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M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 

Pirmas Kultūros Fondo 
skyrius Amerikoje 

Spalių 21 dieną Clevelande 
jsiateigė Lietuvių Kultūros Fon
do skyrius. Tai pirmas to fondo 
skyrius Amerikoje. Girdėti, kad 
ir kitose vietose rengiamasi jo 
skyrius kurti: jų tuo tarpu 
numatoma bent 104 

Mušu diplomatai UN 
iškilmėse 

Spalių mėn. 24 d. įvyko ker
tinio akmens padėjimo iškilmės 
naujai statomiems Jungtinių 
Tautų rūmams New Yorke. 
Specialiai į iškilmes iš !Wa-
shingtono buvo atvykęs Jungti
nių Amerikos Valstybių Prezi
dentas Trumanas, lydimas vi
sos eilės aukštų pareigūnų ir 
diplomatų. 

Jungtinių Tautų Prezidento 
kviečiami, iškilmėse dalyvavo 
Lietuvos Diplomatijos šefas 
Ministeris St. Lozoraitis, Lie
tuvos Gen. Konsulas Jonas Bud
rys ir Pasiuntinybės Washingto-
ne Attache Juozas Kajeckas. 

16,000 naujakuriu 
Su spalių m. 25 d. atvyku

siais tremtiniais, jau susidaro 
14,025 lieauviai tremtiniai, , at
vykę Tremtinių Imigracijos Įs
tatymo numatyta tvarka. Ka
dangi apie pora tūkstančių lie
tuvių jau buvo atvykę prieš 
to jstatymo įsigaliojimą, tai 
skaitoma, kad dabar šioje šalyje 
yra jau apie 16,000 p© karo 
atvykusių lietuvių. 

Reikia atsiminti apie 
drabužius 

Artinantis žiemai, BALFas 
primena, kad dar arti 20,000 
lietuvių tremtinių tebėra sto
vyklose. Jų tarpe apie 8,000 
senelių, našlių, našlaičių, ligo
nių ir vaikų. Dabar labai svarbu 
juos dar kartą sušelpti ir dra
bužiais bei batais. Todėl BAL-
Fo skyriai ir visi gailestingi 
lietuviai kviečiami vėl sustip
rinti drabužių bei batų rinkimą 
ir siuntimą į BALFo centrą. 

Ekskursijos Dailės paro
doje 

Pirmasis lietuvių visuomenės 
susidomėjimas Lietuvių Dailės 
Paroda New Yorke vertas ypa
tingo pagyrimo. Per pirmasias 
keturias dienas parodos lanky
mas buvo tikrai džiuginantis. 
Įvairios ekskursijos iš Naujo
sios Anglijos lietuvių kolonijos 
sudarė parodos lankytojų dau
gumą. šeštadienį buvo kelių šim
tų žmonių ekskursijos iš Hart
fordo, iš Waterburio, iš New 
Britaino. Jas suruošė vietiniai 
parodos komitetai ir atskiri pa
rodos bilietų platintojai. Sek
madienį lankėsi ekskursijos iš 
Manchesterio ir New Britaino. 

Parodos lankytojai galėjo įsi
gyti meninės vertės tautodailės 
dalykų, vertingų knygų bei su
venyrų. Popietinėje programoje 
kas dvi valandos buv6 rodoma 
įspūdinga filmą iš lietuvių 
tremtinių gyvenimo. 

Be to, kai kuriomis dienomis 
rengiamos platesnis meninės 
programos. 

Apie parodos atidarymą, pla
čiai rašė didžioji New Yorko 
spauda. Gauta eile sveikinimu 
Iš užsieniu r 

"Jie pasirinko sunku tremties kelią, kad galėtu 
tęsti savo kūryba, nes ji yra galima tik laisvame pasaulyje" -

pareiškė min. St* Lozoraitis apie lietuvius dailinin
kus, kurių darbai yra išstatyti Lėtučių Dailės Pa
rodoj, pereitą ketvirtadieni atidaryto j New Yorke 
Minjsterio 3S& Lozoraičio kalba, pasakyta atidarant Lietuvių 

Dailės Parodą JSew Yorke. 

Ponios ir Ponai, 

Man yra didelė garbė atida
ryti lietuvių meno parodą ir 
širdingai pasveikinti Jus šitoj 
svarbioj Lietuvai kultūrinėj 
manifestacijoj, šia proga aš reiš
kiu mano tikrą džiaugsmą, kad 
man buvo duotas galimumas 
pirmą kartą atsilankyti Ameri
kos tautos tarpe, kurios pirma
eilė vieta pasauly ir galybė pa
reina ne tik nuo gamtos ir tech
nikos laimėjimų, bet taip pat 
nuo moralinių vertybių: pagar
bos žmogaus ir tautų laisvei gi
laus prisirišimo prie demokra
tijos, nuoširdaus altruizmo, — 
tų didžių vertybių, kurios suda
ro tvirtą Amerikos gyvenimo 
pagrindą. 

Šitas, — šių dienų pasauly, 
deja, gana retas, — vertybes 
ypatingai apkainojame mes, 
lietuviai, kuriuo svetima okupa
cija, smurtu primesta lietuvai, 
išblaškė užsieny. Moralijiė ir pi
niginė pagalba, kurią jau su
teikė ir tebeduoda Amerikos pi
liečiai, kilę iš Lietuvos, ir bend
rai Jungtinių Valstybių organi
zacijos, labai palengvino sun
kią tremtinių padėtį. Už tai 
lietuviai jausis visada laimingi. 
Mes su dideliu džiaugsmu atsi
mename simpatiją, kurią Jung
tinės Valstybės įvairiais klau
simais rodo teisingai Lietuvos 
bylai. 

Dėl aukštų principų, vadovau
jančių Jūsų viešajam gyveni
mui ir užsienio politikai labai 
daug žmonių jų tarpe ir,lietu
viai, kuriems nėra kelio namo, 
ligi jų namai yra paversti ka
lėjimu, laiko Jūsų kraštą prie
glauda ir apsauąa nuo totalita
rinės priespaudos. Yra pažymė
tina, kad 

juo daugiau atsiranda pa
vojaus pasauliui, juo dau
giau auga Jungtinių Vals
tybių prestižas. 

Dar niekados istorijoje jis 
nėra buvęs toks didelis, kaip 
dabar, — taip pat pas daugelį 
milijonų žmonių, kurie gyven
dami nelaisvės nakties tamsu
moj, tvirtai tiki, jog aušra ateis. 

ši meno paroda yra svarbus 
lietuviama ir Lietuvai įvy
kis. 

Jis yra pirmas tokios rūšies 
mūsų dailininkų pasirodymas 
Jungtinėse Valstybėse ir įvyks
ta nepaprastu Lietuvai metu. 

Kūriniai, kurie čia pateikiami 
palankiam publikos ir kritikos 
dėmesiui, nėra tokie gausingi, 
kokie jie būtų, jeigu galėtų 
laisvai kurti ir parodoj daly
vauti palikę Lietuvoj' dailinin
kai, tai yra, jei iš lietuvių tau

tos nebūtų atimta teisė pačiai 
valdyti savo valstybę. 

Vis dėlto, parodos ekspona
tai duoda tikslų ir ryškų meno 
kultūros vaizdą, iliustruodami 
žymią pažangą, kurią esame pa
darę šioje srityje. Be to, jie yra 
dar vienas liudininkas, kad 

mūsų dailininkai, suteikda
mi savo kūriniams charak
t e r i n g u s  .  l i e t u v i ų  . s i e l o s  

•bruožus, semia idėjas iš 
Vakarų dvasios šaltinio. 

Kitaip ir negali būti, nes lie
tuvių tautinė kultūra, mūsų 
mentalitetas ir gyvenimo būdas 
yra nuo amžių persunkti tos pa
čios laisvos, didingos, krikščio
niškos dvasios, iš kurios kilo ir 
taip puikiai pražydo Europos ir 
Amerikos kultūra. Jie liudija, 
kaip tolimi ir priešingi yra 
mums dirbtini steriliniai bolše
vikines anticivilizacijos pradai, 
kuriuos okupanto policija kėsi
nasi mums jėga įskiepyti. 

Parodoj dalyvauja tiktai tie 
dailininkai, kurie buvo privers
ti apleisti Lietuvą, kai Sovietų 
Sąjunga kartą okupavo mūsų 
kraštą. 

Jie pasirinko sunkų trem
ties kelią, kad galėtų tęsti 
savo kūrybą, nes ji yra ga
lima tik laisvame pasaulyje. 

Jiems teko dirbti labai sun
kiomis sąlygomis, karo metu, 
svetimuose kraštuose, dažnai 
neprietelingoj lietuviams aplin
koj arba tremtinių stovyklose 
moralinio netikrumo ir materia
linių nepatogumų atmosferoj. 

Todėl aš tikiuosi galįs pasa
kyti, jog šitie paveikslai ir 
skulptūros, greta jų meninės 
vertės, turi vieną požymį, kuris 
kuris turėtų būti svarbus ypač 
tiems, kas kovoja su neteisybe 
ir tiki jos pašalinimu. Jie turi 
nelaimės dinamizmo požymį, — 
tos jėgos, kurios nelaime nepa
laužia, bet, priešingai, sužadina 
ir kuri, aš manau, yra charak
teringa lietuvių kovai už Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymą. 

Suprantamas dalykas, nė vie
nas Lietuvoj gyvenančių daili
ninkų negalėjo parodoj dalyvau
ti, nes kas išdrįstų prašyti lei
dimo pasiųsti savo paveikslus į 
šią parodą, rizikuotų būti ap
kaltintas darąs sąmokslą su va
dinamais Amerikos imperialis
tais arba išduodąs valstybinę 
paslaptį. Tą, būtent, paslaptį, 
kad komunistai tepripažįsta ir 
leidžia meną tiek, kiek jis tar
nauja jų politinei propagandai 
ir laikosi jų įsakymų. 

Tikrasis menas, tas, kuris 
yra vienas gražiausių nepriklau-

( Atkelta iŠ 1-mo pusi.) 

in. Lozoraitis pas kard. Spellmarrą 
Spalių mėn. 19 d. J. E. kardi

nolas Francis Spellman specia
lioj audiencijoj priėmė ministrą 
Stasį Lozoraitį, Lietuvos diplo
matijos šefą. Jį lydėjo mgrs. 
Juozas Balkūnas, Liet. Dailės 
Parodos Tvarkytojas adv. A. 
Olis ir gen. konsulas J. Budrys. 
Priėmimas įvyko Šv. Juozapo 
Seminarijos pagrindinėj salėj. 

Pirmiausia ministras- Lozo
raitis su kardinolu Spellman pa
sikeitė trumpais pareiškimais. 

Min. Lozoraitis savo kalboje 
pabrėžė kardinolo ypatingai 
jautrų dėmesį visiems pasaulio 
politikos klausimams ir ypatin

gai taip gausiems šalpos užda
viniams. Lietuviai jau yra tu
rėję, — pabrėžė ministras, — 
daug laimingų progų atžymėti 
Eminencijos vadovaujamo šal
pos darbo didelę paramą, taip 
gyvai reikalingą visur ir vi
sados žmonėms, prievarta pali
kusiems savo namus. 

Kardinolo kilnus jautrumas 
daug kartų yra nustebinęs mi
nias tų nelaimingųjų, kurie ko
munistinės tironijos persekio
jami ieško ir šaukiasi užtarimo 
ir duonos. Didysis katalikų ir 
Bažnyčios vykdomasis darbas 
šalpos ir tremtinių įkurdinimo 

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

SPALIŲ 21. 
Jugoslaviją, nežiūrint Višins

kio protestų, išrinkt* į Saugumo 
Tarybą vietoj Ukrainos. Be to, 
vietoj Argentinos ir Kanados, 
išrinkta Indija ir Ekvadoras. 

• 

Čekoslovakija išrinkta į UN 
Ekonominę ir Socialinę Tarybą 
drauge su USA, Meksika, Iranu, 
Pakistanu ir Kanada. 

SPALIŲ 22. 
Sovietų užsienių reikalų mi

nisteris Višinskis išjuokė USA 
kaltinimus prieš Rytų Europos 
valstybes už žmonių teisių lau
žymą. Anot jo, didžiausias žmo
nių teisių laužymas esąs komu
nistų nuteisimas New Yorke. 

• ' • 

Čekoslovakijos vyriausybė ap
kaltino penkis USA ambasados 
tarnautojus, kaip "šnipų tinklo 
smegenis", siekiančius pakenkti 
Čekoslovakijos saugumui. Vie
nas tarnautojas suimtas, vie
ną attashė reikalauja tuojau at
šaukti, kiti trys šiuo metu yra 
ne Čekoslovakijoj. 

SPALIŲ 23. t 
Čekoslovakijos vyriausybė pa

skelbė, kad yra susektas "des-

eratiškai veikiančių Šnipu Są
mokslas" nužudyti Čekoslovaki
jos valstybės pareigūnus. "Są
mokslininkai" esą areštuoti. Sa
ko, jie veikę susidėję su viena 
svetima valstybe. 

* 
• 

Racjikalsocialistų atstovas Re
nė Meyer atsisakė sudaryti 
Prancūzijos vyriausybę, nepasi
sekus susitepti su kitomis par-
tijomi. Socialistų partija irgi 
pareiškė, kad ji nepajėgianti 
imtis to uždavinio. 

SPALIŲ 24. 
Kalba, kad Čekoslovakijos už

sienių reikalų ministeris Cle-
mentin, grįžęs iš UN posėdžių, 
turėsiąs atsakyti už "nukrypi
mus". Pranašauja, kad jis bū
siąs arba "išvalytas", arba iš
siųstas į Magkv*; "pasimokyti". 

Maskva ragina savo pastaty
tas vyriausybes kituose kraš
tuose paskubinti tų kraštų vi
sišką susovietinii^ą-

1 * Prancūzijos vyriausybę suda
ryti kviečiamas Bidault, kata
likų partijos vadas, anksčiau bu
vęs užsienių reikalų ministeris 

( T«ul %JHZ l ) 

srityje vainikuoja visus nuopel
nus, kuriuos šioji tauri insti 
tucija istorijos eigoje yra ati
davusi krikščioniškosios kultū
ros pasaulinio 

Ministras Lozoraitis baigda
mas padėkojo Eminencijai už jo 
tokį vertingą lietuvių globojimą 
ir pareiškė įsitikinimą, kad ir 
toliau toji globa ir domėjimasis 
lietuviais tęsis tol, kol atsidarys 
sugrįžimo kelias Lietuvon. 

Kardinolas Spellman, atsaky
damas ministrui Lozoraičiui, pa
kartojo savo užuojautą visiems 
b.enamiams, prisiminė 1929 me
tus, kada jam tekę būti Lietu
voje — Kaune ir pasidžiaugė 
laisvos Lietuvos darbštumu. Pa
sisakė esąs susipažinęs su Ame
rikos lietuvių bendruomene ir 
esąs nustebintas lietuvių sąži
ningumu, idealizmu ir darbo 
meile bei tvarka. Atsiliepdamas 
į min. Lozoraičio žodžius dėl 
atsidarysiančio kelio sugrįžti 
Lietuvon, kardinolas pareiškė: 

— Aš tikiu, kad kaip kitos 
pavergtos tautos, taip ir Lietu
va atgaus laisvę. 

Vėliau, laisvame pasikalbėji
me, kardinolas Spellman dalinosi 
įspūdžiais iš jo lankymosi Kau
ne, domėjosi lietuvių kultūrinės 
veiklos klausimais, interesavosi 
ministro Lozoraičio lankymosi 
uždaviniais. Ypatingą dėmesį 
kardinolas atkreipė į informa
ciją, liečiančią Lietuvių Dailės 
pasirodymą New Yorke, paste
bėdamas, kad tai be galo rimtas 
ir sveikintinas kelias į pilnesnį 
pasitikėjimą savim ir geresne 
ateitimi Lietuvai. 

Po oficialios audiencijos kard. 
Spellman aprodė ministrui Lo
zoraičiui ir jį lydėjusiems as
menims seminarijos rūmus, ko
plyčią ir sodą. Įvesdamas į ko
plyčią, kardinolas pareiškė: 

— Aš noriu Jums parodyti 
mūsų aukų namus ir šia proga 
aš noriu pasimelsti už Lietuvą. 

Kelių minučių maldoje visi 
susikaupė prie altoriaus su pra
šymu Visagaliui saugoti ir glo
boti Lietuvą ir pagreitinti jos 
išlaisvinimo valandą. 

ŠIOJE SALYJE 
PLIENO STREIKO klausimas 
vis dar neaiškėja. Tuo tarpu iš 
abiejų pusių tebeina ginčai, kas 
yra kaltesnis dėl streiko. Vieni 
kitus kaltina užsispyrimu. 

Vyriausybės tarpininko žygiai 
tuo tarpu nepasisekė. O prezi
dentas Trumanas vis dar nesi
ima jokių žygių, nors ir yra pa
sakęs, kad "jei priėjome prls 
tilto, tai reiks eiti ir per tiltą"* 

ANGLIES STREIKAI taip pat 
sukelia nemaža rūpesčio, nes 
žiemai artinantis pradedamas 
jausti anglies trūkumas. An?» 
gliakasių unijų vadas Lewis jai! 
pasirašė sutartį su N. Nadokos 
kasyklų bendrovėmis* Dabar 
vyksta derybos su pietų kasyk
lomis. 

CIO VALDYBA paskyrė dau
gelio milijonų sumą palaikyti 
plieno streikui, jeigu jis turėtų 
dar užtrukti. 

ARMIJA numato paleisti 24,000 
pašauktųjų karo tarnybon. Tai 
daroma dėl to, kad yra sumažin
tas kariuomenės biudžetas. 

KOMUNISTŲ BYLOJE "teisėja*. 
paskyrė bausmes dešimčiai nu
teistųjų po 5 metus kalėjimo for 
po $10,000 piniginės baudos. Vie
nam paskirta 3 metų kalėjimo 
bausmė, atsižvelgiant į jo pa
sižymėjimus karo metu. 

AMTOROĄ, tai yra Sovietų pre-
kybosatstovybę Amerikoje, pa
traukė atsakomybėn už sulaužy
mą Užsienių Atstovybių Regis
tracijos Įstatymo. Suimti penki 
tos atstovybės pareigūnai, šeš-
tasis šiuo metu yra Rusijoj. Su
imtiesiems paskirta po $15,000 
užstato. 

AUTOMOBILIŲ UNIJA iš savo 
iždo paskyrė 100,000 dolerių pa* 
laikyti plieno streikininkams. 

CIO PREZIDENTAS P. Murray 
siūlo automobilių unijos vadą 
W. Reuterį į unijos suvažiavi
mo rezoliucijų komisiją. Tas 
suvažiavimas numatomas Cleve
lande. čia turės būti padaryti 
svarbūs sprendimai komunistų 
reikalu. Ypač dabar, po komu
nistų vadų nuteisimo, unijos su
sirūpino atsikratyti jais iš uni
jų vadovybių. Tos unijos, kur 
komunistai yra įsiveržę į vado
vybes, labai dažnai tyčia kliudo 
vyriausios unijų vadovybės dar
bą ir sudaro didelių sunkumų. 
Nors darbininkai ir nenori aklai 
klausyti komunistų linijos, bet 
ne visada gali nusikratyti tos 
linijos besilaikančių pareigūnų. 
Numatoma CIO konstitucijoje 
atitinkamų pakeitimų, kad bu
tų galima suvaldyti maištaujan
čias unijas. Tam pakeitimui va
dovauja komunistams priešingi 
unijų veikėjai. Vienu iš tokių 
laikomas W. Reuter. Todėl jis 
ir siūlomas į rezoliucijų komisi
ją. Manoma, kad jo autorite
tingumas padės konstitucijos pa
keitimui. Ypač dabartinis plie
no streikininkų parėmimas bus 
padidinęs jo šalininkų skaičių. 
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Ml N. ST. LOZORAIČIO KALBA 
ATIDARANT P Al LĖS PARODĄ 
( Perkelta į 2-rą pusi. ) 

somos žmogaus dvasios išreiš
kimų, okupuotoj Lietuvoj neto
leruojamas. Jam nėra vietos 
mūsų krašte. Todėl tikrumoj ši
ta paroda yra ištremtojo lietu
vių meno paroda. 

Sąlygos, kurias bolševikų oku
pacija sudarė Lietuvoj menui, 
paversdama jį viena priverčia
mojo darbo, intelektualinio pri
verčiamojo darbo forma, išplau
kia iš totalitarinės ir integrali
nės priespaudos, viešpataujan
čios mūsų krašte. 

Visos pilietinės laisvės yra 
panaikintos, patriotizmas laiko-
ma*s nusikaltimu, tikyba be ato
dairos persekiojama. Bet bolše
vikai siekia dar toliau, būtent, 
eliminuoti iš žmonių sąmonės 
net pačią laisvės sąvoką, su
skaldyti paskutinį laisvės ato
mą. Tam tikslui jie vartoja vi
sas teroro priemones, kurias yra 
išradęs ir ištobulinęs visagalis 
komunistų režimo policijos apa
ratas. Tų priemonių tarpe žiau
riausia ir pavojingiausia yra 
lietuvių deportavimas j priver
čiamuosius darbus Sibire ir Ark
tikos srityse. 

Savo ilgoj istorijoj Lietuva 
turėjo sunkiu ir pavojingų tar
pų, gindama Rytu ir Centro Eu
ropą iftio kryžiuočių ekspansi
jos ir totorių invazijos. Tačiau 
ta katastrofa, kurią ji dabar 
pergyvena, neturi precedentų, 
peržengia dargi viduramžio žiau
rumų ribas. 

Pirmųjų šitos katastrofos 
priežasčių reikia ieškoti na
cistų ir komunistų sąmoksle 
prieš visuotinę taiką, 

sudarytame prieš dešimt metų 
žinomomis 1939 metų rugpjū
čio ir rugsėjo sujtartįmis. Jos 
s u t e i k ė  H i t l e r i u i  g a l i m u m ą  p r a - į  
d ė t i  a n t r ą j į  p a s a u l i n i  k a r ą  i r  į  
kartų nustatė panaikinti Balti-j 
jos valstybių nepriklausomybę. !  

Dabartinė Lietuvos padėtis yra 
tų sutarčių rezultatas. Tokiu 
būdu, nors nacizmas ir yra su
naikintas, vis dėlto jo dvasia 
tebėra gyva. Baltijos valstybių 
okupacija sudaro dali toli sie
kiančios ekspansijos ir agresijos 
plano, kuri bevykdant buvo 
atimta laisvė taip pat ir iš Ry
tu ir Centro Europos valstybių. 

Visa tarptautinės politikos 
raida rodo, jog 

taika Europoj, o per tai ir 
pasauly tebus galima, kai 
bus atitaisytos padarytosios 
Europos tautoms skriaudos. 

Todėl dabartinė padėtis ne
gali būti laikoma galutine, ji 
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timo. Aš esu tikras, kad šios 
meno manifestacijos rezultatai 
bus atitinkamai svarbūs ir <i$r 
šūs Lietuvos reikalams. 

Labai dėkoju Amerikos Val
džios jstaigoms, dėl kurių palan
kumo eksponatai galėjo būti at
vežti ir išstatyti šitame grandio
ziniame New Yorko mieste, 
laisvoj Amerikos žemėj. 

Parodos tikslas yra priminti, 
kad lietuvių, tauta, kurios tei
sė būti nepriklausomai yra pa
žeista brutališku smurtu, nori 
gyventi, atgauti laisvę ir grįž
ti į jai priklausančią vietą lais
vų, taikingų, darbščių tautų šei
moje. Aš esu tikras, kad Lietu
va* atsikels. Bet ligi tai įvyks, 
ji yra reikalinga aktingos drau
gų simpatijos, ypač Amerikos 
viešosios opinijos paramos. Aš 
leidžiu sau interpretuoti Jūsų, 
Ponios ir Ponai, buvimą čia, 
kaip pareiškimą tokios simpati
jos teisingai Lietuvos bylai ir 
prašau Jus priimti už tai gilios 
padėkos žodžius. 

proga 

REIKALINGI STENOGRAFAI. 

Am. Liet. Visuotinojo Kon
greso darbų stenografavimui 
lietuvių kalba reikalingi keli 
ietuviško trumpraščio ekspertai. 

Kandidatai teiksis atsiliepti į 
LAIC, 233 Broadway, New 
York 7, N. Y. 

ŠEŠIOS DIENOS 
pasaulio politikoje 

( Atkeltą iš 1-mo pusi. } 
ir kurį laiką buvęs ministeris 
pirmininkas. 

SPALIŲ 25. 
Senatorius Taft kelia suma

nymą, kad turėtų būti pakeistas 
UN statutas. Jeigti rusai su tuo 
nesutiktu, tai tada jis siūlo ati
tinkamai pritaikyti prie aplin
kybių siaurės Atlanto ir Rio 
paktus. 

• 

Anglija prašo USA ir Graiki
jos sutikimo atitraukti iš Grai
kijos 3,000. Ji tai nori daryti 
taupymo tikslu. 

SPALIŲ 2ti. 

Rusija apkaltino Jugoslavijos 
ambasadorių Maskvoje, kaip 
šnipą, ir pareikalavo jį atšaukti. 

Jungtinės Tautos spalių 24 d. 
J. A. Valstybėse mini savo įsi
kūrimo sukaktuvis V— United 
Nations Day. 

Pirmasis Pasaulio Karas da
vė pradžią Tautų Sąjungai. Idė
ja buvo kilni ir graži, ir ta or
ganizacija nemažai nuveikė žmo
niškumo srityje, bet politinia
me tautų gyvenime ji nebuvo 
pajėgi ir toliau siekiančių pa
sekmių neturėjo. Antrasis Pa
saulio Karas Tautų Sąjungai bu
vo mirtinas smūgis. 

Ilga būtų aiškinti, Itcwflil tos 
organizacijos veikla buvo bergž 
džia, bet svarbiausia jos nepa
sisekimo priežastis buvo ta, kad 
didžiosios ir mažosios tautos pa 
čios idėjos tinkamai neįvertino 
ir jos svarbos bei reikalo ne
suprato: didieji jautėsi esą pa
kankamai galingi patys savo rei 
kalus apginti, o silpnieji toly
džio pradėjo žiūrėti į ją skep 
tiškai, nes nesitikėjo konkre
čios naudos. 

Kiekviena sąjunga, draugija 
ir net bendrovė tesilaiko tik 
tarpusaviu narių pasitikėjimo 
principu, tai yra, ji gali laiky 
tis ir veikti tik tuomet, kai vi
sus narius jungia vienas ir tas 
pats reikalas bei tikslas. 

Prieš ketverius metus kilo pa
naši idėja ir ji kilo labai pana
šiose sąlygose — vos karo au
droms pasibaigus. Be to, Jung
tinės Tautos sutinka labai pa
našius sunkumus. Ir tie sunku
mai turi tas pačias priežastis. 
Su tuo tiktai gal skirtumu, kad 
šiandien galingųjų skaičius pra
retėjo. Pasaulis pasiskirstė į 
du pažiūrų ir kovos lauku: j 
ginančių žmogaus orumą ir lais
vę ir į priešingą, tad Jungtinių 
Tautų veikimo sąlygos yra daug 
palankesnės, negu buvusios Tau
tų Sąjungos. Visoms tautoms 
ir visai žmonijai šiandien lygiai 
gręsia vienas ir tas pats pavo
jus: karas, vergija, nužmogė
jimas. 

Dėl to yra' remtinas kiekvie
nas nuoširdus bandymas nor
muoti žmonijos santykius taip, 
kad visi, net ir painiausi klau

simai būtų sprendžiami taikiu 
būdu, nes karas žmonijai gar
bės nedaro: jis naikina verty
bes, žudo žmones ir viską griau
na. Iš karo niekas naudos ne
turi: jei nugalėtasis lieka nuo
gas, tai nugalėtojas — vien
marškinis. Kol karas paliesda
vo tik vieną kitą sritį, ar vieną 
kitą tautą, dar nebuvo tokio 
gyvo reikalo visai žmonijai 
jungtis prieš tą nelaimę, bet 
mūsų gyvenamais laikais ant
ras jau karas apėmė beveik visą 
žemę, tai kaip tik laikas ieškoti 
būdų, kaip ateityje panašios ne
laimės išvengti. 

Labai galimas daiktas, kad 
ateityje Jungtinės Tautos su
tiks labai didelių sunkumų ir 
kritiškų momentų, nes tūli jos 
nariai turi užpakalinių minčių, 
kurioms Jungtinių Tautų idėja 
ne tik svetima, bet ir priešinga. 
Tačiau tatai kaip tik turėtų 
paskatinti kiekvieną laisvę ger
biančią tautą ir kiekvieną lais
vės trokštantį žmogų taikiam 
tarptautiniam bendradarbiavi
mui. 

Mes gyvename krašte, kuris 
aukojo savo sūnų gyvybes dėl 
kitų taųtų laisvės ir morališkai 
bei medžiagiškai rėmė ir tebe
remia nuskriaustuosius žmones, 
dė to mes, lietuviai, turėtume 
aktyviai prisidėti prie to kraš
to pastangų normuoti tautų ir 

DAYTON, OHIO 

žmonių santykius per Jungtinių 
Taųtų organizaciją. 

įteikia atsiminti, kad mūsų 
tautos likimas priklausys ne 
vien nuo mūsų pačių, bet ir nuo 
tos institucijos, kuri rūpinsis 
visų tautų likimu, dėl to mums 
labai svarbu užmegsti santy-
kius su" Jungtinių Tautų orga
nizacija ir visomis jėgomis po
puliarinti jos 'idėją, nes ta idė
ja tik tada bus pasekminga, 
kai ji visiems rūpės ir visiems 
bus gyva 

/ 

| mane, kaip JAV Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmininką, 
kreipėsi Common Council For 
American Unity prisidėti prie 
United Nations Day minėjimo 
ir įeiti nariu į tos tarybos Tau
tinių Grupių Komitetą; Ta pro
ga norėčiau priminti visiems 
JAV Lietuvių Rašytojų Drau
gijos nariams, kad iš mūsų pu
sės būtų labai gražu, jei kiek
vienas narys jaustų pareigą pa
rašyti ką nors apie Jungtinių 
Tautų idėją, kuri, mano giliu 
įsitikinimu, turėtų rūpėti ne tik 
valstybių vyrams ir visuomenės 
veikėjams, bet ir kiekvienam 
eiliniam geros valios tautiečiui. 

J. Aleksandravičius-Aistis 
JAV Lietuvių Rašytojų D-jos 

Pirmininkas 

. .ynnri 

DETROIT. MICH. 

LIETUVĄ EKRANE PAMA
ČIUS 

Spalių mėn. 21 d. Daytono pa
rapijos salėje V. Beleckas de
monstravo filmą apie Lietuvą 
ir lietuvių tremtinių gyvenimą. 
Pilna salė prisirinko ne tik lie
tuvių iš Daytono, bet ir iš kai
myninių miestų —r iš.Kolumbo, 
Springfieldo ir kt., o taip pat 
nemažai ir svetimtaučių. 

Spalvoti Lietuvos miestų ir 
provincijos vaizdai, gražūs ne
priklausomos Lietuvos laiku sta
tyti pastatai stebino senuosius 
Amerikos lietuvius tokia Lie
tuvos pažanga. Juk jie apleido 
tėvynę dar caro laikais, kada 
visų tų rūmų dar nebuvo ... 
Tai jų vaikai kūrė gražią ir 
kultūringą Lietuvą. 

Kada ekrane pamatėme niū
riose celėse bolševikų nukankin
tuosius, jų deformuotus kūnus 
ir veidus, visą salę nusiaubė 
šiurpas. Tikrai dabar daug kas 
ryškiau įsivaizdavo tas klaikias 
dienas prie bolševikų okupacijos. 

Augsburgo tremtinių gyveni
mo vaizdai parodė, kaip vargo 
tremtiniai nesvetingoje Vokie
tijoj ir šykščių organizacijų 
šelpiami. Tačiau ne visi gali įsi
vaizduoti dar vargingesnių trem
tinių stovyklų gyvenimo, kaip 
Seligenstadto, Weideno arba 
anglų zonos barakinių stovyklų. 
Tačiau ir šie paveikslai priminė, 
jog ne veltui tremtiniai bėgo 
iš tėvynės. 

Skausmingi atodūsiai girdė
josi tremtinių tarpe, matant, 
kaip pražygiuoja parade anais 
laisvais laikais mūsų kariuome
nė, kaip ūkininkai piauna var
pomis nulinkusius javus. Visi 
pajuto tą vakarą priklausą vie
nai šeimai —lietuvių tautai. 

A. M-ji. 

•SIELA LAGAMINE — J. 
Švaisto 12 apsakymėlių, 

144 pusi. Kaina 99e 

ĮSISTEIGĖ LIETUVIŲ INŽI
NIERIŲ - ARCHITEKTŲ SĄ

JUNGA 

Pasaulio Lietuvių Inžinierių-
Architektų S-gos Detroito sky
riaus steigiamasis susirinkimas 
įvyko spalių 2 d., Arbačiauskų 
namuose. , 

Steigiamąjį susirinkimą ati
darė inž. Arbačiauskas, trum
pai apibūdindamas Detroito sky
riaus steigimo reikšmę. 

PLIAS pagrindnis tikslas — 
grupuotis Į skyrius ir dirbti 
savo profesinei egzistencijai ir 
įsijungti bendrai kovai už Lie
tuvos laisvę. 

Nors Detroite jau turime apie 
13 atvykusių inžinierių,, bet da

lyvavo tik 7 ir iš jų buvo iš
rinkta tik laikinė valdyba iki 
kito susirinkimo. 

Iš dalyvių minčių teko pa
tirti, kad šis organizuotas vie
netas gali būti pripažintas ati
tinkamų Amerikos sąjungų ir 
įstaigų. Skyriaus rekomendaci
jos galėtų padėti nariams grei
čiau susirasti tinkamesnį savo 
profesijos darbą, nes skyrius 
turės progos užmegst ryšius su 
Amerikos firmomis ir kontrak-
toriais. 

Kitas susiirinkimas bus spa
lių 30 d., tuoj po pamaldų 12,30 
vai. šv. Antano parapijos salė
je, prie 25th ir Vernor High
way. Prašome visus dalyvauti. 

P. č. 

Čekoslovakijos vyskupai leido 
kunigams pasirašyti lojalumo 
pasižadėjimus komunistinei vy
riausybei, bet su rezervu, kad 

j tai neverstų jų elgtis "priešin-
turės būti pakeista. Su šituo įsi-jgai Dievo ir Bažnyčios įstaty-
tikinimu aš sveikinu pavergtųjų mams" ... 
tautu atstovus, kurie šiandien 
nelaimėje yra mums draugai, o 
ateityje bus mūsų taikingo 
konstruktyvinio darbo talkinin
kai. 

Skelbdamas parodą atidaryta, 
aš laikau savo malonia pareiga 
pareikšti karštą padėką už pa
rodos suruošimą advokatui A. 
Oliui, Rengėjų Komitetui, Ame
rikos Lietuvių Tautinei Sąjun
gai, muziejaus New York Hali 
of Science vadovybei, ypatingai 
jo direktoriui ponui Robert 
Shaw ir visiems, kas rėmė jų 
pastangas parodos reikalu. 

Parodos sumanymui įvykdy
ti reikėjo daug darbo, organi
zacinių gabumų, žymių pinigi
nių aukų ir, kas šių dienų są
lygomis turi pirmaeilės reikš- j 
m ė s ,  —  d a u g  p i l i e t i n i o  p a s i š v e n - j  

Numatoma sutartis tarp USA 
ir Vakarų Vokietijos, kuri bū
sianti įžanga į Vakarų Vokieti
jos įtraukimą Marshalo plano 
sistemon. 

• 

UN pasmerkė Albaniją ir 
Bulgariją, kaltindama jas už ne-

; pasisekimą susitarti Balkanų 
reikalais. Rezoliucija siūlo dar 

• kartą bandyti ieškoti kelio susi-
1 tarimui. 

JEI KAM REIKIA 
blankų darbo-buto garantijoms, 
ar paaiškinimų, kaip formalu
mus atlikti, kreipkitės šiuo ad
resu : ULRFA 

105 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y. 
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Geriausias \§L Žurnali* 

LIETUVIU m NAUJIENOS 
Paveiksluotas \ 32-jų puslapių 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia 6, P», 
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SVARBU VISIEMS LIETUVIAMS! 

1. Kiekvienas lietuvis įsigyja parodos bilietą iš 
bilietų platintojų. Prie parodos įėjimo įsigytas bilietas 
neduoda teises dalyvauti dovanų laimėjime, nes, pagal 
susitarimą su muziejumi, —r- 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). 

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

4. Bilietai gaunami visose lietuvių kolonijose pas 
platintoju. 

Visais parodos reikalais kreipkitės; 
Lithuanian Art Festival, New York Hall of Sdence, 

Broadway at 44th Street, New York City. 
Telefonas? Luxemburg $-5050, kambarys 715 m 104. 

PARODOS SEKRETORIATAS 

P R I M I N  I  M  A t  
Jei išvažiuojate kur nors lai

kinai bent kelioms savaitėms, 
irgi praneškite seną adresą ir 
tą adresą, kuriuo norite gauti 
DIRVĄ per tą laiką, kai kitur 
gyvensite ar atostogausite. Ga
lite iš karto nurodyti, kiek lai
ko siuntinėti DIRVĄ tuo lai
kinu adresu. Bet būsime dėkin
gi, jeigu prieš grįždami atgal 
priminsite mums, kad nuo to 
ir to laiko būsite grjžę. Tame 
priminime irgi nurodykite abu 
adresus: laikinąjį ir tą, f kurį 
vėl grįžtate. 

Už adreso keitimą primokėti 
nieko nereikia. Tačiau prašom 
atminti, kad, jeigu patys laiku 
savo adreso pakeitimo neprane-
šate, tai tada už pakeitimą mes 
turime paštui mokėti... 

Šįmet į Jungtines Valstybes 
atvykusieji naujakuriai, rašy
dami laišką DIRVAI prenume
ratos ar kitu reikalu, malonė
kite pažymėti ne tik savo dabar
tinį adresą, bet taip pat, kada 
ir kokiu laivu atvykote. 

IDZMUSM 
VERTYBĖ 
91 Sq. Inch mEVISIOH 

Plus $1.14 Federal T«t 
Tik W/t {mokėti 
104 savaitės išsimokėjimui! 

ATDARA KAS VAKARĄ IKI 10 V AL. 
f EKM A DIENIAIS NUO 10 IKI 10 VAK. 

Ateikite į mūsų parodomąjį kambarį ir pama
tykite mūsų gražųjį, geriausį Amerikoje televi-

zijos aparatą. 
Patarnavimas ir įtaisymas atliekamas mūsų nuosavoj 

laboratorijoj 

VIENERIŲ METŲ GARANTIJA KIEKVIENAM 
APARATUI 

Pirkite ten, kur jus žinot, kad nebusite apvilti ir 
gausite geriausia, kas yra televizijos srity. 

DOMESTIC HEAT and EQUIPMENT 
• ••• corp. *: 

3471 West 140th St. WInton 4500 

-
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Kaip Lietuva prieš 10 mėtų 
įžygiavo į Vilnių 

Šią savaitę sueina dešimts į žinom a, jų yra, bet didelėj Ame-
metų nuo Lietuvos kariuome- rikoj taip pat greit nesusigau-
Bfes ir administracijos įžygiavi- dysi, kai iškyla toks klausi
mo į Vilnių, nuvargintą ilgos mas. 
lenkų okupacijos ir beveik pri- Vienas-kitas, pats stebėdama-
blokštą trumpos, tik šešių sa- sis, kad tokio dalyko dabar tiks-
vaičių, bolševikų okupacijos. jliai nebegali atsiminti, bando 

Tai buvo, be abejo, maloni ir nurodyti kitus asmenis, kurie 
džiaugsminga Lietuvai diena,1 esą tuo metu buvę tokiose ir 
bet... toli gražu, * ne taip tokiose pareigose, tad turėtų 
džiaugsminga, kaip ji būtų bu-! atsiminti... 
Vusi kitokiomis aplinkybėmis j Gal taip, gal ir ne. .. Kas ne 
Vilnių atgaunant. N J kas, o aš pats turėčiau tikrai 

sus iš nepriklausomybes kovų 
1920 metais, kada tarp Širvintų 
ir Giedraičių Lietuvos savano
riai sumušė lenkus ir, gal būt, 
jei būtų buvę kiek daugiau jė
gų ir kiek daugiau drąsos pasi
priešinti didžiųjų santarvininkų 
karinės misijos reikalavimams, 
tada ir Vilnius būtų buvęs gar
bingiau atsiimtas... 

Anuo laiku likimas nelėmė 
baigti žygio nuo Širvintų. Jis 
iš čia tegalėjo būti baigtas vi
siškai kitokiose aplinkybėse, po Po "sutartie!?* . pasirašymo tą atsiminti, nes pats buvau 

Maskvoje, po iškilmių, apie ku- j trečiame iš eilės tą dieną į j 19 metų... 
riae kalbėjome prieš porą sa-j Vilnių įvažiavusiame Lietuvos Ant linijos, kur 19 metų prieš 
Viiičių, diena iš dienos visa Lie- automobilyje. O kai reikia iš lietuvių sargybinius stovėjo len 

atminties tiksliai nustatyti, ku
ri tai buvo diena, tai ir pasi-

tttva nervingai laukė, kada gi, 
pagaliau, Vilnius tikrai bus mu
sę, kada bus galima jį aplan-
kyti. ^ I Iš visos eilės asmenų atme-

KariuomenS ir administracija,namų aplinkybių labiausiai pasi-
buvo pasirengę žygiuoti ir pra-

kai, dabar vaikštinėjo pilkser-
mėgiai raudonarmiečiai su sa-

rodo, kad atmintis sušlubavusi, vo tada dar nešiotomis "voro-
šilovkomis" ant galvų — tokio
mis keistomis kepurėmis, smai-

<3čti Vilniuje naują gyvenimą. 
Bet įsakymo iš vyresnybės vis 
nebuvo-. O tai, deja, reiškė, kad 
dar nebuvo sutikimo iš... Mas
kvos. 

Buvo aiškinama, kad prie su
tarties dar turi būti sudary
tas ... naujų sienų su Sovietų 
Sąjunga smulkus aprašymas, o 
jis dar vis nepadarytas. 

O tos naujosios sienos kaip 
tik ir buvo didžiausia širdgėla, 
nuodijusi visą džiaugsmą, besi
rengiant į Vilnių. 

Nors jau tomis dienomis buvo 
plačiai pasklidęs . posakis, kad 
Aabar bus "Vilnius mūsų, o mes 
rusų", bet dar nedaugelis žvel
gė į tolimesnę ateitį. Nes jau ir 
dabar buvo dėl ko liūdėti. "Ge
radaris" Stalinas, sutikęs -"per
leisti Lietuvai Vilnių", ne tik 
Į|ebekalbėjo apiep 1920 ęietais 
ĮĮutartas sienas, bet pasilaikė 
iau net lietuviškiausią Vilniaus 
krašto dalį — Švenčionių sritį. 

Todėl sumišusiais jausmais 
laukėme dienos, kada bus ga
lima žygiuoti į Vilnių. 

Pagaliau ta diena atėjo. 
* * 

Gėda prisipažinti, bet tiesa, 
kad po 10 metų, po daugybės 
nepaprastai skaudžių įvykių, la
bai sunku surasti žmogų, kuris 
tvirtai atsimintų, kurią dieną 
fcuvo įžengta į Vilnių... Ir do
kumentą, kur būtų ta diena pa
žymėta, taip pat nelengva rasti. 

tvirtina teigimas, kad tas įžy- lomi s viršugalvyje. 
giavimas buvo spalių mėnesio) Vaikštinėjo jie ir atrodė* kad 
gale, greičiausiai, spalių 29 die- nieko nežino, ko fties čia atvy-
ną... Tikiuosi, kad atsiras, kas kome ... 
galės artimiausiu laiku tą spė-l Pagaliau, keletą valandų pa-
jimą patvirtinti, arba atitaisyti, laukus, matomai, jie gavo įsa-

Pagaliau, čia svarbu ne tiek kymą nuo linijos atsitraukti. 

vintų netoli į Maišiogalą. Neto
li ir Vilnius. Bet Maišiogaloje 
turime sustoti ir nakvoti: lauk
ti, kad kitą dieną nustatytu lai
ku, drauge su kolonomis, kitais 
keliais atvykstančiomis, įva-
žiuotumėm į Vilnių. -• 

Nakvojame mokykloje ir vals
čiaus raštinėje ant šiaudų, ka
reiviškai. Jau nėra jokių len
kiškų laikų ženklų. Ir sovietiški, 
kaip neseniai atsiradę, taip 
greit išnykę. Gyventojai dar tik 
stato, medžių šakelėmis puošia 
sutikimo vartus. Anksčiau, sako, 
rusai neleido... 

Dar keletos rusų esama Mai
šiogaloje. Ką jie čia veikia? 

r 
S Vi ft* 

Taip Lietuvos kariuomenė žygiavo prieš dešimtį metų pro Vilniaus Katedrą. 

tiksli data, kiek pats faktas: 
tai buvo prieš dešimtį metų! 

Kai kas mano, kad tokiose 

Ant vieškelio, vis dar pertverto 
"sienos" užtvara, susirinko Šir
vintų miestelio visuomenė pa-1 

aplinkybėse įžygiavimas į Vii- matyti, kaip Lietuvos kariuo-
nių nei minėti neverta, nes jis menė peržengs tą užtvarą 
nebuvo nei toks džiaugsmingas, 
nei toks garbingas, kokio buvo 
svajota. 

Bet istorija pasilieka istorija. 

trauks į Vilnių. ' 
Čia pat buvo įrengtas radijo 

mikrofonas ir, kai tik kariškiai 
atliko formalu'mus. su rusų sar-

Iškilmingai atidaryta Lietuvis 
Dailės Paroda Sew Me 

Dalyvavo apie 600 New Yorko lietuvių visuomenės 
ir valdžios bei spaudos atstovų. 

Rašo Petras Juknys 
specialus DIRVOS korespondentas parodoje 

Kas galėjo kada pasakyti ar I krašto diplomatinė atstovybė, 

Minime ir vertiname visus jos, gybos viršininku, prasidėjo šir-
faktus, malonius ir liūdnus, gar
bingus ir kartais net gėdin
gus ... Minime atitinkamai. O 
įžygiavimas į Vilnių nebuvo gė
dingas, jis tik buvo nelinksmas, 
ir nelinksmas ne dėl mūsų, lie
tuvių, kaltės., ^ 

# # 

Dviem kryptim iš Kauno iš
žygiavo kariuomenė ir adminis
tracijos pareigūnai, o su jais ir 
spaudos atstovai, į Vilnių. Vie
na kolona pro Kaišiadoris ir 
Vievį bei Lentvarį, kita — pro 
Ukmergę, Širvintas ir Maišio
galą. Berods, dar buvo viena 
kolona nuo Alytaus per Trakus. 
Man teko keliauti pro Širvintas. 

Širvintos buvo visai arti prie 
buvusios linijos, skyrusios lenkų 
užimtą Lietuvos dalį nuo ne
priklausomos Lietuvos. Mažas 
miestukas — Širvintos. Bet gar-

vintiškių suprganizuotos iškil
mės. 

Belaukiant iškilmių, *5ia pat 
prie mikrofono buvo keletas pa
sikalbėjimų su vietos gyvento
jais apie jų įspūdžius iš šių 
dienų ir iš pereitų 19 metų, 
kuriuos jie praleido čia, prie 
tos užtvaros, neleidžiančios į 
jiepis taip artimą Vilnių. Pats 
iškilmių centras buvo — gairės 
sudeginimas. 

Mat, linija tarp nepriklauso
mos ir lenkų užimtos Lietuvos 
buvo atžymėta vis dėlto tik la
bai laikinio pobūdžio ženklais. 
Nei lenkai, nei, juo labiau, lie
tuviai čia nestatė tvirtų akme
nų — ženklinančių "valstybės 
sieną". Vietoj jų sargybiniai 
tik prismaigstė liniją plonų kar
telių, ant kurių užrišdavo ... 
šiaudų kuokštę. Tuos ženklus 
vadino gairėmis 

Dabaf, po 19 metų, tos gai
rės jau liko nebereikalingos 
Skaudžios Lietuvai buvo tos gai
rės, nors ir šiaudinės. Tad su 
prantama, kad su dideliu pasi
tenkinimu buvo atlikta simbo
liška apeiga — sudeginta ne 
tik kelios artimiausios tokios 
gairės, bet ir užtvaros kartis 
palydint jas j amžinybę su lin
kėjimu, kad niekados nebegrįž
tų. Ta kukli iškilmė buvo per 
duota per radiją visai Lietuvai. 
Visa Lietuva j<^je dalyvavo, bet 
tokiais pačiais sumišusiais jaus 
mais, kaip ir tie, kurie buvo 
prie to laužo. Nes' nutolstančių 
rusų sargybinių šešėlis vis vien 
sunkiai gulė visiems ant šir
dies ... 

* ¥ 

Važiuojame jau per... iš 

h? i 

Gedimino pilis labiausiai traukė Vilniaus lankytojus. Ir jai rei-
Jtėjo sutvirtinimų. Lenkai tuos darbus jau buvo pradėję. Taip 
atrodę pilies bokštas iš kalno pusės sutvirtinimo darbų metu. 

Tarp pirmųjų;Lietuvos rūpesčiu Vilniuje buvo ir Vilniaus miesto 
aptvarkymas. Gražiausioji Katedros aikštė buvo visiškai neiš-

grįsta. Tuoj buvo pradėti tos aikštės tvarkymo darbai. 

Greit savo akimis pamatėme; i 
pravažiuoja vienas sunkveži
mis, pilnas... lovų, stalų, in
dų... Pravažiuoja kitas <— ir
gi pilnas visokių senų baidų 
ir... dvi karvės taip pat va
žiuoja. 

Ką tai reiškia? 
Gyventojai pasakoja, kad iš 

to nediduko Maišiogalos mieste
lio rusai per šias šešias savaites 
jau viską, kas tik buvo geresnio, 
iš jų atėmė ir išsivežė... Ir 
šiandien, kada jau Lietuvos ka
riuomenė įžygiavo j miestelį, 
kada Lietuvos policija stoja į 
vietas — ir šiandieh dar jie, 
paskutiniai išvažiuodami, spėjo 
"sumedžioti" tuos jau pasenu
sius daiktus ir karves, atėmė iš 
neturtingų žmonių ir vežasi į 
savo "viskuo pertekusią pla
čiąją tėvynę"... 

Tai buvo paskutiniai rusai, 
kuriuos dar užtikome Maišioga
loje. Niekas geriau negalėjo pa
tvirtinti anksčiau į Lietuvą atė
jusių žinių, ką rusai daro Vil-

pagalvoti, kad lietuvių tautos 
sūnų meno kūriniai, nušviečian-
tieji mūsų tautos dvasios ga
jumą, pasirodys didžiausiam^ 
pasaulio mieste ir šalyje, kur 
šiandien susispietęs diplomati
nis ir politinis darbas dėl lais
vės kovojančių valstybių? 

Ir štai, buvusi svajonė spalių 
gatvės buvo pilnos žmonių, net 
pravažiuoti buvo sunku. Lietu
viai džiaugėsi, kad pasibaigė Į 20 dieną tapo realybe. Tai isto-
19 metų okupacija. Lenkai 
džiaugėsi, kad pasibaigė ... pas
kutinioji 6 savaičių okupacija. 
Ir jų tas džiaugsmas buvo toks 
didelis, kad daugumas visai už
miršo visą savo lenkišką politi
ką, visas savo vadų instruk
cijas ir negalėjo susilaikyti ne
sveikinę įžygiuojančių lietuvių, 
kaip ateinančio® didelės lai
mės ... 

Didžiausia minia buvo susi
rinkusi prie katedros, kur buvo 
sveikinimo vartai, pasakytos su
tikimo kalbos ir atliktos val
džios perėmimo apeigos. Ka
riuomenei žygiuojant, ypač rai
teliams, minia tikrai nuošir
džiai, net entuziastingai plojo 
ir šaukė "valio". 

Kai kariuomenė baigė žygiuo
ti pro katedrą, jau pradėjo tem
ti, o apsiniaukęs rudens dangus 
prakiuro lietum, lyg ašaromis, 
nu jaučiančiomis, kokios skau-

Vilniaus. V. R. 

laisvintą Vilniaus sritį. Iš šir- lyvauti lietuvių sutikime, bet 

niuje. Ir niekas negalėjo geriau džios dienos dar laukia mūsų 
paaiškinti, kodėl jie taip nesi
skubino perduoti Vilnių Lietu
vai ... 

» # . 
• Kitą dieną artėjame prie Vil
niaus. šen ir ten mažų kaimelių 
gyventojai būreliais sutinka, 
sveikina: vienur tik kepurėmis 
pamosuodami, kitur ir kukliomis 
iškilmėlėmis, su prakalbėlėmis. 
Į pavakarį pasiekiame ir patį 
Vilniaus miestą. 

Nors lenkų politiniai vadai ir 
buvo raginę gyventojus neda-

rinė lietuvių meno diena! Tai 
džiaugsmo ir lietuvių pasididžia
vimo diena! Diena, kurios mes, 
Amerikos lietuviai, nekantriai 
laukėme. Pagaliau ji atėjo! 

Spalių 20 d. 8:30* v.u. New 
Yorko didmiesčio pačiame cent
re, Broadway ir 44-toje gatvėje, 
oficialiai ir iškilmingai atidary
ta Lietuvių Tautos Dailės pa
roda. 1 

Tai meno kuriniai, sukurti 
tremtyje mūsų menininkų prie 
sunkių gyvenimo sąlygų ir ap
linkybių. Paroda yra New York 
Hall of Science ir truks iki lap
kričio 20 dienos. Parodos šūkis: 
"Lithuania Comes to Broad
way". 

Šią parodą atidarė ministeris 
St. Lozoraitis, kuris, kaip jau 
buvo rašyta, spalių 17 d. specia
liai atvyko iš Romos. Atidaryme 
dalyvavo * New Yorko miesto 
valdžios atstovai, laikraščių re
porteriai, meno žmonės, mūsų 

J. KARDELIS APIE PALECKĮ 
Kanadoje išeinančios NEPRI

KLAUSOMOS LIETUVOS da
bartinis ir Kaune ėjusio dienraš
čio LIETUVOS ŽINIŲ buvęs 
redaktorius J. Kardelis, dėl 
straipsnio, kuriame buvo kalba
ma apie Paleckį, mums rašo: 

"Atitaisau paklaidą: Justas 
Paleckis LIETUVOS ŽINIŲ re
daktorium niekad nėra buvęs. 

organizacijų vadovybės, muzie
jų direktoriai, iš tolimesnių 
miestų atvykę veikėjai. 

Atidarymo iškilmes pradėjo 
savo žodžiu Mr. Shaw, New Yor
ko muziejaus direktorius. Bar
borai Darlienei vedant, sugiego-
ti Amerikos ir Lietuvos himnai. 
Angliškai kalbėjo advokatas A. 
Olis, šios parodos sumanytojas 
ir vyriausias vedėjas, ant ku
rio pečių gula visa parodos at
sakomybė. Sveikinimo kalbą lie
tuviškai pasakė min. P. žadeikis. 
Po to pakviestas garbės svečias 
ir formalus šios parodos atida
rytojas min. Lozoraitis, kurui 
buvo sutiktas atsistojimu ir 
gausiais aplodismentais. Jis an
gliškai' perskaitė paruoštą kal
bą ir vėliau gražų žodį, parodos 
atidarymo progai pritaikintą, 
tarė lietuviškai. Elena čiurly-
tė pašoko keletą stilizuotų tau
tinių šokių. Vėliau buvo rodoma 
filmą iš tremties gyvenimo, 
mūsų menininkų kūrybiniai dar
bai ir patys menininkai, kurių 
darbai išstatyti kaip tik šioje 
parodoje. Filmą aiškino Juozas 
Boley. Programa buvo trumpa 
ir aiški. Po to vyko išstatytųjų 
eksponatų apžiūrėjimas, susipa
žinimai, pasikalbėjimai. Visų 
nuotaika buvo gili ir iškilminga. 

Moterų Vienybės narės, pasi
puošusios tautiškais rūbais, pa
tarnavo svečiams. O. Valaitienė 
vedė literatūros ir knygų stalą. 

Parodos salė yra atidaryta 
kiekvieną dieną nuo 10 vai. ry
to iki 12 vai. nakties. Laukiama 
gausių ekskursijų iš kolonijų. 

^Pereitą šeštadienį jau susi
laukta pirmosios ekskursijos 

Jis dviem ar trim atvejais ban
dė LIETUVOS ŽINIOSE bendra
darbiauti, bet tie bandymai, tik
rai dėl jo palinkimo į bulvarinę 
spaudą, jam visai nesisekė. To-. 2 autobusais Connecticut lietu-
dėl po tų bandymų, kurie truko vių. 
labai trumpai, vis mesdavo, spė-Į Spečialus DIRVOS korespon-
ju — savo ir tikrai LIETUVOS dentas detaliai ir vaizdžiai ap-
ŽINIŲ redakcijos pasitenkini-, rašys parodos eigą. Sekite DIR* 
mui. VOS puslapiuose! 

"Daug senoviškų, net paslaptingai atrodančių pastatų yra Vilniaus mieste, čia matome Domininkonų vienuolyno koridorius. Netrukus po Vilniaus grįžimą 
prie Lietuvos, po šiuo vienuolynu buvo atrasti paslaptingi urvai, kuriais buvo nueita iki, ligi tol dar nežinomų, kapų. Tačiau per likusį trumpą nepriklausomo 
gyvenimo laiką jau nebebuvo suspėta tuos kapus ištyrinėtu nors jau buvo rasta daug istorinės rekšmės palaikų, 

, f. ' į-i hJs&wisiL Jin +1 S- '.&<&! J .<1$ . Jk.. «• 
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SUSITVARKYKIME 
a 

jj^RTĖJA Visuotinis Amerikos Lietuvių Kongresas. Nors 
jo darbų tvarka dar ir nėra smulkmeniškai paskelbta, 

bet jau ne vieną kartą spaudoje yra minėti jo uždavi
niai ir numatomieji darbai. 

O vienas dalykas, regis, lig šiol ir lieka net nesi
rengiamas paminėti, nors ir svarbus. Tai yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos veikimo organizacinis susitvarkymas 
lietuvių kolonijose. 

Viršūnėje Amerikos Lietuvių Taryba yra susitvar
kiusi patenkinamu būdu. Bet iš pat pradžių, Tarybą 
kuriant, nebuvo numatyta pasitenkinti vien tik pačia 
viršūne. Buvo numatyta, kad ir atskirose kolonijose 
veikiančios organizacijos Lietuvos bylos reikalu sudarys 
jungtinius komitetus, kitaip sakant, vietines tarybas, 
kurios atitinkamos kolonijos organizacijas jungtų bend
ram darbui Lietuvos išlaisvinimo kovoje ir tam darbui 
vadovautų. 

* * 

fokie komitetai, vietinės tarybos, daugumoje kolonijų 
• yra. Bet vis dėlto, pasirodo, kad tas vietinis susi-
organizavimas yra gana įvairus ir dėl to įvairumo dau
geliu atvejų gana palaidas. 

Santykiai tarp tokių vietinių Tarybų ir pačios vy
riausios vadovybės nėra aiškiai apibrėžti. Vietinės ta
rybos vienur apima visų srovių organizacijas, kitur tik 
kai kurių srovių, ar tik vienos srovės, arba dar keisčiau 
— tik vienos srovės dalies organizacijas. 

Tokiose keistai susitvarkiusiose "tarybose"' kitos 
tos pačios kolonijos organizacijos neranda sau prftin- au «. sku'idua perduot.1 Jl\rp 

karnos vietos, neranda galimybės tarti balsą dėl vie- *"*«»«« Tels™>. P>™ant tu< 
tinio veikimo Amerikos Lietuvių Tarybos programoje. 

Iš jų teikiasi priimti aukas, bet ir tos aukos tokiu 
atveju plaukia susilaikydamos. Visame veikime nėra 
pilnos energijos. 

Kai šaukiamasi į centrą, kad jis nurodytų, kaip 
tokia vietinė Taryba turi būti susitvarkiusi, centras 
pareiškia, kad jis neturi galios duoti nurodymų ... Su
sidaro padėtis, kad viršūnėje bendras visų srovių su
tarimas yra, bet atskiroje kolonijoje jo gali ir nebūti. 
Viena srovė ar net jos dalelė ima žodį kalbėti "tarybos" 
vardu, o likusiai visuomenės daliai belieka arba kovoti 
dėl "teisių", arba veikti atskjrai, arba visai nieko ne
veikti. Aišku, kad tai^yra kenksminga tikslui, nes tai 
atitraukia žymią dali jėgų nuo darbo. Jeigu nėra, kas 
galėtų tokius nenormalumus pataisyti, tai tas reiškia, 
kad susitvarkymas dar nėra geras. 

UN ir 
Pabaltijo valstybių atstovai 

ir lietuvių tautos žmones atsto
vaujantieji organai yra įteikę 
Jungt. Tautų Tarybai skundus 
prieš Sovietus, reikalaujant pa
šalinti agresiją, atstatyti žmo
gaus teises ir tautų nepriklau
somybę. 

Iš didžiųjų valstybių skun
dų buvo Kinijos, kuri apkaltina 
Sovietus dėl komunistų rėmimo 
ir 1945 metų draugiškumo su
tarties sulaužymo 

Lenkijos, Ukrainos ir Balka
nų valstybių atstovai bei žmo 
nių įgaliotiniai Įteikė skundus 
prieš tų valstybių komunisti
nius režimus, reikalaudami žmo
nėms laisvės ir atsteigimo lais
vo balsavimo teisių. 

Išskiriant Kinijos skundą, ku
ris buvo patiektas UN tary
bos posėdžiui ir priimtas 45 
balsais prieš 2,- manoma, kad 
generalinis UN sekretorius Trig-
ve Lie kitų skundų oficialiai 
aikštėn neiškeis, nes jie ne vy
riausybių įteikti. 

Amerikos atstovas Ben j. V. 
Cohen tačiau patarė Balkanų 

Yra ir kitų klausimų, kuriuos reikėtų išaiškinti. Pa
vyzdžiui, vienur Į tokią vietinę tarybą kiekviena or

ganizacija siunčia savo atstovus. 
Kitur iškyla klausimas: ar kiekviena organizacija 

gali turėti atstovus vietinėje taryboje? Juk, esą, taryba 
sudaryta iš keturių politiškai pasaulėžiūrinių srovių ir 
dviejų apdraudos susivienijimų^ Todėl draugija, kuri 
nepriklauso prie kurios nors srovės, negalinti dalyvauti 
ir tarybos veikime... 

O yra tokių draugijų, kurių negali priskaitvti nei 
prie vienos iš keturių Taryboje dalyvaujančių srovių. 
Pavyzdžiui, Tėvynės Mylėtojų Draugija, Tremtinių 
Draugijos, Kultūros Fondo Skyriai ir kt. 

Gal ir nereikia, kad tos nesrovinės organizacijos 
dalyvautų vietinės tarybos darbuose? Jei nereikia, tai 
tas turi būti aiškiai žinoma, ir nekenktų net paaiškinti, 
kodėl. O jei reikia, tai tas irgi turėtų būti visiems ži
noma, 

"Yra, pasirodo, ir tokių vietinių tarybų, kurios jun
gia ne organizacijas, o paskirus asmenis: turi narius, 
kaip kiekvienos kitos organizacijos kuopa, renka narių 
mokesčius, renka sau valdvba iš narių tarpo '— žodžiu 
sakant, yra draugijėlė, nežinia kodėl pasisavinusi visos 
kolonijos Lietuvių Tarybos vardą ir kartais veikianti 
visos kolonijos vardu. 

9f. * 

^ois susitvarkymas ir n?ra esminis dalykas, nors pats 
daVbas yra svarbiau, negu organizaciniai forma

lumai, bet labai dažnai pasitaiko, kad nuo susitvarkymo 
netobulumų ir darbas labai nukenčia. 

Paminėtieji netobulumai yra aiškiai regimi ir to
liau juos palikti būtų nenaudinga. Tai būtų tik neran
gumo ženklas. 

Kongresas yi a gera proga padėti pamatus tokiam 
pataisymui. Žinoma, kongresas negali gaišti nustati
nėti smulkmenoms. Bet kongresas gali priimti auto
ritetingą nutarimą , kuriuo įgaliotų Tarybą nustatyti 
kolonijų tarybų susitvarkymo statutą, kiek galima vie-
nodesnį visoms kolonijoms. Tame nutarime.turėtų būti 
nurodyti tik pagrindiniai dėsniai, kuriais Taryba turėtų 
vadovautis, sudarydama tokį statutą. 

Atrodo, kad toki statutai Amerikos Lietuvių visuo
menės susiorganizavimą turėtų kiek galima labiau pri
artinti prie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės statute 
numatytos santvarkos, nors šioje šalyje vargįai ar ga
lima tą statutą pritaikyti visiškai tokį, koks jis yra. 

Turėtų būti Kongrese atsakyta į klausimą ir apie 
tai, kokios organizacijos gali ar negali būti atstovau
jamos vietiniuose komitetuose arba taryboje. Ir ypa-
Jingai aiškiai turėtų būti pabrėžtas dėsnis, kad vie
linės kolonijos lietuvių taryba yra tarporganizacinis 
komitetas, o ne šalia kitų organizacijų stovinti draugija. 

tuo 
klausimu patarimo. Kinij o s 
skundas, nors ir buvo priimtas, 
liko padėtas ant lentynos ir ne
žinia, ar bus kada svarstytas, 
nes Višinskis pareiškė, kad, jei 
tam klaifcimui bus duodamas 
pirmumas, tai būsią supranta
ma, jog yra rengiamasi karui. 

Nors UN turi žmogaus Tei
sių Gynimo Tarybą, kurios pir
mininkė yra Eleonora Roose
velt, ta Taryba, tačiau, yra be
jėgė pati ką spręsti, o jeigu 
kas ir būtų UN posėdyje nu
balsuota, tai sprendimas dabar 
pasiliktų tik moralinis, nes So
vietų Rusija jokių tarptautinių 
teisių nepripažįsta ir sutarčių 
nebesilaiko. 

Nors toks Sovietų ir jų vai
ruojamų valstybių elgesys py
kina amerikiečius, tačiau, kol 
rimto pavojaus čia iš to nėra, 
draugiški santykiai tarp abiejų 
valstybių dar palaikomi. 

Skundų perdavimas į tarptau
tini teismą bus, tačiau, dide-

WUcrnene6 
Skonio dalykas 

Aš negaliu supraski, dėl' ko 
lietuviškas ir katalikiškas laik
raštis ima kartais ir lietuviškus 
bei katalikiškus reikalus nu
stumia į paskutinę vietą, už
leisdamas pirmenybę retai kam 
iš lietuvių rūpimiems dal^kaaris 
Nurodau pavyzdį. • -

Viename lietuviškame ir ka
talikiškame laikraštyje matau 
dvi maž daug vienodo didumo 
fotografijas. Abi fotografijos 
laikraščiui duotos iš agentūros, 
aptarnaujančios Amerikos spau
dą (Acme). Vienoje iš tų fo
tografijų matome min. St. Lo
zoraitį, prel. J. Balkūną, kons. 
J. Budrį, adv. Olį ir B. Dirmeikį 
pas kardinolą Spellmaną. Kitoje 
— į krūvą sugriuvusių sporti
ninkų grupę rungtynių metu 
tarp Michigano ir Minnesotos 
universiteto komandų. 

Kuris įvykis lietuviams ir 
katalikams yra artimesnis, ma
nau, nereikia ir aiškinti. Bet 
laikraštyje mums nepažįstamų, 
nežinomų ir nereikšmingų fut
bolininkų krūva įdėta pačioj 
svarbiausioj vietoj, pirmame 
puslapyje, o kardinolo Spellma-
no su svečiais fotografija tik 
paskutiniame... 

M. J.. Cleveland, Ohio 

UŽSISAKYKIT 
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
pas generalini jo leidėjų įgalio
tinį Amerikoje. 

Dėkite į laišką $2.50 čekį, ar 
"Money Order", parašykit la
bai aiškiai savo adresą ir siųs
kite laišką adresuodami taip: 

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

lis moralinis smūgis Sovietams. 
Jungtinių Tąutų sekretoriaus 

Trigve Lie padėjėju išrinktas 
rusas Konst. E. Zinchenko, ku
riam pavedama tvarkyti Saugu
mo Tarybos reikalai. Jis pri
siekdintas, kaip tarptautinis pa
reigūnas, kuris neprivalėtų klau
syti atskiros tautos nurodymų 
savo pareigose ... Taigi, nors į 
UN Saugumo Tarybą buvo iš
rinktas rusams nebepatinkamos 
Jugoslavijos atątovas, tos ta
rybos reikalų tvarkytoju pas
kirtas rusas. Tuo norima nura
minti Sovietu atstovus... 

J. K. 

Kulturos ginklu! 
A. A. Olio kalba alMftranl Lietuvių Pąjiįii Parodą New York* 

Malonūs šventės dalyviai, 

Pagaliau, po tjek lūkesčių 
abejonių, kantrybės ir nenuma
tytų sunkumų atėjo parodos 
atidarymo diena. Tai pirmoji 
diena Amerikos lietuvių isto
rijoj, kada jie išeina viešumon 
su tokio masto kultūros neįkai
nojamais turtais. Jų vertė yra 
keleriopa ir aš palieku meno ir 
kultūros kritikams juos įvertin
ti t^ip, kaip reikalauja jų sko
nis ir jų palinkimai. 

Ruošiant šią parodą rengė
jams rūpėjo daug dalykų, bet 
vienas rūpestis buvo pagrindi
nis: kultūros ginklu prisijungti 
prie didžiausių Lietuvos išlais
vinimo pastangų ir lietuviško
sios kultūros priemonėmis iš
nešti lietuvių tautos laisvės 
šauksmą | Amerikos gyvento
jus. Mes žinome gerai, kad tas 
kelias yra sunkus. Bet gi jokia 
drąsesnė mintis nėra įmanoma 
įgyvendinti be rizikos, be pa
siaukojimo, be valios ir ištver
mės. Ir pati Lietuvos laisvės 
byla yra ištisa grandinė drąsių 
pasiaukojimo žygių. 

Lietuvių Dailės Parodą mes 
pristatome amerikiečių ir lie
tuvių visuomenei ne kaip mu
ziejinę retenybę, o kaip pavyzdį, 

kad ir nežmoniškose tremties 
sąlygose lietuvių kultūrinė dva
sia išliko gyva, kad lietuviai, 
ilgėdamiesi savo krašto, ilgisi 
taip pat ir savo kultūros, savo 
papročių, savo istorijos ir sa
vo dainos. Tuo pavyzdžiu dai
lės paroda tegul primins kiek
vienam lankytojui, jog ten, prie 
Baltijos krantu, yra likimui pa
likta tauta, tauta su didelėmis 
pažangos galiomis, su stipria 
kūrybine jėga ir su nenuslopina-
ma valia gyventi laisvėje. 

šios parodos mes 'nebūtume 
galėję — net ir nebūtume ry
žęsi — išstatyti, jei nebūtume 
pasitikėję Amerikos lietuvių pri
tarimu ir parama. Tik tikėdami, 
kad visi geros valios lietuviai 
bent mažiausia auka parems šią 
parodą, mes neabejodami pradė
jome ją organizuoti. Ir šią va
landą mes drįstame tos mažos 
aukos prašyti iš visų Amerikos 
lietuvių. 

Parodos rengėjams ir, tikiu, 
visiems Amerikos lietuviams 
yra tikrai malonu, kad parodai 
atidaryti ryžosi iš taip toli — 
iš Italijos —- atvykti Lietuvos 
diplomatijos šefas, Jo Ekscelen
cija ministras Stasys Lozoraitis. 
Aš kviečiu poną Ministrą pa
skelbti parodu atidarytą. 

Laisvoji valanda 
Jonas &įtiįUtas 

UODNA PASAKA 
( Tęsinys iš pereito numerio ) 

Vos-ne-vos iš ligos atsigeivėjo... Atsi
tekėjus, negalėjo suprasti, kur jinai yra. 
Kažin kokiam kambarėly gulėjo; nepažįs
tamus žmones matė. Nebejauna, baltai 
apsitaisiusi moteriškė kažin ką, j ją prisi
lenkusi, maloniai kalbėjo. Nesuprato... 
Negalėjo surinkti minčių, išsisklaidžiusių. 
Atminė, kaip per sapną, kad miestan ėjo, 
kad miesto gatvėmis klajojo... Bet kas 
toliau buvo, kaip dūmuose paskendo. Prie
žastis ir pasekmė jos smegenyse nebe-
sirišo. Praeities reiškiniai rodės jai iš
barstyti, kaip gražus' žolyno žiedas: ma
tė tik atskirus lapelius, nebe patį žolyną. 
Dabarties nesuprato... Jautė tik neapsa
komą kūno silpnumą! Skaudėjo strienas, 
kojos buvo sunkios, kąp ^tejuo, ir visa ne
galėjo pasijudinti . 

Išplėstom, be išreiškimo akim žiūrėjo. 
Tik vieną kartą tose akyse tartum spin

dulys žybtelėjo. Kaip ir ką atsiminė, ir 
jos lūpos ėmė krutėti. 

— Ar nežinai tamsta, kur mano Petriu
kas — prašnibždėjo tylom. 

Pamatė baltai apsitaisiusią moteriškę, 
maloniai į ją žiūrinčią. 

— Ar nežinai tamsta, kur mano Pet
riukas? — pakartojo, įbesdama jon savo 
akis. 

Norėjo pasijudinti, bet tik sudejavo 
iš sopulio... 

* * * 

Pagijo kūnas, <bet ne dvasia. Protas 
sumišo ... Savo klaikaus padėjimo nebe
jautė taip, kaip jaučia sveikas žmogus. 
Kada jai pasakojo, kad jinai pagimdžiusi 
negyvą kūdikį ir kelius mėnesius patale 
išgulėjusi, — nenusiminė, nesumirksėjoi 
akim; mažiausias nuliūdimo ar išgąsčio 
ženklas nepalydėjo jos veido. Kada rusų 
valdžia, patyrusi, kas jinai tokia yra, kalė-
jiman ją įmetė, — neprieštaravo ir ne
verkė. Tik vaitojo ir inkštė, kaip kanki
namas gyvulys, kada ją mušė ir plakė ir 
visokiais būdais jos kūną dergė... Nepa
žino nei Damulienės, nei jos dukterų, įmes
tų kalėjiman; nesuprato jų klyksmo ir 
raudų, kai šios, visiškai su savo tėvyne 
atsisveikindamos, už kalėjimo durų iš
nyko ... 

Išleido ją valdžia, kaip beprotę, jai nebe
kenksmingą. Pamatė, kad neapsimoka jos 
iš tėvynės išvežti: žinojo, kad tokia baus
mės nesupras, ištrėmimo klaikybių neat
jaus ... Gimtajan sodžiun ją liepė nuva
ryti 

Ant jos žemės jau rusas sėdėjo... 
Juozapota liko kampininkė ubagėlė. 

Svajonės apie laimingą gyvenimą su vyru, 
apie vaikus ir sodą išnyko, kaip sapnas. 
Laimė, kad to nebejautė... Geri žmonės 
ją nuo to laiko maitino. 

Kas savaitę, kokios nors mergytės ve
dama, ėjo jinai iš kiemo kieman per savo 
sodžių ir rinko krepšelin savaitinį maistą. 
Kartais, ^ada aiškesnį protą turėjo, ir 
pati viena pakiemiais vaikščiojo. Vaišingi 
kamynai visados ją atminė. Jeigu kas po
kylį, vestuves ar krikštynas kėlė, namų 
šeimininkė dėjo ryšelin ragaišio, mėsos ar 

KUR GAUTI 

LIET U V 
KNYGŲ? 

Visame'pasaulyje išleidžiamų lietuviškų kny

gų platinimu rūpinasi neseniai įsteigtas Lietuvių 

Spaudos Centras Amerikoje. laidinių sąrašai 

siunčiami nemokamai. Rašykite atviruką, kuris 

te&mioja 1 centą, šiuo adresu: 

G a b i j a ,  
412 Bedford Ave., 

Brooklyn 11, N. Y. • 

varškės su sviestu ir, pasišaukus« ffi&žą 
dukrelę, liepė: — Lėk, nunešk Juozapotai. 
Jegu didesnė kokia šventė, ar Velykos 
atėjo, vėl visos motinos siuntė savo mažus 
vaikus su bandele ar pora dažytų kiaušinių 
į Juozapotą. Moterys jai ir rūbus ir balta-
rūbius davė... Visas sodžius priprato į ją 
žiūrėt, kaip į savą. Pamatęs kas pro lan
gą su krepšeliu ateinančą, sakė: — U t, mū
sų Juozapota ateina 

Taip tarp kaimynų gyveno... 
Dešimtys metų praėjo ... žmonės au

go ir džiaugės, ir pasenę mirė. Ne viena 
Juozapotos draugė vienametė vaikų anū
kų susilaukė ir, šį pasaulį palikusi, jau 
amžinu' miegu šaltoj žemelėj miegojo. 
O jinai vis tebegyveno. Liko tarp jaunųjų 
viena, kaip tarp žalio miško sausas stuob
rys. Naujosios kartos žmonės nebe taip, 
kaip jų tėvai, Juozapotą mylėjo, rečiau 
ją beatminė. Dažnai kentėjo ji badą, sti
go kuo apsivilkti. Vaikščiojo apiplyšusi, 
sustirusi. Ėmė nekęsti jos tie, pas kuriuos 
ant kampo gyveno: mažiau jau begalėjo 
aniems maisto nuo žmonių parnešti. Su
skurusi per žiemas užkrosny tupėjo. Tik 
vasarai atėjus, geriau kiek jautės: nors 
nebe taip žmonėms po kojų troboj maišės, 
mažiau anų buvo nekenčiama ir lojojama. 
Be jokios priežiūros tada po laukus vaikš
čiojo, ir Dievas žino, kuo mito. Slankęs po 
paupį ir pušyną, kur vasariniuose namuose 
daug ponų gyveno. Ėjo klaiki ir nelaimin
ga, skarmalais savo išdžiūvusį kūną prisi
dengusi; ėjo dejuodama, lazdele pasirams
čiuodama, sunkią, sunkią metų naštą vilk
dama. Visiems nešė nusiminimą ir nesu
prantamą širdies neramumą... 

Pamačiusi dailiai apsitaisiusius ir lai
mingus, stebėjosi, tartum norėdama ką 
atsiminti, ir pamėlynavusiom lūpom šnibž
dėjo : —_ Kiek ponų ... kokie gražūs 

Arba, įbedusi savo klaikias, be gyvy
bės akis, klausė tūlą: — ar nežnai tamsta, 
kur mano Petriukas? ... 

Ar suprato pati tą savo klausimą? ar 
atminė da savo Petriuką? mr tikėjosi nors 
numirus jį pamatyti?... 
v Vienas Dievas težino... 

(Pabaiga) 

Kiekvienas lietuvis skaito 

Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros 
žurnąlą 

AIDAI 
Nuo 1949 m. spalių mėn. 4 d. šį žurnalą 

perėmė leisti 
Lietuvos Pranciškonai Amerikoje 

AIDAI yra vienintelis lietuviškas mė
nesinis mokslo, literatūros bei 
meno ir visuomeninio - gyve
nimo žurnalas. 

AIDAI žadins tautinės kultūros kūry
bą ir skelbs jos laimėjimus. 

AIDAI burs aplink save visas mūsų 
tautos intelektualines, meni
nes ir religines pajėgas. 

AIDAI iki Naujų Metų bus leidžiami 
t Vokietijoj, *o nuo 1950 m. sau

sio 1 d. — Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse. . • 

AIDUS redaguos redakcinis kolekty
vas, sudarytas iš žymių lie
tuvių mokslininkų, rašytojų 
ir kitų kultūrininkų. Vyriau
sias redaktorius — rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis. 

AIDŲ •••" prenumehata metams: Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, 
Pietų Amerikoje, Meksikoje ir 
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— $5.50; kituose kraštuose — 
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D I R V X 

10,000 mylių 
kelione Rado 

J. V. VALICKAS 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

Skuta barzdą, bet ne kišenę 

Atsiskyrę su "tautiečiais", pa 
traukėme Morelia miesto link. 

Miestas, kaip miestas, nieko 
ypatingesnio, kaip kituose Mek
sikos miestuose, čia neradom. 
Bet, kol mano bendrakeleiviai 
neskubėdami užkandžiavo, aš 
spėjau ir į kirpyklą nueiti. 

Kerpa gerai, nors be ypatin
gų prasimanymų, bet skuta — 
tai jau, galima sakyti, iškilmin
gai: net snaudulys pradėjo imti, 
kol skutėjas visas ceremonijas 
atliko, čia pat daviau ir batus 
nuvalyti. 

Paklausite, kam gi aš čia da
bar pasakoju tokius niekus — 
argi kam įdomu, kad Meksikoj 
irgi moka barzdą nuskusti? 

Bet, gerbiamieji, visi turėsite 
nustebti, kai pasakysiu, kad nu-
kirpimas čia man kaštavo tik pu
sę pezo, nuskutimas ir batų nu
valymas irgi po tiek pat. 

Pas mus čia tik batus nuvalo 
;maž daug už dvigubai, o skuti
mas ir kirpimas kaštuoja pen
keriopai ir daugiau. Juk čia už 
plaukų nukirpimą mokam 75 c 
ir daug kur net visą doleri, o nu
kirpti tai ne kažin kaip nuker
pa — vis palieka, kad greičiau 
kitą kartą ateitum ... 

Palyginus su Meksika, tai mū
sų kirpėjai ne tiek plaukus ker
pa, ne tiek barzdą skuta, kiek 
kišenę... 

Tinginiu Mieste 
•t* pačią dieną, vėl per kalnus 

ir jau temstant (tikrai įkyrėjo 
vis tas pats nervų įtempimas 
per kalnus važiuojant!) -pasie
kėme Zamoros miestą. 

čia tuojau ėmė piršti, kad 
reikia pamatyti Paricutin ugnia-
kalnį. Iš ryto, kol bendrakelei
viai dar miegojo, patraukiau 
prie to ugniakalnio. 

Kalnelis nieko sau, ne iš ma
žųjų. Bet viršūnė gerai matyt. 
Pačioje viršūnės skiauterėje ru
sena lyg dūmai, lyg garai, kaip 
iš verdančio puodo. Kas ir kam 
tą puodą užkaitė, ir kada kas ja
me išvirs? 

Keisčiausia, kad šitas "puo
das" stovi ne tarp kitų kalnų, 
o vienas sau, gražioj lygumoj, 
nusagstytoje dailiais ūkeliais. 
Tarytum tai bųtų žmonių supil
tas piliakalnis. Bet tokių pilia
kalnių — tokio didumo ir dar su 
rūkstančia viršūne — žmonės 
nemokėtų supilti. Tai jau gam
tos tokia, matomai, buvo užuo-
gaida šitoj vietoj skylę žemėj 
pragręžti . . . 

Kai grįžau miestan, gyvento
jai jau buvo "ant kojų" bet nei 
jų tos kojos, nei jie patys daug 
nejudėjo. Visur Meksikoj žmo
nės perdaug neskuba, bet čia tai 
jau buvo aukščiausias neskubė-
jimo laipsnis, anot to pasakymo, 
"kaip šlapio degimas". 

Ir apsivilkę tie žmonės nešva
riais, prakaitu ir dulkėmis per
sisunkusiais drabužiais, kurie, 
matomai, su vandeniu tik per 
lietų susitinka, o muilo tai nei 
kvapo nežino... 

Iš neapsakomos tų žmonių 
tinginystės, pasirodo, išauga ne 
tik apsileidimas, bet net ir tik
ras begėdiškumas, čia nei vyrai 
nei moterys nekreipdami dėme
sio į praeivius, daro sau gatvėse 
ir apie namus, ko mes net ir mi
nėti neminim prie kitų ... Gali
ma suprasti, kokia čia švara..« 

Iš kur tokia žmonių tinginys
tė? Greičiausiai taip yra nuo la
bai karšto klimato, čia jau iš-
tikrųjų smarkiai karšta. Ir Ita
lijoj teko matyti žmonių, šitaip 
sutingusių, apsileidusių, nešva
rių. Ir ten panašiai karšta, kaip 
* i a . . .  

, Kai pas mus užeina šalta> žie

ma, tai kartais pagalvojam: 
— Ach, kad taip gyventumėm 

šiltuose kraštuose, tai būtų ge
ra! Nei kailinių reiktų, nei pe
čiaus ... 

Bet jeigu reiktų pasidaryti to
kiu tinginiu, kaip tie Zamorie-
čiai, tai jau tegul juos galas tuos 
šiltus kraštus. Verčiau'jau kar
tais padrebėtu! 

• 

Maudomės vandeny 4r*.. 
"suvenyruose" 

Iš Zamoros į Guadalajarą dar 
apie 200 kilomett*ų. Pakeliui pri
važiavom ežerą. Kelias eina pa
ežerių, lygus, jokių kalnų, nors 
iš šono ir „ gana aukšti kalnai 
stūkso. O ežeras apie 100 kilo
metrų ilgumo! 

Vienoj vietoj privažiavom ga
na patogią vietą maudytis, žino
ma, tokiam karšty kas gi iš
kentės nepasimaudęs. Beregint 
pasinėrėm į vandeny. 

Bet vos tik išlindom iš van
dens, mus iš visų pusių apsto
jo visokie- vertelgos su pasiūly
mais pirkti visokių suvenyrų ... 

Prisipirkome gražių medinių 
dėžučių, visokių molinių nieknie-
kėlių, o kai iš suaugusių visko 
nupirkom, tai apstojo paaug
liai vaikezai: vienas* siūlo čia 
pat priskintų gėlių, kitas tuščią 
ranką tiesia, laužytais angliš
kais žodžiais aiškindamas, kad 
mums besimaudant jis mūsų 
automobilį saugojęs (žinoma, 
daugiausiai pats nuo savęs ir 
nuo savo draugų...), o kai ir 
su jais padarėm "biznį", tai at
bėgo dar vienas uždusęs — "li
monado" visą ąsotį jamms^atsi
gerti atitempė! 

Bet ir tai dar nebuvo pasku
tinis biznierius: nežinia iš kur 
išdygo dar vienas, šitas tu
rėjo nepaprastai gražių ran
kų darbo kišeninų peiliukų. Ir 
jų nusipirkom keletą — visi šį 
kartą buvo patenkinti. Tad ne
nuostabu, kad mums nuvažiuo
jant choru šaukė "Adio Ame
ricanos" ... 

"Aristokratu Miestą*" 

Dabar netrukus jau privažia
vom Guadalajarą ir įvažiavom į 
p^čią svarbiausią gatvę Juarez. 

Atsidūrėme preš du liuksusi
nius viešbučius šalia vienas kito. 

Parūpo šį kartą iš anksto pa
siklausti kainų. Ir neapsirikta: 
ogi čia kainos nei kiek ne men
kesnės, kaip Floridoj! 

Bet vis dėlto nutarėm tų kai
nų nenusigąsti ir bent pirmai 
nakčiai čia apsistoti. Nes ne
žinomam mieste tai apsimoka: 
geresniam viešbuty sustojęs, jei 
ir brangiau užmoki, tai bent ga
li gauti tokių informacijų, ku
rios paskui dažnai pasirodo net 
ir už pinigus brangesnės. 

Guadalajara dabar, kaip ir kfc 
ti miestai, apgyventa įvairių už
siėmimų piliečių, bet nuo senes
nių laikų jis vadinamas "Aristo
kratų miestu", 

Ištikrųjų, kaip vėliau tekb pa
tirti, šis miestas aristokratų 
kurtas. Ir dabartiniai jo pasta
tai — gyvenamieji namai liudi
ja, kad ne darbininkams ir ne 
smulkiems miestelėnams tie na
mai statyti, tad ir dabar miestas 
tebenešioja tą "Aristokratų mie
sto" vardą. 

(Bus daugiau) 

Latvių dramaturgas M. 
Ziverts Vokietijoj' 

Plačiai žinomas latviį rašy
tojas, žymiausias dabartinis 
latvių dramaturgas, Martinš 
Ziverts, kuris gyvena tremtyje 
Švedijoje, neseniai lankė savo 
draugus ir garbintojus Vokie
tijoje. Eslingeno latvių koloni
ja mielam ir retam svečiui pa
gerbti surengė iškilmingą va
karą, kuriame svečias papasa
kojo apie savo gyvenimą Šve
dijoje ir apie savo tolimesnius 
sumanymus. M .Ziverts, nors 
turi tik 46 metus, jau yra pa
rašęs virš 30 dramos veikalų, 
kurių dauguma turėjo ir dar 
tebeturi didžiausį pasisekimą 
latvių scenije, ypač jo trage
dija Galia, kuriai medžiaga pa
semta iš Lietuvos istorijos ir 
vaizduoja Mindaugo . tragišką 
mirtį. LLV/SB 

Europoje po karo dau
giau gimsta, negu miršta 

Iš UN paskelbtų žinių matyti, 
kad Europos gyventojų skai
čius, kuris, neskaitant Rusijos, 
1938 m. buvo 392 milijonai, 1945 
metų pabaigoje buvo sumažėjęs 
iki 371,9 mil. Tačiau iki 1947 
metų pabaigos šis skaičius vėl 
buvo žymiai padidėjęs ir pasie
kęs 383,8 mil. šis prieauglis yra 
pasekmė žymiai padidėjusio 
(dviejų metų bėgyje) gimimų, 
skaičiaus, kuris smarkiai vir
šija mirimų skaičių. Prancūzi
joje ir Belgijoje gyventojų skai
čius jau visai išlygintas, o 
Italijoje ir Olandijoje jis net 
didesnis, negu prieš karą. Ta
čiau Vokietijos, Lenkijos ir Ju
goslavijos milžiniškas žmonių 
nuostolis karo metu dar neišly
gintas. LLV/SB 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 

patogiausia užsisakyti, siunčiant 

$2.50 šiuo adresu: 

Mr. J. Audėnas 
14 Townsend Street 

Boston-Roxbury, Mass. 

G R E E T I N G S  
to Our Friends and Patrons 

AETNA FURNACE & SHEET METAL 

Conversion Oil Burners and Gas Furnaces 
Roofing and Tinning 

3467 E. 149th St. SK 3428 

BEST WISHES 
to Our Friends ąnd PatfOJis 

DANKO BROS. FURNACE & SHEET 
METAL CO. 

11111 Buckle IN. GA 3139 

GREETINGS AND BEST WISHES 
to Our Friends and Patrons 

SCHMIDT BROS. SAND & SUPPLIE 
COMPANY 

McCracken and Pennsylvania R. R. DI 3324 

G R E E T I N G S  
to Our Friends and Patrons 

MORGAN'S RESTAURANT 

Serving the Finest Choke of Foods 

Carnegie Ave. EX 5536 

Greetings and Best Wishes to »our Friends and Patrons. 

BROADWAY GROCERY CO. 

8413 Broadway Ave. DI 0818 

VERTTBE 

Ne tik nauję, bet ir 
SENĄ ADRESĄ 

būtinai reikia aiškiai parašyti, 
kada norite, kad DIRVA būty 
siunčiama kitu adresu, negu 
ligi šiol. Apie adreso pakeitimą 

stengkites pranešti bent 

DVI SAVAITES IS ANKSTO! 

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

1. Parama. 
Garbės prenumeratorius bus parėmęs vieną ift svar
biausių darby, kurie dabar yra daromi mūsy tautos kul
tūrai apsaugoti. 

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

8. Garbė. 
Garbės prenumeratorių ordai, gražiai išspausdinti pa
čiame vadoyef nuolat bus prieš visy mūsų kalbos bran-
gintojų akla 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVO GARBES PRENUMERATO
RIUM BUS KIEKVIENAS, KAS TUOJAU NUSIŲS LEIDĖJŲ 
GENERALINIAM ĮGALIOTINIUI DEŠIMTI AR DAUGIAU 
DOLERIŲ, PAREIKŠDAMAS, KAD TAI VADOVUI PAREMTI. 

' Dešimts dolerių ištikrųjų yra tik nebrangi 
tokios kaygos kaina! 

Siųskite šiuo adresu: 
* 

Mr. J. Audėnas. 
14 Towroend St., Boston - Roxbury, Mass. 

15 colin TELE-ZOOMS paveikslai 
atrodo didesnis, kaip iš 20 coliu lempos! 

SIS MODELIS TURI: 

• TELE-ZOOM televiziją 

• FM radiją 

• AM radiją 

•" Phono įtaisymą 

• Be atskirų išlaidų 

APIE 150 KV. COLIŲ PAVEIKSLAS $525 
Plius įrengimas 

Pašaukit - Wlnton 4500 
kad parodyti} namie 
Ufc paroctym^ namie nieko nereikia mokėti 

ATDARA KAS VAKARĄ IKl 10 VAL. 
SEKMADIENIAIS NUO 10 IKI 10 VAK. 

Ateikite į mūsii parodomąjį kambarį ir pama
tykite mūsų gražųjį, geriausį Amerikoje televi

zijos aparatą. 
Patarnavimais Ir įtaisymas atliekamas mūsų nuosavoj 

laboratorijoj 

VIENERIŲ METŲ GARANTIJA KIEKVIENAM 
APARATUI 

Pirkite ten, kur jūs žinot, kad nebūsite apvilti ir 
gausite geriausia, kas yra televizijos srity. 

DOMESTIC HEAT and EQUIPA4ENT 
CORP. • V\ VV 

3471 West 140tK St. Wlnton 4500 



Tarp kitų lietuvių tremtinių, 
atvykusių į New Yorko uostą 
š. m. spalių m. 11 d. laivu "Ge
neral Muir", buvo lietuviams ge
rai žinomas kun. Antanas Pet
raitis. Jo kvietėjas yra kun. 
Paškus, Nativity Church kle
bonas, Chicagoje, 111. 

BALFo pirmininkas kun. dr. 
J. B. Končius pasitiko kun. Pet
raitį uoste ir pasveikino jį lai
mingai atvykusį į šią laisvės 
šalį. Kun. Končius yra asmeniš
kas kun. Petraičio draugas jau 
nuo 1936 metų, ir buvo su juo 
susitikęs Europoje 1946 metais, 
kai jis, kaip BALFo pirminin
kas, lankėsi tremtinių stovyklo
se. 

Kun. Petraičio pere-yvenimai 
ir kentėjimai gali būti lyginami 
su kardinolo Mindszenty kančio
mis, patirtomis bolševiku kalė
jime. čia pasakojama apie svar
besniuosius šio lietuvių gyvo 
kankinio pergyvenimus. 

« # 
1941 metų balandžio 6 d., 

nakties metu įsibrauna pas kun. 
Petraiti slaptoji sovietu noli^ia 
ir jį areštuoja be jokios kaltės. 
Tuo metu jis buvo Eržvilko 
parapijos klebonu. 
v Jam neleido su niekuo susi

tikti ir kariškoje tamsioie maši
noje nuvežė jį į tamsų kalėjimą. 
Kalėjimas buvo tiek'prigrūstas 
kalinių, kad jie buvo suguldyti, 
kaip silkės statinėje. Valgyti 
duodavo po gabaliuką juodos 
duonos, prasčiausios rūšies, ir 
vandens. 

Kun. Petraitis kas trečią die
ną buvo žiauriai tardomas^ o po 
to nuvaromas į rftažą celę, ku
rioje jo veidą švietė didelio stip
rumo šviesa, kad jis neturėtu 
poilsio. Jis buvo dažnai statomas 
prie sienos ir jo kankintojai šau
dė į dešinę ir į kairę, vis gra
sindami nužudyti. Sovietų tar
dytojai jam darė nepagrįstus 
kaltinimus, neva jis esąs šnipas 
ir išdavikas, dirbąs svetimos 
valstybės naudai ir esąs priešin
go komunistų režimui judėjimo 
vadas. Kada sovietų tardytojai 
pradėdavo kvosti, tai vis reika
laudavo iš jo pasirašyti, jog jis 
atsisako nuo katalikų tikybos 
ir bet kokių ryšiu su Katalikų 
Bažnyčia ir prisipažintų esant 
kaltu. Kadangi kun. Petraitis 

•jautėsi niekuo nenusikaltęs, ne
sutiko duoti parašo ir negalėjo 
nutikti su primetamais jam kal
tinimais, tai sužvėrėję tardy
tojai jį kankino ir mušė iki są
monės nustojimo. Po tokių mu
šimų ir kankinimų, atsipeikėjęs 
nuo analpimu, jis dažnai šaukėsi 
prie Dievo šiais žodžiais: "Vieš
patie, kodėl aš dar esu gyvas". 
Iškankintas kunigas norėjo ver
čiau mirti, negu gyventi. Kan-

kfa$o$ai tardymo metu griebda
vosi net tokių gudrybių. Jie duo
davo kun. Petraičiui rūkyti spe
cialias cigaretes, kurių užrūkęs 
jis pasijusdavo ne savas, visai 
kitas asmuo. Jo akyse pasirody
davo jam pažįstami asmenys, į 
kuriuos jis kalbėdavo garsiai ir 
sveikindavo juos. Kai jis nusto
davo rūkęs, tokie kliedėjimai ir 
haliucinacijos dingdavo. Patyręs 
tų nuodingų cigarečių veikimą, 

Po tuo pačiu stogu 
įmestas į sunkvežimį t ir kartu 
su kitais kaliniais buvo vežamas, 
o vėliau pėsčias varomas į Cer-
venką, vietovę Smolensko apy
linkėse. Viso kalinių buvo &00, 
įvairiausio amžiaus žmonių, ku
rių tarpe ir du broliai kunigai 
Antanas ir Pranas Petraičiai. 
Visi buvo pasmerkti mirčiai ir 

Neiškenčiu nepridėjęs kelių 
žodžių prie to šiurpaus aprašy
mo, kuris čia šalia dedamas 
apie kun. A. Petraičio tfaergyve-
nimus. 

Tuo pačiu metu teko būti irgi 
po tuo pačiu stogu ... Laimei, 
ne tokiose žiaurios© sąlygose. 

1941 metų balandžio mėnesį 
į mūsų celę, kurioje buvome 

jis vengė daugiau rūkyti. 
Visų tokių tardymų ir kan

kinimų pasėkoje kun. Petraitis 
pasijuto tiek nusilpęs ir išvar
gęs kad jis, išvydęs save veid
rodyje, tikrai nustebo, nes jis 
buvo panašus į nenormalų žmo
gų. Jo akys buvo pasikeitusios, 
veidas ištysęs. Už žvilgterėjimą 
į veidrodį prižiūrėtojas jam 
smogė kelis kartus į veidą. 

Tokiose kaltinimo sąlygose 
kun. Petraitis išbuvo virš 3-jų 
mėnesių. Jis nematė dienos švie
sos ir neatskyrė kada diena ir 
kada naktis. 

1941 m. birželio 22 d., kai 

mirties sprendimas numatytas apje 20 vyrų, palyginti, jau se-
įvykdyti birželio 26 d. Visi kali-į jr prityrusių bolševikinio ka-
niai lietuviai, baltgūdžiai, len- įėjimo "rezidentų", buvo įvestas 

jau pagyvenęs, apie 60 metų 
amžiaus, žmogus. Pasirodė, kad 
tai buvo kun. Petraičio, šito pa
ties, apie kurį šalia rašoma, ūk-
vedis. ( 

Keletą diėnų taš? Genelis nieko 
nesakė, nei kodėl, nei kaip jis 
čia atsidūrė. Tik geriau susi
pažinęs su likimo draugais, ty
liai kai kuriems prasitarė, kas 
jis toks ir ką jis žino. 

Prisistatęs, kad yra Eržvilko 
parapijos klebono ūkvedis, ty
liai pasakė, kad tuo pačiu 
metu, kaip ir jis, buvo suimtas 
ir jo klebonas. 

Jis spėjo, kodėl juos tada 
suėmė. Mat, Eržvilkas netoli 
puo Vokietijos sienos. O siena 
tuo metu buvo labai daugeliui 
viliojanti vieta, nors ir pavo
jinga. Per ją vedė kelias nors 
į šiokią tokią laisvę. Aišku, kad 
visus pasieniečius bolševikai įta
rinėjo, jog jie ... padeda no
rintiems pasitraukti iš .., "ro
jaus". 

Aišku, tok« Įtarimas kybojo 
ir ant Eržvilko klebono bei kitų 
eržvilkiečių galvos. 

Kaip tik balandžio pradžioj 
bolševikams paaiškėjo, kad pas
kutiniu laiku jau nebėra buv. 
Lietuvos kariuomenės vado gen. 
St. Raštikio, kurio bolševikai 
tuo tarpu nebuvo areštavę ir 
buvo jam net kai kurias parei
gas pavedę. 

Tai buvo lyg ir "kates ir pelės 
žaidimas" leidžia pajudėti, bet 
visą laiką turi paruoštus na
gus... 

Tačiau taip išėjo, kad "ka
tinas" kiek snustelėjo ar į kitą 
pusę žvilgterėjo ir generolas 
Raštikis dingo iš jų akių ... 

Vis dėlto jie susekė, kad jis 
turėjo keliauti kryptimi, einant 
čia maž daug pro Eržvilką. Dėl 
to nepasisekimo apimti piktu
mo, bolševikai ieškojo ant ko 
nors atsikeršyti. Ieškojo, ką 
būtų galima apkaltinti, ant ko 
atsikeršyti. 

Greičiausiai dėl to ir buvo 
suimtas kun. A. Petraitis ir 
jo ūkvedis. šis vengė daug kal
bėti apie. tai, apie ką tardyto
jas jį klausinėja. Bet iš kai 
kurių jo prasitarimų buvo gali
ma suprasti, kad jis yra suim-

Taip atrodė kun. A. Petraitis, ką tik sugrįžęs po išsigelbėjimo 
iš mirties kolonos, po trijų mėnesių bolševikų kalėjime. 

kai, buvo sustatyti f aštuonias 
eiles, viens prie kito, ir į juos 
buvo paleisti šūviai iš kulkosvai
džių, šaudančių iš priekio ir iš 
užnugario. Kaliniai šaukėsi abie
jų kunigų Petraičių dvasinės 
pagalbos ir išrišimo ir, kitaip 
negalėdami, viešai ir balsiai, ke
liolikos yardų atstume^ atlikinė
jo išpažintį. Sušaudytieji, kol 
dar gyvi, prašė palaimos ir mal
dos. šaudymo metu broliai kuni
gai davė vienas kitam išrišimą. 
Po šaudymo buvo klaikus vaiz
das. Tarp daugumos jau negy
vų, dar buvo mirštančių, sunkiai 
sužeistų, žymi dalis kalinių bu-

kilo karas tarp Sovietų Rusijos vo gyvi bei rodė gyvybės ženk-
ir Nacių Vokietijos, jis buvojlus. Tuokart budeliai davė įsa

kymą gyviesiems sugulti lauke, 
o po to buvo paleisti per juos 
tankai, kad nei vieno neliktų 
gyvo. Kun. Petraitis girdėjo 
ir matė, kaip žmonės buvo traiš
komi ir tik stebuklingu būdu 
jis išliko gyvas, tankas jam tik 
galvą nubružino. Laukas pasru
vo žmonių krauju ir buvo pa
dengtas kūnų dalimis. Ir vėl 
buvo duota komanda gyvie
siems atsikelti. Kas tik pasiro
dė gyvas, buvo tuojau perdurtas 
durtuvu. Užėjo naktis. Pasinau
dodamas tamsa ir nujausdamas 
neišvengiamą mirtį, kun. Petrai
tis su keliais kitais gyvais tarp 
nukautųjų iššliaužė ir, kiek jė
gos leido, stengėsi pabėgti. Ne
žiūrint šaudymo ir kulkų zvim
bimo, kun. Petraitis įvirto į pa
sitaikiusį griovį, kur buvo ne
gyvų kūnų. Sovietų kareiviai 
pajutę, kad dar yra gyvų, pra
dėjo ieškoti ir apžiūrinėti au
kas.. Kun. Petraitis leidosi bėg
ti krūmokšnių link. Jam tai pa
vyko ir jis pasislėpė tarp balo
tų krūmų. Prieš pabėgant jis 
dar matė savo brolį taip pat 
bėgantį ir sužeistą, todė manė, 
jog jis tikrai nebegyvas. Pagu-

BALFO pirm, kun. Končius pasitinka kun. A. Petraitį Amerikoj. 

tas ne kam kitam, kaip tiktai, 
kad pasakytų, jog žino, kad 
kun. Petraitis padėdavo bėg
liams pereiti sieną ir kad taip 
pat ir Raštikiui padėjo... 

Tokia yra bolševikų sistema: 
jie neieško faktiškų įrodymų, 
nesistengia ' surasti laisvų liu
dininkų — gal žino, kad jų vis 
vien neras, išskyrus tik piktos 
valios skundikus, kurių Lietu
voje buvo reta. Todėl jie eida
vo paprastesnių keliu. Suima 
keletą žmonių ir, arba grasyda
mi kankinimais bei mirtim, ar
ba viliodami gražiausiais pa
žadais, stengdavosi išgauti iš 
jų paliudymus vienų prieš ki
tus. 

Paprastas žmogelfs buvo tas 
ūkvedis, bet tvirtos • dvasios 
Iš tardymų grįždavo susikau
pęs. susimąstęs, kartais ir "ap
taršytas", bet turėjome įsnūdį, 
kad pageidaujamų paliudijimu 
prieš kun. Petraitį tardytojams 
nepavyko iš jo gauti. Tokiais 
atvejais jis prašydavo keletos 
mūsų padainuoti lietuviškų dai
nų ar pagiedoti lietuviškų gies
mių. 

"Dainuodavome" ... Tyliai, 
tyliai, kad girdėtųsi tik čia pat, 
kad sargybiniai už durų įienu 
girstų. O senukas sėdėdavo ša 
lia susimąstęs ir tik kartais 
pastebėdavai vogčiomis ašarą 
skubiai nuo akies šluostntį;.. 

Atėjo "didžioji diena". .Pra
sidėjo karas. Mes buvome ką tik 
neseniai perkelti į 15 kvadra
tinių metrų kamerą, kurioje tu
rėjome tilpti 17 vyrų. Ir tas 
senukas buvo drauge. Pro lango 
viršų matėme skraidančius lėk
tuvus, jiems praskridus (!) tose 
vietose pasirodydavo dūmų žie
deliai : tai priešlėktuviniai šo
viniai sprogo padangėse, bet 
jau per vėlai. 

Nebuvo aišku, kas gali su 
mumis atsitikti. Niekas nedrį
so pagalvoti, kad Kauno kalėji
me esančių likimas išsispręs taip 
greit ir laimingai. Visokių spė
liojimų buvo. Bet tas senukas 
vis tyliai prasitardavo — kad 
nors pavyktų sužinoti, kas atsi
tiko su kun. Petraičiu. 

Jautėme, kad kun. Petraitis 
gali būti ketvirtajame skyriuje 
— skyriuje, per kurį perleisda 
vo daugumą svarbesnių "naujo
kų", kuriame laike ir mirti pa 
smerktuosius. 

Tas nujautimas greit ir pa
sitvirtino. Saulei leidžiantis iš 
i vairių kalėjimo langų pasigirdo 
balsai, kad bokštelyje jau nebė
ra sargybos. Koridoriuose irgi 
nebesigirdėjo prižiūrėtojų žings
niu. Kaliniai pradėjo per langus 
kalbėtis. Iš ketvirto skyriaus 

( Perkelta, j 7-tą pusi. ) 

sišalino, kun. Petraitis atsikėlė 
ir, nakties priedangoje, su kitais 
keliais kaliniais, panašiu būdu 
išsigelbėjusiais, slinko į balų ir 
kemsinių pusę, toliau nuo egze
kucijos vietos. 

Kelias dienas išsigelbėjusieji 
kaliniai slankiojo alkani ir nu
vargę, bijodami susitikti kiek
vieno nežinomo bei nepažįstamo 
žmogaus. Maitinosi jie balų žo
lėmis ir pušelių prieaugliais. Al
kio verčiami jie dideliu atsar
gumu priartėjo prie vieno kai
mo, kur jiems pavyko gauti kiek 
bulvių ir tuo sustiprinti savo 
išsekusias jėgas tolimesnei ke
lionei. Atsitiktinai tarp tamsy-
nių ir krūmų jie nugirdo, kad 
slapstosi kita žmonių grupelė. 
Koks buvo džiaugsmas, kai tarp 
tos grupelės žmonių kun. Pet
raitis pamatė savo brolį kun. 
Praną. Jie klajojo tarp dyku
mos 12 dienų, manydami apie 
vienas kitą ir melsdamiesi, kaip 
už žuvusius. 

Kai jie sužinojo iš vieno kai
mo žmonių, kad sovietai pasi
traukė ir artėja vokiečių armi
ja, jie prisiartino prie kaimo. 
Kada jie atvyko, jie buvo vo-

lėjus ilgesnį laiką vandeny ir i kiečių areštuoti ir tardomi. Pa-
įsitikįnusf kad budeliai jau pa- 'galiau jiems pasisekė išeiti į lais

vę, gauti kiek maisto ir medi
cinos pagalbos. Visi buvo labai 
išvargę ir nusilpę. Kun. Petrai
tis, sveriąs normaliai 170 svarų 
tesvėrė tik 87 svarus. Jis atrodė 
baisiai tik oda ir kaulai teliko. • 
Kiek atsikvėpęs, kun. Petraitis 
sugrįžo į Lietuvą 1941. metų lie
pos 8 d. 

1944 metais, kai sovietų armi
ja artėjo prie Lietuvos, kun. An
tanas Petraitis, klebonavęs savo 
parapijoje, ir jo brolis kun. Pra
nas, buvęs Kauno kunigų semi
narijoj rektorius, pasitraukė iš 
Lietuvos į Vokietiją. Jo brolis 
kun. Pranas Petraitis mirė 1948 
metais Konstancoje, Vokieti jo-
ie, dėl širdies ligos, kurią jam 
įvarė per kankinimas sovietu 
tardytojai kalėjime. 

Kun. Antanas Petraitis, tiek 
kentėjęs, dabar atvyko į šį lais
vės kraštą, kur jis suras ramu
mą ir neturės baimės ir baisių 
apkaltinimų. Kun. Petraitis pa 
pasakojo kun. Končiui, kad pa
grindinė jo persekiojimo iš ko
munistų pusės priežastis buvo 
jo gailestingumas ir gražūs 
santykiai su savo tautiečiais. Jo 
populiarumas galėjęs pakenkti 
komunistų varoma} propagan
dai. 

£1 Sq. Inches of 
5 

* * i r. 

• Nuostabus Mahagony Kabinetas 
(Ne plastika) 

• Pastovus slenkamas nustatymas 
(Derinimas, kaip radijo. GAROD patentas) 

• Nuostabiai veikia su vidaus antena 
(Nereikia namų savininko leidimo) 

•Patentuotas GAROD "akiai lengvas" paveikslas 
. « 

., (Geresnis paveikslas be nuovargio akims) 
Tik 10% įmokėti ... 104 savaitės išsimokėti! 

Pašaukit Winton 4500 
kad parodytų namie 

JLJž parodymą namie nieko nereikia mokėti 

ATDARA KAS VAKARĄ IKI 10 VAL. 
SEKMADIENIAIS NUO 10 IKI 10 VAK. 

Ateikite j mūsų parodomąjį kambarį ir pama
tykite mūsų gražųjį, geriausj Amerikoje televi

zijos aparatą. 
Patarnavimas ir įtaisymas atliekamas mūsų nuosavoj 

laboratorijoj 

VIENERIŲ METŲ GARANTIJA KIEKVIENAM 
APARATUI 

Pirkite ten, kur jūs žinot, kad nebūsite apvilti ir 
gausite geriausia, kas yra televizijos srity. 

DOMESTIC HEAT and EQUIPMENT 
CORP. 

3471 West 140th St. Winton 4500 
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GREETINGS TO OUR MANY FRIENDS AND PATRONS 
EDDY ROAD DELICATESS-" N 

Groceries, Meats, Cold Cuts — Beer and Wines 
FREE DELIVERY and to carry out 

1Ž21 Ėddv Rd. LI 9764 

BEST. ^iSHES TO MY FRIENDS AND EAT££*NS 
SHAKER CAFE 

Finest Choice Wines,— Liquor — Beer 
14311 Kinsman Rd. WA 9806 

pr 1949 MONCRIEF 
Pf Jusų Naujas Namas NĖRA Moderniškas be 
^ Šildymo Jręngifhas ANGLIMS-GASUIrALIEJUI 

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

r«7ttMESE 

Cleveland, Ohio 
Taupymas yra kelias į laimę 

Taupyk šiandien — tarėsi 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 

^iTririWiimniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiilP. 

I. J. SAMAS - JEWELER j 
Persikėle į naują didesnę i*, gražesnę krautuvę = 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre = 

g Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- | 

I"Į rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. S 

Pilnai padengta apdrauda - UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue * ' Cleveland 3, Ohio 

I 

MUSIC HALL 

nuo lapkričio 1 iki 6 dienos im
tinai bus vaidinama operete 
ŠOKOLADO KAREIVĖLIS. Iki 
šio sekmadienio tebevaidinama 
IŠDYKĖLĖ MARIETA. Vaidi
nimų pradžia 8:30. 

SOCIETY FOR SAVING 

pirmadieniais nuo šiol bus ati
daryta iki 8:00 vai. vakaro. 
Penktadieniais, kaip ir ligi šiol, 
bus atidaryta nuo 9:30 iki 6:00 
vai. vak. Kitomis dienomis, kaip 
ir ligi šiol — nuo S:30 iki 2:30 
vai. p.p. 

NAUJOJI PARAPIJA 

savo salėje šį sekmadienį ren
gia bazaro pobūvį 4 vai. p. p 

Lapkričio 4-6 dd. ir 11-13 dd. 
ten pat rengiami bazarai bažny 
čios statymo fondui. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai J rengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

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

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Telefonai: Antanas Kirkilos ir Sunūs 
EN 3844 1019 Woodland Ave. 4 Cleveland 
MA 3359 Namų adresas: 7204 Donald Ave. 

J  A K I  B S  &  S O N  
FUNERAL HOME 
Lietuviška laidojimo įstaiga 

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

25 metai simpatingo ir rimto patarna\4imo 
6621 Edna Avenue ENdicott 1763 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER SBRMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 

J P .1 KERSIS 
E 609-12'Society for Savings Bldg.—Cleveland/ Ohio 
| OFISO TELEF.: MAin 1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba prifemiesčiuoee, kreip
si kitžs į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įva> 
S riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
§ Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
S garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

" * J  

PO TUO PAČIU 
STOGU 

(Atkelta iš 6-to pusi.) 
pasigirdo ir Petraičio pavardė. 
Tik nebuvo aišku kurio — An 
tano, ar jo brolio. 

Senukas prašė mus bfitfoia 
šūktelėti jo pavardę, kad ir ten 
sužinotų, jog jis čia tebėra, šūk
telėjome keletą kartų, bet ar 
išgirdo — nespėjom sužinoti 
Staiga reikėjo nutilti, nes kori
doriuose pasigirdo triukšmas. 

Nuėjo, nubildėjo būrys batų 
tiesiai ketvirtojo skyriaus link. 
Netrukus pasigirdo smūgiai į 
ketvirtojo skyriaus kamerų du
ris, laužiamų durų traškėjimas 

Pasirodė, kad čekistai atvy
ko kalinių išvežti, bet nežinojo, 
kur yra raktai. Kalėjimo sargų 
jau nebebuvo. Tad jie turėjo 
duris išlaužti. 

Mūsų kameros duryse buvo 
mažas plyšelis, pro kurį buvo 
galima truputį matyti, kas- eina 
per koridorių. 

Ir pamatėme. Trumpai, ma
žai, bet pamatėme. Iš ketvirtojo 
skyriaus kalinius — kai ku
riuos net basus ir vienmarški
nius — čekistai skubiai varė 

-koridoriumi. Varomieji turėjo 
eiti rankas iškėlę ant galvų, o 
čekistai juos ragino skubėti, 
įrėmę į nugaras savo šautuvų 
durtuvus... 

žinoma, laukėme, kad po mi-
nutės-kitos ir mums bus tas 
pats. Bet po kokios valandos, 
pravarius keletą būrių, viskas 
nutilo, čekistai neturėjo pakan
kamai laiko visus išvežti. Rytą 
jau išėjome į laisvę. 

Koks buvo to senuko nuliū
dimas, kai sužinojo, kad ketvir
tasis skyrius ištuštintas, ir kad 
jo klebono jau nebėra. Nebesi
tikėjo jo pamatyti ir savo išsi
laisvinimu nebesidžiaugė. 

Bet ir čekistų ne visi užsi
mojimai įvyksta. Kun. Petraitis 
grįžo tarp keleto tų, kurie iš
liko gyvi Červenės žudynėse. 

Tas ramusis senukas vėliau 
pasakojo, kad to sugrįžimo die
na buvusi laimingiausia jo jau 
n«£rui)9|>0 gyvenimo diena. 

' V. Rastenis 

Why 
Pay More ? 
C L E V E L A N D  T R U S T  
P E R S O N A L  L O A N S  

A R E  L O W  C O S T  
E A S Y  T O  A R R A N G E  

KRUčIUS Vladas mirė liepos 
mėn., Philadelphia, Pa. 

ŠMILIENĖ Morta mirė liepos 15 
d., Philadelphia, Pa. 

MIŠKELIENĖ Juozapina, 72 
metų, mirė birželio 27 d., Wil
kes Barre, Pa. 

BAČINSKAS Juozas S., 34 m,, 
mirė birželio M d., Philadel
phia, Pa. 

GEGžNA Antanas, 50 metų, mi
rė birželio 27 d., Skranton,Pa. 

BAGUŽIS Vincas, 60 metų, 
mirė birželio 24 d^ Pęrth Ąm-
bov, N. J. 

KACENAUSKIENĖ Joana. 64 
m., mirė liepos 3 d., Chicago, 
III. 

VAšKELEVIčIENĖ.Barbora, 90 
metų, mirė liepos 6 d., New
ark, N. J. Amerikoj išgyveno 
65 metus. ' 

VALEIKA Broniuj 64 metų, 
mirė liepos 5 d., Cambridge, 
Mass. (Ukmergės ap., Toto
riškių km.) Amerikoj išgyve
no 40 metų. 

KAIRIS Antanas, 64 m., mirė 
liepos 28 d., Fond du Lac, Wis. 
(Rokiškio ap., Čedasų par., 
Kavolių km.) Amerikoj išgy
veno 45 metus. 

POCIENĖ Julijona (šaukliutė), 
pusamžė, mirė rugpiūčio 1 d., 
Chicago, 111. (Raseinių ap., 
Jurbarko par.) Amerikoj iš
gyveno 39 metus. 

AUGUTIENĖ Petronėlė (Jur-
kaitytė), pusamže, mirė lie
pos 30 d., Chicago, 111. (Kauno 
ap., Kretingos par.) 

SKYRIENĖ Katarifla (Skipiti-
čiūtė), pusamžė, mirė liepos 
31 d., Chicago, 111. (Šeduvos 
par., Pakalniškių km.) 

BUBLIENĖ Ona (Serbentukė), 
pusamžė, mirė rugpiūčio 1 d., 
Hammond, Ind. (Marijamoo-
lės ap., Skriaudžių par., Re-
kaviškių km.) AmeriSoj iš
gyveno 38 metus. 

PETKUS Teodoras, 71 metų, 
mirė rugpiūčio 1 d., Chicago, 
111. Amerikoj išgyveno 48 
metus. 

AIDUKAS Kazimieras, pusam
žis, mirė rugpiūčio 1 d., Chi
cago, 111. (Panevėžio ap., 
biržės par., Jodeišių km.) 

TVERAGIENĖ Uuršulė (Mar-
tinkaitė), 57 metų, mirė lie
pos 28 d.,- Chicago, 111. (Vil
niaus ap., Galvanos par., An
takalnio km.) Amerikoj iš
gyveno 48 metus. 

MAKAUSKIENĖ Domicėlė, pus
amžė, mirė liepos 27 d. Chi
cago, 111. (Alsėdžių par.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

SHAPALAS Valteris, pusam
žis, mirė liepos 28 d., Chicago, 
111., (Tauragės ap.„ Skirže-
mių par. ir km.) Amerikoj 
išgyveno 39 metus. 

BUDRICKIS Albertas, 34 mt., 
mirė liepos 29 d., Chicago, 
111., kur buvo ir gimęs. 

BARANAUSKAS Vincas, .pus
amžis, mirė liepos 12 d., Li
vermore. Calif. 

VIŠNIAUSKIENĖ Magdalena, 
72 metų, mirė liepos mėn»* 
Stamford, Conn. 

ŽEMAITIS' Jonas, 61 metų, mi
rė liepos 30 d., Brooklyn. N.Y. 

MASAITIENĖ Viktorija, 75 m., 
mirė rugpiūčio 1 d., Brooklyn, 
N. Y. 

NOVIKAS Vincas, pusamžis, 
mirė liepos 23 d., Chicago, 111. 
(Marijampolės ap., Igliaukos 
par., Mičaikiškių kaimo) Ante* 
rikoj išgyveno 41 metus. 

KARTAVIČIUS Povilas, mire 
liepos 23 d., Narwood, Mass. 

MAŽUTAITIS Ignas. 53 metų, 
mirė liepos mėn., So Boston, 
Mass. 

VALEIKA Bronius, 64 metų, 
mirė liepos 5 d., Cambridge, 
Mass. 

VESKALNIENĖ Marijona, 54 
metų, mirė rugpiūčio 2 d., 
Chicago, 111.,- (Suvalkų red.) 

DUBINIENĖ Elena, 57 metų, 
mirė liepos mėn., Rockford, 
111. 

BALČIŪNIENĖ Pranciška mire 
liepos 18 d., Nashua, N. H. 

&KARINKIENĖ Jieva mirė lie
pos 22 d., Cambridge, Mass. 

STIPOKAUSKIENĖ Ona mirė 
liepos mėn., Brodock, Pa. 

VIČIUNAS S. mirė liepos 
Rockford, 111. 

SVARU! 
© 

Taip, švaru — yra žodis prie modernios elektrinės 
virtuvės... vienintelio tobulos švaros šaltinio vir
tuvių tarpe. 

O tai tik pradžia! 

Elektrinis virimas yra greitas — tik pasukai 
jįfoigtuką ir šiluma jau čia. Elektrinis virimas vra 
lengvas — nereikia viską mokytis iš naujo. Elek
trinis virimas duoda patikimus rezultatus — tvar
kinga temperatūros ir laiko kontrolė tiksliai išlaiko 
receptų nurodymus. 

geriausia yra tai, ka# elektrinis virimas 
užtikrina jums skanesnį , sveikesnį ir ekonomiškes
nį maistu. 
Pabandykit. Įsigykit nau
jo modelio elektrinę vir
tuvę ! 

^ OF COURSE 
/rsačcmc/ 

DIRVA — vienatinis Lietu
viu laikraštis Ohio valstijoje 
fCaina motams tik $3.00. 

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

1 N T H F. B h S T L O C A T l'O N I K. I JI Ii N A J I O N 

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

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

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO.'S BASEMENT 

Išparbavimas! VAIKŲ RUBAI 

ŽS 

2.99 ' Lcomcraft" medvilnės sukneles ... gražus audimas, 
dydžiai nuo 4 iki 6V-> • 

1«99 medvilnės bliuzės pastelinės ar baltos medvilnės, įv. stlių 
dydžiai nuo 3 iki 6 > 

Grynos vilnos megztiniai švarkeliai ... dryžuoti, naujų spalvų, 
Vilnoniai megztiniai ... dryžuoti, naujų spalvų,, bern. ir roefjg. 

dydžiai nuo 2 iki 6 'į 
"Plapel" medv. flaneliniai sporto marŠk., ilgrankoviai, įv. spalvų 

dydžiai nuo 2 iki 6'/į.  > 

Tots* 1.99 "Bodyguard" 1-PC naktiniai užsegami prieky ir užpa
kaly. Tik pilki. Dydžiai nuo 1 iki 3 • 

Vaikiški medvilnės ir vilnos švarkeliai, mėlyni, geltoni #r balti, 
berniukams ir mergaitėms, dydžiai nuo 2 ik 6 

Tots' 1.99 skrybėlaitės ir kepuraitės . . .  t o t s '  veltinės skrybėlai
tės įvair. stilių, pastelinės corduroy kepuraitės vaikams.... 

Po 

MERGAITĖMS 59c MĮJSLINO NAKTINIAI 41 fft|1 d<| 
Puikios rūšies, balti ir spalvoti. Dyd. 4 — 14 L  till Jpl 

S 

Priimami užsakymai paštu ir telefonu 
išskyrus sukneles ir skrybėles ... CHerry 3000 į 

S j  v (C. O. D. mažiau 2.01 įsk. mok. neprimam) vJ"x\ \/' 

Basement Kiddie's Wear {Department 

1 

n  m ;  

Yl 
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SWLIHKESE 
TORI ME KULTUROS FONDO 

SKYRIŲ 

Pereitą penktadieni, spalių m. 
21 dieną, Lietuvių Salėje susi
rinko beveik netikėtai didelis 
būrys clevelandiečių lietuvių, su
sirūpinusių stipriau sujungti 
esamas jėgas bendram kultū
riniam darbui. 

Po I. Malinausko paskaitėlės 
apie lietuvių kalbą, kaip vieną 
iš svarbiausių mūsų kultūros 
vertybių, ir išsiaiškinimo Kul
tūros Fondo veikimo prasmės, 
nutarta skyrių steigti ir čia 
pat susirašė lygiai 50 narių. 

Šiame susirinkime išrinkta 
skyriaus valdyba, kuri kitam su
sirinkimui turės paruošti ap
svarstyti artimiausius skyriaus 
veikimo programos dalykus. 

Buvo pažymėta, kad šis Lie
tuvių Kultūros Fondo skyrius 
yra, pirmasis Amerikoje. 

Alekas Banys $10 auka pir
masis padėjo pamatą naujo sky
riaus iždui. 

Antradieni valdyba pasiskirs
tė pareigomis. Beje. prieš pasi-
skirstant pareigomis, paaiškėjo, 
kad i valdvba išrinktas kun 
Širvaitis, dėl susidariusiu kliū
čių, valdybos darbe dalyvauti 
negalės, tad i jo vieta kviečia
mas pirmas kandidatas i val
dybą — St. Barzdukas, kuris 
bus pakviestas į kitą valdybos 
posėdi. 

Valdybos pirmininku išrinktas 
S. Tamošaitis, vicepirmininkais 
P. Skardžius ir I. Malinauskas, 
sekretorium J. Daugėla, iždinin
ku A. Praškevičius, iždo globėja 
O. Mikaličienė, jaunimo ir me
no sekcijos vedėja A. Augusti-
navičienė. Mokslinės sekcijos ve
dėju S. Barzdukas, spaudos ir 
propagandos vedėju V. Raste
nis. 

Ši sekmadieni 4 vai. pirminin
ko S. Tamošaičio namuose šau
kiamas antras valdybos posėdis. 

P A D Ė K A  

Po brangaus vyro Stasio Pal
tanavičiaus mirties, apleidusio 
mus spalių 8 d., — 

Giminėms, Draugams ir Kai
mynams už gausų aplankymą 
ir papuošimą puikiomis gėlėmis, 

Kunigams V. Vilkutaičiui, B. 
Ivanauskui ir C. kirvaičiui, taip 
pat ir Jakubs laidojimo Įstai
gai už malonu patarnavimą bei 
gražų palydėjimą. — 

nuoširdžiai dėkoja 
vėlionies žmona Tillie Paltana
vičienė ir broliai Juozas ir Jur
gis Paltanavičiai. 

'KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuvi 
1463 Addison Rd. 

(Wade Park kampas) 

Savininkas 
Kazys Ivanauskas, 

lietuvis — naujakuris 

S 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namij Maliavotojas 

Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 
s nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

PATENKINTI DIRVOS 
VAKARU 

DIRVOS vakara ir šį kartą 
sutraukė publikos pilną Lietuvių 
Salę. Nors didžioji programos 
dalis — filmos iš Lietuvos — 
daugumai senųjų clevelandiečių 
jau buvo ir matytos, bet daugu
mas jų su malonumu ir susi
jaudinę žiūrėjo. O ką jau be
kalbėti apie ne taip seniai iš 
Lietuvos išvykusius, kuriems tie 
paveikslai taip gyvai priminė 
vos prieš keletą metų matytą 
Lietuvą... 

Puodžiūno, Rudaitytės ir Ged
gaudaitės atlikti baleto vaizde
liai puikiai derinosi su vaizdais 
iš Lietuvos ... Daugiau šokyje 
turėję progos pasireikšti — Puo
džiūnas ir Rudaitytė nudžiugino 
visus savo gabumais. 

Atskirai paskambino ir šo
kiams akomponavo A. Tamošai
tytė. šokiams muzika buvo pa
rinkta iš lietuviškų dainų me-
liodijų, atitinkamai sukompo
nuota A. Mikulskio, žinoma, kai 
visų dėmesys buvo nukreiptas j 
šokėjus, gal ir nedaugelis įsi
klausė į šokius vedančios muzi
kos minti, bet nuotaika susidarė 
jaudinanti, šokiarris dekoracijas 
pritaikė V. Raulinaitis, tuo gra
žiai prisidėdamas prie vaizdelių 
prasmingumo. 

Programa užtruko neilgai, ne
pilnas dvi valandas, be ilgesnių 

įkalbų. Publika pakilo susijaudi-
nusi, bet nenuvargusi, todėl ant-

I rojoj vakaro daly — šokiuose ir 
j pasivaišinime visi dalyvavo ge
rai nusiteikę. 

DIRVA nuoširdžiai dėkoja vi* 
siems atsilankiusiems už pa-

j reikštą draugiškumą, o ypatin-
įgai talkininkams, išsižadėju
siems visų vakaro malonumų 
ir vargusiems prie darbų, kurių, 
deja, negalima išvengti: M. 
Spudžiūtei, visą pusdienį pra
leidusiai bilietų kasoje, Grigie
nei — visą vakarą pardavinėju
siai barčekius; J. Urbšaičiui, A. 
Praškevičiui, A, Salasevičiui, J. 
Miščikui. A. Zdaniui ir J. Saka
lui — patarnavusiems bare; J. 
Salasevičienei, M. Mišeikienei ir 
A. Zdanienei — patarnavusioms 
virtuvėje; J. Vilčinskui — lai
kiusiam bilietų kontrolę, A. Ba
niui — dirbusiam prie bilietų 
kontrolė ir pardavinėjusiam bar
čekius; ir programos dalyviam 
bei rengėjams — J. Puodžiūnui, 
M. Rudaitytei, A. Tamošaitytei, 
M. Gedgaudaitei, V. Raulynai-
čiui, A. Mikulskiui, O. Mikuls
kienei, daug padėjusiai prie 
programos dalyvių pasirengimo, 
Vyt. Beleckui, parodžiusiam Lie
tuvos vaizdus ir vedusiam va
karo programą, ir visiems ki
tiems, prisidėjusiems prie va
karo pasisekimo. 

Pažymėtina, kad, jei progra
mai sudaryti daugiausiai prisi
dėjo naujosios jėgos, tai vakaro 
surengimo vadinamas "juoda
sis" darbas, atimąs visus vakaro 
malonumus, buvo pasiimtas se
nųjų clevelandiečių veikėjų. Tai 
atsakymas kiekvienam, kas drįs
tų sakyti, kad senoji Amerikos 
lietuviu karta neprijaučia ir ne
remia lietuviško kultūrinio vei
kimo, neremia lietuviškos spau
dos. Štai yra para-na, kuri at
likta su tikru pasišventimu! 

Dar kartą visiems nuošir
džiausias ačiū! 

BALFo 86-to SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

BALFo 86-to skyriaus susi
rinkimas šaukiamas ateinantį 
pirmadieni, spalių 31 d. Renka
masi DIRVOS redakcijoje. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TAK
TINĖS SĄJUNQOS SUSIRIN
KIMAS — LAPKRIČIO 13 D. 

Jau nustatyta, kad artimiau
sias ALT Sąjungos skyriaus su
sirinkimas bus sekmadienį, lap
kričio 13 d., 12:30 vai. (netru
kus po pamaldų) Lietuvių Sa
lėje. 

Susirinkimo programoje nu
matyta: 1. Pr. Skardžiaus pas
kaita "Lietuvių kalba — ge
riausias lietuvių tautybės lai
das", 2. Pranešimai iš Konreso 
New Yorke, 3. Valdybos apsvars
tyto darbų plano išdėstymas ir 
apsvarstymas. 

Narius valdyba kviečia iš 
anksto pasižymėti sau tą laiką, 
kad galėtų susirinkime daly
vauti. Norintieji į skyrių įstoti, 
pranešimą apie tai gali palikti 
DIRVOS redakcijoje, pažymė
dami tame pranešime tikslų 
savo adresą. 

Susirinkime gali dalyvauti ir 
svečiai. 

Visus kviečiame sekti toli
mesnius pranešimus apie susi
rinkimą. 

TREMTINIŲ DRAUGIJA IR 
SLA 138 KUOPA 

įgaliojo save atstovauti Ame
rikos Lietuvių Kongrese gen. 
V. Nagių-Nagevičių. 

CENTRAL ARMORY 
Antradienį, lapkričio 1 dieną 

Jack Gansono rengiamose rung
tynėse dalyvaus Lord Blears su 
Don Eagle, Chicago televizijos 
žvaigždė Walter Palmer su San-
dor Kovacs porinėse imtynėse 
stos prieš Benito Gardini ir 
Fred Bozic. Clevelande dar nau-' 
jokas Dutch Hovvlet imsis su j 
Ruffy Silverstein. Japonas, ju-
.titsu specialistas Duke Keomu-
ka imsis su Billy Weidner. 

Bilietai ir vietų užsakymas pas 
Richman Brothers. 7!>G Euclid Ave., 
MAin 0978 ir Central Armory, PRos-
peet 4121. . Rezervuotos vietos $2.40 
ir 1.80. Įėjimas $1.20. Durys atdarps 
7:00 vai. vak. Pirmu imtynių pra
džia 8:30. 

GELTONO MARGARINO 
KLAUSIMAS 

Lapkričio 8 dienos balsavi
muose bus tarp kitko sprendžia
mas ir geltono margarino klau
simas — leisti ar neleisti jį 
laisvai pardavinėti. Ūkininkai, 
kaip matoma iš dedamo jų skel
bimo, gąsdina, kad bus labai ne
gerai, jeigu bus leista pardavi
nėti dažytą margariną. Kiti sa
ko, kad laisvos konkurencijos 
šaly toks suvaržymas yra ne
suprantamas. Mes, valgytojai, 
galime pastebėti tik tiek, kad 
geras sviestas niekad nebijos 
net ir dažyto margarino konku
rencijos. O sviesto esti ir blo
go, o kartais irgi dažyto ... Na, 
balsuotojai iš tikro patys turės 
būti tame klausime teisėjais. 

H Kas ir kur 3* 
t 

Juozas Valickas, kurio kelio
nės aprašymai apie Meksiką, 
jau baigiasi (numatoma, dar 
apie kitus kraštus), gruodžio 
mėn. rengiasi * vėl keliauti į 
Meksiką, šį kartą nauju auto
mobiliu. Teko patirti, kad su
tiktų priimti bendrakeleivių. 
Tuo reikalu su juo susisiekti 
galima rašant šiuo adresu: Mr. 
J. Valickas, 91 Warwick St., 
Newark 5, N.J. 

Alekas Banys, Clevelando 
BALFo 86 sk. pirmininkas ir 
visų tautinių darbų uolus rė
mėjas, pereitą antradieni šven
tė savo gimtadieni ir susilaukė 
gražių sveikinimų. 

Prane Lapien$ " dėkoja vi
siems siuntusiems jai užuojau
tos dėl susižeidimo. Patyrėme, 
kad jau pasveikus, lankėsi Lie
tuvių Dailės Parodoj New Yor
ke, iš kur atsiuntė DIRVAI 
sveikinimą, šiomis dienomis ji 
turėjo nepaprastą svečią — į 
Stony Brook apsilankė min. St. 
Lozoraitis, 

Alvina Baltrukonytė visą sa
vaitę lankėsi St. Louis, Mo., 
kur dalyvavo fotografų konven
cijoje. Ji yra didelė fotogra
favimo mėgėja, turi įsitaisiusi 
savo foto laboratoriją ir seka 
fotografavimo literatūrą. Grį
žo patenkinta, patyrusi daug 
nauja fotografavimo srityje. 

L. P. Balt rukonienę ištiko ne
laimė: ledo gabalas nukrito ant 
kojos ir sužeidė. Gydytojo prie

st? 

MOTERŲ ATJAUTOS KLUBAS 

rengia kortavimo vakarą su šo
kiais šį sekmadienį, spalių 30 
d., Lietuvių Salėje (apatinėje), 
6835 Superior Ave. Pradžia 2 
vai. p.p. Prie kiekvieno stalo 
dovanos. Rengimo Komitetas 

Majoras X* A. Burke 
vėl stato savo kandidatūrą į 
Clevelando majoro vietą. Jis 
džiaugiasi, kad jį, demokratų 
partijos žmogų, <palaiko net res
publikonų laikraštis CLEVE
LAND NEWS, ne tik kiti du 
Clevelando dienraščiai. 

Franklin A. Polk, 
čekų kilmės clevelandietis, taip 
pat siekia majoro vietos, ypa-

! tingai kreipdamasis į visas tau
tines mažumas ir žadėdamas 
kovoti prieš per didelį "Down
town" interesų įsigalėjimą mies
te. Jis žada daugiau dėmesio 
kreipti į "pakraštinių" reika
lus. < 

* •' 

* RKO KEITIPS lOŠth 
Nuo spalių 30 iki lapkričio 4 d. 
"TASK FORCE" m Garry Coo
per ir Jane Wyatt. 

žiūroje sveiksta, bet tuo tarpu 
vaikščioti dar negali. 

I. J. Šamas, populiaru? Cle^ 
velando visuomenininkas, šiuo 
metu serga gripu ir gydosi na
mie'. 

Jurgis Žilinskas, Pittsburgho 
Jaunųjų Lietuvių Sąjungos pir
mininkas, su keletą draugų bu- i 

vo specialiai atvykę į DIRVOS j 
vakarą Clevelande. 

KOVA DĖL BALSAVIMŲ 
TVARKOS 

Ohio balsuotojams bus pa
teiktas klausimas del p'akeitimo 
balsavimo tvarkos. Norima įves
ti taip vadinamą "Massachu
setts" balsavimo sistemą, ku
rioje reiktų balsuoti ne už sąra
šus, o už atskirus kandidatus. 
Tai reikštų, kad balsuotojas ne
būtinai turėtų balsuoti tik už 
vienos partijos kandidatus. 

Prieš šitą sumanymą oficia
liai pasisakė didžiosios Ohio dar
bininkų ograniacijos, tarp kitko 
sakydamos, kad naujas balsavi
mo būdas užtikrintų senatoriui 
Taft bent 100,000 extra bal
sų (?). 

Tos organiacijos siūlysiančios 
atmesti sumanymą pakeisti bal
savimo tvarką ir pasilikti prie 
senos tvarkos. 

Naujos tvarkos šalininkai nu
rodo, kad dabar balsuotojai yra 
partijų komitetų suvaržyti, kad 
atstovus renka faktiškai parti
jų komitetai, o ne balsuotojai... 

Pakeitimo priešininkai atsi
kerta, kad prie naujos tvarkos 
bus dar daugiau netikslumų ir 
net sukčiavimų, kadangi ta sis
tema daug painesnė ir mažiau 
raštingi žmonės nesugebės tiks
liai savo valią išreikšti. 

ATEINANTI PIRMADIENĮ 

spalių m. 31 d. "Ohio Story" 
radijo valandoj (The Ohio Bell 
Co. valanda) dalyvaus Luis Van 
Rooten, vaidindamas svarbiau
sią rolę dramatizuotame vaizde
lyje apie James Brown. 

LOOK OUT WHEN 
IT'S DARK OUT! 

mm 
J OHIO DEPARTMENT OF HIGHWAYS 

DIVISION OF TRAFFIC ANO SAFETY 

/'žltJRĖK IR GYVENK" 

Tokį įspėjimą skelbia visiėftifc 
Clevelando Susisiekimo Saugu
mo Auklėjimo Komitetas, ra
gindamas motoristus ir pėsčiuo
sius būti ypatingai atsargiems 
važiuojant ar einant vakarais, 
jau sutemus. O temsta dabar 
jau gana anksti. 

Motoristai įspėjami suma
žinti greitį, temstant, saugoti 
pėsčiuosius ir mandagiai var
toti didžiąsias šviesas. Peštie
ji taip pat furi atminti, kad 
motoristai blogiau gali matyti 
ne dienos šviesoje, tai ir jie 
turi būti atsargūs, laikytis tai
syklių, neiti skersai gatvę ne
paskirtose vietose ar nežiūrint 
raudonos šviesos. 

LIETUVIŲ KLUBE 
dabar yra įrengtas puikus tele
vizijos priimtuvas. Nariai ir ių 
svečiai kviečiami apsilankyti ir 
pasigėrėti. , 
V— -

Paimk bet kurią Ohio karvę gerai šerk 

» 

pamatysi, ką gausi .. 

Greeting and Best Wishes 

to My Friends and Patrona 

KIRK WELDING CO. 

10410 Madison Ave. \VO 6403 

Tarnaujanti moteris 
su sena motina ieško 

buto ar namo išnuomoti 
Tel. HE 8459 (46) 

BUTTER 
ICE 

CREAM CREAM COTTAGE 

CHEESE 
BUTTER 

Dalis Clevelando žinių 
7-tame puslapyje 

GERA VIReJA 
ir namų ruošos darbininkė ieško 

darbo lietuvių šeimoje 
1064 E 78th St. UT 1-9641 

DU KAMBARIAI 
2-3 nevedusiems vyrams 

7204 Donald Ave., pas Kirkilą 

PLIUS — jautiena ir veršiena ... 40% tnūsų jautienos ir ver
šienos ateina iš pienininkystės bandų. PLIUS — žemės tręšimas 
... pienines karvės saugo mūsų dirvas nuo išsisėmimo, parū* 

pi ridamos žemei trąšos jr užtikrindamos derlių, be kurio neturė
tumėm maisto. -

Sviestas yra pieno pramones "smagratis". Kaš pažeidžia tą 
"smagratj", tas griauna visą pramonę ... Ir Ineta iš pusiausvy
ros visą žemės ūkį. 

J#i sviestas turės užleisti vietą dažytam margarinui, visos žemės 
ūkio gaminių kainos ... taip pat ir jautienos bei veršienos kainos 
...turės pakilti. Jei nenorite, kąd tai atsitiktu, neleiskite 
GELTONO Margarino į Ohio! 

PATYS SPRĘSKITE! 

IR PAGALVOKIT, KAD 
žemės ūkis duoda darbo 

14'/ valstybės darbinin
kų ... karves melžia 3-
juose iš 4-ių žemės ūkių 
... pieno produktų par
davimas sudaro 20(/< vi
sų Ohio ūkininkų paja
mų. Iš kitos pusės, mar
garinui gaminti vartoja
mų žemės ūkio produk
tų pardavimas sudaro tik 
nuo ketvirties ik \'Z vi
sų valstybes ūkininkų pa
jamų. 

IR JUS BALSUOKIT "PRIES" 
GELTONA MARGARINA? (Nov. 8) 
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