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Tautini* srbvSs §eimo 
vieta 

šią savaitę buvo numatyta 
pranešti galutinai, kur bus New 
Yorko Tautinės sroves seimo po 
sėdžiai. 

Kaip žinoma, seimui vietos 
klausimas surištas su pastan 
gomis gauti didžiausiai lietuvių 
meno parodai tinkamą vietą 
Tuo reikalu vyksta pasitarimai 
kurie, regis, jau eina prie pa 
baigos, tačiau prieš laikraštį 
išleidžiant dar nebuvo baigti. 

Šį trečiadienį A. Olis prane
šė iš Chicagos, kad yra kvie
čiamas asmeniškai nuvykti į 
New Yorką baigti pasikalbėji
mų tuo reikalu. Ji% išvyko va
kar, ketvirtadienį ir vakare tu
rės įvykti galutinis jo pasikal
bėjimas su atitinkamais asme
nimis dėl vietos parodai ir sei
mui. 

Neturėdami galutinio užtikri
nimo, susilaikėme nuo praneši
mo apie numatomą vietą, many
dami, kad seimo posėdžių adre
są sužinoti dalyviams nebus vė
lu ir kitą savaitę. Svarbu, kad 

•eimas bus New Yorke, gegužės 
'M1-22 dieną. Pirmas jo posėdis 
numatytas 10 valandą. 

Taigi kviečiame visus, kas tik 
gali, rengtis į seimą, gegužės 
21-mai, New Yorke. 

Paroda jatt New Yorke 
Trečiadienį, gegužes 4 buvo 

jauta žinia, kad laivas, kuriame 
|va Lietuvių Tautinės Dailės 
Parodos eksponatai, jau įplau
kia į New York uostą. 

Taigi, kaip matoma, laivas 
dar' porą dienų pavėlavo. Pra
džioje buvo pranešta, Kad jis 
atplauks gegužės 2 dieną. Kiek
vienu atveju tas mūsų - meno 
turtas jau čia. 

Tuo būdu įvyksta mūsų daili
ninkų ir visų tremtinių kultū
rininkų svajonė —. atsiųstu tą 
parodą į Ameriką. Jie tos die-
l$os laukė daugiau, kaip metus 
ir jau buvo nustoję vilties, kad 
tai kada nors begalėtų įvykti. 

Dabar svarbu tinkamai tą me
no turtą išnaudoti, tai yra, tin-
Ifiamai jį parodyti Amerikos vi
suomenei. 

Įtaujas uždavinys seimui 
Pasaulinėj politikoj gali pa

pūsti nauji vėjai. Plačiau apie 
tai rašome 4-me puslapyje, ve
damajame straipsnyje. Iš visko 
Matyti, kad Maskva per savo 
komunistinius agentus dar kar
tą nori apmarinti pasaulio bu
drumą. 

Visiems susipratusiems lie
tuviams svarbu, kad pasaulis 
budėtų ir saugotųsi komunizmo 
pinamų klastų. Kaip Kudirka 
Kadaise šaukė tautai — Kelkite, 
Kelkite, Kelkite, taip dabar 
kiekvienas susipratęs lietuvis 
turi šaukti pasauliui: Budėkite, 
Budėkite, Budėkite! 

Tautinės srovės Seimas šiuo 
metu yra žymiausias Amerikos 

JĮetuvių visuomeniškas susirin
kimas. Iki rudens, visuotinio 
Amerikos Lietuvių seimo, kito 
panašaus susirinkimo nebebus. 
O mūsų kovos vadovams dabar 
reikalinga organizuotos visuo
meniškos paramos demonstra
cija. Tokia demonstracija turi 
llūti Tautines sroves seimas! 
todėl pasistenkime kuo gausin-
giau toje demonstracijoje daly 
vauti! 

Primename, 
' specialūs susirinkimai — 
Amerikos Lietuvių Misijos, Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos ir Ame
rikos Lietuvių Tautininkų Cent
ro, kaip ir buvo skelbta, įvyks 
ten pat, kur bus bendrasis sei
mas, po pirmojobendrojo po
sėdžio. ' v 
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Motinos musų, sengalveles... 
CJU PIRMAISIAIS pava

sarinių gėlių žiedais, su gi 
kukliomis, bet nuoširdžių ' 
jausmų lydimomis dovanė
lėmis maži vaikučiai ir su
augę dukros ir sūnūs skuba 
šią dieną pasveikinti savo 
motinas. 

Laimingos motinos, ku
rios gali iš savo vaikų ran- , 
kų priimti dovanas, ir apka
binti juos, ir bučiuoti, ir su 
meile prisiminti viską o vis
ką, kas pergyventa su jais 
nuo pat jų lopšio dienų... 

Laimingi vaikai, laimin
gos moterys ir vyrąi. kurie 
šiandieną gali pajusti moti
nos lūpas ant savo kaktos, 
kurie gali pažvelgti į savo 
motinos veidą, nors rūpes
čiais išvagota, bet spindu
liuojantį meile ir motiniš
kos prieglobos šiluma — ta 
šiluma, kuri kartais esti už
mirštama. kai viskas gerai 
klojasi, ir kuri... taip bran
di sunkiose gyvenimo va
landose. 

Bet kiek motinų mfato tė-
vvnėie veltui šiandien lau
kia dovanėlės, veltui laukia 
meilaus pasveikinimo iš sa
vu dukreliu ir sūnelių . ,. 

Vienu akvs seka i Vaka
rus slenkančia saule ir klau
sia — Saulute, gal bent tu 
pamatvsi juos. mano mvli-
muosius, ten kažin kur toli 
išblaškvtus. gral bent tu juos 
šiltai už mane pabučiuosi... 

Kitų akvs sutinka anksti 
rvta patekančia saule ir 
klausia: — Saulute gal bent 
tu juos matei tenai, tob'ma-
iam šaltajam Sibire ken
čiančius, — ar sušildei inos 
vietoi manės, ar pralinks
minai juos jų varge... 

Dar kitu akys klaidžioja 
nežinioje ir klausia: — Kur 
jūs. mano brangieji! Ar dar 
gyvi esat. ar jau pirma ma
nes baigėt savo vargą šioj 
žemėj, kain šunų skalikų 
maudomi ir draskomi zuike~ 
liai... 

O kas žino. kiek mūsų se
nai ar nesenai tėvynėj palik
tų motinų irgi kenčia žiau
rų ištrėmimą... Kenčia ir 
mintimis lanko savo^ myli
muosius ; kenčia ne tiek iš
gelbėjimo laukdamos, kiek v# 
rūpesčio pilnos — o kaip lie, kažin... 
bent žodelis, kad bent žinelė... Ramiau 
būtų baigti vargą šioj žemėj . 

Ir kas žino, kiek motinų .jau baigą vi
sus tuos rūpesčius šioj žemėj ir paskutiniu 
atsidūsėjimu atsisveikino su nežinia kur 
dingusiais tais, kurie čia joms buvo bran
giausi ... 

Plieno uždangos skiria dešimtis ir sim-
tus tūkstančių vaikų nuo motinų. O ir ne
atskirtiems Motinos Diena tėvynėj -jau 
ne ta, kuri buvo, kada jausmas galėjo būti 
parodomas iš širdies, toks, koks jis ištik
tųjų yra. šiandien prigimto jausmo diena 
arba niekinama, kaip "buržuazinis prie
taras", arba vietoj nuoširdaus jausmo prie
varta įspaudžia dangaus keršto šaukiančią 
Veidmainystę. 

« » » 
Q vis dėlto bent mintys, bent jausmai, ku

rie kasdien neregimomis bangomis at
minimuose jungia mus sų tėvynėj kenčian
č i o m i s  m o t i n o m i s ,  š i t ą  d i e n ą  s u s i t i k s  
bent nežinamoj erdvėj. Vis dėlto visa iš
sklaidyta tauta Motinos pagerbimo dieną 
mintimi gyvens — ilgesiu, liūdesiu ir pasi
ryžimu ištesėti, sulaukti ir daryti viską, 
kad tas priverstinas atskyrimas, kad tos 

dirbtinės užtvaros išnyktų 
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Alė Rūta. 

L A I Š K A I  

Rašau kasdien Tau ilgus laiškus — 
Mama, brangioji mano Mama! 
Ir nė vienas jų neišsakys ir neišaiškins, 
kokios ilgos dienos ,be Tavęs man, Mama! 

Vakarai išsivynioja kaspinėliu juodu — 
Džiūsta širdys, džiūsta čia ir mintys. 
Būdavo, kai bulves Tau skutant paduodu, 
pasaka ant slenksčio ims iš lėto pintis 

Dabar Tavo kančios, mano vargas — aiškus. 
Pasaka prapuolė, gal nebėr nei slenksčio; 
tiktai Tau kas dieną rašau ilgus laiškus, 
kad į Tavo Ijtojas, širdį nusilenkčiau. 

Sapnuok mane, klausyki, Mama — 
Milijonais žodžių ilgesio Tau neišsakyti 
O, brangios valandos, o brangioji Mama mano, 
Tavo žui plaukai man amžinai akyse. 

\ 

Naktis klastinga šliaužia kaip gyvate, 
Tu krūpteli per miegą: mane matai ir nepasieki, 
Matai, ir mano akys sapnuose Tave pamatė — 
Nubundam. Nei Tavęs, nei laiško — nieko. 

svai galėtų džiaugtis ir da 
lintis brangiausiais jaus
mais. 

Ne vien tiems, kurie vos 
prieš keletą metų turėjo ap
leisti tėvynę, ne vien tiems, 
kurie savo motinas ten pa
liko, ši diena turi tokią 
reikšmę. 

Kiekvienam lietuviui, — 
ir tam, kuris svetimame 
krašte turi^ džiaugsmą pil
noje savo šeimoje, ir tam, 
kuris, prieš daugelį metų 
palikęs tėvynę, ten gal Jau 
nebeturi nei motinos nei ki
tų artimųjų —- kiekvienam 
ten yra dar viena motina, 
visų mūsų motina — Tėvy
nė. Tėvynė, kuri kenčia vi
sų motinų, visų vaikų ir vi
su moterų ir vyrų vargą, 
laisvės žmogiško gyvenimo 
pasiilgimą ir prievartavimo 
pažeminimą. 

Jai — Motinai Tėvynei 
šiandien skirkim savo jaus
mą. Susitikime šiandien jos 
pasiilgimą, susitikim jos vil
ties pilną lūkestį, susitikim 
jos per užtvaras mus pa
siekianti pagalbos šauksiną 
ir padėkim jai dovaną^ — 
pasiaukojimo ir pasiryžimo 
dovaną — tvirtai ištiestą 
pagalbos ranką. Pagelbė-
kim jai — tai visų mūsų 
Motinai, o drauge ir kiek
vieno iš mūsų motinoms. 

* # 
KIELYGIAI čia švenčiame 

Motinos Dieną. Vieno
kiu jausmu tą dieną pergy
vena tas, kas motiną turi 
čia, šalia savęs ir gali ją 
šiandien pasveikinti, suteik
ti jai džiaugsmo, parodyti 
meilės ir dėkingumo už tai, 
ką motina kiekvienam savo 
vaikui yra atidavusi. Kito
kiu jausmu tą dieną sutinka 
tas, kas jau seniau atsisvei
kino su motina ir išlydėjo iš 
šio pasaulio. Ir dar kitaip, 
visų giliausiai šią dieną per
gyvena nežinioje likusių mo
tinų vaikai... 

Gal kas sakytų — kam 
Jaudintis, kam sukelti jaus
mus, kurie niekam negali 
pagelbėti, kam kankinti sa
ve tais prisiminimais... 

Taip, daugumas šioj že
mėj gyvenančių gyvūnų savo motiną pa-

, žįsta tik tol, kol išmoksta savo kojomis 
vaikščioti ir savais dantimis bei nagais sau 
maisto pasirūpinti... 

Bet žmogus skiriasi iš jų visų tarp ki
ta ko ir tuo, kad jo šeimos ryšiai netrūksta 
visą amžių. Jei atsitinka kitaip, tai tik dėl 
to, kad ne aukštesnieji žmogiški jausmai 
ir supratimai, bet žemesni, atgaleiviški pa
linkimai nugali tai, kas žmoguje yra kilnu. 

Daugelis dalykų žmogų skiria ir iške
lia aukščiau iš kitų gyvūnų tarpo. Tarp tų 
kilniųjų skirtumų yra ir Motinos, ir Tėvy
nės meilė, prisirišimas prie jų. Nesisku-
binkim nustoti tų didžiųjų mūsų žmogiš
kumo ypatumų! 

Tad visu nuoširdumu sveikinkime čia 
esamas motinas ir su gilia užuojauta skris
kime mintimis šią dieną į Tėvynę — ap
lankykime kenčiančią Lietuvą, aplankyki
me joje ir nežinia dar kuriuose pasaulio 
kampuose kenčiančias mūsų visų motinas! 

Tegul šios dienos mintys sujungia mus 
visus viename pergyvenime, vienoje min
tyje, tegul sustiprina mumyse žmogišką 
kilnumą! 

Tegul tie jausmai sustiprina mūsų ry
šius tarp mūsų ir tarp Tėvynes! 

ŠIOJE ŠALYJE 
SVEIKATOS APDRAUDOS įs
tatymas atrodo nebus taip greit 
priimtas. Kadangi yra daug 
projektų, kurie visi sukelia abe
jojimų, tai jau beveik tikra® 
dalykas, kad šioje sesijoje tai 
projektas nematys dienos švi*. 
sos. Prezidentas norėjo, kad įs
tatymas būtų priimtas anks
čiau, nors jo vykdymas numa
tytas tik 1951 metais, tačiau 
greičiausiai ir jo svarstymas bus 
nukeltas net į ateinančius me
tus. 

DARBO ĮSTATYMO naujas pro
jektas taip pat klimpsta prie
šingumuose. Republikonai, su
darę tuo klausimu koaliciją su 
pietiečiais demokratais, užver
tė visokių pataisymų pasiūly
mais ir naujais projektais, iš 
kurių nelengva išbristi, ši koa
licija dažnai . sudaro daugumą 
ir ji priima pataisas, priešin
gas ' administracijos pasiūlytam 
projektui. 

Demokratai iš savo pusės pa
siūlė kelias pataisas prie ad
ministracijos projekto, tuo no
rėdami nukonkuruti opozicijos 
siūlomą projektą, vadina m ą 
Wood Bill vardu (Administraci
jos remiamas projektas yra 
parengtas Jasinskio). ' 

Pagal ta4 pataisas, dftribo įs
tatyme t»ūtų palikta prezidento 
teisė sulaikyti streiką aštuo^ 
nioms dešimtims dienų, kaip tai 
yra ir dabartiniame Taft-Hart
ley įstatyme. Taip pat siūloma 
garantuoti žodžio laisvė sam
dytojams lygiai, kaip ir uni
joms, reikalauti abejų — sam
dytojų ir unijų lojalumo pa
reiškimų, reikalauti unijų fi
nansinių apyskaitų, reikalauti 
kolektyvių derybų ir sukurti 
Kongresinį komitetą studijuoti 
darbo santykiams. 

Paskutinis pranešimas iš At
stovų Rūmų sako, kad Rūmai 
admimistracijos projektą atme
tė 211 prieš 83 balsus, o pagrin
du priėmė Wood siūlomą pro
jektą (210 prieš 196), kuris iš 
esmės mažai kuo skiriasi nuo 
dabar veikiančio įstatymo. 

e 
GEGUŽĖS 1 DIENĄ Amerikoj 
praėjo visai ramiai. New Yorke 
komunistai suorganizavo eise
ną, kurioje dalyvavo apie 18,000. 
Tuo tarpu išvakarėse tame pa
čiame New Yorke lojalumo de
monstracijos eisenoj dalyvavo 
apie 117,000 žmonių, o žiūrovų, 
policijos apskaičiavimu, buvę 
apie milijoną. 

Clevelande gegužes 1 d. taip 
pat buvo surengta lojalumo ei
sena, o šalia jos bandė kaž ką 
panašaus surengti ir komunis
tai, tačiau jų eisena liko ma
žai pastebėta. 

Lojalumo demonstracijoj vie
nas veteranas karinėje unifor
moje kalbėdamas pareiškė: 

"Pasauly yra dar vienas vy
ras — tai Stalinas!" čia klau
sytojai pasijuto kiek nustebin
ti, bet dar labiau nustebo ir 
sukėlė ovacijas, kai jis savo 
pradėtą sakinį taip pabaigė:' . 

"Sutvarkykim jį, ir tada tif» 
rėsim pasauly taiką ir ramybę!" 

• 
JOHN L. LEWIS praneša, kad 
jo vadovaujama United Mind 
Workers unija nori pradėti da
rybas su Pietų Anglies Garniu* 
tojų Sąjunga dėl atskiro ^unijos 
kontrakto. Jis siūlo, k&d dery
bos prasidėtų birželio 6 Blu% 
fielde, West "Virginijoj. 



2 D  I  R  V A  

Visa 
kovoje už Lietuvos laisvę 

įja 
Detroit, Mich., Naujienos 

MINTYS IŠ V. SIDZIKAUSKO KALBOS 
CLEVELAND^ IR IŠ PASIKALBĖJIMO 

SU JUO 
Svarbiausia ir sunkiausia 

kova vyksta pačioje tėvynėje, 
— pareiškė V. Sidzikauskas sa
vo kalboje Clevelande gegužės 
1 dieną, paminėjęs eilę šiurpiu 
toji kovos pavyzdžių. 

Net į Sibirą išvežtieji ne
nusilenkia prievartai ir nepra
šo Stalino malonės. 

Tremtyje esantieji diplo
matinėmis, kultūrinėmis ir pro
pagandinėmis priemonėmis krei
pia pasaulio dėmesį į Lietuvai 
padarytą skriaudą ir šaukiasi 
teisybės. 

— Amerikos ir kitų kraštų 
lietuviai, senesnių laikų imi
grantai padeda tai kovai trimis 
būdais: veikdami į savo kraštų 
ir pasaulio nuomonę; veikdami 
į savo kraštų valdžias; pagelbė
dami pinigais politiniams ir pro
pagandiniams žygiams finan
suoti. 

— Lietuvai netekus valdžios 
savo krašte, pasiuntinybės už
sieniuose kovoja už Lietuvos 
teises be pertraukos. 

— Lietuvoje okupacijų metu 
susidarė politinė išlaisvinimo 
kovos vadovybė, kuri šiuo me
tu laisvojoj pasaulio pusėj, su
tartinai su diplomatiniais orga
nais, veda diplomatinę ir pro
pagandinę kovą už Lietuvos 
laisvę. 

— Mūsų apsilankymo tiks
las šiame krašte vi$ų pirma — 
užmegzti bei sustiprinti rysms, 
svarbius Lietuvos nepriklauso
mybės reikalui. Dėl to visų 
pirma lankėmės Washingtone 
ir prieš išvykdami dar lankvsi-
mės. Tuo pačiu tikslu teko lan
kytis ir Kanados sostinėje, kur 
buvo pasimatyta su atsakingais 
Kanados valdžios asmenimis. 

— Tie pasimatymai sustipri
no mūsų viltis ir Įsitikinimą, 
kad šiuo metu Lietuvos laisvės 
atgavimo galimybės atrodo ge
riau, negu prieš metus ar porą 
metų. 

— Antras mūsų apsilankymo 
tikslas, tai pasimatyti akis į 
akį su Jumis, didžiausiais mūsų 
darbo talkininkais ir rėmėjais, 
pagyvinti Jūsų veikimo nuotai
ką. Tie pasimatymai sustiprino 
mūsų ryšius ir be abejonės bus 
naudingi tolimesniam darbui. 

— Ne mes, bet Jūsų pačių 
sudaryta Amerikos Lietuvių Ta
ryba vykdo vajų Lietuvos bylos 
vedimui finansuoti. Mes dėko
jame Jums ir Tarybai už tą di
delę ir svarbią paramą, ir čia 
lankydamiesi talkininkauja m e 
to vajaus vykdyme. 

— Kada tėvynėje mūsų bro
liai ir sesės gyvybes aukoja, 
kada net Sibiro ištrėmimas ne
palaužia jų dvasiis atsparumo, 
ištesėkime ir čia visi, atlikdami 
tai, kas iš mūsų pusės galima 
padaryti —- ilsi galo, iki laimė
jimo! 

' Gerb. V. Sidzikauskui apsi
lankius DIRVOS redakcijoje, 
turėjome progos užsiminti dar 
apie vieną kitą ir Amerikos lie
tuvių visuomenei įdomų klau
simą. Pirmas klausimas buvo: 

— Kaip gi galų gale yra su 
Mažosios Lietuvos atstovo įsi
jungimu į VLIKo sąstatą? ' 

Vykd.. Tapybos pirminin
kas nenumato aiškių galimybių 
tam klausimui išspręsti. Jo pa
ties nusistatymas sutampa su 
penkių VLIKo narių (Laisvės 
Kovotojų, Tautininkų, Ūkinin
kų Vienybės, Liaudininkų ir 
Socialdemokratų) nusistatymu, 

kad Mažosios Lietuvos Tarybos 
atstovo' įtraukimas į VLIKo sąs
tatą jokiu būdu nepakenktų 
tikslo siekimui, o priešingai, su
darytų tik palankesnę nuotaiką 
visuomenėje; Mažosios Lietu
vos 700 metų atskiras gyveni
mas visai pateisina jų susiorga-' 
nizavimą kitais pagrindais ir 
nėra pamato juos versti repre-
zentuotis būtinai per vadina
mosios "Didžiosios Lietuvos" 
politines grupes; bet vadinamo
jo katalikiškojo sparno penkių 
atstovų kietas priešingas nusi
statymas, girdėti, nepasikeitė, 
o atvirkščiai — dar sustiprėjo, 
ir tai yra svarbiausia kliūtis 
tam klausimui teigiamai iš
spręsti. Be to, atsiranda naujos 
aplinkybės, kurios tą klausimą 
gali pastatyti visai kitoje plot
mėje. Vykstant emigracijai, sto
jasi prieš akis persitvarkymo 
klausimas: kur bus ateityje 
VLIKo būstinė, kokio didumo 
galės būti jo sąstatas? Jei akty
viai veikiančių skaičius turėtų 
būti mažinamas, tai ir šitas 
klausimas gali atsidurti naujo
je šviesoje. 

BALTIMORE MD. 
SUSIPAŽINIMAS 

Balandžio 23 d.t. Lietuvių 
Amerikos Atletų ffiubo salėje 
įvyko buvusių tremtinių jau
kus susipažinimo vakarėlis, ku
riame teko garbė dalyvauti ir 
šių eilučių autoriui. 

Vakarėlis buvo tikrai jaukus 
ir meniškas, kuriame teko iš
girsti mums, seniau atvyku
siem, dar niekad negirdėtų dai
nų ir nematytų šokių ir ne tik 
skaniai, bet ir meniškai paga
mintų užkandžių, kas mums 
buvo tikrai naujoviška. Už tai 
garbė buvusiems Dievo Pauk
šteliams už jų tokį jaukų susi-
požinimo vakarėlį. Būtų pagei
dautina, kad jie rengtų ne tik 
tarp savęs susipažinimo vaka
rėlius, bet ir susipažinimo su 
naujuoju lietuvišku menu. 

* #f ŠEŠTADIENĮ MATYSIME 
LIETUVIUS PER TELEVIZIJĄ 

TMD PRAKALBOS 

Balandžio 24 d., LAA Klubo 
salėj įvyko TMD 11-tos kuopos 
surengtos prakalbos. Kalbėjo 
vietinis kilnus tėvynainis dr. 
A. želvis, TMD pirmininkas W. 
M. čekanauskas-Chase iš Hart-

Jau pirmiau buvau rašiusi 
apie lietuvių, buvusių tremtinių, 
pasiruošimą šokti tautinius šo
kius ir dainuoti per televiziją. 
Galutinai laikas nustatytas šį 
šeštadienį, gegužės 7 dieną 8:30 
vakare, Convention Hali, 4484 
Cass Ave. 

Ta pačia proga parodai bus 
išstatyta vyriškas ir moteriškas 
tautiški kostiumai, tautiškos lė
lės ir dar šis tas. 

Kas galite, prašom atvykti į 
Convention salę ir pamatyti, 
kaip atliekami televizijos opera-
vimai. Durys atdaros nųo 8 vai. 
Kurie turite televizijos apara
tus, bus pravartu namuose pa
sižiūrėti. 

šokiuose ir dainose dalyvau
ja šie tremtiniai: M. Navickai
tė, A. Žemaitienė, V. Viškerienė, 
J. Dunčienė, V. Urbonas, J. 
Budrys, J. Paškauskas ir V. 
Alkevičiua. Jiems akordeonu 
gros J. Dunčia. 

MINĖJO SUKAKTUVES 

Peter ir Connie Petrulis, 8081 
Senator, pereitą savaitę minėjo 
savo trejų metų laimingo vedy-

MUSŲ MAŽUTĖS ŠOKĖJOS 

Po keletos pamokų jau gali
me pasidžiaugti, kad mūsų nau
jasis A. Žemaitienės mokomas 

binio gyvenimo sukaktuvės. A 

"SHOWER" BELICKIUTEI 

Pereitą savaitę buvo sureng
ta "shower" Karolinai Belickiu 
tei, 7714 Desoto, priešvestuvine 
proga. Atsilankiusios suteikė 
jaunajai gražių dovanų. Suren
gė Julija Dainus ir broliai Be-
lickai. 

SUSIŽIEDAVO • 
Alice Kiuberaitė, duktė Onos 

Kiuberienės, susižiedavo su An 
tanu Repshiu, iš Sugar Natch 
Pa. 

MIRUSIEJI 

Karolis Ambrasas (Amrose) 
66 m., 7141 Mackenzie, mirė ba 
landžio 26 d. 

Marcella Aidukas, 64 m 
3955 - C. St., mirė balandžio 
30 d., 

Adolfas Klffttonas, 56 m. 
3886 Roulo, mirė balandžio 
30 d. -rjv-

M. ° mažučiu šokėju ratelis rodo gra-ford. Conn., ir tik pries Vel\ kas ^ ̂  pasitiksti 

kad gegužės 22 dienos progra-

— Kaip vykdomi VLIKo at
stovų diplomatiniai žygiai? Ar 

iš tremties atvykęs Petras Ja
ras. Kalbėtojai plačiai apibūdi
no TMD nuveiktus apšvietos ir 
kultūros darbus lietuviu tautai 
ir kvietė lietuvius, be skirtumo 
pažiūru, remti TMD veiklą, tam
pant jos nariais. 

savo kalboje 

•yv* 

"i r; s 
* A , 'fv*-
•P: ••••?•% 

J! v*- v< :< 

'":Fi 

ftEWARK, N. J. Lietuviai Amerikos karų veteranai yra 
fhrtfošę bronzinę lentą pagerbti nežinomam kareiviui lietuvių 
vardu. Apie tai plačiai buvo rašyta pereitame numeryje "Li
thuanian Digest" skyriuje. Paveiksle matomi: Newarko miesto 
komisionierius Ralph A. Villani, paminklinės lentos komiteto 
pirmininkas A. V. Vaškevičius, posto kamandorius Alf. Andrews 
ir komisionierius John B. Keenan paminklinės lentos pripažini
mo akto metu. Jie čia laiko ir tą paminklinę lenta, kuri bu* 
įmūryta Arlingtono kapinėse. _ 

BENDRADARBIAUJA AN
GLIŠKOJE SPAUDOJE 

Ona Aksomaitienė jau 34 me
tus bendradarbiauja lietuviško-moje ios pasirodys visai gerai . . . 

i' i i v • ^ „ D11 he ir angliškoje Amerikos spau-įr sukels džiaugsmo musų su- J b 
w.J 

v 

partizanui. Jos paskirtis be abe
jo bus šventai išpildyta. <• 

Aukotojų sąrašas bull pas
kelbtas, atskirai. 

Pažymėtina, kad naujilji de-
troitiečiai, buv. tremtiniai, lenk
tyniaudami su senais detroitie-
čiais, jau ir į biznius išėjusiais, 
metė dešimtines ir penkines į 
aukų rinkėjų atkištas skribeles. 
Tai aukos tikrai ne ii storų 
kišenių. 

augusiems. Dabar dažnai kalba
ma apie jaunimo nutautėjimą 
ir negalima to užginčyti. Tai 
bent dalį tų jaunųjų mūsų taū-Petras Jaras »civu .. .. ... . . ,. . .  .  .  _  .  ,  .  - i , - , ;  į  t o s  d i e g e l i u  r e i k i a  g a i v i n t i  i r  

v  . . .  p r i s i m i n ė  i r  r a u d o n ų . i ų  m k v i z i -  . . . "  ,  ,  n  .  
tas nesudaro (am tikro parale- toriu komunistu žiaurų režimą !kvlftl. P™ sa.v0 °. ',u° 
lizmo su oficialiai pripažintais tgvynSj- Lietuvoj, kas ne Paskatlntl senauaia kulturimais 
atstovais ir ar tai negali 
kenkti jų padėčiai? 

— Ne, jokio paralelizmo nėra, 
— pabrėžė Vykd. Tarybos pir
mininkas. — Visi mūsų diplo
matiniai žygiai vyksta per pa-

vienam ištraukė iš akių gai
lesčio ašarą. 

Su Petro Jaro atvykimu Bal-
timorės lietuviai susilaukė jau
no, energingo ir sumanaus vei
kėjo ir gero kalbėtoja, kurio 

siuntinius, o ne šalia jų. Mūsų j vykimui yra plati Amerikos 
pareiškimus jie perduoda, kur lietuvių tautinė dirva. 
priklauso. Mūsų apsilankymuo
se pas oficialius asmenis atitin
kami pasiuntiniai dalyvauja ir 
jie mus perstato. Nieko nėra 
padaryta, kas sukeltų abejoji
mų pasiuntinių juridine padėti
mi. 

MIRĖ GAILIUNIENĖ 

pasirodymais. M. Sims 

NĄUJAKURIS MUZIKAS Hl 
KOMPOZITORIUS 

Pereitą savaitę į Detroitą at
vyko iš tremties muzikas Bro
nius Budriūnas. Laikinai apsi
stojo pas Medonius, 9030 Be
verly Ct. Pirmą kartą buvo per-

Balandžio 26 d. issiskyrė iš statytas Detroito visuomenei M. 
gyvųjų tarpo plačiai žinoma ir Krupavičiaus apsilankymo pro-
visų gerbiama Karolina Gailiū- ga pereitą sekmadienį. Ameri-
nienė, labiau žinoma pirmo vyro kos Lietuvių Balso radijo klu-

! pavarde — Kačiulienė, sulau-
— Kiek laiko dar numatote kus gražaus amželio, apie 80 m. 

Gailiūnienė buvo labai malo
naus būdo moteris, tad turėjo 

viešėti Amerikoje? • 

— Ligi gegužės 25 dienos. . , , 
Dar turesime pasitarimų su;"- dau?. d"u<N' ̂  lan.ke V 
Amerikos Lietuvių Tarybos pre-i lau «ullncl« karste lr puose g( 

zidiumu Chicagoje, paskui lan-

bas rūpinasi surasti jam var
gonininko vietą Detroite ir 
kviesti radijo choro vedėju. 

doje. Anksčiau ji rašydavo į 
laikraščius gyvendami Chica
goje. Detroite ji irgi pasirūpi
na pagarsinti angliškoje spau
doje lietuvių visuomenino gy
venimo įvykius. Daugiausiai ra-j 
šo vietinės diocezijos laikraš
tyje THE MICHIGAN CATHO
LIC : apie tėvų Marijonų leidžia
mus laikraščius (jos sūnus yra 
klierikas Marijonų seminarijoj, 
Hinsdale, 111.), apie veikėjus ku
nigus, paskutiniu laiku ir apie 
vysk. Brizgio bei VLIKo atstovų 
apsilankymą. Kovo 31 dieną 
THE MICHIGAN CATHOLIC 
įdėjo redakciniame puslapyje O. 
Aksomaitienės straipsnį apie 
prel. M. Krupavičių, sąryšy su 
jo apsilankymu Detroite. Ba
landžio 28 dieną tas pats laik
raštis įdėjo pranešimą apie prel. 
M. Krupavičiaus apsilankymą 
su jo paveikslu. Ta pačia tema 
ir The DETROIT TIMES įdėjo 
O. Aksomaitienės straipsnį. 

Meno dalis 

- Žinoma savo koloratūriniu so
pranu jaunosios Amerikos lie
tuvių kartos atstovė, Valencija 
Stapulionytė pradėjo programą. 
Sultingai ir nuotaikingai nu
skriejo — Kur bakūžė samano
ta, Plaukia sau laivelis. Juos 
seka grakštusis Elbacio, kuria
me Valendijos koloratūra at
skleidžiama visame jos grožyje. 

Poetė Alė Rūta Arbačiaus
kienė skaitė savo poemą —Laiš
kas. Poetės kūrinio sukelti vaiz
dai atskleidžia meniniu žodžiu 

apipavidalintą benamio lietuvio 
tragediją. 

Jonas Valiukas, dainininkai 
iš prigimties, iš pašaukimo pui
kiai išpildė — Mano Gimtinė 
(Kačianausko), Neverk Motu-
tušele (Naujalio) ir Mamytei 
(Vanagaičio). . 

Deklamavau savo eiles ir aš, 
jūsų korespondentas. 

Radijo choro dalyvių grupė, 
R. Valatkos vadovaujama, gra
žiai ir įspūdingai išpildė Vana
gaičio LAISVĖS VARPAS. Dai-

Kur bėga všešupė — at-na 
likta su Maironio eilių melode
klamacijos įterpimu. Eiles jau
smingai deklamavo choro daly
vis Jonas Budrys. Choras baigė 
pasirodymą Laisvės Daina. Cho
rui ir solistams akomponavo H. 
Dailydaitė. 

Užbaiga... 

kaip paprastai — su bufetu, Šo
kiais ir pasišnekėjimais. 

J. G. 
DLOC korespondentas 

$100.00 TAUTINES SROVĖS SEIMUI 

lėmis. 
Velionė, kai buvo jaunesnė, 

buvo plačiai žinoma, kaip suma
ni šeimininkė, visuomet kvie
čiama rengti įvairius balius ir 
šiaip vakarėlius, ir tuo buvo įsi
gijus daug draugu, kurie jos ir 
nepamiršo atiduodami jai pasku
tinę pagarbą. Jos artimesnių 

•, draugų būrelis per metų eilę ją 
pagerbdavo Motinos Dienos pro-

kysimės Washingtone, kur rei
kės drauge su ministeriu P. Ža
deikių apsvarstyti visa eilę 
klausimų, o gegužės 25 keliau
sime trumpam laikui į Londo
ną ir Paryžių, o paskui į savo 
dabartinę būstinę, iš kur jau 
mus šaukia, kad greičiau grįž-
tumėm, nes susidarė 
spręstinų reikalų. 

— Ar tiesa, kad VLIKo būs- , 
tine numatoma perkelti i Ame- senukę labai pradžiugindavo, 
riką? j Balandžio 29 d. gausus būre-

. . j lis prietelių ir artimųjų su baž-
Tai priklausys nuo gali- j nytinėmis apeigomis palydėjo 

mybių Tokia mintis yra, bet į į Amžinastį... Tegul būna 
sprenc imas dar nepadarytas. įau senutei lengva šios šalies 
,r^..n. projektų. Bet Vo- žemelė. Lieka nuliūdę tavo vy 
įe įjoję toliau pasilikti atro- ras jonas, sūnus ir marti ir visi 

do nebetikslinga, nes ir veiki- tavo buvę draugai< 

mo sąlygos ateity ten bus gana p# p Jaras 
nepalankios, o ir tautiečių skai
čius ten labai greit mažėja. 

ga, surengdami jos garbei po 
būvį ir įteikdami dovanėlę, kas 

PARDUODAMAS ŪKIS 

50 akerių, su gyvuliais, pa
dargais,. arkliais ir vištomis. 
Yra elektra, vieno aukšto šešių 
kambarių namas, garažas, kiau
lių tvartas, svirnas, vištinin-
kas. Ant visų trobų nauji sto
gai. Yra bėgantis vanduo, ga
nykloje teka upelis. Rašykite 
ar atvykite apžiūrėti. Atvažia
vę klauskite Charles Sherman's 
Place. Rašykit: 

/ 
Katherina Chutela, 

Route 1, Albion, Pa. 
(19) 

PHILADELPHIA 
(DOMUS PIKNIKAS 

Buvę tremtiniai, vietos lietu
viškosios visuomenės skatina
mi, ir šiais metais balandžio 8 
d., sekmadienį, rengia didžiulę 
gegužinę - pikniką Mikelaitis 
Park, Eddington, Pa. 

Pereitų metų pikniko pasise
kimas dar kartą įrodė, kaip 
nuoširdžiai ir jautriai reaguoja 
ir talkininkauja philadelphie-
čiai ir apylinkė, gelbstint ba
daujančius lietuvius Europoje. 
Dėka kilnių širdžių buvo su
šelptos 146 šeimos. Kiekvienas 
siuntinys svėrė 20 (!) svarų. 
Apie tai byloja daugybė laiškų, 

(Farkejta j 7-tą pusi.) 

KAS MINUTĘ 100 DOLERIŲ LIETUVAI! 
VLIKo pirmininko lankymasis Detroite. Dvyli
ke šimtų per 12 minučių. — 500$ Smailienės auka 

Detroitan atvyko retai sve
čias, VLIKo pirmininkas prel. 
M. Krupavičius. Balandžio 30 d. 
Yorba viešbutyje įvyko svečio 
pagerbimo bankietas. Gegužės 
1 d. buv. 'Lietuvių Svetainėje 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro surengtas kalbų ir meno 
vakaras. 

Vakarą atidarė DLOC Val
dybos narys J. K. Semeška, 
sveikindamas atvykusį VLIKo 
pirmininką. Programos vedėju 
prašomas dr. P. Padalskis. Po 
trumpo dr. P. Padalskio įvado 
kviečiamas kalbžti VLIKo pir
mininkas. 

VLIKo pirmininko prel. M. 
Krupavičiaus kalba 

—Liūdniausiu mūsų istori
jos laikotarpiu atvykau aš pas 
jus skausmu pasidalinti ir vie
ninga lietuviška širdim laimės 
ir laisvės mūsų kraštui siekti 
— pradeda sava kalbą VLIKo 
pirmininkas. -

Dvi Lietuvos esančios pasau
lyje: pirmoji, didžioji, dabar 
okupuotoji; antroji — Ameri
kos Lietuva, kur skaitlingiau
siai susispietę išeiviai lietuviai. 
Amerikos Lietuva visais laikais 
tiesusi pagalbos ranką savo se
nai tėvynei. Tai visad lengvino 
Lietuvai kelią į šviesą ir laisvę. 
Toji pagalbos akcija, reiškiasi 
ir dabar. 

Lietuvoje dabar atkakli kova 
prieš okupantu! Kaip savano

rių laikais — kaimo berneliai 
eina laisvės iškovoti. Paties 
priešo daviniais esą Lietuvoje 
70,000 partizanų. Jiems kovoje 
talkininkauja visa Lietuva. Tai 
nematyto istorijoje pasiryžimo 
ir pasiaukojimo didvyriškumas 

Amerikos lietuvis turįs su
prasti tą žūtbūtinę kovą, už
jausti kovojančios Lietuvos bal
są, padėti jai. šventas yra naš
lės aukojamas skatikas, bet 
duokime Lietuvai savo sąžinės 
balsu vadovaudamiesi. 

Burkimės visi is vieno, gelbė 
kime mūsų tėvynę, tautą ir jos 
kultūrą. 

Aukų rinkimas 

Auka yra pasiryžimo ir atsi
davimo idėjai termometras. Per 
12 minučių aukų rinkėjai perei
na salę. Dr. Kazlauskas skelbia 
publikai stambesniųjų aukų da
vėjų vardus, o rinkliavai pasi
baigus — rezultatus. 

12 minučių — 12 šimtų! Po 
šimtą per minutę Lietuvos gel
bėjimo reikalam*. 

Dr. Kazlauskas iškelia nedi
delį voką. Tai Malvinos Sma^ 
lienės auka — 500 dolerių! Ty
ra senos tėvynės meilė šviečia 
iš to voko, iš tos nepaprastai 
dosnios rankos. Tai pavyzdys 
visai lietuviškai Amerikai, kad 
tėvynės reikalams -duodami ne 
trupiniai. M. Smailienė įteik
dama auką, skyrė ją Lietuvos 

Waterbury, Conn. 

Balandžio 30 dieną LVS 9 
skyrius turėjo savo specialų su
sirinkimą. Į jį gausiai atsilan
kė lietuviai naujakuriai. Susi
rinkimui pirmininkavo J. Ta-
reila. Skyriaus sekretorei poniai 
Colney padarius trumpą prane
šimą apie skyriaus numatytus 
artimiausius parengimus ir iž
dininkui Kušliui supažindinus 
susirinkimą su kasos stoviu, 
nariai plačiau pasikalbėjo ir su
sipažino su Tautinės Srovės 
Seimo uždaviniais. Visas infor
macijas suteikė susirinkime da
lyvavęs LVS pirmininkas dr. M. 
Colney. 

Skyrius nutarė į Seimą siųs
ti 4 atstovus. Skyrių atstovau
ti pasižadėjo J. Tareila, Kuš-
lis, ponia Colney ir ponia Ra
manauskienė. Iš skyriaus ka
sos susirinkimas paskyrė Sei
mui $100.00 dovaną. 

Susirinkime dar buvo pasi-
informuota meno parodos rei
kalais. Nusistatyta sudaryti pa
rodai remti komitetą, kai .pa
aiškės visas parodos planas. 

Skyrius nutarė paremti da
lyvavimą Seime gegužės 21-22 
dienomis visų naujakurių, ku
rie turės noro p: ; :: i dėti prie 
tautinės veiklos, jiems bus pa
rūpintos nuvažiavimo priemo
nės. Jau susiregistravo per 20 
asmenų, kurie dalyvaus Seime, 

vakarienėje ir Moteri| Vieny
bės baliuje. 

American Friends of Lithu
ania irgi siunčia savo delega
tus į Seimą. J. Klikna, kaipo 
AFOL iždininkas, ruošiasi Sei
me dalyvauti su gera dovana. 

Waterburio Care & Relief 
Clubas, kaip visuomenės šalpos 
vietinė organizacija, kurią įdo
mauja ir visi kiti lietuviškos 
veiklos žygiai, taip pat daly
vaus Seime su savo atstovu ir 
numato paskirti savo įnašą. 

Paskutiniu laiku Waterburio 
radijo programa, kurią veda dr. 

!M. Colney, paįvairina savo še-
j štadienio valandą' kultūriniais 
dalykais. Pereitą savaitę buvo 

'paminėtas kun. J. Tumas-Vaiž-
! gantas. O šią savaitę prgramos 
1 bus skirtos Motinos Dienai, 
j Kultūrinę programą paruošia ir 
j išpildo naujakuriai ir vietinės 
jėgos. Waterburietis 

1 

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

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

Chicago, 111. 

Žurnalas 

N A U J I E N O S  

»UOt)Ot)OtlOl)QOOi2t 

Geriausias 

U E T i m U  

Paveiksluotas ^ 32-jų puslapių 
Už $1.00 lankys Tamstas kožna mSnesi per 1 meta. 

Insfeigfos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. Cth Street Philadelphia 6, Pa. 



D I R V A  

Pai mus yra laisve ••• 

JONAS MEŠKUITIS 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

10. Kaip reikia bėgti nuo pakėlimo 
tarnyboje. 

Pasirodžius pirmiesiems rudens vaisiams, 
atrodo, kad ir mano naujojo gyvenimo dirvoje 
turėtų pasirodyti derlius, kuriuo būtų galima 
remtis, ateities planus bemezgant. 

Mano aplinkos veidas jau buvo žymiai pasi 
keitęs. Bendradarbių eilės keitėsi. Vienas po ki 
to išėjo į pelningesnes vietas. 

Mano viršininkas grafas taip pat atsisvei
kino su valdininkavimu ir, "demokratų" parti
joje radęs sau užuovėją, išėjo į savarankišką 
biznj. 

Pasirodė naujas šefas, šio karo invalidas, 
kuris numatė gyventi ne ilgiau kaip metus ir 
stengėsi, kad netektų gailėtis nei minutės pra
žiopsoto laiko. 

Įstaigoje aš taip ir likau vienas "reikalų 
žinovas". Tiesą pasakius, aš buvau daugiau nei 
patenkintas savo tarnyba, kurioje jau viešpatavo 
tyla ir ramybė ir manęs nei kiek neėmė pavy
das, kai kiti kasdien žengė aukštyn. 

Bet gyvenimas nestovėjo vietoje. Prasidėjo 
visokių kontrolierių apsilankymai iš aukščiau. 
Ne vienam viršininkui teko atsisėsti už grotų. 

Ir mūsų bendrojo skyriaus šefas, kad ir 
žydas ir, sakėsi, sovietų partizanu buvęs, pateko 
į teismą, o mano referentas iškilo į didelius vir 
šininkus. 

Automatiškai man atiteko Referento parei
gos ! Man valdiška tarnyba nebuvo svetimas 
daiktas, bet nesinorėjo kilti, kad neįkiščiau 
pirštų tarp durų... 

Mano invalidas viršininkas tTHVo atviras ir 
drąsus tiek politinių, tiek vietos administracijos 
veiksmų atžvilgiu. Kartą pradėjo man aiškinti, 
kad įsigalėjusi visur betvarkė ir korupcija ir kad 
jis pasiryžęs kartą ant visados parodyti, kaip 
reikia griežta ranka tokius reikalus sutvarkyti. 
Iš jo kalbos supratau, kad turiu jo pasitikėjimą 
ir kad jis kažin ką ir apie mane planuoja. Bet 
dar nieko nepasakė, tik paplojo man per petį, 
sakydamas: "Jonuk, viskas bus tvarkoj!" 

Nujautimas sakė, kad jis planuoja mane 
ftraukti į atsakingesnes pareigas ir padėti jam 
"tvarką padaryti". 

Taigi, susilaukiau naujo galvosūkio, kaip iš 
ruošiamų man pinklių išsisukti, žinojau gerai, 
kad bent kokia panaši "karjera" susieta su nau
jų anketų pildymu, naujais "politinės sveikatos" 
tikrinimais ir žinių per policiją rinkimais. Čia 
jau buvusio titulo nepakanka. Priešingai — ei
nama dar toliau praeitin, — už ką sėdėjai, su 
kuo sėdėjai, ką prieš tai veikei ir tt. 

Reiktų vėl išgalvoti kokią istoriją, nes tei
sybės negalėjau sakyti. O melas turi trumpas 
kojas, ypatingai šitokiais atsitikimais. Tai ri
zikinga. Nesiryžau ilgai vaikščioti basas ant 
žarijų... Sveiki kulnys dar gali būti labai rei
kalingi ... 

- Kol dar nebuvo aiškūs mano šefo sumany
mai, skubėjau laiškais atakuoti kitur išsibarsčiu
sius likimo bendrininkus, įtikinėdamas, jog jau 
laikas planuoti rimtesnę kelionę — pakelti spar
nus. Jiems, arčiau visokių "centrų" besisukio-
jantiems, buvo patogiau susiuostinėti apie even
tualias galimybes pasukti vairą vakarų link. 
Ypatingai dar, kad ir jie taip pat turėjo jausti, 
jog lenkų politiniuose vandenyse bangos rodė 
jau neabejotinos tendencijos kilti žvarbaus rytų 
vėjo įtakoje. 

Atėjo diena, kada ištiko mane lin netikė
tumai iš karto. 

Įstaigos įgaliotinio sekretorius pareiškė man, 
kad esu iš savo vietos atleidžiamas ir skiriamas 
S. srities malūnų ir kepyklų referentu. Taigi, 
turiu užleisti savo ramią vietelę ir eiti refe-
rentūron, kurioje ne vienas jau pirštus nusvilo 
ir kurioje aš turėjau "tvarką padaryti"! Po va
landėlės atėjo ir mano įpėdinis, kuriam ramiai ir 
sklandžiai perdaviau savo pareigas. 

Nutariau, kad tą dieną įspūdžių užteks ir 
į naują paskyrimo vietą neskubėjau, o parėjau 
namo. Viena man buvo aišku, kad ten tikrai 
nesiveisiu, nes gerai žinojau, kas ten buvo pri
daryta ir kokio valymo ten reikia. Ne mano 
reikalas! 

Parėjęs namo, radau jau ir laišką su kvie
timu kelionėnjau mūsų — Lenkijoje įklim
pusių lietuvių —c reikalais. 

Kitą dieną nuėjęs pas šefą žodžiu išdėsčiau, 
kad esu nepatenkintas savo nauju paskyrimu ir 
skaitau tai bausme — eiti į tokią vietą, kur ne 
vienas jau nusilaužė ragus. Jei mane laiko geru 
valdininku, tai gali palikti senoje vietoje, kuri 
gi buvo tvarkoma be priekaištų, o tokį kilnojimą 
skaitau nepasitikėjimo pareiškimu. 

Šefas buvo pritrenktas. Juk kitas mano 
vietoje būtų tik rankas iš džiaugsmo trynęs. 

Ir pyktis ir draugiškumo žymės ėmė jauktis 
jo šodžiuose, bet aš buvau "nepermaldaujamas . 
Jam nuraminti, lyg ir atvirai jam pasakiau, kad, 
anksčiau ar vėliau, vistiek tarnybą būčiau metęs. 

Jis mane lyg ir suprato, tik, žinoma, ne ma
no tikrąsias mintis, ir mums pavyko pagaliau 

išsiskirti draugiškai, Man nebuvo išskaičiavimo 
galutinai nutraukti visus tiltus, aėt — atsarga 
gėdos nedaro. 

Niekas mano naujų planų nežinojo ir įstaigo
je tose permainose taip pat maža kas susigaudę. 
Negavęs jokio formalaus atleidimo ar paskyrimo 
naujose pareigose, dar suskubau pratęsti savo 
tarnybos dokumentą, nes tas dokumentas sudaro 
visų kitų dokumentų pagrindą, o kas svarbiausia, 
kelionė geležinkeliais su tokiu dokumentu buvo 
tik pusė kainos. O man juk reikėjo važiuoti... 

11. Naujų uždavinių akivaizdoje. 
Daugelis mūsiškių, buvusių nacių kalinių, 

po įvairių nuotykių, besinarpliodami iš raudo
nųjų kilpų, rado gerą užuovėją kovojančios ir 
sąmoningosios lenkų visuomenės sluoksniuose. 
Tų sluoksnių organizuotumas bei vieningumas 
bei mūsų padėties supratimas ir įvertinimas, lei
do ir mums pasinaudoti reikiamu momentu vi
sokeriopa parama. 

Žinoma, ja stengėmės naudotis tik kraštu
tiniu atveju, kai savo jėgomis jau nieko nebe
galėjome atsiekti, šiaip jau stengėmės jų be 
reikalo neapsunkinti ir rodyti kuo daugiausia 
savarankiškumo. 

Kartu turiu pabrėžti Ir mūsų vyrų nepa
prastą solidarumą ir draugiškumą. Kas buvo 
radęs gerą užuovėją, ja dalinosi kaip įstengda
mas su kitais. Tuo būdu, nors beveik po visą 
Lenkiją išsisklaidę, sudarėme vieną šeimą. Mano 
kelionės metu tie ryšiai buvo galutinai sustip
rinti ir dabar jau daugelyje vietų buvo suda
ryta lietuviškų ir lenkiškų "tvirtovių" visokiems 
eventualumams. 

Tos pačios kelionės metu buvo susirišta su 
eile lietuviškų lizdelių, užsilikusių rusų kariuo
menės "kylių" metu, o taip pat susižinota su 
eile naujai iš Lietuvos atvykusių lietuvių, pasi
naudojusių galimybe išsprūsti per lenkų repa
triacijos "kvotą". 

Tuo būdu "lietuviška*!** akiratinT smar
kiai praplėstas ir, kaž kaip, savaime "senieji 
lenkai" pasijutome įpareigoti spręsti naujus už
davinius. 

žiemai artinantis buvo atsiektas ir dar 
vienas laimėjimas: bebandant išaiškinti keletą 
plyšių geležinėje uždangoje, keletai likimo drau
gų laimingu būdu pavyko pasinaudoti viena pro
ga ir, dar kartą nusagsčius savo "kailį" sveti
momis plunksnomis, laimingai prasmukti į Va
karus. 

Tuo pasinaudojo 4 mūsiškiai. Ne pavydu, 
o džiaugsmu buvo lydima jų kelionė, nes mūsų 
solidarumas buvo nedalomas — vieno laimė buvo 
ir visų laimė. Mat, taip jau buvome įpratę gal
voti, kad — "šiandieną tu, o rytoj aš!" Lygiai 
gerai tas posakis tiko koncentracijos stovykloje, 
išlydint vieną nukamuotą likimo draugą po kito 
į krematoriumo "pelenų pasaulį", lygiai jis tiko 
ir išlydint dalį jų į naujus kelius — į kovą uš 
t e i s ę  g y v e n t i . . . "  •  '  

Išleidę pirmąsias "kregždes" į platųjį pasau
lį, likusieji turėjome vilties, kad gal gi užsimegs 
ryšis tarp mūsų ir kitų tautiečių, didesnėje lais
vėje ir tremtyje begyvenančių. 

Taip priartėjo 1945 metų Kalėdos. Kelionės 
sausakimšuose traukiniuose su iždaužytais lan
gais ir nekūrenamuose vagonuose, Kartais šal
tyje ant buferių stovint ir laikantis vos dar gy
vais pirštais už kokios rankenos, negalėjo il
giau tęstis. Nuovargis jautėsi ir smarkiai tuš
tėjančiose kišenėse. 

Pagaliau Kalėdoms vėl atsidūriau savo sena
jame S. mieste. Pirmiausia, čia man buvo užtik
rinta pastogė, o antra, čia, jau įprastoje vietoje, 
jaučiausi drąsesnis ir tikresnis ^ rūpintis savo 
kasdieniniais reikalais. Be to, tai buvo nebloga 
"noziciia" ir mūsų naujos "strategijos" reika-

Reikia vienos 
organizacijos 

Mintys, tautines srovės seimui artėjant 

Rašo K. S. Karpius, 
LVS sekretorius 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Aplinkybėms vel pasikeitus 

pozicija 
lams. 

(Bus daugiau) 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
• Lietuva tironų pančiuose — tei

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

Kaina $2.00 

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

• Siela lagamine — J. Švaisto 12 
apsakymėlių, 144 pusi. Kakia 80c 

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

Laikui bėgant, nors dar ir 
ne visai išnyko žodiniai pasi-
baksnojimai dėl buvusių Lietu
vos politikos reikalų ir srovių 
prestižo reikaliukų, vis dėlto 
tarpsrovinės nesantaikos įtem
pimas atslūgo. Jam atslūgus, 
visuose mūsų visuomenės sluok
sniuose liko daugiau vietos 
kreipti jėgas į darbą pagrindi
niams ir bendriems tautiniams 
reikalams. Dėka to pasidarė 
galima vėl visiems susirinkti 
Amerikos Lietuvių Taryboje ir 
bendrai veikti Lietuvos reika
lais. 

Lietuvai Vaduoji Sąjunga ir 
Amerikos Lietuvių Misija, ku
rios buvo įsteigtos šiems spe
cialiems tikslams, pagrindinių 
savo uždavinių vykdymą tuo bū
du perkėlė į Tarybos rėmus. 

šis vėl įėjimas į Tarybą for
maliai į Tarybos veikimą įjun
gia visas tas jėgas, kurios savo 
laiku buvo arba atsiskyrusios 
nuo Sandaros arba šiaip dar 
nebuvo įsijungusios į organi
zuotą veikimą ir tik mažiau ar 
daugiau atsitiktinai bendradar
biavo su Lietuvai Vaduoti Są
junga, Amerikos Lietuvių Misi
ja bei Amerikos Lietuvių Tau
tininku Centru. 

Ju įsiiungimas \ Tarybos dar-
bą negalėtų būti ryškus ir ne
galėtų sudaryti reikšmingesnes 
žymės, jeigu tos jėgos čia da
lyvautų, neturėdamos tarp sa
vęs jokio ryšio. 

Tad vien jau dėl to yra rei
kalinga, kad ši veikėjų srovė 
turėtų vieną bendrą centrą, aiš
kią organizacinę sistemą, su 
viena vadovybe, su vienu savo 
iždu ir vienu visus jungiančiu 
organizacinio 4ar^o centru. Pa
kartoju, kad tokio centro nebu
vimas ligi šiol, buvo nuostolin
gas ne tik pačiai srovei, bet ir 
iš viso visuomenei. Nes daug 
veiklių pajėgų dėl to pasilieka 
nepanaudotų tokiems darbams, 
kurie ne tik parodytų mūsų, 
kaip srovės, pajėgumą, bet ku
rie ir visiems lietuviams svar
būs. 

Antras reikalas, dėl kurio 
svarbu pagaliau sudaryti tokį 
Bendrą tautinės srovės centrą, 
yra tas, kad ALM ir LVS pa
grindinius darbus perkėlus į Ta
rybos rėmus, ne viskas, kas šio
se organizacijose dirbusiems rū
pėjo, tampa perkelta į Tarybos 
veikimą. 

Tarybos tikslas yra, palygin
ti, siauras ir laikinis. Jos tiks
las yra tik padėti Lietuvai at
gauti laisvę. Kai tas tikslas bus 
pasiektas, Taryba savo uždavi
nį bus atlikusi ir jos darbas 
bus bąigtas. 

Bet mūsų visuomeniškas dar
bas tuomi dar nebus baigtas ir 
ne visi mūsų, kaip lietuvių, tik
slai jau bus pasiekti. Lietuvai 
laisvę atgavus gal vieni Ameri
kos lietuviai rūpinsis, kad ji bū
tų 100% katalikiškai tvarko
ma, kiti gal rūpinsis, kad joje 
įsigalėtų socialistinė tvarka, ki
ti rūpinsis, kokia joje turi bū
ti demokratija — žodžiu sakant 
— gal kai kas rūpinsis, kad 
Lietuvoje tokia ar tokia par
tija valdžią paimtų ... Jeigu 
taip ir būtų, tai negi uždrausi-
me kam' nors to siekti. Tačiau 
mes, tautininkai, linkę Lietuvos 
vidaus politiką palikti visų pir
ma pačioje Lietuvoje gyvenan
tiems lietuviams, Lietuvos pi
liečiams, turim dar kitą labai 
svarbų uždavinį — lietuvišku
mo išlaikymą čia, Amerikos lie
tuvių tarpe, nfe tik dabartinėje, 
bet k besimose kartose. 

Neteisybė būtų, jeigu saky
tumėm, kad niekas daugiau, tik 
mes vieni tuo rūpinamės. Rūpi
nasi tuo ir kiti, bet šalia to rū
pinasi ir, gal būt, net Lietuvai 
laisvę atgavus rūpinsis dar ir 
kitais dalykais, kurie jau nėra 
grynai tautiniai, bet daugiau 
grupiniai, kartais internaciona
liniai dalykai (kaip, pavyzdžiui, 
socializmas arba ir religija). 

Mes galim tiems reikalams 
turėti mažiau ar daugiau sim
patijų, bet mes turime minty, 
kad tie visi kiti dalykai yra 
priežastis skirtumų ir net ne
santaikos lietuvių tarpe. Kam 
tačiau anie klausimai yra labai 
arti prie širdies, tegul jais rū
pinasi. O mūsų nusistatymas 
yra, kad tautinis veikimas gali 
būti ir nepriklausomas, nesu
rištas su tais kitais specialiais 
klausimais. Mes matome faktus, 
kad tautinio veikimo privalomas 
surišimas ar su religija, ar soci
alizmu, ar su kokiu nors partiš-
ku klausimu, ne vieną atstumia 
nuo lietuvių veikimo, nes nema
ža čia yra lietuvių, kuriems da
lyvavimas lietuviškam veikime 
malonus tik tada, jeigu jis nėra 
surištas su tempimu jo sąžinės 
ant vienokio ar kitokio "kurpa
lio" kitų įsitikinimų srity. 

štai kodėl mes savo veikime 
norime apsiriboti tik tautiniais 
reikalais, štai kodėl mes suda
rome skirtingą srovę lietuvių vi
suomenėje nuo tų srovių, kurios 
prie tautinių tikslų turi dar ir 
kitų, arba net gal kai kada ir at
virkščiai: tautinius tikslu# laiko 
tik priedu prie kitų tikslų... 

O šie tautiniai tikslai — lietu
viškumo išlaikymas Amerikos 
lietuviuose, pagarba ir meilė se
najai tėvynei Lietuvai, lietuviš
kos kultūros brangenybių išlai
kymas ir populiarinimas Ameri
kos lietuvių tarpe bei jų parody
mas platesnei Amerikos visuo
menei, — tie tikslai visada bus 
gyvi. šitoje dirvoje bus darbo ir 
tada, kai Lietuva ir vėl bus lai
sva. Amerikos Lietuvių Taryba 
ne tam yra įsteigta, tai mes ir 
negalime į ją šitų darbų perkel
ti. O juos dirbti reikia neatidė
liojant. Sėkmingesniam darbui 
reikia ir geresnio, tikslingesnio 
susiorganizavimo.r 

Prisipažinkime, kad ne tik ap
linkybės, bet ir mūsų nerangu
mas yra prisidėjęs prie to, kad 
mūsų veikimas ligi šiol pasiliko 
išbarstytas keliose pagal reikalą 
susidariusiose organizacijose. 

Dabartinėse aplinkybėse, nors 
dar ir ne vėlu, bet jau labai lai
kas neatidėliojant tą klausimą 
sutvarkyti. 

Iš mūsų žinomesnių trijų or
ganizacijų Amerikos Lietuvių 
Tautininkų Centras yra tokio 
pobūdžio, kad jis galėtų skaity
tis ta bendra organizacija, į ku
rią galėtų įsilieti visos kitos mū
sų srovės pajėgos, gal daugiau
siai tik dėl tolimo atstumo nuo 
tos organizacijos veikimo vietos 
joje aktyviai nedalyvaujančios. 
Bet ALTC pasirodė tiek lanks
tus ir "neambicingas", kad suti
ko lygiai su visais įsilieti į ben
drą organizacinę sistemą, neuž
sikabindamas už to, kad štai jau 
yra organizacija, kokios rei
kia — ateikite ir dalyvaukite jo
je. Iš esmės tai nesvarbu, kas į 
ką įsilieja, o svarbu, kad sudary
tumėm vieningą organizaciją. Iš 
to bus keleriopa nauda veikimui: 
vienas seimas kas metai, vietoj 
dviejų ar trijų; vienas (tegul jis 
būtų net didesnis!) nario mo
kestis, vietoj trijų, šen ir ten iš
skirstytų; vienas centro susira
šinėjimas, vietoj kelių; vienos 

kelionių išlaidos, vietoj kelerių... 
žodžiu sakant, daug energijos 
atsipalaidos tiesioginiam darbui 
nuo formalumų, kurie nėra vei
kimo tikslas. 

Mums viena organizacija rei
kalinga ne kovai su ... buvusia 
opozicija buvusiai Lietuvos san
tvarkai, — o dabarties ir ateities 
tautiniam darbui, kurį iš dalies 
dirbsime sutartinai su kitomis 
srovėmis (kaip Lietuvos išlaisvi
nimo bei tremtinių gelbėjimo 
darbai), iš dalies palenktyniau
dami su jomis kitose lietuviško 
veikimo srityse. 

Senieji ir naujieji — f 
talką .. 

Naujai atvykstančios visuo
meninio veikimo jėgos savaime 
skirstosi po įvarias esamas or
ganizacijas pagal tai, kurios yra 
artimesnės jų įsitikinimams, jų 
pažiūroms. Tiesa, yra bandymų 
sudaryti ir bendrus naujai atvy
kusių būrelius, kurie stengiasi 
patalkininkauti visiems, neatsi
žvelgiant į čia esamą srovinį pa
siskirstymą. Bet matome, kad 
tai nesulaiko naujai atvykusiųjų 
nuo įsiliejimo į srovines organi
zacijas. Ir nėra reikalo stengtis 
sulaikyti tą, kas matomai yra 
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žmogaus prigimtyje. Tur būt ne« 
ilgai reiks laukti, kad naujai at-, 
vykę pasijus gana "senais" šia
me krašte ir nebematys reikalo 
jungtis | specialias buvusių 
tremtinių ar naujakurių organi
zacijas, nes pasijus pilnai įsilie
ję į mūsų visuomenės gyvenimą, 
dalyvadami čia esančiose įvairio
se organizacijose, kurių pasirin
kimas toks didelis. 

Mes galime suprasti, kad tuo 
tarpu naujakuriams mūsų seno
se organizacijose ne viskas įpra
sta ir kai ko trūksta. Bet laikui 
bėgant jie patys ir įneš į tas or
ganizacijas to, ko dar trūksta, ir 
pripras prie to, kas dabar atrodo 
nepriprasta. Nebeliks vietos tam 
kur ne kur dar jaučiamam skir
tumui tarp "mūsų" ir "jūsų". 

Amerikos lietuvig tautinė sro-
Ve, persitvarkydama organiza
ciškai, jau yra sulaukusi sau 
talkininkų iš naujai atvykusių 
tarpo: ji susilaukia naujų vien
minčių, linkusių įsilieti čia į lie
tuvišką veikimą, nepriklausomą 
nuo kitų tikslų ir nesurištą su 
kitais uždaviniais — tik į lietu
višką veikimą. Ji laikys atviras 
duris ir kitiems atvykstantiems, 
kurie norėtų kaip tik šitokiame 
veikime dalyvauti. 

Mes neniekiname tų, kurie su 
tautiniu veikimu nori jungti dar 
ir tikybinius ar ir tam tikrus 
politinius siekimus. Jie ras sau 
gana vietos ir progos pasirekšti 
kitose atitinkamose organizaci
jose. Bet visus atvykstančius, 
kurie nori prisidėti prie tautinio 
ir tik prie tautinio veikimo,kvie
čiame įsitikinti, kad Jūsų vieta 
yra tik tautinės srovės organiza
cijoje! čia Jūsų niekas neklaus, 
ar Jūs einate ar neinate į bažnjr-
čią ir į katrą bažnyčią, čia nie
kas neklaus, už kuriuos asmenis 
balsuotumėt. renkant Lietuvos 

( Perkelta | 7-tą pusi. ) 

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-
\ iškeli parapijai, kiekvienai mokyklai, kiekvienos organizacijos 
kuopai, skyriui, kiekvienam lietuvių klubui, kiekvienai laikraš
čio redakcijai ir tt. 

Tenelieka ne 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 tau
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. 

LIETUVIU KALBOS VADOVO AUTORIUS 
ATŠVENTĖ 50 METŲ JUBILIEJŲ 

Prof. Pranas Skardžius, ži
nomas lietvių kalbos žinovas 
šiuo metu Tuebingeno universi
tete skaitąs paskaitas, nesenai 
atšventė savo gyvenimo 50 me
tų jubiliejų. Jubiliejaus paminė
jimas įvyko Kirchentellinsfur-
te, kur susirinko eilė lituanistų 
ir artimųjų draugų. Ta pačia 

proga buvo prisimintas visas 
prof. Prano Skardžiaus darbų 
baras ir palinkėta ateity dar ne
mažiau laimėti. Kaip žinia, šiuo 
metu prof. P. Skardžius dau
giausiai dirba prie Lietuvių 
Kalbos Vadovo, kuris jau ati
duotas spaustuvei. 

Prof. P. Skardžiaus 50 metų jubiliejaus dalyviai, Vokietijoje, 
kirchentellinsfurte. 
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KAS DAROSI ? 
T"|EŠIMTS mėnesių visas pasaulis mini nepaprastą 

apsireiškimą: Berlyno blokadą. Iš pradžių pikti
nosi, paskui domėjosi, ar Amerikos n* Anglijos aviacija 
ištesės atlaikyti prieš Maskvos užsispyrimą, o kai pa
sirodė, kad ištesi, tai beveik jau nustojo apie tai ir kal-
įėti. Susidarė įspūdis, kad taip visada ir bus: Berlynas 
t>us savotiška sala "raudonojoj jūroj", kurioj Vakarų 
pasaulio atstovai laikvsis ir su kuria susisieks savo ga
lingos aviacijos pagalba. 

v v 
Tuo tarpu pasaulio politikos įvyktai «f© mm keliu. Ke-
" turiu Didžiųjų pasitarimai dėl svarbiausios taikos 

Sutarties — sutarties su Vokietija, arba, teisingiau pa
sakius, dėl Vokietijos, kurie kaip nutrūko prieš 17 mė-
tesių, taip jau ir nebeatsinaujino. Amerika, Anglija ir 
Prancūzija suplanavo steigti Vakarų Vokietijos valsty-
hę ir paskutiniu laiku dėl to jau susitarė ne tik tarp 
gavęs, bet ir vokiečių politiniais vadais. Marshallo pla
no vykdymas pradėjo duoti vaisių. Susidarė Šiaurės 
Atlanto sąjunga... ;' 

Maskva pamatė, kad jos įtakai tolyn plėstis durys 
užsidaro ir spaudimas gali prasidėti iš kitos pusės.. . 
Tad reikia Vakarams "sumaišyti kortas", sukliudyti jų 
tvarkymąsi ir stiprėjimą. 

O dabar tam kaip tik patogus laikas — laimėjimai 
Kinijoje. Kitu laiku imti ir nusileisti Berlyno reikale 
nepatogu. Tai būtų parodymas savo silpnybės. Tas 
kenktų Maskvos valdžios propagandai viduje. Bet da
bar ten galima visomis triūbomis triukšmauti apie lai
mėjimus Kinijoj ir nusileidimas Berlyne nebus taip pa
stebimas ... 

. • * 

fas nusileidimas ištikrųjų nėra toks jau nusileidimas. 
Maskvos tikslas senai buvo — kaip nors atnaujinti nu

trūkusias Keturių Didžiųjų derybas dėl Vokietijos, o 
drauge ir dėl visos Europos. Tose derybose Maskva 
Vis dar tikisi sulaukti grįžtant Teherano-Jaltos laikų, 
kada Churchillis ir Rooseveltas sutiko su viskuo* ko tik 
Stalinas reikalavo. 

Dabar taip klausimas ir statomas: panaikiname 
Berlyno blokadą, bet sėskimės prie stalo tartis. 

Taip, matomai, ir bus. Berlyno blokada bus panai
kinta ir vyks Keturių Didžiųjų ministerių konferencija. 
Rusai norėjo, kadi pirma prasidėtų konferencija, o tada 
jie, nors ir tą pačią dieną nuimtų blokadą. Vakarie
čiams reikalaujant, jie sutiko, kad blokada būtų nuimta 
gegužės 12, o konferencija prasidėtų Paryžiuje gegu
žės 23. 
Kaip varlės pavasarį po žiemos miego išlenda iš po 

atšilusios dumblo plutos ir pradeda užkimusiais bal
sais kvarkti, taip dabar tam tikri politikos žinovai, ilgą 
laiką tylėję, vėl užkvarkė apie tai, kad vienintelis būdas 
pasiekti taikos, tai santykiuose su Maskva laikytis dės
nio "gyventi ir leisti gyventi"... 

Tai reiškia: laikykime, kas ką turime, nesikiškime 
į tai, ką kiti turi. 

Tie^ politikai dedasi neva Amerikos ir Vakarų Euro
pos reikalų gynėjai. Jie vėl įrodinėja, kokia yra didelė 
galybė Maskvos rankose, kaip baisiai pavojinga tą ga
lybę suerzinti. Jie tačiau įrodinėja, kad ta galybė, jei 
tik jos neerzinti, tai tikras nekalčiausias avinėlis, dėl 
kurio niekam nei plaukelis nepajudės. Esą, tai niekis, 
kad toji galybė įsigali Tolimuose Rytuose, kad ji ten 
naujus didžiausius plotus apžioja. Esą, nesijaudinkit 
dėl to — jeigu perdaug apžios, tai pati užsprings, žo
džiu sakant, tik nedarykit nieko, tik ramiai miegokit, 
o viskas bus tvarkoj... * 

O kad pusantro šimto milijono žmonių nustojo iš
kilmingai prižadėtų teisių, už kurias ir Amerikos ka
riai kraują liejo, kad pusė Europos iš vienos vergijos 
atiduota į kitą, dar sunkesnę — dėl to migdytojai ne 
tik nesijaudina, bet dar begėdiškai atvirai pasisako: ką 
gi, gal ir gaila, bet be naujo karo čia vis vien nieko ne
padarysi ... 

* * 
dar reikia aiškinti, koks yra visas tokio kvarkimo 
tikslas? Kiekvienas vagis, kiekvienas plėšikas la

bai patenkintas, jeigu tas, kurį jis nori apiplėšti, neįsi
taiso užraktų, nelaiko ginklų, ir ramiai sau miega prie 
atvirų lan^ų... Šitas įkalbinėjimas ramiai užmigti 
per daug aiškus plėšikų agentų svaiginantis smilkalas. 

Amerikos ir kitų kraštų politikos vadovai, atrodo, 
tą jau neblogai supranta ir neslepia to, jog nesirengia 
taip jau lengvai pasiduoti ant meškerės. 

Bet . . .  kas  g i  ž ino,  a r  t rumpareg i s  ego izmas ,  go
tus sutingimas nepaims viršaus, ir ar dar kartą nebus 
susigundyta šiandien ramiai išsimiegoti, paliekant ryt 
-%V. uaipums SE}T įUIttpjT? Jt? 3fĮX *iniXIĮ>fĮ[ &U9ĮP 
viromis akimis žiūri i dalykus, tam ir pranašu nebū
nant aišku, kas išeitų iš to ^išsimiegojimo". 

* » 

Todėl budėkime! Budėkime ir mes, lietuviai! Jei mūsų 
balsas ir nedidelis pasaulinių audru triukšme, bet 

mes ne vieni budime ir turime sustiprinti visų budinčiŲ 
bendrą baisa, šaukiantį neužsnūsti pavojinerą valandą. 

Gegužės 21 diena ivvkstąs vienas iš žymesniųjų 
Amerikos lietuvių susibūrimas — Tautinės srovės sei
mas — įvyks kaip tik naujo pasaulinių politinių įvykių 
sūkurio pačiose išvakarėse, gal būt, prieš pat konfe
renciją, prieš pat derybas, nuo kurių labai daug priklau
sys pasaulio, taip pat ir Lietuvos ateitis. 

čia, šita proga, turi pasigirsti naujas sustiprinimas 
mūsų tautos balso, įspėjančio ir teisybės šaukiančio bal
so prieš naują komunistinės klastos pavojų, rengiantį 
kilpą visam pasauliui! 

POPIERINIAI TIGRAI 
Kiniečių komunistų radijas 

pereitą savaitę pareiškė nuo 
monę, kad ... anglai ir ameri
kiečiai yra tik - popieriniai tig 
rai. 

Kodėl tokia nuomone? . 
Įvykiai, atvirai kalbant, ją 

žymia dalimi pateisina. Savo 
laiku visiems buvo aišku, kad, 
jeigu komunistai užims ir visą 
Kiniją šalia milžiniškų Rusijos 
plotų, tai jų įsigalėjimo visame 
pasaulyje pavojus bus daug di
desnis. Todėl ir išvada buvo 
aiški: reikia daryti viską, kad 
taip neatsitiktų, tai yra, kad 
komunistai Kinijoje nelaimėtų. 
Na, ir visiškai atvirai, neveid
mainiaujant, buvo nusistatyta 
teikti pagalbą Kinijos vyriau
sybei, kad ji prieš komunistų 
spaudimą atsilaikytų. 

Bet ta pagalba, kaip Visi ži
nome, buvo teikiama kaž kaip 
"atgaia ranka": žingsnis prie
kin, žingsnis atgal. Ir iš to nie
ko neišėjo. Dabar, žinoma, ieš
ko kaltininkų. Kiniečių valdžia 
nemokėjusi su komunistais ko
voti, nemokėjusi Amerikos pa
galbos naudoti, vogusi... 

Gal visa tai teisybė. O jeigu 
teisybė, tai ir ne naujiena. Tas 
pats buvo kalbėta ir prieš dve-
jetą-trejetą metų. 

Todėl, jeigu j pagalbą eina 
tikri "tigrai", tai turėtu arba 
kaip reikiant tą padaryti, arba 
nei nepradėti._.. 

Tuo tarpu dabar, dėjo dėjo 
išlaidas, bet sustojo ir jau pra
deda ramintis tokiomis pasa
komis, kaip, kad Kinijos komu
nistai tai gal nėra tas pats, kas 
Maskva, kad Kiniją visada sun
ku buvo valdyti, tai ir komunis
tai su ja turės bėdos, o tada 
pažiūrėsim ... Dabar tuo tar
pu gal ^ pabandžius su jais ge
ruoju ... ' 

Jau kai kurie žurnalistai pra
deda pranešinėti tokias neva 
raminančias žinias, kad Pietinė
je Kinijoje, kur gyventojų labai 
tiršta, komunistams trūksta 
žmonių užimti administracijos 
vietoms, o vėliau tas trūkumas 
bus dar didesnis... 
Reiškia, palaukim, komunistai 
Kinijoje patys "užsprings" ir 
sugrius... 

Na, savo laiku ir apie Rusiją 
taip kalbėjo. Bet buvo nesu
prastas vienas dalykas — kad 
su komunizmu drauge eina ir 
teroras, kurio pagalba valdymo 
sunkumai greičiau nugalimi, ne
gu su demokratinėmis pirštinai
tėmis ... O raudona žvaigždė 
šiandien yra Maskvos ženklas. 
Tigrai, kurie to nenorėtų ma
tyti, tikrai būtų tik popieriniai. 

Kas gali nedovanoti! 

Skaitau KELEIVYJE "Kas 
Nauja Brooklyne": 

— Bronė Spudienė atidarė 
susurinkimą... 

— Bankieto komisijon įeina 
J. Rimavičius, B. Spudienė ir tt. 

— J. Buivydas pranešė apie 
išvažiavimą... 

— A. Buivydienė ir B. Spu
dienė kalbėjo apie spaudą ... 
- — J. Buivydas pranešė, ką 
mano daryti švietimo komisija, 
į kurią įeina J. Buivydas, A. 
Buivydienė, B. Spudienė ... 

— Į Dariaus-Girėno paminklo 
konferenciją išrinkti: A. Bui
vydienė, J. Buivydas... 

— Į lojalumo demonstraciją 
delegatais išrinkti J. Buivydas, 
B. Spudienė ... 

— Pas H. Burke svečiuose 
buvo F. Spudys, B. Spudienė, J. 
Buivydas, A. Buivydienė ... 

Dovanokite, jei ką supainio
jau ar pamiršau ... 

J. G., Brooklyn, N,Y. 

Priimta rezoliucija mums pa
tiko, tik nepaliko, kad svarbes
nių rezoliucijų nepriima ... 

Reikia stebėtis, kad DIRVAI 
nepatiko UN sovietų pasmerki
mas už neišleidimą išvažiuoti iš 
Rusijos ir jos pavergtų kraštų, 
taip pat ir iš Lietuvos, moterų, 
ištekėjusių už kitų šalių pilie
čių. 

Kai bolševfkai šaiposi iš UN 
darbų, tai iš jų nieko kita nega
lima ir laukti, bet kai DIRVA 
rašo, kad UN žaidžia rezoliu
cijomis dėl kelių moterų, tai ne
suprantu. ' 

J. A. A., Cleveland, Ohio 

(DIRVOJE buvo parašyta: "UN 
žaidžia rezoliucijomis dėl kelio
likos moterų, bet tyli dėl mili
jonų žmonių ..." Dėl rezoliuci
jos apie neišleidžiamas mote
ris Maskva, kaip tas katinas — 
klauso ir laka .. .) 

SUNKIAI SUSIRGO 
DAILININKAS 

ADOMAS VARNAS 
Dailininkas Adomas Varnas, 

nesenai atšventęs savo 70 me
tų jubiliejų ir Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos apdovanotas už savo 
kūrybą premija, šiuo metu gy
dosi Tuebingeno Universiteto 
klinikose. Dailininkui nesenai 
padaryta labai rimta pūslės 
operacija. Po operacijos pasiju
to kur kas geriau, bet dar il
gesnį laiką turės gydytis. 

Dėl ligos ir jo iškeliavimas į 
USA susitrukdė, nors jau buvo 
paragintas prisistatyti konsu
latui. 

Laisvoji valanda 

Jonas Nevardauskas 

ILGESIO UPĖS 

Bekraštės, plačios upes lygumomis Idea, 
Ir neša jos daug ledo, daug minčių. 
Putotos bangos išgąstingai šneka, 
Kurių kalbas kas nakt girdžiu: 

Keliais ateina žmonės ir vėl išeina, 
Lyg skubantys svečiai nebaigę iškilmių. 
Per šimtmečius mes, upės, nešėme jų dainą, 
Skandiaom ilgesį ir džiaugsmą jųdieoų. 

Mes matom, kaip pražysta tulpės, 
Kaip žodžiai, meilė perkama pigiai; 
Mes nuplaunam žemės veido dulkes, 
Ir ilgesį širdžių skandiname giliai. 

'Kai audros, debesys padangėm lekia, 
Kai kaitros degina žaliuojančius laukus, 
Kasdien ateina širdys liūdesiu sukepę, 
Ir meta, ilgesį į mūsų verpetus. ; 

Msntriil, 1949. 

Toks buYo 

Vaižgantas 
( Tęsinys iš pereito numerio ) 

4, Vaižgantas — meno garbintojas 
• 

Ne politika, ne publicistika, kuriai daugiau
sia energijos buvo verčiamas skirti, bet litera
tūra, dailė, teatras — didžioji kun. J. Tumo gy
venimo stichija. Jis, literatūros kūrėjas, puošia 
savo butą rinktiniais meno kūriniais, lanko dai
lininkų parodas, teatrą ir kiekvienu meno maž
možiu džiaugiasi kaip kūdikis. Jis negali vie
šai nesidžiaugti, nes tai verčia daryti jo siela. 
Jis rašo entuziastiškas, kartais nayvias, bet vi
suomet geriausių intencijų kupinas dramos ir 
net operos recenzijas. Dėl jų teko jam daug 
priekaištų ir nemalonumų. 

— Duok Dieve, kad tu neberašytum vaidi
nimo recenzijų: turi gi rimtesnių dalykų ant 
savo galvos, — sako jam kartą, sveikindamas 
Naujųjų Metų, prel. A. Dambrauskas-Jakštas. 

Kun. J. Tumas paklausė ir neberašė, nebe
vaikščiojo nė žiūrėti: vis dirbęs tą rimtesnį dar
bą. Tačiau taip neilgai teišlaikė — vėl jį, sakos, 
patraukęs teatras trokšti prikvėpuotame ore ir 
grįžti namo su slanktu. Jautė, kad teatras tapo 
jo rutinos dalimi, kad be jo sunku gyventi. Kun. 
J. Tumui, nelankančiam nei klubų, nei restoranų, 
nei kavinių, net nei pas pažįstamus nesisvečiuo-
jančiam, teatras buvo vienintelė gyvenimą pa
įvairinanti ir daug sielai grožio teikianti pra
moga. „ 

Mano padėjime yra labai daug buržuazi
nės inteligentijos ir labai gaila, — stebisi kun. 
J. Tumas, — kad ne visiems teatras pavaduoja 
įtartino gerumo pramogas. Ko gi nusidirbę biu-
rininkas, sulaukę vakaro, šliaužioja po restora
nus, žvengia .kvailuose kabaretuose, praleisdami 
daug jiems reikalingų gyventi pmigU? Vieni 
geria, kiti groja; tai jau su įpročiais tapę žmo
nės. Bet dauguma nėra nei alkoholikai ligonys, 
nei kortininkai lotininkai pamiittli&i jie Pa~ 
prasti pusiausvyros ieškotojai.. 

Lankydami bent kartą per savaitę dramą, 
operą ar simfonijos koncertus, jie čia rastų sie
lai pusiausvyros, atgaivintų savo atbukintus ner
vus, pasidžiaugtų ir tuo būdu visa jų buities 
filosofija pakryptų optimistinėn pusėn. 

5. Kaip Tumas prašė prezidentą Stul
ginskį, kad paleistų iš kalėjimo 
A. Smetoną ir kaip jis už tai buvo 

nubaustas. 
Kalbėdami apie kun. J. Tumo santykius su 

teatru, negalime pamiršti vieno jam labai cha
rakteringo ir su teatru susijusio įvykio: 1923 m. 
lapkričio mėn. 11 d., S. Čiurlionienės Aušros 
Sūnų" vaidinant, jis kreipėsi į teatre esant} 
Respublikos Prezidentą A. Stulginskį, prašyda
mas, kad valdžia paleistų iš kalėjimo pirmąjį 
Lietuvos Valstybės Prezidentą Antaną Smetoną. 

Krikščionims demokratams smarkiau pradė
jus persekioti savo politinius priešininkus, už 
opozicinės spaudos dalykus į kalėjimą buvo paso
dintas VAIRO redaktorius, buvęs pirmasis Lie
tuvos Prezidentas, doc. A. Smetona. Tautiškoji 
lietuviu visuomenė tą įvykį skaudžiai atjautė. 
Buvo Miesto Tarybos delegacija su burmistru 
ir Humanitarinių Mokslų Fakulteto atstovai su 
dekanu prof. M. Biržiška prašyti paleisti A. 
Smetonos, bet tų delegacijų krikščionių demo
kratu vyriausybė net nepriėmė. Tada nieko dau
giau nebeliko, kaip prašyti populiariausią ir tau
tos mylimiausią žmogų kan. J. Tumą, kad jis 
teatre visuomenės vardu kreiptųsi į Respublikos 
Prezidentą. Tą dalyką suorganizuoti pasiėmė 
pats Valstybės Teatro direktorius Liudas Gira. 
Kan. J. Tumas, nematydamas geresnio išėjimo, 
sutiko ir lapkričio 11 dieną atėjo į Valstybės 
Teatrą. 

Po antrojo veiksmo kun. Tumas antroj e4 

parterio eilėje pakilo iš savo vietos ir kreipėsi į 
vyriausybės ložes, kur sėdėjo prezidentas ir ke
letas ministerių.* 

— Gerbiamieji! — prabilo kun. J. Tumas — 
šiandieną, mums čia esant teatre ir žiūrint 
"Aušros Sūnų", kalėjime sėdi pirmasis Lietu
vos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona^ 
Mes prašome čia esantį p. Valstybės Prezidentą 
pasirūpinti paleisti mūsų buvusįjį prezidentą. 

Draudžiu kalbėti! — šiurkščiai sušuko is 
penktos parterio eilės Kauno miesto ir apskri
ties karo komendantas,* majoras VI. Braziulevi-
čius. 

Kun. J. Tumui pradėjus kalbėti, prezidentas 
ir ministerial tuojaus pasišalino iš savo ložų, o 
komendantui šuktelėjus savo uždraudimą, kun. 
J. Tumas, dar pakalbėjęs keletą žodžių, pasakė. 

— Klausau, — ir atsisėdo. 
Prašom kalbėti! Prašom kalbėti! — pra

dėjo žmonės šaukti ir garsiai ploti. 
— J6ą čia kalbėti! Dalykas ir to kalbų 

aiškus, — s&ko vėl pakilęs kun. J. Tumas. — 
Man terūpėjo sudaryti faktą, kad publika prašo 
už buvusį prezidentą. 

Po šių žodžių publika dar smarkiau ir triukš
mingiau ėmė ploti. Karo komendantas maj. VL 
Braziulevičius, matydamas, kad prieš kun. J. Tu
mo autoritetą publikos akyse yra bejėgis, išsl-. 
nešdino iš salės, o Kauno miesto ir apskrities 
viršininkas Morkus pašaukė dežuravusį milici
ninką K. Puodžiūną, kad jis kun. J. Tumą prie
varta išvestų. Bet pasirodžius milicininkui, 
pasak L. Giros teisme parodymų, devynios de
šimtosios teatre buvusiųjų pareiškė didelį nepa
sitenkinimą ir ėmė dar smarkiau triukšmauti. 

— Šalin miliciją! — šaukė vieni. 
Išvest negalima! Tegul kalba! — šaukS 

kiti, nęleisdami milicininkui n® prisiartinti prie 
kun. J. Tumo. 

Publikai nerimastaujant, kun. Juozas TumUS 
trečią kartą į ją kreipėsi: -

Piliečiai! nurimkite, mes čia susirinko
me ne triukšmo ar maišto daryti, tik prašyti, 
nes tokiu būdu daugiau galima laimėti. 

Publika kun. J. Tumo paklausė ir ramiai 
sau išsiskirstė po kuluarus. Tačiau publikai nu
rimus, valdžios atstovų sąžinė ėmė nerimti ir jų 
galvose baisūs dalykai vaidintis. Paskutiniai kun. 
J. Tumo žodžiai pro duris klausančiam komen
dantui pasigirdo visai ne taip, kaip juos kalbė
tojas pasakė. 

— Dabar mes tuo tarpu tik prašom... — 
girdėjęs komendantas ir tą jis palaikęs grasi
nimu vyriausybei. 

Todėl buvęs priverstas imtis griežtesnių 
priemonių. Nuėjo į užkulisį ir čia įsakė Valsty
bės Teatro direktoriui L. Girai nutraukti va*di-
nimą ir pasiūlyti publikai per dešimtį minučių 
išsiskirstyti. L. Gira taip ir padarė. 

Po pertraukos publikai susirinkus į savo 
vietas, jis pranešė, kad vaidinimo nebebus. Pu
blika su tuo iš karto nenorėjo sutikti: ėmė vėl 
triukšmauti ir reikalauti vaidinimo, bet pradėjus 
mažinti šviesą, ji nenoromis išsiskirstė, reikalau
dama grąžinti pinigus. 

Nuotaika buvo pakelta, nerami ir komen
dantas net abejojęs, ar publika skirstysis. 

Rytojaus dieną kun. J. Tumas ir liudininkai 
buvo pradėti tardyti. Tą pat dieną Kauno mies
to ir apskrities karq komendantas, maj. VI. Bra
ziulevičius, pranešė žemaičių vysk. Pr. Kare-
vičiui įvykusį teatre incidentą ir prašė kun. J. 
Tumą įspėti ir pasiūlyti jam susilaikyti nuo pa
našių išsišokimų, nes dabar komendantas prieš 
jį vartosiąs dar griežtesnes priemones. 

Kaltinamasis kun. J. Tumas savo raporte 
ordinariatui pripažino įvykio aplinkybes, pa
reiškė, kad jokių-sąmyšio intencijų neturėjęs ir 
pasidavė savo dvasinės vyriausybės sprendimui# 
Vyskupijos ordinariatas, susipažinęs su įvykto# 
ir turėdamas galvoje, kad jis suardęs viešoje 
vietoje tvarką, 1923 m. lapkričio mėn. 15 d. pa
gal 2308 kan. C. J. C. išreiškė kun. Juozapui Tu
mui viešą papeikimą ir įspėjo, kad panašiems 
išsišokimams atsikartojus, bus taikomos griež
tesnės teisės priemonės. ^ 

Kauno miesto milicijos vadas Jelmokas kun. 
J. Tumą ir liudininkus iškvotė per vieną dieną ir 
lapkričio mėn. 13 dieną kvotą perdavė Kauno 
miesto ir apskrities I nuovados Taikos Teisėjui 
patraukti kun. J. Tumą tieson pagal Baudž. Jst. 
262 str. 3-čią dalį. -

( Bus daugiau ) % 

Juokai keliauja aplink pasaulį 
šių laikų galimybės 

Vyrui naktį suskaudo galvą. Nenorėdamas 
pabudinti žmonos, atsikėlė tyliai, patamsy nu
ėjo prie spintelės, kurioje sudėti visoki vaistai, 
užgėrė miltelių ir vėl atsiguli. 

Rytą žmona klausia: 
— Klausyk, tu naktį emei vaistų? 
— Taip, o kas? 
— Viešpatie, tu gi išgėrei miltelius gėlių 

Ž^mei tręšti! 
Vyras nusigando, bėga pas gydytoją. Gy

dytojas patikrinęs sako: 
— Nieko bloga, nebijokit. Tamsta prarijai 

tiktai 15 bušelių avių mėšlo... 

Turtingas ūkininkas prašė dailininką, kad 
nupieštų jo tėvo paveikslą. 

— O kur tavo tėvas? , 
— Miręs, jau bus dvidešimts me|lj, 
— Tai kaip aš galiu jo paveikslą nupiešti? 
— Kad tamsta galėjai nupiešti paveiks|| 

švento Petro, kuris numirė kuone du tūkstančiu 
metų atgal, tai mano tėvo paveikslą nupiešti' 
daug lengviau: jį dar visa apylinkė atsimena. 

Dailininkas apsiėmė nupiešti paveikslą ir 
pabaigęs parodė ūkininkui. Šis ilgai žiūrėjo j 
paveikslą, pagaliau, sluoštydamąsis ašaras, tar$: 

— Ar tai mano tėvas? Dievulėli, kaip jis 
i .. LjlIl' t i 
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NAUJAKURIAI 
BĖDOS DIL PAPROČIŲ 

Apie tai, ko reiktų išmokti ir ką. • . užmiršti 

Kas kraštas — tai papročiai. 
Ir kiekvieno krašto gyventojai 
paprastai yra įsitikinę, kad jų 
papročiai yra geriausi. Jei kas 
atsiveža ar parsiveža kokį sve
timą paprotį iš kitur, tai juo 
stebisi ir net juokiasi iš jo. 

Aišku, su šita bėda tenka su
sidurti ir visiems naujakuriams, 
į naujus kraštus atvykusiems 
ir savus papročius atsivežu
siems. « 

Neteisinga būtų visų 'savo 
krašto papročių išsižadėti. Ne
teisinga taip pat ir kiekvieną 
naujos gyvenamos vietos pa
protį beždžioniškai pamėgdžio
ti. Nes ne visi savieji papročiai 
blogi, ne visi ir naujuose kraš
tuose rastieji — geri... 

Bet yra ir mūsų, lietuvių, 
atsivežtų papročių, kuriuos be 
jokio nuostolio galėtumėm už
miršti. Nes kai kurie iš tų pa
pročių čia visai nereikalingi, o 
kai kurie net... juokingi. Jų, 
vieton verčiau yra pasisavinti 
pasirinkus vieną kitą geresnįjį 
naujojo krašto paprotį. 

Vienas iš tokių papročių, ku
riuos tikrai be nuostolio ga
lėtumėm užmiršti, tai 
rankų bučiavimas moterims. 

Kartą vienas, senais laikais 
iš Lietuvos kaimo atvykęs, bet 
čia prasimokęs ir visuomenėje 
žinomas tautietis tokią pasta
bą pasakė: 

— Buvau vienoje vietoje, kur 
buvo susirinkęs nemažas būrys 
žmonių. Buvo ir naujakurių. 
Man buvo keistas vienas daly
kas: kai kurie iš jų — ir jauni, 
o taip pat ir žilo plauko susi
laukę vyrai — sveikindamiesi 
su moterimis, lenkiasi prieš jas 
ligi pusiaujo ir rankas bučiuo
ja. Nei šis, nei tas... Mes čia 
jau iš viso atpratom griebti vie
nas kitam už rankų: dar tarp 
vyrų — taip, bet moterų tai 
iš tolo neliečiami O čia dabar 
— net rankas bučiuoja! Ar čia 
kokia diplomatija, ar kas. Ma
ža to — dar nesuprantamesnė 
diplomatija pasidaro, kada vie
noms bučiuoja, o kitoms ne. 
Arba, kai vienas bučiuoja, o ki
tas ne ... Iš kur jūs ir ištrau
kėt tokią keistą madą! 

Nieko, žinoma, čia bloga, bet, 
reikia pripažinti — nepraktiš
kas ir nepatogus paprotys. Blo
giausia tai, kad pagal to papro
čio taisykles reikia ranką bu-
čioti sveikinantis tik su ištekė
jusia moterimi, bet ne su mer
gina. Iš to susidaro didelis keb
lumas. Kitą kartą nežinai, ar 
ta moteriškė jau ištekėjusi, ar 
ne: nežinai, kaip pasielgti. 
Jeigu rankos bučiavimas ypa
tingos pagarbos ženklas, tai jis 
pritiktų taikyti pirmoj eilėj vy
resnėms moterims. Bet... tai
syklės neleidžia ir nepatogu: 
išeis — kuriai bučiuj i, tą jau 
laikai sena... Bet nepatogu ir 
tada, kai šalia stovi jaunutė, 
bet ištekėjusi moteris ir pagy
venusi, kartais net pražilusi ar 
net visai sena netekėjus ... Kai 
kas nepagailėdavo ir netekėju
siai senesnei merginai pabu
čiuoti ranką, bet tada ir jai ir 
j a m  n e  v i s a i  p a t o g u ,  

Ir kam to reikia? Ar jau tos 

moterys taip nori, kad kiekvie
nas joms rankas bučiuotų? Gal 
ir yra mėgstančių, bet daugiau, 
tur būt, yra tokių, kurios labiau 
patenkintos, jei ta ceremonija 
apleidžiama. O jau tikrai visos 
nepatenkintos, kada vienas bu
čiuoja, kitas ne, o kuris bučiuo
ja, tai irgi ne visoms... 

Tad ištiesų, ar ne geftetfšias 
dalykas — užmiršti tą seną ir 
svetimą paprotį. Ypač, kad da
bar nėra jąu nei anų laikų Ru
sijos, nei Lenkijos, kurios tą 
paprotį atnešė, ir pačioje Pran
cūzijoje tas paprotys jau baigia 
išnykti. O naujuose kraštuose, 
kur mes dabar apsigyvename, 
jis visiškai svetimas ir keistas. 

Tikrai lietuviškus papročius 
mes, lietuviai, palaikykime, jais 
dižiuokimės, o svetimus, nepa
togius — palik praeičiai. 

Amerikoj sveikinimosi papro
čiai yra smarkiai suprastintį 
— nėra to per daug dažno ir 
nebūtinai reikalingo ran k ų 
spaudinėjimo... 

Naujakuriams prte to prisi
derinti nekenktų. 

(Bus daugiau) 

APIE VENECUELĄ Iš VENECUELOS 
Rašo Vyt. Naujenis 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

Taigi... 
Nepriklausomoje Lietuvoje 

gyvenusiems šitas klausimas ne
be naujas. Apie tai daug buvo 
kalbėta ir rašyta. Daugumas 
sakė, kad tą rankų bučiavimo 
paprotį reikia mesti. Bet dau
gelis, nors į diskusijas ir nesi
leido, bet bučiavo ... Gal dėl 
malonumo, o gal dėl baimės įsi 
šokti... Juk papročių reforma
toriams ne visada pasiseka, tai 
paskui gėda... 

šitas paprotys — sfl moteri
mis sveikinantis bučiuoti joms 
rankas — nėra lietuviškas. Lie
tuvos kaimiečiai ligi paskutinių 
laikų tos mados neprisiėmė, ne
skaitant vieno kito nedrąsaus 
bandymo. Lietuvoje šitas papro
tys laikėsi tik miestuose, vadi 
namuose inteligentijos sluoks
niuose. O atėjo jis į Lietuvą, be 
abejo, iš Vakarų Europos, gal 
iš pačios Prancūzijos, tik ne 
tiesiai, oper lenkus ar rusus. 

Kadaise lenkuose ir paskui 
rusuose — žinoma, tarp bajorų, 
inteligentų, daugiausiai •valdi
ninkų ir kariškių — buvo labai 
madoje pamėgdžioti viską, kas 
prancūziška. Rusų inteligentų 
tarpe kalbėti prancūziškai bu
vo gero išauklėjimo ženklas. Na, 
žinoma, ir elgtis stengėsi, kaip 
Prancūzų karaliaus dvare! Prie 
to priklausė ir rankų moterims 
bučiavimas. 

Mūsų vyresnioji inteligentija, 
augusi tose aplinkybėse, supran
tama, perėmė tuos papročius, o 
nuo jos perėmė ir jaunesnieji, 
jau nepriklausomoje Lietuvoj#* 

Venezueloje gana dideles tei
ses turi įvairių darbo sričių 
darbininkų sindikatai, su ku
riais skaitosi ne tik smulkesnie
ji darbdaviai, -bet ir stambios 
užsienių bendrovės", o taip pat 
ir valstybinės įstaigos. 

Be šių sindikatų, kurie, rei
kalui esant, gina darbininkus 
nuo išnaudojimo veikiančio dar
bo įstatymo ribose, bet praktiš
kai yra nors ir įtakingomis, ta
čiau vis dėlto privačiomis orga
nizacijomis, visuose didesniuo
se miestuose veikia dar valsty
binės darbo inspekcijos. 

Tiek sindikatų, tiek darbo 
inspekcijų tikslas yra tas pats 
— sekti,* kad darbdaviai pilnai 
vykdytų darbo įstatymo nuosta
tus, bet darbo inspekcijos yra 
grynai valstybinės įstaigos ir 
apima visų sričių darbininkus 
savo rajone be skirtumo, ar jie 
moka sindikatų nustatytus na
rio mokesčius ir ar bendrai sin
dikatams priklauso, nes Vene
zueloje nėra prievolės būti sin
dikato nariu. 

Pažymėtina, kad imigrantų 
atžvilgiu darbo įstatymas nenu
mato jokių išimčių ar suvaržy
mų ir todėl savo teisine padė
timi darbovietėse ateiviai iš pir
mos dienos yra lygūs vietiniams 
darbininkams. 

Nors kaip visur, taip ir Ve
nezueloje, atsiranda darbdavių, 
norinčių pasinaudoti darbininkų 
-ateivių įstatymų nežinojimu 
tačiau tokiu £lveju jie gali pil
nai pasitikėti tiek sindikatų, 
tiek darbo inspekcijų nešališku 
mu, kurie, prireikus, gina už 
sienietį darbinualfti lygiai kaip 
ir savo pilietį ̂  

Darbo sąlygos ir 
atlyginimai 

Venezueloje, kaip ir daugely
je Europos valstybių, yra priva
loma 48-nįų darbo valandų sa
vaitė, tačiau darbdaviai nėra 
varžomi, prireikus, duoti darbi
ninkams dirbti viršvalandžius, 
su sąlyga, kad už viršvalandinį 
darbą būtų apmokama 50% 
brangiau ir kad darbininkai 
kiekvieną kartą sutiktų dirbti 
viršvalandiniai. 

Taip pat įstatymas numato 
atskirus atlyginimus už darbą 
naktį, už šventadienius ir tt. ir, 
kiek žinsu, bent didesniuose 
pramonės centruose, darbdaviai 
nemėgina savų darbininkų šiuo 
atžvilgiu išnaudoti. 

Praktiškai daugelyje Venezu-
elos sričių darbo valandos pra

sideda nuo 7 vai. ryto ir, su vie
nos arba dviejų valandų per
trauka pietums,,tęsiasi iki 4 ar 
5 vai. vakaro, tačiau nuo pirma
dienio iki penktadienio dirba
ma po Y> vai. ilgiau, kad tuo 
būdu šeštadieniais dirbti tik iki 
pietų. 

žemes ūkyje, greičiausia, dir
bama kiek kitaip, tačiau man 
neteko girdėti, ar yra imigran
tų, dirbančių samdiniais pas 
ūkininkus venezueliečius, o tie 
imigrantai, kurie įsikūrė ben
druose arba individualiuose 
ūkiuose, be abejo, dirba ne pa
gal valandas, bet pagal reikalą. 

Tačiau čia reikia priminti Ve-
nezuelai būdingą aplinkybę, ku
ri net ir ūkininkų darbštumui 
savaime uždeda tam tikrus sai
tus. čia ištisus metus aušta tik 
šeštą valandą ryto ir temsta 
apie šeštą valandą vakaro, o 
tai reiškia, kad kaip tik kaimo 
vietovėse darbui tinkamas lai
kas yra pačios gamtos apribo
tas. 

Kas liečia darbo atlyginimo 
tarifus, tai jų Venezueloje lyg 
ir nėra, nes įvairiose krašto 
vietose už tą patį darbą apmo
kama nevienodai. 

Į mokamus atlyginimus vei
kia tik tos vietovės pragyveni
mo brangumas, o kadangi pre
kių ir, svarbiausia, maisto pro
duktų kainų kontrolės ^ nėra, 
tai tos kainos labai skiriasi net 
ir kaimyninėse srityse, jau ne
kalbant apie skirtumus tarp 
pramoninių Ir žemės ūkio* sri-* 
čiu. 

Praktiškai dėl atlyginimų ta
rifu įvairioms krašto sritims 
susitaria su darbdaviais tose 
srityse veikiantieji sindikatai 
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iki 24 bolivarų ir vėliau tas at
lyginimas padidėja iki 25 ar 
28 bolivarų dienai, o kituose ra
jonuose už tą patį darbą mo
kama iki 50% mažiau. 
. čia svarbu pažymėti, kad jei 
mažame miestelyje 500 - 1000 
kvadr. metrų sklypas su šiokia 
tokia bakūže kainuoja nuo 400 
iki 750 bolivarų, tai .tas pats 
pramoninės srities miesto pa
kraštyje kainuos nuo 2,500 iki 
4,000 bolivarų ir maž daug taip 
pat skirsis ir nuomojamų butų 
bei namelių kaina. Tuo būdu 
negalima daryti išvadų, kad 
daug gaunantieji gyvena pui
kiai, nes praktiškai tie atly
ginimų skirtumai gerokai aply
ginami išlaidų skirtingumu. 

Mano nurodytos darbo ir at
lyginimo sąlygos neliečia imi
grantų, kurie atvyko Venezu-
elon prieš 2 ar 3 metus, nes 
daugumoje jų padėtis jau yra 
visiškai skirtinga. 

Mat, tuo laiku masinės imi
gracijos iš Europos dar nebuvo 
ir todėl atvykstantieji pavieniui 
rasdavo čia daug daiugiau įvai
rių galimybių, negu dabar. 

Nors tuomet dar nebuvo Imi
gracijos Instituto skyrių bei 
skyrelių net ir tolimiausiuose 
provincijos miesteliuose, bet už 
tai beveik visur buvo gerai ap
mokamo darbo ar šiaip įvairių 
galimybių, kurių sunkiau rasti 
Huo laiku. 

Venezuela gal yra vienintelis 
kraštas, kur iš ieškančio darbo 
imigranto neprašoma jokių liu
dijimų, pažymėjimų bei diplo
mų ir kur apie žmogaus tinka
mumą sprendžiama ne iš jo tu
rimų raštų, bet tik iš sugebė
jimo apsiimtą darbą tinkamai 
atlikti. 

Nesant jokiems teisiniams 
nuostatams, kurie varžytų sve
timtautį vidutinę ar net ir ge
rą tarnybą gauti, anksčiau at
vykusieji galėjo rinktis darbą, 
kur jiems atrodė patogiau, arba 
kur sąlygos buvo geresnės, ta
čiau suprantama, kad tik savo 
sugebėjimų ar specialybės ri-
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Jie apiplėšė Lietuvą, išgriovč namus ir fivaikS jos vaikus po pasauli... 
Broliai ir sesės Amerikiečiai, gelbėkite! Skubiai kvieskite mus pas save. Garantijas ir aukas 
siuskite BALFui — Brooklyn, N.Y., Grand St.105 

bose. 
Deja, atsirado pavienių imi

grantų, kuriuos suviliojo gali
mybė pasiskelbti daug dides
niais specialistais, negu jie bu
vo tikrumoje. Ar jiems visiems 
pavyko tokiu būdu užimtose pa
reigose išsilaikyti, tai kitas 
klausimas, bet tuo buvo stipriai 
pakenkta pasitikėjimui imigran
tams bendrai ir todėl dabar 
jau pasitaiko, kad ir tikriems 
inžinieriams tenka kurį laiką 
padirbėti tik už dalį jiems pri
deramo atlyginimo, kad tuo bū
du įtikinus, kad jie tikra yra 
to darbo specialistai. 

Yra buvę daug įvairių mėgi
nimų apgauti darbdavį įvairio
se darbo srityse todėl dabar 
beveik visose darbovietėse nau
jai priimamiems imigrantams 
paskiriamas vienas mėnuo ban
domojo laiko. 

(Bus daugiau) 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie š.m. gegužės 4 d., laivu 

"General Black" į New Yorką 
atvyksta šie lietuviai tremti
niai: 

arba darbo inspekcijos. Tokiu 
būdu čia nieko nestebina, jei 
vienos krašto srities stalius už
dirba dienai 10 ar 12 bolivarų, 
tuo tarpu, kai pramoninėje sri
tyje už tą patį darbą mokama 
nuo 20 iki 26 bolivarų. 

Be abejo, tas pats yra ir su 
visų kitų specialybių darbinin
kais ir todėl beveik neįmanoma 
pasakyti, kas ir kiek turėtų ar 
galėtų uždirbti, tačiau kas lie
čia imigrantus, tai berods nėra 
uždirbančiu mažiau negu 7 ar 
8 boliv. dienai (žmonės be jo
kios specialyb., tolimose provin 
ciiose, nes pramoninėse srityse 
tkiems jau mokama apie 15 
bolivarų dienai). 

Šiaip, pramoninių sričių me
chanikai, elektrikai, dažytojai 
šveisuotojai ir mūrininkai pra
džioje dažniausiu gauna nuo 20 

Alksnini* Vaclovas, Gabrielė, 
Algirdas, Vytautas — Ash-
ford, Conn. 

Ambrozaitis Kazys — Water-
bury, Conn. 

Ambrozaitis Juozas — Water-
bury, Conn. 

Anuškevičius Juozas — Bro
oklyn, N. Y. 

Arlauskas Jonas, Ona, Janina 
— Inkerman, Pa. 

Arminas Jonas, BronS, Juozas, 
Irena — Angels, Pa. 

Bagdonavičius Vladas, Petrone-
lė — Elizabeth, N. J. 

Baniukaitis Mykolas, Benedik
ta, Vanda, Vytautas, Jonas 
— Ozone Park, N. Y. 

Bagdanskis Juozas, Felicija, Al-
vidas, Ramunž — Christo
pher' 111. 

Bakšinskaitė Teresė — Jersey 
City, N. J. 

Basevičius Petras, Stasė, Rai
mundas — Rochester, N. Y. 

Bartoševičius Eugenija, Euge
nijus — Dowagiac, Mich. 

Baukys Bronislavas, Ona-Aldo-
na — Chicago, 111. 

Blinstrubas Bronius, Eugenija, 
Rimantas, Arūnas — Chica
go, 111. . 

Brizgys Bernardas, Ona, Ber
nardas — Meriden, Conn. 

Bytautas Julius — Hartford, 
Conn. 

Dailydė Petras — Pensylvania. 
Daukaitė Julė — Pearson, Ga. 
Diamantis Juozas, Sofija, Dan

tė, Gražina, Irena, Juozas — 
— Milford. Mich. 

Dičmonas Albina, Antanas — 
Brooklyn, N. Y. 

Dobrovolsjris, Jonas —- Chicago, 
III. 

Genys Petras, Vilhelmina, Ma
rija Lemont, 111.  ̂

Giedrienė Ona — Meriden, Conn 

Gricius Kazys, Juce, Gražina, 
Algis, Celestina, Marija — 
New Orleana, La. 

Grigas Jadvyga, Lidija — Wa-
terbury, Conn. 

Grybirma Juozas — Chicago, 
111. 

Gudas Stasys, Veronika, Audro
nė, Gražina — Laurelton, L.I. 

Ivanovas Dimitrijus, Janina, 
Edmundas, Romualdas — 
New Haven, Conn. 

Jancauskas Povilas, Stase, Do
nata — Philadelphia, Pa. 

Jokša Kostas, Elena, Jūratė 

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

BALANDŽIO 29 

Vakarų Sąjungininkai Miko, 
kad Vakarų Vokietijos valsty
bės sudarymas eis savo keliu, 
nežiūrint derybų su Rusija, ku
rios gali įvykti. Jeigu derybos 
pasiseks, tai Vokietijos Rytinė 
zona galės įsijungti... 

Didelis klausimas, ar toks 
dalykas Maskvai būtų priimti
nas. 

Maskva norinti pasiūlyti 24 
punktų taikos sutartį del Vo
kietijos. 

BALANDŽIO 30 

Vokiečių socialdemokratų va
dai reikalauja, kad konferenci
joj dėl Vokietijos ir vokiečiai 
būtų atstovaudami. 

Rumunijos valdžia uždraudė 
užsienių diplomatams lankytis 
daugelyje Rumunijos vietų. Ma
tomai slepia karinius pasiruo-
šimuSr 

GEGUŽĖS 1 
Maskva taip nori derybų, kad 

tyli dėl Vakarų sąjungininkų 
nusistatymo vykdyti Vakarų 
Vokietijos valstybės steigimą, 
nelaukiant derybų rezultatų... 

• 

Kinijos komunistai pareika
lavo, kad tuč tuojau būtų ati
trauktos iš Kinijos visos ameri
kiečių, anglų ir prancūzų kari-

SPĄSTAI 1 am • 

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

nės pajėgos. 
• 

UN patvirtino rezoliuciją, ku
ri reikalauja, kad Vengrijos ir 
Bulgarijos vyriausybė pasiaiš
kintų dėl Amerikos ir Anglijos 
kaltinimų dvasininkų nuteisimo 
reikale. 

GEGUŽĖS 2 

Gegužės 1 dieną Maskvoj bu
vo surengtas aviacijos paradas, 
kur buvo parodytas, anot jų ta
riant "greičiausias pasaulyje" 
lėktuvas. 

• 

Vokiečių atstovai greitai lai
ku numalomi priimti į svarbias 
v i e t a s  E u r o p o s  A t s t a  t y m o  
(Marshallo plano) komisijoje. 

GEGUŽĖS 3 

Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos atstovai nusistatė siū
lyti, kad jeigu Maskva nori de
rybų dėl Vokietijos, tai sustab
dytų Berlyno blokadą kitos sa
vaites vidury, o ministerių kon
ferencija susirinktų Paryžiuje 
apie gegužės 25. • 

GEGUŽĖS 4 

Galutinai susitarta, kad Ber
lyno blokada bus nuimta gegu
žės 12 d., o keturių ministerių 
konferencija prasidės Paryžiu
je gegužės 23 dieną. 

Amerikos atsakingi pareigū
nai ragina nesustabdyti dėl to 
visos numatytos programos. 
J. F. Dulles pareiškė, kad Ber
lyno blokados nuėmimas yra 
Maskvos taktikos, bet ne poli
tikos pakeitimas. 

t 

Dearborn, Mich. 
Jonaitis Adolfas — Lawton, 

Mich. 
Juodka Adolfas, Ona, Emilija, 

Adolfas — Scottville, Mich. 
Jurkšaitis Juozas, Filiomena, 

Birutė — Antioch, 111. 
Juskaitis Jonas, Stfefa, Jurgis 

- Cambridge, Mass. 
Juškevičius Viktoras, Anastazi

ja, Kazys — Naugatuck,Conn 
Kazakevičius Jurgio, Ona •— 

Newark, N. J. 
Kazlauskienė Elzė — Water-

bury, Conn. * 
Kozica Vincas — Detroit, Mich. 
Krivickas Kazys, Danutė 

Richmond Hill, N. Y. 
Kučiauskas Igorius, Kunigun

da — Shenandoah, Pa. 
Kučinskas^ Pranas ,— Chicago 

HI. V ; ; 
Levdanskis Ona, Česlovą, Ro 

mųaldas — Grand Rapids, 
Midi. 

Levkavičius Aldona, Algirdas 
- Detroit, Mich. 

Levickas Jonas, Pranciška — 
Kearny, N. J. 

Liormanaitė Danguolė — Phi
ladelphia, Pa. 

Liudžiūtė Bronė — Waterbu-
ry, Conn. 

Makauskas Vytautas — 
timore, Md. 

Malinauskas Vladas — Water-
bury, Conn. 

Mardosas Igna§ — Lemont, 111. 
Matekūnas Juozas, Adėlė, Ali

cija — Philadelphia, Pa. 
Mekišius Danys, Ona -— Cleve

land, Ohio. 
Mika Juozas, Anelė, Dale 

Philadelphia, Pa. 
Mitkus Jurgis, Teresė, "Aldona 

— Detroit, Mich. 
Montvydas Jonas — Matawan, 

Mich. 
Murauskas Jurgis, Teklė, Elė — 

Portland, Oregon. 
( Perkelta i 7-tą pusi. ) 

Ieškantiems gimini«§ 
Europoje 

svarbu žinoti, kad Centrinė Kar
toteka perkelta iš Frankfurto į 
Hanau ir jos adresas dabar yra 
toks: 

LITHUANIAN CARD INDEX 
D. P. CAMP 
LAMBOY-Str. 
( 1 6 )  H A N A U - H E S S E N  
U.S. ZONE GERMANY 

Kas norit sužinoti, ar nėra 
jūsų giminių ar pažįstamų trem
tinių tarpe, kreipkitės čia pa
duotu adresu. Nurodykit pavar
des ir vardus tų, kuriuos norė
tumėt rasti. 

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

Dėl. neaiškumo ar klaidos 
Jūsų parašytame adrese Jums 
siunčiami laikraščiai ar kny
gos grižta atgal ir neturime 
kaip Jums apie tai pranešti. 
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MIRft POVILAS A. ŠUKYS 
( Atkelta iš 8-to pusi. ) 

kvietė Vincą S. Jokubyną, kuris 
pirmiau buvo redagavęs kai ku
riuos kitus laikraščius. 

P.A. Šukys darbavosi su DIR
VA ir toliau, kai prie DIRVOS 
jau buvo atvykę redaktoriais 
Juozas Gedminas ir paskiau K. 
S. Karpius (jiedu atvyko 1917 
metais). 

Kai po I Pasaulinio karo dar
bai ejo gerai, Šukys sumanė 
mesti spaustuves darbą ir nu
ėjo | siuvyklą uždarbiauti. Vi
sas savo akcijas DIRVOS ben
drovėje jisai pardavė kitiems. 
Bet kai užėjo depresija ir kai 
nebebuvo darbų, Šukys su sa
vo augančiais vaikais vėl pra
dėjo imtis spaustuvės biznio, 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
L O A N S T O  

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

(OONO£ 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

įsigydamas vieną 'mašinukę po 
kitos. Vienu metu ėmėsi leisti 
mažą laikraštuką, taikomą pa
rapijos reikalams. Bet po ku
rio laiko, ypač kai jau pradė
jo nesveikuoti, to laikraštuko 
leidimą sustabdė. 

Tačiau, susidarius žmon! ų 
grupei ir pažadėjus finansuoti, 
š*ukys ir vėl sutiko savo spau
stuvėje leisti kitą laikraštį, ku
rį pavadino LIETUVIŲ ŽINIO
MIS. Kiek galėjo, pats savo 
sveikatos dėjo j tą darbą, bet 
iš to laikraščio spaustuvei žy
mesnės naudos neturėjo. 

šio karo pradžioje LIETU
VIŲ ŽINIAS perleido redaguo
ti Gabaliauskui. šiam įsileidus 
Į plačius ginčius, Povilas A. 
Šukys nebenorėjo erzintis ir su 
LIET. ŽINIOMIS išsiskyrė Tas 
laikraštis išsikėlė į Pittsburghą. 

Povilas A. Šukys taip ir gy
veno Iš savo spaustuvės su šei
ma. 

Jo sveikata jau senokai buvo 
silpna. Pereitą savaitę pasi
reiškė kraujo trombozas galvo
je, buvo iš dalies paraližuo-
tas ir po keturių dienų, beveik 
neatgavęs sąmonės, šf pirma
dienį mirė. 

Palaidotas ketvirtadienį, pa
maldos įvyko šv. Jurgio para
pijoj, laidojime patarnavo lai
dotuvių direktorė Delia Jakubs. 
Liko žmona Vladislava, 4 sūnūs: 
Algirdas, Vytautas, Kęstutis ir 
Julijonas, duktė Ona Norvis ir 
broliai: Jonas, Antanas ir Bro-
nislavas. šis paskutinysis gy
vena Orwellef/ Ohio, visi kiti 
Clevelande. 

Amerikon P. Šukys atvyko 
1904 metais ir tuoj apsigyveno 
Clevelande. Buvo TMD kuopos, 
Dr. Vinco Kudirkos Draugijos, 
SLA kuopos ir kelių katalikiš
kų kuopų bei draugijų narys. 
Dr. V. Kudirkos draugijoje bu
vo vienas iš 4 ligi šiol gyvų pir
mutinių narių — steigėjų. Ne
senai įvykusiame tos draugijos 
40 metų jubiliejiniame vakare 
jis dar papasakojo kiek atsimi
nimų iš draugijos steigimo lai
kų. Jis taip pat buvo vienas iš 
pirmųjų SLA 14-tos kuopos 
narii|. Vietinis 

ŽUVO PEČIULIS 
Senas DIRVOS skaitytojas, 

William Peculis, ūkininkas iš 
Canfield, Ohio, (netoli nuo 
Youngstown), pereitą šeštadie
nį lankėsi Clevelande, DIRVOS 
"bendragyven toj o" Kenneth 
Mog brolio vestuvėse (Jis yra 
Mrs. Kenneth Mog — Lukoše-
vičiūtės dėdė). Jam grįžtant iš 
vestuvių namo apie vidurnaktį 
nežinia kieno vairuojamas auto
mobilis susidūrė su jo automo
biliu. Wm. Pečiulis tapo vieto
je užmuštas. Su juo susidūręs 
vairuotojas dingo. 

Liko velionies žmona Elžbie
ta, sūnus Antanas ir duktė 
Ruth Gretzinger. 

MARTINKUS JURGIS 
su žmona, iš Chagrin Falls, 0-
hio, nesenai grįžo iš Floridos 
po žiemos atostogų. Apsilankę 

DIRVOJE pasakojo, kad laukia 
atvykstančio tremtinio, kurio 
visai nepažįsta, bet išrašė rei
kiamas garantijas. Svečio at
vykimui net butą Floridoje re
montavo. Jie tikisi, kad kitas 
atostogas visi linksmai per kal
nūs trauks į Floridą. 

10,000 LIETUVIŲ UKS VOKIETIJOJ 

KASDIEN IR KIEKVIENĄ 
MINUT® 

kas nors žūsta ar lieka sužeis
tas susisiekimo nelaimėse. Tre
čia dalis tų nelaimių įvyksta 
dėl per greito važiavimo. Kur 
jūs taip skubinatės? 

TRYS Iš PENKIŲ 
susisiekimo nelaimių atsitinka 
naktį. Važiuojančių daugybė ir 
stoka šviesos yra tų nelaimių 
didžiausi kaltininkai. Todėl su-
mažinkit greitf, kai pradeda 
temti! - * iO'IVŽ 

Rinkimai atstovų į visuotinį 
Lietuvių Tremtinių Bendruome
nės suvažiavimą jau pasibaigė 
ir nustatyta, kad suvažiavimas 
įvyks Hanau, gegužės mėn. 18 
d. Suvažiavime ne tik bus iš
rinkta nauja Tremtinių Ben
druomenės centro valdyba, bet 
Ims aptarta ir tolimesnė trem
tinių padėtis Vokietijoj. Ypač 
aktualu darosi, kad tremtiniai, 
dėl įvairių priežasčių liekantieji 
Vokietijoje, galėtų sudaryti tau
tines stovyklas ir jose rūpintis 
savo tautiniais reikalais. Ap
skaičiuojama, kad Vokietijoje 
dėl sveikatos, senatvės, invali
dumo ir kitų priežasčių, turės 
pasilikti apie 10,000 lietuvių. 
Jau dabar tenka rimtai rūpin
tis, kad jie nepasiliktų palaidai 

ir nebūtų atiduoti vien vokiečių 
malonei. . , , 

PASIKEITĖ MUSŲ KELIO, 

MINTIES IR ŽIBURIŲ 

REDAKTORIAI 

Vykstant sparčiai emigraci
jai į USA, išemigravo ir visų 
trijų amerikiečių zonos lietuvių 
laikraščių redaktoriai, šiuo me
tu vyksta redakcijose persitvar
kymai. MUSŲ KELIĄ perima 
redaguoti Aleksandras Laikū-
nas, ŽIBURIUS — prekybinin
kas Mickevičius ir MINTĮ — 
Meškauskas. Bendrai, šiuo me
tu jaučiamas didelis laikraščių 
tiražo kritimas, nes skaitytojai 
išvažiuoja^ 

Bendrai, Vokietijoje ir laik-* 
raščių ir knygų leidimas labai 

pasunkėjęs, bet dedamos visos 
pastangos, kad tremtinių spau
da galėtų išsilaikyti. Numato
ma, kad dar kokius tris mėne
sius tie laikraščiai "galės eiti, o 
po to reikės daryti persitvarky
mus. Bendrai, Vokietijos dabar
tinėms sąlygoms keturių laik
raščių, įskaitant ir anglų zono
je išeinantį LIETUVIŲ ŽODĮ, 
per daug. Girdėti, kad LIETU
VIŲ ŽODDIS jau pateko į ma
terialinius sunkumus ir gali 
pirmiausiai sustoti. 

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

•LIETUVOS VYTIS—gra
žiai pagamintas Lietuvos 
herbas. Kaina 

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

50c 

50c 

MONCRIEF'S Šildymo Sistemos 
Palaiko Daugiau Clevelando Namų ŠILTAIS negu 

kurie kiti šildymo Padargai GAS-OIL-COAL 

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

s! & 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

niimiiiiimimmiiiHiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiig 

Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIU I 

PATARNAVIMAS Į 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

S 6202 SUPERIOR AVE. 
? 

HEnderson 9292 E 
r.miiiiiiiiimiiinHiiiiiuiiiiiiuininnniuiiniiiHuimiiiiniiiiiiiininiiiiiiniiiiiiiiiiiir 

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 Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijoj . 

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

Here's the FINEST of all Refrigerator-Freezer Combinations! 

T H E  G R E A T ,  N E W  yf . , , 

Wkstin0house GnfctdEkftdŪ/O 
WITH 

< H 6 5 T 

m(AT K«P*R 

made possible by New • Exclusive • Automatic 

[KlCDCLE>o©žXLE> 

a system that permits intense cold in the Freeze 
Chest—and, at the same time, steady, safe cold 
in the normal Food Compartment. No "sea
sonal control" dials to turn—nothing to adjust, 
regardless of outside temperature, humidity or 
climate Completely all-weather automatic! 

• COLDER COLD freezes foods—keeps them 
safely 

• COLDER COID freezes ice cubes faster 

^ COLDER COLD keeps ice cream firm 

and, at the same time> you get 
• steady, safe cold for normal food-keeping 

^ moist cold to keep vegetables fresher 

• Giant Freeze Chest and Ice Cube Storage 
Tray freeze and store safely 56 pounds of 
food and ice—tray alone keeps 108 ice cubes. 

• New Meat Keeper holds 18 pounds of fresh 
meat safely for days. 

• Drop-down and removable shelves provide 
flexibility for special storage needs. 

You am he SURE., if Hi 

• New Butter Keeper keeps butter always at 
spreading softness refrigerated auto
matically. 

• Two big Humidrawers keep % bushel of 
vegetables fresh and crisp. 

• Automatic Door Closer. 

s 

Sįfti-llgjjj. 
v — 
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S 

ouse Foil-width Freeze Chest freezes 
foods in zero cold 

Act Nowl Stop in and see these great, new Westinghouse. Refrigerators today—at 

" FOR COMPLETE HOME FURNISHINGS 
10412 Superior Ave., Cleveland CE. 3610 

Free Parking in the Rear of Store 

Convenient Budget Plan! 
10% Down Payment take 24 Months to pay 

TUNE IN TĘD MALONE . . . every morning, Monday through Friday^-ĄBC Network 
J i 7', 

ši 
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D I R V A 

Reikia vienos 
organizacijos 

x ( Atkelta iš 3-čio pusi ) 
valdžią: čia Jus^klaus-tik, kaip 
Jūs prisidėsite prie lietuvybės 
palaikymo Amerikoje, kaip Jūs 
prisidėsite prie kovos už Lietu
vos nepriklausomybę, kaip Jūs 
prisidėsite prie pagalbos per 
tautos nelaimes nukentėjusiems 
tautiečiams, šitiems darbams 
reikalinga Jūsų talka, dalyvavi
mas lygiomis su mumis, senai
siais veikėjais, kuriems be Jūsų 
naujos pagalbos būtų j4u ir sun
koka toliau nešti nelengvą lietu
viško veikimo naštą. 

O šitokiai talkai esant, — ir 
mes, senieji veikėjai, dar kartą 
sukruskime, stipriau, vieningiau 
pradėkime naują darbo vagą. 

Dideli ar maži? 
Vieni, arkliais į puikybę išsi

kėlę, mus ir kitus žvirbliais vadi
na, kiti, žvirblių titulą tyliai nu
riję, stengiasi ant žvirbliškų pir
štų mus suskaičiuoti... Bet gyve
nimas jau ne vieną kartą pa

rodė, 'kad ne skaičius, o nuveik
ti darbai yra didumo liudytojai. 
y O mums svarbu ne mūsų didy
bę parodyti, 'bet mūsų tautos pa
jėgas kuo geriau išlaikyti. Mes 
visi, kurie vienokiose ar kitokio
se aplinkybėse palikome tėvynę 
ir atsidūrėme čia, tolimame kra
šte, turime tam tikrą skolą tė
vynei. Tais laikais, kai jai reika
linga pagalba, kai reikia, kad jai 
kas ranką ištiestų, — mes čia, 
Amerikoje, esame didžiausioji 
tėvynės viltis. Kol lietuviškumas 
Amerikos lietuvių tarpe bus iš
laikytas, kol tautinis susiprati
mas bus stiprus, tol šita tėvynės 
viltis nebus tuščia. Jei lietuviš
kumas čia užgestų, nebūtų j ką 
tėvynei nelaimėje kreiptis. Ne
būtų tada čia nei Tarybų, nei 
BALFų, nei lietuviškų srovių, 
nei partiją Nei arklių, nei žvir
blių... 

Ne dėl savo didybės, o dėl tau
tos galybės sukruskim į darbą! 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
(*isnd o;-ę s; ) 

Navasaitis Kazys — Detroit, 
Mich. v 

Pagirys, Vytautas, Elena, Ele
na — Peck, Mich. 

Pakeltis Kazys, Jadvyga, Rima 
— Chicago, 111. 

Papartis Teodoras, Jadvyga, Jo
nas — Chicago, 111. 

Peckys Vladislavas, Faustina, 
Irena, Laimutė, Algirdas, Geno

vaitė — Union, N.J. 
Petrelis Klemensas Miami 

Beach, Fla. 
Petrulis Algirdas, Gražina — 

Harrisburgh, Pa. 
Petrulienė Ona, Mindaugas — 

Omaha, Nebr. 
Radavičius • Antaną® — West 

Quincy, Mass*. 1 

Ruibys Stasys, Oria, Janina — 
Chicago, 111. 

Sadauskas Aleksas, Kazė, Algi
mantas, Remigijus •— Phila
delphia, Pa. 

Šalkauskas Kazys, , Apolionija, 
Danutė, Nijolė — Belhaven, 
N. Carolina 

Seliokas Kazy*, Tatjana, Zeno
nas — Waterbury, Conn. 

Sidzikauskas Adelaida, Vladas, 
Adelaida — Brooklyn, N. Y. 

Šilinis Henrikas, Kunigunda — 

Fraliklin, Ten n. 
šimoliūnas Stasys, Stase, Al

gimantas, Saulius — New 
Britain, Conn. 

šimukonis Jonas, Sofija, Algir
das — Brooklyn, N. Y. 

Sinkevičius Eduardas — Am
sterdam, N. Y. 

Solomončikas Vincas, Elena, Vi
da — Brooklyn, N. Y. 

Sinsinas Jonas — Cambridge, 
Mass. 

Stanulis Viktoras, Gražina, Ju
ra — Lawrence, Mass. 

Stulga Petras, Jucutė, Albinas, 
Vaidotas, Danutė — Prince
ton. 111. 

Strockis Anicetas, Vladislava, 
Ilona — Ęoston, Mass. ' 

šulaitienS Albina — Detroit, 
Mich. 

Švoba Jonas, Joana. Milda, 
Rimgaudas — Worcester, 
Mass. 

Vaičaitis Jonas — Gardner, 
Mass. 

Vaizgenis Jonas — Amsterdam, 
N. Y. 

Velyvis Antanas. Janina, Tere
sė, Kazys — Cleveland, Ohio. 

žvirglvtė Kazimiera — Wa
shington, D. C. 

LABAI SVARBUS SUSIRINKIMAS 
Namų savininko balsas 

Namų Savininkų - Vienybė 
šaukia nepaprastą susirinkimą, 
kuris įvyks trečiadieni, gegužės 
11 d.^8 vai. vak. Lietuvių Sve
tainėje. 

Sakau — nepaprastą susirin
kimą dėl to, kad šiame susirin
kime dalyvaus 10-to ir 22-ro 
distrikto councilmanai, kuriems 
bus pateikta eilė klausimų apie 
opiausius namų savininkų rei
kalus. v 

Sakau — namų savininkų. 
Tikrumoje tai mes jau ne savi
ninkai, • o tiktai taksų rinkėjai 
miesto valdininkams, kuriuos 
mes patys išrenkame. Tikrieji 
savininkai, tai* O.P.A. ofisuose 
sėdintieji... Čia ir bus svarba 
šio šaukiamo susirinkimo. 

Gal kai kurie iš mūsų mė
gins pasiteisinti, kad tokis su
sirinkimas manęs neliečia, nes 
turiu tik vienos šeimos namą; 
kitas gal sakys — turiu dviejų 
šeimų namą, pas mane antrame 
bute giminaičiai gyvena, tai ir 
manęs neliečia. 

Taip išsikalbėdamas apgau
dinėji patsai save. Mat, namai 
ir namas savaime yra biznis. 
O biznis, koks jis bebūtų, turi 
nešti tam tikrą naudą, kad ga
lėtų pats save palaikyti, o ne 
nuostolius — kas veda. prie 
bankrutavimo. 

Tik palyginkim, kitek šiandien 
toks namas, kokiame pats gy
veni, kainuoja nupirkti, pridė-

į jus taksus ir pataisymą. Ir pa
bandyk išnuomoti pagal šių die
nų nustatytą kainą. Būtum di
delis pusgalvis, mėgindamas pa
daryti pelno iš tokio biznio. 
Metų gale pamatytum, kad ke
li šimtai dolerių nuvažiavo į 
skylę. O mes turim tokius biz
nius. Išsigelbėti nuo bankruta
vimo reikia ieškoti .priemonių. 
Šiame susirinkime mėginsime 
surasti bent dalį kelių, kaip iš 
to išeiti. 

Vienas ekonomistas, Mr. Law-
son, štai ką pasakė: "Jeigu tu 
nežinai, kas suima tavo taksus, 
tai tu nieko nežinai. Kitais žo
džiais sakant, jeigu kapitalis
tas nepagaus tave per "morgi-
Čius", kurių tu gal jau nebeturi 
ant savo namo, tai jis pagaus 
tave apdėdamas mokesčiais ta
vo namus ir viską — ką tu 
valgai,'kuo rėdaisi: vis tiek tu 
esi jo auka. 

Dabar apžvelkime, kaip val
stybė tvarko mūsų mokesčius. 
Pirmiausia pamatysime, kad 
valstybė išmoka šimtus, milijo
nų dolerių palaikymui aukštų 
kainų ūkininkų gaminiams, iš
moka šimtus milijonų dolerių 
palaikymui O.P.A. ofisų. Tai 
yra — vieni aikvoja milijonais 
dolerių mūsų mokesčius, laiky
dami viršų, o kiti —• apačią. 

Trečias dalykas —palygin
kim, kaip valdžia stato pigius 
namus, Four rooms temporary 

Tabor Farm, Mich. 
PAVASARIO ŠVENTĖ TABOR 

PARMOJ 

J. J. Bachuno Tabor Farma 
lietuvių gyvenime kaž-kas ne
paprasta. Michigano valstybėj 
tarp sodų vainikų, kaip bitės 
susispietę, lietuviškų šeimų gru
pė. Jų visų širdis — Juozas J. 
Bachunas, Michigano resorti-
ninkų širdis, čia, Tabor Farmo-
je savo laiku net 5 mėnesius 
praleido Lietuvos Respublikos 
Prezidentas, Antanas Smgtona, 
čia daug, daug kartų aukšto 
skardžiaus lygioj pievelėj, kal-
nošlaitės viršuje tarp riešuto 
medžių sukėsi lietuviškų pikni
kų poros, diriguojamos skaid
rios atminties kūrėjo-kompozi-
toria u s Antano Vanagaičio, 
daug čia buvo Amerikos lietu
vių tautinio sąjūdžio sambūriu, 
o šiandien ... daug tremtinių 
šeimų čia praleidžia pirmąsias 
savo dienas Amerikoje. Tai vis 
Juozo dosnios rankos affida-
vitininkai. 

Tabor Farmoj jau senai pa
vasaris. žaliuoja sodų vainikai, 
9 golfkursų plotai žaliom marš
kom nutiesti! Vilos, naujai iš
dažytos, rikiuojasi po Žaliais 
medžiais parkuose. . "" 

Daug lietuvių šeimų Tkbor 
Farrhoj. Paskutinėmis balan
džio clienomis Tabor Farmą dar 
papildė Lietuvos kariuomenės 
pulkininko Kazimiero Babicko 
šeima su žentu Pranu Narjaus-
ku. Pulk. Babickas yra poeto 
Petro Babicko (dabar imigranto 
Canadoje) brofis. 

Tabor Farmos šeimininkas J. 
J. Bachunas, sutraukęs gražią 
dinuku šeimynėlę pas save, 
šeštadieni, balandžio 30 d. su
ruošė pavasario šventę. 

Mat, Tabor Farmoj jau per
sikai rausvai žydi, obelų raudo
ni žiedai vainikais sukibę ir 
kriaušių sodas skendėja žie
duos ... 
•i c • * f - -  S o d ų  ž i e d ų  a r o m a t e  į v y k o  pa
vasario švente — senųjų Ame
rikos lietuvių ir naujųjų imi
grantų susipažinimo pobūvis. 
Tą šventę praturtino specialiai 
iš Macatavos J. J. Bachuno re-
sorto atvykęs vedėjas daininin
kas Urbonas su žmona, jo brolis 
su žmona ir sūnumi ir Urbonų 
mamytė. Iš vietinių dalyvavo 
Alekso Bachuno žmona, sūnus 
ir dukra; Volteris Bachunas su 
žmona, Orentai, Babickai, Nar-
jauskai, Itajos (japonai), Gąi-
galai-Vainio Dainoros šeima, 
Tabor Farm vedėjas Jim ir kt. 

Tabor Farmos galva J.J. Ba
chunas svečiams suruošė puikią 
vakarienę, paskiau vasarotojų 
svetainėje buvo šokiai ir kon
certinė dalis. Pianinu skambino, 

PHILADELPHIA* Pa. 
( Atkelta iš 2-o pusi. ) 

kuriuose išbadėję tautieči a i 
reiškia didžiausią padėką ne 
rengėjams, bet Philadelphijos 
lietuviams. 

šių metų gegužinė žada pra
lenkti anksčiau rengtąja tiek 
svečių gausumu, tiek įvairumu. 
Malonios šeimininkės rūpestin
gai ruošiasi svečius gerai pa
vaišinti. , 

Svečiai turės progos ir pa
lenktyniauti, pav.: kas greičiau 

! suvalgys obuoli? Laimėtojams 
f yra skirtos piniginės dovanos: 
j $$5, 2 ir 1 plius "sutašytas" 
j obuolys, čia pat loterija. Kiek-
I vienas pirkęs įžangos bilietą, 
jtuo pačiu dalyvauja loterijoje 
ir. turi progos laimėti puikią 
kėde. 

šokiams gros padidinto sąsta
to orkestras. . . 

Važiuojama iki .galutinės sto
ties Frankfort Ave. - No. 66, o 

j iš ten svečių patogumui kur
suos autobusas. - ^ 

Gegužinę globoja, vietos fa
brikantas M.I. DumsTia, Dr. 
kun. V. J. Martusevičius ir Juo
zas Jankus. 

Iki pasimatymo gegužinėje -
piknike. A. J. 

visus žavėjo pulk. Babicko duk
ra Gintra Narjauskienė, labai 
gražiai akordeonu grojo Riman
tas Babickas. Siurpryzą sve
čiams sudarė padainuodamas 
vieną anglišką ir paskiau lietu
viškas liaudies dainas svečias 
dainininkas Urbonas. Vainis 
Dainoras Padeklamavo eksprom
tu sukurtą vieną eilėraštį apie 
Michigano sodus. 

Šokių ir dainų metu vaišingas 
Tabor Farmos savininkas su 
broliu Volteriu svečius vaišino 
gaivinančiais gėrimais. Volteris 
buvo labai geroj nuotaiko, nes 
dabar, anot tos dainos "jo sie
loj švente": jis su žmona ką 
tik grįžo iš Floridos, praleidę 
povestuvini "medaus „jnėnesį". 

Šalia Tabor Farmos šefo Juo
zo Bachuno paminėtiną ir ma
lonioji Orentienė, kuisi rūpes
tingai rengė vaišių stalą. , 

Visi tik ilgėjomės Tabor Far
mos "generolo" — šeimininkės 
Marie Bachunienės, kuri turėjo 
išvykti pas savo sunkiai ser
gančia mamytę į Chicagą. 

Linksma buvo tą pavasario 
šventės vakarą Tabor Farmoj. 

Daug lietuvių tremtinių sklai
dosi po plačią Ameriką. Bet šių 
žodžių autoriaus nuoširdus pa
siūlymas : .jei ieškosit poilsio, 
jei turėsit atostogas, apsilan-
kykit į Tabor Farm, Michigane. 
Jūs čia, laukų žalumoj ir sodų 
aromate rasite lietuvišką vieš
nagę ir poilsį. 

Vainis Dainoras 

. PADĖKOS , 
IMRVOJE yra gautos Vokie

tijoje esančių ir į USA atvy
kusių tremtinių padėkos už 
įvairią pagalbą. -Jas skelbiame 
sutrumpintas: 

P. M. Kučinskams, 2008 Hub-
berd Ave., Detroit 9, Mich., dė
koja A. ir B. Vokovickai už mo
ralinę ir materialinę paramą. 

St. ir Zuzanai Tikniams, 2327 
W. 25 St., Los Angeles, Cal., 
dėkoja už pagalbą atvykti Juo
zas Truškauskas su šeima. 

Vytautui Markūzui, Detroite, 
už DIRVĄ ir siuntinius dėkoja 
Totoraičių šeima. 

Marg. ir St. Senkams, 21 Ed
ward St., Waterbury, Conn., už 
pagalbą atvykti dėkoja O. J. hr 
A. Antanaičiai. 

J. J. Bachunui, Tabor Farm, 
Mich., už pagalbą atvykti ir 
globą atvykus, dėkoja Vytau? 
tas ir Marija šeštokai. 

Jurgiui Klim, Jonui Brotwick 
ir Valentinai Antanavičiūtei, E. 
Norwalk, už pagalbą atvykti ir 
globą atvykus dėkoja Jonas Vi-
lutis. * 

Juozui ir Uršulei Peckiams, 
Clevelande, už DIRVĄ dėkoja 
A. Ripkevičius iš Anglijos. 

K. Demikiui, New Britain, 
Conn., dėkoja už pagalbą atvyk
ti ir globą Aleksandras Kasnic-
kas ir šeima. 

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 

SUVAŽIAVIMAS 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių Lietuvių Rašytojų Draugi
jos Valdyba kviečia š/m. gegu
žės mėn. 7 dieną, 3 vai. po pietų 
savo narių metinį suvažiavimą. 

, Rašytojų suvažiavimas įvyks 
j New Yorke, D-jos vice-pirmi-
! ninko red. J. Tysliavos bute 
j (116 Washington Place, New 
York City, tarp šeštos ir Sep
tintos Avenues, du blokai že
miau Aštuntos gatvės. Telef.: 
CHelšea 2-0731). ' 

Į suvažiavimą kviečiami ir 
tie rašytojai, kurie nesenai at
vyko iš tremties ir buvo ten 
taip pat Rašytojų Draugijos na
riai. Naujai atvykę rašytojai, 
jei negalėtų dalyvauti suvažia
vime, prašomi atsiųsti savo ad
resus ir pareiškimus įstoti j 
JAV Liet. Rašytoju Draugiją. 

Šalia įvairiu rašytojų gyve
nimo aktualijų suvažiavimas 
tarsis lietuviškosios kultūros 
reikalais. 

JAV Lietuviu Rašytojų 
D-jos Valdyba 

M I R I M A I  
MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

mirusius Lietuvius Siame skyriuie talpinama dvkai. 
MIKODAIKA Adolfas, 75 me

tų, mirė kovo 26 d., Chicago, 
111. (Telšių miesto) Amerikoj 
išgyveno 46 metus. 

WAITKEVICIUS Danužas, pus
amžis, mirė kovo 2? d. (Pa-

• pelių par., Kuliškių km.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

MASIONIENĖ Agnieška (Ar
minaitė) mirė kovo 20 d., Chi
cago, |11. 

LUKŠAS Juozapas, 62 metų, mi
re kovo 19 d., Chicago, 111. 
(Gadunavos par.) Amerikoj 
išgyveno 38 metus. 

ČIŽINAUSKAS Jurgis, pusam
žis, mirė kovo 24 d., Chicago, 
111. (Kauno miesto). Ameri
koj išgyveno 44 metus. 

URBAIT1S Vincas, pusamžis, 
mirė kovo 26 d., Chicago, 111. 
(Marijampolės apskr., Kazlų 
Rudos par., Gulioniškių km.) 
Amerikoj išgyveno 45 metus. 

BLINSTRUBIENĖ Ona (Rum-
ševičiutė), pusamžė, mirė ko
vo 26 d., Chicago, 111. (Rasei
nių ap., šidlavos par., Nauru-
čių km.) Amerikoj išgyveno 
39 metus. 

BITAUTIENĖ Julė (Urboniutė) 
pusamžė, mirė kovo 28 d., 
Chicago, 111. (Telšių ap., Luo
kės par., Paeglynio km.) 
Amerikoj išgyveno 36 metus. 

BARTKUS Jonas, 79 metų, mi
rė kovo 14 d., Pittsburgh, Pa. 
(Kauno rėd., Keturių km.) 
Amerikoj išgyveno 58 metus. 

Vienam reikt apsivesti! 

Kur? Kada? Kodėl? 

— Lietuvių «alėj, gegužės 15! O kodėl, 

pamatysit, kai ateisit! 

houses. Valstybei kaštuoja apie 
$10,000 tokios būdelės pasta
tymas. Ją išnuomoja kokiam 
asmeniui už $30' mėnesiui. 
Reiškia, valstybė išmoka šim
tais milijonų dolerių tokiems 
namams pastatyti. Ir priedui 
— vėl šimtai milijonų jiems pa
laikyti, dar reikės ir už nu
griovimą. O tu, eilinis savinin
ke, krapštyk kišenes, kad tam 
visam užtektų... Ir vieną gra
žią dieną turėsi subankrutuoti 
ir pasakyti, kaip tas Rusijos pi
lietis: dabar namai nebe madoj, 
perleidžiu juos valstybei. Tada 
jau bus finish. 

Tad dabar dar yra laikas 
kalbėti. Ateik j šį susirinkimą 

ir užprotestuok. Kitą dieną gal 
jau bus per vėlu. Čia tavęs nie
kas neklaus, ar esi sąjungos 
narys, ar ne. Esi savininkas ir 
įsipareigok, kad be tavęs šis 
stisirinkimas neįvyktų. 

K. štaupas 

Namų Savininkų Vienybės 
Vicepirmininkas 

Redakcijos pastaba: Tai yra 
namų savininkų nuomonė, 
kurioje, žinoma, yra daug 
teisybės. Bet butų nuominin
kai, o taip pat ir ūkininkai iš 
savo pusės daug ką ir kitaip 
pasakytų. Painus yra gyve
nimas ... \J/ 

CENTRAL ARMORY 
Pereitu karta Fred Bozic turė

jo būti Don Evans antrininku, 
bet imtvnių egoi sunku buvo su-
nrasti, kas yra Don Evans prie
šas, nes jis savo talkininką pa
čioj pradžioj išmušė iš ringo. 

Bozic tuo nepatenkintas, krei
pėsi i Jack Ganson sudaryti jam 
rungtynes su Don Eagles, kurios 
ir Įvyks antradieni; gegužės 10, 
Central Armory. 

Trejetukų imtynės mėgėjus 
"varė iš proto", nes tai pirmą 
kart toks reginys Clevelando im
tynių istorijoj. Net du teisėjai 
sunkiai galėjo suspėti sekti ju
desius ir turėjo vargo stengda-
mies nalaikyti tvarką... 

Dabar vėl bus tokios imtynės: 
Karol Krauser, Tug Carlson ir 
Dr. E. Meske stos prieš — Jim 
Wright, Ken Kennetfc ir Don E-
vans. 

Be to, dar bus imtynės tarp 
Paul Stanlee, vadinamo Mr. A-
merica,kuris Clevelande pasirodo 
pirmą kartą, ir Pancho Valenti
no. — Bilietai pas Richman Bro
thers ir Central Armory nuo vi
durdienio ligi penkių kasdien, 
nuo trečiadienio ligi antradienio. 
Kainos: $2.40, $1.80, $1.20. At
dara nuo7:00 vai. vok. Pirmos 
imtynės prasideda 8:30. 

• LIETUVIŠKAS ALBUMAS 
gražūs paveikslai iš Lie
tuvos su pąaiškinim a i s 
lietuviškai ir angliškai. 

* t * « 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Balta - Bujutė, Marijona ir Buja 
Juojifts. 

Baukytė, Pranė, iš Rokiškio ap. Svė
dasų vl. 

Beleckis, Juozapas, iš Teresdvario 
km. Subačiaus p. Panevėžio aps. 

Braunaitė - Rimkevičienė, Malvina, 
iš Ariogalos ir vaikai Paulina ir 
Ralph, gimę Amerikoje, ir^ Val
teris gimęs Kaune, Lietuvoje. 

Buividas, Dioizas, Juozas ir Stepas, 
iš šmilkščių k., Kartenos vl. Kre
tingos ap. 

Buja, Juozas ir Balta-Bujutė, Mari-
jona. 

Grigaliūnaitės, dvi sesrys, iš Devin-
duonių k., Pocunėlių par. Kėdai
nių ap. 

Grigaliūnas, Vladas, iš Josvainių vl. 
Kėdainių ap. čiukiškio k. 

Jokubonis - Ramonas, Petras, iš 
Druseikių k., Biržų ap. 

Jonušas, Jonas, iš Gudelių K, Kre
tingos ap. 

Jurkiunas, Vincas, gyv. Hartford, 
Conn. 

Kisielis, Petras, gyv. Cambridge, 
Mass. 

Kromas, Albertas, ir j© sūnus Ed
vardas iš Žurių k. Kidulių vl. Ša
kių ap. gyv. Homestead, Pa. 

Krupauniekas Skrupskys, Vladas, 
i" Vilkijos vl. Kauno ap. 

Lapinskaitės - Laukaitienės, Onos 
ir vyro Laukaičio, Stasio, kurie 
1912 metais grižp į Lietuvą, gim. 
ir draugai prašomi atsiliepti. 

Laukaičio, Stasio, ir žmonos Onos 
Lapinskaitės, kurie 1912 m. grižo 
j Lietuvą draugai ir giminės pra

šomi atsiliepti. 
Lisauskas, Antanas, iš Mažeikių k. 

Kuktiškių vl. Utenos ap. 
Morkus, Aleksandras, iš Ariogalos 

vl. Lenčių k. 
Xadišauskas, iš Norkūnų Vn», Kra

kių par. Kėdainių ap. 
Ramonas „ Jokubonis, Petras, iŠ 

Druseikių k. Biržų ap. 
Rimkevičienė - Braunaitė. Malvina, 

iš Ariogalos ir vaikai Paulina ir 
Ralph gimę Amerikoje bei Val
teris. gimęs Lietuvoje, Kaune. 

Selkaitis, Jonas, gyv. Kearny. N.J. 
Simonaitienė, Pranė, iš Akmenės, 

Ražeikių ap. 
Skinkaitė, Genė. iš šlekažalio k. Gi

žų vl. Vilkaviškio aa 
Skinkienė ir vaikai česius ir Pa-

lionija. 
Skrupskys - Krunauųįckas, Vladas, 

i" Vilkiios vl. Kauno ap. 
Valinčis. Kazys. Marutė ir Ona, iš 

Raistinių k. Šeinių vl. Suvalkų a. 
Velička. Pranas ir žmona Antanina, 

iš Vilkijos vl. Kauno ap. 
Vidrinskas. Andrius, iš Keršių k. Ki
dulių vl. šakių ap. 
Ža" deckas našlė ir vaikai Jono Žar-

fbcko. iš Cyrailių; km. Punsko vl. 
Suvalku ap. 

Balkus, Jurgis, iš Valinčių k., Puns
ko parap., Suvalkų ap. 

Brogis. Juozas, ir sesuo Kasparaitie-
nė. Marijona, iš Trumpalo k., Ža-
bariškių vl., Suvalkų a p. 

Girdaskas (gal Girdauskas ) An
tanas, s. Jfmo. iš Vaitiškių k., Bu-
blelių vl., šakių ap., gyv. Buenos 
Aires, Argentinoje. 

Girdauskas 

BERGERIENĖ Marcelė, 53 me
tų, mirė kovo 17 d., Bingham-
ton, N. Y. 

SAKAVIčIENĖ A. (Blaževičiu-
tė), seno amžiaus, mirė kovo 
16 d., Tuckahoe, N. Y. (Pa
nemunės par.). Amerikoj iš
gyveno 45 metus. 

VALIKIENĖ Lena, 58 metų, 
mirė kovo 21 d., Brooklyn, N. 
Y. " 

ANčIUKAITIS Jurgis, seno am
žiaus, mirė kovo 6 d., Scran-
ton, Pa. (Marijampolės ap. 
Daukšių par., Gudupių km.) 
Ameriko išgyveno 42 metus. 

KLIMAS Kazimieras, 49 metų, 
mirė kovo 23 d., Brooklyn, 
N. Y. 

PADĖKITE SURASTI 
J DIRVOS skaitytojus krei

piasi, gal jie galėtų padėti mt* 
rasti čia nurodytus asmenis: 

Kazio Stankaus, gyvenusio 
Clevelande, ieško jo sesuo Ana 
Verbiski, gyvenanti Brazilijoj, 
Joaquim Tavora, Parana, Bra-
sil. 

Stasio (Stanley) Pilsudskio 
ieško ką tik į Argentiną atvy
kęs jo motinos sesers sūnus, gi
męs Barcelonoje, Ispanijoje, 
Lietuvoje (Kaune) buvęs Spau
dos Fondo optikos skyriaus ve
dėjas Vilius Rasiūnas. Jo ad
resas: c/o A.L. Balsas, Casilla 
de Coreo 303, Buenos Aires, Ar
gentina. Jis rašo, kad St. Pil
sudskio motina Ona, iš tėvų 
žvironaitė, dar gyvenanti Lie
tuvoj, Šiaulių apskrity, esanti 
jau 116 metų amžiaus. Lietuvo
je likę ir St. Pilsudskio dvi se
serys — Marijona ir Stasė. 

Jono Gert. Karolio sūnaus, 
gyvenančio Philadelphijoj ir 

Onos Niprikienes, gyvenan
čios Chicagej, ieško Olga Tijū-
niatienė, iš tėvų — Zauerhage-
naitė, iš Pašiaušio km., Paduby
sio valsč., Šiaulių apskrities. 
Jonas Gert esąs kilęs iš Pavėz-
gių kaimo, Stačiūnų valsčiaus, 
Šiaulių apskr., turėjęs sūnų Er
nestą ir dukterj Almą. Ona Ne-
prikienė esanti kilusi iš Daugi
nių kaimo, Padubysio vasčiaus, 
Šiaulių apskr. Tijūnaitienės ad
resas: (24b) Klein - Wittensee, 
bei Etkenfoerde, ©P Lager, 
Germany. 

Antano Marcinkėno, sūnaus 
Tamošiaus, kilusio iš Rėkučių 
km., Kaltinėnų vftteč., Švenčio
nių apskr., 

Jono Viniko, iš Pelegrindo* 
km., Linkmenų valsč., ir 

Prano Aleknos, Silvestro sū
naus iš Sabališkių km., Kazi
tiškio parap. (Ignalinos valsč.) 
ieško jų pusbrolis Pranas Mar-
cinkėnas, Mykolo #ūnus. Adre
sas: Schwaebish Gmuend, Bis
marck Kaserne, DP Camp, Ger
many 

Adomulio Broniam giminių, 
kilusių nuo Veiverių, Jurginiš-
kių kaimo, ieško Zosė AdomuĮy-
tė-Draugelienė, Landshut, Leh-
buhlstr. 5, Germany. 

Kunigų Varnaičių ieško jų 
pusseserė Varnaičiūtė-Krasaus-
kienė, kilusi iš Meištų kaimo, 
prie Kudirkos Naumiesčio. Atsi
liepti prašo šiuo adresu: Domi
nic Vaičiūnas, 365 Savią Mill 
Ave., Dorchester, Mass. 

Augusto ir Jokūbo Barakna-
vičių, gyvenusių Pittsburghe, 
gal jau ir kitur persikėlusių 
(gal ir pavardes pakeitusių), 
turinčių būti apie 50-60 metų 
amžiaus, gimusių Kauniškių k., 
Gražiškių vi., Vilkaviškio apsk., 
ieško O. Paraknavičius (20a) 
Fassberg Unterluess, Schwar-
zer Weg 1, Germany, British 
Zone. 

Darbo-buto ffarantfjos prašo 
geraširdžius amerikiečius Petro-
nelė Rimkienė, našlė, 46 metų 
amžiaus, dirbusi pas anglus, 
kaip skalbėja, turinti geras re-(ar Girdaskas), Anta- •, , .. . -

nas. s. Jono, iš Vaitiškių k., Bu-! K°menaacijas, turinti gerą prak-
blelių vl.. šakių ap., gyv. Buenos j tiką virėjos darbe. Adresas: Pe-

JakubonisArjonašn°ire' Vincas, iš Vai-: one^ Rimkienė, Meesen Barr. 
į vmm Swtjku. W. f (24) Uiebeck, Germany* 
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CLEVELANDO IR APYLINKĖS ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

DIRVOS vakaras jau 
kitą sekmadienį 

Taip, jau kitą sekmadieni, ge
gužės "15, Lietuvių Salėje. Pro
grama prasideda lygiai 5 vai. 
JK) piet. Prašom nesi vėlinti, nes 
galite nesuspėti pamatyti, kas 
ir kodėl turi apsivesti... 

Mat, pirmas programos punk
tas bus komedija "Vienas iš 
mūsų turi apsivesti", kuri bus 
pradėta vaidinti pasivėlavusių 
nelaukiant.... 

Kas programoje bus toliau — 
prašom skaityti šiame puslapy
je dedamą skelbimą. 

Kai kas klausia — ar bus 
prakalbų ? 

Atsakome: po programos, 
prie užkandžių ir alaus, jei kas 
turės prie savo staliuko apati
nėj salėj kantrių, šokti nenorin
čių klausytojų, galės sakyti pra
kalbas nors ir ligi vidurnakčio... 
Pabrėžiame — jeigu turės kan
trių klausytojų! Kitur — jokių 
prakalbų! 

Taip pat ir jokių rinkliavų. 
Tik už bilietą — 75c. 

Jaunimui prašom pasakyti, 
kad šokiams grieš jų mėgiamas 
Sonny Michael's orkestras, šo
kių pradžia 8 vai. Bilietai tik šo
kiams — 50c. 

ŠIANDIENĄ, PENKTADIENĮ, 
gegužės 6 dieną, 6 vai. p.p. apa
tinėje Lietuvių salėje Įvyks spe
cialus Tremtinių Draugijos na- i 

rių susirinkimas Motinos Die-i 
nai paminėti. Bus atitinkama! 
paskaita ir trumpa speciali pro- j 
grama. Salę šiam susirinkimui I 
nusamdė ir apmokėjo uolusis 
tremtiniu bičiulis Alekas Banys, i 

* I 
SEKMADIENI, GEGUŽĖS 8,! 

\ J*. 
Aušros Vartų Moterų Draugi
ja rengia Motinos Dienos pami
nėjimo vakarą šv. Jurgio para
pijos salėje. Bus 3 v. vaidinimas 
"Katriutės gintarai", be to, kita Į 
įvairi programa. j 

Pradžia 5 vai. Bilietų kainai 
50c. 

V. SIDZIKAUSKO APSILAN

KYMAS 

Gegužės 1 d. j šv. Jurgio pa
rapijos salę susirinko pusėtinai 
lietuvių išgirsti V. Sidzikausko 
prakalbos. Kiti, kurie ir nebuvo 
numatę atvykti, išgirdę V. Si
dzikauską įdomiai kalbant per 
radiją lietuviškai ir angliškai, 
visa metę atskubėjo į salę. 

Gaila, šiuo tikslu susirinku
siems teko išklausyti dar kitų 
gana ilgų kalbų, kurias būtų 
buvę galima pataupyti kitiems 
kartams, nes kalbėtojai čia pat 
gyvena. Dėl to svečio kalbos 
sulaukta tik 7 valandą;, vietoj 
4:30, kaip buvo paskelbta ... 

V. Sidzikausko kalbos min
tis paduodame atskirai. Nors 
ir pavargę klausytojai, svečio 
kalba buvo tikrai sudominti ir 
apgailestavo, kad kalbai dar 
nepasibaigus, aukų rinkėjai, be 
jokio paskelbimo, pradėjo šla
mėti salėje ir atitraukė dėmesį. 

Po V. Sidzikausko dar trum
pai kalbėjo svečiai iš Pitts-
burgho: dr. A. Tarulis ir P. Pi
voriūnas. Po to sekė šokiai ir 
laisvas pasiviešėjimas. 

Surinktos aukos Ir bufeto 
pelnas skiriamas ALT vajaus 
sąskaiton. Aukų rinkimo rezul
tatai paskelbti nesuspėta. Tai, 
matomai bus paskelbta su ben
dra vakaro apyskaita. 

Pirmadienį pas ALT pirmi
ninkę Glugodienę buvo pakvies
ti drauge su svečiu pietų P. 
Muliolis ir DIRVOS redakto
rius V. Rastenis. Po to svečias 
lankėsi DIRVOS redakcijoje, tu
rėjo pasimatymą su Clevelando 
May oru, lankėsi Lietuvių Ban
ke, pas St. Nasvyčius, pas P. 
J. žiūrius ir vakare išvyko į 
New Yorka. 

f ir -l«i 

RKO KEITH'S 105TH 
Nuo gegužės 4 ligi 7 rodo "Ca

nadian Pacific" su Randolph 
Scott ir Jane Watt. 

Nuo gegužes 8 ligi 11 — "Hie 
Creeper" ir "Tucson". 

DAUGIAU TAIP DARYKITE! 
Mes jau kvietėme Cleveląjį-

diečius padėti naujakuriams su
sirasti darbo, butų ir baldų. Mi
nėjome gražų Kutkų atsiliepi
mą, pagelbstint baldais. 

Nurodėme taip pat, kad ge
riausia vieta visus pasiūlymus 
pranešti į DIRVĄ — toks ir 
Tremtinių Draugijos pageida
vimas. 

šio antradienio rytą atsku
bėjo į DIRVĄ Alekas Banys su 
žinia, kad jo darbovietėje yra 
vienam asmeniui darbo. Įdavė-
me porą adresų, bet abiejose 
vietose pasirodė, kad tie jau 
yra susiradę ir išėję į darbus. 
Trečiadienį kaip tik apsilankė 
vėl vienas naujokas, teirauda
masis apie darbą. Tuojaus te
lefonu iššaukėm Banį ir gavom 
pranešimą, kad darbininkas lau
kiamas. Jis nuvyko ir tuoj pat 
buvo priimtas ir gautu darbu 
bei atlyginimu yra patenkintas. 

Kviečiame visus — senai gy
venančius ir naujai atvykusius 
teirautis savo darbovietėse, ar 
neatsiranda darbo, ir pranešti 
DIRVAI, nes čia dabar vis dau
giau kreipiasi tokių, kuriuos ga
lite padaryti laimingais ir susi
laukti jų tikrai nuoširdaus ir 
pelnyto dėkingumo. 

DVIEMS ASMENIMS 
(vedusiu porai ar dviem vyram) 
išnuomojanfias gerai apstaty
tas kambarys, su šiltu vandeniu, 
garo šildymu; leidžiama nau

dotis virtuve ir šaldytuvu. 
$12 savaitei. , 

4 Kreiptis po 6:00 vai. vak. 
9009 Stewart Ave., Suit 7 

(Ties East 91st St., į šiaurę 
nuo St. Clair Ave.) 

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 
.'j 

Telefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
. Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

ARTI WADE PARK 
1429 E. §3th, 

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) 

^ V 
REIKALINGAS BUTAS 

iš 3 - 4 kambarių 
bevaikei šeimai 

Prašoma praešti DIRVOS 
redakcijai—arba telefonu 

ON. 1290 

Mirė Povilas A. Šukys, 
vienas is DIRVOS stei

gėjų 

Gegužės 2 d. Polyclinic ligo
ninėj mirė ilgametis Clevelando 
lietuvių kolonijos gyventojas, P. 
A. Šukys, sulaukęs 71 metų 
amžiaus. Jis jau keliolika metų 
kaip nesveikavo, bet vis -dirbo 
su savo sūnumis savo spaustu
vėje, 6802 Superior Ave. Spau
stuvės biznį jie gerai išplėtė ir 
iš to pragyvena visa šeima. To
liau tą spaustuvę pasiryžęs pa
imti vadovauti vyriausias jo 
sūnus. 

P.A. šųkys palinkimą. į spaus
tuvės darbą turėjo iš pat anks
tyvų Amerikoje gyvenimo die
nų, nors buvo tik paprastas 
darbo žmogus. Skaitydamas lie
tuviškas knygas ir laikraščius, 
Amerikoje pramoko šiek tiek 
taisyklingai rašyti ir jau 1914 
metais įąitaisė savo spaustuvė
lę senoje lietuvių kolonijoje, St. 
Clair Ave., netoli senosios šv. 
Jurgio bažnyčios. Netrukus su
sidarė grupelė vyrų ir moterų, 
kurie su Šukiu sugalvojo leisti 
Ir laikraštį Clevelande. 1914 m. 
pabaigoje čia pasirodė mažo for
mato keturių puslapių laikraš
tukas SANTAIKA. Jos pirmu
tiniu redaktorium buvo rrųizi-
kas Vincas Greičius, tada nau
jai Clevelande apsigyvenęs var
gonininkas. 

Beveik po metų SANTAIKA 
virto DIRVA, kai tu laikų tur
tingas biznierius A.B. Bartoše
vičius labiau susidomėjo laik
raščiu ir pasiryžo prisidėti fi
nansuoti ir padaryti naują, di
deli 8 puslapių laikraštį. 

Bartoševičius suorganizavo O-
hio Lietuvių Spaudos bendro
vę, ją inkorporavo, nupirko li-
notipą ir kitas reikalingas ma
šinas, praplėtė spaustuvę, P.A. 
Šukiui pavedė vadovauti ad
ministraciją, o redaktorium pa-

( Perkelta i fi-ta pusi. > 

Dalis Clevelando žinių 
6-tame puslapyje 
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Į P J KEKSIS | 
E 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio | 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- § 
E kites | mane, gausia pijria kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- H 
E riuose apdraudcs-insurance reikaluose. E 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas r 
E garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. £ 

ii . 11 • ip i i • > i; u i m 111! 11 i i; 1111:: 1111 n: i £: i: 111111111111111111 u i i 1111111 i 11111 i 111 n 1111 u 11  ̂

| I. J. SAMAS - JEWELER Į 
= Persikeli į naują didesnę ir gražesnę kraut t! Vf E 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

E Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik-
E rodėlių ir visokių graždaikčiy, už nupigintą kainą. 
^ttmiiuiiiuuuiiiuiiiiiuuiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmittitu? 

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. 
* • - ' ' J 

s 

SAM'S 
Fruit Store 

Complete line of the Finest 
Fruits in the City 

9201 St. Clair Ave. 

GL 9440 

DVIEMS ASMENIMS 

nuomojama vieta bendrai gy
venti 5 kambarių bute su buto 
šeimininkų dviejų asmenų šei
ma. Patogus susisiekimas su 
miestu. Graži vieta. 

11343 Enfield Rd. 
GARFIELD HIGHTS, Ohio 

JONAS G. 
P O L T E K  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDĄ 

Ir WINDOW SHADEII 
šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybe. 

Kambarių Popieriavimag 
Namų Maliavoj ima» 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

DIRVA TIK NEU 

J^ŽIAUGIASI turėdama progos pranešti Clevelando VI* 
suomenei ir Maloniesiems Skaitytojams arti bei toli, 

kad eiles Clevelando organizacijų atstovų ir DIRVOS 
draugų bei rėmėjų Komitetas rengia jai , 

Pavasarinį Pasimatymą su Skaitytojais ir Draugais 

gegužis 15 dieną, sekmadienį, Lietuvių Salėje, 5 vai. p.p. 

Programoje: 
1. Vienas iš mūsų turi apsivesti — 1 veiksmo komedija 

2. Clevelando Lietuvių Meno Choras — ved. K. Štaupo 
3. Spąstai — I Veiksmo komedija. 

4. Dainų, tautinių šokių, deklamacijų, muzikos ir juokų 
V a i n i k a s  — atliekamas tremtinių. 

Abi komedijas vaidina taip pat tremtiniai. 
y 

Nuo 8 vai. vtk. šokiai prie Sonfvy Michael's orkestre 
Apatinėj salėj — užkandžiai ir atsigaivinimas. 

Bilietai: visai programai — 75 c. 
tik šokiams — 50 c. 

Prašom nepamiršti: 
Sekmadienį, gegužės 15 d., 5 vai. p. p« Lietu viii Sal|$i 

6835 Superior Ave. * 

Pranešimas Lietuviams 
CLEVELANDE 

T)idžiulė Maisto Kompanija — Fiaher Bros. Co., praneša, kad 
ji, norėdama geriau patarnauti lietuviams, vienoje iš savo 

didžiausių krautuvių — 7002 Superior Ave., — JjĄįlSOS DE-
• t 

PARTMENTO vedėju lietuvį. Tas vedėjas ym 
r j 

JONAS JARUS 

Clevelando lietuvių geras pažįstamas 
% 

Naujai atvykę lietuviai, jei kuriems dar sunku angliškai susikalbėti, čia susikalbės 

s a v o  g i m t ą j a  k a l b a ,  j e i  t i k  k r e i p s i s  t i e s i a i  |  M A N A G E R ,  M r .  J A R U S  

Su pagarba 

FISHER BROS. CO 

7002 Superior Ave. 
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