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/ VISUOMENĖJE 

Su kokiais uždaviniais 
atvyksta Minister!* 

St. Lozoraitis? 
Adv. Antanas Olis, Lietuvių 

Dailės Parodos Vyr. Tvarky
tojas, spalių m. 6 d. New Yorke, 
Statler viešbutyje, spaudos ats
tovų priėmime buvo paklaus 
tas, ar ministeris St. Lozoraitis 
atvyksta tik parodą atidaryti, 
ar turi ir kitokių diplomatiniu 
uždavinių. Į šį klausinę adv. 
A. Olis pareiškė: 

"Aš manau, kad ministerial 
Lozoraitis, kaip Lietuvos diplo 
matijos šefas, savo kelionę Ame
rikon visokeriopai išnaudos Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Pil
nai savo žingeidumą galėsite 
patenkinti, kai min. Lozoraitis 
atskris j New Yorką". 

Kai patirta, min. Lozoraitis 
i New Yorką atskrenda spalių 
17 d. Atvykęs į La Guardia 
Airport in Queens, min. Lozo
raitis ten duos pasikalbėjimą 
spaudai. 

Kas padengs Dailis 
Parodos išlaidas? 

-~~*&ietuvių Dailės Parodos -Nėw 
Yorke organizatorių pareiški
mu, šios parodos suorganizavi
mas kainuos virš 20,000 dolerių. 
Adv. A. Olis nurodė, kad vienin
telis ir pats tikriausias šaltinis 
didelėms parodos išlaidoms pa
dengti yra Amerikos lietuvių 
geras parodos reikšmės supra
timas, jų duosnumas ir platus 
viso reikalo įvertinimas. 

"Jei iš milijono Amerikos lie
tuvių tik 50,000 nupirks po vie
ną bilietą už 50 centų, — pa
reiškė adv. A. Olis, — tai pa
rodos išlaidų klausimas bus iš
spręstas. Už tai aš dar kartą 
kreipiuosi j kiekvieną Amerikos 
lietuvį ir tikiu, kad neatsiras 
nė vieno, kuris atsisakytų įsi
gyti parodos bilietą. Aš karto
ju: įsigytas bilietas yra lietu
vio susipratimo, jo tautinio 
jautrumo ir jo lietuviškos gar
bės ženklas". 

Patogus Parodos lan
kymo laikas 

Lietuvių Dailės Parodos New 
Yorke iškilmingas atidarymas 
įvyks spalių 20 d. Paroda bus 
atidaryta ištisą mėnesį nuo 10 
vai. ryto ir 12 vai. nakties kiek
vieną dieną. Tuo būdu tiek ats
kiri asmenys, tiek ekskursijos 
parodą galės lankyti jiems pa
togiausiu laiku, net ir šiokiadie-

. niais, darbą pabaigus. Ekskur
sijos ir atskiri lankytojai gaus 
norimų paaiškinimų apie išsta
tytus eksponatus iš budinčių 
dailininkų. 

V 
Prie parodos organizuojamas 

skyrius, kuriame parodos lan
kytojai galės įsigyti puikų ilius
truotą parodos katalogą, litera
tūros apie Lietuvą anglų ir lie
tuvių kalba, grožinės lietuvių 
literatūros, meniškų liaudies dir
binių, drožinių, audinių ir kt. 
Leidyklos ir atskiri asmenys, 
suinteresuoti jų leidinių ar dir
binių išstatymu, kviečiami sku
biai kreiptis į parodos sekre
toriatą šiuo adresu: Lithuanian 
Art Exhibition, New York Hall 
of Science, Broadway St 44th 
St., New York, N. Y. 4 • 

STASYS LOZORAITIS 
Lietuvos Diplomatijos Šefas ir Įgaliotas Ministeris Romoje. 

Pirmadienj, spalių m. 17 d., 3:25 vai. p. p. jis atvyksta į New 
Yorką (La Guardia Airport, Overseas Field) Ketvirtadienį, spa-
" tin m. 20 d. jis atidarysi Didžiąją Lietuviu Dailės Parodą. 

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

SPALIŲ 7. 
Atsistatydino Prancūzijos ry-

rausybė, kuriai 13 mėnesių pir
mininkavo radikalas Queille. Tai 
atsitiko dėl nesutarimo pačioje 
vyriausybėje dėl algų klausimo. 
Ypač po svaro nuvertinimo, kai 
teko dar kiek nuvertinti franką, 
skirtumas tarp kainų ir uždar
bių pasidarė didesnis. Radika
lai mano, kad algų didinimas 
tik pagreitins kainų kilimą ir 
infliaciją. Socialistai ir krikščio
nys demokratai reikalavp algas 
didinti. . 

UN delegatų dalis įtikinėja 
Jugoslavijos atstovus, kad ne
siūlytų savo kandidatūros į Sau
gumo Tarybą, o nusileistų Če
koslovakijos pretenzijoms. Tuo 
būdu tikimasi gauti kurių nors 
nuolaidų Balkanų .reikaluose... 

• 

Višinskis pranešė, kad sovie
tų vyriausybė netrukus pasa
kys, kokių ji nuolaidų numato 
padaryti Austrijos taikos sutar
ties klausime. Ir vakariečiai ža
da dar peržiūrėti savo nusista
tymus. 

SPALIŲ 8. 
Prancūzijos vyriausybės su

darymo galimybėms išaiškinti 
ir daugumai priimtiną naujos 
Vyriausybės programą sudaryti 
pavesta Jules Moch, vienam is 
socialistų vadų, paskutinius ke
letą metų beveik be pertraukos 
buvusiam vidaus reikalų minis-
teriu ir pasižymėjusiam savo 
griežtu nusistatymu prieš, ko
munistus. į 

J TJSA ir D. Britanijos vyriau
sybės dar kartą kreipėsi į Pran
cūzijos vyriausybę, ragindamos 
sutikti, kad Berlyno vakarų zo-

nos būtų priimtos į Vakarų Vo
kietijos respubliką. Prancūzai 
tam priešinasi, nes bijo, kad 
Berlyno dalyvavimas nesustip
rintų per daug Vokietijos. Ta
čiau, kada rusai kaip tik Berly
ne sukūrė "visos Vokietijos vy
riausybę", tuo tarpu, žinoma, 
veikiančią tik rusų zonoj, tai 
padėtis atrodo kiek kitaip. Ma
noma, kad prancūzai dabar nu
sileistų, tik tuo 'tarpu nėra kas 
prancūzų vardu duotų galutinį 
atsakymą, kadangi vyriausybė 
yra atsistatydinusi. 

SPALIŲ 9. 

Kinijoj, komunistams artė
jant prie Kantono, vyriausybė 
jau rengiasi keltis į čunkingą. 

Kinijos senoji vyriausybė pas
kelbė. įsakymą areštuoti 83 ko
munistinės vyriausybės vado
vaujančius asmenis ir žymes
nius šalininkus, jų tarpe ir bu
vusio Kinijos prezidento Sun-
jatseno našlę, kuri yra paskelb
ta, kaip komunistinės Kinijos 
"liaudies respublikos" .Tarybos 
vicepirmininkė. 

žinoma, tas įsakymas ne la
bai reikšmingas, kadangi įsaky
tojai tuo tarpu negali to įvyk
dyti ... 

SPALIŲ 10. 

Austrijoje įvykusiuose rinki
muose vėl daugiausiai balsų, 
apie 45%, gavo krikščionių de
mokratų partija, kurios vadovas 
dr. Figl ir ligi šiol buvo minis-
teriu pirmininku. Socialdemo
kratai gavo apie 36% balsų, 
"nepriklausoma lyga" apie 13% 
(ši grupė pirmą kartą dalyvauja 
rinkimuose; joje esą nemaža 
naciams artimesnių žmonių), o 

... * 

STASIO LOZORAIČIO 
BIOGRAFINIAI DAVI

NIAI 
Jo apsilankymo Ameri

koje proga 
Stasys Lozoraitis,* sūnus ad

vokato Motiejaus , Lozoraičio, 
VARPO bendradarbio, ir Mari
jos Jaroševičiūtės, gimė 1898 
m. rugsėjo 5 d. Mokėsi gimnazi
jose Kaunev ir Voroneže, teisę 
studijavo Aukštuose Kursuose 
Lietuvoj ir Berlyno universitete. 

1918 m. priimtas raštininku į 
Vidaus Reikalų Ministeriją. 

1919 m. — Min. Kabinete 
kanceliarijos viršininkas. 

1922 m. — Min. Kabinete re-
kalų vedėjas. . 

1923-29 m. — Berlyne Pa
siuntinybės sekretorius ir pa
tarėjas. 

1930 m. — Prie Šv. Sosto Pa
siuntinybės patarėjas. 

1931 m. — Charge d'Affaires 
ten pat. 

1932-34 m. — Politikos De
partamento direktorius. 

1934-38 m. — Užsienių Reika
lų ministeris. 

1939 m. — paskirtas Įgalio
tu Ministeriu Italijoje. 

1940.VI.l — Lietuvos Diplo
matijos šefas. 

Būdamas Užs. Reikalų Minis
teriu pasirašė Baltijos Santar
vės sutartį; atstovavo Lietuvą 
Tautų Sąjungos XIV - XIX vi
suotiniuose susirinkimuose; lan
kėsi su oficialiais vizitais Rygo
je, Taline, Helsinkyje, Stokhol
me, Maskvoje, Prahoje, Pary
žiuje; atstovavo Respublikos 
Prezidentą Anglijojos karaliaus 
Jurgio V laidotuvėse ir kara
liaus Jurgio VI vainikavime; 
1935, m. po kalbos, kurią pasa
kė Tautų Sąjungoje, atremda
mas Hitlerio kaltinimus Lietu
vai, išrinktas Tarpt. Diplomati
nės Akademijos nariu iki gy
vos galvos. 

Už kelių dienų... 

komunistai tesugraibė voš apie 
5% balsų. 

Atstovų vietų pasiskirstymas 
komunistams dar nenaudinges-
nis. Krikščionys demokratai vie
toj buvusių 85 atstovų turės 77, 
socialistai vifetoj 76 — 67, "ne
priklausomieji" vietoj nieko — 
16; šie paveržė po kelias vietas 
iš abiejų didžiųjų partijų. O 
komunistams liko tik 5 vietos. 

SPALIŲ U. 
Sovietų karinė administracija 

perleido valdžią "visos Vokieti
jos vyriausybei", kuri yra suda
ryta rusų zonoj. Vakarų Aukš
tieji Komisarai pareiškė, kad ta 
"visos Vokietijos vyriausybė" 
yra nelegali. 

Kinijos ambasados Paryžiuje 
štabo narai, išskyrus tik du as
menis, paskelbė, kad jie atsisa
ko nuo senosios Kinijos vyriau
sybės ir pereina į komunistinės 
vyriausybės tarnybą. Kviečia ir 
kitų ambasadų tarnautojus p|p-
našiai pasielgti. 

t 
Indijos ministeris pirmininkas 

Nehru atvyko į USA. 

Prancūzijos prezidentas 
ga. Jam turės būti padaryta 
operacija. Susidaro ypatingai 
kebli'padėtis, kada ir vyriausy
bė yra atsistatydinusi, o naują 
sudaryti sunkiai sekami. 

Adv. Antano Olio, Didžiosios Lietuvių Dailės 
Parodos Tvarkytojo, pareiškimas lietuvių spaudai. 

Už kelių dienų, spalių 20, mes 
atidarysime New Yorke Didžiąją 
Lietuvių Dailės Parodą. 

ši pirmoji lietuvių kultūros šven
te reiškia Amerikos lietuviams ne 
vien pirmąjį pasirodymą New Yorke 
su mūsų dvasios lobynu, bet pirmąjį 
bandymą kultūros priemonėmis pra
skinti kelią į Amerikos žmogų, pil-
nesniam Lietuvos bylos supratimui 
ir jautresniam jos reikalų pritari
mui. šis žygis reikalauja iš visų 
Amerikos lietuvių kilnaus ir širdin

go užtarimo, plačios ir dosnios paramos. 
Todėl Lietuvių Dailės paroda šaukiasi į visus, ku

riems siekimas Lietuvai laisvės ir gero vardo nėra žai
dimas tuščiais žodžiais, bet kilniaširdė auka, neatskiria
ma gyvenimo dalis ir brangiausias noras. 

Todėl mes atsišaukiame į visas lietuvių organizaci
jas, į parapijas, klubus ir į kiekvieno atskiro lietuvio 
širdį, kad visi eitume talkon ir visi, o ne vien tik atskiri 
asmenys, jungtume savo supratimą ir aukas — nors ir, 
mažiausias — vienam dideliam darbui. 

Jau visas dešimtmetis, kai Lietuvos laisvinimas 
telkia visų Amerikos lietuvių jėgas. Jos yra padariusios 
labai daug Lietuvos ateičiai. Bet kuo arčiau prie tikslo, 
tuo stipriau reikia sukaupti valią, tuo daugiau reikia 
kantrybės, susiklausymo ir drąsos. 

Amerikon atgabentoji Lietuvių Dailės paroda, kuri 
bus atidaryta, dalyvaujant Lietuvos diplomatijos šefui 
ministru: STASIUI LOZORAIČIUI, yra vienas iš tų 
šauksmų, kurie turi būti be paliovos kartojami, siekiant 
Lietuvai nepriklausomybės. Kultūra yra nerūdijantis 
ginklas ir juo pasiektas laimėjimas yra daug vertinges
nis, negu žemių ar miestų užkariavimai. 

Parodos atgabenimas iš Vokietijos ir jos išstaty
mas New Yorke sudaro virš 20.000 dolerių išlaidų. 
Suma didelė, bet kartu ir maža: didelė vienam ar ke
liems žmonėms, bet maža visiems Amerikos lietuviams. 
Tik reikia truputį geros valios, o tada iš mūsų visų ma
žiausiu aukų pasidarys didelis 

VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ PASIDIDŽIAVIMAS 
Niekas negali pasakyti, kaip ilgai tęsis naktis, už

gulusi Lietuvos žemę, kartu prislėgusi ir mūsų širdis. 
Ji gali būti ilga, bet gali baigtis daug greičiau, negu 
tikime. 

Kaip ten bebūtų, o Lietuvos byla mus, Amerikos 
lietuvius, išstatė į priekį Lietuvos laisvinimo kelyje, ir 
mes tęsime savo uždavinį iki galo, nežiūrint, kiek aukų, 
kiek valios ir kiek pasišventimo tai pareikalautų. 

O kai einame, dirbame ir gyvename šitokiu nusi
statymu, tai mūs neturi gąsdinti joks drąsesnis žygis 
ir jokie sunkumai. Tai galvodami mes nesibijojome 
atgabenti Lietuvių Dailės Parodą ir ją išstatyti New 
Yorke. Amerikos centre. 

Aš esu tikras, kad Lietuva, kurios aš dar nei karto 
nesu matęs savo akimis, kelsis laisvei! O tada mes visi 
spausimės rankas, nes visi būsime atidavę tai, ko iš 
mūsu reikalauja mūsu jasmai, mūsų tėvų pasakos, dai
nos ir Lietuvos istorija. 

Tad aš dar kartą kviečiu visus lietuvius Lietuvos 
Dailės Parodos talkon. Tegul neliks nei vieno lietuvio 
neprisidėiusio orie šio nepaprasto žygio savo pritarimu, 
savo žodžiu, atsilankymu ir dosnumu. 

ŠIOJE ŠALYJE 
DĖL DIDŽIŲJŲ BOMBONEŠIŲ 

SPALIŲ 12. patikrinimą tai nieko nekalba... 

Norvegijos Hnkimu@se dar- • 
biečig partija, kuri ir ligi šiol- višinskig bengiasi neleisti, 
turėjo 76 atstovus iš 150, savo kad batų svarstomi USA ir p 

Britanijos skundai prieš Vengri
jos, Rumunijos ir Bulgarijos 
vyriausybių elgesį. Nesutinka, 
kad tuos skundus ir tarptauti
niam teismui perduotų. Sako, 
kad tie skundai yra tik bandy
mas nuversti "demokratines" 
vyriausybes... 

padėtį dar sustiprino ir gavosi 
80 vietų iš 150. 

Kitos partijos iš rinkimų išė
jo su nedideliais pasikeitimais, 
gavusios po vieną-kitą atstovą 
mažiau ar daugiau. Tik komu
nistai smarkiai nukentėjo, nes 
jiems iš buvusių 11 vietų beliko 
tik 4. 

Maskva siūlosi paskelbti visas 
žinias apie savo atomines bom
bas, jeigu ir USA paskelbs apie 
savo. O jeigu USA to nepada
rys, tai jie nieko nesisakysią 
ir apie kitus savo ginklus. Bet 
apie tų paskelbimų teisingumo 

Čekoslovakijoj prasidėjo dide
lė areštų banga. Jau esą suimta 
apie 10,000 žmonių. 

Jules Moch tikisi greit suda
ryti naują. Praaeūzijo« vyriau* 
sybę. į 

ginčas vėl atsinaujino didesniu 
smarkumu, negu anksčiau buvo. 
Dalis laivyno karininkų pradėjo 
murmėti, kad karinės vyriausy
bės sujungimas į vieną esąs 
vykdomas laivyną skriaudžiant 
ir atstatant jį į trečiaeilę vietą. 
Iš karininkų sluoksnių pasigir
do skundai, kad laivyno moralė 
esanti visai bloga. 

Buvo atnaujinti tyrinėjimas. 
Laivyno sekretorius pasakė, kad 
murmėjimas laivyno karininkų 
tarpe išeina tik iš mažos dalelės, 
šiaip jau viskas esą tvarkoj. 
Bet kai buvo paskelbtas laivyno 
admirolo Radfordo pareiškimas 
Atstovų Rūmų komisijoje, tai 
susidarė įspūdis, kad ištikrųjų 
nėra gerai. 

Admirolas Radford sako, kad 
dabartinis apsaugos sekretorius 
Johnson ištikrųjų skriaudžiąs 
laivyną ir vedąs jį prie reikš
mės nustojimo. Kaip pavyzdys 
buvo paminėtas ne tik sustab
dymas didžiojo laivo-lėktuvne-
šio statymas, bet kad ir dabar 
sekretorius numato taupymą 
pradėti daugiausiai nuskriaus-
damas laivyną. Kitais metais 
esą numatyta sumažinti laivyno 
karinį personalą net 67-niais 
tūkstančiais, civilinį personalą 
41 tūkstančiu ir laivyno avia
cijos personalą beveik dviem 
tūkstančiais. Tuo tarpu nei sau
sumos, nei oro kariuomenėje to
kių didelių sumažinimų nenu
matoma. 

Didžiausias priekaištas yra 
dėl bombonešių B-36. Laivyno 
žmonės tvirtina, kad tas bombo
nešis visiškai nėrą toks geras, 
kaip apie jį sakoma. To bombo
nešio gynėjai sako, kad jis gali 
nunešti bombas į bet kurią pa
saulio vietą ir kad joks naikin
tuvas negali jo pasiekti, kad jis 
pats gali nuo naikintuvų apsi
ginti. 

LaivynieČiai sako, kad net
gi Amerikos laivynas jau turi 
tokius naikintuvus, kurie tą 
bombonešį gali pasiekti net ir 
40,000 pėdų aukštumoje ir jį 
nušauti... O tie bombonešiai 
nepaprastai brangūs, po 4,700, 
000 dolerų kiekvienas ... 

Admirolas Radford tvirtina, 
kad pasirėmimas tik tais bom
bonešiais yra pavojingas žaidi
mas krašto saugumu ir nepro
tingas išlaidų darymas. 

Iš kitos pusės " laivyniečių 
siūlymą statyti milžinišką lėk
tuvnešį irgi kritikuoja. Sako, 
jį su visais bombonešiais, kad 
ir pigesniais, gali iš karto pas
kandinti ir kito nebebus, nes jis 
vienas kaštuoja 170 milijonų ... 

Labai sunku nusręsti, kieno 
teisybė. Viena tik aišku, kad 
tie ginčai Amerikai ne f svei
katą. 

• 
PLIENO STREIKO reikale tuo 
tarpu jokių naujienų. Tik Fede
ralinės valdžios tarpininkavimo 
įstaiga, girdėti, jau yra susirū
pinusi daryti žygių, kad pagrei
tinti susitarimą. 

Tarpininkavimo įstaigos vado
vas kviečia abiejų šalių atsto
vus pasitarti ir išsiaiškinti, kas 
kiek dar sutiks nusilesti. 
oai ae &&ihh žgį.oolaių jlljft 
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Prane Lapiene 
sužeista automobilio 

nelaimėje 
Spalių 5 dienos rytą Pr. La

piene su jos svečiu St. Santva
rų ir jo sūneliu išvyko auto
mobiliu į artimo miestelio li
goninę, kur gulėjo susirgusi 
Santvaro žmona Elena. Jie bu
vo nusprendę ligonę perkelti j 
plaučių specialisto globą ir va
žiavo jos palydėti į kitą ligoninę. 
Neišvykus nei iš Stony Brook, 
pasipynė prieš Lapienės vai
ruojamą Chrisler kito senyvo 
žmogas vairuojama mašina. 
Past arasis, nežinia kodėl, va
žiavo ne savo puse ir, Lapienei 
jf išvydus, nelaimės nebebuvo 
galima išvengti. Tuo labiau, kad 
buvo slidus, ką tik palytas ke
lias. Abi mašinos susitrenkė ir 
susidaužė. Mašinoms susidu
riant, Pr. Lapienę išmetė ant 
kieto vieškelio, kur ji krisdama 
smarkiai ,susižeidė nugarkauli 
Ir vieną ranką. 

Santvaras savo kakta tik iš
mušė priekinį automobilio lan

gą, aprėžydamas truputį pačią 
kaktą. Vaikutis išliko visai ne
paliestas. 

Lapienė gydosi namie kaimy 
no daktaro priežiūroj. Santva 
rienė perkelta j geresnę ligoni
nę, kur spattų 7 4. Jai padaryta 
operacija. 

Ką tik atvykusi f Ameriką 
Santvarienė susirgo angina, vė
liau plaučių uždegimu ir Sla
piuoju plevritu. Kadangi ji sto
vykliniame gyvenime buvo nu
silpusi, tai ši liga, nežiūrint 
suteiktos greitos pagalbos, at
rodo, ją palaikys ligoninėje 
dar ilgą laiką. 

Prieš šį įvykį Lapienė su 
Santvarų tarėsi katras jųdvie
jų vyks į BALFo seimą. Abu 
vykti negalėjo dėl Santvarų 5 
metų sūnelio, kuriam reika
linga globa, nes ir jis ne per
daug stiprios sveikatos čia at
vyko. 

B R O O K L Y N O  N A U J I E N O S  
NAJASIS ALTS SKYRIUS 

VEIKTA 
Jau bttvo pranešta, kad Brook-

lyne, tikriau pasakius Richmond 
Hill, įsikūrė dar vienas ALT 

•Sąjungos skyrius. Kaip žinoma, 
vienas skyrius jau veikia Brook-
lyno centre. 

šiame skyriuje ifaugumoje 
dalyvauja Richmond Hill ir ki
tose kaimyninėse Long Island 
vietose gyveną Sąjungos nariai. 

Spalių 7 d., J. C. Baltų na
muose, įvyko naujas išrinktos 
valdybos posėdis, kuriame val
dyba pasiskirstė pareigom i s 
Šiuo būdu: pirminifikas —• V.' 
G. Abraitis, vicepirmininkas .— 
J. C. Baltus, sekretorius St. 
Mackevičius, korespondentas — 

Br. Aušrota, valdybbs narys — 
Sirusas, iždo globėjas X. Strum-
skis. 

Sudaryta ir pramogų komisi
ja, i kurią išrinktos: Baltuvenė, 
Malinauskienė, Abraitienė, Auš-
rotienė, šimėnienė, Ališauskienė. 

Į Visuotinį Amerikos Lietuvių 
Kongresą deleguoti J. C. Bal
tus ir St. Mackevičius. Sky
riaus atstovais į New Yorko 
Lietuvių Tarybą deleguojami 
O. Valaitienė ir Ališauskas. 

Skyrius įsipareigojo uoliai pla
tinti Dailės Parodos bilietus, 
stengtis išplatinti mažiausiai 
bent po vieną knygutę. 

Spalių mėn. viduryje numato
mas skyriaus narių susirinki
mas. J. Judrys 

tįį 

.Jaunuoliams a.ugimo melu reikia geros priežiūros. Reikia, kad 
tani tikrais protarpiais ir gydytojas patikrintų jų sveikatą, kad 
sveikatos pamatai visam gyvenimui būtų tvirti. Kuo daugiau 
rūpinsies dabar, tuo ma/iau bus bėdų paskui, žinoma, jūs pri
žiūrite savo vaikus kaip reikiant. Bet kas būtų, jei su jumis 
kas atsitiktų? Yra išeitis! COMUNITY CHEST rūpinasi vai
kais, kuriems stinga tėvų pagalbos. Rūpinasi už visus, gal tu
rės rūpintis ir už jus. Tad prisidėkite prie jo {staigų išlaikymo, 
aukodami COMUNITY CHEST vajui spalių 17-27 d. 

Detroit, Mich,, Naujienos 
GĖRĖJOMĖS KTTTfcŲ DAI

NAVIMU \ 

Spalių 8 diepą Katalikų Fede
racija suruošė operos artistų 
Aleksandro ir Jadvygos Kutkų 
koncertą. 

Vakaro pelnas, berods, jftu 
iš anksto buvo paskirtas Euro
poj esantiems studentams, kaip 
auka nuo Detroito katalikų. 

Mieli artistai pasirodė visu 
lietuvišku nuoširdumu. Dainų 
repertuaras buvo pritaikytas 
vadinamos populiarios muzikos 
mėgėjams. J. Vencevičaitė-Kut-
kienė tarp kitų dainų dainavo 
Tallat-Kelpšos "žaliojoj lanke-
lėj" ir Kavecko "Na, tai kas'\ 
Dainininkę apipylė aplodismen
tais. Iš A. Kutkaus labiausiai 
publikai patikusių dainų pami
nėtina Kuprevičiaus ' "O n a". 
Abu adainavo duetą "Oi berneli 
vientury". 

Tik gaila, kad jie trupučiuką, 
mūsų nuomone, per trumpai 
dainavo. Programos didele da
li užėmė vietinių vaikų mokinių 
akordeonu po vieną ir grupėmis 
visokeriopas svirpinimas. Jų bu
vo, rodos, aštuoni ir visi tai po 
vieną, tai duetais, tai visa gru
pė grojo, grojo ... 

Puiki programos dalis VI. 
Motiekaičio smuikavimas. 

VI. Motiekaitis, buvęs Kauno 
konservatorijos profes o r j u s, 
smuikavp tris kūrinius: "Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka", 
"Siuntė mane motinėlė" ir Schu-
berto "Bitė". Jam pianu akom-
ponavo Br. Budriūnas. Budriū-
nas akomponavo ir Kutkams. 

įspūdingą kalbą pasakė nese
niai iš Europos atvykęs kun. 
Patlaba, 

Mano bendra pastaba dėl 
koncerto tokia. Labai gerai, kad 
Katalikų Federacija suruošė 
tokį vakarą. Bet, kaip vakaro 
vedėjas dr. Padalskis savo pa
aiškinime pareiškė, Kutkai bu
vo pirmaeiliai Kauno operos ar
tistai, todėl, kaip tokiems, rei
kėjo surengti koncertą kiek 
gražesnėje ir žymesnėje salėje. 
Ir nereikėjo maišyti jų su akor
deono mokiniais, yač dar tik 
pradedančiais. Kiekvienas pri
pažins, kad reikia atskirti pelus 
nuo grūdų. Nesupraskite, kad 
aš vadinu vaikus pelais. Ne. Kai 
išmoks, ir jie bus grūdai. Kol 

vaikai, vis vien tebėra vaikai, 
nežiūrint kas ir su kuo juos no
rėtų sulyginti ir iškelti. 

KUTKAI MUS JAU PALIEKA 

Išgirdome nesmagią naujieną, 
kad Kutkai išvyksta į New 
Yorką aplankyti Dailės Parodos 
ir, greičiausiai, pasiliks ten gy
venti. 

Perdaug ir nesistebime, nes 
Detroite, kaip pramonės mieste, 
menininkams ir kultūrininkams 
nelabai smagi vieta ... 

Linkiu ir, manau, viii De

troito lietuviai linki Kutkams 
gerai įsikurti naujame mieste. 

Mes, nors ir gailimės Jums 
išvykstant, bet ir džiaugiamės, 
jei Jūs ten susirasite tinka
mesnį kampelį. 

i 

BALF'O RINKLIAVA PA
VYKO 

Rugsėjo 24 d. įvykusi BALFo 
76 skyriaus vieša rinkliava pa
vyko neblogai. Surinkta virš 
trijų tūkstančių dolerių. 

, M. Sims 

BALTIMORĖS LIETUVIŲ ŽINIOS 
IR BALTIMORĖJ JAU VEIKIA 

ALT SĄJUNGOS SKYRIUS 

Spalių 5 d. buvo sušauktas 
bu v. LVS 4-to skyriaus narių 
susirinkimas, kuriame buvo at
liktas persitvarkymas ir nuo šiol 
skyrius veikia jau kaip Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
skyrius. 

Išrinkta nauja valdyba, ku
rios narių tarpe yra ir du nau
jakuriai. Susirinkimą laiškais 
pasveikino Sąjungos pirminin
kas A. Olis ir reikalų vedėjas 
B. Dirmeikis. 

Lapkričio 6 dieną nutarta su
rengti viešas prakalbas. Kalbėti 
kviečiamas dr. B. Dirmeikis. Po 
prakalbų numatoma bendra va
karienė. 

MOTERŲ PILIEČIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Spalių m. 4 d. Lietuvių Salėje 
įvyko pirmas po vasaros atosto
gų Lietuvių Moterų Piliečių 
Klubo susirinkimas. Dalyvavo 
daug narių. 

Susirinkimas delegate į Visuo
tinį Lietuvių Kongresą išrinko 
Emiliją Railienę. Nutarė apmo
kėti jai kelionės išlaidas ir nu
siųsti kongresui $25.- auką. 

Buvo atsilankę ALT Sąjungos 
skyriaus atstovai ir kvietė Klu
bą prisidėti prie Dailės Parodos 
bilietų platinimo. Čia pat buvo 
paimta platinti keletas knygelių 
bilietų. 

Tenka pasteWti, kad Balti
more j e parodos bilietų platini
mas dar ne gana išpopuliarintas 
ir daugelis galvoja, kad jeigu 

j jis negalės nuvažiuoti į New 
Yorką, tai jam ir bilietą imti 
nėra prasmės... 

Turėtumėm vieni nuo kitų 
vis plačiau išaiškinti, kad cia 
yra ne nuvažiavimo reikalas, o 
reikalas paremti tą mūsų tautai 
nepaprastos reikšmės darbą. 
Suprantantieji tą reikalą, visai 
nežiūrėdami, važiuos ar neva
žiuos, ima po keletą ir kelioliką 
bilietų, nors, jei ir nuvažiuotų, 
tai parodai aplankyti tiek daug 
bilietų vis vien jam nereikėtų .#.. 
Tuo būdu jis padeda rengėjams 
pakelti tą nepaprastai sunkią 
naštą, kurią tautos labui jie 
užsidėjo sau ant pečių. 

Na, o iš kitos pusės — kas 
žino, o gal, pirkęs vieną ar 
daugiau bilietų, laimės gerą 
dovaną? 

Tarp kitko, reiktų neužmiršti, 
kad tuos parodos bilietus ga
lima ir reikia platinti ne vien 
tik tarp lietuvių. Argi kiti 
mums neįperša visokių bilietė
lių su laimėjimais įvairiems sa
vo labdaringiems ir tautiniams 
reikalams pajamų ieškodami. 
Tad kuo mes prastesni? 

P. P. J. 

\ 

•s 

Būrelis Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos, Detroito skyriaus, 
narių pasitinka Br. Budginą iš Chicagos, 111. (antras iš dešinės, 
priešaky), kuris čia besilankydamas atėjo į skyriaus susirinkimą, 
plačiau paaiškinti apie Lietuvių Dailės Parodą, kuri atidaroma 

New Yorke, ateinantį ketvirtadienį. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Ne tik naujq, bet ir 
SENA ADRESA 

ANGLŲ KALBOS KURSAI 
NAUJAKURIAMS 

Vietos klebono kun. prel. J. 
A. Lipkaus rūpesčiu suorgani
zuoti anglų kalbos kursai. Kur
sus veda ir juose dėsto Miss M. 
Druskis. Mokslas eina dviem 
grupėm — pradedančiųjų ir pa
žangesniųjų. Abiejose grupėse 
mokosi virš 30 žmonių. Kursai 
lankomi gana skaitlingai. 

Prel. J.A. Lipkus ne tiktai ne
mokamai leidžia naudotis pa
rapijos mokyklos patalpomis, 
už mokslą nemokama, bet ir 
pats nuoširdžiai tais kursais rū
pinasi, juos globoja ir teikia 
Įvairiausią paramą. Miss M. 
Druskis moko nuoširdžiai ir pa
mokos visuomet įdomios, siste
mingos ir mokomoji medžiaga 
perduodama apgalvota!; meto
dingai. 

SLA SUSIRINKIMAS 

Spalių 3 d šv. Jurgio salėje 

buvo SLA 42-ros kuopos susi
rinkimas, kuriame, be eilinių 
kuopos reikalų, nutarta dėti 
pastangas, kad artimoje ateity
je būtų galima išgirsti Grand 
Rapids Lietuvos Valstybės ope
ros solistės Dambrauskaitės kon
certą. . 

Nutarta kiekvenam susirin
kimui pakviesti kalbėtoją, kuris 
smulkiau supažindintų vietos 
lietuvius su nepriklausomos Lie
tuvos pasiektais laimėjimais 
įvairiose srityse. 

Pirmas toks pranešimas bus 
kito mėn. susirinkime. 

Nors Vasario 16-toji tolokai, 
bet senieji ir naujieji kultūri
ninkai jau susirūpino galimai 
iškilmingiau ja paminėti. A.L. 
Taryba mano, kad tą šventę bus 
įgalima surengti savomis jėgo
mis, nes ir vietinių, ir nauja
kurių yra nemaža gerų kal
bėtojų, dainininkų ir muzikų, 
kurie parengs ir -meninę pro
gramą. Gr. Vydis 

būtinai reikia aiškiai Parašyti, # . 
kada norite, kad DIRVA būtu LAWRENCE, MASS. 
siunčiama kitu adresu, negu' 
ligi šiol. Apie adreso pakeitimą 

stengkitės pranešti bent 

DVI SAVAITES Ii ANKSTO! 

Geriausias 

LIETUVIU 
Žurnalas ' 

NAUJIENOS 
Paveiksluotas ^ 32-jų puslapių 

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

į LIETUVIŲ NAUJIENOS 
t 332 N. 6th Street Philadelphia 6, Pa 
t JOUC**3U«3»«l JO* ****** MOKNOUCK sas§ 

NAUJAS ALTS SKYRIUS 

SVARBU VISIEMS LIETUVIAMS! 

* 1, Kiekvienas lietuvis įsigyja parodos bilietą Ii 
bilietų platintojų. Prie parodos įėjimo įsigytas bilietas 
neduoda teisės dalyvauti dovanų laimėjime, nes, pagal 
susitarimą su muziejumi, —- jis eina muziejaus naudai.. 

2. .Jei kas iš anksto nebūtų bilieto įsigijęs, jį gali 
įsigyti Parodos sekretoriate, Claridge Hotel, kambarys 
104, Broadway at 44th Street (tame pačiame name, kur 
ir muziejaus New York Hall of Science). 

$. Parodon vykstančių ekskursijų vadovai prašomi 
iš anksto susisiekti su sekretoriatu, pranešant, kada 
ruošiamasi paroda aplankyti. 

4. Bilietai gaunami visose lietuyių kolonijose pas 
platintojus. 

Visais parodos reikalais kreipkitės: 
Lithuanian Art Festival, New York Hall of Science, 

Broadway at 44th Street, New York City. 
Telefonas: Luxemburg 2-5050, kambarys 715 ftr 104.. 

PARODOS SEKRETORIATAS 

Spalių mėn. 2 d. A. Švitros 
apdraudimo įstaigoje įvyko stei
giamasis Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos skyriaus su
sirinkimas. 

A. Švitra ir J. kenkus paaiški
no statutą, po ko buvo įsteigtas 
skyrius ir išrinkta valdyba iš 
3 asmenų. Valdybos pirmininku 
išrinktas A. Švitra. 

Atstovu j Lietuvių Kongresą 
New # Yorke išrinktas irgi A. 
Švitra. 

Kitas susirinkimas nutarta 
kviesti Švitros įstaigoje spa
lių mėn. 22 d. 4 vai. 

Susirinkimas buvo labai gy
vas ir įdomus. Linkėtina, kad 
skyrius išplėstų savo veiklą. 

ĮVAIRIOS ŽINIOS 

— Lietuvių Klube salė užimta 
visam mėnesiui pirmyn. Klubas 
yra daugumos organizacijų cen
tras. Gyviausia ir veikliausia, 
tai moterų klubiečių organiza
cija, kuriai vadovauja lietuvai
tė Iz. Aukstinaitė, o jai padeda 
LT. Penkuvienė. Iz. Aukstinaitė 
gimusi ir augusi Amerikoje. 

— Rugsėjo mėn. gale Iv. 
Pranciškaus bažnyčioje buvo re
kolekcijos. Rekolekcijas vedė 
jėzuitas kun. J. Borevičius, 
tremtinys. 

— Mūsu žymūs noetai — B. 
Brazdžionis. F. Kirša — tyli ir 
rašo. Girdėti, kad B. Brazdžionis 
nrieš Kalėdas išleis vaikams 
laikraštėlį. , 

Lauktumėm, laid vftikams 
laikraštėlis pasirodytu grynai 
lietuviškas, be srovinio atspal
vio. Tada laikraštis sujungtų 
visų srovių rašytojus, o tėvai 
taip pat visi jį vaikams šrašytų. 

— ALT skyrius spalių mėn. 
30 d. Lietuvių klube rengia di-

ROCKFORD, ILL. 
IR CIA NAUJAS JUDĖJIMAS 

Rockforde apsigyvenę trem
tiniai spalių 8 d. turėjo pirmą 
susirinkimą. Jau užsiregistravo 
49 tremtiniai. Išrinktas tremti
nių komitetas. Tremtiniai įsi
jungia į vietinį kultūrinį gyve
nimą. Komiteto kultūros reika
lų vadovu sutiko būti Lietuvoj 
ir Vokietijoj lietuvių -tarpe pa
garsėjusio kvarteto vedėjas 
Jarošekąa. 

Jau organizuojamas kvarte
tas, choras, sportininkai. Cho
ristų pirmas susirinkimas kvie
čiamas spalių 18 d. 7 vai. vakare, 
1108 So Main St. 

Rūpinamasi su senųjų lietu
vių pagalba surasti tremtiniams 
darbo ir sudaryti daugiau dar
bo ir buto garantijų likusiems 
Vokietijoje tremtiniams. Su se
naisiais lietuviais tremtiniai už
mezgė nuožirdžius ryšius. Nau
jakuriams daug padeda Rock-
fordo ALT skyrius. Spalių 23 
d. ALT skyrius ruošia tremti
niu jų geradarių ir visuomenės 
veikėjų susiažinimo vakarą, į 
kurį tremtiniai per susirinkimą 
buvo akviesti. ' 

Kitas tremtinių susirinkimas 
bus spalių 22 d. 7 vai. vakare, 
Liet. Klubo D-jos patalpose 
(3108 So Main). Visi tremtiniai 
kviečiami dalyvauti. -

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

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

deles prakalbas. Kalbės seniau 
ir dabar atvykę tremtiniai. Pra
kalbos žada būti įdomios. Kvie
čia visas ir visus atsilankyti. 
Pradžia 2 vftL 
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Pirmas busimoj o 
"kvislingo" pasirodymas 

Pereitame DIRVOS numeryje, straipsnio "Užnuody
tas džiaugsmas" antroje dalyje, pora dešimčių eilučių 

pertvarkant puslapį buvo padėtos ne savo vieton ir 
del to, gal būt, ne kiekvienas skaitytojas galėjo susi
gaudyti, kas buvo rašoma apie pirmąjį Lietuvos "kvis-

, lingo" pasirodyflaą. Todėl <§ia dąr kaitą dedame tą 
' straipsnio dalj. 

Prezidentas Smetona prabilo iš prezictenMros 
kono j atėjusius jo pasveikinti tokia nepaprasta proga. 

Trumpa tai buvo kalba. Ir džiaugsmą joje nustelbė 
rūpestis. Prezidentas pirmasis viešai visiems priminė, kad 
su Vilniumi gauname ir naujų, dar niekad nebandytų 
prievolių.., . ^ 

Tai buvo "memento niori" džiūgavimų audroje. Ir 
daugumui, šalia džiuginančio fakto, juodu sfinksu stojo 
prieš akis ir kiti paskelbtos sutarties paragrafai. >. Ir 
vėl iš po džiaugsmo išsiveržė NERIMAS... 

• •-.ii. * # 
Kaune buvo tokia "Konrado kavinė". Tarp kitų 

kauniečių ten susirinkdavo menininkai, žurnalistai, ra
šytojai, pagaliau Įvairiausių užsiėmimų atstovai. Ži
noma, dalindavosi žiniomis, kas kur ką yra girdėjęs. 
Todėl daug kas tą kavinę vadindavo nę Konrado kavine, 
o tiesiog "Konrado pletkaine"... 

Tą, spalių 11 dieną, po eisenos f prezidentūrą, Kon
rado "pletkainėj" beveik prie kiekvieno staliuko galėjai 
i š g i r s t i  k l a u s i m ą :  . . .  

4 — Ar girdėjai apie naują Paleckio "numerį"? 
Buvo įdomu, ką gi tokio nepaprasto padarė Paleckis? 
Tuo metu Justas Paleckis buvo žurnalistas be aiš

kaus pamato po kojomis. 
, Kadaise buvo buvęs Lietuvos Telegramų Agentūros 

direktorius, buvo buvęs liaudininkų dienraščio LIETU
VOS ŽINIŲ redaktorius, bet vėliau daugiausiai buvo 
pasižymėjęs, kaip bulvarinės spaudos Lietuvoje gamin
tojas^ kurioj, tarp ko kita, buvo užsimojęs organizuoti 
net gražuolių kontestus. 

Kilimo jis buvo žemaitis, bet gimęs ir ilgą laiką gy
venęs Rygoje, pamėgęs daugiau viską, kas latviška. 

Jo politinis nusistatymas nebuvo aiškus. Buvo^ žino
ma, kad jis laikosi prie kairiųjų, bet iki kokio laipsnio 
eina jo kairumas, niekam nebuvo aišku ir, tiesą pasa
kius, nei neįdomu... 

Jis niekad nepasireiškė aiškiu opozicionierium net 
prieš "Smetonos režimą". Jis buvo žinomas, kaip ateis
tas, tai yra, bedievis, bet savo gaminamoj spaudoj nie
kad nevarė atviros priešreliginės propagandos. 

O dar nuostabiau buvo,^ kad jis, nors ir linkęs į kai
rę, labai žavėdavosi... Latvijos Ulmanio režimu. O juk 
Ulmanio valdymas Latvijoje buvo daug arčiau prie dik
tatūros, neguv Smetonos valdymas Lietuvoje. Ir pats 
Paleckis tą pripažindavo, kad-Ulmanis yra griežtesnis, 
bet vis vien jam Ulmanis labai patikdavo. Gal todėl, kad 

^Ulmanis buvo Latvijoj... , 
Negalima pasakyti, kad Paleckis bfitų nebuvęs Lie

tuvos patriotas. Priešingai, kai kuriais atžvilgiais jis 
rodydavosi net kraštutiniu Lietuvos patriotu. Jis kal
bėdavo, kad norėtų Lietuvą matyti absoliutiškai <Jemo-
kratišką, su plačiausiomis laisvėmis visiems 'žmonėms. 
Bet kaip ta demokratija turi atrodyti, to jis net ir prie 
stiklelio draugams niekad neišdėstė ir buvo toks įspūdis, 
kad tokios programos jis dar nėra ir sugalvojęs 

Jis iškeldavo daug gražių sumanymų, tik labai daž
nai tie jo sumanymai būdavo svajotojiški, labai toli nuo 
realybės. Jis sakydavo, kad esamoji tvarka Lietuvoje 
jam nesimpatinga, tačiau prieš ją visai nekovojo, nuo 
politikos laikėsi nuošaliai ir bandė verstis minėtu bul
varinės literatūros gaminimu. 

Jo savotiškas sentimentalumas Lietuvos jautrie
siems patriotiniams siekimams buvo atžymėtas net jo 
vaikų vardais. Savo sūnų jis buvo pavadinęs Vilnium,* 
o  dukter į ,  je i  neklystu,  Jūra. . .  

Vienas Paleckio "numeris" paskutiniu laiku jau buvo 
pagarsėjęs. Kai 1938 metais lenkai privertė Lietuvą 
sudaryti su jais diplomatinius santykius, apeinant ne
išspręstą Vilniaus klausimą, Paleckis tuo piktinosi. 

Tuo metu iš Rygos buvo atvykęs žinomas amerikie
tis žurnalistas Donold Day. Paleckis girtuokliavo su juo 
iki vėlyvos nakties (O tą Paleckis mėgo, berods, labiau 
už visa kita ...) ir kai buvo pasiektas gana aukštas laips
nis, Paleckiui šovusi mintis, kad reikia eiti pas preziden-

.ifeg i r  protestuot i ,  kam nusi le ido lenkams dėl  Vi ln iaus. . .  
Donald Day irgi buvo žinomas nuotykių ieškotojas. 

Jam ta mintis patiko, tad abu nieko nelaukdami, pasišau
kė taksi ir marš į prezidentūrą ... 2-rą valandą naktį! 

Tas "didysis žygis" tačiau negalėjo būti atliktas iki 
galo dėl sargybinių nesukalbamumo: tie jokių būdu nesu
t iko įs i le ist i  jų  į  prezidentūros  k iemą.. .  

Kitą dieną iš to buvo medžiagos kalboms "Konrado 
pletkainėj". Tad ir dabar, kai kas klausė, ar girdėjai apie 
naują Paleckio "numerį", kiekvienas manė, kad tai koks 
nors naujas jo "girtas žygdarbis". 

Bet šitą kartą būta kitaip. 
Dabar po prezidento kalbos Paleckis iššokęs, apsup.-

tas apie tuzino jaunų vaikezų, tarp ko kita, ne lietuvių, 
ir radėjęs taip pat sakyti kalbą. 

Maža kas girdėjo jo tą kalbą, o kurie girdėjo, tie 
lla pat jį sudraudė. Arti buvusieji pasakojo, kad toj kal
boj Paleckis reikalavęs eiti prie sovietų pasiuntinybės ir 
padėkoti Stalinui už Vilnių, *o prieš įžengiant į Vilnių 
gudemokratinti Lietuvos tvarką. , 

Dėkoti Stalinui už Vilniaus apiplėšimą niekas neno
rėjo, o dėl Lietuvos tvarkos tai Paleckis irgi niekam ne
buvo autoritetas. Taigi jo kalba čia nerado jokio atgar
sio. Tada Paleckio palydovai nustūmė jį prie sovietų pa 
siuntinybės ir ten Paleckis išreiškė savo padėką sovietų 
pasiuntinybės valdininkui... Pasakojo, kad ten prie jo 

Dailininkas Pov. Osmolskis, adv. A. A. Olis, Parodos Vyr. Tvarkytojas, ir meno žinovas prof. 
M. Dobu/inškis apžiūri paveikslus, atgabentus iš Europos Dailės Parodai, atidaromai spalių 
20 dieną, 9 vai. vak. Yorke. Prof. M. Dobužinskis specialiste akimis tyrinėja dail. 

Kasiulio paveikslą. 

BALFo seimas be ginčų 
i 

Baigti imigracijos ir tęsti šalpos darbiu — toks yra m*ų nusistatymas. 
Tam tikslui reikia dar skatintf garantijų rašymą ir sustiprinti skyrių vei
kimą. — Direktorijate maži pakeitimai. Valdyba ta pati. 

mui IRO skyrė apie 70,000 dole
rių. Jie buvo labai naudingi, o 
jų nebūtų buvę, jeigu BALFas 
būtų neturėjęs atstovų — Ame
rikos piliečių. 

O dėl proporcijas, tai, anot A. 
Simučio — sudėkim nors pus-
milijonį, tada proporcija bus ge
resnė, nes administracijos iš
laidos ir tada bus tos pačios. , 

"Diskriminacijos" klausimas. 

Pereitame seime šis klausimas 
buvo "karščiausias", šį kartą 
visi patvirtino, kad BALFo dar
be jokios srovinės diskrimina
cijos nebuvo. Apie 82 r< atvy
kusiųjų lietuvių tremtinių nau
dojosi NCWC tarpininkavimu. Ir 
ši organizacija praktikoj nebe-
vykdė tų "sijojimų", kuriems 
pernai šiuo metu lyg ir buvo 
rengiamasi. Prel. Balkūnas, ku
ris pernai pabrėžė savaime su
prantamą katalikų organizacijų 
teisę rūpintis pirmoj eilėj ge
rais katalikais, dabar pranešė, 
kad A. L. Katalikų Federacija 
šiuo metu per NCWC kaip tik 
dedanti daug pastangų iš Klai
pėdos krašto kilusių lietuvių 
emigracija, nors tų dauguma 
kaip tik ne katalikai, o protes
tantai. 

Tai, tur but, pirmas toks [ nusikratyti nuo imigracijos rei-
BALFo seimas, kuriame nebuvo 
jokių žymesnių ginčų, jokių 
žymesnių priekaištų vadovybei. 

Greičiausia tai buvo todėl, 
kad vadovybė apie atliktus dar
bus turėjo daug duagiau ko;pa-
sakyti, negų skyrių atstovai v... 

Skyrių atstovų išviso buvo 
mažiau, nei kitais k&Etąis. Tam 
buvo dvi priežastys: už mėne
sio laukiamas Visuotinis Lie
tuvių Kongresas New Yorke, į 
kurį iš visų vietų rengiasi va
liuoti didesnis atstovų kiekis, 
ir... daugelio skyrių šiais me
tais gerokai sumažėjęs veiklu
mas. Ir atvykusiųjų skyrių ats
tovų tik dalis galėjo kiek įs
pūdingiau pasigirti šiais me
tais nuveiktais darbais. Tai tie 
skyriai, kurie surengė viešas 
rinkliavas. 

Vadovybė šalpos srityje irgi 
negalėjo daug kuo pasididžiuoti. 
Bet tai tikrai ne jos kaltė, nes 
šelpti ji galėjo tik tiek, kiek 
skyriai pinigų tam reikalui su* 
rinko... 

Užtat imigracijos srityje pa
tys skaičiai kalbėjo apie atliktą 
darbą. Daugiau kaip 13,000 
tremtiniu per 10 mėnesią- atvy
ko į šią šalį. 

šalpa ar imigracija? 

Niekas nesako, kad tai tik 
BALFo dėka tai atsitiko. Bet 
vis dėlto BALFo vadovybė Čia 
turėjo daug padaryti. Ir niekas 
— niekas nepalaikė tokios min 
ties, kad BALFo atliktasis pa 
galbos darbas imigruojantiems 
buvo nereikalingas,, niekas ne
kėlė tokio pasiūlymo, kad tas 
darbas turėtų būti sustabdytas, 
kad imigracija turi būti palikta 
kitoms įstaigoms, o BALFas 
turi rūpintis vien tik senelių, 
ligonių, vaikų ir kitų užsidirbti 
negalinčių bei tremtyje pasilie
kančių lietuvių šelpimu. 

Ir ištikro — kiek gi būtų nau
dos iš to, jeigu BALFas paklau
sytų tokio patarimo, siūlančio 

kalų? Ar šelpimo trūkumai tuo 
būtų pašalnti? 

Deja, ne. šelpimo reikalui 
sprendimas yra kur . kitur: vi
suomenės kišenėje. ^Jei visuo
menė ateinančiais metais bus 
veiklesnė ir duosnesnė, tai ir 
šelpimas galės būti sustiprintas. 
Jei pasiliks tokia pati — šel
pimo reikalingieji tremtiniai 
dėl to galėtų ... badu mirti. 

štai truputis skaičių. Vokie
tijoje- suskaičiuota pašalpos rei
kalingųjų apie 9,000. Iš dabar
tinių sumų BALFas įam reika
lui per metus galėjo skirti tik 
apie $16,000.- čia nepriskaito-
me senų drabužių ir iš kitų šal
tinių gautų dovanų. Taigi, kiek
vienas būtinai pašalpos reikalin
gas tautietis Vokietijoje per 
metus iš BALFo galėjo susi
laukti šalpos vos apie ... $.80. 

Nereikia aiškinti, kad tie 
žmonės, jei tebėra gyvi, tai ne 
dėi šitos pašalpos ... 

Jeigu BALFas nuo imigraci
jos reikalų būtų atsisakęs, būtų 
galėjęs tą pašalpą, gal būt, pa
dvigubinti ar net patrigubinti. 
Gal būt... Bet ką tai reiškia? 
Vietoj puses cento dienai — 
centas ar centas su puse? Koks 
skirtumas? Vis vien tai nėra 
išgelbėjimas. 

Kad pašalpa būtu reali, rei
kia sumas tam tikslui padidin
ti jei ne visą šimtą, tai* bent 
penkiasdešimtis kartų! 

Jei Amerikos lietuvių visuo
menė turės pasiryžimo šitą dar
bą atlikti, tai turės jsidėmėti 
šituos skaičius ir padaryti iš
vadas.., 

O jeiįfu nuo emigracijos rei
kalų rūpinimosi BALFas būtų 
atsisakęs, tai ne 9, o 13 ar 20 
tūkstančių būtų labai pajutę tą 
trūkumą. 

Net ir tie atvykstantiej i, ku
rie šiandien jaučiasi, lyg jie 
nei nematė tos BALFo pagalbos, 
būtų stipriai tą pajutę, jeigu jos 
ištikrųjų nebūtų buvę. Ir čia 

buvęs prisidėjęs ir Dauguvietis. 
Visi buvo kiek nustebinti tokiu Paleckio ir Dauguvie

čio pasireiškimu, bet bendras sprendimas buvo trumpas: 
— Klounai... 
Niekas tada nepagalvojo, kad Paleckis bus pasaulio 

"kvislingas No. 2." O 1940 metų balandžio mėnesį Norve
gijoje Kvislingas išdavikiškai stojo okupontų vokiečių 
tarnybon, užimdamas Norvegijos ministerio pirmininko 
vietą. Ir tik dviems mėnesiams praėjus po to Paleckis 
stojo į tokią pačią tarnybą Lietuvoje, užimdamas Lietu
vos ministerio pirmininko ir net.prezidento vietą, tarnautojų, kurių išlaiky-

veikia taisyklė — ką turim, to 
nevertinam, bet netek# ver
kiam ... 

ši pagalba palietė dvigubai 
didesnį žmonių skaičių, negu 
pašalpos būtinai reikalingųjų 
skaičius. Ir ji buvo daug reikš
mingesnė, negu ta pašalpa, ku
rią BALFas galėtų duoti šio^e 
aplinkybėse, net ir nuo imigra
cijos reikalų atsisakęs. 

Todėl be jokių ginčų prieina
ma prie vienos išvados — imi
gracija ir jkurdinimas yra trem
tinių dabartinės problemos bent 
laikinis išsprendmas, o šalpa 
yra tik palaikomasis vaistas, 
bet ne išgydymas. Įsikūręs 
tremtinys jau nebėra našta vi
suomenei. Taigi, imigracijos pa
galba yra realiausia šalpa ir 
tos šalpos pabaiga. O šalpa ne
galintiems emigruoti — yra 
"bėdos sprendimas", būtinai rei
kalingas, bet klausimo galutinai 
nesutvarkąs. 

Tad išvada — ir imigracija ir 
šalpa. 

Administracijos Išlaidos 

Ir vėl, kaip ir pernai, buvo 
paliestas administracijos išlaidų 
klausimas: perdidelė dalis ad
ministracijos išlaidoms esanti 
sunaudojama... šį kartą tą 
klausimą kėlė kun. Vaškys. Ne 
tiek iš savo pusės, kiek "paaiški
nimų reikalaujančios visuome
nės vardu". 

Teisingai apie tą pastebėjo 
SANDAROS redaktorius M. Vai-
dyla, sakydamas, kad toje mūsų 
visuomenėje dažnai pasireiškia 
bolševikiška demagogija: iš sa
vo pusės duoda ar neduoda kokį 
dolerį, bet reikalauja, kad orga
nizacijų centrai viską atliktų, 
kad darbą atliekantieji tarnau
tojai dirbtų beveik be atlygini
mo, ir tai dar juos vadina "po
nais", būtinai juos nori pada
ryti ubagais... 

Ir ištikro — darbas, kurį 
BALFo įstaiga per šiuos me
tus yra atlikusi, ištikrųjų rei
kalautų bent du kart tiek tar
nautojų, kiek jų dabar yra. Jei 
tie patys atliko darbą, tai ne 
tik už atlyginimą, bet ir iš pa
sišventimo ir dar dėka visos 
eilės talkininkų, dirbusių be jo 
kio atlyginimo. 

Buvo pranešta, kad BALFo 
atstovų išlaikymas kaštavo iki 
10,000 dolerių. Bet tik dėl to lie
tuvių reikalams aprūpinti buvo 
galima gauti visą eilę IRO išlai 

Nauja — sena vadovybe 

Seimas į direktoriatą išrinko 
nominacijų komisijos pasiūly
tus asmenis, kuriuos ji pasiū
lė pasitarusi su BALFe veikian
čių srovių vadovybių atstovais. 
Nominacijų komisija nurodė, 
kad ji siūlo į direktorius šiuos 
asmenis (pabraukti nauji, per
eitais metais nebuvę direkto
riais): 

Kun. Kostą Vas|, Worcester, 
Mass., Matą Zujų, Wilkes Barre, 
Pa., Juozą B. Laučką, Jamaica, 
N. Y., Juozą Boley, New York, 
N. Y., Marijoną Kasevičienę, 
Detroit, Mich. — rekomenduo
tus katalikų grupės; 

Stasį Gegužį, Mahanoy City, 
Pa., Aleną Devenienę, Water-
bury, Conn., Petrą Pivariūną, 
Pittsburgh, Pa., Petronę Gry
bienę, Chicago, 111., Joną Tuiny-
lą, Boston, Mass. — rekomen
duotus sandariečių grupės; 

Norą Gugienę, Chicago, HL, 
Marg. Michelsonienę, Boston, 
Mass., adv. Stepą Briedį, jr., 
Brooklyn, N. Y., Bronę Spudie-
nę, Brooklyn, N. Y., Joną Jan
kauską, Boston, Mass. — reko
menduotus socialistų grupės; 

Adv. A. A. Olį, Chicago, 111., 
Albiną Trečioką, Newark, N. J., 
Violetą Tysliavienę, Brooklyn, 
N. Y., Juozą Ginkų, Brooklyn, 
N. Y., Pranę Lapienę, Stony 
Brook, L. I., N. Y. — rekomen
duotus tautininkų grupės; 

Kun. dr. J. B. Končių — re
komenduotą visų grupių. 

Seimas vienbalsiai išrinko tuos 
kandidatus direktoriais. 

Direktorių posėdyje į valdybą 
po seimo išrinkti: 
' kun. dr. J. B. Končius —: pir
mininku, adv. A. Olis, A. Deve-
nienė, J. Boley ir B. Spūdienė — 
vicepirmininkais, Nora Gugienė 
— sekretore, Albinas Trečiokas 

iždininku, St. Briedis — fi
nansų sekretorium. 

Taigi valdyboje yra du nauji 
nariai, bet pagrindinėse parei
gose liko tie patys, kaip ir per
eitais melais. 

Kontrolės komisija išrinkta 
ta pati, kaip buvo: St. Gegu
žis, V. Tysliavienė, M. Zujus, 
M. Michelsonienė. 

Imigracijos ir Įkurdinimo Ko
misija: pirmininkė A. Devenie-
nė, nariai: J. Laučka, J. Ginkus, 
B. Spudienė. 

Našlaičių komisijos pirminin
ke išrinkta E. Trečiokienė, ku
riai pavesta sudaryti komisiją. 

"Užkulisiai" 

0 

bet tik bendrais bruožais pakar
tojo keletą dalykų, kurie buvo 
ir kituose pranešimuose. 

Bet apie tai buvo kalbėta spe
cialioje komisijoje. Iš ten tik 
tiek buvo girdėti, kad tam tikri 
"geradariai" buvo bandę pasi
naudoti BALFo vardu bizniui 
padaryti... Sako, kaž kas pa
siūlęs BALFo atstovybei didelę 
dovaną tremtiniams — kavos 
ir šokolado. BALFo atstovė su
tiko tą dovaną BALFui priimti. 
Tačiau, kai ta dovana praėjo 
pro vokiečių muitinę (be muito, 
kaip skiriama labdarybės rei
kalams), tai ji... dingo. 

žadėtos dovanos negavimas 
nėra nuostolis, tik apsivylimas, 
tačiau nuostolį turėjo vokiečių 
muitinė, kuri pasijuto apgauta, 
panaudojant BALFo vardą ... 

BALFui čia svarbu, kad be 
reikalo nenukentėtų jo vardas. 
BALFo vadovybė apie tą "dova
ną" sužinojo tik tada, kai bu
vo jau "po visam". 

Direktoriato paskirtai komisi
jai I. Rovaitė-Vileitienė pareiš
kusi, kad už visokias galimas 
tos klaidos pasekmes imanti at
sakomybę sau asmeniškai, o 
BALFui, kaip organizacijai, dėl 
to negalės būti jokių priekaištų. 

I. Rovaitė-Vileitiene jau prieš 
seimą buvo įteikusi savo atsi-
statydiniiBo pareiškimą, kuris 
priimtas. 

šiuo metu Europoje dar yra 
kitas BALFo atstovas — Jonas 
Valaitis, kuris taip pat jau bai
gia jam ten dirbti skirtus me
tus. Numatoma, kad jis irgi ne
trukus grįš. J. Valaitis daugiau
sia rūpinosi emigracijos reika
lais. - * W.W 
. BALFo vadovybė nutarusi ir 

toliau turėti nors vieną atstovą 
Europoje. Sako, dabar būsiąs 
siunčiamas kun. Raila. 

Daugelis domėjosi, kas gi 
ten atsitiko Europoje su kaž ko
kia kavos ir šokolado siunta, 
kuri nepasiekusi savo paskyrimo 
vietos. 

Seimo posėdžiuose apie ta£ 
nebuvo kalbėta. Buvusi BALFo 
atstovė Europoje I. Rovaitė-Vi 
leitienė dare pranešimą seime ime, 

Spaudos informavimas 

Nors seimo rengėjai skelbė, 
kad tarp kitų komisijų yra ko
misija spaudai informuoti, ta-
čau, gaila, šios komisijos-veiki
mo neteko pastebėti. 

Tad, jeigu kurios žinios iš 
oficialios plotmės žiūrint pasiro
dytų ne visai tikslios, tai dalis 
atsakomybės už tai turėtų tek
ti ir tiems, kurie galėdami nesu
teikė spaudai tikslesnių žinių ... 

Koncertas ir vakarienė 
Seimui pasibaigus, delega

tams ir svečiams buvo sureng
tas koncertas ir vakarienė. 

Rengėjai labai gerai padarė, 
kad koncertą atskyrė nuo va
karienės. Tuo pavyzdžu daugelis 
turėtų pasinaudoti, nes vertin
gas koncertas pačios vakarienės 
metu esti tikras menininkų pa
niekinimas, kadangi tokiu at
veju solistams paprastai akom-
ponuoja jokio kompozitoriaus 
nenumatyta ... lėkščių ir šaku
čių "muzika". 

šiuo atveju koncertas buvo 
tikrai puikus, aukšto laipsnio 
meninių pajėgų pasirodymas 
tinkamoje aplinkumoje. Koncer
te dalyvavo pianistas V. Bace
vičius, violenčelistas M. Saulius 
ir dainininkė, operos solist®, J. 
Augaitytė. 

Vakarienėje kalbėjo keletas 
Philadelphijos amerikiečių vi
suomenės atstovų, jų tarpe se
natorius F. J. Myers, kardinolo 
atstovas mons. C. J. Benjamin. 

Seimą aplankė bei vakarienė
je dalyvavo ir kalbėjo Lietuvos 
Pasiuntinys Washington^ minis-
teris P. žadeikis. 

Seimo metu delegata! atvež§ 
ir vietoj suaukota BALFui apie 
8,000 dolerių, čia įsiskaitė ir 
iš Detroito atvežtos, viešosios 
rinkliavos metu surinktos, au
kos. Finansų komisijos pirmi
ninkui Cheledenui dėl to iškėlus 
Detroitą į pirmą vietą, Chicagos 
atstovai protestavo, nes jie, esą, 
viešosios" rinkliavos aukas anks
čiau atsiuntę, kurių buvę apie 
10,000 dolerių ... 
r 1 n 

LIETUVIO atstovas Ameriko
je — St. Nasvytis, 4579 W. 
157th St., Cleveland, Ohio. Pre
numerata mėnesiui 50c. 
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PO VIENO SEIMO 
VIENAS iš svarbiausių mūsų visuomeninu įvykių 

BALFo seimas — jau praėjo. Praėjo rimtai, ramiai 
ir šį kartą, galima pasakyti, realistiškoje nuotaikoje. 

Sakome — realistiškoje, nes šį kartą nekelta ne
įvykdomų užsimojimų, o atkreiptas ypatingas dėmesys 
į silpnąją vietą. 

Silpnoji BALFo vieta šiuo metu yra... skyriai. 
Jei keletas skyrių tebėra veiklūs, įstengė surengti net 
viešas rinkliavas, davusias BALFui ne dešimtimis ir 
ne šimtais, o tūkstančiais dolerių pajamų, tai didelė sky
rių dalis per šiuos metus buvo labai ir labai nejudrūs. 

Tad i skvrų veiklos sustiprinimą, į viešų rinkliavų 
rengimą ir buvo atkreiptas didžiausias BALFo seimo 
dėmesys. 

pastebėta, kad paskutiniu laiku įvykusiose viešose 
rinkliavose aukų rinkėjų darbą atliko daugiausiai 

naujakurki: jie kai kur sudarė per 80', ė visų aukų rin
kėjų. Taip ir turi būti. 

Bet vienį naujakuriai dar negali viską atlikti. Vie
šųjų rinkliavų suorganizavimas, atvykstančių įkurdi
nimas ir visa eilė kitų darbų reikalauja ryšių su vietos 
valdžios įstaigomis, reikalauja santykių su vietos žmo
nėmis. todėl naujakuriai daugiau gali būti talkininkai 
techniškame darbe, bet organizavime yra būtinas se
nųjų veikėjų dalyvavimas. 

Tad seniesiems veikėjams reikės dar kartą sukrus
ti ir atgaivinti bei sustiprinti visos eilės BALFo skyrių 
veikimą, žinoma, pasistengiant kuo plačiausiai pasinau
doti naujųju pajėgų talka. 

• 
DABAR TOLIAU 

p AB AR prieš akis kiti du svarbūs įvykiai: spalių 
mėnesio 20 dieną Dailės Parodos atidarymas, lap

kričio 4-6 dienomis Visuotinis Amerikos Lietuvių Kon
gresas. 

Kiekvienam nuoširdžiam lietuviui norėtųsi, kad tie 
abudu įvykiai praeitų su kuo didžiausiu pasisekimu. 
Bet, jeigu toks noras yra nuoširdus, tai... negalima 
vien tik nuošaliai stovėti ir laukti, kaip tai pasidarys. 
Čia reikia veikiančių, o ne žiopsančių! 

K>"' galite padėti parodai? Juk ji rengiama tuo tarpu 
tik New Yorke. Daugumas negali gi bėgti padėti 

paveikslus ant sienų sukabinti, ar bent panešioti juos, 
padavinėti sukabinėto jams ... Daugumas, pagaliau, ne
galės į New Yorką nuvažiuoti, pažiūrėti parodos... 

Todėl vis dar daug sutinkame tokių, kurie sako, — 
gerai, aš pritariu, kad tai geras darbas daromas, aš 
sveikinu, bet ką gi aš galiu padėti? 

O padėti labai paprasta. Padėkite finansuoti pa
rodą! Padėkite apmokėti jos surengimo išlaidas. O 
tai reiškia — pirkite parodos bilietą! 

— Tai kad aš vis vien negaliu nuvažiuoti, tai kam 
aš pirksiu... — gal atsilieps koks "pritarėjas". 
tarėjas". 

Dovanok, Gerbiamasis, bet nupirkti bilietą tik tada, 
kai tikrai juo pasinaudosi, tai čia menkas nuopelnas. 
Paroda yra daugiau verta, nei pusė dolerio! 

Jei nori skaitytis svarbaus lietuviško darbo rėmėju, 
tai nežiūrėk, važiuosi ar nevažiuosi, būsi ten ar nebūsi, 
bet nupirk bilietą, nors vieną! O jei nesi visiškai nusi
gyvenęs, tai pirk jų ir keletą! Juk ar mažai išleidi ir 
šiokiems ir tokiems nebūtinai reikalingiems dalykams? 
Tai kodėl neišleisti kokios penkinės šitam tikrai labai 
reikalingam dalykui, kodėl nenupirkti visos knygutės 
— 12 bilietų? Tada jau būsi rėmėjas, o ne žiopsotojas. 

Dar didesnė parama bus atlikta, jeigu ne tik pats 
nupirksi bilietų, bet imsi juos ir platinti. 

Čia ypač turi patalkininkauti naujakuriai. Kodėl? 
Visu pinna todėl, kad naujakuriams priklauso darbais 
įrodyti, jog jie ne vien žodžiais savo patriotiškumą 
skelbia. Antra — todėl, kad ši paroda juk yra kūrinys 
tokių pačių tremtinių, kokiais dar taip neseniai yra 
būvę čia dabar esantieji naujakuriai. 

Tremtiniai dailininkai nepraleido veltui laiko, net 
ir pačiose sunkiausiose sąlygose: jie sukūrė tai, kuo 
Lietuva didžiu balsu gali prabilti į Amerikos visuomenę. 
O ka visi kiti? • 

Ypač tiems, kurie jau pasiekė svajotą ji tikslą — 
atvyko ir kuriasi Amerikoje — tremtinių dailininkų at
liktasis darbas uždeda pareigą bent kuo nors padėti 
tam jų darbui pasireikšti. Naujakuriams yra ne tik pa
triotinė, bet ir tremtyje išgyventų laikų solidarumo pa
reiga— kuo rūpestingiausiai dalyvauti šios parodos pa
rėmime. Ir skubiai, nes liko tik penkios savaitės! 

# * 

yisuotinis Amerikos Lietuvių Kongresas šiais metais 
yra irgi nepaprastas Įvykis. Buvo tokių didelių suva

žiavimų ir anksčiau. Pavyzdžiui, Amerikos Lietuvių 
Misijos seimai New^ Yorke ir Washingtone, Amerikos 
Lietuvių Tarybos organizuotas seimas Chicagoje... Nors 
tai buvo dideli ir gražiai pasisekę seimai, bet juos lydėjo 
vienas nesmagus šešėlis — už Lietuvos laisvę kovojančios 
Amerikos lietuvių visuomenės išsiskyrimą® dviem 
keliais... 

Šitą kartą kongresas įvyksta tikra to žodžio prasme 
visuotinis, vieningas, ne ginčams, o sprendimams. Tad 
visi, kas tik galim, skubiai renkimėsf dalyvauti jame ir 
gausingiausiu dalyvavimu dar padidinti jo ir taip didelę 
reikšmę! 

IR VĖL NEPATAIKĖ 
Nesiseka tfeins "laisvinin-

kam" ... čia tik neseniai gyrė
si, kad visą laiką buvusi jų ir 
jų tiesa, bet vos tik pasigyrė, 
kiekvienas, kieno atmintis ne 
per trumpa, prisiminė — o ką 
gi jūs rašėt kadaise apie Trockį 
ir ką rašėte paskui? Ką jūs ra
šėte apie Hitlerį 1939-40 me
tais, ir kas atsitiko 1941 metais? 
Ką jūs rašėte apie Jugoslavijos 
raudonąjį diktatorių Tito, ir ką 
dabar rašote? 

Per ilga litanija būtų skai
čiuoti visas tas "mirties kilpas", 
kurias tenka išraityti Bimbai ir 
Co., nčrint pataikyti į Maskvos 
liniją... O ta linija, kaip pava
sario vėjas: nežinai kada į kurią 
pusę pasisuks... 

štai dabar laisvininkai triukš
mingai užkliuvo už generolo P. 
Plechavičiaus ... Anot ' jų, Ple
chavičius, "greičiausiai", esąs 
įtrauktas į karo nusikaltėlių są
rašą ! 

Taigi... "Greičiausiai" ... 
Čia tai jau tikrai geriau, ne

gu kur nors kitur, tinka paly
ginimas apie "Biblijos šunelį", 
kuris bėga pirma savo šeimi
ninko ir vis dairosi atgal, kur 
šeimininkas eis. Kai nepataiko, 
tai metasi į šoną ir liežuvį iš
kišęs skuba vėl užbėgti į priekį. 

Ir dėl Plechavičiaus "Biblijos 
šuneliai" nepataikė. 

Karo nusikaltėlių sąrašai yra 
tie patys visų buvusių sąjungi
ninkų štabuose. Jeigu Plechavi
čius jau Amerikoje, tai to vieno 
užtenka įrodymui, kad jo vardo 
karo nusikaltėlių sąrašuose nė
ra, 

G ir Maskva Plechavičių savo 
laiku ne į karo nusikaltėlių są
rašus traukė, bet gyrė ir ki
tiems pavyzdžiu rodė. Taip! Tai 
naujiena? 

Gal būt tai naujiena Brookly-
ne sėdėjusiems Bimbos štabo 
nariams, bet ne naujiena 1944 
metų pavasarį buvusiems Lietu
voje. 

Nors vokiečiai ir draudė klau
sytis užsienio radijo ranešimų, 
bet radijo priimtuvų iš žmonių 
vis dėlto neatėmė. Ir, nors tai 

Prašom pasireikšti! 

Prieš kiek laiko skaičiau DIR
VOJE Dr. M. J. Colney straips
nį apie tai, ar reikia atskirų 
tremtinių draugijų. Tuo klausi
mu anksčiau jau buvo rašyta, 
bet dabar, kai įgyta daugiau 
patyrimo, man regis, reiktų dar 
kartą tą klausimą iš visų pusių 
panagrinėti. Ar bus tam vietos 
DIRVOJE? 

J. D., Cleveland, Ohio 

Visokių yra...  

Skaičiau viename laikrašty
je straipsnį, kur ragina, kad 
Visuotiniame Amerikos Lietuvių 
Kongrese būtų paskelbti maž 
daug Lietuvos priešais ir išdavi
kais, kas nepareikalaus, kad Lie
tuvoj būtų sugrąžinta 1922 me
tų konstitucija. Aš manau, kad 
laisvoj Lietuvojv bus visai nau
ja, o ne 1922 metų konstitucija. 
Turi gi turėti žmonės Lietuvoje 
laisvę patys susidaryti sau kons
tituciją, o ne laikytis diktavimo 
iš New Yorko. Nejaugi dabar 
laikas dėl to lietuviams vėl 
"ekskomunikuoti" vieniems ki
tus? V.A.K., Boston, Mass. 

buvo ir pavojinga, bet žmonės 
Lietuvoje klausydavo, ką iš kitų 
kraštų radijas kalba. Paklausy
davo ir Maskvos. O ten buvo ir 
lietuviška valandėlė. 

Kai vokiečiai Plechavičių ir jo 
štabą areštavo, iš Maskvos pa
sigirdo tiesiog nuostabūs pagy
rimai jam už tai, kad jis drįso 
nepasiduoti Gestapo reikalavi
mams. 

Yra jau šimtai liudininkų 
Amerikoje, kurie tuos Maskvos 
pagyrimus Plechavičiui girdėjo! 

Vieną dalyką "Biblijos šu
nelis" gal ir teisingai spėja: 
jei Plechavičius patektų į če
kistų nagus, tai būtų likviduo
tas. Visai nenuostabu. 

Juk Tito irgi nebuvo Maskvos 
akyse karo nusikaltėlis, o kas 
dabar su juo atstiktų, jeigu jis 
patektų į čekistų nagus ?Ir Lasz-
lo Rajk, dar taip neseniai buvęs 
Vengrijos komunistinės vyriau
sybės ministeriu, irgi nebuvo 
vadinamas karo nusikaltėliu, o 
jį vis dėlto karia ... 

Atsiminkit ir jūs patys, lead 
irgi nežinotumėt nei dienos, nei 
valandos, kada jus panašus li
kimas ištiktų, jei būtumėt 
t e n a i . . .  

• • 

Jonas Biliūnas 

LIŪDNA PASAKA 

laujiiuw Vinco Krėvės veikalas 
Prieš pat persikeldama į JAV 

"Sūdavos" leidykla Augsburge 
dar spėjo išleisti Vinco Krėvės 
"Dangaus ir žemės sūnus".. Ta 
knyga laikoma vienu geriausių 
leidinių lietuvių tremties lite
ratūroj. 

Iš tiesų, V. Krėvi jau seniai 
buvo pradėjęs kurti ši savo pas
kutinįjį veikalą. Tačiau tik iš 
JAV rankraščius persiuntė į Eu
ropa knygai išleisti. 

"Dangaus ir žemės sūnūs" 
yra svarbiausias V. Krėvės gy
venimo kūrinys, šiame veikale 
atskleidžiamas tolimasis senovės 
Rytų gyvenimas ir vaizduoja
mas didžiausias pasaulinio mas
to sąjūdis, nulėmęs beveik visos 
žmonijos likimą. Tai krikščio
nybės įsigalėjimas Vakarų pa
saulyje. Veikale parodyti iš
rinktosios tautos pergyvenimai 
ir gėrio su blogiu kova. Tų lai
kų. žmonija gyveno tam tikru 
ilgesiu kažko aukštesnio ir kil-
nesno, kas išvaduotų is kasdie
nybės.' 

O tai buvo prieš du tūkstan
čius metų, kada žmonija laukė 
Išganytojo • 

šino veikalu V. KrSy# jau 
išeina iš savo tautos ribų ir 
įeina | visuotinės kūrybos are
ną. Jo "Šarūnas" ar "Skirgaila" 
mus paveikdavo tautinės aplin
kos ir charakterio pavaizdavi

mu. Gyvendami savo tautoj 
mes matėm jos praeitį. Ji mums 
buvo ir yra reikšminga. Bet 
tai buvo savos, tautinės temos. 

Dabartinio veikalo tema jau 
bendra, universali. Todėl reikš
minga būtų, kad šis veikalas 
galėtų pasirodj'ti ir svetimom 
kalbom, kad ir platesnis pasau
lis galėtų pamatyti, jog lietuvių 
literatūra pasižymi ir temų pla
tumu. 

Kad veikalas būtų sugesty-
vinis, autorius į pozicinę pasa
kojimo formą yra įpynęs ir dia
logų, kaip ir ankstyvesniuose 
savo veikaluose. Tie dialogai, 
tiesa, nėra dramos veikalo dia
logai, bet jie priduoda daug 
efekto. Kai kurios veikalo sce
nos skaitytoją tiesiog sudrebi
na. O tai jau yra didelio rašyto
jo nuopelnas. 

Kai veikalas būtų supranta
mesnis bei prieinamesnis šios 
dienos skaitytojui, pridėtas dr. 
P. Skardžiaus paruoštas seno
vinių bei retesnių žodžių paaiš
kinimo žodynėlis. Knyga išleis
ta labai dailiai ir miela ją imti 
į rankas bei laikyti savo biblio
tekoj kaip brangų lietuvių lite
ratūros turtą. 

Knygą galima gauti adresu: 
Frank šulaitis, 1623 S, Fair
field Ave., Chicago, 111.. 

Dr. A. R. 

( Tęsinys iš pereito numerio ) 

Persižegnojo, pasiėmė baltą ryšelį ran-
kon ir išėjo iš namų. Nėjo gatve vieške-
lin, bet pasisuko už gurbų, per daržą lau
kan, kad niekas nepamatytų. Tartum bi
jojo, kad kas nesuturėtų jos ir nesugrą
žintų atgal. Perėjo rugių 'ir yasarojaus 
lauką ir tik tada išėjo vieškeliu; Sunkiai 
alsuodama, apsidairė aplinkui, ar kas ne
mato. Pastovėjo, tartum atsigaudama; pas
kum žvilgterėjo ton pusėn, kur toli miš
kas žaliavą ir drebančia širdžia kuone 
tekina ėmė bėgti. Norėjo greičiau miškan 
įeiti: tenai niekas jos nebepamatys, ne
suturės. Ko jinai bijojo, pati gerai nesu
prato: ar savo žmonių, ar kazokų, ar ko 
kito, klaikaus ir nežinomo. Jautė tik, kad 
širdis smarkiai plakė krūtinėje ir kojos 
drebėjo. Nežinojo, kas jos miške laukė: 
ar nelaimė, ar širdies nuraminimas; gal 
pamatys Petrą ir vėl bus laiminga, kaip 
pirma... 

Juozapota girdėjo ir nuo ubagės, ir 
žmones sodžiuj kalbant, kad šitam miške 
dabar slapstąsi maištininkai, kad juos tik
rai matę. Išgirdus tai, niekam nieko ne
sakydama, pasiėmė du sūreliu, ką sudė
jus turėjo, lašinių, duonos gabalą ir ke
letą baltarūbių, susirišo tai visa balton 
skarelėn ir išėjo... slapčia nuo visų... 

Atminė senutės ubagėlės pasakojimus, 
ir jos ausyse vėl suskambėjo žodžiai: — 
bėk, išgelbėk savo vyrą. 

Kaip jinai galės savo vyrą išgelbėti, — 
nežinojo. Vieną tik jautė, kad turi eiti 
jo ieškoti... 

Švelniai Šlamėjo senas miškas, kai Juo
zapota jo pavėnion įėjo. Ėjo tyliai, klau
sydamos. Nesuprantamas klaikumas ją 
paėmė. Viena... miške, ir nė vieno gyvo 
balso aplinkui. Nerėkavo kiškis, negiedo
jo paukščiai, kurie taip žmogų ramina. Tik 
ūžė medžiai, šakeles linguodami... Juoza
pota pradėjo savo žingsnių garso bijoti. 
Sausa šakelė lūždama, kaip stirna, ją 
baidė. Tačiau ėjo tolyn, vyro paveikslu 
savo dvasią ramindama. Staiga netoli su
tauškėjo kažin kas garsiai ir nutilo. Juo
zapota apsistojo, visa krūptelėdama... 
Vėl sutauškėjo... Atsiduso supratusi: tai 
genys medį kapojo. Tasai balsas nurami
no ją, padrąsino. Lyg, tartum, genio tauš
kėjimas galėjo ją nuo visų miško klai
kybių išgelbėti. Ėjo dabar stipresnė, į ša
lis dairydamos. Tik staiga vėl išgirdo 
balsą, kurio iš karto ir suprasti negalėjo. 
Tai jau buvo nebe genio. tauškėjimas: 
tartum šimtas kultuvių mušė į žemę 
greitai, sutardami... 

— Kazokai joja! — perėjo Juozapotai 
per galvą. 

Nepajuto, kaip atsidūrė šaly kelio ir 
tarp tankių alksnių pasislėpė. 

— Jėzau, Marija, Juozapai šventas.. 
— šnibždėjo tyliai, glausdama į širdį dre
bančias rankas. 

Garsas greitai £jo artyn... 
Vienu akies mirksniu sudundėjo, su

pliauškėjo, ir pro šalį pralėkė baisi raitų
jų gauja. Tai buvo kazokai. Juozapota 
tik spėjo pamatyti jų ilgus durtuvus, 
aukštyn iškeltus. Kaip viesulas, iš jo® akių 
išnyko ir nutilo... 

Atsiduso lengviau ir iš tarp alksnių iš
lindo. Bet vieškeliu jau nebedrįso eiti. 
Bijojo, kad vėl ko nesutiktų. Dabar jai 
regėjos, kad visas miškas pilnas kazokų 
kad iš yž kiekvieno medžio kas nors jos 
tyko ir pražudyti nori. Ėjo be kelio, pati 
nežinodama, katran kraštan eina. Paėjė
jus kiek, visai netikėtai atsidūrė gražia
me žaliame dirvonėlyje. Niekados pirmą 
nebuvo tokio mačiusi. Nustebusiom akim 
žvilgterėjo į šalis ir tyliai suriko iš išgąs
čio. Paveikslas, kurį netoli savęs pamatė, 
visą jos kraują širdin suvarė. Už penkių 
žingsnių po medžiu sėdėjo rusas kareivis 
ir gargaliuodamas gėrė ii? butelio degti

nę. Buvo jau visai girtas ir kažin ką sau 
po nosim murmėjo. Šaly gulėjo ant žemes 
šikšninis krepšis ir... višta su nusukta 
galva. Matyt, buvo tokiam padėjime ir 
taip nusilesęs, kad jau nei "lenkų", nei 
savo vyresnybės nebebijojo. 

Išgirdęs riktelėjimą, sunkiai pakėlė sa
vo girtas akis ir tvėrės už krepšio, tartum 
ginklo ieškodamas. Pamatęs moterį, nu
stebo. Patrynė ranka blakstiena^, kaip ir 
netikėdamas. Nusišypsojo... 

— Padaždi, ja sičas... sičas, — mur
mėjo, keldamasis nuo žemės. 

Juozapota, jį pamačiusi, išmetė iš iš
gąsčio ryšelį ir pasileido bėgti. 

Puolė į ją, sverdinėdamas: — Neboi-
sia... ničevo... Ja tebia pocalu... 

— Čiort... — sukeikė staiga, užkliu
vęs kojom ir virsdamas. 

Pasirėmė ant rankų ir apsidairė. Pa
matė po kojų ryšelį. Nusišypsojo ir pa
siėmęs išrišo. Visas nušvito. Nutvėrė 
abiem rankom sūrį ir raugčiodamas ėmė 
valgyti. Matyt, biivo alkanas, degtinis 
troškinamas... 

Bet Juozapota nieko to nebematė. Ji
nai bėgo ir bėgo, neatsigręždama. Jai re
gėjos, kad kareivis vis da paskui ją vejas, 
murmėdamas. Bijojo žvilgterėti, jo pama-
yti. Pati nepajuto, kokiuo būdu atsidūrė 
oanamėj, rugių lauke. Tik čionai atsi
kvėpė, ranka už širdies tverdamos. Taip 
buvo išsigandus, kad iš karto nei savo 
namų, nei sodžiaus nebepažino. Lyg re
gėjos visa nebe taip, kaip buvo palikus. 
Žiūrėdama į sodžių, staiga krūptelėjo* 
pamatė iš už trobų išjojantį kazoką, pas
kum — antrą, trečią... Visas sodžius 
buvo jų pilnas. Ėmė klausytis. Kažin ko
kie balsai, tartum verksmas ir klyksmas 
pasigirdo. 

— Dieve! . — sudejavo nelaimingoji, 
pirštus, grauždama.. 

Netoli namų stovėjo rugių gubos. Te
nai nuo kazokų pasislėpė... 

Ilgai ištupėjo drebėdama. Matė, kaip 
kazokai išjojo iš sodžiaus ir nupleškėjo, 
vieškeliu.. Bet nedrįso išeiti. Tik sutemus 
išlindo iš po gubos ir, slapstydamos, kaip 
vagis, įėjo sodžiun. Pas Damulį languose 
pamatė žiburį. Nesuprantamos bailės per
imta, tyliai Jei&užė priemenėn ir atadarė 
duris... 

Ant lovos gulėjo be žado senis Damu-
lis. Galva ir veidas visas sutinęs; taip 
buvo sumuštas ir sudaužytas, kad žmo
gaus negalima buvo bepažinti; marški
niai į mėsas prilipę. Gulėjo, kaip nebegy
vas. Tik retkarčiais ėjo iš krūtinės tylūs 
skaudūs dejavimai. Motina ir dukterys 
klūpojo visos ir, gailiai raudodamos, mel
dėsi Uždegta grabnyčia žibėjo/ 

— Dieve, dėl ko jį taip? UŽ ką? — 
suriko Juozapota, klaupdamos prie lovos... 
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D I R V K 

Jau prieš 100 
metų kovojo 
už lietuvybę! 

150 metų nuo Simano Stanevi
čiaus gimimo ir 100 nuo jo mr-

ties. 

Simanas Stanevičius buvo vie
na^ lietuvių rašytojų, kuris au
go, gyveno ir kūrė tais laikais, 
kai Lietuva-Lenkija pragyveno 
paskutinįjį savo padalinimą ir 
Lietuva pateko į ilgą, daugiau 
šimto metų trukusią, vergiją. 
Ją pasigrobė rusu caras ir no
rėjo paskandinti neaprėpiamuo
se savo krašto tyruose. Bet Lie
tuvai vėl "buvo lemta prisikelti 
laisvam ir nepriklausomam gy
venimui. O tai nuopelnas ir tų 
rašytojų, kurie už lietuvybės 
reikalą kovojo ir tamsiausiais 
laikais. 

Simanas Stanevičius buvo vie
nas iš tokių kovotojų. 

Jis gimė 1799 m. spalių 25 d. 
žemaičiuose (Kanapėnų dv., Vi
duklės vL). 

Džiovos pakirstas S. Stane
vičius mirė 1848 m. kovo 10 d. 

S. Stanevičius buvo žymus 
Vilniaus universiteto lietuvių 
studentų veikėjas. Jis buvo be
veik vienmetis su Adomu Mic
kevičium, Motiejų Valančium, 
Simanu Daukantu. Visi jie bu
vo to paties Vilniaus universi
teto auklėtiniai. 

Vilniaus universitete tuo me
tu buvo kilęs žymus romanti
nis sąjūdis. Buvo imta domėtis 
Lietuvos praeitim, jos tautine 
bei liaudies kūryba. Net patys 
lenkų profesoriai, kaip Levelis 
ir kiti, ragino studentus domė
tis lietuvių liaudies kūryba. 
Kaip M. Biržiška įrodė, pats 
A. Mickevičius savo ranka už
rašinėj ęs 'lietuvių liaudies dai
nas, nors šiaip savo veikalus 
rašė lenkų kalba. Bet ir veikalai, 
kaip "Gražina", "Konradas Va
lenrodas", Ponas Tadas", pilni 
lietuviškos dvasios, lietuviško 
patriotizmo. 

Nuo lietuviu, liaudies, kūry
bos rinkimo neatsiliko ir S. 
Stanevičius. Jis negalėjo pa
kęsti, kad tas, mūsų tautos dai
nas rinko, skelbė ir jomis do
mėjosi vien tik užsienio rašyto
jai. Maždaug tuo pačiu metu, 
kai L. Rėza išleido "Dainos oder 
litauische Volkslieder", S. Sta
nevičius, pirmas lietuvis, išleido, 
kad ir nedidelį, mūsų dainų 
rinkinėlį. Jis pirmasis organi
zavo ir lietuviškų knygų leidi
mą ir rašė žodyną. 

S. Stanevičius, matyt, buvo 
pagautas bendro europinio li
teratūros sąjūdžio. Kaip A. Mic
kevičius, Šilerio pavyzdžiu, kū
rė himną jaunimui ("Odė jau
nystei"), taip ir S. Stanevičius 
rašė žemaičių sąjūdžio himną 
"žemaičių šlovė", kur garsina 
Vilnių, kaip šaunų miestą ir 
kelia Lietuvos praeitį: 

Mačiau Vilnių, šaunų miestą, 
Seną gyvenimą. 
Bet labiausiai S. Stanevičiui 

rūpėjo tais Lietuvai tamsiais lai
kais jos vienybė, nes tai buvo 
laidas išsilaikyti žūtbūtinėje 
kovoje už tautos ateitį. Tam rei
kalui jis parašė garsiąją pasakė
čią "Arklys ir lokys", kur sim
boliškai vaizduoja Aukštaitijos 
ir Žemaitijos nelaisvę. Žemaiti
ja tai lokys su grandine, Aukš
taitija — arklys pančiuose. Jie 
susitinka, bet vienas kito nėr 
ko bijotis: 

Nebijok, lokys tarė, nieks pikto 
nerasis! 

Tėvai mūsų nuo amžių sando
roj gyveno, 

Drauge gimė ir augo ir drauge 
paseno. 

Štai ir dabar mus vienokia lai
mė sutiko: 

Man grandinė ant kaklo, tau 
pančiai paliko! ' 

S. Stanevičius gerai žinojo 
mūsų - etnines savybes. Jos 
jam- jau gerai buvo paaįškė-

Juozas Tūbelis - Lietuvos ūkininkas 
Dešimtmečiui nuo jo mirties praėjus 

KELIAUJĄS PREMJERAS 
Iš pradžių, kai Tūbelis per

ėmė ministerio pirmininko pa
reigas, plačioji Lietuvos visuo
menė apie jį daugiausia žinojo 
iš laikraščių, bet šiaip jau ne
daug kas jį matydavo. Garsi
nimosi jis nemėgo Ir juo visiš
kai nesirūpino. 

Tautininkų Sąjungos pirmi
ninku tada buvo J. Lapenas. 
Visa valdyba "ūžė", kad nėra 
tinkamo kontakto tarp vyriau
sybės ir Tautininkų Sąjungos. 
Skundėsi, kad Tautininkų Są
junga visuomenės akyse yra 
laikoma "valdanti partija", vi
suomenė jai deda atsakomybę 
už valdžios darbus, o tikrumoje 
sąjungos vadovybė ne tik ne
turi įtakos į valdžios darbus, 
bet priešingai, dažnai esanti net 
nepainformuota, ką vyriausy
bė mano daryti ir kodėl taip, 
o ne kitaip daro. 

Tūbelis, o taip pat ir prezi
dentas ne labai palankiai pri
imdavo tuos užmetimus ir įta
kos pageidavimus. Sakydavo, 
kad Tautininkų Sąjungos valdy
ba nėra organas, kuriam prezi
dentas ir vyriausybė turi duoti 
savo darbų ataskaitą ir valdyba 
negali turėti monopolinės teisės 
duoti vyriausybei instrukcijas. 

Tautininkų valdybos žmonės 
kartais sakydavo, kad, šitaip 
esant, jie negali imtis atsako
mybės už vyriausybės darbus. 

— O kas jums tą atsakomybę 
uždėjo? — atsakydavo Tūbelis. 

Valdyba aiškindavo, kad vi
suomenėj yra tokia nuomonė, 
jog Tautininkų Sąjunga planuo
janti vyriausybės politikos prog
ramą. O kadangi to; ištikrųjų 
nėra, tai, girdi, Sąjungai gali 
tekti viešai nusikratyti tos at
sakomybės, kitaip sakantį pasi
skelbti opozicija... ^ 

Ir prezidentas, ir Tūbelis ne
buvo tos nuomonės, kad vyriau
sybė turi nustumti į opoziciją 
net ir Tautininkų Sąjungą, bet 
nesutiko pripažinti Sąjungos 
valdybai nei formalios, nei fak
tiškos teisės būti vyriausybės 
darbų kontroliuotoja bei ins
trukcijų davėja. Tūbelis saky
davo : 

— Seimo laikais visi šaukė, 
kad vyriausybė yra til^ dėl akių, 
kad tikri Lietuvos valdytojai 
yra šeši ar trys partijų vadai, 
kurie, patys neturėdami atsa
komybės, nurodinėja vyriausy
bei, ką ji turi daryti ir ko ne
daryti. Visi sakė, kad taip ne
gerai. Ir jūs taip sakėt. Sakėt, 
vyriausybė turi būti vieša, o 
ne slapta. Sakėt, kad jeigu kas 
yra ministeris, tai turi būti mi-
nisteris, žmonės turi žinoti, kam 
yra pavesta tie reikalai tvarky
ti ir kas už tai atsak#. O da
bar patys norit iš užpakalio 
slaptai valdyti, vyriausybę tik 

jusios iš liaudies kūrybos, iš 
dainų. Dėl to ii* kai kurias sa
vo pasakėčias rašė apie tas et
nines tautos savybes, apie lie
tuvio gyvenimišką išmintį. Iš 
"Aitvarų" pasakėčios matyti, 
kas tie turto nešėjai žmogui, kas 
tie aitvarai: tai ūkininko darbo 
padargai ir jo rankų kietas triū
sas. Tik per susipratimą ir uolų 
darbą Lietuva buvo verta vėl 
laisvo ir nepriklausomo gyveni
mo: šitą sako aitvarai, kurie 
visa gera gyvenime daro. 

Simano Stanevičiaus pradė
tąjį lietuvybės žadinimo barą 
toliau varė kitas, "Aušros" pa
žadintasis romantinis sąjūdis, 
taip pat aukštai statęs Lietuvos 
praeitį, jos kalbą ir būdą. šiam 
sąjūdžiui dar tvirtesnio realis
tinio pagrindo suteikė kitas mū
sų tautos šulas, Vincas Kudirka, 
nuo kurio mirties šįmet taip pat 
minime 50 metų. 

Or* A.Uimtenia 

kaip iškamšą laikyti. 
Galų gale tas ilgas ginčas 

pasibaigė stipriomis diskusijo
mis Tautininkų Sąjungos 1931 
metų suvažiavime, po kurių 
Tautininkų Sąjungos pirminin
ku vietoj Lapėno buvo išrink
tas ... Tūbelis. Taip buvo iš
spręstas kontakto klausimas. 
Įvyko, taip sakant, "personalinė 
unija" tarp Tautininkų Sąjun
gos ir vyriausybės. 

Tas dalykas pareikalavo iš 
Tūbelio pagalvoti, kaip ištikrų
jų palaikyti vyriausybės kon
taktą, arba ryšį ne tik su Tau
tininkų Sąjunga, bet ir plates
niais visuomenės sluoksniais. 

Klausimas buvo išspręstas 
taip, kad Tūbelis pasiryžo pats 
lankytis Tautininkų Sąjungos 
rengiamuose apskričių susirin
kimuose. Pradžioje buvo manęs 
aplankyti tik keletą svarbesnių 
vietų. Bet kaip tik vienoj-kitoj 
vietoj pasirodė, tai ir kiti aps
kričiai nepanorėjo likti nu
skriausti. Prasidėjo kvietimai 
iš vi^| pusių. Ir Tūbelis visur 
važiavo... 

Beveik kiekvieną sekmadienį 
jis būdavo kUriame nors aps
krities mieste su pranešimu. 
Per eilę metų kiekviename aps
krityje jis apsilankydavo ma
žiausiai po vieną kartą, o kai 
kur net ir po du kartu. 

Kadangi Lietuvoj buvo 20 
apskričių, tai vidutiniškai kas 
antras sekmadienis ministeriui 
pirmininkui būdavo užimtas iš
važiavimu. Likusieji sekmadie
niai dažnai būdavo užimti vie
šais susirinkimais Kaune. Tad 
labai retas sekmadienis beliko, 
kad Tūbelis neturėtų kur .nors 
važiuoti ir viešai kalbėti; 

Jis tikrai pasidarė keliaujan
čiu ministeriu pirmininku. Po 
šešių dienų darbo iki vėlyvos 
nakties, septintą dieną jis ne-
bešvęsdavo, o važiuodavo ir 
kalbėdavo ... 

Į ministerio pirmininko pra
nešimus paprastai susirinkdavo 
ne tik Tautininkų Sąjungos na
riai bei skyrių delegatai, bet 
ir daugelis kitų. Paprastai tų 
pranešimų klausydavo iki ke
leto šimtų žmonių — pareina
mai nuo to, kokio didumo salė 
buvo turima. 

Tūbelis nebuvo /'oratorius". 
Viešai, prieš didelį susirinkimą 
kalbėdamas, jis kalbėdavo lygiai 
taip pat, kaip ir prie stalo su 
vienu ar su keletą žmonių. Jis 
nekeldavo balso, jis nevartoda
vo jokių iškilmingų ir skambių 
šūkių, kalbėdavo paprastų pap
rasčiausiai, pasakodamas, kaip 
kas yra ir kodėl taip yra. Tai 
būdavo tikro realisto praneši
mai. Jis nei nebandydavo su
kelti entuzijazmą, nčbandyda-
vo įlektrinti minią, kad ji tik 
šauktų "valio" ir daug negal
votų. 

Kalbėdavo paprastai, su labai 
žymiu rokiškėnų tarmės at
spalviu, ir taip, kad net labai 
painius ekonominės politikos 
klausimus suprastų klausyto
jai ūkininkai. Tam tikslui jis 
naudodavo populiarius palygini
mus. Tik tie palyginimai jam 
būdavo ir nelaimė: jie dažnai 
nukreipdavo kalbos temą į 
smulkmenas, kurias jis pats 
vadindavo "digresijomis", arba 
"šuoliais į šalį". Pranešimai išei
davo ilgi, trukdavo apie 2-3 va
landas. 

Po pranešimo paprastai. bū
davo leidžiama iškelti įvairius 
klausimus, atsakymai į kuriuos 
irgi užtrukdavo mažiausiai va
landą ... Susirinkimai baigda
vosi paprastai , vėlai, visiems 
gerokai išvargus, bet jau tikrai 
niekas nesiskųsdavo, kad ne
gavo atsakymo bei paaiškinimo. 

Tūbelis pats dažnai skųsda
vosi tais savo "šuoliais į šalį" 
ir vis rengdavosi savo kalbą 
parašyti iš anksto ir paskaity
ti, kad raštas neleistų nukryp
ti. Tačiau nebūdavo laiko tam 

pasiryžimui įvykdyti... 
Vieną kartą, rengdamasis 

Tautininkų Sąjungos metiniam 
suvažiavimui Valstybės Teatre, 
kur dalyvavo delegatai iš visos 
Lietuvos, kur "būdavo daug sve
čių, pasiryžo savo pranešimą iš 
anksto suredaguoti. 

Bet nuo kokio antro ar tre
čio puslapio Tūbelis jau ati
traukė akis nuo rašto ir... ži
noma, vėl neišvengė nei "šuolių 
į šalį", nei pranešimo išsitęsimo 
į porą valandų. Po to, rodos, 
daugiau jau nei nebandė rašyti 
iš anksto... 

Tai buvo, žinoma, nenaudinga 
ypatybė. Toks kalbėjimo bū
das netinka politikos vadams, 
norintiems "hipnotizuoti mi
nias" ir jas paskui save aklai 
patraukti. Bet Tūbelis to nei 
nesiekė. Jo pranešimai buvo at
viras, neišpūstas dalykų išpa
sakosimas, o ne agitacija. 

— Nenorėkite, kad aš bū
čiau artistas, — kartais sa
kydavo jis tiems, kurie rūpin

davosi, kad ministerio pirmi
ninko pranešimuose nėra nei 
šešėlio to įspūdingumo, kurio 
buvo girdėti ne tik Hitlerio ar 
Musolinio, bet ir demokratiš
kiausių kraštų ministeriu vie
šuose pasirodymuose. — Jūs no
rit, kad aš būčiau populiarus, 
kaip koka filmų žvaigždė ... 
Bet jūs neužmirškit, kad aš esu 
ir finansų ministeris, o finansų 
ministeris niekad negali būti 
populiarus... Nėra ko ir steng
tis. 

Nieko nepadarysi, jis ūki
ninkas ... — kalbėdavosi kai 
kada tie, kurie būtų norėję dau
giau iškilmingumo ministerio 
pirmininko dažnuose viešose pa
sirodymuose. 

Jo prakalbos buvo nukreip
tos tiesiai į esmę, į gilumą, ir 
jis nesistengė, nenorėjo ir būtų 
nei nemokėjęs suteikti joms iš
viršinį puošnumą, įspūdingu
mą. Puošnumo, iškilmingumo 
ieškojimas jam atrodydavo ne
reikalinga tuštybė... 

KLAIDINGOS NUOMONĖS 
Apie Tubelį būdavo nemažai 

visiškai klaidingų nuomonių. Pa
vyzdžiui, dažnai būdavo galima 
išgirsti kalbant, kad Tūbelis ... 
neskaito lietuviškų laikraščių! 
Esą, vienintelis jo informacijų 
šaltinis yra tik Rygoje leidžia
mas rusiškas laikraštis "Se-
godnia". 

Teisybė, Tūbelis ir tą laik
raštį paskaitydavo ir dažnai ap
gailestaudavo, kad mūsų laik
raščiai neturi tokių apsukrių 
reporterių, kaip to laikraščio 
atstovas Kaune Oriečkinas. Ir 
tikrai, tas Oriečkinas buvo la
bai apsukrus, landus, dažnai 
vikriau suuosdavo žinias, negu 
mūsiškiai reporteriai. Gal mū
siškiai žurnalistai, kiek įžeisti 
to jiems nepalankaus palygini
mo, ir sudarė nuomonę, kad Tū
belis tik "Segodnia" teskaito ... 

Bet ištikrųjų būdavo kitaip. 

PARAMA, NAUDA IR GARBĖ ! 
Tai yra trys dalykai, dėl kurių patariama būti 
Lietuvių kalbos vadovo garbės prenumeratoriais 

1. Parama. 
Garbės prenumeratorius bus parėmęs vieną iŠ svar
biausių darbų, kurie dabar yra daromi mūsų tautos kul
tūrai apsaugoti. 

% 

2. Nauda. 
Garbės prenumeratorius gaus Lietuviu kalbos vadovą, 
išspausdintą ant geresnio popieriaus, gražesnį ir patva
resnį. 

m 

3. Garbė. 
Garbės prenumeratorių vardai, gražiai išspausdinti pa
čiame vadove, nuolat bus prieš visų mūsų kalbos bran-
gintojų akis. 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVO GARBĖS PRENUMERATO
RIUM BUS KIEKVIENAS, KAS TUOJAU NUSIŲS LEIDĖJŲ 
GENERALINIAM ĮGALIOTINIUI DEŠIMTĮ AR DAUGIAU 
DOLERIŲ, PARĘJįpDAMAS, KAD TAI VADOVUI PAR&MTI. 

Dešimts dolerių ištikrųjų yra tik nebrangi 
tokios knygos kaina! 

Siųskite mm adresu: 

Mr. J. Audėnas, 
14 Townsend St., Boston - Roxbury, Mass. 
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Kartais jis mūsų redaktorius 
pastatydavo į gana keblią pa
dėti, kai paaiškėdavo, kad ... 
Tūbelis lietuviškus laikraščius 
atidžiau skaito, negu... re
daktoriai, į kurių pareigas įeina 
sekti, kas kuriuose laikraščiuose 
rašoma. 

Būdavo, kurį rytą tetefonuoja 
Tūbelis į redakciją ir klausia: 

— Ar skaitėt, ką ten "prirei-
rėjo PANEVĖŽIO GARSAS, ar
ba ŽEMAIČIŲ PRIETELIUS ? 

Dažniausiai pasirodydavo, kad 
redaktorius nepasižiūrėjo, ką 
rašo mažieji provincijos laikraš
tėliai. O Tūbelis pasakoja, kad 
ten rašo taip ir taip, kad tai 
neteisingas dalyko nušvietimas, 
kad reikia tą klausimą tinka
mai išaiškinti... Ką gi, turi 
ir redaktorius susieškoti tą laik
raštėlį ir žiūrėti, kas gi ten 
yra ... Tas po to jau negalvo 
ja, kad Tūbelis lietuviškų laik
raščių neskaito... 

Tik kildavo klausimas — kada 
jis gali tai padaryti? 

Nedaugelis žinojo, kaip yra. 
Tūbelio darbo "diena" papras
tai neva baigdavosi apie ... 
1-2 valandą naktį. Kai daugu
mas valstybės įstaigų ir fabri
kų tarnautojų savo darbą baig
davo apie 2-3 valandą, Tūbelis 
tuo metu išeidavo dar tik iš 
Ministeriu Kabineto ne namo, 
o į Finansų Ministeriją. Ten už
trukdavo iki 5-6 valandos. Ne 
visada spėjęs papietauti, vykda
vo į Ministeriu Kabineto ar ki
tus posėdžius, specialius pasi
tarimus, kurie užtrukdavo iki 
10 ar net 12 valandos nakties. 
Po to, kada kiti jau skubėdavo 
namo, jis dar vykdavo į prezi
dentūrą aptarti visus reikalus 
su prezidentu. Ir tik apie 1-2 
valandą naktį atsirasdavo na
mie, kur išgėręs šaltos arbątos 
stiklą, guldavo į lovą. 

Ir štai čia prasidėdavo ... 
laikraščių skaitymas. Išsidėsty-
davo ant antklodės visus laik
raščius, didžiuosius ir mažuo
sius, visus peržiūrėdavo ir ką 
svarbesnio radęs paskaitydavo. 
Taip iki 4-5 valandos rytą. 

Numigęs kokį ketvertą va
landų, rytą dar baigdavo per
žiūrėti laikraščius, kiek būdavo 
nespėjęs, ir dar iš lovos telefonu 
jau siekdavo į įvairias ministe
rijas, ko nors pasiteirauti arba 
gana dažnai ir už ką nors pa
barti. 

Po keleto tokių telefoninių 
pasikalbėjimų čia pat išgerdavo 
stikl kavos su riekute duonos 
ir sūrio, keldavosi ir apie 10:30 
vykdavo į Ministeriu Kabineto 
kanceliariją. 

O gana dažnai dar prieš tai 
išsišaukdavo telefonu pas save 
ką nors iš atsakingųjų pareigu-

nų pasikalbėti kuriuo skubes
niu reikalu, ir kalbėdavosi reng
damasis, skusdamasis... ' 

Be abejo, daugumui "atrodė, 
kad ministeris pirmininkas gy
vena gana ištaigingai... Tik
rai, paskutiniu metu jis jau tu
rėjo gana dailų vieno buto re
prezentacinį namą, žinoma, ma
žesnį ir kuklesnį, negu visa eilė 
čia, Amerikoj gyvenančių eko
nomiškai stipriau stovinčių lie
tuvių. Bet faktiškai jo gyveni
mą prabangos atžvilgiu būtų bu
vę galima palyginti su ... stu
dento gyvenimu, o ne su minis
terio pirmininko. Namuose jis 
naudodavosi tik savo miegamu 
kambariu. Mažai miegodavo ir 
labai mažai tevalgydavo, tik 
daug rūkydavo ... Apsirengęs 
irgi būdavo visada labai kukliai. 
Jam nebūdavo laiko naudotis 
jokia prabanga, jokiomis pra
mogomis. 

žinoma, tas atsiliepė jo svei
katai, kuri visada buvo ne iš 
stipriausių. 

Kai kaa sakydavo, kad jo 
darbams, jo politikai daug įta
kos turinti žmona, kiti artimi 
žmonės... Ištikrųjų, tačiau, 
jis kaip tik buvo labai atsparus 
tokioms įtakoms ir kartais ka
tegoriškai pasakydavo, kad čia 
... ne moterų reikalas ir tiek! 
Didžiausias J. Tūbelienės rūpes
tis būdavo, kaip padaryti įta
kos, kad... jis bent pavalgytų 
žmoniškai, kad nors kiek re
guliariau sutvarkytų savo dar
bo laiką, 'kad pasiduotų gydy
tojo patikrinimams. 

Tačiau gydytoją Tūbelis pri
sileisdavo tik tada, kai jau tik
rai rimtas ir sunkiai bepaken-
čiamas negalavimas suimdavo, 
šiaip jau ir sirgdamas nesisa-
kydavo, kad jam negerai... 

Bene žymiausias "valstybinis** 
reikalas, kurį J. Tūbelienė, su 
kitų draugų pagalba Tūbeliui 
įkalbėjo, tai įsteigti Finansų 
Ministerijoj ministerio asmens 
sekretoriaus vietą. Vienas iš 
svarbiausių uždavinių tam sek
retoriui buvo — sutvarkyti 
taip, kad Tūbelis neturėtų per
daug ilgai užtrukti finansų mi
nisterijoj su visokiomis dele
gacijomis. 

Sekretorius V. Einoris viena 
metu džiaugėsi, kad jau beveik 
pripratinęs Tūbelį išeiti iš mi
nisterijos ir parvažiuoti pietų 
4 valandą, prieš vakarinius po
sėdžius. Bet, rodos, tas jo lai
mėj imas nelabai ilgai truko ..« 
Jis vis dažniau ir dažniau pra
dėjo savo lankytojus parsivežti 
į namus ir užkandžiaudamas 
tęsti pasitarimus ... 

Kad Tūbelis pagaliau dėl svef* 
katos turėjo iš pirmininko pa
reigų pasitraukti kaip tik sun
kiais laikais, ir kad jis užei
nant patiems sunkiausiems lai
kams ir iš gyvųjų tarpo pasi
traukė, svarbiausia priežastis, 
tur būt, buvo persidirbimas, ku
ris neleido pasirūpinti savo svei
kata. Jis klupo, kaip darbo auka. 
Darbo, kuris buvo skirtas ne 
sau asmeniškai, o Lietuvai. 

Gali būti įvairių nuomonii| 
apie tai, ar tas darbas visais 
atžvilgiais Lietuvai buvo tiek 
naudingas, kiek būtų buvę rei
kalinga, bet juk tą gi galima 
pasakyti apie kiekvieną poli
tikos veikėją... 

Vis dėlto kiekvienas infofsr 
muotas ir objektyvus Tūbelio 
darbų vertintojas pripažįsta, kad 
jis Lietuvai tarnavo su retai 
sutinkamu pasišventimu. Gali-. 
ma sutikti, kad jis neturėjo to, 
kas vadinama politiniu gudru
mu bei suktumu, bet užtat ne
ginčytina, kad jis Lietuvos gy
venimui vadovavo remdamasis 
sveiku protu ir sąžiningumu, 
kaip geras ūkininkas, kuris 
myli savo žemę. 

šie keli bruožai apie J;. Tll-
belio gyvenimą bei būdą nega
li visapusiškai apibūdinti jo 
asmens. Bet dešimtmečiui nuo 
jo mirties praėjus, tegul nors 
tais keliais bruožais bus at
skleista, koks buvo Juozas Tū
belis, ilgiausiai per nepriklau
somybės laiką buvęs Lietuvos 
ministeriu pirmininkių & 
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Štai kas dabar dedasi Lietuvoje! 
Tai yra is Lietuvos per geležinę uždangą atneštos žinios apie lietuvių trėmimus į Sibirą, — Tų žinių 
santrauka, oro paštu gauta iš Europos, buvo paskelbta DIRVOJE prieš du mėnesius. — Dabar spaus
diname pilną pranešimą apie 1948 metų trėmimus. Jo pradžia buvo DIRVOS 38-me numeryje. — Vė
liau bus rašoma apie ŠIAIS METAIS įvykusius trėmimus. — Žinios gautos per visai patikimas rankas. 
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Jau visą 48/49 metų žiemą 
sklido gandai, kad bus vežimai, 
jau keliskart buvo moblizuotos 
mašinos ir visi "aktyvistai". 
Bet tai buvo tik eilinis bolše-
viknis triukas gyventojų budru
mui susilpninti, nes žmonės ne
pajėgia kelis mėnesius pareng
tyje išbūti. Pagaliau, kovo 24 
- 27 dienomis prasidėjo trė
mimas. 

šis trėmimas daugiausia pa
lietė miestus ir miestelius, ypač 
Kauno miestą. 

šį kartą buvo ištremta Ir 
. daug žydų, kas sukėlė vi
soje Lietuvoje didelį nuste
bimą. 

Iš kaimų daugiausia nu
kentėjo tie, kurie gyvena 
arčiau Gudijos, nes Čia ru
sai sutraukė daug kariuo
menės ir mašinų Lietuvos 
gyventojams nepastebėjus 
Ir nesuspėjus pasislėpti. 

Per Gardiną Sapocknės plen
tu ta kariuomenė ir mašinos 
buvo netikėtai permesta į Lie
tuvą. Kituose rajonuose, kur 
žmonės pajuto mašinas koncen
truojant — spėjo išsislapstyti. 
Rusams padėtis buvo patoges
nė dar ir dėl to, kad kovo mė
nesį dar buvo labai daug sniego. 

Ypač nukentėjo Veisėjų, 
Kapčiamiesčio ir Lazdijų 
valse., kur. buvo iššluoti iš
tisi kaimai. 
įPriežastis ta, kad Veisėjuose 

Ir Lazdijuose yra labai daug, 
stribų, nes tuose miesteliuos© 
stovi stiprios rusų įgulos, šie 
stribai ir sudarė tas sąlygas, 
kad buvo iš čia ištremta daug 
daugiau, negu iš kitų valsčių. 
Garsūs visoje Lietuvoje Veisėjų 
stribai gyrėsi išvežę "virš pla
no" 20 šeimų. 

Sis trėmimas truko tris die
nas. žmonės buvo gaudomi ne 
tik rytais, bet ir dieną. Karei
viai, netikėtinumams sudaryti, 
dažnai suguldavo mašinose ant 

Per abi okupacijas Lietuvoj 
lolševikai jau įvykdė sep
tynerius masnius gyvento
jų trėmimus, neskaitant 
nuolat besitęsiančių kalinių 
trėmimo, kurie normaliai 
vykdomi kas mėnesį. 
Nėra davinių, kad trėmimai 

baigtųsi. Trėmimai siekė kiek
vieną Lietuvos kampelį, nors, 
dėl trūkumo priemonių ir gink
luotų pajėgų trėmimams vyk
dyti, jie buvo ruošiami įvairiais 
laiko tarpais. 

Trėmimams dažnia u s i a i 
naudojamos amerikoniškai 
transporto priemonės. 
Amerikiečių studebekeriai ir 

fordai, būdami gana patvarūs 
ir daug pranašesni už rusiškuo
sius zyzus, pasiekia, kad ir pur
vinais keliais, kiekvieną Lietu
vos užkampj. Geležinkelio sto
tyse tremiamieji pakraunami į 
amerikoniškuosius keturaši u s 
vagonus, kuriuos rusai papras
tai vadina "amerikankomis". 
Jais bolševikų pareigūnai daž
nai gąsdina pavergtuosi u s : 
"Znajes, Čto takaja ameri-
kanka". 

Trėmimai vykdomi nepapras
tu žiaurumu, neaplenkiant nei 
naujagimių, nei baigiančių sa
vo dienas senelių. 

Tremiant nesiremiama vals
tybinio saugumo sumeti
mais, bet turima tikslas 
pagrindinai sunaikinti pa
vergtas tautas. 

Jog tremiamieji negali būti 

grindų taip, kad iš tolo atrody
davo, jog mašinos tuščios va
žiuoja. Kada mašinos privažiuo
davo prie numatytos aukos na
mų, kareiviai iššokdavo ir žmo
nės nesuspėdavo pabėgti. Nema
ža vis dėlto pavyko pasislėpti. 
Pav., bolševikai stengėsi išvež
ti žmones iš šarkelių km., Sei
rijų valsč., bet per tris dienas 
jiems nepavyko ne vieno žmo
gaus pagauti. 

šį kartą bolševikai išgabeno 
daug žmonių, kurie patys 
tikrai negalėjo nė pagalvo
ti, kad juos gali vežti, kaip 
lygiai tai neatėjo j galvą 
nei jų kaimynams. 

Pav., MIZARAS, šaulėnų km., 
Leipalingio valsč., buvo aiškaus 
tarybinio nusistatymo ir netur
tingas žmogus. Jo sūnus tar
navo bolševikinėje kariuomenė
je, ir tėvas juo labai didžiavosi, 
laikydamas jį pavyzdžiu kitiems. 
Arba, sakysim, iš Leipalingio 
dvaro kumetyno buvo ištremtos 
trys kumečių šeimos: čereškie-
nė, Buakausko šeima ir Sukac
kienė su 5 mažais vaikais. 

Iš Veisėjų vl., čiuvonių km., 
buvo ištremtas Jurelionis, ku
ris jau 10 metų buvo išgulėjęs, 
nekeldamas iš lovos. 

Vienas vyras, nors visa pa
plentė buvo apstatyta sargy
bom, bandė šokti iš mašinos 
ties Vilaikių kaimu ir pasislėpti 
Cijūniškės miške, tačiau slapu
kai jį nušovė. 

Ešalonai stotyse išstovėdavo 
po tris dienas, kol žmonės buvo 
gaudomi, žmones išvežus, ma
šinos liko nedemobilizuotos dar 
ligi balandžio 20 dienos. Kiek 
vėliau paaiškėjo, kad 

š m. birželio mėnesį trėmi-
mai vėl buvo vykdomi. 
Per vieną mitingą 1949 me

tais Seirijų miestelio mokyto
jams bolševikai aiškino, jog 
trėmimai yra daromi todėl, kad 
Lietuvos "liaudis" prašo išvežti 
kolchozų santvarkos priešus. 

jokie valstybės priešai, aiškiau
siai įrodo, kad ir tokios iš
tremtos šeimos, kaip Bujanaus-
kienė su keturiais šešiais vai
kais iš Balbieriškio kaimo, Bal
bieriškio vl., Prienų apskr., iš
tremti 1946 metais vasario 16 
dieną per pirmąjį antrosios oku
pacijos masinį trėmimą šioje 
apylinkėje. Antras pavyzdys — 
Vitkauskienė su trim mažais 
vaikais iš Leipalingio, kurie 
buvo ištremti tuo pačiu laiku. 

Jei kam nors ir pavyksta dėl 
trėmimo vykdytojų "geraširdiš
kumo" susigriebti kiek nors 
maisto ar drabužių, tai 

jie nubuožinimo neišvengia j 

didesniuose surinkimo punk
tuose. Minėtų motinų — 
Bujanauskienės ir Vitkaus
kienės vaikams nebuvo leis
ta pasiimti nei kojinių, nors 
buvo stiprus žiemos šaltis. 
Tik Balbieriškio gerų žmo
nių pastangomis pavyko, 
apeinant sargybas, priduoti 
vaikučiams skudurų, kurie 
pridengė nuo sušalimo. 
Tremiamieji sugrūdami ankš

tai į vagonus, užkalamos durys 
ir apraizgomi spygliuotom vie
lom vagonų langeliai, žiemą 
kelionė būna lengvesnį ' 

bet vasarą silpnesnieji už
trokšta ir jų lavonai išme
tami iš vagonų. 
Daugiausia išmiršta šiuo eta

pu kūdikių. Pusiaukelėje vyrai 
nuo šeimų atskiriami. Netoli 

Maskvos ant vagonų durų už
kalami užrašai, kad lietuviai 
vyksta savanoriškai į... res
publiką. Dar savame krašte 
tremtiniai surūšiuojami pagal 
"pavojingumo" laipsnį. Patiem 
"pavojingiausiem" paskiriamos 
pačios blogiausios gyvenimo są
lygos. Visi, pasiekę jų ištrėmi
mo vietas, buvo 

priversti pasirašyti, kad jie 
išvyko savanoriškai, ir kar
tu išduoti dokumentai, nu-
irodą jų "savanorišką" išsi-
trėmimą" dešimčiai metų, 
per kuriuos jie neturi teisės 
be MVD žinios iš paskirtos 
vietovės pasijudinti. Už at
sisakiusius dėti parašus ant 
panašių blankų, buvo pri
versti pasirašyti kiti. 
Neretai paskutinį kelio galą 

iki 200 kilometrų tremtiniams 
tenka įveikti pėstiem, brendant 
per gilų sniegą. Visi apgyvendi
nami dažniausiai pačių pasi
dirbtuose lentiniuose barakuo
se, kuriuose reikia pakelti ne
įprastą mūsų krašto žmonėm 
60 laipsnių (119 F) šaltį. Kiek
viename barake talpinama iki 
šimto asmenų. Juose nėra jokių 
pertvarų. Kitose vietovėse iš
tremtieji apgyvendinami mažose 
trobelėse, kuriose talpinama po 
dvidešimts asmenų. Gyvenimo 
sąlygos sukurtos tokios, kad 
paskubintų ištremtųjų sunaiki
nimą. 

Tremtiniai nuo 15 iki 85 
metų privalo dirbti pačius 
sunkiausius fizinius darbus. 
Moterims nedaroma jokio 
skirtumo. Jei pasitaikydavo, 
kad tremiamoji būdavo nėš
čia, tai ji nuo darbo nebuvo 
atleidžiama iki gimdymo 
dienos, nuolat prižiūrėtojų 
plakama ir raginama: "Sko-
rė j robotat... nesdochneš, 
litovskaja sobaka.. 

Jokia medicinos priežiūra ad
ministracija dažniausiai nesirū
pina. Laimė tiems lageriams, 
kuriuose atsiranda tremtinių, 
nusimanančių medicinos klausi
mais. 

Darbovietė nuo gyvenamo
sios vietos kartais siekia 
ligi 20 kilometrų. 
Pasitaiko atvejų, kad iš dar

bo grįždami nuvargę darbinin
kai pūgų metu pasiklysta ir 
pasilieka amžinai miegoti šiau
rėje, palikdami vaikučius, ver
kiančius duonos. 

Darbas dažniausiai būna miš
kuose — miškai kertami ir pa
ruošiami plukdyti į Sovietų Są
jungos pramonės centrus. Ne
maža lietuvių dirba Donbaso ir 
Vorkutos kasyklose. Darbo są
lygos yra nepaprastai blogos. 
Vienas Lietuvos partizanas 1944 
metais buvęs vokiečių pagautas 
į kariuomenę, dalyvavęs di
džiuose mūšiuose Rytprūsiuose, 
pakliuvęs Vengrijoje rusams į 
nelaisvę ir ištremtas į Domba-
so kasyklas, "turėjo progos" 
savu kailiu patirti Dombaso 
vergų padėtį. Jam po metų lai

ko pavyko iš ten su aštuoniais 
lietuviais ir dviem estais pa
bėgti. Jis pasakoja: 

—- Dirbantieji kasyklose 
pas bolševikus labiau kren
ta, negu kad mūsų krisdavo 
didžiausiuose mūšiuose Ryt
prūsių žemėje. 

Žiūrėk, tai lynas nutrūko, tai 
vagonėliai susidūrė, sutrindami 
keletą darbininkų, tai sprogdini
mo užtaisas buvęs per stiprus, 
pareikalaudamas kelių gyvybių. 
Gaisrai, užgriuvimai — tai be
veik kasdieniniai reiškiniai... 
Viską daro rusiškas apsileidi
mas ir nevertinimas žmogaus 
gyvybės. 

Darbo * normos dif^ttfttleifts 
yra labai didelės. Jų neišpil-
džiusieji negauna nustatytos 
maisto normos, kartu sumažina
mas uždarbis. Nustatytą nor
mą gali išpildyti tik fiziškai 
stiprūs vyrai, kurie sugeba per 
dieną užsidirbti vieną kilogra
mą duonos. Tie katorgininkai, 
kurie yra išaugę bolševikinės 
Rusijos prieglobstyje, netiki 
laisvų tautų žmonėms, kai šie 
pradeda pasakoti, kad nepri
klausomybės laikais per dieną 
buvo galima daugiau uždirbti, 
negu kilogramą duonos. 

Atlyginimas už darbą 200-
300 rublių mėnesiui, už ku
riuos galima nusipirkti ki
birą bulvių ir keletą kilo
gramų duonos. 

Stovyklose vyrauja badas. Kai 
dar nebuvo panaikinta korte
lių sistema, badu daug mirė 
vaikų ir senelių, nes jie kortelių 
negaudavo. "Kas nedirba, tas 
nevalgo", — vyravo bolševiki
nis posakis. 

Sunkiausi metai ištremtie- * 
siems buvo 1942 ir 1943, 
kuriais jie gaudavę dienai 
tik saują miltų ar saują 
avižų, ką sumaišę su snie
gu jie kepdavo ant kas
tuvų. 
Badas žmones paverčia vi

siškai gyvuliais. Kai ant šiukš
lynų administracijos pareigūnai 
išpildavo šiukšles, kildavo peš
tynės dėl silkės galvos ar kau
lų, kuriuos sutrynę į miltus iš
tremtieji virdavo sriubą. La
geriuose buvo nuskinamos ir 
suvalgomos visos žolės. Tremtinė 
N. pasakoja apie badu mirusį 
nuo Kaišiadorių senuką. Ji ėju
si iš darbo per mišką ir išgirdusi 
pakelėj kaž ką dejuojant. Nusi
gandusi ir norėjusi bėgti, bet 
išgirdusi šaukiant lietuviškai: 
"Eikš, vaikeli, padėk man, aš 
mirštu badu." Po krūmokšniais 
ji pamačiusi nušlijusį senelį, 
kuris dar bandė gelbėti savo 
gyvybę, raudamas drebančiom 
rankom žoles. Ji nieko seneliui 
negalėjusi padėti, išskyrus aša
rų. 

Kita tremtinė giriasi "pralo-
bus", nes pavasarį pasisodinusi 
pusantro šimto bulvių. Kai jos 
užaugs, ji tikisi ir kitiems padė
ti. Neretai tremtinės rašydamos 
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laiškus savo artimiesiems tė
vynėje, neprašo nei riebalų, nei 
duonos atsiųsti? o tik to* ką 
kiaulės ėda. 

Panaši padėtis buvusi ir su 
apsirengimu bei apavu. Iš Kau
no ištremta "MAISTO" fabriko 
darbininkė skundžiai, kad 

ji būtų laimingiausias žmo
gus pasaulyje, jei ant savo 
kūno turėtų nors vienus 
baltinius. 

Susidėvėjus tiems drabu
žiams, kuriais jie ištremti, nau-
kurie atstoja ir baltinius ir 
jus siuvasi iš trąšinių maišų, 
viršutinius darbo rūbus. 

Nepakeliamos darbo sąlygos, 
badas ir epidemijos naikino la
gerio sąstatus masėm. Kiek
vieną dieną 

iš pakabintų prie lagerio 
durų juodų lentų, su kreida 
Išrašytom vergų pavardėm, 
administracijos pareigūnai 
pirštu ištrindavo katorgi
ninkus iš gyvųjų tarpo. 
Mirusiųjų lavonus apžarsty-

davo čia pat netoli lagerio ar 
darbovietės sniege. Aukščiau 
minėta Bujanauskienė katorgą 
išlaikė tik šešis mėnesius. Vai
kučiai pasiliko vieni, kuriuos 
dažnai reikdavo kitiems trem
tiniams verkšlenančius atitrauk
ti nuo po langais supilto moti
nos kapo, kai jie išbadėję ten 
prašydavo valgyti. « 

Daug ištremtųjų paskęsdavo 
pavasarį užtvinusiose upėse, 
ruošdami miško medžiagą pluk
dyti. 

Previlegijuotą padėtį lage
ryje turi rusai. 

Jie yra palaikomi emvedistų 
prižiūrėtojų, kurie yra išimti
nai rusai. Rusų yra dauguma. 
Jie neretai susitarę atima iš 
pabaltiečių iš tėvynės atsiųstus 
pinigus ar už juos įsigytas pre
kes. Rusai šitiems apvogimams 
dažnai vartoja peilius, ko kitų 
tautybių tremtiniai neturi tei
sės turėti. Jie daugiausia yra 
kriminaliniai nusikaltėliai, einą 
per gyvenimą, kaip tikri Stalino 
sūnūs, be jokio moralinio ba
lasto. Lietuvių ir kitų pabaltie
čių tarpusavio solidarumas, pa
siaukojimas, ir geraširdišku
mas stebina kitų pavergtų tau
tų atstovus. Kitiems nesupran
tama, kai mūsiškiai, gavę iš 
namų siuntinius, dalinasi pas
kutiniais trupiniais, visi kartu 
kovodami su nuolat grasančia 
bado šmėkla. Du kartu per mė
nesį darboviečių kooperatyvuo
se pasirodydavo maisto produk
tų. Visi produktai buvo išper-
kam per vieną dieną, o po to ko
operatyvai stovėdavo uždaryti. 
Ir čia kooperatyvų vedėjai ru
sai palaikydavo savo tautiečius, 
padėdami jiems įsigyti dides
nius prekių kiekius. 

Lietuviai nepamiršta savo 
laisvės ir tremtyje. Kankinami 
tėvynės ilgesio tremtyje 1947 
m. buvo pradėję leisti laikraštė
lį "TĖVYNĖS ILGESYS". MVD 
organai leidėjus sugavo ir iš
trėmė dar giliau į Sibirą per du 
tūkstančius kilometrų. Lietuviai 
Sibire vieninteliai atsisakė daly
vauti buvusiuose rinkimuose. 
Už tai teko apmokėti kankini
mais ir kelių dienų badu. 

Yra užfiksuoti trys atsitiki
mai, kada 

MVD pareigūnai vidurnaktį 
apliejo barakus benzinu ir 
uždegė, kuriuose išvargę po 
vergiškų dienos darbų, ilsė
josi po 100 "pavojingiau
sių" katorgininkų. Iš gaisrų 
pavyko išsprukti tik 30 % 
vergų. 
Tremtiniams yra pasitaikę 

Sibire ir kitose vietovėse su
rasti buvusių cerkvių pėdsakus. 
Jose dabar buvo įrengta pasi
linksminimo ir paleistuvavimo 
vietos. Besilinksminantieji už 
buvusio altoriaus atlieka savo 
gamtinius reikalus. 

Jei šiandien operuojama iš
tremtųjų skaičiais, tai 41-jų 
metų trėmimo skaičių reikia 
dvidešimts kartų padidinti. 

1938 m. Salt Lake mieste bu
vo sušaudytas tūlas žmogžudys. 
Kalėjimo gydytojas preš egze
kuciją kaliniui riešuose pritvir
tino tam tikrus laidus, kurių 
pagalba padarė kardiogramą. 
Nors žudomasis atrodė' ramus, 
bet jo pulsas plakė 180 kartų 
per minutę. Gydytojas mano, 
kad jei ne kulipkos, tai širdies 
smūgis būtų žmogų užmušęs,, 
nes paprastai pulsas neviršija 
120 kartų į minutę. 

Širdis sustojo plakusi 15,6 
sekundžių po sušaudymo. 

Vienas prancūzų sporto žur
nalas ištyrė, kad futbolininkai 
per vienerias rungtynes nustoja 
3 kg svorio. Tiek pat "numeta" 
ir vartininkas (matyt, jaudin
damasis). Po 24 valandų žaidė
jai atgauna savo seną svorį. 

* * 
* 

šv. Pranciškaus Saleziečio 
bažnyčia Cincinnati mie s t e 
(Ohio) turi didžiausią Ameriko
je — 35.000 svarų — varpą. 
1896 m. kurį laiką juo skam
binta, bet vėliau nustota, ir 
dabar varpas nebenaudojamas. 
Mat, nuo varpo garso byra 
apylinkės namų langai. 

* 
žemės riešutai (žemėpupė, 

"fistaška", angl. peanut) kili
mo yra iš Brazilijos. Jie buvę 
žinomi 250 metų prieš Kristų. 

* * 
* 

Amerikos pasiuntinybės rfej 
mai Bagdade, Irake, yra tiksli 
Washingtono Baltųjų rūmų ko
pija, tik kiek sumažinta. 

Garsios JAV karo akademijos 
Westpoint, N.Y. "teritorijoj" 
yra nukarusi uola, vadinama 
"Kissing Rock" (bučkių uola). 
Tikima, kad pro ją einąs ka
riūnas su mergaite bus su
traiškyti tos uolos, jeigu juodu 
šitoj vietoj nepasibučiuos... 

JAV įstatymų knygos^ yra 
2.500.000 įstatymų, išleistų vals
tybės, valstijų ir atskirų mies
tų, Tiek įstatymų neturi nei 
viena kita .pasaulio šalis. 

Mississippi valstija iki šios 
dienos neratifikavo konstituci
jos papildymo, kuriuo išlaisvi
nami negrai. 

* * 

Salt Lake City Utah, su susi
siekimo nelaimėmis kovoja, tarp 
kitko, ir šitokia priemone: 
"laimingomis" dienomis miesto 
valdybė rūmų stiebe kabo bal
ta vėliava, kam žuvus auto ka
tastrofoj — juoda. 

# * 

Sidabrinės Amerikos mone
tos turi 90% sidabro ir 10% 
vario. 
e "" ' l" n^" 1" 1 1  

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

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

Chicago, 111. 
" - -

ŠĮMET ATVYKUSIEJI  
kreipdamiesi f DIRVĄ prenumeratos ar kitais 
reikalais, būkite malonūs, neužmirškite pažymėti, 

kada ir kokiu laivu 
atvykote, nurodant atvykimo mėnesį ir dieną. 

Tuo palengvinsite mums 
telikti Tamstų pageidavimus ir susilauksite patys 

greitesnio patarnavimo. 

J U i ū  !  

TIKRAI 
Automamatiška! 

Ar |>agalvojate kada, koks nuostabus patogumas yra tu
rėti užtikrintą automatišką virtuvf? 

Mes kalbame apie modernią elektrinę virtuvę, žinoma 
su automatiška laiko ir temperatūros kontrole. 

Ta graži moderni virtuvė verda per vielą, tiesoginiu 
šildymu. Jūs paprastai dedate maistą į židinį ir nusta
tote automatinę kontrolę laikui ir temperatūrai. Kai grį
šite, Jūsų maistas bus išviręs ir lauks Jūsų •— skanus, 
užtikrintai pagamintas! 

Dėl tikrumo, švaros ir taupumo—^ įsigykite modernią 
elektrinę virtuvę. Atsiminkit -s— 
mūsų aptarnaujamame plote jau 
yra vartojama per penkiasde
šimtis tūkstančių elektrinių vir
tuvių. 

O F  cotmsf 
/rS£tfCfR/CJ 

A L W A Y S  A T  Y  O  U  R  
I N  T H E  B E S T  L O C A T I O N  I N  T H E  N A T I O N  

KLAUSYKIT 'TEN OCLOCK TUNES* 
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDĖS 

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

-•.F. V' -

III. KELIONĖJE IR TREMTYJE 



D I R V A 

MAISTO PARODA IR KONCERTAI 

Nuo lapkričio 10 iki 18 dienos, iš
skyrus sekmadienį, Clevelando Pub
lic Hall bus MAISTO PARODA. 
Drauge bus ir butų įrengimo paro
da. šalia^ parodos kiekvieną popietį 
ten bus 85 uniformuotų merginų 
choro koncertai. Tas choras jau yra 
žinomas iš radijo programų. Choro 
dalyvės yra buvusios kariuomenes 
pagalbinėje tarnyboje ir į šį chorą 
susirinkusios iš įvairių šio krašto 
vietų. 

Tai bus 61-moji tokia paroda Cle-
velande. Pereitais metais ją aplankė 
116,000 clevelandiečių. 

rip/LlHKESE 
tynęs tarp Don Eagle i* ,Fred von 
Schacht. Clevelandietf s lenkas St. 
Radwin imsis su J. Linorell it- Steu-
benville, Ohio. Dar bus keletas ir 
kitų imtynllj. 

Bilietai ir vfetų užsakymas pas 
Richmah Brothers, 736 Euclid Ave., 
MAin 0978 ir Central Armory, PRos-
pect 4121. Rezervuotos vietos $2.40 
ir 1.80. Jėjimas $1.20. Durys atdaros 
7:00 vai. vak. Pirmų imtynių pra
džia 8:30. 

HIPPODROME 
Nuo ateinančio trečiadienio, spalių 

19 dienos, šiame teatre rodoma Al
fredo Hitchcock spalvota filmą "Un
der 'Capri corn", kurioje dalyvauja 
Ingrid Bergman, Joseph Gotten ir 
Michael Wilding. Tai yra filmą iš 
Australijos gyvenimo apie 1831 me
tus, kada Australija buvo tik Britų 
kolonija ir kraštas kūrėsi žymia da
limi jėgomis nubaustųjų, kurie at
likę bausmę galėjo tapti krašto pi
liečiais. Filmoje vaizduojamas ro
manas vieuo tokio buvusio kalinio, 
jo žmonos Ir ją įsimylėjusio jauno 
airio. 

RKO KEITH S 105th 
Nuo spalių 12 iki spalių 18 dienos 

rodoma įdomi filmą "Mighty Joe 
Young". 

PALYGINĘ TAŠKAS TAšKAN matysit KODĖL 
MONCRSEF ŠILDYMĄ pasirenka 
Clevelando namu statytojai (iAS—OIL—COAL 

CENTRAL ARMORY 
Spalių 18 d., antradienį, Central 

Armory imtynių vakare specialus 
numeris bus imtynės su 300 svarų 
lokiu. Kas liks nenugalėtas, tas rung
sis su Jack Steele. Pagrindinės im-

"Society Plan" 
Jums padeda taupyti! 
Ateikit. Susipažinkit- su 3 laipsnių 
planu, kaip sudaryti Jusų taupymo 
sąskaitą, arba pareikalaukit raštu 

"Knygelei 

iiaiškinančios apie šį asme
nišką patarnavimą. 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

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

Garždų, Kretingos ap. . 
Jankauskaitės Julijona ir jo# sisuo 

Maskaliūnienė Zuzana. 
Jankauskienė, buvo ištekėjusi už 

Juozo Jankausko, dabar našlė 
Jurgelaitienė-Zaicikienė Lina, is Pi-

lionos km., ir jos sesuo Fridritz-
Zaicikė Milė 

Jušinskaitė Marija, iŠ $oi»an*vo km., 
Krosnos vl., Marijampolės ftp. 

Kastanavičienė 
Kazakevičiūtė Ona, iš Jučionitj km., 

Pivašiūnų par. 
Kijauskienė-Bakšinskaitč Uršulė, iš 

Pajevonio vl., Vilkaviškio ap. 
Madis (Matusevičius) Domininkas, iš 

Juknėnų km., "Tauragnų vl. 
Maldanis Vaclovas, iš Bundžių km., 

Pivašiūnų par., Butrimonių yl. 
Maniušis Povilas, iš Juknėnų km., 

Tauragnų vl, 

Nemokama vieta automobiliui pa
statyt Jums esant banke, tuojau už 
namų, 127 Public Square. 

Federal Deposit Insurance *Corp. 
narys. 

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

5bį"#K 
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MAY COMPANY ^ŠVENČIA 
AUKSINĮ JUBILIEJŲ 

Maskaliūnienė - Jankauskaitė Zuzaną, 
ir jos sesuo Julijona 

Matjošaitis Jonas, iš Butrimų km., 
Eržvilko vl., Tauragės ap. 

Matusevičius (Madis) Domininkas, iš 
Juknėnų km., Tauragnų vl. 

Meidus iš Juknėnų km., Tauragės 
vl. y 

Mureika Antanas, iš AkeŽh| km., 
šakių Valį 

Rinkevičius iš Grabavos km., Griška
būdžio par., šakių ap. 

Sadauskas Juozas, iš Gražiškių km., 
Griškabūdžio par., Šakių ap. 

Schulz Adolph, iš Jurbarko 
Siedlickas Antanas, Vaclovas ir Vla

dislovas, iš Vepriu- dvaro ir vai., 
Ukmergės ap. 

Siugždinis Juozas ir jo duktė Šiugž-
dinytė Marija, iš Patamulšelio km., 
Kauno ap. 

St«kewage-Gudaitytė Petrė ir br#» 
lis Gadaitis Jotim, gyveno Middle-
port, Pa. 

Stašaitytė Juzė, iš Velykūmj km., 
Leliūnų vl., Utenos ap. 

Urbutis Pranas, iš Kuturių km., Jur
barko vai. 

Urbutytė-Voverienė Monika, iš Ku
turių km., Jurbarko vl. 

Valaitis Juozas, iš Tabakines kitu, 
Šakių ap., gyv. Ansonia 

Valenta Mikas, iš Giraičių kai.; Liud
vinavo vl., Marijampolės ap. 

Virbašytė-Bagdanavičienė Konstanci
ja fr vyras Bagdanavičilla Jus
tinas 

Voverienė-Urbutytė Monika, iš Ku-
turų km., Jurbarko vai. 

Zaicikės, ištek. Jurgelaitienė Lina ir 
Fridritz Milė, iŠ Pilionos km, 

Ižiburienė-Čižauskienė Adelė 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

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

50 m. sukaktuvinis išpardavimas 

Koks VII1VAS! 
Koks GERUMAS! 

tos mano 
NAUJOS gaso virtuvės! 

» <0 V 0 © 

% 

"Mano virtuve nebuvo sena — bet kai pamačiau 
NAUJUS modelius, supratau, ko man trūksta!" 

Nap j i amžini degikliai — kurie niekad ne
susidėvi — yra kaip tik tas, ko norit. Ne

užsikemša, nerūdija, lengva valyti, jie vi
sada duoda šilumą, kokios norit. Jūs vieną 

v patiekalą užvirinat per akimirką — be
matant verda ir kitas. Jūs taupote kurą, 

-nes gasas duoda pilną šilumf, nelaukiant 
įkaitimo. t 

Kepant turėsite vėsią virtuvę, nes kai-
tintuvė yra gerai izoliuota. Oro cirkulia
cija jums užtikrina vienodą kepimą bet 
kurioje kaitintuvės vietoje. Gal jums pa
tiktų kontrolinis kaitintuvės laikrodis, ku
ris pradeda . .. kepina ... ir auatabdo au» 

tomatiškai be jokio rūpčscio ii jūsų pusės, 
įla galite turėti ir jį! 

Jūs kepsite visokius kepsnius be joko 
dūmų pėdsako — naujose gaso virtuvėse 
riebalų dūmai ištraukiami lauk iš kaitina
mos erdvės. Jums norėsis šutinti,viską! 

Taip, naujos gaso virtuvės turi daly
kų, kurių jūs norėsite turėti pas save. 

Pasižiūrėkit į paskutines gaso virtuves 
artimiausioje krautuvėje ar gaso bendroves 
parodiniame kambaryje. Jšsirinkit, kokia 
jums geriausiai tinka. Jūs pasakysit, kaip 
ir kitos: 'Toks virimas! Toks gerumas 
'tos mano naujos gaso virtuves!" 

Visiems clęvelandiečiams gerai pa
žįstama May Company šiuo metu 
švenčia savo auksinį jubiliejų. Ji bu
vo įsteigta 1899 metais. Jos steigė
jas David May jau yra miręs. 

Kai £,i bendrovė buvo įsteigta, ji 
turėjo tik 50 tarnautojų. Ir Cleve-
laride tada buvo 375,000 gyventoju. 
Dabar Clevelande gyventojų yra 
1,300,000, o May Co. tarnautojų — 
4,000. Prekybos ploto ji pradžioje 
užėmė 73,000 kvadr. pėdų, o dabar 
daugiau kaip 1,000,000 kvadr. pėdų. 
Kalė&ų laikotarpiui tarnautojų skai
čius pakyla iki 6,000. žodžiu sakant, 
ši prekybos imonė, palyginti, daug 
smarkiau išaugo už patį Cleveland^. 

Dabartinis bendrovės vyriausias 
vadovas yra Sam Rosenberg, kuris 
pradėjo dia dirbti 1938 metais. 

g^EAST OHIO GAS 
J  <  '  .  *-
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PAIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OF 

s LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Andruškevičiug Juozas, iš Laumenu 
km., Aukšt. Panemunės vai. 

Bagdanavičius Justinas, vedęs Kons
tanciją Virbašytę ' j 

Bagdžius Motiejus, iš Sundžif} km., 
Butrimonių vl., Pivašiūnų par. 

Bagdžiutė Petronelė, iš Bundžių km., 
Butrimonių vl., Pivašiūnų par. 

Bakšinskaitė - Kijauskienė, i& Paje
vonio vl., Vilkaviškio ap. 

Balsys Jonas, iš Butkiškių km,, Gris-! 

kabūdžio par., šakių ap. # { 
Botyriutė Magdė, iš Padovinio km.,! 

Liudvinavo yl-j Marijampolės ap. Į 
Chmieliauskas Jonas, Juozas ir Mo- į 

tiejus, Grinkiškiu km., Alytaus 
ap., (buv. Kalvarijos) 

Čižauskaitė - Žiburienė Adelė 
Dobi y te (Doblis) - Izilienė Barbora 

ir vyras Iželis Pranciškus, abu 
iš Gargždų, Kretingos ap. 

DJagašius, našlė Juozo Dragafiaus, 
kuris buvo kilęs iš Angininkų km., 
Alytaus (buv. Kalvarijos) ap. 

Fridritz-Zaicikė Milė ir jos sesuo 
Jurgelaitienė-ZaicikieijS Lina, iš Pi-
lionės km. # 

Gešnauskas Jonas ir Gešnaųskienė 
Barbora 

Gudaitis Jonas, sūnus Petro, gyveno 
. Middleport, Pa. 

Gudaitis Jonas ir sesuo Stankewage 
Petrė, gyveno Middleport, Pa. 

Gudaitytė - Stankewage Petrė ir 
brolis Gudaitis Jonas, gyveno Mid
dleport, Pa. 

įGudeliauskas Adomas, iš Lielionių 
. fvienk., Stakliškių vl., Alytaus ap. 
JUelienė - Doblytė (Doblis) Barbora 

ir vyras Iželis Pranciškus, abu iš 

MOTERIMS 1.99 
Rayon apatiniai 

1.29 
Dirbtinio šilko daugiakvol-
džiai apatiniai sijonai, su 
mezginių apvadais. Ypatin
gos vertėm. Bali i, rausvi, mė
lyni. Maži, vidutiniai ir di
deli. 

Tfcc May Co's BuoimnH 
Lingerie 

PIRMARŪŠIAI 
Merg. plastiniai 
LIETPALČIAI 

97c 
Skaidri plastika, gražių pas
telinių atspalvių, galima ne* 
šioti sujuosus ar palaidai. 
Su prisegamu gobtuvu. Jvai-
rių spalvų. Dydžiai nuo 7 
iki 14. 

The May Co's Basement 
Girl's Wear 

Vyriški 1.69 vert. 
Darbo marškiniai 

Moteriški 2.98 
Namų apsiaustai 

].94 
li priekio užtraukiami, pil
no ilgio naminiai apsiaustai, 
naujų raštų, dviem atspal
viais spausdinti. 

Dydžiai 12 - 20. 

The May Co's Basement 
Housecoats 

1.00 
Unijos darbo, sanforizuoti* 
iarbiniai marškiniai su dviem 
kišenėm. Pilno kirpimo, su
stiprinti įtempimo vietose. 
Dydžiai nuo 1.4^ iki 17. 
Vyriški 1.98 sanforizuoti* , 
"Dennin Dungarees" Su
tvirtinta apykaklė, užsega
ma. Dydžiai 

29 42 1.59 
* I)idž. išsitempimas 1% 
The May Co's Basement 

Men's Clothings 

V y risk. 29 c. ©last. 

KOJINĖS 

1 gc pr. 
Dirbtini© Šilko" ir medvilflSs 
kojinės ' su elastiškais rie
šais, visokių spalvų Visos 
pirmos rūšies. Dpišifti nuo 
10 iki 12. " 

The May Co's Basement 
Men's Furnishings 

Merg. Reg. 1.95 
Cotton Bliuzes 

97c 
Visokių gražių stilių, paste
linių spalvų ar baltos, su 
patraukliais apvadais. Dy
džiai nuo 7 iki 14. 

The May Co's Basement 
Girl's Wear 

Vaik. 1.19 "E-Z" 
APATINIAI 

79' 
Gelsvos spalvos, trumpomis 
rankovėmis, be kelnienų. Vie
nos ar dviejų dalių Dy
džiai nuo 4 iki 11 Visos 
pirmos rūšies. 

Thė May Co's Basement 
Knit Ui 

Vyr. 59 - 79 c. 
f KALBINIAI 

48c ea. 
° Plačiadiržės kelnaitlft, , 
° Atletiniai marškiniai 
° šukuotos medviln. kelnaitės 
Gerai padarytos, pirmos rū
šies, Boksininkams bei risti-
kams kelnaitės, dydžiai 30 -
44. Atletiniai marškiniai, dy

džiai 36 - 46. Trumpos apa-
itinės — mažos, vidutinės ir 
lidelės. 

,, Tk# May Co's Basemant 
JMen's Furnishing® 
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D I R V A  

SWUNKESE 
DIRVOS VAKARAS 

jau tik už savaites, sekmadienį, 
spalių 23 dieną, Lietuvių Salė
je, 6835 Superior Ave. 

parengimuose tokių dalykų čia 
dar nesame turėję. 

Programom pradžia 6:00 vai. 
vak. Bilietų galima gauti DIR
VOS redakcijoj ir prie įėjimo. šalia jau minėtų LIETUVOS 

VAIZDŲ (V. Belecko filmos iš . , . aA D 
T . 4 \ . , „. j Bilietu kaina 90 c. Po progra-
Lietuvos), programoje bus BA- . 0 An , v . . . . . 
LETO VAIZDELIAI — "Par-lm°S' a,P1f ?? v a L  s°į"ai> 1 k u _  

tizano sapnas" ir "Susitikimas". 
Atliks Lietuvos Operos baleto 
šokėjas Jaunutis Puodžiūnas ir 
išraiškos šokių šokėja Rudaity-
tė. Be to, dar atskira čoki ren
gia M. Gedgaudaitė, ši progra
mos d^flis bus tikra naujiena 
Clevelande, nes lietuviškuose 

M U S I C  H A L L  
"Cleveland 500" 

6 OPEREČIŲ FESTIVALIS 

NITO ANTRAD. SPALIŲ 18 iki 23 

Vagabond King 
Dalyvauja 

ANNAMARIE DICKEY 
Metr. Operos žvagžde, ir 

Edward Itockęr 
Muzika RUDOLPH FRIML 

Dabar vaidina 

Song of Norway 
Bilietai pas Burrows 

419 Euclid Ave 

HEIGHTS TICKETS AGENT 
13210 Cedar at Lee 

Antrad., Trečiad.. Ketvirtad., 
3.60,—-3.00, 2.40, 1.80, 1.20, tax incl. 

{skaitant mokesčius 

Penktad., šeštad., Sekmad., 
3.90, 3.60, 3.00, 2.40, 1.80, tax inch 

įskaitant mokesčius \ 

NAUJI NAMĄI! 
Geri pirkiniai, 

ypatingai ant Neff Rd., 
prie naujosios parapijos. 

1 7 9 2 3  N e f f  Rd. 
19871 Meredith Ave. 

20500 S. Lake Shore Bl. 
Šaukite Mr. STREKAL, 

Wickliffe 997, 
arba IV 3348 

riuos kaina 50 c. šokiams gros 
jaunimo mėgiamas Sonny Mi
chael's orkestras. 

Apatinėje salėje veiks virtuve 
ir bufietas. 

'KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuve 

1463 Addison Rd. 
(Wade Park kampas) 

Savininkas 
Kazys Ivanauskas, 

lietuvis — naujakuris 

JAU TURIME ALT SĄJUNOS 
SKYRIŲ 

Pereitą pirmadienį pagaliau 
ir Clevelande j vyko ilgai ir jau 
net nekantriai lauktas Ameri
kos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
skyriaus steigiamasis susirinki
mas. Gaila, kad jis buvo sušauk
tas pirmadienį, nes visa eilė 
norėjusių dalyvauti begalėjo at
vykti. 

Po paaiškinimų, priėmus for
malų nutarimą steigti ALTS 
skyrių, buvo perskaitytas labai 
nuoširdus ir klausytojus net su
jaudinęs ALTS pirmininko A. 
Olio sveikinimas. Po to atlikti 
skyriaus reorganizacijos - steigi
mo formalumai ir išrinkta val
dyba, kurią sudaro: pirm. — 
St. Nasvytis, vicepirm.— K.S. 
Karpius, sekretorius — Juozas 
Leimonas, iždininkė — J. Sa
lasevičienė, iždo globėja — 
Mudrauskienė. 

Delegatais j konjrreaa New 
Yorke paskirti dr. S. Tamošaitis 
ir J. Salasevičienė, nors iš narų 
tarpo bus ir daugiau j kongresą 
vykstančių. 

Nutarta kongresui siųsti auką 
nuo skyriaus — $50.-

Po to tartasi apie Dailės Pa
rodos bilietų platinimą. Daugu
mas nariu čia pat nupirko arba 
paėmė platinti bent po vieną 
bilietų knygelę. Kadangi bilie
tų platinimui vadovauti yra ap
siėmusi Tremtinių Draugijos va
dovybė ir ta pavedusi Kultūros 
Komisijai, tai numatyti asme
nys, kurie susisieks su ta Ko
misija, perduos bilietus ir rū
pinsis talkininkauti tam pla
tinimui. 

Kitas Susirinkimas auftiato-
mas netrukus po kongreso, lap
kričio mėnesį. 

Asmenys, kurte* nori dalyvau
ti ALT Sąjungos skyriaus vei 
kime, prašome pranešti valdy
bai savo adresus. Tai padary
ti galima adresuojant praneši
mą per DIRVOS redakciją. 

I I A K D I E N, 

penktadienį, spalių 14 d. Lie
tuvių Salėje naujakurių' rengia
mas pasilinksminimo vakaras. 

Bus trumpa meninė programa 
ir šokiai. Pradžia 7:00 vai. 

LIETUVIŲ KLUBE 

dabar yra įrengtas puikus tele
vizijos priimtuvas. Nariai ir jų 
svečiai kviečiami apsilankyti ir 
pasigėrėti. 

East 67th ir St flair 
Geras 7 kambarių 

ATSKIRAS NAMAS 

3 kambariai žemai, du viršuj. Naujai 
dažytas iš vidaus ir iš lauko. 2 gara
žai sklypas 40x135. Kaina $7,450.-

NELAVIEW REALTY 
GL 8055 EV2501 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Kamiji Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, 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 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

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

LIETUVIŲ SALĖ 
išnuomojama 

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

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

TREMTINIŲ ĮKURDINIMO' 
KOMITETAS CLEVELANDE 

, Komiteto pirmininkas — P. 
Muliolis (Tel. UT-12345) 

Sekretorius — B. Bartkūnas 
(Tel. HE-7722) 

a) Darbui surasti sekcija — 
pirm. M. Drosutis, nariai: 
A. Banys, A. Smigel, D. 
Drosutienė.' 

b) Butams surast! sekcija — 
pirm. K. Štaupas, nariai: 
J. Urbšaitis, J. Montvila. 

c) Baldams-rakandams sekcija) 
— pirm. J. Salasevičienė, 
nariai: P. štaupienė, B. 
Bartkūnas. 

Darbo reikalu 
EX-0417. 

Butų reikalu 
EN-1827. 

Baldu reikalu 
KE-87&4. 

- LI-4698 ir 

ICE 8794 ir 

MU-1593 ir 

M I R I M A I  
ANDRIEJUS ŠLEKAITIS, 61 

m., 1520 E 38th St., staiga 
mirė spalių 5, palaidotas iš 
šv. Jurgio bažnyčios Kalva
rijos kapinėse spalių 8. Liko 
žmona Julė, sūnūs Juozas ir 
Antanas, dukterys Agnieška 
Rudienė, Marijona, Ona ir 
sesuo Ona Bagdonienė, De
troit, Mfch. 

STANISLOVAS PALTANAVI
ČIUS, 59 m., 7524 Star Ave., 
mirė spalių 8, palaidotas iš 
šv. Jurgio bažn. Kai vari jo ka
pinėse spalių 12. Liko žmona 
Teklė, broliai Jurgis ir Juo
zas. 

Abie joms laidotuvėms pa
tarnavo Jakubs & Son Funeral 
Home. 

•5 Kas ir kur 
Povilas Plechavičius, Lietu

vos kariuomenės generolas, pe
reitą savaitę atvyko j Clevelan-
dą ir tuo tarpu apsigyveno P.J. 
žiūriu "pereinamojoj stovykloj", 
Avon Lake. Jo atvykimą atžy
mėjo ir didžioji Amerikos spau
da, ypač pabrėždama jo pareiš
kimą, kad naciai teroro dalykuo
se buvo tik bolševikų mokiniai, 
toli dar nepasiekę savo moky
tojų tobulumo. 

M. Saulius, violencelistas, pui
kiai pasirodęs BALFo seimo 
koncerte Philadelphijoje, išvyko 
į Indianapolį, kur yra pasirašęs 
metams sutartį su simfonijos 
orkestro vadovybe dalyvauti 
tame orkestre. 

K. Lasnikų, savininkų namo, 
kuriame yra DIRVOS redakci
ja, dukrelė yra viena iš 15 kan
didačių j Cleveland Reserve Col
lege grožio karalaites. Pereitą 
trečiadienį 4 v.v. daugelis cle-' 
velandieČių turėjo progos tas 
kandidates matyti televizijos 
programoje. 

V. ir VI. Nagevičiai pereitą 
sekmadienį šventė 24-tas šei
myninio gyvenimo metines, į 
kurias atvyko gražus artimųjų 
būrelis. 

Juozas Bendleris, švietimo 
Valdybos tarnautojas, mokyklų 
ir namų vizitatorius, persikėlė 
gyventi į naują vietą. Dabarti
nis jo adresas yra 1603 Bunts 
Rd., Cleveland 7 (Lakewood), 
Ohio. Telefonas AC 1-1195. 

Aksenavičius Pranas,' 7513 
Lexington Ave., susilaukė sve
čių iš Europos. Atvyko iš Vo
kietijos Mykolas Venelauskas su 
žmona Emilija ir sūnumis Vy
tautu ir Andriumi. 

Jonas Leonas, Lifetuvių Archy
vo redaktorius, asigyveno 8116 
Sowinski Ave., Cleveland 3, O. 
Jis yra atsivežęs dar nespaus
dintą Archyvo medžiagos dalį, 
kuri, tikimės, netrukus galės 
pasirodyti DIRVOS puslapiuose. 

ft-
nV" 

ANNAMARIE DICKEY, 

Metropolitan operos dainininkė, da
lyvauja operetėj "Valkatų Karalius", 
kuri nuo spalių 18 iki 23 dienos bus 
vaidinama Music Hall. Ji vaidins La
dy Katherine rolę. Valkatų karalius 
— Francois Villon rolėje Edward 
Roecker. Baletui vadovauja Joan 
Woodruff. 

Iki šio sekmadienio imtinai ten pat 
vaidinama E. Griego operetė Norvė-
<riiY>s daina. 

Išnuomojamas kambarys, ' 
i 

saulėtas, šiltas, su baldais ir vi
sais patogumais, vienam as
meniui. 
491 E. 123rd St. PO 1716 

KAMBARYS 

su teise naudotis kitais kamba
riais ir. virtuve, dviems asme
nims. 
9109 Morris Ave. SW 0327 

TARNAUJANTI MOTERIS 

su sena motina ieško buto ar 
namo išnuomoti. 

Telefonas: HE 8489 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
patogiausia užsisakyti, siunčiant 
$2.50 šiuo adresu: 

Mr. J. Audėnas 
14 Townsend Street 
Boston-Roxbury, Mass. 

V E S T U V I Ų  
ĮSPŪDŽIAI 

Giedras ir šiltas spalių 1 die
nos šeštadienis Clevelando lie
tuvių centre buvo lyg ir Savo
tiškas šventadienis: apie 10 va
landą daugelis čia gyvenančių 
lietuvių, jų tarpe nemaža dalis 
naujakurių, rinkosi j šv. Jurgio 
bažnyčią ne visai paprasta pro
ga. Tai buvo populiarių, akty
viai dalyvaujančių visuose lie
tuviu visuomeniškuose darbuo
se Clevelando lietuvių — M. ir 
I.J. Samų dukrelės Joanos ves
tuvės, kuri tą dieną susituokė 
su Erwin H. Hauck. 

Bažnyčioje iškilmės buvo la
bai jaukios. Pažymėtina, kad 
naujakurių atstovai, atsidėko
dami Šamams už jų nepaprastą 
palankumą, irgi prisidėjo prie 
didesnio apeigų iškilmingumo, 
specialiai pasirengę ir pagiedo
ję mišias ir porą kitų giesmių. 
Ypač malonus ir jaudinantis 
ispūdis buvo, kai, iškilmėms 
baigiantis, jaunajai priėjus prie 
Marijos altoriaus padėti puokš
tę gėlių ir pasimelsti,, pasigirdo 

N- Navickaitės ir A. Stempužie-
nės duetu giedama "Ave Maria". 

Jauniesiems išeinant iš baž
nyčios, atrodė, lyg tai būtų ko
kių atlaidų "kermošius": šven
tiškoje nuotaikoje buriavo s i 
žmonės, nenorėdami skirstytis, 
dalydamiesi įspūdžiais. Buvo 
nemaža pirmą kartą matančių 
vestuves Amerikoj ir jiems ypač 
buvo įdomu, kaip ant jaunųjų 
galvų, o taip pat ir ant aplinki
nių pasipylė saujos ryžių, kaip 
barškėjo skardinių "bukietas", 
pririštas prie jaunųjų automo
bilio, kaip automobiliai visomis 
jėgomis keldami triukšmą savo 
signalais nuvežė jaunuosius į 
naują gyvenimą... 

Vakare Vagabond Roo m, 
10550 Euclid Ave., įvyko vestu
vių pokylis, į kurį jaunųjų pa
sveikinti ir jiems linkėjimus pa
reikšti susirinko apie pustrečio 
šimto svečių. Po vaišių įsisiū
bavo nuotaikingas šokių ir dai
nų mišinys, o 12 vai. buvo atlik
ta ir "atsisveikinimo" ceremo
nija, kurios metu svečiai daini
ninkai dainavo lietuviškas ves
tuvines dainas. Vaišių stalai 
buvo papuošti rūtomis iš Samu 
darželio. Jauniesiems pareikšta 
tikrai daug ir nuoširdžių svei
kinimų bei linkėjimų. Ir tėvai 
buvo sveikinami ne ką mažiau 
už jaunuosius. Tai jų pirmas 
paukštelis, išskridęs iš namų... 

(Red. pastaba: Dėl netikėtų 
kliūčių šis įspūdžių žiupsnelis 
nepateko į pereitą numerį. Ti
kime, kad tos šventės dalyviai 
ir dabar maloniai atgaivins savo 
įsppdžius šiuo prisiminimu.) 

Visiems Clevelando lietuviams 
$lūsų tarpe yra daug žymių lietuvių kultūrininkų. Jiems tik 

Vieno dalyko stinga — organizuotos paramos iš platesnės vietos 
visuomenės. O to reikia ir jįj daębų pasisekimui ir naujų kul
tūrinių pajėgų išauginimui. . • . 

Todėl Clevelando lietuvių visuomenininkų ir kultūrininkų 
pasitarime nutarta sujungti Clevelando lietuvių visuomenės je- * 
gas šitam reikalui į LIETUVIŲ KULTUROS FONDO organi
zaciją, . A 

Tai nėra mūsų išradimas. Lietuvių Kultūros Fondas yra 
skirtas veikti visur, kur tik yra lietuvių, branginančių- lietuvių 
kultūrinį veikimą ir suprantančių, kad tą darbą reikia paremti. * 

Tokiems Kultūros Fondo skyriams arba susibūrimams yra 
parengti visur vienodi įstatai, kuriuose šitaip yra pasakytas 
to Fondo tikslas: 

Lietuvių Kultūros FondaS (LKF) yra organizacja lietuvių 
kulturai ugdyti. Jis: 

a) skatina lietuvių švietimą, mokslą, meną ir Mpaudą, 
b) steigia arba remia tam tikslui reikalingas mokslo ir 

meno įstaigas, V,. 
c) leidžia ir platina Jietuvių laikraščius ir lietuvių moksli

ninkų bei menininkų kūrinius, 
d) medžiagiškai remia visų kultūros sričių lietuvių kū

rėjų darbą, 
e) steigia muziejus lietuvių kultūros kūriniams saugoti. 

Mes nemanome visų tų darbų iš karto Clevelande atlikti 
bet reikia bandyti daryti tą, kas čia mūsų jėgoms bus prienama. 

Todėl, susirinkimo įgalioti, kviečiame visus Clevelando lie* 
tuvius, be jokio įsitikinimų ir pažiūrų skirtumo, ir nežiūrint, 
kada kas čia atvyko, prisidėti prie Lietuvių Kultūros Fondo ir 
jo gražių tikslų įgyvendinimo. Šie tikslai yra bendri ir vienodai 
suprantami visiems savo tėvynę mylintiems lietuviams. 

Lietuvių Kultūros Fondo Clevelando skyriaus 
STEIGIAMASIS SUSIRINKIMAS 

šaukiamas penktadieni, spalių mėnesio 21 dien.į 7:30 vai. vak. 
Lietuvių Salėje. 

Maloniai kviečiame ~visus Clevelando tautietes ir tautiečius 
dalyvauti šiame susirinkime ir įstoti į šią visuotinę ir bendrą 
mūsų organizaciją. * 

Prieš prasidedant susirinkimai, visi bendrai išklausysime 
salėje lietuvišką radijo programą. 

Susirinkime bus progos plačiau pasiaiškinti lietuvių kul
tūriniais reikalais ir bus plačiau nušvęsta Lietuvių Kultūros 
Fondo organizacijos esmė bei visienjs paskelbti to Fondo įstatai. 

Pradininkai: A. Augustinavičienė, B. Banys, B. Bartkūnas, 
J. Daugėla, Ig. Malinauskas, M. Mišeikienė, 

V. Minkūnas, P. Muliolis, Iz. Šamas,*J. Sala
sevičienė, K. Šukys, S. Tamošaitis. 

PADĖKOS 
Nuoširdžiai dėkojame čiuriio-

niečių vadovui A. Mikulskiui už 
suorganizavimą giedojimo baž
nyčioje per mūsų dukrelės Jo
anos vestuves, ir už jaudinan
čiai gražų mišių bei giesmių 
giedojimą N. Navickaitei, A. 
Stempužienei, VI. Palubinskui ir 
vargonavusiems per iškilmes 
Ambrazui ir A. Skriduliui. 

Drauge dėkojame visiems 
estuvių pokylyje dalyvavusiems 

svečiams už jų sveikinimus, lin
kėjimus ir dovanas. 

M. ir IJ. Šamai 

LĄSNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos feedakcijos) 

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

Cleveland, Ohio 
pymas yra kelias į laimę 

Taupyk šiandieit -r turėsi rytoj ar vėliau, rei
kalui atėjus. 

Taupyk Lietuvių Banke, čia suma auga drauge 
su nuošimčiais. 

Taupymas Lietuvių Banke yra apsaugotas USA 
valdžios užtikrinimu per Federal Insurance Corp. 

Taupyk šiandien, o neturėsi rūpesčio ateity. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE. 2498 

i Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 
T" L 

1 I. J. SAMAS - JEWELER j 
| Pcrsikeli Į naują didesnę ir gražesnę krautuvę = 

| 7€07 Superior Av^ Greta Ezella Theatre | 

s Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- s 
įS rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. s 
SiunniiiinumminminiumiinnuininumunnnmmiiininminnininiiMinnmg 

Telefonai: 
EN 3844 
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 
Namų adresas: 7204 Donald Ave. 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pftnas laidotuvių patarnavimas 
- —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 
lietuviška laidojimo įstaiga 

Valdžios pripažinti laidojimo direktoriai: 
Delia E. Jakubs 
William J. Jakubs ; 

v.' •' 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue " i » ENdicott 1763 
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