 
1 sv. margarino 

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

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 N. 10—$6.80 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavot 
1 sv. šokolado 

Siuntinys Nr. 6—$2.80 
10 svarų cukraus 

Siuntinys Nr. 7—83.00 
10 sv. kvietinių miltų 

Siuntinys N. 10—$6.80 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavot 
1 sv. šokolado 

EKSTRA TAUKAI 
Siuntinys Nr. 23 
A. 8 sv. grynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $6.00 
C7 15 sv. grynų kiaulinių taukų $7.25 

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

Siuntinys Nr. 27 T— $6.30 
3 sv. margarino, 4 sv. cukraus, 2 sv. arbatos 

Siuntinys N. 19—$9.95 
1 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. marmelado 
4 x/-i sv. cukraus 
2 gab. tualet. muilo 

EKSTRA TAUKAI 
Siuntinys Nr. 23 
A. 8 sv. grynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $6.00 
C7 15 sv. grynų kiaulinių taukų $7.25 

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

Siuntinys Nr. 27 T— $6.30 
3 sv. margarino, 4 sv. cukraus, 2 sv. arbatos 

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąrašo. 

Miooooono<**)onooo»ot*3oo«o<****ioncw**)oi****io»ononc*a€ 

Hitleris ? W 
jų. 

— Selbstversta e n d 1 i c h ... 
Stalin, nes šis dar gyvas, anas 
jau — kaput. 

Bet kai kurie prieštaravo, 
purtydami galvas. Tada pasta-į sisvarsčius grįžo prie savo pir-
č i a u  k l a u s i m ą  b a l s a v i m u i :  a r  j m o j o  r i m t o  v a i k i n o  J o n o .  N o i S  
Hitleris gyvas, ar žuvęs. Baisa-, ir Forde važinėdama, jį^ taip 
vo ne visi, o rezultatai buvo to- pamilsta, kad tuoj už jo ište a. 
kie: šeši balsai už tai, kad Hit- Puikiai vaidino ir Marytės 
leris negyvas trys — kad gy- tarnaitė Klarisa (A. Juodsnu-
vas. Kadangi demokratiniame kaitė), kuri labai gudri, tikra 
krašte dauguma visados turi pleferka. Ji pamilsta policinin 
teisybę, tai padarėme išvadą, 
kad Hitleris yra miręs. 

Dvi valandas praleidęs Cros
by High School mandagaus ir 
•rerai išauklėto jaunimo tarpe, 
išėjau, tarsi pajaunėjęs. Su Mr. 
Fenny ir Kazlausku sutarėme, 
kad dar pasimatysim. 

ką. Marytei kur išėjus iš nam\j, 
ji vaišina savo policininką ge
riausiu Marytės maistu ir ge
riausia degtine. Pagaliau ir jie 
apsiveda. Policininko rolėje bu
vo Ralph Valatka ir ją labai 

M. Sims 

RADIJO" KLUBO VEIKLA 

Amerikos Lietuvių Balso ra 
dijo klubas stengiasi pailginti 
radijo programą, ši šeŠladienį 
per radijo pusvalandį kalbės dr. 
Pranas Padalskis, iš University 
of Detroit. 

GIMTUVĖS 

George ir Betty Dombrav^t, 
18715 Buffalo, minėjo savo gim
tadienius balandžio 17-tą. 

Mary Budginas minėjo gim 
tu ves balandžio 16-tą. x 

Nesenai minėjo gimtadienius 
radijo choristai: Delphine Ste
pan, Edvard Medonis ir John 
Paskauskas. 

NAUJAGIMIAI 
% 

Balandžio 16-tą Eugenijus ir 
Veronika Kolasinskiai (Bario-
niūtė) susilaukė sūnaus. 

Balandžio 22-rą Jonas ir Al
dona Stanevičiai (Žukauskaitė) 
susilaukė antro sunaus. 

M I R S  

Anna Chasonis, 61 metų, gyv. 
3945 C Street, Detroite, mirė 
balandžio 21-mą. 

-rjv-

jau laisvame demokratijų pa 
šaulyje tęsia kietą kova dėl 
Lietuvos Nepriklauso m y b ė s. 
VLIKe dalyvauja visos lietu
vių politinės grupės. Atvyku
sieji į USA VLIKo atstovai bu
vo priimti Valstybės Departa
mente kaip to Departamento 
svečiai. 

Todėl aišku, kad ii VLIKo 

ktyniaukime su tomis tautomis 
savo susipratimu, patriotizmu 
ir pasiaukojimu mūsų kenčian
čios tėvynės reikalams. Palen
ktyniaukime ir su kitų miestų 
lietuviais,' kurie irgi dažnai pra
lenkia mus savo aukomis. Juk, 
tiesa sakant, visam Michiganui 
ALT pasiūlytoji kvota, esant 
mums dosniems be rezervų, ga-

•pirmininko prel.» M. Krupavi -į«letų būti ir žymiai didesne. Tai 
čiaus detroitieč;ai laukia daromės matcfme iš kitų tautu pa-
naujų, dar iš n^!:ur nepatirtų, vyzdžio. O tuo tarpu išpildvki-
faktu atpasakojimo bei veiklos me šią neperdidžiausią kvotą. 
gairių nusakymo; kartu norė
dami pamatvti tą asmeni, kuris 

Čia ypatingai svarų gestą turė
tų parodyti mūsų biznieriai ir 

nepriklausomoje Lietuvoje pra- profesionalai; iš jų, kaip labiau 
vedė žemės reformos įstatymą. I prasikūrusiu ir ekonominiai pa-

Gegužės 1 d. detroitiečiams jėgių lauktina ir noro užimti 

S. BOSTON, MASS. 
GEGUŽĖS 8 LANKYSIS . 

V. SIDZIKAUSKAS 

POSTAS 

I ir II karo lietuviai v< 

NEW YORK, N. Y.'WilRorv rkykl?"• ?'fK ..fenai 
' į mums teko girdėti tokią įdomią 

ORGANIZUOJASI AMERIKOS! kalbą. Nors mūsų lietuvių čia 
LEGIJONO LIETUVIŲ ir ne per daugiausiai, ta proga 

buvo sudėta per 100 dolerių au-
etera- ^ Lietuvos išlaisvinimo reika-

• , i 
na i pasiryžo suorganizuoti stip-į 

Prieš kiek laiko DersitvarkS rų Ameri.kos LeKiiono lietuvil! Ietims laikrastis įdėjo parries fc|ek laiko persitvarke Tur_.o pon} susirinki.| veikslą, kur prel. Krupavičius 
:..nenkos Lietuviu Tarybos sky- ^ ,aikjnę valdvbę irjkalbasi su mūsų parapijos kle-

komisijas, j kuria pateko vete-jbonu Krauceviėium ir mū-
ranai Alexis, Voket, Vence,1 sų ALT skyriaus pirmininku 

Geriausias Žurnalas 

1IETUVIII m NAUJIENOS 
Paveiksluotas y 32-jų puslapių 

'ĘJž $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insfeigtos Gegužio 15, 1933. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
s 33S N. 6th Street Philadelphia 6, Pa. 

i CK *29 -JZm X3t cs ICK JC* ** 

rms Bostone. Vadovybė suda
ryta iš 16 asmenų, po 4 nuo vi
su keturių srovių. , 

Šį ketvirtadienį, balandžio 
28 d. 8 vai. vak. įvyksta dar 
vienas Tarybos skyriaus posė
dis, kuriame bus galutinai su
registruoti srovių atstovąj ir 
jų pavardės bus paskelbtos 
spaudoje, šiame posėdyje bus 
galutinai apsvarstyti ir rengia
mu prakalbų reikalai. Gegužės 
8 diena, sekmadienį, čia laukia
mas VLIKo Vvkd. Tarybos pir
mininkas V. Sidzikauskas. 

Ta dieną šaukiamas Bostono 
lietuvių visuomenės susirinki
mas Municipal svetainėje 7 vai. 
vak. ' 

Visi lietuviai kviečiami atsi
lankyti išklausyti svarbaus Si
dzikausko pranešimo. Po prane
šimo bus ir muzikinė programa. 
Įėjimas neapmokamas. 
S J. Kasmauskas 

ALT BOSTONO skyr. narys 

Garšva. Marma, Juknys, Beke-
ris, dainininkas Alekas Vasi
liauskas ir žurnalistas Klinga. 

Sekantis susirinkimas įvyks 
Brooklyno YMCA auditorijoj, 
179 Marcy Ave., gegužės 3 d., 
8 vai", vakare. Pakviestas kalbė
ti Kings Co. American Legion 
viršininkas Harvey apie Leg
iono idealus, siekius ir veiklą. 
Jis atsakys į legijona liečian-^ 
čius klausimus ir priims char-
tęrio narius. Lie. vet., norį įsto
ti ir jau įstoję į postą, būtinai 
turi dalyvauti šiame susirin
kime ir turėti Discharge popie
rius ar jų fotostatus. 

B. Balčikoniu bei sekretorium 
A. Liepa. 

Laikraštyje plačiai atpasako 
tas M. Krupavičiaus prakalbos 
turinys, kurios tema buvo "Ru 
sija ruošia karą". 

liks ilgai atmintina diena. 

Vakaras 

DLOC plakatai jau senokai 
stropiai platinami prie bažny
čių ir visuose lietuviškųjų or
ganizacijų susirinkimuose ir po
būviuose. Iš tu plakatu sužino
me, kad gegulės 1 d. buv. Lie 

pirmas eiles ALT aukų vajuje, 
kuris eina tėvynės gelbėjimo 
tikslui. 

Neužmirškime... 

kad skaitlingas atsilankymas į 
DI(P0 ^rengiamą gegužės 1 d. 
susirinkimą yra mūsų patrio
tizmo manifestacija, mūsų sė

tuvių Svetainėje, 5 vai. po pie-įnos tėvynės meilės įrodymas, 
tu įvyks iškilmingas prakalbų] Neužmirškime pakviesti savo 
vakaras su meno dalimi. Kalbės draugus, savo jaunąją kartą, 
prel. M. Krupavičius. Plakatuo
se telpa didelis M. Krupavičiaus. -
atvaizdas su jam būdinga poza 
kalbos metu. 

DLOC korespondentas 

PAIEŠKOJIMAS 

Meno "dalis""skilta pasirodyti Prašoma atsiliepti J u z ė  
populiariems Detroito solistams. MARTINYTĖ (po vyru pavardė 
dainininkams — jaunajai lietu-j nežinoma), kilusi iš Jurbarko 
viškojo Detroito lakštingalai, miesto, į t Ameriką atvykusi 
Valencijai Staoulionytei, užsi-| prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
tarnavusiam Detroite lietuvis- j žinantieji, kur gyvena, ar gyve-
kos dainos garsintojui, buv. Ra-j no ieškomoji, nors būtų ir mi-
dijo Choro ved. Jonui Valiukui, j rusi, malonėkite pranešti tik at-
Radijo Balso Choro dainininkų, vykusiai iš Vokietijos Marijai 
grupė pasirodys su savo reper- j Povilaitytei-Jarienei šiuo adre-
tuaru. žodžio kultūros menui su: Marija Povilaitytė-Jarienė, 
atstovaus Detroite gyvenantie- j 10 S Pulaski St. Baltimore 23, 
ji poetai: Alė Rūta Arbačiaus- Md 

kienė ir Jurgis Kastytis Gliauda. 
Meno programai pasibaigus— 

šokiai. Veiks rūpestingai pa
ruoštas gausus bufietas. Pra
džia — įsidėmėkit — lvgiai 

PADfiK*A 

Binghamton, N.Y. 
K>l.BĖ.IO M. KRUPAVIČIUS 

Čia lankėsi VLIKo pirminin
kas prel. M. Krupavičius ir lai-

DAYTON, OHIO 
NAUJI LIETUVIAI? 

Balandžio 21 dieną laikrašty
je Journal Herald buvo įdėtas 
vienos šeimos paveikslas su pa
rašu "Lithuanian Family reu
nited Here", Tai esanti lietuvių 
tremtinių šeima. Pasirodo, kad 
tai yra Golovinų šeima, šeimos 
narių vardai — Rostislav, Ser
ge j, Alex, Sonia... 

Gana sunku suprasti, kaip 
tie rusai pavirto lietuviais. Iš 

Po visų tremties išgyventų 
5 vai. po pietų. Įėjimas — n c. | vargų, atvykę į šį kraštą, reiš-

j kiame didelį dėkingumą už 
ALT aukų rinkinio vajos i  mums teiktą materijalinę-mora-

Detroitu! pasiūlytoji ALT Param% Vokietijoje ir pas-
kvota jau daugiau kaip 35r< 
yra išpildyta. Tačiau DLOC 

tangas dėl mūsų atvykimo 
ypatingai dėdėms - globėjams 

stengiasi, kad toji "kvota būtu! Katrynai ir Petrui Jarams, ady 
išpildyta 100'!. Tam reikalui,!^' Rūteniui, _P- Bikienei ir 

Rymams. Petras ir Marija 
MPAI 

vajui suintensyvinti paskutinia
me visuotiniame DLOC susirin
kime buvo išrinkti rinkėjai, ku
rie įsipareigojo lar.I:^ uamiesi po 
butus rinkti ALT, tai yra kovai . PARDUODAMAS ŪKIS 
už Lietuvos laisvę, aukų. Rinkė 
jų pavardės-buvo praneštos de- 50 akerių, šu gyvuliais, pa-
troitieciams per Lietuviu Radi- dargais, arkliais ir vištomis, 
jo Balso pusvalandį. Tai vis. Yra elektra, vieno aukšto šešių 
garbingi ir užsipelnę Detroito, kambarių namas, garažas, kiau-
veikėjai, kurie ir šiuo kart atsi- hjų tvartas, svirnas, vištinin-
sakydami nuo savo poilsio^ va- kas< Ant visų trobų' nauji sto-
landų. pasiėmę ant savęs tikrai gaj yra bėgantis vanduo, ga-
" ~ i  — -  -  -  n y k i o j e  .  t e k a  u p e l i s .  R a š y k i t e  

ar atvykite apžiūrėti. Atvažia
vę klauskite Charles Sherman's 

nelengvą uždavinį — rinktu au 
kas. Atsiminkime tai, kai jie 
lankysis mūsų namuose; kartu 
atsiminkime ir tą aukštą tikslą, piaCe. Rašykit: 
kuriam tos aukos skiriamos — 
ir duokime savo įplaukų dalį 
nesigailėdami. Atminkime dar 

, straipsnio nematyti, kur jie gi- j ir tai, kad kitos tautos skvo 
kė viešą prakalbą Woodrowįmę. Gal ir Lietuvoj... gyvybiniams reikalams suren-

Katherina Chutela, 

Route 1, Albion, Pa. 
(19) 
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Painus yra kelias i laisvę ••• 

JONAS MEŠKUmS 

Reikia vienos 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

7. O gyventi reikia... 
Grįžus į G., padėtis pasidarė daugiau negu 

beviltiška. Nors ir buvo žmonių užjaučiančių ir 
suprantančių mano padėtį, bet, patys vos pradė
ję kurtis naujose ir nieko gero nežadančiose ano 
meto Lenkijos sąlygose, negalėjo padėti. Rusų ka
rinei policijai nuolatos besilankant po butus, ma 
no užsibuvo j imas G. be darbo ir tuo pačiu be ga 
limybės įsiregistruoti policijoje, pasidarė pavo
jingas ne tik man, bet ir davusiems man laiki 
nę pastogę. Mano išmaitinimas taip pat buvo 
sunkiai pakeliama našta. 

Matydamas, kad diena po dienos bėga, ne 
atnešdamos jokių vilčių, ir supratus, jog ilgai
niui mano pasilikimas gali be juokų pasidary
ti įkyrus reikalas, nieko kito neliko, kaip eiti į 
stotį ir tegul traukinys veža mane ir mano be
viltiškumą, kur nori. Viskas buvo jau prakeiktai 
vistiek! 

Tai buvo nusivylimo ir pesimistinės nuotai
kos viršūnė po ištvertų dvejų metų koncentraci
jos stovykloje. 

Ankstyvą rytą, besiruošiant atsisveikinti su 
mano šeimininkais, kambarin įsirito Vladas, sto
vyklos likimo draugas, begrįžtąs iš savo nevy
kusios kelionės į Lietuvą. Grįžtant, apsilankęs 
pas senų laikų pažįstamus, kuriuos jis prisiminė, 

,kaip vilnietis, savo laiku daug važinėjęs po Len
kiją, prisikrovęs lagaminą lašinių, taukų ir kitų 

. gėrybių, vykstąs į tą patį mano nesekmingai ap
lankytą S. miestą, kur. jis susitaręs susitikti su 
dviem lenkais, irgi stovyklininkais, ten jau įsi
kūrusiais. Vladas sklandžiai kalbėjo lenkiškai. 
Jam ta kalba nebuvo tuo akmeniu, kuris^mane 
nuolat grasino traukti bedugnėn. 

Jam buvo savaime aišku, kad ir aš turįs 
vykti kartu su juo. 

Ar aš galėjau nesutikti su tokiu pasiūlymu, 
kaip iš dangaus atėjusiu? Dabar būsime bent 
dviese. Gyventi juk reikia! Tuo šūkiu pasida
viau likimui, tik šiuo kartu ne savo, o Vlado lai
me pasitikėdamas. 

Ir neteko apsivilti! 

8. Ai jau — valdininkas! 
Vlado draugai, nors ir lenkai, esamame re

žime patys jautėsi taip pat nesaugiai, kaip ir 
mes. Todėl jų patyrimas, draugiškas patarnavi
mas ir pilnas mūsų padėties supratimas ir ver
tinimas buvo mums neapsakomai didelis laimė
jimas. 

Zigmantas ir Henrikas, mums atvykus j S., 
jau turėjo užėmę keturių kambarių butą ir jau 
buvo lenkų įgaliotinio įstaigos valdininkai. Taigi, 
pastogę turėjome jau užtikrintą. 

Viena tik jiems visiems nepatiko, tai mano 
lenkų kalbos akcentas ir gramatika, kurios aš 
nebuvau girdėjęs ir matęs. Nuo pat pirmos die
nos buvau jų paimtas kaip reikiant "į nagą" ir, 
kaip nepriimtina bebūtų mano liežuviui lenkų 
kalba, turėjau pasiduoti jų spaudimui, kad tą 
mano liežuvį kiek pripratintų prie šnypščiančių 
lenkiškų godžių. 

Atėjo diena, kada reikėjo ir mums eiti įga
liotinio įstaigon užsiregistruoti ir gauti valdišką 
tarnybą. Mat, tokia jau buvo tvarka, kad atvy
kusieji j naująsias Lenkijai priskirtas Vokieti
jos sritis pradžioje visi buvo skiriami į valdišką 
etatą, jei tik nebuvai ūkininkas ar amatinin
kas.. Nieko kito neliko, kaip pasidaryti "liau
dies demokratijos pagrindais" valdomos "Len
kijos valdininku" Kartą priverstas pasidaryti 
"lenku", šiuo atveju tokio didelio sąžinės grau
žimo jau nebejaučiau. 

Įstaigon ėjom kartu su Vladu ir aš turėjau 
įdėmiai klausytis, ką jis atsakinėjo į anketą už
pildančios simpatigos lenkaitės klausimus. Atro
do, kad ne visai gerai išlaikiau pirmąjį egzaminą, 
nes panelė, besišypsodama, man pareiškus, kad 
gimiau Latvijoje, pastebėjo, jog iš mano kalbos, 
esą, matyti, kad nesu kilęs Lenkijoje... Ir tik 
po kurio laiko, skaitydamas tą mano anketą, pa
stebėjau, kad buvau įrašytas "vedusiu" ir gimi
mo data buvo kelis syk braukyta ... Turbūt, per
daug uoliai būsiu pasekęs Vladą!... 

Užpildžius anketą, reikėjo dar eiti pas įga
liotinio pavaduotoją asmeniškai ir būti dar jo 
apklausinėjamu. Aišku, kad tuo norėta siekti 
tam tikros "politikos" ir atrankos naujai atvy
kusiųjų tarpe, bet, kiek man teko patirti, pro 
tuos tikrinimus prasmuko ir už mane daug stam
besnių "žuvelių". 

Mano eilei atėjus stoti prieš tą naują "inkvi
ziciją", įgaliotinio pavaduotojas, karinėje uni
formoje, išėjo ir sužinojau, kad kelioms die
noms išvyksta į Varšuvą. Bet man jau nebeteko 
jo laukti ir reikalai vėl susiklostė kitaip, negu 
buvo tikėtasi: koridoriuje bestoviniuojant, pasi
ima mane už parankės toje aplinkumoje retai 
inteligentiškos išvaizdos vyras, Nusiveda į savo 
darbo kabinetą ir pareiškia, kad nuo šio momen
to, jei aš sutinkąs, galiu pasidaryti jo, prekybos 
referento, tarnautoju. Reikalingus formalumus 
jis pats sutvarkysiąs. Kaip vėliau paaiškėjo, tai 

būta turtingo Varšuvos grafo, netekusio yisų 
savo palocių ir dvarų, žinoma, ir titulų. Kodėl jis 
mane pasirinko iš minios kitų, taip ir neteko su
žinoti. 

Nors grafai tose sąlygose nebeturėjo jokio 
balso, tačiau mano naujasis šefas jautėsi be galo 
savarankiškas, todėl man jo pasparnėje ir buvo 
galima išsilaikyti net iki vėlyvo rudens. 

Nors lenkų kalbos moksle kasdien dariau di
delę pažangą, jei tikėti mano draugų kompli
mentais, tačiau ką nors rašant nebūčiau išlaikęs 
pradžiamokslio konkurencijos. Atrodė, kad to
kiomis sąlygomis pasidaryti valdininku yra sta
čiai akyplėšiškumas, tačiau ir čia leidausi veda
mas nematomos rankos, kuri jau ne vieną kliū
tį sėkmingai buvo pervedusi. 

Naujose pareigose pirmuoju mano darbu bu= 
vo: surašyti pagal rūšis mieste esančias krautu
ves. Taigi, įstaigoje teko labai mažai buvoti. Be 
to, pradžioje to surašymo teritorija siekė tik 
kelias miesto lenkiško rajono gatves, o likusią di
desnę miesto dalį lenkų administracijai draudė 
paliesti rusų karo komendantas — miesto "caras 
ir dievas". Tuo būdu, darbo beveik jokio nebuvo. 
Bet jam reikėjo pasiruošti. Pirmoje eilėje susi
rašiau lietuviškai visų rūšių krautuvių ir pre
kybos įmonių pavadinimus ir Vladas turėjo pa
daryti jų lenkišką vertimą. Su tokiu "žodynu" 
ir prasidėjo mano pirmosios darbo dienos. 

Pati "misija" — sudaryti krautuvių sąrašą 
— atrodė nekomplikuotas ir paprastas dalykas. 
Ir kada atėjo laikas, kai lenkų administracijos ga
liai buvo leista palaipsniui išsiplėsti po visą mie
stą,— aš, išvaikščiojęs visus užkampius, galėjau 
savo šefui patiekti ne tik švariai lenkiškai parašy
tą sąrašą, bet ir pats turėjau pilną toje srityje 
vaizdą, kas mano tolimesniam darbui turėjo labai 
didelės reikšmės. 

Rusų karinės valdžios kompetencijai į vie
tos administraciją siaurėjant (o tai vyko greta 
su likusių mieste gėrybių iščiulpimu), prasidėjo 
ir repatrijantų antplūdžiai. 

Kaip tyčia, daugiausia pradėjo atsirasti įvai
raus plauko prekybininkų, ar tokiais pasivadi
nusių, kurie iš centrinės ir rytų Lenkijos nualin
tų vietovių skubėjo užimti geresnes pozicijas 
nauji| biznio galimybių viliojami. 

9. Darbo fkarŠtyje. 
Vaikštinėjimą po miestą surašani; Krautu

ves laikiau savo pirmomis atostogomis po dve
jų metų vargo. O dabar prasidėjo tikrai įtemptas 
darbas. Biznieriams pirmoje eilėje rūpėjo ne pa
tys formalumai tvarkyti, bet pasirinkti geres
nėje vietoje ir geresnę krautuvę. O visa tai ži
nojau tik aš vienas. Tad ne tik darbo valandomis 
įstaigoje, bet ir gatvėje ir namuose negalėjau 
atsiginti nuo įkyrių klijentų masės. Noroms-ne-
noroms vienu laiku pasidariau mieste labai pa
geidaujama "asmenybė". Buvau stačiai už skver
nų tampomas ir viliojamas visokiausiais kyšiais, 
einančiais net iki įžulumo, kad tik iš manęs išga
vus bent vieną žodį, vedantį į šviesiąsias biznio 
padanges. Bekonkuruojančių pretendentų rung
tyniavimas, tikslu palenkti mano prielankumą, 
kainavo man be galo daug sveikatos ir nervų. 
Blogiausia buvo su pradedančiais į čia plaukti 
Vilniaus lenkais, pasižyminčiais ypatingomis 
pretenzijomis. 

Kiek jėgos ir sąlygos leido, stengiausi vi
siems įtikti ir būti paslaugus, tačiau mano griež
tas atsisakinėjimas imti kyšius, jų akyse mano 
orumo nei kiek nepakėlė. Priešingai — kaip vėliau 
iš savo buvusių klijentų patyriau, jie pagalvoję, 
kad buvau per išdidus ir neėmiau tik todėl, kad 
per mažai siūlę! žinoma, buvo ir padorių žmonių, 
kurie mane suprato ir kurie savo dėkingumą paro
dė tada, kai jis man buvo labiau reikalingas. 

Nepaprastame darbo įkarštyje praėjo vasa
ra. Miesto krautuvės jau ne tik kad buvo išskir
stytos, bet jų lentynos jau lūžo nuo prekių per
tekliaus. Nepaprastai aukštos kainos, neišlygin
tos visos Lenkijos mastu, didelė pinigų apy
varta žmonėse ir gyvas žmonių judėjimas padarė, 
kad mano nuvargę ir apšepę klij entai per ke
lis mėnesius virto išdidžiais biznieriais. 

Rudeniop, vasaros, karščiams pasibaigus, pa
sibaigė ir mano darbo įtampa. Likusias provin
cijoje krautuves užimti norinčių pasitaikydavo 
tik vienas kitas drąsuolis, nes lenkų gyvenimas 
telkėsi didesniuose miestuose, gi provincijoje dar 
vis siautė raudonieji "išvaduotojai . 

Įstaigoje darbo ir vėl pristigau, nes mano 
šefas, man su klijentais beplušant, spėjo pasida
ryti stambesnių biznierių dalininku, įstaigoje 
nemanė pasilikti ir todėl naujais darbais ar senų 
darbu sutvarkymu nei pats nesirūpino, nei savo 
tarnautojų nevertė biurokratizmu sirgti. 

Man atliko laiko pasivaikščioti po miestą, 
surandant vienokią ar kitokią "tarnybinę prie
žastį", ir, žvalgantis po pilnas krautuvių vitri
nas, džiaugtis savo darbo vaisiais... ^ . 

Nebūdavo dienos, kad nebūčiau pakviestas 
tai pas vieną, tai pas kitą biznierių, kurių u-
vau laikomas "savo žmogumi ir,gerai pavaiši
namas. . v . 

jjfprs ir privengiau, dėl aiskios priežasties, 
( Perkelta į 7-tą pusi. ) 

organizacijos 
( Atkelta iš 1-mo pusi.) 

sių susirūpinimą dėl Lietuvos 
likimo. Tuo tarpu tiems, kurie 
pasiskelbė einą koja į koją su 
Lietuvos liaudininkų partija, 
tas įvykis buvo lyg ir... jų pa
čių iš "Lietuvos valdymo" iš
vertimas. Susidarė nuomonių 
skirtumas, vertinant Lietuvos 
įvykius ir, reikia pasakyti, ga
na griežtas ir aštrus skirtumas. 

Tas skirtumas pasireiš k ė 
spaudoje. SANDARA drauge su 
NAUJIENOMIS, o vėliau ir su 
katalikų spauda, stojo griežton 
opozicijon prieš "Smetonos dik
tatūrą", prieš kurią iš įsibėgė
jimo dar ir šiandien tebekovoja. 

DIRVA ir J. O. Sirvydo tada 
redaguojama VIENYBĖ užėmė 
kitokią poziciją. Taip pat ir ano 
meto įtakingas sandariečių vei
kėjas dr. Drangelis, o su jais 
ir daugelis kitų sandariečių. 

Ano meto Sandaros vadovy
bė, laikydamasi nusistatymo, 
kad Sandaros organizacija turi 
remti Lietuvos liaudininkų par
tijos politiką, pašalino iš Sanda
ros J.O. Sirvydą, K.S. Karpių 
ir dr. K. Drangelį. 

Tikrumoje tačiau nuo Sanda
ros atsitraukė visa eilė veikėjų 
ir narių, kuriems toks griežtas 
susirišimas su liaudininkų par
tija atrodė nereikalingas ir ne
pateisinamas. Nors šie atsitrau
kusieji nenuėjo panašiu keliu ir 
nepasidarė Lietuvos tautininkų 
partijos "skyriumi", bet šito
se aplinkybėse savaime jautėsi 
turį iškelti ir tai, kuo Lietuvos 
gyvenime galima pasidžiaugti. 
Išėjo savotiškas "pareigų pasi
dalinimas" : kai kiti stengėsi 
kelti ir išpūsti, kas jiems Lietu
voje negerai atrdo, mes savai
me daugiau kreipėme dėmesio į 
tai, kas Lietuvoje gerai... Nors 
mes, kaip amerikiečiai, pratę 
prie amerikietiškos demokrati
jos, ne visi galvojome, kad su 
demokratiškumu Lietuvoje tik

rai viskas tvarkoj, bet tą reika
lą palikome nuošaliau —- tegul 
jie ten patys Lietuvoje tą susi
tvarko. O kad Lietuvoje buvo 
daug ko, kuo kiekvieno patrio
to širdis gali pasidžiaugti, to 
mes negalėjome nepripažinti ir 
negalėjome tuo nepasidžiaugti. 

Bet, kaip jau minėjau, šitose 
aplinkybėse mums nebuvo ko
vingo uždavinio. Kai kitos sro
vės, taip pat ir už liaudininkišką 
politiką stovinti smarkiai suma
žėjusi Sandara, kovojo už ati
tinkamų Lietuvos partijų rei
kalus, skundėsi ir aliarmavo dėl 
tų partijų tikrų ar gal kai kada 
i£ išpūstai nušviestų bėdų, mes, 
nuo suliaudininkėjusios Sanda
ros pasitraukusieji tautininkai 
daugiau tenkinomės tik infor
macija apie Lietuvą. Ta infor
macija buvo palankus stebėji
mas, kas darosi, bet ne kova. 
Kaip pirma minėjau, Lietuvos 
tautininkai neragino mūsų, kad 
mes čia stotumėm jiems į talką 
kovoti su opozicija. Teisybė, re
gis, net iš mūsų pusės buvo už
siminimų, kad gal reikėtų tą 
daryti... Bet Lietuvos tauti
ninkų vadovaujantieji asmenys 
tada davė suprasti, kad jie 
džiaugiasi mūsų palankiais ver
tinimais to, kas darosi Lietuvo
je, kad jiems malonus morali
nis ryšis su Amerikos lietuviais, 
atjaučiančiais patriotinius jų 
siekimus, bet kad, jų nuomne, 
Amerikos lietuviams tautinin
kams nepritiktų sekti kitų pa
vyzdžiu, tai yra, nepritiktų sa
vo rūpinimąsi tėvyne pakeisti 
į rūpinimąsi tik tos tėvynės vi
daus partinio — srovinio rung
tyniavimo reikalais. 

Taip esant, mes nuo partinėn 
kovon nuėjusios Sandaros atsi
traukusieji tautininkai reiškė-
me savo mintis per spaudą, bet 
nesukūrėme visos Amerik o s 
mastu organizacijos. 

Organizacijos pagal reikal 
Vis dėlto, esant Amerikoje 

šen ir ten veikėjų, kurie buvo 
šalininkai lietuviško veikimo, 
nesurišto su paskirų partijų 
veikimu, buvo jaučiamas rei
kalas ir tokios organizacijos. 

Ypatingai toks reikalas buvo 
juntamas, kai 1940 metais Lie
tuvą ištiko didžioji nelaimė. 

1940 metų rugsėjo mėnesį, 
kai Philadelphijje buvo sušauk
tas suvažiavimas įkurti fondui 
nukentėjusiems nuo karo lietu
viams šelpti, dr. Venciaus ir 
adv. Jurgėlos iniciatyva buvo 
bandyta įkurti Amerikos Lietu
vių Tautininkų Sąjungą. Buvo 
paruošti ir įstatai ir atliktas 
formalus steigimo aktas. Bet, 
matomai, sumanymas buvo iš
keltas per staigiai tarp žmonių, 
ne tam reikalui susirinkusių, 
todėl jią ir nebuvo iki galo 
įvykdytai. 

Vėliau susiformavo apie Bro-
oklyną Rytų Tautininkų Cen
tras, vėliau persiorganizavęs ir 
tapęs Amerikos Lietuvių Tau
tininkų Centru. Tačiau ir jis 
dėl daugelio priežasčių, žymia 
dalimi dėl didelių atstumų ir 
pasunkėjusių karo metu sąlygų 
suvažiuoti, liko daugiau New 
Yorko ir artimesnių apylinkių 
tautininkų centru. 

Kai susidarė Amerikos Lie
tuvių Taryba, kurios uždavinys 
buvo visų srovių Amerikos lie
tuvius jungti ir atstovauti žy
giuose už Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimąv joje dalyvavo 
iš pradžių ir tautininkų grupė. 
Bet, deja, ir čia, anksčiau įsi
siūbavusi kova už atskirų par
tijų interesus nustelbė Lietuvos 
nepriklausomybės reikalą... 

Į Ameriką atvyko Lietuvos 
prezidentas A. Smetona. Mums 
atrodė, kad, Lietuvai netekus 
nepriklausomybės, svarbus yra 
kiekvienas dalykas, kuris gali 
naudingai pagelbėti žygiuose už 

tos nepriklausomybės atgavimą. 
Mums atrodė, kad Lietuvos pre
zidento, kaip prezidento, žygiai 
tame reikale gali būti labai 
reikšmingi, ypač, kad Amerikos 
valdžia ištikrųjų, laikė jį Lietu
vos, nors laikinai nepriklauso
mybės ir nustojusios, preziden
tu. Mums atrodė, kad mes visi 
Amerikos lietuviai turime tokia 
proga pasinaudoti ir remti Lie-

ANKETA LIETUVIŠKUMO REIKALU 
(Prašom atydžiai perskaityti, apsvarstyti ir 

neatidėliojant atsakyti) 
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių tautinė sąmonė ir lie

tuvių kalbos vartojimas yra tokiame stovyje, kuris kelia rimto 
susirūpinimo. Tai būklei pagerinti reikia ir rimtų studijų ir 
rimtų priemonių. Tai ypač svarbu dabar, kai eina žūtbūtinė 
kova dėl lietuvių tautos išsilaikymo ir Lietuvos išlaisvinimo ir 
kai lietuvių tautos akys tuo reikalu yra nukreiptos į Amerikoje 
laisvai gyvenančius lietuvius. Bet tai dar ne viskas. 

Lietuvių tautinė sąmonė turi būti visur ir visuomet stipri. 
Juk lietuvių tauta yra ne tam, kad mirti, bet kad gyventi, kurti 
ir tuo būdu atlikti jai atitinkančią žmonijos gyvenime misiją 
Galop, jokia tauta negali abejingai žiūrėti į savo kamieno džiūs
tančias šakas. 

Visi šitie motyvai mus paskatino paruošti čia kartu spaus
dinamą anketą ir paprašyti visų geros valios lietuvių pareikšti j 
anketoj iškeltus klausimus savo atsakymus. Mes tikime,kad duo
ti atsakymai suteiks labai vertingos medžiagos šio reikalo tinka
mam sprendimui ir tuo būdu daug prisidės lietuvių tautos gyvas
tingumo palaikymui. 

šis klausimas yra svarbus, todėl į šią anketą prašome veikiai 
atsakyti ir grąžinti LIETUVIŲ KULTUROS INSTITUTO pirmi
ninkui kun. P. M. Jurui, 94 Bradford Street, Lawrence, Mas. 

LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTAS 

A N K E T A  
1. Kokioje būklėje, Tamstos nuomone, yra Amerikos Jungti

nių Valstybių lietuvių tautinė sąmonė ir lietuvių kalbos vartoji
mas? Geroj, blogoj atitaisomoj, blogoj neatitaisomoj ir tt. 

2. Kas turi imtis tos būklės gerinimo ir kaip? 
3. Koks vaidmuo šiame darbe atitektų seniau čia gyvenan

tiems lietuviams? 
4. Koks vaidmuo šiame darbe atitektų naujai atvykusiems 

lietuviams tremtiniams? 
5. Kitos tuo reikalu pastabos Ir pasiūlymai. 
Pastaba. Prašome šią anketą nusirašyti, duoti atitinkamus at

sakymus ir veikiai .siųsti Lietuvių Kultūros Institutui nurodytu 
adresu. 

si su Smetona, kaip su Lietuvos 
prezidentu ir pritarė tam, kad 
jis dirbtų Lietuvos išlaisvinimui, 
o mūsų politikai "bijojo", kad 
jo dalyvavimas tame darbe ne
pakenktų Lietuvos reikalui. 
Mes priėjome išvados, kad čia 
yra ne tiek baimė dėl naudos 
Lietuvos reikalui, kiek partinis 
siekimas "atsikeršyti" preziden
tui ir parodyti, kad čia dabar 
"mūsų viršus". O jeigu taip, 
tai čia jau būtų partijų iškėli
mas aukščiau už pačios Lietu
vos interesą ... šita aplinkybė 
privertė mus iš Tarybos tada 
pasitraukti. 

Šita aplinkybė paskatino mus 
įsteigti Lietuvai Vaduoti Są
jungą. Tuo būdu atsirado kita 
organizacija, kurioje faktiškai 
susitelkė didelis skaičius tauti
nės srovės veikėjų bei rėmėjų, 
tų, kurie nebuvo per daug su
žavėti Sandaros Lietuvos liaudi
ninkų partijos politikos rėmi
mu. Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
eilėse matėme nemažai ir tų, 
kurie net po Sandaros skilimo 

Vienam reiks apsivesti! 
- Kur? Kada? Kodėl? 
— Lietuvių salėj, gegužės 15! O kodėl, 

pamatysit, kai ateisit! 

tuvos prezidentą, ne kaip tam 
tikros partijos, ne kaip tam tik
ros politikos žmogų, bet tiesiog, 
kaip Lietuvos prezidentą. Ne 
tam remti, kad būtinai jį su-
grąžintumėm j prezidento pa
reigas, o pirmoj eilėj tam, kad 
Lietuvai nepriklausomybė būtų 
atgauta. / 

Tačiau liletuvos buvusių opo
zicinių partijų "veidrodiniai 
atspindžiai" Taryboje pagalvojo 
kitaip. Jie užsimerkė prieš A. 
Smetonos turimo formalaus pre
zidento titulo naudingumą Lie
tuvos nepriklausomybės reika
lui. Jie tvirtino, kad Smetonos, 
kaip "diktatoriaus", dalyvavi
mas kovoje už Lietuvos laisvę 
galįs būti net kenksmingas Lie
tuvos reikalui... 

Mums atrodė, kad šita taria
ma kenksmingumo baimė yra, 
mažų mažiausiai, noras pasiro
dyti "katalikiškesniais už patį 
popiežių", arba "demokratiškes-
niais už patį Rooseveltą". Juk 
Rooseveltas matėsi ir kalbėjo-

buvo Sandaroje pasilikę ir ku
rie formaliai dabar tebėra jos 
nariai. 

Į LVS veikimą įsiliejo ir žy
mi dalis Atlanto pakraščiuose 
gyvenančių tautininkų, forma
liai dalyvaujančių bei nedaly
vaujančių Amerikos Lietuvių 
Tautininkų Centro veikime. Bet 
anoji organizacija pasiliko. 

Kai buvo sumanyta daryti 
didesnių propagandinių žygių 
išpopuliarinti Lietuvos klausi
mui Amerikos visuomenės įta
kinguose sluoksniuose, buvo su
šauktas specialus seimas. Tas 
seimas, prisitaikindamas prie 
karo meto reikalavimų, sukūrė 
specialų nuolatinį organą, pa
vadintą Amerikos Lietuvių Mi
sija. Vienas ir kitas Misijos 
seimai ir kiti jos žygiai sujungė 
ir įtraukė į darbą tiek daug ir 
stiprių lietuviškų jėgų, kiek 
pradžioje nei patys organizato
riai nesitikėjo.-

Užtenka pažvelgti f tų seimų 
sąstatus, į atliktus darbus, kad 

įsitikintum, jog ta "mažutė 
grupelė" pasirodė su svoriu, vi
sai drąsiai  besilvginančiu su...  
visų "didžiųjų srovių" bendru 
svoriu. 

Bet visi šitie organizuoti vie
netai, sukurti pagal dienos rei
kalą, nesujungė visų tų veikėjų 
į vieną aiškią organizaciją. Ir 
tai yra, reikia pripažinti, ne
mažas nuostolis mūsų visuome
niškame veikime. Dėl to dauge
lis lietuviškam veikimui labai 
reikalingų jėgų lieka tinkamai 
nepanaudotų, išsiblaš k i u s i ų. 
Tarp kita ko, tas duoda progos 
kai kam kalbėti, kad... jokios 
tautinės srovės nėra, o jeigu ji 
yra, tai ji yra nebent tik San
daros organizacijoje ir tt. 

Ištikrųjų, kaip minėjau, ligi 
1926 metų Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sandara ir buvo tikro
ji Amerikos lietuvių tautinės 
srovės organizacija. Ar galima 
sugrįžti į seną padėtį — yra 
kitas, atskirai svarstyti n a s 
klausimas. Tuo tarpu yra taip, 
kad prie Sandaros dar tebėra 
kažin kaip savaime prilipęs 
liaudininkų ženklas. Gal būt, ne 
visi ir tie, kurie iš tradicijos 
tebepriklauso Sandarai, laiko sa
ve surištais su liaudininkiška 
politika. Bet tai jau yra jų pa
čių reikalas apie tai pasisakyti. 

Mes, kurie nesutikome susi
rišti su liaudininkų partijos po
litika, formaliai nesusirišome ir 
su jokia kita Lietuvos partija, 
nesusirišome ir su Lietuvos tau
tininkų partija. Mes, Amerikos 
lietuviai tautininkai, nelaikome 
savo prievole visu 100% girti 
tą, kas Lietuvos tautininkų bu
vo daroma Lietuvos vidaus po
litikoje. Bet Lietuvos tautinin
kų mintys apie didžiuosius, pa
grindinius tautos reikalus, min
tys, kurias randame lygiai Sme
tonos, lygiai Tumo-Vaižganto, 
lygiai Kudirkos, lygiai Mairo-
nies ir net žymia dalimi šliupo 
skelbtose idėjose — šitos min
tys yra mums artimos, mes jo
mis gėrimės, mes jas sekame 
ir šita prasme esame bendra
minčiai su Lietuvos tautinin
kais, šiuo metu organizuotais 
tremtyje, iš dalies pas mus at
vykstančiais ir į mūsų veikimą 
įsiliejančiais. šito minties ben
drumo mes neslepiame, o juo 
galime tik pasididžiuoti. Nes 
jis liečia didžiuosius tautinius 
reikalus, o ne vidaus politikos 
smulkmenas, kurios ypač da
bar maža teturi aktualumo. 

(Bus daugiau) 

I 

,% 

Ą 

d 

. * #'"'4 

'$1, 

"si 

itdbiks 



V A M f (t 

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

SEIMO BELAUKIANT 
MORS Tautinės srovės seimas ir atidėtas trims savai-

tems, bet tos savaitės prabėgs taip greit, kad jau 
šiandien galima jaustis, jog seimas čia pat. Tad laikas 
sustoti ties klausimais, apie kuriuos reikia pagalvoti 
ne tik tiems, kurie tikisi seime būti, bet ir tiems, kurie 
negalės jame būti. Net ir negalėsiantieji jame būti gali 
savo mintis iš anksto seimui patiekti ir tuo būdu daly
vauti tų klausimų apsvarstyme. 

* * 

yiena organizacija, ar esamų organizacijų federacija? 
— štai vienas iš tokių klausimų, kuriuos seimas tu

rės išspręsti, tvarkydamas jėgų surikiavimą ateities 
veikimui. 

Atsakant į tą klausimą, rodos, geriausiai tiktų va
dovautis tokia mintim: daugiau energijos veikimo už
daviniams atlikti, mažiau — organizaciniams formalu
mams. 

Jeigu taip, tai sprendimas būtų už vieną organiza
ciją, su viena centro valdyba, vienu iždu, viena centro 
raštine ir, žinoma, su vienodai susitvarkiusiais skyriais 
atskirose veikimo vietose. 

Tada susitaupytų daugiau energijos ir laiko nuo vi
sokių "procedūros", "kompetencijos" ir kitokių nepro
duktingų klausimų aiškinimosi bei sudėtingo susira
šinėjimo. O tai kaip tik ir yra svarbu, kai siekiama 
tik&Iuigesnio susirikiavimo. 

# * 

Koki turėtų būti Tautinės srovės santykiai su ne Ame
rikos lietuviais? Šis klausimas gali kilti ypač są-

ryšyje su mintim, kad šios srovės organizacija nesiren
gia būti "foreignerių" organizacija. 

Ar iš to reikia daryti išvadą, kad bus atsiribota nuo 
visų lietuviu, negyvenančių Amerikoje? Ar organizacija 
saugosis paliesti reikalus, kurie nėra čia gyvenančių lie
tuvių tiesioginiai reikalai? 

Jeigu taip būtų, tai iš veikimo uždavinių būtų iš
brauktas bet koks atsiminimas apie tėvynę Lietuvą, 
dalyvavimas kovoje dėl Lietuvos laisvės, dalyvavimas 
tremtinių gelbėjimo darbuose ... 

Tuo tarpu šitie uždaviniai minimi, kaip vieni iš 
svarbiausių. Tiesa, pabrėžiamas susirūpinimas ir čia 
gyvenančiu lietuvių lietuviškumo išlaikymu, jų reikšmės 
šiame krašte pakėlimu. Bet gi, galų gale, lietuvių lie
tuviškumo išlaikymas čia .ar nėra pastangos išlaikyti jė
gas, kurios galėtų ir ateityje pagelbėti Lietuvai? 

Pabrėžimas, jog Tautinės srovės veikimas nemano 
būti "foreignerių" veikimu, visų pirma turi tokią pras
mę, kad jame nenumatoma dalyvavimo Lietuvos vidaus 
politikoj, vis vien, ar toji politika būtų vykdoma pačio
je Lietuvoje, ar ji laikinai reikštųsi kitur. "Vidaus" po
litika čia suprantama paskirų politinių grupių rungty
nės dėl Įtakos Lietuvos valdymui. 

Kur yra tiesesnių kelių j Lietuvos laisvę ieškojimo 
ar kreivų išvengimo reikalas, ten net ir Amerikos pilie
čiams lietuviams nėra pamato nutylėti savo nusista
tymą. O kur yra klausimai, kaip lietuviai laisvoje Lie
tuvoje turi ar turės tvarkytis, ten Amerikos lietuvių 
tautinė srovė nemano nei kitiems duoti nurodymus, nei 
pagal kitų nurodymus vienokią ar kitokią Lietuvos vi
daus politiką remti. 

Bet tai nereiškia, kad reiktų užsidaryti nuo bet 
kokio bendradarbiavimo su kitur organizuotai veikian
čiais tautiečiais, užsidaryti nuo mintimis pasidalinimo 
ar net savitarpinės paramos, ypač tarp panašiai tautinį 
veikimą suprantančių lietuvių, gyvenančių bet, kuriame 
pasaulio kampe. 

* * 

|^ą reiškia seimo sujungimas su lietuvių dailės paroda? 
Kodėl net seimo laiKas derinamas prie parodos ati

darymo? Argi paroda yra svarbesnė už seimą? 
Prie šių klausimų būtų galima ir dar vieną pri

jungti: kas svarbiau — sumanymas, ar vykdymas? 
Atsakymas tinka visiems šiems klausimams: be su

manymo negali būti vykdymo, o be vykdymo sumanymas 
neturi vertės... 

Seimas, tolimesnio veikimo suorganizavimas ir jo 
programos užsibrėžimas yra sumanymas. Be jo — jokio 
veikimo negalėtų būti. Tai yra pamatas. 

Lietuvių dailės parodymas Amerikos visuomenei — 
yra vykdymas vienos dalelės tų uždavinių, kuri# užsi-
brėžiarni vykdyti, kuriems rikiuojamos jėgos. 

Yra be galo svarbu Amerikos visuomenėje Lietuvos 
ir lietuvių tautos vardą iškelti visame jo vertingume. 
Lietuviškos dailės platus parodymas yra viena iš prie
m o n i ų  t a m  t i k s l u i  p a s i e k t i .  P r i e m o n ė  g e r a ,  p a j ė g i ,  g a - i  

linti daugiau lietuvių tautai tinkamą pagarbą iškovoti, 
negu vien propagandiniai straipsniai ar prakalbos. 

Tikslas svarbus, priemonė jam siekti ne kiek
vieną dieną pasitaikanti.. Reikia padaryti viską, kad ji 
neliktų mažai pastebėta ir neįvertinta. 

Parodos atidarymo jungimas su seikiu suteiks pa
rodai daugiau iškilmingumo ir daugiau reikšmės. Taigi 
čia nėra klausimo — kas svarbiau. Visam ateities dar
bui seimas yra nepaprastai svarbus, bet seimas lietuvių 
tautos vardui Amerikos visuomenėje kelti mažai ką gali 
padaryti- Paroda — gali. Paroda sujungta su seimu --
daug daugiau gali. O mūsų tautos vardą kelti Ameri
kos visuomenėje reikia visais atžvilgiais. Tai svarbu 
lietuviams čia, tai svarbu ir Lietuvai. 

Lietuvių dailės parodos atitraukimai j Ameriką yra 
ne žodžiais, o faktu pavaizdavimas bent dalies to vei
kimo, kuriam jėgas sustiprinti renkasi šis seimas. 

KVAILA SISTEMA? 
Winston Churchill, nesenai 

kalbėdamas apie reikalą suda
ryti Europos Sąjungą, tarp ki
ta ko pasakė, kad kvaila atski
ru valstybių sistema pagimdė 
perdėtą nacionalizmą ir dide
lius militarinius kaštus. 

žinoma, jeigu pasaulyje ne
būtų atskirų valstybių, būtų tik, 
anot Hitlerio, "vienas pasaulis, 
viena valstybė, vienas vadas", 
tai, rodos, nebūtų su kuo ka
riauti, nerdkėtų ir kariuome
nių laikyti, nereikėtų ginkluo
tis. Tik kažin? - ' . * 

Bet... Juk if dabar toje pa
čioje valstybėje kartais būna 
nesutikimų. Jei ne karas, tai 
revoliucijos vyksta, o iš jų ir 
vidaus karai pasidaro. Pažiū
rėkim, kas darosi didelėje Ki 
nijoje ir mažoje Graikijoje! Kas 
darėsi ir kas dar gali atsitikti 
Ispanijoje! Kas nuolatos atsi
tinka Pietų Amerikos valsty
bėse ! * ' 

O va, ir šis kraštas — USA 
— taip pat savo laiku turėjo 
vidaus karą. 

Taigi klausimas, ar tai jau 
ta "kvaila" atskirų valstybių 
sistema yra vienintele karų 
priežastis. 

Dabartinis USA kraštas sa
vo laiku buvo Britų Imperijos 
dalis. O vis dėlto kilo karas tarp 
šio krašto ir Anglijos ir šis 
krašta^ tapo ... atskira valsty
be. Ar tai kvaila, ar ne, sunku 
pasakyti.. f 

Yra pasaulyje ir kitų pana
šių "kvailų" dalykų... Jei žmo
gus neturėtų tokio "kvailo" da
lyko, kaip... pilvas, kurį rei
kia kasdieną po kelis kartus 
pripildyti — kaip sumažėtų 
pragyvenimo išlaidos, kaip su
mažėtų žmonių rūpesčiai, kiek 
atsimestų darbo! 

O jeigu dar nereikėtų ir to
kių "kvailų" išmislų, kaip ap
sirengimas, kaip patogūs namai, 
visoki paskutiniais laikais iš
rasti Įtaisymai — šaldytuvai, 
elektrinės virtuvės, radijo, te
lefonai, automobiliai — dar ma
žiau būtų bėdų, mažiau rūpes
čių, mažiau darbo ... 

Jeigu nebūtų tokio "kvailo" 
apsireiškimo, kaip ligos ar 
reikėtų dabar Amerikos Kon
gresui galvą laužyti, kaip čia 
sutvarkyti žmonių gydymą, ar 
reikėtų Amerikos gydytojams 
milijonus leisti kovai su Tru-
mano sumanymais ? Tada gy
dytojų išviso nereikėtų ir tos 
bėdos nebūtų ... 

Bet visi toki "kvaili" daly
kai pasaulyje yra... Ir nega
lima nutarti  juos panaikinti,  

Paklauskit Bimbą 

"Laisvė" skelbia, kad galima 
išsirašyti Washingtone Sovietų 
ambasados leidžiamą žurnalą 
"USSR Information Bulletin". 
Iš skelbiamo turinio matyti, kad 
jame daug rašo apie Rusijoje 
esamą "rojų". 

Man labai įdomu, ar Ameri
kos ambasada Maskvoje irgi 
leidžia tokį biuletenį ir, svar
biausia, ar Rusijos gyventojai 
gali sau tokį biuletenį išsirašy
ti? J. &, Brooklyn, -H. Y. 

Jei norit, galit ir Paleckiui 
t ikėti. . .  

"Vilnies" 96-me numeryje di
delis žemės ūkio specialistas... 
Justas Paleckis rašo: "Kolek
tyvinių ūkių santvarkos pra
našumai prieš individualinį ūki
ninkavimo būdą neginčytini". 

O tos pačios "Vilnies" 97 
numeryje kaž koks amerikie
tis "Senis" rašo: "Kiekviena 
moteris savo virtuvėj jaučiasi 
100 sykių geriau, negu bendroj" 

Katram dabar tikėti? 
M. D., Chicago, 111. 

Išrūgų "sriovė" 
štai kaip mūsų SANDARA 

kalba apie tautinės srovės sei
mą: "Pabaigoje šio mėnesio 
šaukiamas New Yorke "Tauti
nės Sriovės Seimas" atrodo taip 
pat misteriškas ir keistas, kaip 
ir pirmiau. Trys tautininkų gru
pelės, kurių bendras skaičius 
nesiekia trejetos šimtų, nusita
rė įsipiršti visos tautiniai nu
sistačiusios visuomenės lyde
riais. Tuom tarpu toji visuo
menė tik stebisi ir šaiposi. 

Tautininkai būt daug išmin
tingiau pasielgę eidami savo 
vardu, o ne dangstydamiesi sve
timomis plunksnomis. Jie turi 
tiek teisės atstovauti tautinę 
sriovę, kiek Rugštaus Pieno 
Klubas Chicagos lietuvius". 

Well, visuomenė tik stebisi 
ir šaiposi, kada SANDARA ne 
sandariškai rašo. Aš nemačiau, 
kad kas nors apie sandariečių 
seimus taip rašytų, nors juose 
kitą kartą ne tik 800, bet nei 
30 nesusirenka... 

J. K., Boson, Mass 

Toks buvo 

Vaižgantas 
Šiandien, penktadieni, balandžio 29, 
kanauninko Juozo Tumo - Vaižganto 
mirties metines. Jis mirė 1933 metais. 

kaip nenaudingus ... 
Yra dar ir toks "kvailas" da

lykas, kad kiekvienas žmogus 
nori pasaulyje turėti savo pa
saulį, savo kampą, arba, kaip 
Churchillio tėvynėj sako, "savo 
pilį". Jei nebūtų to įgimto noro, 
tai nebūtų dabar nei tos komu
nizmo problemos... 

O tautų noras savo žemės 
kampe saviškai tvarkytis — ar 
gi nėra toks pat įgimtas noras. 
Kuo jis kvailesnis už... norą 
valgyti ? 

% 

Jonas Nevardauskas 

A T E I T U M  T U  

Gal tu bijai man pasakyti, 
Ką slepia nerami širdis. 
Ateis ruduo, ims gėlės vysti, 
Gal tu bijosi mano žodžių vis. 

Ateitum tu per lauką rugiagėlių, 
Ateitum su saulėliaidžiais šviesiais. 
Ateitum tyliai, lydima šešėlių, 
Ir mes žiūrėtume, kaip saulė nusileis. 

Ar tu prisimeni, .kaip tąsyk pievom 
Mes ėjome ir buvome arti. 
Aš tau sakiau, kaip žydint ievom, 
Kvepėjo žemė ir žiedai. balti. 

Aš daug galėčiau pasakyti, 
Jei žvelgum žvilgsniu atviru, . 
Ateis ruduo, ims medžiai vysti, 
Kokioj stoty mergaitė man paduos gėlių? 

Montreal, 1948. 

Kan. Juozas Tumas - Vaižgantas 
1923 metais, 10 metų prieš mirtj, pačiame savo 

visuomeniško veikimo iškilime. 

Tumas-Vaižgantas — šviesus kunigas, 
iviesus rašytojas, šviesus laikraštinin
kas, šviesus kultūrininkas, šviesus vi-

•umenininkas, šviesus žmogus ir vienas 
iviesiausių lietuvių. Kaip vienas iš mūsų 
bendradarbių rašo, — tokius žmones rei
kia minėti kiekviena proga. Tokių žmonių 
minėjimas ūgdo mūsų tautinį susiprati
mą. Koks buvo Tumas-Vaižgantas^ Ar 
tik ne visų geriausiai į tai atsakys kele
tas ištraukų iš knygos apie J. Tumą-
Vaižgantą, kurią po jo mirties, remda
masis likusiais dokumentais ir jį gerai 
pažinojusių žmonių atsiminimais yra pa
rašęs A. Merkelis. Tad ir spausdiname 
keletą tokių būdingesnių ištraukų. 

1. Lietuvos veleną už patį Poną Dievą 
labiau mylėjęs • •• — 

Reta rasti žmogų, kuris taip plačiai ir gi
liai būtų įaugęs į mūsų tautos kultūrinį gyveni
mą, kaip kun. J. Tumas-Vaižgantas. Spaudoje, 
mene, moksle, religijoje, politikoje ir kultūrinėse 
bei visuomeninėse organizacijose per keturias
dešimt metų ekspansyvi jo asmenybė turtingai 
ir plačiai pasireiškė. Nuo Aušros ligi pat savo 
gyvenimo pabaigos jis žengė pirmose mūsų tau
tos veikėjų eilėse, o savo asmenybe ir veikalais 
visuomet atstovavo pačiam jautriausiam, pa
čiam gaivališkiausiam mūsų tautos elementui. 

Ne tik iš kun. J. Tumo-Vaižganto sielos, bet 
ir iš jo kūno spinduliavo kažkoks nepaprastas 
jaunumas. Net balta, lyg-žydinti obelis, galva' 
nerodė jį esant kapos metų sulaukusį senelį Balti, 
kaip sidabro gijos plaukai, ne sendino, bet visą 
jo asmenybę darė dar skaistesnę, dar šviesesnę. 
Jie aureole dengė garbingą patvaraus kovotojo 
galvą. Tad balti plaukai buvo lyg ir esminis Vaiž
ganto išorės atributas: maža kas jį kitokį ir te
atsiminė. Neramus, su šimtais įvairiausių pa
vojų susijęs gyvenimas ir dažni širdį draską 
skausmai be laiko, pasak jo paties, iščiulpė plau
kų pigmentą, vos trisdešimt metų sulaukusį pra-
žildė. Tryliką metų vaikytas po tolimiausius 
žemaičių vyskupijos užkampius, iškilęs viešu
mon, jau žilas buvo. 

Didžiausias J. Tumo-Vaižganto įkvėpimo ir 
energijos šaltinis gili savo tautos meilė. 

— Kone nuo pat kūdikio lopšio ir iki pat 
pasenusio iazdos — jis sako — nieko tiek kon
krečiai nemylėjau, deja, nei paties Pono Dievo, 
prisipažįstu, nors ir be to prisipažinimo visiems 
tai aišku, kiek slieko širdžia tą velėną, po kurią 
aš, štai jau septintą .dešimtį .metų landžioju. 
Man viena tebuvo tikrai skanu ir malonu — čė-
ploti, kad ir nešvarų, bet tik tautinį čiulpiką. (Pa
ties Tumo žodžiai iš jo raštų 19-tos knygos, 89 
pusi.) ; i -

2. Kaip Tumas-Vaižgantas 
politikoj dalyvavo. 

Gyvendamas Vilniuje, kun. J. TuitMrtr fjartt-
jų į Steigiamojo Seimo rinkimus neruošė, joms 
programų, instrukcijų ir proklamacijų neraši-
nėjo, betgi, ištolo sekdamas lietuvių politinį gy
venimą, nerimo. 

— Lietuvoje gyvenimas verda kunkuliuoja, 
jos likimas ruošiamasi spręsti, o aš, jos patriotas, 
garbintojas ir mylėtojas, — nerimastavo kun. J. 
Tumas, — stoviu nuošalyje? Ak, ak, greičiau į tą 
bendrą sukurį. 

Tad, atvykęs į Kauną, nebeiškentė nemurk
telėjęs į rinkimų sūkurį. Jis vėl pradeda aktyviai 
veikti savo draug su J. Kubilium ir L. Noreika 
Petrapilyje sufrmuotoje "Tautos Pažangos" par
tijoje. Jos atstovu stoja Il-je rinkimų apygar
doje N 5 kandidatu į Steigiamojo Seimo narius. 
Rinkimų reikalais apvažiavo penkius valsčius ir 
pasakė aštuonias agitacines kalbas, šoko į rin
kimų agitaciją taip pat nusiteikęs, kaip ir agi
tuodamas į Didįjį Vilniaus bei Petrapilio lietuvių 
seimus. ' " ^ 

— Man — "Tautos Pažangos" atstovui, — 
pasakoja kun. J. Tumas, — tesirodė, jog mes esa
me užtikę tinkamąjį kelią į tėvynės labą; bet 
pakeliui galėsime susitikti su kitais, lygiai gerai 
į tą tėvynės labą keliaujančiais, ir bus mums drą
siau konsiliume statyti tėvynės negalių diagno-
zą ar ieškoti priemonių joms pašalinti. 

— Ai man, aš vienas tebuvau, kurs šaukė, 
kad Kuriamajame Seime visokių visokiausių nuo
monių žmonėms yra vietos; jis, Kuriamasai Sei
mas, laukia, kad ateitų visų luomų ir padėjimų 
atstovai, kurie trindamiesi, nustatys tokias val
stybines ir visuomenines formas, kuriomis pa-
virku bus gyventi visiems Lietuvos piliečiams. 

— Vadinas, aš, atstovaudamas partiją, prieš 
turėjau kuriamąją valstybę, kurioje mano partija 
gali ištirpti, kaip lašas dideliame vandenyje. Ir 
man tos partijos negailėjo: jei valstybės sritį 
padidino ir palabino, ji savo užduotį išpildė. Mano 
darbo objektas buvo nepriklausoma, savabaude 
Lietuva, o ne mano partija. 

* # 

Jis rinkimais apsivylė ne todėl, kad "Tau
tos Pažanga" juos pralaimėjo, bet todėl, kad 
per rinkimų agitaciją patys inteligentai su
griovė savo autoritetą liaudies akyse ir gerokai 
apardė mūsų tautos sielą, skelbė ne tautinę vie
nybę, bet luomų kovą. Pačiu Steigiamojo Seimo 
faktu kun. J. Tumas džiaugėsi, jis "tautos šven
tenybė", "įvykęs demokratijos dūsavimas", ta
čiau jo darbus ne kartą aštriai "Tautoje" kriti
kavo. Dėl savo Steigiamojo Seimo darbų, ypač 
gi žemės reformos, kritikos kun. J. Tumas ne
patiko valdančiai krikščionių demokratų parti
jai. Kai kurie įtakingi tos partijos kunigai pradė
jo su kun. J. Tumu spaudoje atvirą kovą ir juo 
toliau, juo labiau toji kova didęjp. 

•  t  
3. Kaip Vaižgantas bw© prikalbėtas 

šaulių laikraštį redaguoti. 
Pats kun. J. Tumas vingiuotos partinės poli

tikos vengė: jam, atviros sielos žmogui, daug 
artimesnis bei malonesnis buvo kultūrinis visuo
meninis darbas. Juoba tas darbas buvo malones
nis, kad ir visuomenė kun. J. Tume m^tė didelę 
moralinę jėgą ir todėl jį visur kvietėsi. Vos tik 
kun. J. Tumui sugrįžus į Kauną, Vladas Pu
tvinskis, kur tik sutikdamas, ėmė jį raginti mr 
šytis į Lietuvos šaulių Sąjungą. 

— Ką gi veiksiu, kad aš, kunigas, neturiu 
teisės ginklo vartoti? — atsikalbinėjo ragina
mas. _ . 

Per ilga rasis kokio darbo, — sake VI. 
Putvinskis, — bet gana jau ir moralės paramos: 
Tamstos vardas bus mums reikalingas. 

Savo vardo maiše nelaikau: jei kam jo 
reikia, prašom. — Tad ėmė ir įsirašė į Lietuvos 
šaulių Sąjungą, o nario mokestį jau buvo su
mokėjęs 1920 m. vasario mėn. 26 d. 

Darbo Lietuvos šaulių Sąjungoje greit at
sirado. Lietuvos Šaulių Sąjungos Centro Valdy
ba 1920 m. balandžio 21 d. nutarė leisti mėnesinį 
"Trimito" laikraštį; redaktoriumi bu*ro paskirtas 
Matas šalčius. Darbas jam kažin kodėl nevyko: 
ilgokai pirmasis numeris buvo redaguojamas ir 
žurnalistiniu atžvilgiu ne per geriausiai buvo 
sutvarkytas. Lietuvos Šaulių Sąjungos kūrėjas 
bei ideologas VI. Putvinskis matė, kad Trimi
tui" redaguoti reiktų prityrusio laikraštininko. 
Todėl antrajam "Trimito" numeriui pasirodant, 
jis ėmė prašyti kun. J. Tumą šaulių laikraštį re
daguoti. Siūlė gerą atlyginimą — 2,000 markių 
algos per mėnesį. "Tautos redaktorius kun. J. 
Tumas griežtai atsisakė iš karto redaguoti du 
laikraščius. Be to, jis jautė, kad jam gali būti 
sunku išlaikyti šaulišką "Trimito" kryptį. 

jei neįžiūrėjau koks aš galiu būti šau
lys, __ sako kun. J. Tumas, — tai dar mažiau 
įžiūrėjau, koks aš galėčiau būti intelektualinis 
šaulių vadas — jų organo vedėjas. . , 

Tačiau VI. Putvinskis iš kun. i .  Tumo pra
eities matė, kad jis, šaunus, jaunuomenės myli-

{Perkelta į 6-tft pusi.) . < 
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Su patekau į New Ham 
pshire, Naujojoj Anglijoj. Pen
kios mylios nuo Manchesterio, 
turbūt kokių 80.000 gyventojų 
miesto. Verbų šeštadienį ir sek
madienį katedros koplyčioje su
sirinko negausi šio miesto ir 
apylinkės lietuviška bendruome
nė. Iš Našvės atvažiavęs kuni
gas atlaikė pamaldas, paskai
tė pranešimus, evangeliją, pa
sakė pamokslą, paklausė išpa
žinčių. Ir vis lietuviškai. Išėjęs 
iš koplyčios žvalgausi šventorė-
lyje ir matau savus — "kraja
vus" žmones. Vis tai vyrai ir 
moterys, kurių tarpe nematau 
nei vieno jaunesnio kaip 45 me
tų. 

— Kur jaunimas? — Mausiu 
pirmą užkalbintą. 

— Nėra. Kiti neturi laiko, ki
ti angelskai jau pasinešę — pa
aiškina jis man. 

Metai ir aplinkuma į jaunimą 
veikia labai žymiai. Ypač į tuos, 
kurie čia auga. Jei šneki su se
nosios kartos atstovais, su tais, 
kurie čia atvažiavę prieš 1914 
metus, tai tuoj pasijunti stovįs 
prieš tikrą grynai tarmiškai 
kalbantį uteniškį, ar šeduvietį, 
ar žemaitį, ar kito kuri Lietu
vos kampo gyventoją. Jo kalba 
visai nesugadinta, tik paturtin-
ta žodžiais, kurių Lietuvoj jis 
nevartojo arba čia per dažnai 
iš svetimtaučių yra prisiklau
sęs. Aš visai nenustembu išgir
dęs tokį pasakymą: 

— Džiabas šiūšapėj prie rab-
šiūšių ir katmiluos yra izi ir 
peidė gera... 

Kartais suprantu tokį ar pa
našų pasakymą, o" liart^iš ir 
ne. Ir jei dėl to per daug "nesi-
baderiuoju" ir "nekenim* tai 
ir "all right". 

O kaip gražiai tie senieji 
emigrantai, išgyvenę ši a m e 
krašte po 30-40 metų atsiliepia 
apie Lietuvą! Jiems Lietuva, 
tai svajonių ir romantikos ša
lis. Apie ją kalbėti jie gali iš
tisas valandas. Su Lietuva su
rišti jų gražiausi vaikystės ir 
jaunystės prisiminimai; kartais 
negali suprasti, ar Lietuvos 
imonės ar gamta yra*turėję į 
juos didesnės įtakos. Leiskim 
vienam iš mano kaimynų — Ba-
aadui Matijošiui, kilusiam iš 
Jtiketrių dvaro Malėtų valsčiaus, 
pakalbėti. 

Būdavo, anuomet, kai išei-
davom su dvaro ponaičiu ant 
J)urių ežero pažvejoti... Eže

ras platus ir ilgas!... Nuo Ma-
lgtų pusės, Ažubalių ir Bajorų 
raistai, plačiausi... Ponaitis su
meta meškerėlas į kumpą ir iš
sitraukia' strielbialų. O ašen ažu-
brendu, tončės, kad pakelt ko
kių antelų ar tetervinų. Brendu, 
raistas linksta, vandens iki pa
žastų, o man šilta* aš nieko ne-

' ifėrinu . • • Tončės šmaukšt pro 
galį, velėna praplyšus ir Banado 
nebėr... Gerai, kad viksvų bū
ta stiprių; sugriebiau, va, taip 
ir išrėplinau ant kupsto. O čia, 
kad tau skradžias, unties kiau
šinių pridėta bent desėtkas. Na 
ir turėjau sėdėdamas perėti, 
kol ponaitis nepaklojo atnešęs 
alksnių... O kai pas mergas 
eidavom... O kai atlaiduosna 
važiuodavom... žinai, C el a 
(Kazimierai), apie 40 metų cia 
išgyvenau, o juntu, kad mano 
tik viena puse yra šiame krašte. 
Jei aš matau, kad čia gražu, 
tai pagalvoju, kad lygiai taip, 
kaip Lietuvoje, jei susapnu0]u 
gražų sapną, tai per tą sapnį, 
esu buvęs tik Lietuvoje... 

Na, ir ateina Banadas pas 
mane jau iš eilės trečią sekma
dienį. Vaikštome pasakodamie' 
si mes drauge nuo Inketrio per 
Durius, Bajorų ir Ažubalių 
raistus. Išbėga mūsų pasakoji
mai Bimbiriiį, Kirneilos ir Sie-

sarties upeliais į fotus gretimus 
Lietuvos gamtos perlus — Beb-
rusų, Lakesos, Siesarties, Laka-
jų ežerus. 

Ir taip su visais jais, pavyz 
dingais Amerikos piliečiais, pa
metusiais savo širdis toli už 
vandenyno mažoj mūsų tėvynėj. 

Sutinki Vaičiūnus — pasakok 
apie mažus Bernatonius, atva
žiuoja Svetikai, jau mes klai
džiojame apie Gimbogalą, vėl 
kitiems turi geroką valandą aiš
kinti, kaip Čižiūnų kaime, Val
kininkų valsčiuje 1939 metais 
bųve gak&aai užsėti nusausin

ti durpių raistai ir vargingi va
lakininkai avižas kirto ne nuo 
smėlio, bet nuo vešlaus durp
žemio. 

Visi senieji lietuviai prasi
gyvenę ir prasimušę tik savo 
darbu. Didžiuma jų dar ir da
bar nepalieka darboviečių, nors 
žilas plaukas sidabrina galvą, o 
diens palenkė pečius, Ir krenta 
į akis šiame krašte dažnai su
tinkama smulkmena: iš puikios 
mašinos prie nuosavo didžiulio 
namo išlipęs gražiai pasirėdęs 
vyras paduoda tau ranką, lyg 
meškino koją: kietą ir suram
bėjusią nuo darbo. Nuo to išsi
sukę gal tik tie, kuriems mano 
kaimynas Banadas pritaikė prie
žodį: "Kad ir plikas, kad ir 
basas, bi tik baraoj papulosa s 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie S.HL balandžio 26 d., 

laivu "General W. G. Langfitt" 
į New Yorką atvyksta šie lie
tuviai tremtiniai: 

APIE VENECUELĄ IŠ VENECUELOS 
Rašo Vyt. Naujenk 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

Imigracijos antplūdžio pra
džioje buvo duodama įsikurti in
dividualiai, o įsikūrimo išlai 
doms reikalingos lėšos buvo duo
damos nors ir paskolos forma, 
tačiau iš karto į rankas 'nauja
kuriui. 

Deja, paaiškėjo, kad ši siste
ma netinka, nes atsirado žmo
nių, kurie, gavę stambokas pi
nigų sumas, tylomis susitvarkė 
dokumentus ir išskraide Į Ka
nadą ar kitus kraštus. 

Tai privertė Venezuelos vy
riausybę pakeisti įkurdinimo si
stemą ir gali būti, kad net per
daug radikaliai, nes dabar jau 
niekam iš naujakurių jokios lė
šos į rankas neduodamos, o vis
kas, kas jam reikalinga įsikū
rimui, duodma jam jau nupirk
ta, net ir maisto prduktai per 
pirmuosius ūkininkavimo metus. 

Be to, dabar stengiamasi ūki
ninkus grupuoti maž daug po 
dešimts šeimų ir įkurdinti juos 
viename žemės sklype lyg ir 
kolektyvo teisėmis. 

Tuo būdu susidaro didelių ne
aiškumų su tokios žmonių gru
pės teisėmis į dirbamą žemę, o 
taip pat ir su bendros skobs iš
mokėjimu. 

Pagaliau, gal praktikoje visa 
šita sistema ir nebus tiek paini 
arba varžanti, tačiau daugelį 
žemės ūkio kandidatų ji atgra
sina vien dėl savo tariamo pa
našumo į kaž ką "kolchoziško 
ir todėl gana dažnai pasitaiko, 
kad atvažiavę ūkininkauti, vė
liau apsigalvoja ir pasiieško ko
kio nors darbo kitur. 

šiaip, tai žemės ūkis kraš
to vyriausybės labiausiai imi
g r a n t a m s  r e k o m e n d u o j  a m a s ,  
nes, tiesą pasakius, ši darbo sri
tis šiuo momentu ir verta dide
lio dėmesio vien dėl to, kad vi
sų žemės ūkio produktų kainos 
Venezueloje, palyginti, labai 
aukštos ir todėl, pasisekimo at
veju, galėtų suteikti labai ge
ro uždarbio galimybę. 

Tačiau reikia atsiminti, kad 
ūkininkas europietis Venezuelo
je susiduria su visiškai skirtin
gomis klimatinėmis sąlygomis, 
negu savame krašte, o taip pat 
ir su visais kitais darbo meto
dais. 

Be abejo, yra daug žmonių, 
kurie jau sugebėjo prie visko 
neįprasto priprasti ir įvairiais 
pažangiais metodais toli pra
lenkti gana primityvius vieti
nius ūkininkus, tačiau viso to 

SAVO ADRESĄ, 
rašydami DIRVAI, parašykite 
labai aiškiai pačiame laiške. 

Dėl neaiškumo ar klaidos 
Jūsų parašytame adrese Jums 
siunčiami laikraščiai ar kny
gos grįžta atgal ir neturime 
kaip Jums apie tai pranešti. 

pasiekiama ne iš karto ir todėl 
ūkininkams naujakuriams pa
tartina susilaikyti nuo perdide-
lio optimizmo savo ketinimuose 
bent artimiausiems 2-3 darbo 
metams, nes tik po tokio laiko
tarpio galima tikėtis sulaukti 
vidutinio ar net didelio jų ūkių 
pelningumo. 

Darbo įstatymas ir 
darbo sindikatai 

Jau virš dvejų metų Venezu
eloje veikia naujas darbo įsta
tymas, kurio galėtų šiam kraš
tui pavydėti ne viena Europos 
valstybė. 

Iš būdingiausių nuostatų ga 
liu paminėti šiuos: 

1) Visiems padieniams far va
landiniams darbininkams, išdir
busiems ilgiau, negu vieną sa
vaitę, apmokama pilnu dienos 
uždarbiu už sekmadienius, už 
visas valstybines ir už tas baž
nytines šventes, kurios valsty
bės pripažįstamos svarbiomis. 
Praktiškai tai reiškia, kad čia 
be visų valstybinių švenčių, ap
mokama dar ir už visus sekma
dienius, o taip pat ir už Nau
juosius Metus bei Kalėdų ir Ve
lykų pirmasias dienas. Už an-
trasias Kalėdų bei Velykų die
nas Venezueloje nemokama, o 
todėl jas čia švenčia tik dalis 
dirbančiųjų. 

2) Visiems dirbantiesiems už
tikrintos apmokamos atostogos 
po vienerių darbo metų ir jos 
atlyginamos taip pat pilnu už
darbiu, tačiau jų ilgis skirtin
gas įvairiose darbo srityse ir 
siekia nuo 15 iki 21 darbo die
nų metams, apmokant taip pat 
ir už šventadienius, pasitaikiu
sius atostogų metu. 

3) Dirbantysis susižeidęs dar
bo metu arba susirgęs ryšium 
su savo darbu, gydomas darbo
vietės lėšomis ir per visą ligos 
laiką gauna savo pilną atlygini
mą. ~ 

4) Jei susirgimas neturį ry 
šio su dirbamu darbu, darbinin
kui, pradedant ketvirtąja ligos 
diena, mokama po 9.00 boliva 
rus pašalpos dienai, tačiau ne
mokamas gydymas duodamas 
ne visose darbo srityse. Taip 
pat ne visų darbo sričių darbi
ninkams duodamas nemokamas 
šeimos narių gydymas. 

5) Visi dirbantieji, išdirbę 
vienoje darbovietėje daugiau 
3-jų mėnesių ir atleisti dėl dar
bo stokos arba šiaip be jų nusi
kaltimo, gauna atleidimo kom
pensaciją, kuri po trijų mėne
sių siekia maždaug 10-ties die
nų atlyginimą, o po vienerių 
metų jau beveik dviejų mėne
sių atlyginimą. Išdirbus ilgiau, 
kompensacija už atleidimą vis 
didėja, tačiau jos nemoka, jei 
darbininkas pats pasitraukia, 
arba kuriuo nors būdu prasi
kalsta. . 

(Bus daugiau) 

Alkevičius Joseph, Konstancija, 
Aldona — Detroit, Mich. 

Aukštikalnis Steponas — De
troit, Mich. 

Bagdonas Vincas, Elena, Vikto
rija, Irena — Amsterdam, N. 
Y. 

Barniskis Magdalena — Brook 
lyn, N. Y. 

Bartševičius Eugenija, Eugeni
jus — Dovagiac, Mich. 

Bedulskis Petras, Marija, Pet
ras, Jonas ~ Cincinnati 8, 
Ohio. 

Butkus Simonas, Kazimiera, 
Adolfas, Oa% Uita — Chica
go, 111. 

Ciocys Kazys — Providence, 
R. I. 

Darfaškevičius Vladas, Domi
nika — Pittsburgh, Pa. 

Dulkys Juozas — Chicago, 111. 
Gricevičius Vanda — Maspeth, 

N. Y. 
Gricius Kazys,. JUce, Gražina, 

Algis, Celestina, Marija — 
New Orlean, La. 

Hardvigas Robertas, Elena, Jo
nas, Ona, Lenardas — Am
sterdam, N. Y. 

Ivanauskas Kazys, Morta, Izol
da, Irena — Cleveland, Ohio 

Jacikevičius Balys, Bronislava 
— Watertown, Conn. 

Jakutis Aleksandras — Coile-
dgeville, Ind. 

Jocaitis Pranas — Brooklyn, 
N. Y» 

Jonaitis Antanas, Izabela, Rim-
gailė — Brooklyn, N. Y. 

Jucaitis Antanas, Gražina •— 
Seymour, Conn. 

Karoblis Vytadtas, Antanė, Sta
nislavas — Worcester, Mass. 

Kazakevičius Jonas — Maspeth, 
N. Y. 

Kazakevičius Antane — Cicero 
50, 111. 

Klimavičius Petf$, — Ansonia, 
Conn. 

Kovalskis Jonas, Sofija, Jonas 
— Naugatuck, Conn. 

Kraunaitis Izidorius, Sofija — 
Brooklyn, N. Y. 

Kudulis Pranas, Stefa, Kristina 
— Elizabeth, N. J. 

Kumeta Petras, Petronele, Ra
minta — Los Angeles, Calif. 

Kvietkauskas Jonas, Adelė —j 

Dayton, Ohib. 
Macevičius Bronius, Marija, Jo

vita, Nerimantas — Chicago, 
111. 

Macikas Zina i— Kenosha, Wise. 
Masilionis Povilas — Chicago, 

111. 
Mildažis Jonas — Chicago, 111 
Oertel Jan, Ludwika, Jan, Jo-

zeph — Broklyn, N.Y. 
Paltarokas Jonas, Stanislava 

• Joana, Aldona — New Bri
tain, Conn. 

Paulauskas Ona*— Amsterdam, 
N. Y. 

Penikas Jonas, Marija, 'Algi
mantas — Richmond Hill, 
N. Y. 

Penkiūnas Juozas, Ona, Birutė, 
Vytautas, Nijole — Baltimo
re, Md. 

Petniūnas Henrikas — Manhas-
set, L.I. 

Pranckūnas Kazys, "Ksavera, 
Anelė, Birutė — Chicago, 111. 

Pranckevičius Augustinip — 
Prospect, Conn. 

Balys Kazys — Amsterdam, 
N. Y. 

Raziūnas Bronislavas, Emilija, 
Bronius, Emilija — Amster
dam, N.Y. 

Raziunevičius Jonas — Detroit, 
Mich. 

Razutis Antanas, Una, Aloyzas 
— Los Angeles, Calif. 

Rumšą Adomas — Chicago, 111. 
Senikas Antanas, Danutė — 

Brooklyn, N. Y. 
Serepeka Kazimieras — Eliza

beth, N. J. 
Skorupskis Bronius — New 

York, N. Y. 
šniolis Juozas — Granby, Conn. 
Stanulis Viktoras, Gražina, Ju

ra — Lawrence, Mass. 
Tamulaitis Juozas -J lureka, 

Mo. 
Taoras Juozas, Bronė, Marty

nas, Algirdas, Bronius — Pit
tsburgh, Pa. 

Urbutis Pranas, Antanina, Rū
ta — Chicago, 111. 

Vaicekauskas Juozas — Ridge-
wood, N. Y. 

Valeckas Stasys — E. Roches
ter, N. Y. 

Varnelavičius Apolinaras, Ja
dvyga, Edmundas, Donatas -
Dowagiac, Mich. 

Venys Jonas — Scotvifle, Mich. 
Zanaitis Antanas — Waterbu-

ry, Conn. 

Pirmi įspubžiai 
Po 11 dienų kelionės, išvydom 

tolumoj Amerikos krantus. 
Kitos dienos rytą jau New 

Yorko uoste. Lietuvius DP su
tinka keletas žinomų amerikie
čių lietuvių — visuomenininkų 
Valaitienė, Baltramaitis, Lauč-
ka, Averkienė, Averka ir kt. 

Toliau vykstantieji gabenami 
į Grand Central stotį. Visi smal
siai stebi per autobuso langus 
New Yorką ir žavisi šiuo pašau 
lio milžinu miestu. Tačiau įdo
mu, kaip bus su pačiais ameri
kiečiais, koki jie žmonės, kaip 
jie žiūri į DP. Tremtinys pri 
pratęs jausti, kad jis nemėgsta
mas, pavyzdžiui, kaip Vokieti
joj, kad jis "užima" vietą vie
tiniams gyventojams. 

Ir štai proga sulyginti. Priei 
na vienas amerikietis ir pra
kalbina vokiškai — pasirodo, 
kilęs iš Austrijos. Trumpai pa
sikalbėjęs vadina į valgyklą, siū
losi pagloboti. Keletas nueina 
su juo. Prieina ir antras. Klau
sia, kaip jis galėtų padėti trem
tiniams. Paaiškinam, kaip ga-
lima*siųsti darbo ir buto garan
tijas. Jis užsirašo ir, įspaudęs 
į ranką arčiau stovinčiam kele-
14 metalinių, atsisveikina. 

Atėjo susipažinti ir trečias — 
Newyorkietis. Trumpai pasitei
ravęs, iš kur ir kur važiuoja, 

gyvenęs amerikietis (ne lietu
vis). Pasikvietęs apie 7 lietu
vius, vedžiojo po miestą, valgy
dino ir galop gražiai atsisveiki
nęs ir palinkėjęs sėkmės paly
dėjo į tolimesnę kelionę. 

Susėdam į traukinį ir išva
žiuojam link Detroito. Sužavėti 
amerikiečių nuoširdumu New 
Yorke ir mums besišnekučiuo
jant apie kelionę, užkalbina mus 
vienas simpatingas amerikietis 
lietuvis. Paaiškėjo, kad tai Zu-
ris iš Chicago, teisėjo Zurio 
brolis. Jisai, kaip traukinio sa-
liūno vedėjas, mus vaišino ir 
globojo iki Detroit. Jam pri
klauso nuoširdi padėka. 

Anksti rytą sustoja trauki
nys Detroite. Stotyje laukia 
malonūs Amerikos lietuviai. Jų 
tarpe žinomi visuomenininkai, 
kaip Mrs. S. C. Douvan, Dr. ir 
Mrs Sims, Mrs. Parusieni, Mrs. 
Medonienė ir kt. 

Iš to žiupsnelio Įspūdžių ma
tyti, kaip tremtiniai jaučiasi 
ką tik atvykę į Ameriką. 

Šia proga nuoširdžiai dėko
jamą visiems Amerikos lietu
viams, vienu ar kitu būdu padė
jusiems šio transporto lietu
viams tremtiniams atvykti į 
Ameriką ir jau atvykus juos 
globojusiems bei globojantiems. 

Baigiant norėtųsi pasidžiaug-
pasisiūlė parodyti New Yorką j ti šia gražia Amerikos lietuvių 
ir nuvesti pavalgyti. Tai buvo j parama ir globa tremtiniams. 
New Yorke gimęs ir visą laiką B. Čiurlionis 

SPĄSTAI! - Kam? 

— Jums prajuokinti! 
— Kur jie? — Skaitykit 8 pusi.! 

Apie š. m. balandžio 27 d., 
laivu "General M. L. Hersey" 
į New Yorką atvyksta šie lie
tuviai tremtiniai: 
Adomonis Jurgis, Julija — Phi

ladelphia, Pa. 
Alekna Jonas, Ona — Magnolia, 

Del. 
Apanavičius Simas, Ieva, Aldo

na, Nijola — Dųęago, 111. 
Aušra Jonas — Ėhinelander, 

Wise. 
Babickas Kazimieras, Marta, Ri

mantas — Sodus, Mich. 
Bacevičiūtė Nijolė — E. Chica-

go, 111. 
Baltrėnas Jonas, Uršulė, Pet

ras, Domicėlė, Leonora, Sta
nislava — Los Angeles, Cal. 

Barmus Kazimieras, Valerija, 
Dalia M. — Troy, N. Y. 

Bakšys Juozas — Dorchester, 
Mass. 

Bakšytė Joana —- Hartford, 
Conn. 

Baniukaitis Mykolas, Benedik
ta — Ozone Park, N. Y. 

Baronas Aloyzas — S. Boston, 
Mass. 

Barsčiauskas Jurgis — Detroit, 
Mich. 

Bartkus Izidorius — Chicago 
111. 

Bainarauskas Vytautas — Chi
cago, 111. 

fclazė Karlis — Amsterdam, NY 
Beinorius Bronius, Aldona, Ire 

na — London Bridge, Virg. 
Bružaitė Cecilija — Detroit, 

Mich. * 
Budriūnas Bronius — Detroit, 

Mich. 
Bulota Julius, Antanina — Lin

den, N. J. 
Campe Adalfas, Kazimiera, Ka 
zimieras, Gediminas -r— Water-

bury, Conn. 
Daniušis Povilas — Nazareth, 

Kentucky. 
Dapšienė Elena, Audroajb —-

Omaha, Nebr. 
Dulskis Romas, Adelė — Brook

lyn, N. Y. 
Duoba Elena, Juozas, Salomėja, 

Danguolė, Gema — Norwood, 
Mass. 

Dusikis Romualdas — Clifton 
N. J. 

Eidimtas Petras, Monika, Mil 
da, Romutis — Cambridge 
Mass. 

Gedmintas Juozas, Leonija, Ma
rija, Helena — Linden, N. J. 

Gelumbauskas Juozapas, Vale 
rija — Waterbury, Conn. 

Gladas Bronius, Magdalena, Dai 
nius, Algimantas — Worces
ter, Mass. 

Guiga Marija — Valencia, Pa. 
Gulbinas Andrinas, Amalija, Al

fonsas, Juozas — Chicago,111. 
Ivanauskas Jonas — Elizabeth, 

N. J. 
Jankauskas, Povilas, Stasė, Do

natas — Philadelphia, Pa. 
Janukaitis Antanas — New 

Braintree, Mass. 
Janulevičius Julius, Elena, Li

lijana — Lakewood, Ohio. 
Janušaįtis Jurgis, Veronika, Te

resė — Chicago, 111. 
Jonynas Zigmas, Antanina, Ro

sa — Philadelphia, Pa. 
Jurkšis Alfonsas, Ona, Liutavo-

ras, Snieguolė, Juozas — Phi
ladelphia, Pa. 

Jasiūnas Adolfas — Waterbu
ry, Conn. 

Karklys Klemensas, Jolanta, 
Juozas — Waterbury, Conn. 

Kasnickas Aleksandras, Euge
nija, Alfredas — New Bri
tain, Con. 

Kazakas Povilas — St. Louis, 
Mo. 

Kazlauskas Kazys — Baltimo
re, Md. 

Klasėnas Gunaras — Forest 
Park, 111. 

Koreiva Elena — Bridgeton, NJ 
atek Irma — Vista, Calif. 

Liutermoza Valeska, Jonas, Le
opoldas — Bridgeton, N.J. 

Lapšys Aleksandras, Juzė, Al
gis — Worcester, Mass. 

Leonaitis Laima, Kazimieras— 
New Britain, Conn. 

Levkavičius Aldona, Algirdas 
— Detroit, Mich. 

Liūgas .Kazys — Ba!timore,Md. 
Lukaševičius Vincentas, Magda, 

Juozas, Vincas, Gražina • 
Watertown, Conn. 

Lwow - Gurskij Alexej, ženia, 
Tamara — Waynesville, N. 
Carolina 

Maceikonis Ursula, Valentina, 
Vytautas — Elizabeth, N.J. 

Mačiulaitis Albertas — Detroit, 
Mich. 

Mandeikis Feliksas, Marija, Ro
bertas — Brockton, Mass. 

Mariūnas Viktoras, Marija, Gai
liūte — Philadelphia, Pa. 

Martičiūnas Valentinas —Grown 
Point, Ind. 

Matijošaitis Ona, Antanas- • — 
Detroit, Mich.. . . 

Mažeika Jnas, Helga, Vytautas 
_ Hartford, Conn. 

Meinelytė Rožė — Port Chester, 
N. Y. 

Mikšys Petras, Janina, Rimvy
das — Newark, N. J. 

Mironas Andrius — Payton, O. 
Narijauskas Pranas, Gintra 

Sodus, Mich. 
Palaikis Adelina, Vytautas -

Detroit, Mich. 
Penkauskas Pranas, Adolpina, 

Marija — Clinton, Ind. 
Plavičius Emilija —r Philadel

phia, Pa. '» 
Peldžius Petras — Broektoa, 

Mass. 
Plienas Juozas — Melrose Park, 

111. 
Rastickis Julius, Stefanija, Au-

šra-M. — Dayton, Ohio 
Rėkus Balys — Baltimore, Md. 
Rimkūnas^ Jonas, Irena, Jonas, 

Saulius — E. Chicago. 111. 
Rudaitis Zigmas, Marcelė, Bi

rutė, Teodoras — Detroit, 
Mich. 

Raiby s Stasys, Ona, Janina — 
Chicago, 111. 

Seliukas Vladas — Rainville, 
Conn. 

Seputa Konstantinas, Sofija,Jū
ratė, Vitalis - Dearborn, Mich. 

Simanauskienė Zuzana — Otse
go, Mich. 

Skuodas Justinas, Anelė, Au
dronė, Algis — St. Louis, Mo. 

Stanulis Česlovas, Adelė, Gina, 
Aras — Pittsburgh, Pa. 

Skiparis Alfonsas — Seymour, 
Conn. 

Tarmlionl* Jonas, Magdalena, 
Marė, Malut — Missouri 

Tijūnėlis Juozas, Emma —Hart
ford, Con. 

Trečiokas Vincas, Ona — Sche
nectady, N. Y. 

Ulevičius Kazys. Ona, Birute, 
Juozas — S. Boston, Mass. 

Uždavinys Jonas — Amesbury, 
Mass. 

Užupis Juozas, Sigutė — Wor
cester, Mass. 

Valickienė Ona — Buffalo, N.Y. 
Ve.trelienš Emilija — Cleveland, 

Ohio. 
Venys Antanas — Scotville, 

Mich. 
Vėpstas Julijonas, Antanina,Da

nutė, Vytautas, Laimutė — 
Chicago, 111. 

Visockaitė Birutė — Sauk Ra
pids, Minn. 

Voroneckas Jonas, Julija, Jonas 
— Bridgewater, Mass. 

Vitkauskas Apolionija — Wor
cester, Mass. 

Zapasnikas Petnas, jBrone, Ze-
nonas — Harrison, N. Y. 

Zaranka Pranas* Felicija — 
Dorchester. Mass. 

Zaranka Zita — Roslindale, 
Mass. 

Zebertavičius Vincas —- Peters
burg, Pa. 

Zebertavičius Stasė, Aronas, 
Gražina, Regina.— Broklyn, 
N. Y. 

Krapauskas Izidrius —.Annan-
dale, N. J. 

Kristliebas Eugenija, Edvardas, 
Vladas — Brooklyn, 'N.Y. 

Kudukytė Aldona —Hempstead, 
L.I., N.Y. * 

Kukučionis Vladas, Angelė, Vi
da, Izabelė —- Detroit, Mich. 
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Trijųsąsiuvinių 
byla 

' K. APAŠCIA 

(Iš 1949 metų MUSŲ KALENDO
RIAUS, išleisto Vokietijoj. 

(Pabaiga iš 15-to ir 16-to nr.) 
Rytų skyriaus direktorius misteris Sanflau-

eris kilsterėjo galvą nuo savo popierių ir, piktai 
-suraukęs kaktą, šiurkščiai atsake: 

— Ir vėl tas Džordžas! Kas trečias žmogus 
čia esti Džordžas! Dėl manęs jūs galite būti nors 
ir Džonas! Man pranešta, kad jūs esate dekora
torius, ir šito man užtenka. 

žadvytis net išbalo iš nustebimo: jis įsmei
gęs akis žiūrėjo j buvusį savo bičiulį misterį San-
flauerį, o šit ką jis jam dabar atkirto! Jis metė 
jam tik tokius šiurkščius žodžius! Tikrai, San-
flaueris nebeprisimena jo. Taip, aštuoneri me
tai! O gal jis dabar, įkopęs į tokį postą, nebenori 
jo prisiminti? Gal jis tyčia dedasi viską užmir
šęs? 

Visas susitikimo ir pasikalbę j imo planas, d§l 
kurio taip rūpestingai buvo pasiruošta, iš karto 
nuėjo niekais. Tik kartus nusivylimas. Bet jau 
įklimpta. Nebegalima žengti atgal. Jis turi čia 
kalbėti ir elgtis tik kaip dekoratorius* fiP# .. kaip 
nors pasprukti iš šitų rūmų. 

— Noriu tikėti, kad aš galėsiu jums pavesti 
darbą, — tęsė misteris Sanflaueris jau ramesniu 
balsu, pakildamas iš savo krėslo. 

— Gal... gal, bet aš dar nežinau, — neno
riai atsakė židvytis. 

— Kodėl jūs sakote — gal? Jūs turite iš 
karto sutikti. Jūs gi pats atėjote pas mane. Jūs 
pats pasisiūlėte! 

— Taip... Na, žinoma, taip. Aš skaičiau 
Tamstos skelbimą. Aš tik bijau, kad darbas ne
būtų per daug sudėtingas, — pamažu susivokda 
mas naujoje padėtyje, kalbėjo žadvytis. 

— Taip ir reikia kalbėti. O darbo sudėtingu
mas, man rodos, rūpesčių jums nesudarys. Jūs 
ir pats tai tuojau pamatysite, — ir misteris San
flaueris, žengęs dar kelis žingsnius į priekį, pa
rodė į lubas. — Pirmiausia — lubos. Dabar jūs 
matote ten gležnus angeliukus ir balandžius. Sa
ko, jie esą tapyti neblogo dailininko. To ir aš ne
neigiu. Bet argi šitiems tvariniams čia vieta? 
Teks juos užtepti. 

— O kas bus jų vietoje? 
— Niekas, visiškai niekas — tuščia vieta. 

Lubos turi būti baltutėlės. Aišku? 
— Taip? 
— Toliau — sienos. Visus sienpopierius rei

kės pašalinti. Nebepakenčiu šitos žalios spalvos, 
nes tai romantika ir praeities prisiminimas. Ma
no užsienio kolegos taip pat jos nemėgsta. 

— Kas bus jų vietoje? 
— Nauji sienpopieriai. Jūs pasirūpinsite, 

few! jie būtų purpuro raudonumo, tiesiog liepsno
ją. Kad gyslose visa savo valia tvinkčiotų krau
jas! Jū suprantate: visur aplink mus jau kyla ir 
verda naujas sąjūdis. Tiesa, mes gal dar kiek pa
lūkėsime, mes gal dar iš karto nestosime į jo ri
kiuotes, bet reikia bent derintis prie naujos kon
junktūros. Aišku ? 

— Jei leisite ir man tarti savo žodį, — įsi
terpė žadvytis. — Purpuro raudonoji spalva rei
škia kraują ir gaisrų pašvaistes. Jąja gal kas ir 
žavisi, kai žiūri iš tolo. Mums ji buvo ir liks sve
tima. štai ką aš jums pasakysiu: šio krašto da
bartinė spalva turėtų būti geltona, nes ji reiškia 
nuolatinę neištikimybę ir suktumą, blaškymąsi ir 
nepastovumą. Aš manau, kad ji turėtų būti tik
roji diplomatinių kabinetų spalva ... 

— Nustokite! Neišmintinga kalba! nu
traukė misteris Sanflaueris. — Kadangi šiandien 
mano kraštui purpuro spalva gali būti daugiau 
naudinga, aš pasirinkau ją! Taip! O dabar klau
sykitės: visi pertvarkymai turi būti baigti iki 
sekančios savaitės pirmadienio. Atvyks konfe-
ruoti mano naujieji užsienio kolegos. Aš turiu 
žiūrėti, kad jie būtų patenkinti ir nustebinti. 
Tuojau atlikite visus apskaičiavimus, nes aš no
riu, kad jau rytoj pradėtumėte darbą. Aš sumo
kėsiu 20% brangiau, negu normaliai mokama. 
Jūsų žodis. 

Su atsakymu žadvytis dar delsg, galvoda
mas, kaip išlysti iš šitos kvailos bėdos, bet, nie
ko nesumojęs, atsakė: 

— Taip... Rytoj rytą aš manau ateiti, ži
noma, aš ateisiu, — o pats sau tare: — tiek jis 
mane ir tematys! 

— Puiku! Aš tuč tuojau įsakysiu ištuštinti 
kabinetą, — tai taręs, misteris Sanflaueris pri
siartino prie savo rašomojo stalo ir paspaudė 
elektrinį mygtuką. 

Kaž koks senyvas ponas įėjo iš gretimo 
kambario. 

— Klausau, šefe! — tarė jis. 
Rytų skyriaus direktorius misteriu Sanflau

eris tuojau sėdosi už rašomojo stalo, skubiai ati
darinėjo visus stalčius ir ėmė traukti iš ten sto
ras ir plonas bylas ir pluoštus įvairiausių palai
dų popieriaus lapų. Viską atskiromis krūvomis 
jis dėjo ant stalo. 

— Misteri Pankčeri, kaip matote, paga
liau atsirado ir dekoratorius. Rytoj rytą jis pra
das savo darbą. Todėl teiksitės įsakyti, kad visi 

baldai, paveikslai ir kilimai būtų nedelsiant iš 
čia išgabenti. 

žadvytis tuo metu žingsniavo pasieniais, 
fartum matuodamas sienų ilgį. Kartu jis atsidė
jęs klausėsi ir misterio Sanflauerio įsakymų, 
kuriais, atrodė, buvo verta domėtis ir jam. 

— O čia, misteri Pankčeri, žiūrėkite, bylos 
ir dokumentai. Atsiminkite, kad jų tvarkymą 
aš pavedu tik jums!... Jūs šitaip padarysite: 
šitą storąją bylą, apimančią Lenkijos reikalus, 
teks nunešti į nedegamąją spintą ir įdėti į sky
rių, pavadintą, "lauktina konjunktūros pasikei
timo". Suomijos bylą, štai šitą baltuose virše
liuose padėsite į "neaktualių reikalų" skyrių. 
Tas bylas vėl man grąžinsite, kai tik remontas 
bus baigtas. O štai čia — vadinamoji Pabaltės 
byla, susidedanti iš 3 sąsiuvinių: Lietuva — 
Latvija — Estija. Aš nebetikiu, kad man kada 
nors dar būtų reikalas šiton bylon žvilgterti. 
Tai jau tik medžiaga romantiškojo istorijos lai
kotarpio studijoms. Visą Pabaltės bylą tad nu-
nešite į rūsį ir perduosite archyvo žinion... 

šitie žodžiai Iš karto rėžte įsirėžė žadvyčio 
širdin. Sujudęs kraujas maištingai ūžtelėjo jo 
gyslomis. 

— Ne, taip nebus! Jūs, netikę archyvarai! 
— staiga sušuko jis. 

— Kas tau, žmogau? Kaip tu drįsti?! *— 
kumščiu trenkdamas į stalą, pašoko iš savo krės
lo misteris Sanflaueris. 

— Tai mano tėvynės byla! As — lietuvis 
DP! Jei norite žinoti! — žadvyčio balsas buvo 
kaip ugnis. 

- — Tokiems uždrausta čionai įeiti! 
— DP įeis visur, nes jie — jus persekiojantf 

dvasia! • ' 
— Jūs — ne dekoratorius! Jūs — apgavikas! 

Ko jūs įsibrovėte į šituos rūmus? — šaukė San
flaueris. 

— Ko? Kad pažiūrėčiau f tamstos veidą ir 
pasakyčiau: pasikeitei tamsta, misteri Sanflau 
eri, labai pasikeitei! Jūsų veide belikus tik kau 
kė. Esu buvęs tamstos bičiulis Džordžas ir to« 
dėl patikėkite: kaukėti žmonės daug pikto mums 
padarė. Meskite tą kaukę šalin, tada ir mane vėl 
atpažinsite! — Piktus ironijos žodžius berte bėrė 
žadvytis. 

— Misteri Pankčeri, žiūrėkite — juk šitas 
žmogus čia pat pamišo! — ir Sanflaueris, su 
smukęs į savo krėslą, skubiai ėmė šluostytis 
kaktos prakaitą. 

Pankčeris truktelėjo pečiais: 
— Deja, aš pirmą kartą tokioj situacijoj!.. 

• Misteris Sanflaueris ieškojo išeities. Paga 
Kau jis išsitraukė piniginę ir tarė: 

Aš labai apgailestauju, bet aš nebegalėsiu 
jums duoti darbo. Jūs tunte ir pats suprasti, ka( 
dekoratorius, kuris... Taigi, prašau priimkit# 
nors šią sumą — tai atlyginimas už sugaištą 
laiką, — ir jis atkišo žadvyčiui vieną banknotą 

— Ne, misteri Sanflaueri. Tą pinigą pasilai
kykite sau, nes ištiesų juk tik aš sugaišinau 
tamstos laiką. Aš ir privalau atsilyginti Bet ai 
sumokėsiu kitokiais pinigais! šekite! — vis daif 
tebevirpančiu balsu atsakė žadvytis, sviesdamas 
ant stalo kaž kokį nedidelį metalinį daiktą su 
spalvota juostele. O pats bėgte išbėgo pro duris 

Didžiai nustebęs misteris Sanflaueris paėmė 
tą daiktą į rankas. Sumišęs Pankčeris priėjo dar 
arčiau. Juodu žiūrėjo į savo šalies ordeną, kurio 
antroje pusėje įspausti žodžiai sakė, kad jis su
teiktas Jurgiui žadvyčiui... 

Misteris Sanflaueris tik dabar viską prisi
minė. 

— Misteri Pankčeri, — alkelkite man į ausį! 
sušuko jis. — žmogus, kuris čia buvo, tai ma 

no bičiulis Džordžas! O, tai buvo prieš aštuone
rius metus. Aš tada dirbau mūsų šalies pasiun
tinybėje Kaune, Lietuvoje. Jurgis žadvytis, kurį 
mes visada vadinome tiesiog Džordžu, tarnavo 
tos mažos valstybėlės užsienių reikalų ministe
rijoje ir buvo mums pats maloniausias žmogus 
visame Kaune! Džordžas nuoširdžiai dirbo dėl 
mūsų abiejų kraštų bičiulystės. Jis skaitė pas
kaitas, vertė knygas ir straipsnius, organizavo 
specialią draugiją ... O, tai buvo puikus žmo
gus! Aš pats tada kreipiausi į musų pasiuntinį, 
kad Džordžas nors mūsų ordenu būtų atžymėtas. 
O dabar... jis bėgte turėjo pabėgti nuo manęs! 
štai ką padarė aštuoneri nesimatymo metai! 
Teisingai pasakyta: keičiasi laikai — keičiamės 
ir mes su jais. Keičiamės mes visi! *.. 

— Ne visi, šefe. Jūsų bičiulis Jurgis žadvy
tis, tas Džordžas, ar tik nebus likęs toks pat? 
— atsakė misteris Pankčeris. 

Misteris Sanflaueris susimąstė. Po to jis ty
liai ištarė: 

— Aš manau... Ne, tai yra tikra: nebeda
rysiu aš Čia jokio remonto. Viskas tegul lieka 
kaip buvę. Gal kada nors dar čia pasirodys mano 
bičiulis Džordžas ... Mačiau, jam nepatinka ma
no projektai. Jis teisus!... Jūs, misteri Pankče
ri, galite eiti... 

Rytų skyriaus direktorius pamažu ėmė 
sklaidyti bylą, sudarytą iš 3 sąsiuvinių: Lietuva 
— Latvija — Estija. 

irpks buvo VAIŽGANTAS 
( Atkelta iš 4-to pusi. ) 

mas, visur energiją ir entuziazmą sukeliąs, bus 
nepamainomas jaunos Lietuvos šaulių sąjungos 
organo vedėjas. Jau pirmame "Trimito" numerio 
straipsnyje "Pulti ar gintis" kun. J. Tumas pa
rodė daug šauliškos dvasios ir nuovokos. 

— Lietuviai, — ragino kun. J. Tumas savo 
straipsnyje, — jei norime nepaliečiami būti, mes, 
maža tautelė, gyvendami ant tako, kuriuo iš visų 
keturių pasaulio šalių maklinėja, būkime visi 
šauliai, kad ir mūsų vaikai jau apsigimtų šau
liais.. Tegu visi žino, jog lietuvis, tylus ir lėtas, 
nepuls nieko; bet jį puolus, kiekvienas, ne
žiūrėdamas savo amžiaus, griebsis ginklų ir gins 
savo nepriklausomybę. Jei norime šiame pajū
rio kampelyje, kurio visi godėjasi, išlikti "šaulin-
kime" savo tautą. 

Lietuvos sušaulinimo idėjos siekė ir VI. Pu
tvinskis. Todėl "Trimitui" laikinai sustojus, VI. 
Putvinskis pasiryžo kun. J. Tumą prikalbinti 
buti "Trimito" redaktoriumi. Tuo reikalu sie-
lodamasis, jis su žmona išsirengė pas kun. J. 
Tumą. Bežygiuodami Laisvės Alėja, pamatė prie
šais atskubantį jį patį. žinoma, sustabdė jį, pa
sisodino ant sulo ir pradėjo kartoti savo griežtą 

prašymą, lyg ir reikalavimą, kad jis sutiktų 
redaguoti" "Trimitą". 

— Mes ėjom į Tamtą vienu tikslu ir pasi
ryžimu, — sako VI. Putvinskis: — nebeišeiti 
dykom rankom — imkis ir gana. 

Pradėjo, kun. J. Tumui vis atsakinėjant, pra
šyti ir ponia Putvinskienė. Jos prašomas jis, sa
kosi, visai iširęs, draskęsis, pykęs, buvęs neman
dagus. Niekados nejautęs tokios sunkenybės, 
kaip dabar primetamo, neįmanomo darbo. Vis 
dėlto turėjęs drąsos ir poniai atsakyti. 

— Ne! nei sąžinė nei pats padorumas nelei
džia man redaguoti specialų laikraštį,kai aš ne
su to dalyko specialistas. 

Po tokio atviro ir griežto atsako nebeliko 
nieko daugiau, kaip kilti ir skirtis. Bet VK Put
vinskis vilties nenustojo ir paskutinę minutę. 
Jis, porą žingsnių žengęs, atsigrįžo ir, pamojęs 
ranka, tarė: 

— Na, tai nors kurį laiką patvarkyk. Me
džiagos M. šalčiaus pririnkta daug, kronikos duo
sim patys; specialių dalykų taip pat... 

Dabar atsisakyti nebebuvo kaip, ir kun. J. 
Tumas sutiko laikinai "Trimitą" redaguoti. Pa
rinko jam parankesnį formatą, padarė jį savaiti
nį, 32 p. ir jo suredaguotas "Trimito" antras nu-

(Perkelta į 7-tą pusi.) 

S A M'S 
Fruit Store 

Complete line of the Finest 
Fruits in the City 

9201 St. Clair Ave. 

GL 9440 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. . 

$ # 
žmona: Ar tau negėda iš pat ryto būti gir

tam. 
Vyras: Visai ne iš ryto, tik iš vakar va

karo. Tu vis ką nors turi pridėti 
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c *•••••.-L WATSX 
WITH THE FMWUsWfestingllOUSe 

AUTOMATIC WASHER 

UIHTCR 
SAVER 

299 

SEALED 
TRANSMISSION 

'• that saves itp 
10 gallons of water per iojil 

Measures water f© the size 
All you do is set a 

of 

LAUNDROMAT is • Trade-Mark, Reg. U. S. Pat. Off. 

Look at these Features! Only Laundromat has them! 

ActTomy! OerpRoofi 

this easy, convincing way 

Slanting 
Front 

.. . For easy loading, unloading. 
No awkward bending or stooping 
when loading washer... or taking 
clothes from iL 

Inclined 
Basket 

An improvement over all known 
methods. The Inclined Basket 
gives a washing action that is 
amazingly efficient. 

Phone us and make arrangements to 
see the Laundromat wash a load of 
your clothes. IT'S FREE. You come to 
the store; see your clothes washed 
sparkling clean, the Laundromat way! 

Single Dial 
Control 

Starting, stopping, filling, water 
temperature, washing, rinsing, 
damp-drying... all controlled auto
matically with one dial setting. 

Self-
Cleaning 

The Laundromat has no lint 
trap to require periodic emptying. 
Wash and rinse waters keep the 
interior sparkling clean* 

INSTALLS ANYWHERE!  
No bo i l i n g  to the Floor... No Vibration! 

fat m h VVįsttingliouse 

The VICTORY Mturc & Appliance Company 
FOR COMPLETE HOME FURNISHINGS 
10412 Superior Ave., Cleveland CE. 3610 

Free Parking in the Rear of Store 

Convenient Budget Plan! 
15% Down Payment take 21 Months to pay 

[FUNE IN JED MALONE ... every morning, Monday through Friday—ABC Network 
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Toks buvo VAIŽGANTAS 
(Atkelta iŠ 6-ta pusi.) 

meris išėjo 1020 m. rugpjūčio mėn. 11 d. 
VI. Putvinskis, kun. J. Tumą kviesdamas, 

neapsiriko: jo pakviestas redaktorius ne tik su
tvarkė "Trimitą" techniškai, bet taip pat, kiek 
galėjo,padarė jį aktualų, įdomų ir svarų ideologi
jos atžvilgiu. Jis savo gyvai ir jaunuomenei su
prantamai parašytais straipsniais besikuriančiai 
šaulių ideologijai davė ne vieną gražią mintį. 

"Trimitą" redaguodamas, pats kunigas J. 
Tumas taisė jo rašinių kalbą, pats nešiojo rank
raščius į spaustuvę ir ten žiūrėjo pirmąją ir ga
lutinę korektūrą. Trumpai sakant, jis vienas dir
bo visą laikraščio redakcijos darbą. Nors ir daug 
dirbo, tačiau morališkai kankinęsis, kad imąs pa
lyginti didelį atlyginimą,o dirbąs tokį darbą, ku
rį kitas žmogus galėtų padirbti tris sykius pi
giau, o gal ir geriau, todėl po trijų mėnesių jis 
nuo "Trimito" redaktoriaus pareigų atsisakė. 

( Bus daugiau ) 

PAINUS YRA KELIAS Į LAISVĘ 
( Atkelta iš 3-čio pusi. ) 

išeiti į "platesnę visuomenę" ir neieškojau nau 
jų pažinčių, bet visai pasitraukti iš gyvenimo, 
kuris, atrodė, jau buvo bepradedąs "normalėti", 
buvo taip pat sunku. " —'<* 

Per tą laiką lenkų kalbos "moksle" *jau bu
vau padaręs nemaža pažangos, tačiau svečiuoda
masis į visokias diskusijas leistis vengiau. To
dėl visų buvo viena nuomonė, kad mano santū
rumas kalbose ir kartais niūri nuotaika esanti 
pasėka koncentracijos stovyklos išgyvenimų. O 
kartais taip norėdavosi išsiveržti iš tų visų varž
tų ir pasijusti laisvu žmogum, nevaržomu jokioš 
baimės. Bet kaip gali jaustis gerai, nors ir jau
kioje aplinkoje, kartais ir prie stikliuko, kada 
prieteliškai nusiteikęs vilnietis lenkas, jau šim
teriopai atgavęs savo nuostolius dėl palikto Vil
niuje turto, ima ir pradeda tau dėstyti, kad "savo 
rankomis pakarčiau pirmą sutiktą lietuvį — mū
sų Vilniaus okupantą'." Nei gali pritarti, nei 
protestuoti... 

( Bus daugiau ) 

Cleveland Naujienos 
PAS P. J. ŽIURIUS 

Avon Lake vėl nauji svečiai: 
atvyko iš Vokietijos J. Variako-
jis su žmona ir dviem sūnumis 
— 20 ir 16 m. 

Variakojis yra inžinierius, bu
vęs Lietuvos susisiekimo mi-

%isteris. -
Šiuo metu pas juos vieši taip 

pat ir Hypatija Yčaite iš Wash-
ingtono. Namai esą jau visai 

ĮVERTINA LIETUVIUS 
PIRKĖJUS 

Kaip matoma iš "Pranešimo 
lietuviams Clevelande", Fisher 
Bros. Co. įvertina lietuvius pir 
kėjus. Savo krautuvėje, 7702 
Superior Ave., kuri yra dau 
giausiai lietuvių gyvenamoje 
miesto dalyje, jie mėsos sky 
riaus vedėju paskyrė lietuvį Jo
ną Jarą, kuris jau apie 12 metų 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(fcinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka* 

URBANAVIČIENĖ Marc e 1 ė, 
mirė kovo 9 d., Luzerne, Pa. 

SKUČIENĖ Agnetė, mirė kd* 
vo 6 d., Inkerman, Pa. 

STANIUKYNIENĖ Pranė, mi
rė kovo 14 d.» Miners Mills, 
Pa. 

. Jasulaitienė Marijond, 45'' m., 
mirė kovo mėn., New York, 
N. Y. Gimus Scranton, Pa. 

GELEŽINIS Petras, mirė kovo 
17 d., Brooklyn, N.Y. / 

TUTKUS Anicetas, mire kovo 
9 d., Philadelphia, Pa. 

RAGAŽINSKAS Juozapai, miti phia, Pa. (Panevėžio ap.) 
rė kovo men., Mahanoy City, 
Pa. 

BRIDICKAS Jurgis, mirė kovo 
mėn., Shenandoah, Pa. 

MIZARA Augustas, seno amž., 
mirė kovo mėn., Shenandoah* 
Pa. 

MACEVIČIENĖ Petronelė, 62 

metų, mirė vasario 10 d., Ply
mouth, Pa. 

TARAILIENĖ Ona, 54 metų, 
mirė vasarię 18 d., PJiiladel-

. phia, Pa. ' ^ y * 
LUKAUSKAS Petras, 55 metų, 

mirė sausio 19 d., Michigan 
City, Ind. 

VENGRAlTiS Kazimieras, 58 
metų, mire sausio 17 d., W. 
Frankfort, 111. (Vilkaviškio 
apskr.) 

MASLAUSKAS Juozapas, f2 m. 
mirė* sausio 13 d., Philadel-

KUPRIUNAS Kazimieras, seno 
• amžiaus, mirė kovo mėn., Bal

timore, Md. 
KOSTUMAUSKIENĖ Magdale

na, mirė kovo 11 d., Baltimo
re, Md. 

PAVASARIS Petras, mire kovo 
8 d., New Britain, Conn. 

KAVALIAUSKAS Adomas, mi
rė kovo. mėn., New Britain, 
Conn. 

JABLONSKIS Aleksandras, 53 
metų, mirė kov 20 d., So Bos
ton, Mass. Amerikoj išgyveno 
37 mets. 

KERIS Juozapas, seno amžiaus, 
mirė kovo 20 d., Chicagp, UI. 
(Šiaulių ap., Akmenės parap., 
Pasličių kaimo) 

RASIMAS Aleksa'ndras, 66 mt., 
mirė kovo 20 d., Chicago, 111. 
(Alytaus par., Zaidų km.) 

LEKIENĖ Ona (Bernotaitė), 
pusamžė, mirė kvo 20 d., Chi-

' cago, 111. (Parnaravos par., 
Ariogalos km.) Amerikoj iš
gyveno 45 metus. 

JABLONSKIS Stanislovas, pus
amžis, mirė kovo 20 d., Chi-

pilni, nes žiūriu rezidencija jau. dirba, toje kompanijoje. Jaras 
visai ^ rimtai- virsta nauja... daugeliui Cleveland iečių gftral 
tremtinių stovykla, kuri dar za- pa*įstamas anksčiau buvęs net 
da smarkiai padidėti. artimas DIRVOS bendradarbis. 

tik paskutiniu laiku, toliau 
dirbdamas ir labai užimtas tar-

PAS A. ZALOGĄ nyboje, rečiau buvo matomas 
13709 Rugby Ave. apsigyveno, ™^ tarpe. Nuo šiol jis- vėl 
prieš porą savaičių atvykę, mūsų kaiminystėje. 
tremtiniai —Jurgis Vodopalasį J. Jaro paskyrimas į šią kwa-
ir jo motina Sofija Vodopalienė. j tuvę ypač malonus šioje miesto 
A. Zaloga padėjo ..Yodopalui! dalyje gyvenantiems naujaku-
gauti darbą toje pačioje dirbtu 
vėje, kur ir jis pats dirba. Vo-

riams, turintiems kąi kada var
go su prekių pavadinimais. To-

dopalas jaunas vyrS's, sporti- kiais atvejais J. Jarus siūlo vi-
ninkas, dairosi,- kur čia atsi-Uada pakviesti ji patį. Jis pasi-
rastų proga prisišlieti j^rie lie-į ruošės patarnauti ir padėti lie-
tuvių< sportininkų būrelio. ' V1 ^ 1""*' ~ tuviškai, tai yra, lietuviška 

kalba ir draugiškumu. 

JONO IR JUOZO KAYACKŲ, i 

gyv. 9911 Olivet St., tėvas, gy
venęs Montreale, Kanadoj, šio
mis dienomis mirė. Jonas Ka-

BEDARBĖ DAR DIDĖJA 

Pereitą mėnesį Ohio bedar
bių kompensacijos biure buvo 

yackas prieš porą savaičių at-j užregistruota 79,741 darbo nu
stojusių. Tai yra skaičius, 25 ̂  
didesnis, negu vasario mėnesi, 
ir 127 fr didesnis, negu pereitų 
metų kovo mėnesį. 

naujino tėvui DIRVOS prenu 
meratą. o dabar jau turėjo ap
silankyti su šia liūdna žinia ir 
perrašyti DIRVĄ Montrealyje 

cago, 111. (Raseinių ap., Kel-1 gyvenančio brolio vardu... 
mes par., Pavirpinės kaimo) 

...OF COURSE 
IT'S ELECTRIC! 

1 

NuostabuB "švarumas, 
yra džiaugsmas, kurį duoda elektrinė virtuvė. 

Elektra yra viena ir vienintelė virimo priemo
nė visiškai švari ir visiškai gryna. Todėl jūsų vir
tuvės indai, jūsų sienos, lubos ir užuolaidos pasi
lieka vis švarios jūs sutaupote laiką, darbą ir 
pinigus, kuriuos reiktų išleisti šluostymui, valy
mui ir dekoravimui. ' 1 

Jūs patirsite taip pat, kad elektrine virtai 
duoda ir kitų svarbių patogumų.. Ji greita, regu
liuojama, ekonomiška ir vėsi. Ir ji- automatiškai 
saugi! 

Norint «augiau virti — žinoma, tik elektra! 

A L W A Y S  A T  Y O U R  

M 1 'i® S* . 

m 

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

Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio 
Rytais nuo 10—WGA11 ir WICA • Vakarais nuo 10—WHK. 

Amerikoj išgyveno 38 metus. 
POCIUS Jurgis, seno amžiaus, 

mirė kovo 21 d., Chicago, 111. 
Tauragės ap., Kaltinėnų par. 
Ručių km.) 

ZUBAVIČIENĖ Ona (Norvilai-
tė), pusamžė, mirė kovo 21 d., 
Chicago, 111. (Telšių ap., Kruš-
leikių parr-) 

BERESEVIČIUS Antanas; 75 pittgtn pa 

metų, mirįĮ kovo 18 d., Pitts
burgh, Pa. 

KUNCE Dominikas, 65 metų, 
mirė kovo 22 d., Chicago, 111. 
Panevėžio ap., (Subačiaus pr. 
Ramanavos km.,) Amerikoj 
išgyveno 45 metus. 

PETRILA Petras, pusamžis, mi
rė kovo 22 d., Chicago, 111., 
(Plungės par.) Ameriko iš
gyveno 45 metus. * 

PANKAUSKIENĖ Vero ni k a, 
pusamžė, mirė 

Bet tas skaičius buvo 25% 
mažesnis, negu 1946 metų kovo 

, ... mėnesi. Tas rodo. kad šiuo me-
IŠTEKĖJO ŽILENGĖ\ IčIUTĖ delbiami bedarbiu skaičiai 

Balandžio 23 diena Naujojoj nereiškia, kad jie visi tik da-
parapijoj įvyko B. ,Zilen — ži-jbar staiga neteko darbo, šie 
lengevičiūtės šliubas su Joseph j bedarbiai gauna pašalpa pagal 
M. Donauhue iš Binghamton, į bedarbės apdraudos istatymą. 
N. Y. Pamergė buvo Louise ši-j Kovo mėnesį toji pašalpa buvo 
monytė iš Detroit* ^lich., pa- į $19.00 per savaitę. 

; Ijaunys — Leonard 

HIPPODROME 
Nuo trečiadienio-, gegužės 4 

dienos, pradedama rodyti "Fla
mingo Road", kur Joan Craw
ford vaidina karnavalo mergai
tę, iškilusią į vadinamosios 
aukštosios visuomenės sluoks
nius ir susiduriančią s» politi
ne korupcija. 

b 
ši filmą pagaminta tos pačios 

ketveriukės, kuri prieš trejus 
'metus pagamino filmą "Mild

red Pierce", turėjusią labai di
delį pasisekimą. Ta ketvėriuki 
yra: Joan Crawford, direktoriui 
Curtis, Scott ir Jerry Wald. 
Vaidinime dar dalyvauja Gla
dys George, buvusi nebylės fil-
mos žvaigždė, Alice White, 
Gertrude Michael, Iris Adrian, 
Fred Clark ir kiti. 

KAS platina Dirvą — tas 
^platina apšvietą. ^ 

sornes is 

Po šliubo ; pas jaunosios tė
vus J. žilingevičius buvo pri
ėmimas, kur tarn daugelio drau
gu ir artimųjų buvo jaunojo tė-

RKO KEITH'S 105th 

nuo balandžio 27 ligi 33 rodo 
"Kiss in the - Dark" su Jane 
Wyman ir David Niven. 

vai ir jaunesnysis brolis Jack,! Nuo gegužės 1 ligi gegužės 3 
Šimoniai iš Detroito if Šimonytė — "The Set Up" su Robert 
tos iškilmės proga padainavo), 
Margaret Barnes ir. John Smith 
iš Pittston, Pa., tam;pat gimi
nės iš Masillon. Ohio. 

Jaunieji išvyko povestuvinei 
(Waranaite), nnsamžė. mirė kelionei, paskui apsig^Vens Bin-

Ryann ir Audrey Totter. 

kovo 21 d., Chicago, 111. (Tau
ragės ap., Kvėdarnos par. 
Drumstelių kaimo) 

RŪKAS Aleksandras, 76 metų, 
mirė kovo 24 d., Gary, Ind. 
(Šiaulių ap., Pakruojaus par. 
Kirponių km.) Amerikoj iš
gyveno 50 metų."" 

Karuža Mykolas, mire kovo m., 
Baltimore, Md. 

NIPORAVIČIUS Apolinaras, mi-

ghamton, N. Y. 

OPERETĖS SEZONAS ŠĮ RU
DENĮ BUS ILGESNIS 

"The Cleveland 5->D" šiam 
rudeniui numato operetės sezo
ną šešių savaičių.. Operetės šį
met bus ne Public Hall, bet Mu
sic Hall, kur yra geresnės akus
tikos sąlygos, bet čia mažiau 

rė kovo mėn., Baltimore, Md. j vietos, todėl sezonas pailgina-
EINIKIS Jonas, mirė kovo men. mas, kad visi galėtų apsilan-

r. 

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

Baltimore, Md. 
STANEVIČIUS Juozapas, seno 

amžiaus, mirė kovo 21 d., De
troit, Mich. 

ŽALIENĖ Elzbieta, mirė kovo 
18 d., Philadelphia, Pa. 

kyti. ^ 
Numatma vaidinti šešias ope

retes: Norvegijos daina, Car
men Jones, Piktoji Marietta, 
Šokoladinis kareivėlis, Princas 
studentas, Karalius valkata. 

ŠTILI UJU DAUG M ET y  PKYšAKY . . . PUIKUS 

MONCRIEF'S NAUJI ŠILDYMO 

PŪČIAI '49 METAMS GAS-OIL-COAL 

E  C O . ,  M E D I N A ,  O .  

TRYS Iš KETURIŲ 

pėsčių, patekusių * po automobi
liais, esti patys kaiti dėl savo 
nelaimės' nes nesilaikė vaikščio
jimo taisyklių. Perėjimas sker
sai gatvę bloko vidury arba 
esant raudonai šviesai yra pa
vojingiausias dalykas, todėl at
sargiau vaikščiokite! 

f 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuvišką Užeiga 

$824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakeijos) 

Užkviečiame Lietuvius iš kitų'miestų sustoti pas mu*. 
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

, » i 
\ • 

\ M 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Co's 
BASIMENTE 

i :l 

' VV-

Mergaitėms ir moterim* nauji, gražūs 

Be ir su pamušalais 

*Mė3yni 
*Pilki 

*Raudoni 
*Ke!ly 

*Rudi 
*Juodi 

Tik dtt iš daugelio, daugelio mielų naujų apsiaustų, 
grynos vilnos Suede,grynos vilnos flanelės, grynos 
vilnos Coverts ir Rayon gabardino. Naujausias de
talių atlikimas .... vieni su kapišonais, kiti su 
branktais užpakaly. Visi gražūs. Dyd. 10 — 13. 

Basement Womens Coat Department 

t.-' 
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DIRVA—£820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

NEUŽMIRŠKIM, KAD 

1 

V. Sidzikauskas 
VLIKo Vykdomosios Tarybos 

pirmininkas, šf sekmadienį lan
kosi Clevelande ir kalbės šv. 
Jurgio parapijos salėje 4:30 ?«i 
p.p. 

Tai yra reta proga Clevelan-
d i e č i a m s  i š g i r s t i  g y v u  ž o d ž i u  
pranešimą iš asmens, kuris yra 
pačioje mūsų kovos už Lietuvos 
išlaisvinimą vadovybėje. 
Pažymėtina, kad V. Sidzikaus

kas yra ilgą laiką laikytas vo
kiečių koncentracijos stovyklo
je-ir jau buvo pastatytas j tą 
eilę, kuri buvo siunčiama nužu
dyti gaso kameroje, nes buvo 
visiškai nusilpęs ir budeliai jau 
buvo nutarę jį priskirti prie tų, 
kurių daugiau ''nebeapsimoka 
laikyti". Laime, sukaupęs vi
sas jėgas, jis dar pajėgė, sar
gybiniams nusisukus, slaptai pe
reiti j eilę tų, kurie dar buvo 
laikinai paliekami gyvi. Tą 
kartą taip išsigelbėjęs nuo nu-

REIKALINGAS BUTAS 

iš 3 - 4 kambarių 
bevaikei šeimai 

Prašoma praešti DIRVOS 
redakcijai—arba telefoną 

ON. 1290 

žudymo, netrukus sulaukė iš
laisvinimo, kurį atnešė Ameri
kos kariuomenė. 

V. Sidzikauskas turi mums 
daug ką pasakyti. Todėl gau
siai apsilankykime išgirsti jo 
kalbos! 

Po prakalbų bus koncertas, 
po koncerto šokiai. Bilietų kai
na — 50c. Iš anksto galima 
gauti pas organizacijų valdybų 
narius, taip pat ir DIRVOS re
dakcijoje. 

MOTERŲ SĄJUNGOS TRADI

CINIS VAKARAS 

buvo surengtas pereitą sek
madieni Naujosios parapijos sa
lėje. Pasigėrėjimo vertas mo
terų pasišventimas rengti to
kius tradicinius lietuviškus va
karus: daugumas iš jų jau yra 
išauginusios šeimas ir anūkų 
sulaukusios, o vistiek ne tik 
vakarų, rengimo darbus atlieka, 
bet ir programoje aktyviai da
lyvauja. Gaila, šį kartą chore, 
kuriam vadovavo K. štaupas, 
vyrų buvo mažoka. Gal todėl, 
kad tai moterų vakaras... Ne
žiūrint to, choro pasirodymas 
buvo viena iš geriausių progra
mos dalių, prie kurių taip pat 
reikia neabejotinai priskaityti 
Galdikienės ir Salaseviči e n ė s 
duetą bei Leizienės piano solo 
ir piano duetą, kurį atliko Lei-
zienė su dukra (Salasevičių duk
ra ir anūkė). Sveikintinas ir 
jaunimo dalyvavimas programo
je: Šamas, jr. ir Kajelis daina
vo duetą. Tremtiniai talkinin
kavo programoje: su v a i d i n o 
linksmą komediją. 

SENOVĖS PINIGŲ PARODA 

Šiandien ir rytoj, t.y., šešta
dienį, balandžio 30 dar galima 
suspėti pamatyti senovės pini
gų parodą, kuri atidaryta nuo 
pirmadienio Western Reserve 
Numismatic Club patalpos, May 
Coompany trečio aukšto audito
rijoj. 

Tarp kitų įdomybių, sako, 
esąs ir vienas sidabrinis iš tų, 
kuriuos Judas gavo už Kristaus 
išdavimą... 

BALFo VAKARAS GEGUŽĖS 
bus Lietuvįų Salėje, o ne šv. 
Jurgis parapijos salėje, kaip per 
apsirikimą pereitą kartą buvo 
parašyta. 

Telefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TATSO' IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

I P J KERSIS 1 

A R E N A  
Gegužės 3, antradienį Areno

je Mildred Burke, pasaulinė mo
terų imtynių čempionė gins sa
vo titulą prieš Mae Weston. Be 
to, tą vakarą pirmą kartą Cle
velande bus dvie jų trejukių im
tynės. Iš vienos pusės Dr. Ed. 
Meske, Karol Krauser ir Tug 
Carlson, iš kitos — Fred Bozic, 
Jim Wright ir Naujosios Zelan
dijos čempionas Ken Kenneth. 

Dar bus pakartotinės imtynės 
tarp Don Eagle ir Don Evans 
(paskutinis ginčija pereitos sa
vaitės rezultatus) ir Wl. Koval-
ski imsis su Whitey Whitler. 
Bilietai pas Richman Brothers 
ir Central Armory po 2.40 1.80 
ir 1.20. Durys atdaros 7:00, 
pradžia 8:30. 

AUTOMOBILIŲ NEPRIE
ŽIŪRA 

yra priežastis 16% visų auto
mobiliu susisiekimo nelaimių. 
Pusė tų nelaimių įvyksta dėl 
sudėvėtu stabdžių, netinkamų 
šviesų ir nunešiotų padangų. 
Todėl pat ik rink it savo automo
bili! 

Dalis Clevelando žinių 

7-tame puslapyje 

IEŠKO BUTO 

2 suaugusiems ir 2 mokyklinio 
amžiaus vaikams 
Prašom pranešti 

c/o Ann Bernott, 
1887 E. 65th St. 

PARDUODAMI NAMAI 

2 šeimų namas — po 5 kamba
rius su maudynėmis. Apšildo
mas garu. Ant East 66-tos gat
vės. Kaina — $11,000. 

3 šeimų namas — 6-ių, 4-ių ir 
3-jų kambarių butai su mau
dynėmis.^ Bendras apšildymas, 
3 garažai. Ant Zoeter gatvės 
Kaina — $8,500. Įmokėti tik 
$2,800, o paskui kai mėnuo, 
kaip nuoma. • 

Abu namai lietuvių rajone. 
Smulkesniu žinių galima gauti 

pas 

P. P. MULIOLĮ 

Namų ir Įvairios Apdraudos 
Agentūroje, 

6606 "Superior Ave. 

ARTI WADE PARK 
1429 E. 93th, 

.parduodamas namas, 
gražus, atskiras, iš 4 kamba
rių ir prausyklos 1-me, 3 mie 
gamų, vonios ir miegamo prien-
gio 2-me, vienas įrengtas kam
barys 3-me; rūsis, pečius, už
daras priengis. Gerame stovyje. 
Pirkėjai pasirenkami. Pasima
tyti tik susitarus. Realtoriaus 
bendradarbiavimas. 

JOHN RACEK, REALTOR 
4168 E. 131st St. 

WA. 5454 SK. 5457 
<18) 

2 šeimų namas 
Dibble Ave. 

Btttai šonas prie šono, po 6 
kambarius. Vandens šildytuvas, 
1 naujas gaso pečius, 1 anglinis 
pečius. Naujai išdekoruotas. 

Plytelių stogas 
Klauskit telefonu EX 5411 

S 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio § 
I OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 5 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s 
5 kites j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- jš 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. j-
5 Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas fa? išpildymas E 
jjjj garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. Z 
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I I. J. SAMAS - JEWELER | 
I Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę s 

| 7007 Superior Ave, Orėta Ezella Theatre = 

E Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- 5 
| rodėlių ir visokiu graždaikčiu, už nupigintą kainą. 5 

5ninu»žnsmHm»nnfHiinmsnininnniiimminnnmniinmnmnnminniunnn~ 
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Wzikelis Funeral Home 1 
PILNAS LAIDOTUVIU I 

| PATARNAVIMAS Į 
| —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— § 

| 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 f 
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IEŠKO DARBININKĖS 
Reikia virti ir atlikti lengvus 
namų ruošos darbus prie vi
dutinio amžiaus sveikstančios 

šeimininkės ir vyro. 
Klausti telefonu EV 1347 

JONAS G. 
P O L T E R  

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 

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 nariams 
ir įsigyti naujas 1949 metų 
korteles. 6835 Superior ave. 

LIETUVIŲ SALĖ 

išnuomojama 
koncertams, šokiams, vestu
vėms ir kitokiems parengi
mams. Iš anksto kreipkitės pas 
A. Šimkūną, Lietuvių Klube, 
6835 Superior Ave. 
i ^ 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADES? 
šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 

IIIMHnUIHMHMaUtlHNHIIMHiamiMmiH^ 

Nori pagražinti savo j 
namus? šauk— j 

K. ŠTAUPAS | 
Namų Dekoravimas j 

musų specialybe. f 

Kambarių Popieriavimas { 
Namų Maliavoj imas j 

16908 Endora Road j 
Telefonas: f 

KEnmore 8794. į 
Cleveland, Ohio I 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktori) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pasarvojimui leidžiama naudotis nemokanti^ 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Cleveland, Ohio 
LIETUVIŲ BANKINĖ ĮSTAIGA 

Pavasario laikas yra namų taisymo ir naujų statymo 
laikas. Bet nuolatinis taupymas ant depozitų yra tikras 

laimingo gyvenimo statymas ateičiai. 

Todėl pasinaudokite mūsų patarnavimais! 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE. 2498 

DIRVA •ir if it— TKHfU 

DŽIAUGIASI turėdama progos pranešti Clevelando vi
suomenei ir Maloniesiems Skaitytojams arti bei toli, 

kad eiles Clevelando organizacijų atsto^g§«.ir DIRVOS 
draugų bei rėmėjų Komitetas rengia jai 

Pavasarini Pasimatymą su Skaitytojais ir Draugais 
i 

gegužis 15 dieną, sekmadienį, Lietuvių Salėje, S vai. p*p. 
Šita proga yra rengiama įdomi linksma vakaro progra
ma. Bus vaidinamos net dvi komedijos: "Viens iš mū
sų tur apsivesti" ir "Spąstai", bus lietuviškų dainų, tau" 
tinių šokių, deklamacijų, muzikos ir juokų rinkinys. Po 
programos, 8 vai. vak. Šokiai ir pobūvis viršutinėj ir apa
tinėj salėj. Komitetas jau paskyrė užkandžių, atsigaivi
nimo ir visų kitų to pasimatymo reikalų rūpintojus, ku-
rię dirba uoliai ir rūpestingai, kad tik pasimatymas būtų 
malonus ir linksmas. Dalyvavimo bilietus Clevelandie-
čiams pasiūlys komiteto bendradarbiai, o kas su jais ne
turės progos susitiktu tai gali jų gauti arba laišku užsi
sakyti DIRVOJE. Bilietų kaina 75c., vien šokiams — 
50c. Maloniai prašom visus apsilankyti. Kvieskite ir 
jaunimą, nes pgograma bus linksma, o šokiams griei 
žinomas Sonny Michael's orkestras. 

Pranešimas Lietuviams 
CLEVELANDE 

y)idžiulė Maisto Kompanija — Fisher Bros. Co., praneša, kad 

ji, norėdama geriau patarnauti lietuviams, vienoje iš savo 

didžiausių krautuvių — 7002 Superior Avą, — M£SOS* DE-

PARTMENTO vedėju lietuvių. Tas vedėjas yra — 4 v 

JONAS JARUS 

Clevelando lietuvių geras pažįstamas ' 

Nauja! atvykę lietuviai, Jei kuriems 4mt sunku angliškai susikalbėti, čia susikalbės 

savo gimtąja kalba, jei tik kreipsis tiesiai | MANAGER, Mr. J A Jt U S 

Su pagarba 

FISHER BROS. CO 

7002 Superior Ave. 
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