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M o s g 
VISUOMENĖJE 

Pasirengimai šventei 
Jau tik šešios savaitės beliko 

ligi Vasario 16-tos dienos. To-
dčl visose lietuvių kolonijose 
rengiamasi atitinkamiems tos 
šventės paminėjimams. 

Rengiamos meninės progra-
mos," prakalbos, tik stinga dar 
vieno dalyko — Amerikos Lietu
vių Tarybos nurodymo, į ką 
šįmet per minėjimus daugiausiai 
turėtų būti nukreiptas visų dė-

, -f&esys .v*. 
Girdttt kad Taryba rengifti! 

daryti energingų žygių Senate, 
prieš Genocido konvencijos svar
stymą, tikslu paraginti ir įti
kinti to klausimo sprendėjus, 
kad Jungtinės Valstybės ta kon
venciją patvirtintų. 

Yra žinoma, kad daugelis 
kraštų šiuo klausimu dairosi, 
kaip su juo bus pasielgta Wa-
shingtone. Amerika bene dau
giausiai prisidėjo prie šios kon
vencijos paruošimo. Jeigu ji pa
ti jos nepatvirtintu, tai sunku 
būtų pasauliui betikėti idealis
tiškais Amerikos pareiškimais. 

Tautų naikinimas yra toks 
baisus nusikaltimas, kad prieš 
j j tikrai turėtų sukilti visas pa
saulis, bent toji pasaulio dalis, 
kuri turi laisve kovoti ir sakosi 

Hivojanti už kilniuosius idealus. 
Amerikai šiuo metu ne tik 

pritinka, bet ir oriklauso stoti 
šios kovos priešakyje. Lietu
viams, gyvenantiems šiame kraš
te. yra didžiausia pareiga visais 
būdais prisidėti prie to, kad to 
klausimo sprendėjai būty tei
singai įtikinti. 

Čia negalima pasitenkinti vien 
r#b, kad kelių asmenų Tarybos 

delegacija nuvyktų i Washing
ton. Reikia, kad visų lietuvių 
balsas iš visų kampų pasigirstu. 
Reikia, kad atitinkami laiškai 
yfverstu visu senatorių stalus. 

TCad tai įvyktų, reikia paauko
ti pinigo, reikia taip pat ir or-
jpanizuoiančios rankos. 

" Ypač reiktu susirūpinti pa-
ifalba žmonėms parašyti laiškus 
senatoriams. Juos parašyti no
rinčiu yra labai dauer. tik ne visi 
sugeba tinkamai ta padaryti. 
Todėl reikia paskleisti atitinka
mus pavyzdžius, iš kuriu būtų 
matyti, kaip toki laiškai^ rašo
mi. Tokia techniška pagalbą 
reikia būtinai parūpinti, kad no-

k rintieii aktyviai nrie tos akcijos 
prisidėti, galėtų lengviau tą pa
daryti. -v 

Nuotallcapries 
komunistus 

Ugą laiką Amerikos lietuviai 
buvo kantrūs dėl komunistų lin
dimo į jų tarpą, bet paskutiniu 
laiku nuotaikos keičiasi. Jau pra
deda reikštis aiškus M atviras 
"Gana!" į 

) Komunistai dėl to kolioja 
naujakurius naciais, fašis
tais, žydų šaudytojais ir kitais 
panašiais vardais vadindami, bet 
apsisukę ir vėl gerinasi, girdi, 
ne visi jie toKi. 

Tas gerinimasis, kiek ir ko-
*turi daugiau ^ėr-

is lojimas į mėnulį, 
(ta nereikia daugiau 

ti, kaip tik kięfcde-
lį|ff Jie 4pfe?fe$* ft#*. 
' p** 

jie tokle yra. To n&> 

Sunku ištverti tiems, kurie netiki, kad ateis geresnė bei šviesesne gadynė. Reikia tikėti, jog Lietuva ir visi jos gyvento
jai bus išvaduoti ir savo akimis išvys laisvą Lietuvą, kaip atpildą už vargus ir tą skurdą, kurio žiaurusai karas yra, atnešęs. 
Reikia tikėti ne vien dėl to, kad būtų lengviau kentėti, bet ir dėl to, kad YRA PAMATO TIKĖJIMUI. 

ANTANAS SMETONA, 1917 m. 
Sausio 9 dieną sueina šešeri metai nuo Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos ijiirties* Ils mirė čia, Clevelande, 
toli nuo priešų teriojamos tėvynės, bet mirė nesiliovęs skelbti to paties tikėjimo, jog Lietuva atgaus laisvę, kurj jis skelb€ if 
prieš pirmąjį laisvės atgavimą. Pagerbdami Lietuvos Prezideito atminimą, sustiprinkime savyje tą tikėjimą. 

KINIJA - didysis šių metų 
K L A U S I M A S  

AMERIKA DAR NEAPSISPRENDŽIA KA DARYTI 

i. 

\ 

Kinija, galima sakyti, jau vi
sa komunistų užimta. Senoji Ki
nijos vyriausybė įsikūrė Formo-
zos saloje, iš kurios dar bando 
kovoti su komunistais. Tikriau 
sakant, ne tiek kovoti, kiek lai
kytis, iki pasikeis ir susidarys 
proga didesnėmis jėgomis komu
nistus iš Kinijos išvaryti... Ar 
toks laikas ateis, sunku pasa
kyti ... 

Du klatttfmai 
Amerika ligi šiol dar nfjra 

galutinai apsisprendusi dviem 
klausimais: 1) Pripažinti ar ne
pripažinti Kinijos komunistinę 
vyriausybę? 2) Ką daryti su 
Formozoje sėdinčiu Ciankaišeku 
ir su pačia Formoza? 

Iš nekomunltų valdomų kraš
tų Kinijos "raudonąją" valdžią 
pripažino pirmutinė Burma. Tai 
buvo dar nereikšminga. Bet da
bar jau pripažino ir Indija. Pa
galiau, pati Didžioji Britanija 
diena iš dienos yra pasirengusi 
tą patf padaryti. 

' Trys atsakymai 
Jungtinėse valstybėse į tuos 

du klausimu yra trys atsakymai 
ir dar nežinia, kuris iš jų btts 
pasirinktas. 

Pirmas atsakymas yra — Pa
dėti čiangui ir nepripažinti Mao! 

Šio atsakymo šalininkai sako, 
kad Vakarai nei per pėdą neturi 
nusileisti šaltajame kare. O rau
donųjų pripažinimas Kinijoje 
būtų kaip tik didelis nusileidi
mas. Tai būtų pritarimas tarp
tautinių teisių laužymui. Kaip 
tik Jungtinių Tautų Organiza
cijoje bus svarstomas skundas 
prieš sovietus dėl tarptautinių 
teisių sulaužymo. Toks pripa
žinimas sugadintų Amerikos 
varda visame pasaulyje. O nau
dos iš to nebūtų jokios. Pripa
žinimas nei kiek nepriverstu ko
munistu skaitytis su Vakarų 
ekonominiais interesais. Formo-
zos salą reikia būtinai apsaugo
ti nuo komunistų įsiveržimo, nes 
jų įsiveržimas susilpnintų visą 
Rytų frontą. 

r. • •> 

Antras atsakymu Iš
miršti čiangą ir pripažinti Mao! 

šio atsakymo šalininkai sako, 
kad senoji vyriausybė sumušta 
beviltiškai ir ją toliau remti bū
tu tik tuščias eikvojimas. Ame
rikos kariuomenės nusiuntimas 
f Formozą galėtų sukelti pa
saulinį kara, o Formoza to ne
verta. Atsisakymas pripažinti 
Žaktiikai veftjaačią valdžia Ki
nijoj visų **Uos tautu būsiąs 

p*j' savotiškas ki-
viė9m reik*-o mm» kaip 

Prfpa 

žirnis komunistu, atsidarysią 
galimybės prekyoai, o gal būt, 
girdi, duos progos apsireikšti 
net ir... Titoizmui Kinijoje, 
šitaip teisina savo pripažinimą 
Indija, tie patys balsai girdėti 
ir Anglijoj. Anglai turi inves
tavę Kinijoj apie 1.5 bilijono 
dolerių, tai tikisi šiokią tokią 
kompensaciją išgauti... Jung
tinių valstybių kapitalistai irgi 
turi ten apie 150 milijonų... 

Tuo būdu taip išeina, kad di
dieji kapitalistai kaip tik yra 
uoliausi komunistų vyriausybės 
pripažinimo šalininkai... 

Trečias atsakymas ~ Nieko 
nedaryti! Taip kalba tie, kurie 
nori palaukti, ir tie, kurie mano, 
kad Kinijos reikalais išviso ne
reikia galvos sukti. 

Pirmieji sako, kad nėra rei
kalo jau dabar patenkinti ko
munistų norus. Gal ateisiąs pa
togesnis laikas vienaip ar ki
taip pasielgti. Antrieji sako — 
Kinija išviso ne mūsų reikalas 
ir nėrai k# mums ten Jcišti pi
nigus. 

Oficialu* nusistatymas 
Oficialus nusistatymas ligi šiol 
dar nepaaiškėjo. Bet jau žino
ma, kad Krašto Saugumo Tary
ba nutarė tiesiogiai Amerikos 
pajėgomis Formozos salos ne
ginti, bet čiangui šiek tiek pa
gelbėti. Jam yra perleista šiek 
tiek karinės medžiagos, o taip 
pat dėl visa ko į tas apylinkes 
pasiųsta daugiau karinių laivų. 

Amerikos visuomenės nuomo
nė, dėl pagalbos čiankaišekui, 
gana įvairi, bet komunistų prf« 
pažinimas būtų nepopuliarus. 

Atrodo, kad padėtis Kinijoj 
turės labai daug įtakos viso pa
saulio politiniam veidui šiais me
tais. 
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1 JAV KELIAUTI PIR
MENYBĘ TEIKS 

ŪKININKAMS 
Iki šio laiko, vežant trem

tinius pagal DP įstatymą, Vo
kietijoje visiškai nebuvo atsi
žvelgiama į tą nuostatą, kuris 
sako, kad 30% vežamųjų trem
tinių būtų ūkininkai. Tik dabar 
Vokietijoje esantieji emigraci
jos valdininkai pradėjo skelbti, 
kad dabar tos nustatytos pro
porcijos jau bus laikomasi. 

IRO įstaigos Vokietijoje, no
rėdamos patalkininkauti trem
tiniams lengviau patekti į mi
nimą ūkininkų skaičių, prie 
Nuernbergo įsteigė specialų ūkį, 
kuriame bus mokoma ūkinin
kauti Amerikos pavyzdžiu. Pra
neša, kad į tą ūkį patekti labai 

i '(• '$f 'I , v A ' i f  u f  > A  -

sunku, nes atsirado labai daug 
kandidatų. 

Atvirai kalbant* lo ūkio įstei
gimas pavėlavo visus metus. 
Ūkyje, kaip paprastai, reikia 
mokytis mažiausiai vienerius 
metus, kad galėtum susipažinti 
su vių metų laikų pagrindiniais 
darbais. Ūkis įsteigtas tik da
bar, o šio byliaus pabaiga nusta
tyta birželio 30 d. Atseit, tame 
ūkyje galės tik teoretiškai su
sipažinti su ūkininkavimo pa
grindais. Bet geriau vėliau, ne
gu niekad... 

< .  ,  

TREMTINIŲ EMIGRA
CIJA l AUSTRALIJA 
LAIKINAI SUSTAB

DYTA 
Iš Vokietijos praneša, kad 

emigracija į Australiją laikinai 
sustabdyta. Sustabdymas gali 
užsitęsti iki dviejų mėnesių, nes 
tik per tą laiką tiki atremontuo
ti Neapolio (Italijoje) pereina
mąją stovyklą. 

Tremtiniai iš Vokietijos buvo 
vežami į Italiją ir ir tik iš ten 
laivais į Australiją. Minima Ne
apolio stovykla buvo tiek nepa
kenčiama, kad jos nenormalu
mus vaizdžiai aprašė Šveicarijos 
laikraščiai. 

Manoma, kad Šveicarijos laik
raštininkai ir buvo tie "kalti
ninkai", kurie laikinai sustabdė 
ir visą emigracijos mašiną. Visi 
tiki, kad po pertvarkymo nebe
pasitaikys tokių nenormalumų, 
kurie keliaujantiems į Austra
liją labai daug kaštavo. 

ŠEŠIOS DIENOS 
pasaulio politikoje 

GRUODŽIO m 

Amerikos Jungtinės Valsty
bės oficialiai pripažino Indone
zijos Jungtines Valstybes. 

• 

Indijos vyriausybė atmetė 
Jungtinių Tautų Organizacijos 

[pasiūlymus spręsti ginčui su Pa
kistanu dėl Kašmiro. 

Vokietijoj atgijo judėjimas 
už Bavarijos susijungimą su 
Austrija. Tas judėjimas esąs 
stipriai finansuojama® ir jame 
dalyvaują buvę naciai. 

GRUODŽIO 30 

Jungtinių Tautų Organizaci
jos Saugumo Taryboje sovietai 
oficialiai pareikalavo nebepripa-
žinti čiankaišeko vyriausybės 
atstovu Jungtinių Tautų Orga
nizacijoje. 
•I * f 

Vengrijoje išleistas dekretas, 
kuriuo nacionalizuojamos preky
bos ir pramonės įmonės, priklau
sančios visiškai ar bent iš da
lies užsieniams. Ta nacionali
zacija palietė daugelio Amerikos 
firmų nuosavybę. 

GRUODŽIO «t 

Jungtinių Valstybių kariuo
menės vyriausiojo štabo nariai 
nutarė aplankyti Japonijoje esa
mas Amerikos karines jėgas. 
Oficialiai tvirtinama, kad tas 
apsilankymas neturįs "nieko 

PRAŠO ŽIEMA NE-
KILNOTI STOVYKLŲ 

Vykstant gyvai emigracijai, 
tremtinių skaičius Vokietijoje 
tirpte tirpsta. Su tremtinių ma
žėjimu, vėl pasidarė labai aktu
alu stovyklų glaudinimas, tai 
yra vienos stovyklos perkėlimas 
j kitą, kur numatyta ją ilgiau 
išlaikyti. Bet toks tremtinių 
perkilnojimas žiemos metu labai 
daug sveikatos kaštuoja. Ypač 
šeimoms, turinčioms mažus vai
kus. Stovyklų perkilnojimai ne
būna kaip reikiant paruošti. 
Dažniausiai, nuvykę į naują sto
vyklą, tremtiniai neranda net 
langų, nekalbant jau apie pe
čius ir kitus būtinus įrengimus. 

Todėl tremtiniai pagrįstai da
bar reikalauja, kad, jei neišven
giamai žiemos metu reikia vyk
dyti tokius perkilnojimus, tai 
kad bent žmoniškai būtų vykdo
mas pats perkėlimas ir būtų iš 
anksto paruoštos naujosios pa
talpos. 

fti 
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SHENANDOAH IR 
MAHANOY DOVA

NOS BALF'UI 
Phiadelphijos arkivyskupija, 

kuriai priklauso Shenandoah ir 
Mahanoy City parapijos, bendrų 
rūbams rinkti vajų nedarė. To
dėl šios dvi parapijos savo ini
ciatyva surengė atskirus vajus, 
kurie davė gražių rezultatų. 
Shenandoaha, P., surinko 4490 
svarų drabužių ir Mahanoy City 
— 3230 svarų. 

Drabužiai jau gauti centrali-
niame sandėlyje. Iš Mahanoy 
gautos siuntos labai gerai supa
kuotos, kad pakeitus adresą jos 
tinka toliaus siųsti į Europą. 

Visų šelpiamųjų vardu BALr 
Fas dėkoja klebonams kun. P.C. 
čėsnai ir kun. J.A. Karaliui, jų 
kunigams vikarams ir kitiems 
veikėjams už rinkliavų organi
zavimą, o taip pat visiems dos
niesiems aukotojams už parody
tą gailestingumą ir artimo meilę, 
vykdant rinkliavas. 

Kitos parapijos prisidėjo prie 
rūbų, avalinės ir muilo rinkimo, 
vykdant bendrą katalikų vado
vybės vajų. Iš surinktų išteklių 
BALFas gaus iš NCWC atitin
kamą kiekį drabužių, avalinės 
ir muilo. Gėrybės neatidėliojant 
bus pasiųstos lietuviams tremti
niams. BALFo Centras 
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bendra au padėtim} Tolimuose 
Rytuose"... 

• 

Jungtinių Valstybių senato
rius W. E. Knowland, ką tik 
grįžęs iš kelionės į Tolimuosius 
Rytus, ragina skubiai teikti ka
rinę pagalbą kiniečių pajėgoms, 
esančioms Formozoje, ginti tai 
salai nuo komunistų užpuolimo. 

• 
Prancūzija pasirašė susitari

mą su Viet Namo valstybe In
dokinijoje, kuria Viet Namui 
pripažįstamos plačios savaran
kiškumo teisės, panašios | do
minijos teises. 

Jordano karalius Abdula pa
skelbė, kad jo kariuomenės 
užimtos Palestinos dalys įjun
giamos j Jordano valstybę. 

sXusia;t";' 

Prezidentas Trumanas suta
rė su Krašto Gynimo Taryba, 
kad Jungtinės Valstybės neoku
puos Formozos salos, bet pripa
žino reikalą duoti apribotą fi
nansinę ir technikinę pagalbą 
Kinijos pajėgoms Formozoj ir 
Hainane. 

Nutarta taip pat palaikyti lig
šiolinės Kinijos vyriausybės pri
pažinimą, 

SAUSIO 2 

Jugoslavija gavo sutikimą 
pirkti Jungtinėse Valstybėse lėk
tuvų motorus civilinei aviacijai. 
Motorai kariškiems lėktuvams 
Jugoslavijai neleista parduoti. 

• 

fcovietai kaltina Suomijo# vy
riausybę, kad ji slepianti apie 
300 "karo nusikaltėlių". 

Prezidentas Paasikivi savo 
kalboje tvirtino, kad Suomijoje 
"negali būti sovietų priešų, o 
tik draugai"... 

• 

Ceilione įvyko Britų dominijų 
užsienių reikalų ministerių pa
sitarimas. Tuo pačiu metu įvy
ko pasitarimas ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių pasiuntinių 
Tolimuose Rytuose. Manoma, 
kad buvo svarstyti tolimesnės 
Tolimųjų Rytų politikos planai. 

SAUSIO S 

Buvęs prezidentas Hoover ir 
senatorius Taft ragina Jungti
nių Amerikos Valstybių vyriau
sybę aktyviai dalyvauti Formo
zos gynime nuo komunistų puo
limo. Vyriausybė to daryti ne
nori. 

/ • 

Didžiosios Britanijos {politi
niuose sluoksniuose pradedama 
svyruoti dėl nusistatymo greit 
pripažinti komunistinę Kinijos 
vyriausybę. To svyravimo prie
žastis, baimė, kad pripažinimas 
nesugadintų santykių su Jung
tinėmis Valstybėmis, kuriuose 
tuo tarpu dar nesirengiama prie 
tokio pripažinimo. 

Ai 

ŠIOJE SALYJE 
METAMS PRASIDEDANT la
bai daug pranašysčių apie tai, 
koki thus šie metai. Amerikos 
gyveir mą šiais metais visi pra
našai? piešia, palyginti, šviesio
mis spalvomis. Numatomas pa* 
stovumas, gana geras ekonomi
nis gyvenimas. 

• Pragyvenimo brangumas liks 
maž daug toks pat, koks yra. 
Kai kurios kainos truputį pakils, 
bet kai kurios sumažės. Maistas* 
kiek atpigs. Butų kainos kiek 
pakils; Bendrai vidutinės šeimos 
išlaidos, anot visų pranašų, pa
siliks maž daug tos pačios. 

• Prekyba, visi mano, bus gera. 
Gal ne tokia gera, kaip 1948 
metais, bet geresnė, kaip 1949. 

! Pramonė pakils apie 4-5 procen
tus. Bet 1948 metų viršūnės ne
pasieks. 

• Statyba bus maž daSag tokia 
pati, kaip 1949. Pakils valdini 
statyba. Rezidencinėje statybo
je numatoma pakilimas ir vėl 
sumažėjimas. 

• žmonių pajamos gali pasiekti 
naują viršūnę. Per pirmą pusme
tį skaičiuojama, kad viso kraš
to žmonių pajamos pasieks 217 
bilijonų, vietoj dabartinių 210. 
Antrajame pusmetyje pajamos 
kiek 

• Mokesčių gali būti 19 milijo
nų. Santaupų — 15 bilijonų. 

• Išlaidumas* didės. Numato, 
kad atskiri žmonės šiais metais 
išleis 183 bilijonus dolerių. Ma
noma, kad žmonės iš šių met^ 
mažiau atidės taupymui, neg# 
pirma atidėdavo, ir išleis dides
ne uždarbio dalį, negu paprastai 
išleidžia. Biznio išlaidos daug ne
padidės, nes biznieriai tebėra 
atsargūs ir pagerėjimo ilgumu 
perdaug dar nepasitiki. 

• Atlyginimai nežymiai pakis. 
Darbininkų sąlygose bus jau- k' 
čiama lėto pagerėjimo daugely- ^ 
je sričių. 

• Gyventojų šioje šalyje šiais ./J§, 
metais prisidės dar 2.2 milijo- -.fT 
nai. Taigi, kitų metų pradžioj 
bus skaitoma gyventojų 152.8' 
milijonai. Gimimų skaičius šiais 
metais bus kiek mažesnis — 22 
iš tūkstančio gyventojų. Perei
tais metais buvo 24. Prieš HflML 
buvo tik 18. • 

• Vedybų bus mažiau. Vedy
boms tinkamo amžiaus nevedu 
siu dabar yra daug mažiau, 
kaip prieš karą, nes paskutinį 
laiku daugelis vedė. Vedybinį) 
amžiaus vyrų prieš karą buvo 
359', dabar tik 26. Vedybinio 
amžiaus moterų prieš 10 metų 
buvo netekėjusių 28^, dabar tik 
20. 

• Moterų šioje šalyje yua 75 
milijonai, vyrų tik 74.2. TaW 
gi moterų yra 1.6 mil. (jmgiai 
negru vyrų. 

• Žmonės pračfeda ilgiau gy
venti. Per 66 metus peržengusių 
prieš 10 metų buvo 6.7%, da
bar jau 7.5% ir tas placentas 
didėja. v" 

• Gyventofį ' srorssyniĮgjr tuos 
skaičius, žinoma, dar gplikrins. 
Dabar skaičiuojama |ijįyal pe
reitą surašymą, bufig} prieš 
10 metų, nuolat darait^titinka
mas pataisas iš gfaa. 
mų, vedybų bei imigtjE regfi* 
tracijos. 

4$r •-%f -
ns. v-K 

S •( M $ -n f 
•/* 

$ m 
i*-

Ė:i 
kJ't 

7* 
'.5 r 

' f: 
! • 4 

"4 i-
$ 

r ' 

•I I 

«* i 
•8 ' 

i v« M' 

4-

'v ^ 

Si-.'fer 



1FM.fr f \ * - v-t y.; ;sj. j& \% 
' . *' .. . *." .** . £ . * ..V. * .. * " . . . ' ' T" ' . .". 

,y p $  v f ;  J f  7 3 * .  : r ^ f  ^  ^  - * ?  
* 1 , "  *  J  *  v  .  v  " "  '  -  *  °  ^  v  >  '  j  '  (  A  

*--"*-;W ^ «&%*'•> *&<>* r s ** * ^ *Ą: ' *.** **&: \ *  

\ w#-
T;"? 

D I R V A  
»<f» 

Vv •• r  ->V > ~. ? f ^  ; ̂  ,**£ v -.# * ift *£ - { ' / £  " ' ' %/•"" „,;*; V ' 'm\j >.V • '¥,' ?•:/ u1 
*  ,  '  1  '  -  ~ ~  *  -  *  * ' '  '  V  *  

»V*WV*«v-~7? -

:-;fr;i:^ ev~" 
> / 

"-} į m ' : 
• "Ciw, 

V** Tlfc ,^ «  

Pasikalbėjimas Nauju 
Mėty naktį 

N. Metų naktį aš išėjauj gat
vę ir sutikau nepažįstamą žmo
gų. Jis buvo vidutini ūgio, ner
vingas, panašus į daug kartų 
sirgusį ir dar nevisai pasveiku
si ligonį. Paėmiau jjįpo ranka ir 
paklausiau: 

— Tai ką, nesiseka ? 
Nepažįstamasis sunkiu balsu 

ištarė kelis nesuprantamuus žo-
diius ir įtraukė mane į pkwą 
pasitaikiusią kavinę. 

čia mes susėdome ir jis pra
dėjo man pasakoti: 

— žiain, šiandieną aš švenčiu 
50-ties metų sukakti. Kai 1900 
metais gruodžio 31 d. aš atė
jau į pasaulį, priėmėja meldėsi, 
kad aš nebūčiau panašus į savo 
tėvą. 

Tik vėliau aš sužinojau, kad 
mano tėvas buvo girtuoklis, 
žiaurus, piktas ir žmonių nemė
giamas. Lopšyje vėl girdėjau 
tevo nusiskundimus, kad aš tik 
nebūčiau panašus į senelius. Pa
augęs patyriau, kad ir seneliai 
nebuvo ei išminntingi, nei lai
mingai gyvenę žmonės. 

Bet mano sergančios motinos 
lankytojai man pranašavo gerą 

beveik elgeta. . r pusalkanis, 
apiplysęs, nervingas ir be vil
čių. Ekspertai sako, kad aš dar 
galiu gyventi ilgai... bet mano 
sveikata labai kritiška. 

Šiandien, kaip ir prie mano 
lopšio, į mane žiūri mano tėvai 
ir senelių seneliai iš išnykusių 
kapų. Prie lopšio jie man prana
šavo didelę ateitį, o šiandien jie 
kalba: "O, kad grįžtų jo tėvų 
tėvai... Tai buvo gyvenimas!" 

Lyg aš būčiau atsakingas už 
žmonijos vargus, nelaimes ir 
kančias. Juk aš žmonijai nieko 
nežadėjau ir iš jos nieko ne-
atėmiau. Juk ne aš kaltas, o ji 
pati kalta. 

Tu klausai, bet aš žinau apie 
ką tu galvoji. Tu manai, kad, 
kai žmogus prieina prie nusivy
limų bedugnės — jam reikia su
rasti išeitį. O ta išeitis tegali 
būti tik savižudybė. 

Taip, aš apie tai galvoju, aš 
tam ruošiuos ir veikiu. Aš jau 
pradėjau baisius bandymus sa
vižudybei. Kiekvienu momentu 
aš galiu būti susprogdintas. Bet 
žinok, kad kartu su manim iš-

rnįįm£' 

Detroit, Mich., Naujienos 
LINKSMA VAKARIS BAILĖS] sulaukė įdomiai fr iSkilmin-

PARODOS NAUDAI ŠĮ |gai, kiti gal ir ne taip smagiai. 
ŠEŠTADIENI i Ypatingą įspūdį darė Naujų Me

tų sutikimas pas dr. E. Gurskai-Tautine Sąjunga ruošia |do-
mų linksmavakarį šį šeštadie
nį, sausio 7 d., 7 vai. vakare, 
buvusioj Lietuvių svetainėj, prte 
Vernon Hy. ir 25th gatvių. 

Kaip jau buvo rašyta, šiame 
linksmavakaryje bus įdomi pro
grama : dainos, deklamacijos, 
šokių rungtynės ir daug viso
kių pamarginimų. Visą laiką 
veiks bufietas. 

Pelnas skiriamas Dailės Pa
rodai, kuri buvo New Yorke ir 
tikimasi perkelti į kitus miestus. 

Visus kviečiame dalyvauti 
šiame linksmavakaryje. 

Rengimo Komisija 

$219.00 DAILĖS PARODAI 

Dailės Parodai Remti Komi
teto pirmininkė Helen Raubv 
pranešė, kad surinkta aukų ir 
išparduota Meno Parodos bilie
tėlių už $219.00. Be to, buvo 
atsiųsta atskiriems asmenims 
knygučių, kurios, mums žino-
ma, kad buvo nupirktos ir pi
nigai išsiųsti Parodos Centri
niam Komitetiii. Kiek jų išviso 
buvo. nupirkta, dar mums neži
noma. lėks į orą ir visi mano senelių 

ateiti: vieniems aš turėjau būtiikaulai. Visi mano priešai ir visi Į JJETUVIŲ MOKYKLOS VAI-
dldelis išradėjas, kitiems — ste-'mano draugai žus kartu su ma-
bukiaclaris, dar kitiems — vi-jnimi. 
šokių gerybių šaltinis. Nuo tų 
visų linkėjimų ir sveikinimu ma
no gimimo dieną aš net susirgau 
vidureliais... 

Taigi, aš pradėjau augti ti
kėdamas, kad tie visi prana
šavimai išsipildys. Pirmieji ma
no žingsniai buvo tikrai laimin-
IP. Bet vos ketverių metų su
laukęs susirgau rusų-japonų li 

KŪČIŲ PROGRAMĖLĖ 
Sausio 1 d., buv. Lietuvių 

svetainėj įvyko lietuvių mokyk-
Išklausęs šį pasakojimą, ašįl°s vaikučių programėlė, ši mo-

pradėjau drebėti, o mano nepa- kyklėlė buvo įsteigta prie šv. 
žįstamas bendrakalbis emė be- Antano parapijos mokyklos tijc 
protiškai juoktis. Toliau to žmo- pereitą rudenį. Ją įsteigė buvę 
gaus pasakojimų aš klausyti ne-1tremtiniai. Lietuvių kalbos pa-
benorėjau. mokas lanko gražus skaičius vai-

— Gal išgersime alaus? — kūčių. 
paklausiau ir įstojau į eilę prie 

ga. Ja nugalėjęs, ki 14-kos metų, j^aro- ^ai grįžau su alumi, mano 
atrodė, kalnus nuversiu, o'visi j nepažįstamojo jau nebebuvo, 
tik šaukė: "žiūrėkite, tas vai-i Palaukiau, bet jis nebegrįžo. 

Tik ant žemės radau pamestą 
jo vizitine kortelę. Joje buvo pa
rašyta: Mr. 20-tas Amžius 

V. D. 

kas pralenks visus savo tėvus 
ir senelius". 

Bet vėl, 14-tus metus eida
mas susirgau biauria liga, ku
rios priežastis buvo atsitiktinis 
atentatas Balkanuose. Sirgda- LIETUVIAI AŠ ARI J 
mas maniau, kad jau su tokio- c Ai O IP" 
mis jėgomis, kokias turėja, ne-
bekelsiu. Su ta liga kovojau i  1 . E , l l s  

LsItl,ul' n , l , s « ž m o n i l * 

ketverius metus. Treji metai |-lnama sa^a» >'ra niaįa 
buvo kova tarp mirties ir gy-j*a^f' H^e ^ akrų didumo, kj-
venimo. O kai pagaliau išsiritau, j Hudson ul}^s žiotyse. Toji 
tai nieko kito nenorėjau, kaip!saįe^ apstatyta tederalinės val-
tik ramybės, duonos ir poilsio. įdžios pastatais, kuriuose gali 

Bet vėl prasidėjo mano kai- su^ilpti iki 3,000 žmonių, čia 
mynų visokie pranašavimai, išlipinami sulaikytieji imigran-
vfeų pusių vėl šaukė: "Dabar;*a*' kurie ar tai dėl ligos, ar 
tas vaikas augs laimingai, jam politinių priežasčių neįleisti-, 
nieko netruks, jis darys stebu-jn* i Ameriką, lokių nelaimingu 
buklus ir išpirks visas savo te-iasmeniJ šiandieną ten priskai-' 
vų ir senelių klaidas". jt°ma iki 400, kurių tarpe yra 

Aš augau, garsėjau išradi-1^6 lietuviai. 
niais. kelionėmis, naujų žemių Į kalėdų švenčių proga BALPo 
atradimais, perversmais moksle!pirmininkiis kun. dr. Juozas B. 
ir maniau, kad manęs jau niekas Končius aplankė sulaikytus sa-s 
ik'besulaikys... Iš visur tit irjloJe lietuvius, pasveikino juos! 
k-irdėjau: "Go ahead, go ahead" įsu šventėmis, susipažino su jų j 
Ir ėjau, beveik, nesulaikomas, 'padėtimi ir BALFo valdybos, 
Visa tai, ką aš išradau chemijojj nutarimu. įteikė jiems $103.00 
medicinoj, inžinierijoj ~— man j kalėdinių dovanų. Kai kurie su-
sudarė garsų vardą, kuriuo ge-'lykytieji lietuviai jau ten lau 

tę, kur kuiro sukviesti beveik 

vieni tremtiniai, kurie, gal bQt 
kitur nebūtų susirinkę pasitikti 
N. Metų. Svečių tarpe buvo ir 
buvęs seimo narys A. Gilvydis. 

M. Sims 

WATERBUBY, CONN 

LIETUVIŲ KŪČIOS 

Kalėdų ir N. Metų šventes 
Waterburio lietuviai atšventė 
įvairiai. Atskiros organizacijos 
suruošė pobūvius su atitinka
momis programomis. Care Re
lief Club'o globoje kai kurių 
naujakurių grupė atlaikė Kū
čias, pasikvietę parapijos klebo
ną kun. Valantiejų, dr. M. Col-
ney ir ponią bei kitus ryškes
nius asmenis. Kūčios buvo kuk
lios, bet jaukios, su visais lie-

NAUJAUSI LEIDINIAI 
Dr. J. Balys 

Istoriniai padavimai 
Kaina $1.25 

Vincas Krėvė 
Dangaus ir žemes 

sūnūs 
Kaina $2.50 

B. Brazdžionis 
Per pasaulį keliauja 

žmogus 
Kaina $2.00 

A. Vaičiulaitis 
Italijos vaizdai 

Kaina $0.70 

Parengime dalyvavę gėrisi 
vaikų ir jų tėvų pastangomis, 
kuriomis sugebėjo įsteigti kur
sus ir suruošti 'menišką vaikų 
vaidinimą. 

NAUJŲ METŲ SULAUKUS 

šįmet Naujų Metų laukėme 
labai mažomis grupėmis. Vieni 

J. Nevardauskas 
Užrūstinti Dievai 

Kaina $1.00 

Užsakymus siųsti šiuo adresu: 

G A B I J A  
412 Bedford Ave, 
Brooklyn 11, N. Y, 

tuviškų Kūčių papročiais. Jų 
suruošimui vadovavo Saulaičiai. 

NAUUŲ METŲ SUTIKIMĄ 
suorganizavo Waterburio ALT 
Sąjungos skyrius drauge su Ca
re Relief Clubu savo svetainė
je. Jis buvo skirtas nariams 
ir bičiuliams. Tiesa, jis nebu
vo triukšmingas, bet rimtas, 
kuklus ir pritaikintas prie ap
linkybių. 

Naujų Metų dieną, lietuviu 
mokykla turėjo vaikų kalėdini 
vakarą. Jis irgi praėjo geroj 
nuotaikoj. 

RENGS PRAMOGA 
PARODAI 

DAILĖS 

Waterburio lietuvių visuome 
nė ruošiasi atsiliepti i Dailės Pa
rodos komiteto atsišaukimą ir 
nori surengti parodos naudai 
kokią kultūros pramogą. 

CARE & RELIEF KLUBAS 

šįmet organizuoja pasiųsti Va
sario 16-tos proga 32 siuntinius 
lietuviams tremtiniams Vokie
tijon. 

GEOPOLITIKAI YRA PAVOJINGI 
tokį parašą padėjo vienas 

Daytono dienraštis po paveikslu, 
kuriame matome dabar Ameri
koje gyvenančius lietuvius ge
ografijos bei geopolitikos moks
lininkus: K. Pakštą ir VI. Vi
liamą. 

Tie žodžiai ne amerikiečių 
laikraštininkų sugalvoti. Tai yra 
ne kieno, o paties ... Stalino 
žodžiai. Anot VI. Viliamo, Sta
linas tuos žodžius pasakęs, kai 
1939 metų rudenį Lietuvos de
legacija buvo iškviesta į Mas
kvą pasirašyti taip vadinamos 
"savitarpinės pagalbos" sutar
ties, kuri ištikrųjų buvo pirmas 
kilpos užnėrimas ant Lietuvos 
kaklo... VI. Viliamas tada bu
vo vienas iš tos delegacijos na
rių. Stalinas jį paklausęs, kas 
jis toks. Jis atsakęs, kad geopo
litikas. Tada Stalinas paplojęs 
jam per petį ir taręs: "Geopoli
tikai yra pavojingi.. 

Labai gerai VI. Viliamas Day
tono laikraščiui apibūdino tą 
anais metais su Stalinu pasi
rašytą sutartį: "Tai buvo šu-
tarfis su laidotuvių direkto

rium ..." 
Bet Daytono laikraštininkas 

turėjo ir kitą pamatą po mū
siškių geopolitikų paveikslu pa
kartoti Stalino žodžius apie ge
opolitikų pavojingumą. 

K. Pakštas jarri pareiškė: 
"par 1925 metais aš padariau 

išvadą, kad vėl bus karas ir 
kad mes iš lėto prie jo artina
mės. Tada pranašavau, kad bū
simasis karas bus žiauriausias 
civiliams. Savo studentams pa
tariau, kad, jeigu jie nori būti 
ne taip pavojingoj vietoj, tai 
tegul stoja į armiją. 1938 metais 
aš jau pajutau, kad karas vi
sai netoli. Tad susirinkau visas 
knygas, kurios gali būti nau
dingos taikos konferencijoje, ir 
išvažiavau iš Lietuvos." 

Po šio pasakojimo apie išsi
pildžiusias pranašystes, K. Pakš
tas paminėjo pavojų iš Azijos, 
kur dabar laisvai auga kultū
ra ir technika. Kai geopolitikai 
pranašauja pavojus, laikrašti
ninkai laiko juos pavojingais 
žmonėmis, nes pranašystės ir 
vėl gali išsipildyti... 

KA ŽVAIGŽDĖS ŠNIBŽDA? 

Amsterdam, N. Y. 
PAPILDYMAS 

DIRVOS 49 nr. (pereitų me
tų gruodžio 15 d.) Amsterdamo 
žiniose, paminint Nepriklauso
mybės šventės rengimo komite
to sudėtį, per klaidą buvo pra
leista S. Vaškelio pavardė, ku
ris irgi yra to komiteto narys. 

Komiteto visas sąstatas tad 
yra toks: 

M. Kerbelis, A. Lukiis, Ji Ol
šauskas, J. Valaitis, S. Vaš
kelis. M. Židonis. 

rėjosi visas pasaulis. 
Bet vėl atsitiko nelaimė 

kia sprendimo apie 8 mėnesius. 
Sulaikytieji pirmininko apsi-

mano išrastos bacilos užkrėtė  i lankymu nepaprastai džiaugėsi 
mane patį. 40-ties metų vyras j ir reiškė savo dėkingumą. Pir-
vėl labai sunkiai susirgau. Ir Alininkas tuč tuojau parašė 
visi tie. kurie mane kurstė ir tremtinių išvadavimo reikalu 
ragino "Go ahead", dabar mane j atitinkamoms įstaigoms raštus 
pakaltino žiaurumu, vadino bar- ir pažadėjo padaryti žygių Wa 
baru, plėšiku ir žmogžudžiu. 

Ir štai dabar tu mane sutinki 
singtone. 

Aušros Vartų parapijos kuni-
ligonį. Tiesa, aš vaikštau be; gas dr. M. Ražaitis prieš pat 
lazdų, bet kaip aš atrodau ... i Kalėdas taip pat aplankė lietu-

Prieš 10 metų aš buvau tur- j viu Ellis Island saloje ir su-
tirigas ir sotus, šiandien aš esu;teikė jiems dvasinį patarnavimą. 
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Geriausiai IĮ Žurnalas 

LIETUVIU IB NAUJIENOS 
32-jų puslapių f Paveiksluotas 

Už $1.06 lankys Tam&tas kožna mėnesi per l meta. 
Insfeiglos Gegužio 15, 1938. ; on 
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LIETUVIU NAUJIEN 
332 N. (ith Street * Philadelphia 6, Pa. 

Aš Tavo Bičiule Knyga! 
Pranešame gerb. Tautiečiams, kad nuo š .m. spalio 15 d. leidyklos PATRIA Genera

lini atstovybė JAV pradėjo lietuviškos knygos, leidyklos leidinių, pl»|inimo darbę šūkiu 
—» "Aš tavo bičiulė knyga" 

Grožinė literatūra. 
1. Jurgis Jankus Naktis ant morų v $2.00 
2. Stepas Zobarskas ......Savame krašte 2.00 
3. Vincas Ramonas Kryžiai 2.00 
4. L. R. Tremtyje Metraštis .......... Tremties met$i 3'00 
5. Stasys Santvaras Laivai palaužtom būrėm 1.25 
0. Antanas Škėma ......Nuodėguliai ir kibirkštys 1.85 
7. Petrė Orentaite Marti iš miesto 1.00 
8. Balys Gražulis •.... Brydė rugiuose 2.00 

(vairūs leidiniai 
1. Dr. J. Balys .Tautosakos skaitymai . —• * $ 2.00 
2. Viktoras Gailius Vokiškai - lietuviškas žodynai* , 3.00 
3. Pranas Naujokaitis . .• Lietuvių literatūros istorija 2.00 
4. Dr. A. Šapoka ...Lietuvos istorija 3.00 
5. Lietuvių kalba, jos raida ir susidarymą^ 0.50 
6. Mūsų protėvių pažiūros į mirtį ir sielą ..... 0.30 
7. Vik. Kamantauskas .Prancūzų kalbos vadovėlis 0.75 
S. Vik. Kamantauskas Ispanų kalbos vadovėlis 0.50 
9. Lietuvos žemėlapis 0.50 

Jaunimo literatūra. 
1. Vytautas Tamulaitis Sugrįžimas $1.00 
2. Stasys Laučius Po pilkaisiais debesėliais .....*0.75 

Jonas ir Adolfas Mekai Knyga apie karalius ir žmon0» 0.50 
Stepas Zobarskas Brolių ieškotoja < 1.00 
Vytė Nemunėlis ..Tėvų nameliai 0.75 
Vytė Nemunėlis .Mažoji abecėlg 1.00 

Stepas Zobarskas .Aušrelė (I dalis) 1.25 
Stepas Zobarskas Per šaltį ir vėją < 0.30 
Stepas Zobarskas Ganyklų vaikai ... 1.00 

Stepas Zobarskas Riestaūsis sūnus 0.75 

3. 
4 
5 
6. 
7 
8. 
9. 
10. 

Knygos svetimomis kalbom|į$, 
1. Stepas Zobarskas ........... 
2. prof. Dr. V Jungfęy ............ 
3. Prof. Dr. V. Jungfer ............ 
4 Juozas Pašilaitis .. .v ... 

. Dm^Lfod Sensen 

. Litauischer Liederschrein 

.Litauen, Antlitz eines Volto .... • 

. Hearken Then Jugdje .... 
5. Ilaurice Scherer i......... Petras Kiaulėnas 

$ 1.25 
. 0.75 
. ?.0O 
. 0.25 

2.00-

Reikalaukite ir pinigus rarba pašto Money orderį siųskite Leidyklai PATRIA,, mm-
f o r d ,  C o n n . ,  4 5  S t .  J o h n s  P I .  ,  ' , 1  
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N. Metų pradžioje iš viso 
pasaulio dalių žvaigždėms siun
čiamas vienas ,ir pats didžiau
sias klausimas: 

— Ar bus karas 1950 metais ? 

Visos ir visų astrologų žvaigž
dės vieningai atsako: 

— Ne! 

Londone ką tik pasirodė gar
sus almanachas, leidžiamas Fr. 
Moore nuo 1697 metų. Jis skel
bia kitiems metams didelę tai
kos ofenzyvą iš rusų pusės. Jis 
pranašauja visą eilę atentatų 
Jugoslavijoj; jis praneša, kad 
darbiečiai pralaimės rinkimus 
Anglijoj ir kad i valdžią grįš 
Winston Churchillis. Jis skelbia, 
tais metais susižieduos princesė 
Margareta. O Europos Rytinėj 
Daly bus daug visokių neramu
mų. Bet metai praeisią 'te ka
rinės katastrofos. 

Vienas sovietų aiškiaregis, 
kurio, sako, Stalinas ir Moloto
vas labai klauso, pramato 1950 
metus po sovietų ir komunizmo 
ženklu. 

— Mes turėsime, — sako jis 
—labai sunku keturių-penkių 
mėnesių periodą, bet jis praeis 

be karo. Kai tik tas periodas 
bus baigtas — pasaulis stos į 
nuolatinės taikos kelią. 

Šveicarijos astrologinis alma
nachas 1950 metams skelbia: 

— Mes esame 1950-tiems me
tams gerame mėnulio ženkle. 

Visur matosi ramybė, vedy
bos, tail^a. Bet kas bus toliau, 
nežinia. Tolimesnei ateičiai žvai
gždės skelbia labai neramių da
lykų. 

Fakiras Burman, Prancūzijoj, 
sakosi išskaitęs žvaigždėse bai
su pasaulinį karą 1952-rais me
tais. Tame kare būsianti labai 
skaudžiai paliesta Prancūzija, 
Portugalija ir Anglija. 

Jis skelbia, kad po to karo 
beliks tik pusė žmonijos. Bet 
likusieji būsią laimingi iriems 
amžiams. 

Po tokių pranašysčių tas fa
kiras atsigulė į karstą ant su
skaldytų stiklu ir užsidarė 24 
dienoms ir naktims be maisto 
ir be gėrimo. 

Kaip ten bebūtų fe kuo baig
tųsi tos visos malonioj ir ne
malonios pranašystės, o mes 
ižengėme i N. Metus su nera
mia širdimi. K. J. 

r,, -< •t •4,V 

1950 METŲ KALENDORIAI 
DIRVOS SKAITYTOJAMS 

Ir šiais nietais DIRVOS skaitytojai, uisimokėję prenume
ratą, gaus priedą — gražų sieninį kalendorių. 

Norėdami jį gauti: — 

1. Pasirinkite iš žemiau e£an$io sąrašo, kurio kalendoriau." 
norite ir laiške pažymėkite jo numerį. 

2. Pridėkite 12 centų pašto ženklais už supokavimą ir per
siuntimą (Pernai buvo 10 centų, o šįmet pašto mokestis pakeltas). 

3. Labai aiškiai parašykite savo adresą. 

4. Jeigu jūsų prenumerata pasibaigė arba bjftigiasi, t$i 
pridėkite ir 3 dolerius prenumeratai atnaujinti. 

•••i? 
Kalendorių pareikalavimus galite siųsti tuojau, bet ne vėliau, 

kaip iki 1950 metų sausio mėnesio galo. 

1. Washingtono Capitol su Amerikos Villay* .... .— npujas 
2. Vytautas ir kiti kunigaikščiai ...... w fcenas 
3. Mergina su 'lietuviška vėliava Amerikoj v — genas 
4. Mergina su lietuviška vėliava ant žemes rutulio Benas 
5. Ūkininkas girdo ąrkliufį. -—Benas 

.6. Kražių skerdynės .4*/ įenas 
7. Marija su rožančiumi ir rožėmis . — senas 
8. Šv. Antanas — Benas 
9. šv. Juozapas ....,.......;... Į..,. —- senas 

10. Marija . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e n a s *  
11. Marija pasirodo piemenims — nauja® 
12. Kristus Alyvų Daržely — naujas , 
13. Vaikai važinėjasi pasikinkę šunį — naujas,, 
14. Mergaitė su ančiukais ir viščiukai*. — naujas- • 
15. Mergaitė pievoj su šuneliu *— naujas^; 
16. Mergaitė migdo katytę ir šuniuką naujasT * 
17. Senas šuo gelbsti neatsargų berniuką , ] /V-.., ̂ — naujas^ * 
18. Meškeriotojas ežere — naujaą į 
19. Kalnų eglynas prie ežerėlio ^ naujas^ 

\ 20. Upė ties kalnais ,VV, — naujas ,'V 
\ 21. Mergina su trimis šuniukais ^— naujas 
^22. Mergina su dideliu šuniu v.Vnaujas 

£3. Blondinė vakarinėj suknioj „ f # naujas, 
[4. Mergina ant uolos maudymosi kostiumą ,. . ,  — -  n a u j a s  

V: : • 
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Po dviejų su puse mėnesių 
Viešėjimo, St. Lozoraitis, iLetu-

^fos diplomatijos šefas, gruodžio 
29 d. išvyko atgal j Romą laivu 
Queen Elizabeth. 

Atsisveikinimas jam buvo su
ruoštas viešbutyje Claridge 
jp-uodžio 27 dieną. Vakarienėje 
dalyvavo apie 30 asmenų: ge
neralinis konsulas J. Budrys su 
pavaduotojais A. Simučiu ir P. 
Stašinsku, ministeris K., Škir
pa, gen. J. Černius, prel. K. 
Balkūnas, VIENYBĖS IR TĖ
VYNĖS redaktoriai ir kiti ryš
kesni lietuvių visuomenės at
stovai. Atsisveikinimą suruošė 
ALT Sąjunga ir jį sumaniai pra
vedė Sąjungos iždininkas Juo
zas Ginkus. 

Įvesdamas j kalbas vakaro 
pirmininkas J. Ginkus labai 
jautriai prisiminė visų lietu-
vų venybės reikalą tiek politi
nėj, tiek kultūrinėj srity. Kvies
damas ir toliau sujungtomis 
pastangomis reikalauti Lietuvai 
ir jos žmonėms užtarnautos lais
vės, linkėjo St. ėraičiui lai
mingai grjžti arčiau Lietuvos, 
kad ten galėtų pilniau girdėti 
Lietuvos žemės alsavimą ir Lie
tuvos žmonių skundus. 

Visa atsisveikinimo programa 
susidėjo iš linkėjimų laimingos 
kelionės ir asmeniškų prisimini
mų bei vilčų. Mn. K. Škirpa sa
vo trumpame žodyje prisiminė 
1940 metus, kai sovietai okupa
vo Lietuvą ir kai St. Lozoraitis 
buvo atvykęs j Berlyną ir ten 
organizavo Lietuvos atstovų 
protestus prieš Sovietų Sąjun
gą. Pabrėžęs, kad St. Lozoraičio 
jjgimtas taktas, šaltumas ir kuk
lumas sudaro jo veikloj pa
trauklų jspūdj, palinkėjo jam 
ir toliau budėti Lietuvos diplo
matijos priekyje. 

Konsulas J. Budrys ir jfen. 
: X Černius savo keliu papildė 
mintis apie St. Lozoraičio at
liktą kelionę Amerikoje ir pa
reiškė įsitikinimą ,kad ji duos 
naudingų vaisių. 

Juozas Sagys semjjų wiieri-
kiečių vardu pasakė ypatingai 
turiningą ir jautrią kalbą. Ji 
labai teisingai atskleidė senųjų 
lietuvių jausmus (Ji dedama 
atskirai. Red.) 

VIENYBĖS redaktorius J. 
Tysliava peržvelgė Lietuvos is-
jfcoriją. ją surišo su dabartimi ir 

pareiškė įsitikinimą, kad, anks-
įiau ar vSliau, tironija ibus nu
galėta. 

Kun. K. Balkūnas ilgesnėje 
kalboje prisiminė lietuvių vieny
bės reikalą, nežiūrint nei jų ti-

* lybos, nei politinių pažiūrų skir
tumų. šiandien klausimas ke-
liamas ne kokią Lietuvoj val
džią sudaryti, o tik kaip laisvę 
atgauti. Todėl šiam reikalui 
visos sroves turinčios bendra
darbiauti ir jokia srovė neturi 
turėti pirmenybių. Jos visos 

esančios vienodai reikšmingos. 
Jos visos panašios į rykštes, ku
rios atskirai paimtos lūžta be 
sunkumų, bet drauge sudėtos 
pasidaro neperlaužiamos. 

Po atsisveikinimo kalbų J. 
Ginkus įteikė St. Lozoraičiui do
vaną. Graži ir kartu simboliška 
dovana — auksinė plunksna su 
įrašu, kad ji tarnautų kOVai 
dėl Lietuvos laisvės. . v 

St. Lozoraitis savo paskuti
niame žodyje padėkojo visiems 
Amerikos lietuviams už tokį 
prielankų ir simpatišką jo su
tikimą. Kartu jis pasigėrėjo 
Amerikos lietuvių patriotizmu, 

jų kilnia pasiaukojimo dvasia, 
jautrumu ir gera širdimi. Jei 
ir toliau tokiomis dorybėmis 
bus vedama lietuvių kova, jis 
esąs tikras, kad Lietuvos teisė 
bus apginta. Jis darąs viską, 
kas reikia daryti ir kas galima 
daryti Lietuvos laisvinimo rei
kalu. Jis teklausąs tik savo są
žinės, ^eros valios žmonių pa
tarimų ir gyvenimo pamoky
mų. 

Reikia padėkoti rengėjams ir 
ypač Juozui Ginkui, kad St. 
Lozoraičio viešėjimui buvo su
ruošta tokia graži pabaiga. 

M. J. 

Miitrėkit i Amerikos Lietniins, 
č 

kaip į lavomis... 
Senosios Amerikos lietuvių kar
tos veikėjo Juozo Sagio kalba 
išlydint ministerį St. Lozoraitį. 

Gerb. pirmininke, pone minis-
teri, viešnios ir svečiai! 

šiandien irtan tenka didelė 
garbė šiame pobūvyje pasakyti 
keletą žodžių. 

Retai Amerikos lietuviams 
tenka susitikti su savo senos tė
vynės — nepriklausomos Lietu
vos aukštais pareigūnais. Ne
priklausomo gyvienimo laikais 
mūsų jie kaip ir nelankydavo. 
Jau buvome bepradedą prarasti 
giminystės ryšius net su pačiais 
artimiausiais žmonėmis. Mes 
net jautėme, kad atsakingos 
Lietuvos įstaigos į mus jau 
buvo pradėjusios žiūrėti, kaip 
į savo tautos nykstančią dalį. 

Tačiau gyvenimas lėmė visai 
ką kitą. Niekas gal netikėjo, 
kad didelė lietuvių dalis, senais 
laikais apleidusi senąją tėvynę, 
bus dabartiniu laiku į nelaimę 
patekusiems Lietuvos sūnums 
naujo gyvenimo laidas. 

Lietuva, be laukų artojų, anais 
laikais atsiuntė vieną kitą pa
triotiškai nusiteikusį veikėją, 
kuris tuos laukų artojus sujun
gė į organizacijas, skiepyda
mas tautinę sąmonę, patarda
mas, kad lietuvis Amerikoje kuo 
ilgiausiai palaikytų savo kal
bą, kaip senovės aisčių pavel
dėjimą ir kad stovėtų savo se
nos tėvynės tautinių reikalų 
sargyboje. Tik dėl tos priežas
ties šiandien čia surandama ge
rų tautiečių, išgyvenusių cia 
daugiau kaip 50 metų, dar pasi
ilgusių savo tėvų žemės, norin
čių dinbti savo tautos gelbėji
mui, padėti tautiečiams. 

Atvykome jau seniai ir tenka 
pasisakyti, kad mums šioje ša-
yje teko ganas sunkiai pavargti. 

Dailės Paroda rengiasi kelionei 
jau planuoja šiuo keliu pagelbė
ti parodos kelionei po Ameriką. 

%os Angeles Parodos Komitetas 
drauge su vietinėmis organiza
cijomis jau gruodžio 31 d. tu
rėjo parodos vajaus pramogą. 
Sausio 7 dieną panaši pramoga 
ruošiama ir Detroite. Tikimasi, 
kad ir kitos kolonijos tą, pada-
fcyt, v" ^ V " >, 

V' ' "• • Ji ̂  1 ^ 
Parodos KomfCetas yra "*afcsi-

faukęs | kelis tūkstančius Ame
rikos lietuvių, prašydamas pa
ramos. Dar nevėlu atsiliepti: 
kiekvienas aukotojas gaus ati
tinkamą bilietų skaičių ir galės 
dalyvauti laimėjime; , ^ j 

Parodos naujas lEdtesas f ̂ Li
thuanian Art Exhibit, 148 
Errand Street, Waterburyy Conn. 

šiuo metu energingai ruošia
masi Dailės Parodos kelionei 
po kolonijas. Nukėlus bilietų 
laimėjimo dieną į sausio 29, lie
ka pakankamai laiko įsigyti bi
lietų visiems, kurie, paremdami 
aukomis parodą, norėtų daly
vauti laimėjime. Pats laimėji
mas bus įvykdytas VIENYBĖS 
metiniame koncerte New Yorke. 

Parodos Komitetas atsišau
kia | visas organizacijas, į bi
lietų platintojus ir j atskirus 
visuomenės veikėjus, prašyda
mas juos imtis iniciatyvos su
kelti parodai reikalingų aukų. 
Kiekviena kolonija kviečiama su-
engti parodos naudai kokią nors 

pramogą ir organizuoti vajus 
parodos parėmimui. 

Kai kurios lietuvių kolonijos 

Daugelis friūsų tautiečių netu
rėjo net pradžios mokslo, jau 
nekalbant apie profesionalus ir 
amatininkus, kuriuos sutikti 
buvo retenybė. Toji priežastis 
daug ir trukdė lietuviui iškilti 
darbe ii progresuoti gyvenime. 

Dabar atvykusieji mūsų tau
tiečiai yra išauklėti nepriklauso 
moj Lietuvoj, atsiveža mokslą, 
kuris yra labuti didelis turtas. 
Jie sugeba ne tik greičiau pri
sitaikyti prie krašto gyvenimo, 
bet daugelis jau įstojo į Ameri
kos universitetus, siekdami mok
slo viršūnių, kurios atidarys 
jiems kelius į visas gyvenimo 
sritis. Tai yra neginčijami fak
tai. Ir mes pradedame suprasti, 
ką reiškia būti tautai nepriklau
soma ir ką ta nepriklausomybė 
teikia laisvos tautos sūnums ir 
dukroms. Mes, senesnieji, netu
rėjome tų laisvo žmogaus pir
menybių, kurias dabar atvyku
sieji atsiveža, kas jiems teikia 
galimybę lengviau koiidti su 
visokiais sunkumais. 

Mes, senesni lietuviai ameri
kiečiai, šiuo gražiu reiškiniu 
džiaugiamės ir įvertiname kovo
jančių už tautos laisvę pastan
gas. 

Gerb. ponas mirrtsteri, gal 
šiais keliais žodžiais kai ką pa
sakau lyg ir nusiskųsdamas ar 
apkaltindamas, tačiau mes jau
čiamės kai kada turį teisę ir 
pareigą pasakyti tiesą atsakin
giems vyrams, kad jie ateity
je nežiūrėtų į Amerikos lietu
vius, kaip į lavoną, bet dėtų vi-k 

sas pastangas šią tautos dalį 
tampriai surišti su Lietuva. 

šiandien atstumai jau nevai
dina lemtingo vaidmes, kaip 
prieš 50 ar 100 metų. Visas 
pasaulis tapo mažas ir Lietu
va yra visų laisvų gran
dinėje. $ 

t)irbdami atsakingą darbą, 
nepavarkite ir nepalūžkite ko
voje už Lietuvos laisvę. O mes, 
lietuviai amerikiečiai, kartu su 
dabartine j auna j a karta ženg
dami petys į petį, visada būsime 
jūsų ištikimi talkininkai, šian
dien mes esame lyg tas nykštu
kas Dovydas prieš žiaurųjį Ga
lijotą — rusiškąjį imperializ
mą. Bet mes nors ir maži, ta
čiau mūsų pusėje tiesa, badanti 
visiems akis, tad mūsų laimėji
mas yra tikras. 

Ponas ministerj, išleisdami jus 
į senąją pavargusią Europą, lin
kime Jums sveikatos ir laimin
gos .kelionės. 

LIETUVIO atstovas Ameriko
je — St. Nasvytis, 4579 W. 
157th St., Cleveland, Ohio. Pi* 
numerata mėnesini SOe. 
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V yl • pasipnesmimas 
Mintys ir pastabos po Ad. Damušio paskaitos, skaitytos Lietuvių Kultūros Fondo 
Clevelando skyriaus surengtoje pirmoje paskaitų eilėje, pereitų metų pabaigoje. 

Laukdami naujos paskai
tų eilės, grįžtame prie bu
vusių paskaitų, apie kurias 
Ifeaitytojams papasak o t i 
pereitų metų DIRVOS nu
meriuose nebebuvo galimy
bės. 

Vienam lenkų veikėjui dar ka
ro pabaigoje kaž kas pareiškė 
tokį priekaištą: 

— Jūs priešinotės bolševikams. 
Reiškia, jūs buvote nacių šali
ninkai! 

Lenkas į tai taip atsakė: 
— Jeigu aš bėgu iš miesto, 

kuriame plinta maro liga, ne
jaugi jūs pasakysit, kad aš no
riu mirti nuo choleros? 

Visiškai panaši buvo ir lietu
vių padėtis. Paskaitoje, apie 
kurią kalbame, kaip tik buvo 
pavaizduotas lietuvių pasiprie
šinimas ir vieniems ir kitiems 
okupantams. 

Ar pasipriešinimas okupantui 
reiškia tik — imti ginklą, slėp
tis miške ir iš ten pulti okupan
tų pajėgas? 

Ne, pasipriešinimo būdai yra 
labai įvairūs. Vienas iš pasi
priešinimo būdų yra ir neklau
symas okupantų įsakymų arba 
blogai jfog vykdymas. 

* * 

Paskaitoje girdėjome visą ei
lę pavyzdžių, kad pasipriešinimo 
judėjimui pasitarnavo toki žmo
nės, kurie atrodė net labai ar
timi ir uolūs okupantų bendra
darbiai... >, atidi> i&tj 

Pasipriešinimo ' of^nfz a t o-
riam ne kartą teko net pasirū
pinti, kad kai kurie asmenys ar
timai su okupantais bendradar
biautų ir įgytų pas juos kuo 
daugiau pasitikėjimo. Tuo būdu 
buvo galima gauti svarbių in
formacijų apie okupantų suma
nymus ir taip susitvarkyti, kad 
tie sumanymai nepasisektų. 

Iš to tenka daryti išvadą, jog 
reikia labai atsargiai elgtis su 
apkaltinimais, kad tas ar tas 
asmuo kuriuo nors metu atrodė 
buvęs vienų ar kitų okupantų 
bendradarbis... 

* * 

Abiejų pirmųjų okupacijų me
tu pasipriešinimas okupantams 
prasidėjo ne iš vieno centro, o 
visoje Lietuvoje savaime, be 
jokio kurstymo. Svarbiausias to 
pasipriešinimo kurstytojas buvo 

- išsiauklėjimas nepriklausomo 
gyvenimo sąlygose ir brangini
mas to, ką okupantai Lietuvoje 
ėmė naikinti. 

Organizuoti pasiprteSin i m o 
centrai atsirado tik po to, kai 
pasipriešinimo dvasia ir pasi
priešinimo veiksmai jau buvo 
apėmę visą tautą. 

Organizuoti centrai buvo rei
kalingi ne kurstyti pasiprieši
nimui, o tik jam tvarkyti, kad 
apsisaugotų nuo neprotingų žy
gių ir beprasmių aukų. 

* « 

Kas daugiausiai ir veikliausiai 
pasireiškė pasipriešinimo veiks
muose prieš okupantus? 

Visi okupantų interesų gynė
jai ligi šiai dienai tvirtina, kad 
tas pasipriešinimas esąs kilęs 
tik iš tų, kurie nustoję egro gy
venimo ... 

Iš dalies tai tiesa, nes Lietu* 
vai netekus nepriklausomybės, 
visų lietuvių gyvenimas labai 
pablogėjo. ^ * 

Bet okupžmtų- ^gentai tvirti
na, kad gero gyvenimo nustojo 
tik valdininkai ir turtingesnieji. 

Tačiau kaip tik šitų daugumas 
negalėjo pasipriešinime dolyvau-
ti, nes buvo tuoj suimti, arba, 
jei ir nesuimti, tai daug bud

riau okupantų policijos sekami. 
Tai yra labai įsidėmėtinas 

faktas, kad ypač prieš bolševikų 
okupacinę valdžią pasipriešini
me veikliausiai ir narsiausiai pa
sireiškė darbininkai. ir moks
leiviai. 

* # 

Informacija apie tai, kas de
dasi krašte ir ypač apie tai, kas 
dedasi užsieniuose, visiems buvo 
svarbiausia rodyklė, kaip laiky
tis ir kaip elgtis. 

Tai informacijai gauti tek
davo naudotis gana nepapras
tomis priemonėmis. Pavyzdžiui, 
pirmosios bolševikų okupacijos 
metu susižinoti su užsieniuose 
esančiais lietuviais būtų buvę 
beveik neįmanoma toe vokiečių 
pagalbos. 

Vokiečiai turėjo Lietuvoje sa
vo "penktąją koloną". Jie kas 
2 dienas turėjo radijo ryšį su 
Vokietija. Jie sutiko lietuvių 
pasipriešinimo veikėjams patar
nauti. 

Bet lietuvių tragedija buvo, 
kad vokiečiai būtinai norėjo pa
naudoti lietuvius savo tikslams, 
Kai jie pamatė, kad ietuviai jų 
reiaklams tarnatui nesistengia, 
tai ne tik pradėjo apgaudinėti — 
neperdavinėti žinių, kurias apsi
imdavo perduoti, bet dar bogiau: 
sąmoningai išdavė boševikams 
svarbius ietuvių pasipriešinimo 
vadovus... 

Vokiečių okupacijos laikais, 
nepaprastai sunkiose sąlygose, 
buvo išleidžiama apie 15 įvairių 
periodinių leidinių. Nuo 150 iki 
200 tūkstančių laikraštėlių pa 
siekdavo gyventojus kas dvi sa
vaitės. 

To instruktavimo ir pačių lie
tuvių susipratimo dėka, vokie
čiams nepavyko Lietuvoje suor
ganizuoti SS dalinių, apsaugota 
didelė dalis žmonių nuo išvežimo 
į Vokietiją, okupantai negavo 
iš Lietuvos tiek turto, kiek bu
vo užsimoję ir galėjo gauti. 

Ryšininkai per Baltijos jū
rą nukeliaudavo į Švediją ir 
grįždavo. Per čia buvo sudaryti 
ryšiai ir su didžiaisiais Vakarų 
sąjungininkais. 

Bet Lietuvos slaptoji spauda 
laikėsi savarankios linijos. Ji 
net ir Vakarų sąjungininkams 
vengė daug komplimentų saky
ti. Niekas negalėjo prikišti, kad 
lietuvių pasipriešinimas vokie
čiams yra surištas' su talkinin
kavimu kuriai nors kitai valsty
bei. Lietuviai kovojo tik už Lie-
tuvą. 

» * 
Prelegentas apie pasipriešini

mą okupantams kalbėjo daugiau 
iš garbinamosios pusės ir tos 
kovos klaidų beveik neminėjo. 

žinoma, tokių kovų nušvieti
mas senovės dainių stiliumi ku
ria pasigerėjimą didvyriškais 
žygiais ir užkrečia naujam pa
sišventimui. 

Bet šiais realistiškais laikais 
kažin ar ne naudingiau net ir 
apie tokius dalykus kalbėti re
alistiškai ir nevengti pažymėti 
taip pat ir klaidų. Tas vargiai 
ar pakenktų pasipriešinimo kovų 
didvyriškumo aureolei. 

Pavyzdžiui, nekenktų gal pri
minti ir tokią slaptosios spau
dos klaidą, sąmoningai ar ne
sąmoningai įvykusią vokiečių 
okupacijos laikais. Tada toje 
spaudoje kartais buvo bandoma 
pranašauti, kaip bus Europoje 
karui pasibaigus. Drąsiai buvo 
pranašaujamas vokiečių pralai
mėjimas, bet buvo visiškai nu
tylėta ta galimybė, kad vokie
čiams pralaimint, grįš į Lietu
vą bolfievikai. 

O kiekvienam paprastam skai

tytojui kildavo klausimas, kas tvarkyti gana 
gi sulaikys bolševikus nuo grį
žimo į Lietuvą, kai vokiečiai su
klups. i 

Slaptojoj spaudoj atsakymo 
tokį klausimą nebuvo. Dėl to 

antrosios bolševikų okupacijos 
atvejui žmonės Lietuvoje rengė-

kiekvienas pagal, savo iš-si 
manymą. 

* 

planingą pasi-

Paklaustas, kodėl pasiprieši
nimo vadovybė nedavė Lietuvos 
žmonėms jokių nurodymų, kaip 
elgtis artėjant prie Lietuvos bol
ševikams, prelegentas nurodė, 
kad tada, kaip ir pirmosios bol
ševikų okupacijos metu, žymi 
vadovybės dalis okupantų buvo 
susekta ir pateko į vokiečių ka
lėjimus, o iš kitos pusės, vado
vybės nusistatymas buvęs, kad 
kuo daugiau pajėgų turėtų pa
silikti krašte, nes visiems pasi
traukus naujam okupantui per 
lengva būtų vykdyti savo užsi
mojimus. Anot prelegento, pa
sitraukti reikėjo tik tiems, ku
rie buvo perdaug "matomi", tai 
yra tokie, kuriuos bolševikų po-
liei#a tuojau s stengtųsi suim
ti. 

Ištikrųjų tačiau toks nusista
tymas nebuvo plačiau paskleis
tas. Per ilgai buvo palaikoma 
mintis, kad bolševikai nebegrįš, 
kad juos, jeigu ne vokiečiai, tai 
yakarų sąjungininkai kokiu nors 
nuostabiu būdu nuo to sulaikys. 

Kaip paaiškėjo, kad taip nė
ra, tada jau susidarė tokia pa
dėtis, kurioje "kaip kas išmanė, 
taip save ganė". Nemaža tokių, 
kurie, pagal prelegento paminė
tą vadovybės nusistatymą, būtų 
turėję būtinai pasitraukti, ne-' 
uskubo to padaryti, ar sąmonin

gai pasiliko, tuo tarpu pasitrau
kė daugelis tokių, kuriems tas 
nusistatymas būtų pataręs pasi
likti ... 

Dažnas šiandien prisimena, 
jog nepriklausomos Lietuvos vy
riausybė suklydo, nenumatyda-
ma iš anksto galimybės, kad 
Lietuva gali būti okupuota, ir 
nesudarydama geresnės bazės 
užsieniuose kovai prieš okupan
tus. 

Niekas šiandien negali už
ginčyti, kad tai buvo klaida. Vie
nintelis pateisinimas — kad 
žmonės nėra pranašai ir negali 
visko iš anksto numatyti . 

Bet nėra ko slėpti, kad neiš
vengė visai panašios klaidos ir 
okupacinių laikų pasipriešinimo 
vadovybė, nors ir turėjo gyve
nimo pamoką. Dabar tai jau 
kiekvienas gudrus ir stebisi, 
kaip gi kas nors galėjo pagal
voti, kad bolševikai nebegrįš, 
jeigu tikėjo, kad vokiečiai karą 
pralaimės! Bet tada, matomai, 
niekas nenorėjo apie tą nemalo
nią galimybę galvoti ir kalbėti. 

O jeigu su ta mintimi būtų 
buvę pradėta ankčiau apsipras
ti, būtų užtekę sumanumo su-

traukimą tų jėgų, kurios turėjo 
pasitraukti ir būtų užtekę su
manumo, kad labai daug išlaisvi
nimo kovai svarbios medžiagos 
būtų atsidūrę šiapus dabarti
nės geležinės uždangos. Ir pasi
likusieji būtų kitaip pasirengę. 

Ne su priekaištu, o su žmo
giškoms klaidoms prideramu at
laidumu tokius dalykus turime 
vis dėlto paminėti, įsidėmėti... 
Gal istorijos eigoje dar ir mes 
patys ar kiti iš klaidų naudingai 
pasimokys* 

Tarp kitų paklausimų prele
gentui buvo ir toks: kokia yra 
prelegento nuomonė apie gink
luoto pasipriešinimo naudingu
mą prieš daug stipresnį priešą? 
Ar toks pasipriešinimas nesuda
ro tautai daugiau žalos, negu 
naudos ? 

Kai kam toks klausimas atro
do keistas ir visai nesvarstyti-
nas. Ir prelegentas pareiškė, kad 
jeigu tauta vistiek naikinama, 
tai geriau yra žūti garbingai. 
Be to, jis nurodė, kad dabarti
nio ginkluoto pasipriešinimo ne
reikia vaizduotis, kaip ginkluotų 
grupių karo. Kiekvienu atveju 
ir dabar pasipriešinimas duodąs 
tam tikrų vaisių. Esą, okupantų 
atsiųsti kolonistai, jei drįsta 
kurtis miestuose, tai bijo eiti f 
kaimus. Ir vietiniai vengia nau
dotis okupantų "malonėmis". 

Ištikrųjų, tačiau, toks klausi
mas yra ne tik nekeistas, bet 
visai natūralūs. Jeigu ir nepa
siektų mūsų jokios žinios iš 
Lietuvos, vis vien galėtumėm 
suprasti, kad partizaninis karas 
neišvengiamai užtraukia okupan
tų kerštą visiems gyventojams, 
ypač įtariamiems, kad jie pa
deda ar gali padėti partizanams. 

Todėl yra natūralu pasvarsty
ti, ar toks pasipriešinimas stab
do, ar tik greitina tautos naiki
nimą. 

Bet atsakyti j tą klausimą 
čia, šiapus geležinės uždangoj 
niekas tikrai negalime. 

Tą spręsti turime palikti 
tiems, kurie stovi akis į akį su 
priešu. Realiai galvodami, tu
rime sutikti, kad ir jie gali pa
daryti klaidų. Mes tik tikime, 
kad tai, ką jie daro, daro veda
mi Lietuvos meilės, siekdami 
Lietuvai gero. Tie veiksmai ga
li būti išganingi, gali būti ir 
tragiškai klaidingi. 

Mums čia, ypač negalint tu
rėti tikslių informacijų, derėtų 
tokius didelės reikšmės daly- gf 
kus atsargiau naudoti šaltesnių- f 
jų širdžių graudinimui... Nes, 
jeigu suprantame, kad tėvynė
je likusiųjų kova neabejotinai 
sukelia okupantų kerštą prieš 
visą tautą, tai turime suprasti 
ir tai, kad mūsų fanfarai apie 
tos kovos veiksmus tokį kerštą 
gali tik dar labiau pakurstyti... 

KUR GAUTI 

TiArVGL? 
Visame pasaulyje išleidžiamų lietuviškų kny-

platinimu rūpinasi neseniai įsteigtas Lietuvių 
Spaudos Centras Amerikoje. Leidinių sąrašai 
siunčiami nemokamai. Rašykite atviruką, kuris 
tekainuoja 1 centą, šiuo adresu: 'z-t r#l 
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B I R V A 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai, 

Jau mire 21.100 lietuvių išeivių 
Nuo 1937 metų vasario men. 

iki šios dienos DIRVOJE sužy
mėtų jau 21,100 per tą laiką 
mirusių lietuvių ateivi jį, 
jLVLi U jei Jcjimiiju įuuę iUg-

sejo ii. a., r*.-x.* 
KJbiN vjrx^ib Antanas, oo niet,^, 

j»ire rugsėjo ii* u., oo. jbosi-ou, 
mass. apues par.) Ameri
koj išgyveno 3b mecus. 

GfciLziiMtt Petras, 8d merų, mi-
rg rugsėjo 2u cl., fcio. tfcbton 
Mass. (Kuršėnų par.) Ameri
koj išgyveno 5a metus. 

KAKSOKIENĖ Antanina (Šrifc-
kaitė), 55 metų, mirė rugsėjo 

21 d., So. Boston, Mass. 
PLEVOKAS Juozas, 50 metų, 

mirė rugsėjo 20 d., So. Boston, 
Mass., kur buvo ir gimęs. 

KYBARTIENĖ Ona (Gudavi
čiūtė), 74 metų, mirė spalio 
2 d., So. Boston, Mass. (Erž
vilko par.) Amerikoj išgy
veno 50 metų. 

LUČINSKIENĖ Magdalena, 73 
metų, mirė rugsėjo 20 d. Wil
kes Barre, Pa. •*' 

VALAITIS Mikolas, 52 metų, 
mirė liepos 7 d., Rumford, Me. 

JĄNUŠKA Vincas, 66 metų, mi
rė rugsėjo 10 d., Detroit, Mich. 
(Suvalkų rėd.) 

VENSLOVAS Jurgis, 66 metų, 
mirė rugsėjo 10 d., Detroit, 
Mich. (Marijampolės ap.) 

ZIMNICKIENĖ Stela mirė rug
sėjo 23 d., W. Pittston, Pa. 
Gimusi Pittston, Pa. 

RŲMBIENĖ Anelė mirė. rugsė
jo 19 d., Ansonia, Conn.* 

VOLU N GIS Liudvikas, 55 metų, 
mirė rugsėjo mėn., Worcester, 
Mass. (Merkinės pai.} n 

TVARONAITIS Juozas, 6r iri., 
mirė rugpiiici© 28 <i«» Manches
ter, Conn. 

LENKUTIS Juozas mirė birželio 
15 d., Herrin, 111. 

VIRBOSIENĖ Anelė mirė rūg
ščio 11 d., Worchester, Mass. 

TARUTIENĖ Ona mirė rugsėjo 
18 d,, Pittston, Pa. 

KLUČINSKIENĖ Elzbieta mi
rė rugpiūčio 19 d., Plymouth, 
Pa. 

URBUTIENĖ Uršulė mirė rug* 
sėio 16 d., Pittsburgh, Pa. 

BALIUKAS Juozas, 70 metų, 
mirė rugsėjo mėn., Duquesne, 

Pa. 
RAMANAUSKAS Jurgis, seno 

amž., mirė spalio 2 d., Chica
go, 111. (Vilkaviškio ap., Pil 
viškių miesto). 

ASNAUSKIENĖ Marijona (žil-
viciūtė), pusamžė, mirė spa
lio 7 d., Chicago, UI. (Pane
vėžio ap., Naujamiesčio par., 
Mazgailių kaimo). Amerikoj 
išgyveno 55 metus. 

PUNIS Martinas, pusamžis, mi
rė spalio 7 d., Chicago, 111. 
(Biržų ap., Sviekininų par.) 
Amerikoj išgyveno 41 metus. 

JĄNUŠEVIČIENĖ Kostancija 
(Verkietaitė), pusamžė, mirė 
spalių 9 d., Chicago, 111. (Tel
šių ap., Gadunavo par., Juo-
dingių km.) 

VISOCKIENĖ Ona (Prankaitė), 
45 metų, mirė spalio 12 d., 
Chicago, 111. Gimus Londone, 
Anglijoj. Amerikoj išgyveno 
42 metus. 

SVIRELIS Mykolas, seno amž., 
mirė spalio 10 d., Chicago, 
111. (Panevėžio miesto) Ame
rikoj išgyveno 53 metus. 

WEIDMAN Juzefą (Rupšlaukai-
te). pusamžė, mirė spalio 13 
d.. Chicago, 111. (Tauragės ap., 
Šilalės par.) Amerikoj išgy
veno 39 metus. 

VICE Marijona (Yonkauskaitė) 
misamžė, mirė snalįo 13 d.. 
Chicago. 111. (Kauno red.) 
Amerikoi išgyveno 50 metu. 

BUKAUSKAS Juozanas. 68 m-
mirė snalio 12 d., nurašo 
Jll. (Pa šeini" so.. Viduklė 

- par., Plauginiu km.) Ameri
koi išgyveno 49 metus. 

SHERMULIS Jonas, pusamžis, 
mirė spalio 13 d.. Chicago. 
111. (Kėdainių ap., Surviliškiu 

!par., Naujų Bakainių km.) 
Amerikoi išgyvena 39 metus. 

KARVELIS Feliksas, 31 metų, 
mirė spalio 14 d., Chicago, 
UI., kur buvo ir gimęs. 

KASMINSKIS Stanislovas, 72 
metų, mirė spalio 15 d., Chi
cago, 111. (Šiaulių miesto). 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

ZALUBA* Juozapas, pusamžis, 
mirė spalio 18 d.. Chicago, 111. 
(Pandėlio par., širbiškio km.) 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

ŠIMKUS Steponas, 84 metu, mi
rė spalio 19 d., Chicago, 111. 

ZUDKEVIČIENĖ Stefanija (Ra-
jančiūtė) pusamžė, mirė spa
lio 13 d.,'Chicago, 111. (Pane
vėžio ap., Smilgių par., Tirkš
lių km.) Amerikoj išgyveno 
45 metus. 

KIZIENĖ Salomėja (Brazaitė), 
pusamžė, mirė spalio 17 d., 
Chicago, 111. (Šiaulių ap., Klo
vainių par., Kolungių km.) 
Amerikoj išgyveno 37 metus. 

TUGAUDIENĖ Julijona, seno 
amž., mirė spalio 19 d., Chica
go, 111. (Šiaulių ap., Vaiguvos 
par.) Amerikoj išgyveno 41 
metus. . . 

DAUGELIS Bronius, pusamžis, 
mirė spalio 20 d., Chicago, 111. 
(Šiaulių ap., šyekšnos par, 
Repšių km.) 

GARYONAS Kazimieras, 5? m , 
mirė spalio 22 d., Chicago, UI. 
(Telšių ap., Plungės par., Mer
keliu km.) 

DARGUŽIS Juozapas, pusamžis, 
mirė spalio 21 d., Chicago, 111. 
(Šiaulių ap., Žagarės par., 
Juškaičių km.) Amerikoj iš
gyveno 47 metus. 

KAšMINSKIENĖ Anelė (Urmo
naitė) pusamžė, mirė spalio 
23- Chicago, 111. (Šiaulių 
par., Baranauskių km). 

Visuotinis gyventoju surašymas 

GERIAU APSIMOKA 
BŪTI DALININKU. 

NEGU SKOLINTOJU 

J  A K  U B S  c V  S O N  
FUNERAL HOME 
Lieiuviška laidojimo įstaiga 

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

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
ft! 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 

P J KERSIS 
609-12 Sodely for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEF.: MAin 1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraurlos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą? 
p?rantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

I I. J. S AMAS - JEWELER į 
| Persikėlė į naują lįififefĮff ir gražesnę krautu** | 

| 7007 Superior Ave* Greta Ezella Theatre | 

| Dabar jau turime didesiif rinkinį Deimantų, žiedų, LaUl- | 
jjė rodčlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. S 
r«i»nniiuiiinimiiiu8iiinimin»iinnmiiiini;Hiuiiiuminnuniiniiumniinii»i>ii»: 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

' WM. DEBBS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauka 

7526 Star Avenue - * * £Jęvęlan4 3, Ohio 
•luiuiiiiiiMinti HNW 
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Amerikoje dviem būdais įde
dami pinigai j pramonę: arba 
perkamos akcijos — šėrai, arba 
perkami bonai. 

Šerų savininkas arba dalinin
kas yra atitinkamos dalies biz
nio savininkas. Bonų savininkas 
yra tik pinigų skolintojas. Da
lininkas, jeigu yra pelno, gauna 
dividendus, bonų savininkas 
gaurfa palūkanas. 

Prieš 20 metų geriau apsimo
kėjo skolinti pinigus įmonėms, 
negu būti jų dalininkais. Tada 
1,000 dolerių per metus galė
jai gauti, įsigijęs bonų už 19,190 
dolerių. O dalininkui reikejo įdė
ti apie 26,000, kad gautų 1,000 
dolerių dividendo. 

Bet nuo to laiko pramonės 
reikalai pradėjo gerėti, taigi 
pradėjo dįdėti ir dividendai. 

Prieš 10 metų jau buvo tokia 
padėtis, kad dalininkų ir skolin
tojų pajamos buvo maždaug 
vienodos: vieni ir kiti gaudavo 
1,000 dolerių nuo 26,000. 

Bet dabar jau yra visai at
virkščiai, negu prieš 20 metų. 
Dabar bonu savininkas, norė
damas gauti 1,000 dolerių per 
metus, turi turėti bonų už 34, 
000 dolerių, dar su kaupu. Tuo 
tarpu dalininkas gauna 1,000 
dolerių, jeigu turi įdėjęs tik 
16,000 dolerių. 

Kaio pramonės pelnas pasku
tiniu laiku išaugo, parodo pelnu 
palyginimas, suregistruotas iš 
200 didelių pramonės įmonių. 

Prieš 10 metų tos įmonės tu
rėjo gryno pelno, apmokėjusio? 
mokesčius, 997 milijonus. Divi
dendų jos įmokėjo 722 milijo
nus. 

Tai buvo 1939 metais. 1948 
metais tos pačios įmonės jau 
turėjo pelno 3,310 milijonu do
lerių.- Dividendo išmokėjo 1,403 
milijonus ir pasiliko daugiau 
kaio kita tiek atsargoj. 

1949 metų tų pačių įmonių pel
nai galutinai dar neapskaičiuoti, 
bet numatoma, kad j u bus irgi 
ne ką mažiau: apie 3,002 mili
jonus .Dividendų numato išmo
kėti 1,578 milijonus. O 1950 
įlietais vėl numatomas padidė
jimas. 

Todėl nenuostabu, kad darbi
ninkai reikalauja padidinti at
lyginimus ir jiems... O pramo
nininkai, jeigu darbininkams 
kur kiek ir nusileidžia, tuoj. 
skubinasi ir kainas padidinti, 
kad pelnas nesumažėtų... 

Tokia padėtis ir veda prip 
to. kad reikia pagalvoti, ar ge
rai yra tokia neribota laisvę. 
Jeigu pramonininkai patys savo 
apetitus kiek labiau valdytų, tai 
tada gal nereiktų ginčytis, rei
kia ar nereikia valstybei įsikišti 
ir kainas atl#£i#kmįf> pa
tvarkyti ... ' J .v ; 

Šįmet Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse bus visuotinis gy
ventojų surašymas. Tai bus jau 
17-tas toks surašymas. Pirmą 
Įtartą gyventojų surašymas čia 
buvo 1790-tais metais. Nuo to 
laiko jis daromas kiekvieną de
šimtmetį. 

Gyventojų surašymų pareiga 
yra įrašyta į šio krašto konsti
tuciją. Kiekvienas privalo atsa
kyti į nustatytus surašinėtojų 
klausimus. Už neatsakymą gre
sia bausmės. 

Daugelyje kraštų bus panašūs 
surašymą! 

Ne vien Čia, bet ir kituose 
kraštuose šiais metais bus pa-

! našūs surašymai. Visų kraštų 
statistikos įstaigos stengiasi to
kius surašymus daryti ir papras
tai tai daro tais metais, kurių 
skaičius baigiasi 0. 

Jei Lietuva biffcų laisva, ir 
Lietuvoje toks surašymas šiais 
metais būtų daromas. 

Lietuvoje išviso buvo tik vie
nas gyventojų surašymas 1923 
metais. Mat, 1920 metais Lietu
voje tokį dalyką surengti dar 
buvo neįmanoma, kadangi tada 
dar buvo tik pati nepriklauso
mos valstybės gyvenimo pradžia. 

Paskui, 1930 m., kada buvo 
praėję tik 7 metai nuo surašymo 
ir vos apie 6 metai nuo surašy
mo duomenų suskaičiavimo, at
rodė peranksti naują surašymą 
daryti. Juk surašymas reika
lauja daug darbo ir daug išlaidų. 

Todėl jau buvo rengtasi tokį 
surašymą padaryti 1940 metais, 
tai yra tųo pačiu laiku, kada to
kie surašymai turėjo būti daro
mi beveik visame pasaulyje. 
Bet... tais metais, rodos, jau 
nei vienam Euronos krašte ne
bebuvo galima tokių dalyku da
ryti. Europa jau skendo karo 
liepsnose. O Lietuva tais me
tais "surašė'1 bolševikų NKVD. 
Kam tokių surašymų reikia? 

Kai žmonių pasaulyje buvo 
daug mažiau, kai atskirų kraštų 
ūkis nebuvo, taip labai surištas 

su kitų kraStų ūkiu, kada kiek
viena šeima beveik viskuo pati 
save apsirūpindavo, tokie sura
šymai nebuvo būtinai reikalingi. 

Bet vėliau, žmonių ūkiškas 
gyvenimas darėsi surištas vienų 
su kitais, šiais laikais, galima 
sakyti, jau visas pasaulis yra 
kaip ir vienas ūkis. Jeigu kas 
nors viename krašte eina krei
vai ,tai tas atsiliepia ir dauge
lyje kitų kraštų. 

Dabar kikevienos gamybos sri
ty svarbu žinoti, kiek ko yra ir 
kiek ko reikia. O tam tikslui 
reikia žinoti ir tai, kiek ištikrų-
jų kur yra žmonių, kokie tie 
žmonės, kokie jų reikalai, kiek 
jie kokių dalykų gali suvartoti. 

Pagaliau ir politikoje taip pat 
svarbu žinoti, kiek kur yra žmo
nių, koks jų amžius, kiek vyrų, 
kiek ijjoterų, kiek vedusių, kiek 
nevedusių, našlių ir tt. 

Amerikoje vedama rasinga bei 
tautinės kilmės statistika, tik 
čia neklausiama tikybos. Kai ku
riuose kituose kraštuose klau
siama ir tikybos. 

šįmet bus 3 klausimų rūšys 

šalia paprastų apie kiekvieną 
asmenį, šįmet dar bus eilė klau
simų ir apie pastogę: norima 
surinkti žinias, kiek ištikrųjų 
Amerikoje žmonių neturi tin
kamų butų, kiek dar reikėtų 
pastatyti namų, kad nereikėtų 
dejuoti dėl butų stokos, šitie 
klausimai, kaip sakoma, palies 
namų - butų klausimusj prade
dant nuo hipotekos ("morgi-
čių"), baigiant virtuvės indų 
plovykla ("sinku"). 

Ne visuose, bet Jik kas penk
tame bute gyventojai bus klau
siami, kokius jie turi šildymo,! 
virimo įtaisymus, ar turi elek-l 
tros šviesą, radijo, televizijos į 

aparatus. Bus klausiami ir apie 
vonią ir tualetą. 

Namų savininkai bus klausia
mi, kokia jų namų vertė ir kiek 
jie turi skolos, aptikrintos tais 
namais. 

Trečia klausimų rūšis lies ūki- j 

ninkus.-Jie bus labai smulkiai 
apklausinėti apie žemes ūkio pa-
dStį. 

Bus klausimai ir apie 
uždarbius* 

Kiekvienas penktas asmuo, vy
resnis kaip 14 metų, bus klau
siamas, kiek jis uždirba. Į už
darbį įskaitomos visos pajamos: 
ne tik algos, bet ir pensijos, 
pajarrfos iš namų, iš verslo, ar 
kitokių šaltinių. 

Kas pasakys, kad jis turi 
pajamų per metus daugiau, kaip 
$10,000, tas neturės pasakyti, 
kiek jis daugiau gauna. Bet iki 
10,000 teks visai tiksliai pasa
kyti. 

Kodėl klaus ne visus, o tik kas 
penktą asmenį? 

čia jau yra statistikos moks
lo gudrybė. Statistikos specia
listai apskaičiuoja, kad, jeigu 
apklausinės kas penktą asmenį, 
tai jie turės bendrą vaizdą jau 
maždaug taip pat tikrą, kaip ir 
visus apklausinėję. O juk visus 
apklausinėti būtų penkis kartus 
daugiau darbo! 

Daugelis protestuoja d§l to 
sumanymo — klausinėti apie 
uždarbius. Tai daroma pirmą 
kartą. Bet įstatymų žinovai aiš
kina, kad toks apklausinėjimas 
yra legalus, o iš kitos pusės nu
rodo, kad nėra ko bijoti, nes 
įstatymas draudžia šituo būdu 
gautus atsakymus perduoti mo
kesčių įstaigoms. Reiškia, šitas 
apklausinėjimas neturi nieko 
bendra su mokesčių reikalais ... 

Reikia teisingai atsakyti 

Nuo atsakymų teisingumo 
priklauso viso to didelio darbo 
naudingumas. Jeigu visi sura
šinėtojai pameluotų, tai visas 
darbas būtų niekam vertas. Ne 
tik niekam vertas, bet net labai 
kenksmingas. Valdžia gautų ne
teisingas žinias ir jos ekonomi
nė politika nenoromis būtų klai
dinga, nes būtų paremta tomis 
neteisingomis žiniomis. Nuo to 

labai nukentėtų vis&s kraštas, 
t* gal net ir pasaulis... 

Už atsisakymą duoti žinias 
yra numatytos ir bausmės: iki 
$100.00 arba 60 dienų kalėjimo. 

Tačiau tos bausmės dažniau
siai nepavartojamos. Surašinė
tojai turi teisę gauti žinias ir 
fš pašalinių šaltinių, pvz., iš 
jcaimynų ar iš kitur, ir tada jie 
|iepaduoda skundo teismui. Ben
drai imant, čia pasitikima žmo
nių gera valia. 

140,000 surašinėtojų 

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse turės būti pasamdyta apie 
140,000 žmonių tam darbui at
likti. Mat, skaičiuojama, kad da
bar gyventojų šioje šalyje yra 
apie 150 milijonų. Vienam su
rašinėtojui skiriama daugiau, 
kaip 1,000 žmonių surašyti. 

šalia surašinėtojų dar skiria
ma 8,300 apylinkių viršininkų 
ir 14 apygardų viršininkų. 

Surašinėtojų samdymas bus 
dabar pradedamas, čia, žinoma, 
bus ir tam tikros partijų rung
tynės dėl tų darbų. Bet tie dar
bai yra neilgam laikui. Jie pra
sidės balandžio 1 dieną ir mies
tuose užtruks iki poros savaičių, 
o kaimuose gal iki 4 savaičių. 

Surašinėtojams kovo mėn. bus 
įvairiose vietose surengti trijų 
dienų kursai, kur pamokys, 
kaip tą, darbą atlikti. Jie bus at
lyginami vidutiniškai po 8 do
lerius už dieną, bet nevienodai: 
miestuose, kur žmonės gyvena 
tankiai, atlyginimas bus mažes
nis, o kaimuose, kur reikia dau-
eiau vaikščiojimo, atlyginimas, 
bus didesnis. 

Jiems reikia aplankyti apie 
45 milijonai atskirų butų ir apie 
6 milijonai ūkių. 

Visas tas darbas kaštuos apie 
85 milijonus dolerių. 

Surašymo rezultatai turi būti 
suskaičiuoti iki 1950 metų ga
lo. 1950 metų gruodžio 31 dieną 
Prekybos sekretorius turės visus 
skaiotas paduoti prezidentui. 

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

Mes Duodam ir lškeičiam Eagle Stamps 
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LAKŠTINGALA 
( Atkelta iš 4-to pusi. ) 

galiau ji užtraukė apie kapų ramybę, kur 
žydi baltos rožės, kur kvepia alyvos ir gy
vųjų ašaros krinta ir vilgo žolę numiru
siųjų kapuose. Giltinė staiga taip pasiilgo 
savo gyvenimo, kad susisuko j baltą debesj 
ir išlėkė pro langą. 

Ačiū tau, brangioji lakštute! — tarė 
valdovas. — Aš pažinau tave. Aš buvau iš
vijęs tave iš savo valstybės, tu pamiršti 
savo nuoskaudą ir nuvarei nuo manęs šmė
klas ir mirtį. Kuo galiu aš tau ątidova-
noti? 

— Tu jau apdovanojai mane! atsake 
lakštingala: — aš mačiau tavo akyse aša
ras, kai pirmą kartą tau giedojau, jos ge
riausia dovana giesmininkui už jo .giesmę 
Geriau tu dabar užmik ir pabusk rytą 
sveikas ir gyvas, o aš tave paliūliuosiu savo 
giesme. 

Bet tu turėsi visuomet likti prie 
manęs! — tarė valdovas. — Aš dabar ne-
beversiu tavęs, galėsi kada norėsi giedoti 
o dirbtąją lakštingalą aš į skiautelius su
daužysiu ! 

— To nedaryk! — atsakė lakštingala: 
•— ji tau taip pat tarnavo, kiek galėjo. Te
gul ji sveika pasilieka, o aš tavo pily gy
venti negaliu. Aš galėsiu, jei norėsi, kas 
vakaras atlėkti prie tavo lango ir giedoti. 
Mano giesmė džiugins tave ir privers ge
rai apsimąstyti. Aš tau giedosiu apie lai
mingus ir nelaiminguosius, apie gerą ir 
piktą, kurie čia yra apie tave. Mažutis 
paukštelis užlekia ir į žvejų būstą ir po 
darbininkų žmonelių stogui Man tinka ta
vo geroji širdis, ir aš atlėksiu pas tave ir 
giedosiu, tik duok man vieną pažadą. 

— Viską duosiu, ko tik norėsi! — su
šuko valdovas, jau apsitaisęs savo drabu
žiais ir pasikabinęs prie šono aukso ka
laviją. 

— Aš tave tik to prašysiu, kad niekam 
nepasakotum, kad turi mažą paukštelį, ku
rią tau viską papasakoja! 

įr lakštingala nulėkė. 
Tuo tarpu įėjo tarnai pažiūrėti numi

gusio valdovo ir buvo lyg stabo ištikti, kai 
jis sveikas ir gyvas tari: "Labas rytas, 
mano mielieji!" 

(Pabaiga) 

%ŠO Andrius Mironas 

K; kalba sovietinė vokiečių milicija 
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Pasikalbėjimas su vokiečiu, pa
bėgusiu iš Vokietijos sovietų 
zonos, tarnavusiu sovietinėje 
milicijoje. 

Propaganda veikia 
Šalfa komunistų partijos SED, 

Vokietijos sovietų zonoje buvo 
įsteigta visagalinti "tautinė po
licija". Patekus į didžiules poli
cijos kareivines, gauni įspū
dį, kad čiau jau nebe policija, 
bet tikra kariuomenė. Nors so
vietai ir stengiasi įtikinti pasau
lį, kad jie zonoje vokiečiams lei
do įsteigti tik policiją, bet kiek
vienas gali pastebėti, kad čia 
ruošiami ne policijos tarnauto
jai, bet reguliari kariuomenė. 

"Naujokus" propaganda yra 
t»ip paveikusi, kad jie yra pil
nai pasidavę Kremliaus įsaky
mams. "Naujokas" turi pakan
kamai valgyti (o tai svarbiausia 
sovietų zonoje), turi neblogą 
aprėdą, kartais užtaisytą ginklą 
ir dėl to jis jaučiasi šiokiu tokiu 
žmogumi. Jis jaučia, kad valsty
bei jis yra reikalingas ir kad 
okupantai į jį deda daug vilčių. 

Policininkas dabar yra pasi
daręs visoje zonoje pirmo ran
go politiniu faktorium. Todėl 
nenustabu, kad karininkai kar
tais sako: "Netrukus mes būsi
me reikalingesni už pačią par
tiją". Patylom šnabždasi) "SED 
neištesėjo. Stalinas pasuko vai
rą 180 laipsnių ir naująjį kursą 
Vairuos jau Puškinas (pasiun
tinys prie Vokietijos sovietinės 
zonos vyriausybės). Iš patyri
mo žinoma, kad kareivis, netu
rėdamas konkretaus tikslo, nie
kad nebus geru kareiviu. Bet 
rytų zona nori kitaip išauklėti 
gerą kareivį, todėl Čia plačiai 
kalbama apie kaž kokį ateities1 

didelį naudingumą. Dabar juos 
lygina su legijonais, kariavu
siais Graikijoje, su "Condoro" 
legijonais, kariavusiais Ispanijos 
kare. Rusai pamate, kad jie 
Vokietijoje buvo pradėję netin
kamą politiką, todėl jie daba? 
Ir pasuko nauja kryptimi. kurios 
pagrindu yra "rytinė policija". 

Policijos karininkai yra šiek 
tiek paragavę marksizmo ir mo
ka kareivių tarpe skleisti so
vietine propagandą. Dažnai jie, 
derindamiesi, sako: "Mes su
laikome srerus vokiečius nuo de
portacijos i Sibirą ir sutelkiame 
juos i tautinę policiją. 

Karininkų restoranuose gir
dima taip kalbant: "Stalinas yra 

. . gudresnis už Hitlerį. Hitleris įs
meigė Vlasovo armija, kada jau 

baigėsi karas, o Stalinas — ka
drui ruošdamasis. 

Kartą aš paklausiau vieną 
karininku; "Ar galima tikėtis, 
kad "rytų policininkas" kariaus 
prieš savi? brolį vakarini vokie
tį?'? 

Į tai tikro atsakymo negavau. 

Jie visai negalvoja apie pilie
tinį karą. Jiems pompuojama, 
kad svarbiausia esą iš visos 
Vokietijos išvyti anglo saksus 
ir suvienyti Vokietiją. Jie kalba, 
kad vakarų Vokietijoje laukia 
keli milijonai bvusių vokiečių 
kareivių, kurie išskėstomis ran
komis bėgs pas savo "draugus" 
į rytus, prisijungs prie tauti
nės policijos ir pasisakys už vie
ningą Vokietiją. , 

Kareiviška draugyste 
Kartą aš paklausiau: 
— Ar nesibijote atominės 

bombos ? 
— Ji nebus panaudota, nes ir 

rusai ją tu$, ̂  buvo trumpas 
atsakymas. 

Tada aš paklausiau: 
— O kaip bus, jei užlėkg šim 

tai amerikoniškų bombonešių ? 
Gavau vėl lakonišką atsa

kymą: . 
— Rusai turi naują aviaciją, 

kuri yra specialiai paruošta prieš 
Amerįkos bombonešius. Ją pa
statė vokiečių konstruktoriai... 

Nors Hitlerio laikais buvo 
daug kalbamą apie paslaptingus 
ginklus, tačiau dabar sovietų 
kareivinėse apie fantastinius 
ginklus tiek prikalbama, kad bai
su ir klausytis. Ir vis paste
bima, kad tai vokiečių moksi-
ninkų, dabar dirbančių Sovietų 
Sąjungoje, išradimai. 

Man buvo labai įdomu suži
noti, ką mano vokiečių polici
ninkai apie rusus, todėl aš kartą 
paklausiau vieną policijos ka
rininką: 

— Ar jus jau pamiršote ru
sų žiaurumus? 

Atsakymas buvo aiškus: 
— Rusas necivilizuotas. Iš 

karto jis supyksta ir sužvėrėja, 
bet paskiau jis gana išmintin
gas. Anglai, amerikiečiai ir pran
cūzai pradžioje atrodo pripa
žįsta žmogaus teises, bet pas
kiau pastebi, kad jie slepiasi 
po kauke. 

1 • • 
Propaganda peHeininkus yra 

taip nustačiusi prieš Ameriką 
ir bendrai vakarus, kad jie tik 
ir tegalvoja apie mušimą — 
"Mes turime kartą anglo-sak-
sams parodyti, ką gali vokiečiu 
kareivis, kada jam paramą tei
kia galingas užnugaris. 

Pabėgėliui baigus pasakoti, 
paklausiau: * 

Kiek yra policininku savano
riu ir kiek prievarta paimtu t 

Buvęs policininkas patraukė 
pečiais: 

— Kas galt f tai atsakyti? 
Gal būt daugeliui yra taip Dat, 
kaip ir man. Kartais aš tikė
davau gražiomis rusų kalbomis, 
kartais biaurėdavausi jas gir
dėdamas. Visą laiką aš jaučiau
si nesaugus, kol neperėjau ge
ležingi^ uždangos. Bet dabar, 

kada kareivines matau iš toli, 
man aišku, ką tai visa reiškia. 

Ir buvęs Vokietijos rytų zo
nos policininkas giliai susimas
tė. Po ilgokos tylos jis vėl ta
rė : Kai rusai iš krašto išeis, 
o ta valanda nebetoli, mes, rytų 
policija, būsime tikri krašto 
šeimininkai. Kor. 

turėtų būti svarbiausieji kolo
nijos bruožai — bendra geo
grafinė ir klimatinė padėtis, 
miesto ir vietovės išvaizdos ap
rašymas, įvairūs statistikos duo-

susi-

Tremtiniams, atvykusiems į 
JAV, ne visiems pasiseka įsi
kurti ten, kur jie pateko pagal 
darbo ir buto garantijas. Daž
nai atvykusieji pagal nevardines 

.•garantijas patenka į nepaken
čiamas sąlygas, iš kurių trokšta 
bet kur ištrūkti. Tačian neretai 
tokie žmonės nežino, kur jiems 
p a s i r i n k t i  g y v e n a m ą j ą  v i e t ą .  . . .  

žinoma, tokiu atvjeju renka- f 
si vietoves, kuriose yra daugiau 
lietuvių, nes tikisi, jog per lie
tuvių organizacijas lengviau ga
lima gauti darbo ir greičiau 

ar ten yra jo specialybės įmonių. 
Žinoma, tokiame milijoninia

me mieste, kaip Ghicaga, gali 
būti įvairiausių galimybių. Jei, 
pvz. automechanikąs norėtų ras-

kiti ūkininiai galimumai, 
siekimo sąlygos ir kita. 

Aprašant lietuviškos kolonijos 

galima įsikurti naujoje vietoje. 
Tuo atžvilgiu panašia "užuovė
ja" yra Chicago miestas, kurį 
galima drąsiai pavadinti lietu
vių sostine. Jame gyvena dau
giau lietuvių, kaip nepriklauso
mybės laikais Kaune! 

Dauguma buv. tremtinių dar-
t gauna ne pagal savo spe

cialybę ir dirba dažniausiai bet 
kokį darbą fabrikuose. Pakeisti 
darbą galima tik po ilgesnio lai
ko, gerai apsidairius ir susipa
žinus su Amerikos pramone ar 
žemės ūkio centrais. 

Taip pat klimato, pragyveni
mo ir aplinkinių žmonių būdas 
daug reiškia pasirenkant gyve
namąją vietą. 

Todėl būtų gera, kad kiek
vienos lietuvių kolonijos aprašy
mas pasirodytų šio laikraščio 
skiltyse. Tokiuose aprašymuose 

menys, pramonės, prekybos ar ti Chicagoje darbo automobilių 
fabrike, tai jis jį ne taip greitai 
gautų, kaip, sakysime, Detroite, 
kuris yra vienas iš didžiausių 
pasaulyje automobilių gamybos 
centrų, šio fakto dažnas gali 
nežinoti, taigi, apylinkės ar mies
to "specialybes" būtinai reikia 
tokiuose aprašymuose pažymė
ti. 

Tokie kolonijų aprašymai bū
tų neabejotinai naudingi skąi-

liesti kolonijos didį, kompaktiš
kumą, sugyvenimą, įvairias vei
kiančias draugijas bei organi
zacijas, vietinių lietuvių įmones, 
kultūros ir meno židinius, o 
svarbiausia — įsikūrimo galimy
bes ir sąlygas. 

žinios turėtų būti surašytos 
trumpai, enciklopediškai ir ob
jektyviai, patiekiant tikrus fak
tus ir duomenis, kad nesusidary
tų klaidingas vaizdas. Tokius ap
rašymus turėtų rašyti patyrę 
laikraštininkai, patys gerai susi
pažinę su vietove ir sąlygomis. 

Dabar iš dedamų laikraščiuose 
korespondencijų ir žinių sunku 
susidaryti vaizdą pvz. apie Gle-
velandą ir Chicagą, tuose mies
tuose nebuvusiems. Tiesa, iš me
ninės ar organizacijų veiklos ga
lima numanyti , kaip lietuviai 
sugyvena, bendrauja, tačiau to
kiam, kuris ieško geresnės gyve
namosios vietos ir geresnio dar
bo, visai neįmanoma atspėti, ar, 
pavyzdžiui, Chicagoje jis tą ras, 

\\ /# 

naciai ar komunistai? 
Atsakyčio į šį klausimą dažnai klausiate pas' tuos, kurie matė vienus ir kitai. Ir 
susilaukiate įvairiu atsakymu.., Itod nežinote, kur gi tikroji teisybė... 

s * 

GERIAUSIA - NUSPRĘSKITE PATYS! 

Apie komunistus — bolševikus jau daug esate girdėję Ir skaitf, Apie nacius ma
žiau. Tad paskaitykite 

Balio Gaidžiūno 
parašytą knygą 

PAKELIUI I MIRTI 
kurioje aprašomi jo paties pergyvenimai vokiečių jtajfjjipijioge. Paskaitę, tikrai fiatpp 
įgalėsite matyti, katrie "geresni"... ir 

Tps knygos autorius 
yra vienas iš Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto kūrėjų. Tas komitetas 
buvo įkurtas Lietuvoje, 1943 metais, vokiečių okupacijos laikais. D$1 kovojimo už 
Lietuvos išlaisvinimą iš svetimųjų vergijos, šios knygos autorius, kaip ir eilė kitų Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto narių, nacių buvo suimtas, išvežtas į Vokie
tiją ir jau TIKRAI BUVO PAKELIUI I MIRTĮ, nuo kurios jį išgelbėjo tik Amerikos ka
riuomenė. Po to šios knygos autorius vėl stojo į darbą Vyriausiame Lietuvos Iš
laisvinimo Komitete ir taip paikojo daugiau kaip ketverius metus. 

v Dabar šios knygos autorių jau turime sąvo tarpe! 
Jis atvežė mums didžiulę ftymą iš tremtinių gyvenimo, kurią pats pagamino ir, tiklmis, 
netrukus galės mums parodyti. Ta proga susipažinkime su juo arčiau, perskaitydami 
jo pergyvenimų aprašymą, nacių kalėjimuose. Ta knyga yra ne tik asmeninių per
gyvenimų aprašymas, bet svarbus ir įdomus DOKUMENTAS apie vieną iš sunkiausių 
mūsų tautos gyvenimo laikotarpių. ' T? •..' 

Norintieji įsiūti šig knygą, rašykite laišką šiuo adresu; 

DIRVA, 6820 Superior Ave., CWeW % Qį*». 
; V - • • 
Laiškę aiškiai įrašykite fejavo adresą ir pridėkite tik vieną dolerį knyga tuojau 
bus Jums naštų. į 

. . .  ' v  '  -i L*. -V; 

ty to jams, ypač naujai atvyku
siems. O iš įvairių išleistų bro«* 
šiūrėlių ar albumų geras laik-» 
raštininkas gali surankioti jam 
reikalingas žinias, pridėti ob
jektyvų socialinės bei darbo pa* 
dėties aprašymą ir nupiešti 
trumpais žodžiais lietuviškos ko
lonijos veiklą. Tuo mes padėsi-
me atvykusiems lengviau orien
tuotis Amerikos gyvenime ir su* 
sirasti pastovią gyvenamąją vie* 
tą. Tuo pačiu būtų aiškiai sure* 
gistruotos visos lietuvių kolo
nijos Amerikoje, neišskiriant 
nė mažiausio kaimo, kuriame 
yra lietuvių. 

DAYTON, OHIO 
MIESTAS IR LIETUVIU KOLONIJA 

Ohio valstybės pietvakariuo* 
se Miami upės slėmio miestas. 
Pagal didumą laikomas 41-ju 
Amerikos miestu (255,000 gy
ventojų), įeina į Ohio valstybės 
Montgomery County. Įkurtas 
1795 metais penkių upių slėnyje 
(Miami, Mad River, Stillwater 
ir Wolf Creek). Didžiasia upė 
— Great Miami įteka į Ohio 
upę, kuri sayo ruoštu yrą Missi-
ssipi įtakas. 

Klimatas šiltesnis, kaip Lie
tuvoje — vidutinė metinė tem
peratūra; 53,4 F. (apie 18 C.) 
Vasaros karštos ir sausos, žie
mos šiltos, sniego mažai iškren
ta. Pavasaris ir ruduo trumpi. 
Daytonas yra 745 pėdų aukščiau 
jūros lygio. 

Gyventojai daugumoje anglų 
saksų, airių bei vokiečių kilmės, 
bet yra nemažai ir rytų euro-
pos tautų kilimo (jugoslavų, 
vengrų, graikų) ir žydų. Dau
giausia yra protestantų (180 
bažnyčių), mažiau katalikų (22 
bažnyčios) ir izraelitų (4 sina
gogos) . Iš statistikos duomenų 
matoma, jog gyventojų prie
auglis buvo didžiausias 1910-20 
ir 1940-49 metais, t.y. afciejų 
pasaulinių karų metu. Tai ro
do, jog miesto fabrikai pritaiko
mi karo reikalams. Namų savi
ninkų 44%. Pramonės darbinin
kų 95,633. 

Padėtis. Daytonas yra 56 my
lių atstume nuo pramonės cen
trų, 185 mylių nuo Clevelando, 
255 mylių nuo Pittsburgo, virš 
200 mylių nuo Chicago. Ohio 
valstybėje Day topas pagal didu
mą yra 6-sis miestas. Daytonas 
turi vieną didžiausių pasaulyje 
aerodromu (Wrihg - Patterson 
Field), 595 įvairius fabrikus, 34 
viešbučius, 95 auto sunkvežimių 
transporto linijas, 10 autobusų 
linijų. 132.252 telefono abonen
tus. 41 kino teatrą. 4 geležinke
liu kompanijų centrine keleviu 
stotį. 6 radijo stotis, 5 televizi
jos stotis. 21 parka (1.1QQ akrų 
ploto), 2 pasilinksminimo par
kus, 2 dienraščius, 3 savaitraš
čius. 2 aerodromus, potvyniu 
apsidraudimui miestas turi 5 
užtvankas, kaštavusia 31 mili-
iona dolerių. 

Daytono fabrikai per 1948 
metus turėio pagaminę prekių 
u$ $935,OOO.nnQo. Daytopas pir
mauja pasaulyje savo Cash Re
gisters (kasu) gamyba. Dayto
nas tramina dar šiuos gaminius: 
skaičiavimu mašinas, lėktuvu 
dalis ir propelerius, ventiliato
rius. automobiliu dalis, motocik
lus. dviračius, dėžes, pyragaičius 
ir kepsnius, cementą, chemika
lus, kramtoma guma. kompreso
rius, drabužius, elektros įran
kius ir motorus, elektronu sra-
minius. elektrinius šaldvtuvus, 
laiškams vokus, priešgaisrinius 
gesintuvus, mašinoms diržus, 
rašala. mašinoms irankius. opti
kos linzes ir prizmes, dažus, po-
pierį ir popieriui gaminti ma
šinas, gumos išdirbinius, padan
gas, taksometrus, vandens pom-

miestas yra gražioje 
vietoje, turi daugiausiai vilią 
tipo gyvenamus namus, ir tik 
miesto centre kyla į dangų k0». 
liolika dangoraižių. Miestas g$* 
na švarus ir tvarkingas. Prį» 
vatūs namai pasipuošę meda
liais, gėlėmis ir žaliomis vejf 
mis bei sodeliais. 

Bedarbių skaičius nedideli^ 
tačiau atvykusiems lietuvianff 
gana sunku greit susirasti dafs-
bo. Dažniausiai reikalaujama re
komendacijų, Tik didesni fabri
kai priklauso unijoms, mažesni 
to nepraktikuoja, bet už tat ir 
atlyginimai ten kiek mažesni. 

Lietuvių kolonija Daytoi* 
yra nedidelė -w- vos 300 su vir* 
šum asmenų. Atvykusių iš Eu
ropos tremtinių yra apie 50. 
Lietuvių susiėjimo centras yra 
parapijos salė — Holy Cross 
Church, 1922 Leo Street. Čia 
sekmadieniais į 10 valandos pa
maldas susirenka daugiausiai 
lietuviai. Parapijos salėje vyks
ta visi katalikiškųjų draugijų 
susirinkimai, choro, orkestro 
bei kitokios repeticijos. Bažny
čios klebonu yra kunigas Pras-
palius, o vikaru — kunigas V. 
Katarskis, 1948 atvykęs iš Vo
kietijos ir daugiausiai rūpinę
sis lįetuyių perkeldinįmu. Jo rū
pesčiu jau atvažiavo virš 40 
asmenų. 

Vietiniai lietuviai daugumoje 
darbininkai, bet yra biznierių —-
vieni laiko saliūnus, kiti krautu
ves, valgyklas bei kirpyklas. 

Veikliausia katalikų organi
zacija yra Lietuvos Vyčiai (96 
kuopa), j kurią įstojo daugiau 
ir tremtinių jaunimo. Kita lie
tuvių susirinkimo vieta yra Lie
tuvių Demokratų Klubas, 920 
Valley St. Tačiau čia susirenka
ma neorganizuotai, daugiau 
alaus stiklą išgerti. Be to, veikia 
dar šios organizacijos bei drau
gijos: Susivienijimas Lietuvių 
Amerikoje (pirmininkas K. Pau
lauskai), šv. Petro Savišalpinė 
draugija. Moterų draugija ir kt. 
Visų draugijų veiksmams koor
dinuoti sudarytas Draugijų Są
ryšio Komitetas. Tremtiniai į 
atskira draugiją nesusioygani-
zave. bet veikia daugiau meni-
nėie srityje, pvz.. chore, B. 
Pakšto orkestre bei tautinių šo
kiu grupėje. 

Tremtipiąms padedą beveik 
visi lietuviai, kurių tarpininkais 
yra ktm V. Katarskis Ir F. Gu
delis. Kiti vietiniai lietuviai pa
deda surasi darbą, šelpia dra
bužiais ir tt. Sugyvenusias dar
nus ir nu^irdus. 

Lietuviai Daytqjj# gyvena 
daugiausia šiaurinėje Riesto da-
ly.ie _ Troy ir Valley gatvių 
trikampyje. 

Dėl lietuvių negtugumo įsi
kūrimo sąlygos nfĮngrios, ypač 
šiuo nedalo metu. Norintiems 
iš kitų Amerikoff piiestų per
sikelti į Dfytoną nepatartina 
važiuoti ^aMai". fSk iš anks
to apsižiūrėjus, g^pažinus su 
sąlygomis ir ulfliBirus ryšius, 
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ĮMARGUMYNAI 
Kaip visuose rytų kraštuose, 

taip ir Izraelio valstybėje buvo 
labai opus vandens klausimas, 
kurio reikia ne tik žmonėms 
bei gyvuliams, bet Ir žemei drė
kinti. 

Tačiau šis klausimas esąs lai
mingai išspręstas: Waizmano 
institutas išradęs būdą pašalin
ti druskai iš jūros vandens ir 
tilo būdu parūpinti neapribotus 
kiekius vandens visiems rei
kalams. 

* * 

* 

šiaurės jūroje ties Europa yra 
paleistos 527 silkės su pritvirtin
tomis celuloido tūtelėmis, ku
riose yra laiškeliai, parašyti an
glų ir švedų kalbomis. Tuose 
laiškeliuose žvejai, pagavę to
kias silkes, prašomi pranešti, 
kada ir kur jas pagavo. Tuo 
būdu norima ištyrinėti silkių 
plaukiojimo kelius. 

* * 

Nosinės (skepetaitės), pasi
rodo gali būti labai pavojingos. 
Vienoje Anglijos ligoninėje bu
vo ištyrinėtos ligonių vartotos 
nosinės ir paaiškėjo, kad už
krečiama liga sergančio ligonio 
pavartota nosine, vėliau gero
kai pakratyta, gali paskleisti 
iki 136,000 bacilų ... Blogiausia, 
kad net dezinfekcija ir ultravio
letiniai spinduliai bacilų neuž
muša. Todėl su nosinėmis tenka 
būti labai atsargiems. 

m m 
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Maskvos Kremliuje dar ir da
bar tebestovi nuo carų laikų iš
likęs ligi šiol buvęs didžiausias 
pasaulyje varpas, anais laikais 
vadintas "car kolokol", tai yra 
"karalius varpas" ... Bet pe 
reitais metais Vokietijoje buvo 
pagamintas naujas varpas, ku
ris esąs dabar didžiausias pa
saulyje. To varpo skersinis plo
tis esąs 3 metrai ir 20 centi
metrų (beveik 10 pėdų), o svo
ris — 14 tonų. Vien varpo šer
dis sveria 3 '4 tonos. Svarbiau
sia, kad tas varpas ne žemėj 
stovi, kaip rusų "caras", bet 
pakabintas vienos protestantų 
bažnyčios varpinėje ir skamba... 

Laivininkų virves Anglijoje 
pradėjo vyti iš Nylon pluošto, 
tik ne iš tos pačios rūšies, iš 
kurios mezga moteriškas koji
nes. Pasirodo, kad tos virvės 
stipresnės už geriausias kana
pines virves. Svarbiausia — 
joms visai nekenkia nei sušla-
pimas, nei sušalimas. 

Bendradarbiavimas 

PAVOJUS NUO PO
VANDENINIŲ LAIVŲ 

Sovietai jų turi apie 300 

Vokiečiai pereito karo metu 
sudarė daug rūpesčių su savo 
povandeniniais laivais. Jie po
vandeninių laivų turėjo apie 132. 

Sovietai dabar povandeninių 
laivų turį apie 300 ir dar stato 
daugiau. Manoma, kad jų po
vandeniniai laivai ne tik ne 
blogesni, bet net geresni, negu 
buvo vokiečių, nes jie pasinau
dojo vokiečių specialistų išra
dimais, kurių vokiečiai dar ne
buvo suspėję panaudoti. 

Svarbiausia, kad dabar nuo 
povandeninių laivų galima pa
leisti toli lekiančias raketines 
bombas, kurias karo pabaigo
je vokiečiai leisdavo į Angliją 
bei Belgiją iš sausumos. 

Dar svarbiau tai, kad ton ra
ketinės bombos gali būti užtai
sytos atomine energija ... 

Apskaičiuojama, kad priešo 
povandeniniai laivai gali atplau
kti prie Amerikos rytinių kran
tų ir iš 50 mylių atstumo nuo 
kranto leisti raketines - atomi
nes bombas iki 150 mylių to
lumo į krašto gilumą. 

Tuo būdu priešas galėtų su
naikinti svarbiausius Amerikos 
centrus: New Yorką, Baltimorę, 
Bostoną, Washingtoną ... Visas 
rytinis pakraštys, imant jį 150 
mylių plotu nuo Atlanto kranto, 
pima penktadalį visos Amerikos 

fabrikų ir devintadalį visų pra
monės darbininkų. Galima su
prasti, kokia kiltų suirutė, jei 
visa tai būtų sunaikinta arba 
bent žymiai apgadinta. 

Todėl krašto apsaugos vado
vybė yra susirūpinusi, kaip ap
saugoti krantus nuo tokio už
puolimo. 

Kaž kas, grįžęs iš zoologijos 
• sodo, kone springdamas pasa

kojo savo įspūdžius apie tai, 
kokių nuostabių žvėrių tenai 
matęs. I 

Vienas iš klausytojų, radęs 
progos įterpti žodelį, klausia: 

— O kaip patiko dramblys? 
— Dramblys? — kiek nuste

bęs ir sumišęs klausia pasako
tojas. — Ot, dramblio tai ir 
nepastebėjau... 

* » 

šitas senas anekdotas man la
bai atsinaujino, paskai č i u s 
DRAUGE M. Mackevičiaus pa
reiškimus apie lietuvių politi
nių grupių bendradarbiavimą. 

M. Mackevičius, anot DRAU
GO betariant, "M. Šleževičiaus 
šeimos narys (A. Valucko nelai
mei — ir vėl š raidė!), liaudi
ninkų vadovaująs asmuo", gana 
daug papasakojo apie buvusį, 
esamą ir būsimą lietuvių poli
tinių grupių bendradarbiavimą 
bei santykius nepriklausomoj 
Lietuvoj, tremtyje ir busimoj 
Lietuvoj, tik... nepastebėjo 
Amerikos lietuvių, ir pro juos 
praėjo tylomis, įyg jų visai nei 
nebūtų! ą 

Amerikoj būnant, per Ameri
kos lietuvių laikraštį kalbant, 
regis, net nepatogu taip neapsi
dairyti ... 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

'KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuvė 
1463 Addison Rd. 

(Wade Park kampas) 
Savininkas 

Kazys Ivanauskas, 
lietuvis — naujakuris 

DIRVA — vienatinis Lietu-
Rezidencija: PENINSULA 2521 vių laikraštis Ohio valstijoje. 
^ * Kaina metams tik $3.00. 
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JONAS G. 
P . O E T E B  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybe. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland. Ohio 

Aną kartą kalbėjau, kad vie
ninteliai nuostabūs dalykai, su 
kuriais per trumpą laiką susi
dūriau Amerikoje, pasirodo, at
vežti iš anapus vandenyno. 

M. Mackevičius dabar tą dar 
keleriopai patvirtina, štai trum
pas tų nuostabių dalykų regis
tras. 

"Jau dabar reikėtų pagalvoti 
apie demokratinių grupių "gen
tlemen's agreement" — pareiš
kia M. Mackevičius. 

Kiek man žinoma, M. Macke
vičius kurį laiką yra buvęs Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto narys. Argi jis ne
pastebėjo, kad tas komitetas 
dar Lietuvoje susidarė "gentle
men's agreement" pagrindais ir 
tais pagrindais tebeveikia? Ar
gi jam dar igi šiol nežinoma, kad 
Amerikoje lietuvių srovės irgi 
tokiu pačiu pagrindu bendra
darbiauja Amerikos Lietuvių 
Taryboje? 

Tai ko gi čia dar "pagalvoti" 
apie dalyką, kuris jau seniai 
praktikuojamas? Ar negana 
"agreementą" lojaliai vykdyti? 

Tur būt, tik todėl tas "agree-
mentas" kartais ir braška, kad 
pasitaiko užmirštančių apie jo 
buvimą... 

« * 
"Šiuo metu, tremtyje, besi

reiškiančios tendencijos skaldy
tis į gausybę politinių srovių — 
srovelių sukelia susirūpinimo" 
— pripažįsta M. Mackevičius. 

Jeigu taip, tai reikia dary
ti išvadas. Visų pirma — reikia 
pamatyti "dramblį", būtent, 
šiuo atveju — Amerikos lietu

vių visuomenes susiskirstymą, 
čia yra keturios srovės. Gal 
galėtų būti ir mažiau, bet tai 
nėra taip jau labai baisiai daug. 
Tik nereikia dauginti. Neberei
kia atvežti iš Europos naujų 
lygiagrečių grupių. 

Bet tuo tarpu susidaro toks 
įspūdis, kad iš Europos Ameri
kon jau atvažiavo nauja, ligi 
šiol čia nebuvusi liaudininkų 
partija, kuri nebendrauja net 
su savo "sponsere" SANDARA. 
Tik pasižiūrėkim į Naujų Metų 
spaudą: dr. K. Grinius skelbia 
savo pareiškimą per NAUJIE
NAS, M. Mackevičius per 
DRAUGĄ, o į SANDARĄ nie
kas iš liaudininkų ir kojos ne
kelia... 

O kai buvome Vokietijoj — 
irgi galėjome daryti išvadas. 

Tremtinių bendruomenėj buvo 
tik dvi reikšmingos grupės. Jei 
rūpėjo pašalinti komplikacijas 
ir nubraukti nereikšminga gru
pes, tai reikėjo pasiūlyti už
miršti tokias grupeles, kurios 
bendruomenėje neturėjo nei tiek 
įtakos, kad savo jėgomis nors 
vieną atstovą galėtų išrinkti į 
vadovybę. M. Mackevičiui, tur 
būt žinoma, kad tokiu atveju 
būtų tekę užmiršti ir socialde
mokratus, ir liaudininkus ... 

Bet jis kaip tik pripažįsta da
barčiai ir ateičiai tris politines 
grupes: krikščionis demokratus, 
liaudininkus — liberalus ir so
cialistus demokratus... 

* * 

Pripažindamas tik minėtas 
grupes pagrindinėmis, M. Mac
evičius dar užsimena, kad "Tau 

tinės minties visuomenę dabar 
atstovauja L. Tautinis Sąjūdis", 
ir pagaliau sutinka, kad jis "sa
vo paskelbtais principais yra 
demokratinis"' 'ir kad "bendra
darbiavimas su juo būtj|: gali
mas ir reikalingas". 

Nejaugi mes jau iki to pri
ėjome, kad tautinės minties vi 
suomene tik po tam tikrų svy 
ravimų ir abejojimų turi susi
laukti nuolankaus pripažinimo 
iš pagrindinėmis pasiskelbusių 
( i n t e r n a c i o n a l i n i s  m i n t i e s ? )  
grupių? 

Bet čia pat M. Mackevičius 
praneša, kad su Lietuvių Tau
tiniu Sąjūdžiu demokratinės 
grupės ir VLIKe ir visuomenėje 
jau bendradarbiauja, 

čia dar tik "būtų' galima" 
bendradarbiauti, čia jau bendra
darbiauja ... čia Tautinis Sąjū
dis yra demokratinė grupė, čia 
vėl "demokratinės grupės" su 
juo bendradarbiauja, lyg su ki
tokia, ne demokratine grupe ... 
Čia "pagrindinės grupės", į ku
rias sudedama visa tauta, o ša
lia to ... tautinės minties vi
suomenė, lyg kokia kampininkė, 
šalia nežinia kokios minties "pa
grindinių grupių". 

Ir kokios čia tos grupSi, po 
šimts pypkių, pagrindinės, jei
gu ne jos atstovauja tautinės 
minties visuomenę! i 

Jeigu jau ištikrųjų 'lietuvių 
tautos pagrindines grupes su
darytų ne tautinių, o tik įvai

rių internacionalinių idealų sie
kiančios grupės, tai ko gi besva
joti apie lietuvių tautos indivi
dualumo išlaikymą ? 

Ne, nedrįstu net įtarti, kad 
M. Mackevičius, kurio patrioti
niu nuoširdumu neturiu jokios 
abejonės, tikrai būtų norėjęs pa
sakyti tą, kas išėjo iš to ne
lemto, nenuoseklaus sąvokų ir 
faktų mišinio, kurį M. Macke
vičiaus vardu patieks DRAU
GO atstovas... 

* * 

"Liberaliniai įsitikinimai ne
kliudo būti uoliausiu katalikiš
kos Bažnyčios nariu" — kitoj 
vietoj pareiškia M. Mackevičius. 

Čia, prisipažinsiu, irgi nuosta
bi naujiena. Kas gi yra "libera-
iniai įsitikinimai"? Ir kas yra 
"uoliausias katalikų Bažnyčios 
narys"? 

Nejaugi M. Mackevičius ligi 
šiol nebūtų girdėjęs ir mūsų 
pačių lietuvių katalikų spaudoje 
neskaitęs kategoriškų pareiški
mų, kad liberaliniai įsitikinimai, 
iberalinis auklėjimas yra tiesus 
celias į bolševizmą? Nejaugi M. 
Mackevičius neskaitė "Kryžių" 
ir spaudoje buvusios polemikos 
apie juos? 

Aš suprantu, kad gali būti 
liberalus katalikas ir jis Bažny
čioje gali būti toleruojamas, bet, 
būdamas liberalus, jis jokiu bū
du negali būti uoliausias! 

* « 

"Visų politinių grupių nami
niai reikalai turi subordinuotis 
didžiajai lietuvių tautos iš
laisvinimo kovai" — šiais žo
džiais baigiamas pasikalbėjimas. 

Auksiniai žodžiai... Nebe 
nauji... Bet kuo ilgiau daili
nami, tuo labiau blizga ... 

Jeigu nuo šitų žodžių pasi
kalbėjimas būtų buvęs pradė
tas, tai... toj vietoj jis būtų 
ir sustojęs, nes visa kita, juk 
skirta ne kam kitam, kaip eu
ropinės liaudininkų partijos na
miniams reikalams dailesnėj 
šviesoj pagarsinti. 

Bet, atvirai kalbant, tai nė
ra reikalinga nei bendradarbia
vimui, nei didžiajai kovai... 

B. K. Naujokas 

Plots Reconnaissance Flight 

/f 

RPB—MA-TOJ 
On a recent polar navigation training flight, Lt. William H. Henderson, U. S* * 
Air Force, is shown at his desk-in-the-sky where he performed all the logginf, 
calculating of position, and plotting on a big plane of the 1st Strategic Recon
naissance Squadron. Cadet navigators are trained at Ellington Air Force Base, 
Tex., before being commissioned and awarded silver wings. 

AR VERTA STEIGTI 
NAUJAKURIU KOLONIJA 

Savaime aišku — taip! Tarp 
atvykusių lietuvių tremtinių ne
mažas nuošimtis yra ūkininkų 
bei žemės ūkio darbininkų. Tad 
Z. Jankausko iškeltasis sumany
mas — įsteigti naujakurių ko
loniją, atrodo, būtų įgyvendina
mas ir kartu remtinas visomis 
jėgomis. 

Bet ,be kapitalo tai nėra įma
noma, o ypatingai čia Ameri
koje. Jeigu žydai perka dvarus, 
tai tas dar nieko nereiškia, nes 
jie veikia organizuotai, o svar
biausia, turi milijonų milijonus 
ir tas sudaro pagrindą įsikur
dinti. 

Telephoning by Radio 

J~Kr 
, 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 
Pilnas laidotuvių patarnavimas 

f —HAMMOND VARGONAI PER SERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 

RPB—MA-700 
Sft. John D. Carpenter of Oklahoma City demonstrates the proper use of an 
Army radio-telephone to Pvts. Richard M. Poulter of Dallas City, III., and 
Ralph N. Olson, Oquowka, III. The young man were recent graduates of tM 
"98th' Infantry Communications School at' Fort Lewis, Wash. 

KAS ATSIMENA GAILEVIČIŲ 
ARBA LUKĄ, TARNAVUSĮ 

BANKE? 
Gailevičius Kazimieras gyve

no ir mirė Amerikoje, Westville 
mieste, bet nežinia kokioje vals
tybėje (state). Dirbo anglių ka
syklose. 1939 ar 1940 metais 
koks tai bankas, kuriame tar
navo lietuvis Lucas (Lukas) pra
nešė giminėms Lietuvoje, kad 
jis turi jiems kiek pinigų. Dėl 
karo įvykių pinigai nebuvo gau
ti. Tie giminės dabar yra trem
tyje ir nežino nei banko pava
dinimo. 

Kas žino (prisimena) Gailevi-
čių ar Lucą (Luką), būkite 
malonūs pranešti apie tai 
LIETUVOS GENERALINIAM 

KONSULATUI 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y. 

TREMTINIŲ ADRE
SAI VOKIETIJOJE 
Vokietijoje yra vedama ten 

gyvenančių bei gyvenusių lie
tuvių tremtinių adresų karto
teka. Ji vadinama CENTRALI-
NĖ KARTOTEKA. Angliškai ją 
vadina LITHUANIAN INDEX 
CARD. 

Pranešama, kad ~ ta įstaiga 
dabar persikėlė į Muencheną ir 
jos dabartinis adresas yra: 
Muenchen, Rauchstr. 20, Ger
many, US Zone. 

Kas nori rasti ten gyvenan
čius savo pažįstamus, gali kreip
tis tiesiai tuo adresu. 

Turime ir mes Amerikos lie
tuvių, kurie finansiškai yra stip
rūs (turi savo vadovybėje ban
kus ir pramonės įmones), bet 
tą jie pasiekė individualinėmis 
pastangomis, ir savo kapitalo 
nelabai norės įdėti šiam tikslui. 

Aišku, jeigu tai paimtų į savo 
žinią mūsų organizacijos ir tą 
atitinkamai išgarsintų tarp mū
sų tautiečių, kurie finansiškai 
pajėgūs, tai gal šis tas ir išei
t u . . .  

šis reikalas yra rizikingas, 
nes tektų susidurti su įvairiomis 
kliūtimis. Tad reiktų viską iš 
anksto suplanuoti ir savo sri
ties specialistus paruošti, kad 
ištirtų žemės kokybę bei klima
tines sąlygas, šiuo klausimu tek
tų pasisakyti kuriam nors iš 
vietinių žemės ūkio specialistų. 

Yra minimos Maino ir Alas-
kos valstybėlės, bet, mano ma
nymu, Alaska nėra priimtina 
vien tik dėl savo klimatinių sa
vybių. 

žinoma, jei atsirastų kapita
lo, tai naujakuriai savo darbu 
pateisintų sumanymo prasmin
gumą. Būtų malonu sukurti lie
tuvių koloniją, pavadintą, pvz.: 
"Little Lithuania" ar panašiai* 
Tad, lietuviai, pabandykim paju
dinti žemę! B. Stankevičiui 

Stud. Ats. Kar. Korp. 
R A M O V Ė  

nariai ir filisteriai 
"praneškite savo adresus: 

A .  S i m u t i s  

A p t .  5 - B  

41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. , 

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

UŽSISAKYKIT 
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
pas generalinį 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. 

Dar ne vėlu, bet jau ir tie 
anksti 

Clevelandiečiai gali užsisaky
ti ir DIRVOJE. 

Children First 

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

105 Grand St. 
Brooklyn 11, N. Y. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp 
A. Vanagaičio įkurtą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei* 
§ia kartą | mėnesį. Kaina 
inetams $3. Užsisakant sių
skit ir pinigus. 

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

Chicago, HI. 

mmm 
ar* 

The establishment of community 
Cental health programs which will 
jnake dental care available to all 
children is being urged by the 
American Dental Association, f ^ 

In a statement unanimously ap« 
proved by the Association's House 
of Delegates, representing more 
than 70,000 dentists, it was urged • 
that children be given priority over 
adults for dental health care. 

Such programs, it was pojnted 
put, would permit a practical solu- , 

;:tion to the problem of dental dis
ease in the nation without resort
ing to a federal system of compul
sory health insurance which the • 
Association described as /'costly 
and unrealistic." 

Many of these programs sTre now* 
in operation throughout the coun
try and the dental profession 
urging that one be placed in oper- r. 
ation in each community. The As*'] 
sociation pointed out that the com^jf, 
munity is the ideal medium for such'F 
activities as dental care needs andb, 
facilities vary widely. Local pro-'v 
grams, therefore, should be adapted!^ 
to the situation at hand. 

Dental care for children is thu j 
major target because their dental\|. 
health today carries the promise of. 
higher general standards of dental 
health in the future, dental autborivĮ 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

IS PRAEITIES STIPRYBE 
KUDIRKA savo didžiajame testamente paliko para

ginimą dabarties ir būsimųjų laikų lietuviams: "Iš 
praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia!" 

. Ištikrųjų, kiekvienas iš mūsų, kurie dar atsimename 
tuos laikus, kada Lietuva nebuvo laisva, prisipažinsime, 
kad svajonės apie nepriklausomą Lietuvą labiausiai su
kildavo skaitant Lietuvos istoriją ar pasakojimus apie 
senuosius nepriklausomos Lietuvos laikus. 

Gražieji praeities vaizdai labiausiai žadino norą vėl 
atgaivinti laisvą, nepriklausomą Lietuvą. Sužadintas 
noras virto pasiryžimu, pasiryžimas virto darbais ir 
Lietuva vėl buvo atgavusi savo laisvę. Preities pažini
mas, jos minėjimas suteikė stiprybės pasiekti to didelio 
tikslo. 

* 

Qaug kuo naujoji Lietuva nebebuvo panaši į senąją. 
Naujoji Lietuva buvo jau be kunigaikščių, be bajorų, 

be pilių ir be krivių bei vaidilučių... žodžiu sakant, 
be daugelio tu dalykų, kuriais, kaip kokiais papuošalais, 
žavėjo kiekvieną senoji Lietuvos praeitis. •* 

Bet, laisvę atgavusi, tauta per daug ir nepasigedo 
anų laikų formų: kūrėsi naujose gyvenimo formose, nes 
svarbu buvo ne senąsias formas, o pačią Lietuvą at
gaivinti* 

- » * 

DARBININKO LAlMp 
"ROJUJE" ... 

> Nežinia, iš ko labiau stebėtis, 
skaitant komunistų ir jų paka
likų himnus Stalinui, — 

ar iš bolševikų įžūlumo ir 
cinizmo, kuriuo jie propaguoja 
darbininkų "laimėjimus" Sovie
tų Rusijoj ir paglemžtuose kraš
tuose, » 

ar iš to liayvumo, kurio su
klaidintos bolševikų aukos prita
ria savo apgaudinėtojams ir ti
ki jų propagandos pasakoms?... 

Spaudoj pilna žinių apie skur
dą už geležinės sienos. Ten dar
bininkas neįgali iš savo algos 
nusipirkti nei rūbo, nei apavo. 
Ten darbininkai fabrikuose su
skirstyti į 5 - 12 grupių, kurios 
turi lenktyniauti savo tarpe, 
kad laimėtų darbo priedus. Lenk
tyniauti verčia prižiūrėtojas, nes 
už tai gauna premijas. Jis yra 
visos grupės priešas ... Lenkų 

memeni* 
Perdaug! 

Aš labai dėkingas Vyt. Kas-
nėnui, kad jis man suteikė tiek 
garbės pereitų metų DIRVOS 
49 nr., straipsnyje "Apie K. 
Demikį, P.P. Jarą ir Chicagą!'. 
Manau, kad jis perdaug aukštai 
vertino mano kuklias korespon
dencijas iš Baltimorės. Bet, ne
gailėdamas garbės, nepagailėjo 
jis man ir metelių: visą 80 už
krovė, nors aš gimęs 1879 me
tais ... 

P. P. Jaras, Batimore, Md. 

bausmių už mažiausį pavėlavi
mą. 

Vakaruose daroininkas turi 
teisę skųstis, gintis, streikuoti. 
Ten, rytuose, visa tai jau seniai 
dingo. Ten nuo "visagalės vals
tybės" niekur nepasitrauksi ir 
savo sąlygų nepagerinsi, tfp 
darbininkas balso neturi. 

Rytuose tebegalioja 1938 m. 
gruodžio 31 dienos dekretas apie 
darbo knygeles. Ten tebegalioja 
ir kitas nuožmus dekretas iš 
1940 metų birželio 26 dienos, 

Stachanovas — Strovskis per-1 prailginąs darbo dieną ir drau-

|(ai vėl Lietuva stos ant savų kojų, laiko ratas bus jau 
pasisukęs, ir galime būti tikri, kad susidarys vėl nau

jos formos, kurios skirsis ne tik nuo senosios kunigaikš
čių Lietuvos, bet ir nuo tos Lietuvos, kuri tebėra dar taip 
gyva mūsų atminty. 

Būsimoji Lietuva jau negalės būti taskas taskan tapti net gi fabriko direktorium 
panaši i Lietuvą, buvusią prieš 10-20 metų. |Bet tokie karjeristai ypatingai 

sistengęs mirė. Tokios lenktynės j džiąs keisti darbo vietas. Kitaip 
išsemia ir jėgas ir kantrybę, j tariant, ten jvesta valstybinė 
ir gyvenimą apkartina dar la- baudžiava. Tuo dekretu įvestos 
biau 

Tiesa, lenktyniautojas teore
tiškai gali laimėti paaukštinimą. 

ir kalėjimo bausmės už pasivė
lavimą ar neatvykimą į darbą. 

Laikas, kad pasaulio darbi
ninkai pamatytų, kas yra jų tei
sių gynėjai, o kas tik apgavi 

II dabai , kaip tada, svarbu bus ne praeities formų nekenčiami. Del pačios darbo į kai ir išnaudotojai. Tą Įrodė 
tikslus pakartojimas, o pačios Lietuvos atgijimas. 

* * 

iščiulptas. Darbininkų tarybos 
virto MVD agentūromis. Dele
gatai iš Silezijos kasyklų, nuvy-

; sistemos neteisingumo, jie yra 
j laikomi proletariatų išdavi-

get, kaip anuomet senosios kunigaikščių Lietuvos pra-jkais • • \ 
eities atminimai suteikė daug stiprybės ir paskatinimo | Darbininkas "tfcvo - siokyto-

tautai dar karta prisikelti, taip dabar jau ir ši vėlyvesnė -10" valdžioje yra paniekintas ir 
praeitis yra didelis ir svarbus praeities šaltinis, iš ku-
rio salima pasisemti jėgų kovai už tautos laisvę. 

Tiesa kurie atsimename netolimą Lietuvos praeiti, 
randame joje ne vien skaisčias spalvas. Prisimename j s u  s k u n d u  i Varšuva, atgal 
ir įvairių tamsiu šešėliu. Tačiau, jeigu taip p-erai ga-1ne^egr^žo- lifcimas aiškus... 
lėtumėm žinoti tolimąją Lietuvos praeiti, tai ir joje, kaip tDai ̂ )ininkU pajamos neįperka Jau pats metas Maskvos bude-
kiekvienos tautos praeitvje, galėtumėm rasti 'nei kiek nei 40'' to' *algi° įpirkti jlį vertinti taip, kaip jis nusi-
ne mažiau tamsiu šešėliu.' " prieš karą. pelnė — jis darbininkų kraujo 

Jeigu toie tolimoje "praeityje būtumėm jieškoie tik Idiotiški propagandistų vapa- daugiau praliejo, nei kuris kitas 
tamsiu šešėliu, tai ii nebūtu' tautos stiprvbės šaltinis. |liojimai aPie tai. kad sovietuose darbo priešas. Jis smaugia be 
Ir JCudirka nebūtu ragines iš to šaltinio stiprybės semtis. iviskas bendra, kad ten nėra ka- atodairos netgi savuosius-raudo-

Laikas tačiau daugeli tamsiųjų šešėliu nustūmė užJPitalistl?> kad nėra išnaudosiu, jnuosius, kurie bent kiek nukryp-
marštin. o skaisčiosios praeities spalvos pasiliko amžiams kad visas turtas Priklauso dar-ista ir nori savo kraštus matyti 
spindinčios ir gaivinančios tautos dvasią. įbininkams, kad pagaliau žemė 

viso pasauio darbininkai, įsira
šydami į naują tarptautinę uni
ją, kurion prisidėjo ir Amerikos 
AFL ir CIO. Jie užakcentavo 
savo prieškomunistinę kryptį ir 
atsimetė nuo komunistiš k o s 
World Federation of Trade Un
ions ,kurią kontroliuodavo Mas
kva .Laisvo pasaulio darbininki
ja eina nauju keliu ... 

laisvus nuo Kremliaus despoti
jos. Jis tarsi devyngalvis slibi-

sės pasitraukti iš darbo, nes 
bus apšaukti sabotažininkais ir 
dezertyrais. 

Ten įvestos darbo knygelės, 
tai yra darbo našai, kuriuos bu
vo įvedės Hitleris, o Stalinas 
dabar pamėgdžioja. 

Be reikalo lieja krokodilo 
ašaras komunistai dėl kapitalis
tinių kraštu darbininko, nes šis 
nežino nei tų r>rie darbo maši-

Taip ir netolimoji praeitis šviečia ir švies ateičiai (Paklauso ūldninkui, —- yra tuš 
savo gražiosiomis, skaisčiosiomis spalvomis. O gražiau- muil° burbulai ir nesąmonė, nas, ryjąs savo vaikus. Stalinas 
sia iš gražiausių spalvų, skaisčiausia iš skaisčiausių švie-l . Ten *vesta tikra baudžiava, - «ir-
sų yra — tikėjimas laisvę nešančia ateitimi darbas,tau- didesnė negu bet kada pasaulyje. 
tos gerovei, kultūrai ir geram vardui pakelti. | Ten darbininkas prirakintas prie 

* # | fabriko, o kolchozininkas — prie 

Jenovės Lietuvos negalime paminėti neprisiminę di- kolchozo- Jie netun jokios tei-
džiujų jos žmonių vardų. Ir atgimimo laikų, antrosios 

nepriklausomybės negalime atskirti nuo vardu tų žmonių, 
kurie visą gyvenimą pašventė, kad laisvė Lietuvai būtų 
laimėta ir kad ta Laisvė būtų kuo geriausiai išnaudota 
tautos pakilimui. 

Neseniai visame pasaulyje lietuviai minėjo Kudirką. 
Nes Kudirkos vardas vra augte suaugės su mūsu tautos 
prisikėlimu, su išsigelbėjimu nuo amžino užsnūdimo. 

Pirmajai metų savaitei haigiantis prieš akis turime 
metines sukaktuves nuo mirties kito lietuvio, kurio var
das neišdildomai surištas su Lietuvos nepriklausomybės 
pirmuoju atstatymu ir su atstatytos nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimu. To lietuvio vardas — Antanas Smetona. 

* * 

daugiau komunistu išžudė ir tik
rai idėjinių pasišventėlių, nei 
bet koks jų atviras priešas. 

Stalino 70 metų sukaktuvėse 
tenka jį iššifruoti ir tikru vardu 
pavadinti — tai darbo klasės 
didžiausias smaugėjas: 

I š r a d ė j a s  
V i s u o t i n i o  
S k u r d o  
t o r t ū r ų 
a r e š t ų  
l i g ų  
ir 
n ka .ve d i s t u 

Tai apokaliptinė bestija. 
J. ViMfs nos prirakinančių knygučių, nei 

gešeri metai ateinanti pirmadienį sueina nuo tos dienos, 
kaip atsiskyrė iš gyvosios mūsu tautos tarpo Antanas 

Smetona — priešnepriklausomvbinių laikų tautinio su
sipratimo stiprintojas, vienas iš drasiausių tautos išsi
laisvinimo pranašu. Lietuvos nepriklausomybei siekti 
sukurtos Lietuvos Tarybos pirmininkas, vienas iš Lietu
vos nepriklausomvbės paskelbimo autorių, pirmasis ir 
paskutinis nepriklausomos Lietuvos Respublikos Prezi
dentas, lietuvis, apie du trečdalius paskutiniojo Lietu
vos nepriklausomo gyvenimo laiko buvęs Lietuvos Res
publikos priešakyje. 

Jo darbai ne visiems patiko. Jo užsimojimai ne visi 
pasisekė. Bet juk net Vytautas Didvsis. kurį su tokia 
pagarba visi minime, tain pat ne visiems itiko. ir iam no 
viskas pasisekė. Vis dėlto jis yra žvmiausias simbolis 
ilgų amžių senosios Lietuvos nepriklausom vbės laiko
tarpio... Simbolis, kuris daug stiprybės suteikė mūsų 
tautos dabartinėms kartoms. 

Antanas Smetona yra žvmiausias antrojo, kad ir 
trumpo, bet gražaus ir p-arbingo Lietuvos nepriklauso
mvbės laikotarpio simbolis. Ji atitinkama r>roga pami
nėdami. prisiminkime jo skelbtas idėjas, kurios daugėliitj 
atvejų kiekvienam lietuviui, kokiu iis bebūtu pažiūmf 
kokios iis partijos fronte bestovėtų, bus savos ir suteiks 
lietuviškos stiprvbės. ' 4 

Ypač prisiminkime Antano Smetonos visada skelbtą 
tikėjimą, kad Lietuva bus laisva, ir iš to semkime sau 
stiprybės! •%';. 

99 GIMTADIENIO "KANTATĄ*' 

Tarp kitų... dovanų, kurias bolševikai suorga
nizavo Stalinui iš savo užimtų kraštų, Berlyno 
litinėje dalyje jie susilaukė ir visai nelauktos 
dovanos. Stalino gimtadienio proga toje Berlyno 
dalyje buvo išplatinta šimtai tūkstančių lapelių, 
kuriuose buvo išspausdinta "Gimtadienio kanta
ta Stalino garbei". Tos "kantatos" turinys maž 
daug šitoks: 

Tėveli, aš tau dovanų negailėčiau, 
Visokių, kokių tik namuos beturėčiau. 

Bet mano namai jau tada ištuštėjo. 
Kai tavo kareiviai mūs miestaa atėjo . 

i k 4  <  
P? 

Net žiedus, tėveli, aš ta» atiduočiau, 
Kaip savo, taip pat ir žmonos, paaukočiau,,. 

Bet mums jau seniai juos nuplėšė nutr 
Kai tavo kareiviai pas mus apsilankė. 

•w:r-
.  . . . . .  -  f f f e ,  
Vaidus tau ir Įflaoną parodyt galėčiau, < 
Jei baimę ir ašaras jų suturėčiau. . 

Jie bėga, išgirdę vien "Stalino" žodfj^ 
• Kai tavo kareiviai pąs mus pasirodė?* į 

rJUę, 

Laisvoji valanda 
J.AKITINGAU 

Ii Anderseno pasakos parašą 
Matas Šalčius 

( Tęsinys $ pereito numerio ) 

Kartą valdovui atnešė ryšulėlį su ant
rašu : "Lakštingala". 

— Tai, turi būt, dar viena knyga apie 
Hftftsų lakštingalą! — tarė karalius. 

Bet tai buvo ne knyga, tik dailiai pa
dirbta lakštingala, panaši j gyvąją, tik vi
sa deimantais, žemčiūgais, sapirais, rubi
nais ir kitais brangiais akmenėliais nu
sagstyta. Reikėjo tik užsukti tą dirbtąją 
lakštingalą, ir ji tuojau pradėdavo taip pat 
čiulbėti, kaip ir tikroji lakštingala, ir vir
pinti auksu, sidabru lietą uodegaitę. 

Ant tos lakštingalos kaklelio kabojo 
parašas: "šitos Japonijos valdovo lakštin
galos n^ulyguugi Jįįų vakavo lakštin
gala." 

"Tai gražumėlis, tai dailumėlis P* — 
tuojau nudžiugo tarnai, o atnešusį pa
siuntinį valdovas tuojau liepė praminti: 
"Jo didenybės lakštingalos pristatytojas". 

— Na, tegu dabar jiedvi kartu pagieda, 
tai bus gražus duetas! — paliepė valdovas. 
Bet giedoti drauge nevyko. Gyvoji lakš
tingala įvairias gaidas vadžiojo, o dirb
toji tik vieną ir vis tą pačią temokėjo. 

— Ta nekalta! — tarė vyriausias dva
ro muzikantas kapelmeisteris, rodydamas 
į dirbtąją lakštingalą. — Ji gieda taip, 
kaip muzikos prietaisas, į taktą. 

Tuomet dirbtąją lakštingalą paleido 
vieną. Ji dailiai čiulbėjo ir buvo gražesnė 
dar kąip tikroji. 

Trisdešimts tris kartus pagrečiui iš
giedojo dirbtoji lakštingala ir nepailso. 
Tarnai norėjo dar ir trisdešimts ketvirtąjį 
paklausyti, bet valdovas liepė tikrajai lakš
tingalai pagiedoti, žiūri, žiūri, tos niekur 
nebėra. Kur ji dėjosi? 

Niekas nepamatė, kaip ji, įsižeidusi 
kapelmeisterio žodžiais, išskrido pro langą 
ir nulėkė į savo žaliąją girią. 

— Ką tai reiškia? — paklausė valdo
vas, ir visi tarnai lakštingalą pavadino 
nedėkingu paukščiu. 

— Bet nėra ko nusiminti, mes turime 
dabar geresnę! — suramino jie valdovą 
ir užsuko paukštį trisdešimt ketvirtą kartą. 
Tačiau niekas negalėjo jos gaidos atminti
nai išmokti, tokia ji buvo sunki. Kapelmeis
teris pradėjo dar labiau girti dirbtąją lakš
tingalą. 

— Mano nuomone, — pasakė jis: —ši 
lakštingala geresnė už gyvąją. Šią iš 
anksto gali žinoti, ką ji giedos, o anos ne
žinai. Galima net jos padirbimą suprasti, 
reikia tik išardyti ir bus matoma, kaip jos 
balsai pasidaro! 

— Ir mes taip manome! — vienu balsu 
pritarė visi aplinkiniai. 

Ir ateinančią šventę kapelmeisteris 
gavo leidimą parodyti paukštį žmonėms. 

— Tegu ir žmonės pasidžiaugia jos 
giesme! — tarė valdovas. Ir žmonės buvo 
patenkinti jos giesme, lygiai, kaip lig so
ties arbatos prisigėrę, kuri, kaip žinoma, 
kinų žemėj auga. Visi, džiaugsmo pagau
ti, tik šaukė: "O!" ir kėlė aukštyn smylių 
pirštą ir lingavo galvas, rodydami savo 
pasitenkinimą. Bet žvejai, kurie kasnakt 
girdėcĮavo tikrąją lakštingalą giedant, sa
kė: — "Nepaprastai ši gieda, bet jai kažin 
ko trūksta, o ko, tai mes patys nežinome!" 

O gyvąją lakštingalą nusprendė pa
skelbti, kad ji .yra išvyta iš Kinų valsty
bės. 

Dirbtasis paukštis gavo vietą ant šilko 
priegalvio ties valdovo lova ir pradėjo va
dintis: "Jo didenybės pirmasis kairiosios 
pusės giesmininkas* Mat, kairioji pusė 
kiniečių laikoma svarbesnė, nes joje yra 
žmogaus širdis; net ir valdovo širdis kai
rioj pusėj, todėl ir praminė -r- kairiosios 
PUfjės giesmininku. 

Kapelmeisteris apie ją parašė dvide
šimts penkias labai mokytas ir dideles kny
gas, prikimštas gudriausių kiniškų žo
džių/ ,:Visi skaitė tas knygas ir džiaugėsi. 

Taip praėjo metai. Valdovas, visi jo 
tarnai ir net žmonės atmintinai kiekvieną 
tos lakštingalos gaidą mokėjo. Vaikai 
tniesto gatvėse giedojo: cy-cy-cy, tiu-tiu 
-tiu, vyt-vyt-vyt... Tą pat giedojo valdo
vas ir visi tarnai. Ir kas tai buvo gražu* 
mas? Labiausiai dėl to ir džiaugėsi iŠ 
tos lakštingalos, kad galėjo jai padėti ir 
pamėgdžioti jos giesmę. 

Bet vieną vakarą, valdovui begulint 
lovoje ir beklausant lakštingalos, jos viduje 
kažin kas sprogo, sučirškė, velenėliai apsi
suko ir nutilo. 

Pašoko nusigandęs valdovas iš lovos 
ir liepė ko greičiausiai atvesti savo vyriau
siąjį daktarą. Bet ką čia galėjo daktaras 
pagelbėti? Pašaukė laikrodžių taisytoju. 
Tas apžiūrėjęs šiaip taip pataisė paukštį 
bet liepė apsieiti su juo labai atsargiai įr 
daug kartų nebesukti, negut tik vieną kaf-
tą per metus, dėl to, kad viduj jos velenėliu 
dančiukai nudilo ir galėjo greitai pagestį 

Bet kapelmeisteris pasakė trumpą 
gudrių kinų žodžių kalbą, kuria įrodinėjo, 
kad dabar lakštingala nė kiek neblogesnė, 
kaip pirma buvo. 

Praėjo dar penkeri metai ir visą šalį 
ištiko neapsakomas liūdesys. Visi taip my
lėjo savo valdovą, o jis jau buvo prie mir
ties. Jau net apšaukė jo įpėdinį valdovu, 
bet žmonės, susirinkę prie puikios pilies, 
kas valandėlė klausė tarnų apie valdovą. 
Vyriausiasis tarnas, papratęs išdidžiai lai-
kyti^ prieš žmones, maža ką teatsakinėjo. 

O valdovas, išblyškęs, kaip drobė, at
šalęs, gulėjo savo dvazgančiame gulte. 
Tarnai jį laikė numirusiu ir skubėjo pri
siekti jaunajam valdovui. Tarnaitės nieko 
neveikė, tik bėgiojo po pilį ir skleidė nebū
tas naujienas. Visur grindys buvo nu
tiestos kilimais, kad žingsnių nebūtų girdė
ti. Visoj pilyj buvo tylu tylutėliu. Bet val
dovas dar tebebuvo gyvas, nors ir gulėjo 
po auksuotu baldakymu išblyškęs ir nu
silpęs. Pro atdarą langą žiūrėjo į sergan
tį valdovą ir į šalia jo dirbtąją lakštingalą 
šviesus mėnulis. 

Vai'gšas valdovas von-ne-vos galėjo at
sipūsti; jam rodės, kad kažin kas guli ant 
jo krūtinės. Jis pravėrė akis ir pamatė 
ant savęs giltinę su dalgiu. Ant galvos 
giltinė turėjo užsidėjusi karališkąjį vaini
ką, vienoj rankoj laikė jo aukso kalaviją, 
o kitoj jo brangią vėliavą. O iš visų bal-
dakymo kertelių žiūrėjo į jį šmėklos: vie
nos piktos ir baisios, kitos meilios ir geros. 
Tai buvo gerieji ir piktieji valdovo darbai, 
kurįe dabar, betykant giltinei, į jį žiūrėjo. 

— Ar atmeni tai ir tai? — šnabždėjo 
vienos: — ar atmeni tu tai ir tai? — šnabž
dėjo kitos. 

Ir jos papasakojo jam visus jo darbus. 
Net prakaitas jo kaktoj pasirodė. 

— O aš apie tai nė nežinojau! — sakė 
valdovas. — Duokite šen muziką, greičiau 
muziką, didžiuosius kinų bugnus! Aš ne
noriu girdėti, ką čia jos man pasakoja! 

Bet jos netylėjo, vis prikaišiojo jo dar
bus, o giltinė vis lingavo galvą ir galand» 
dalgį, , 

— Muzikos, greičiau ftHtmkos! — Sai
ke valdovas, -r- Giedok nors tu, mylimiau
sias aukso paukšteli! Aš tau daug aukso 
dovanojau, pakabinau aukso kurpelę t< 
aut kaklo. Giedok, giedok! 

Bet paukštis tylėjo, nebuvo kam jo tri 
sukti, o be to jis negalėjo giedoti. MirtĮs. 
vis arčiau, vis arčiau slinko prie valdovo 
ir žiūrėjo į jį savo tuščiomis akimis, liuni-
baryje buvo tylu tylutėliu. 

Staiga po langu pasipvlė stebuklingi 
balsai — tai tikroji lakštingala atlėkė, 
sužinojusi valdovą sergant. Ji atlėkė ja 
nuraminti ir paguosti. Ir ji čiulbėjo, čiul
bėjo be atilsio. Šmėklos pradėjo 'nykti,, 
kraujas smarkiau pradėjo plūsti į karač 
liaus širdį, net pati giltinė užsiklausė jos 
giesmės ir vis maldavo: ^lakštingalėle^ dar, 

pagiedok!" I 
— O ar atiduosi mant|š tai aukso ką?> 

laviją, ar atiduosi brangią vėliavą, ar atl* 
duosi vainiką? — klausė lakštingala. u' 

Ir giltinė vieną brangenybf atida^ 
askui kitą, o lakštingala vis giedojo, pjį-^ 

" (Perkelta į 5-tą pusi.) 
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MIRfi ELMER SCHNEIDER 

Naujų Metų išvakarėse, gruo-

NETEKO GLOBĖJO? 

Clevelande netrukus bus svar-
džio 31 dieną, netikėtai mirė atomą keletas deportacijos bylų, 
daugeliui clevelandiečių lietuvi .1 Jau anksčau buvo pranešta, kad 
gerai pažįstamas ir artimas vienas kandidatas į "plačiąją 

tip/LINKESE 
draugas Elmer Schneider, Ele
nos Baltrukonytės vyras. 

Tai buvo tikrai netikėtas smū-

tėvynę" yra lietuvis. Tų kan
didatų sąraše ' matoma ir dar 
viena pavardę ktjri gali būti 

Sekmadieni, 3,val.pp. susirinkim į 
LIETUVIŲ SALĘ 

IŠGIRSTI ĮDOMIŲ PRAKALBU 
Kaip jau buvo pranešta, šj 

sekmadienį Lietuvių Saleje 3 
vai. p.p. Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Clevelando sky
rius rengia įdomią prakalbų po
pietę. 

Pirmas kalbės ALT Sąjungos 
pirmininkas adv. A. A. Olis, iš 
Chicagos. 

Jo kalboje tikimės išgirsti 
svarbių pasisakymų apie da
bartinius Amerikos lietuvių vei
klos klausimus, taip pat ir apie 
Amerikos Lietuviu Tarvbos dar
bus po New Yorko Kongreso. 
A.A. Olis yra Amerikos Lietuviu 
Tarybos vicepirmininkas. Vi
siems, ypač naujakuriams, ku
rie nori arčiau susinažinti su 
Amerikos lietuviu veikimu ir i 

Antrasis šios popietės kalbė- j tinių proga taip pat rengiamos 
tojas bus Vyriausiojo Lietuvos į atitinkamos apeigos. 
Išlaisvinimo Komiteto narys nuo; 
pat jo įsikūrimo iki šiol — Sekmadienį, 10 valandą, Naujo-
Balys Gaidžiūnas. Iš jo tikimės s'os Parapijos bažnyčioj bus 
išgirsti ypač įdomių papasakoji-i pamaldos už Prez. A. Smetoną 
mų apie Vyriausiojo Lietuvos į pamaldas kviečiama atsilan-
Išlaisvinimo Komiteto susidary
mą Lietuvoje, o taip pat ir apie 

kyti Clevelando visuomenė, ypač 
visi tie, kurie a. a. Prezidentą 

eilę dabar aktualių klausimų toj čia turėjo pažinti ir su juo ben-
komiteto veikime. Tai labai svar-;(jra(jarbiauti. 
bi ir įdomi informacija visiems, i p0 pamaldų, &pi« 11 valandą 
kurie dalyvauja kovos už Lie- į susirinkusieji vyks 

aplankyti Prezidento kapo, 
kur bus padėtas ALT Sąjun
gos Clevelando skyriaus vaini
kas. Vainiko uždėjimas bus nu
filmuotas. 

Į mauzoliejų bus vykstama 
automobiliais. Turintieji auto
mobilius prašomi, kiek galima, 

tuvos išlaisvinimą rėmime ir 
rūpinasi tuo veikimu. 

Kadangi šis sekmadienis bus 
kaip tik išvakarėse metinių nuo 
Lietuvos Respublikos Preziden
to Antano Smetonos mirties, tai 
tam paminėti bus parodyta fil-

jį isiiuneti, apsilankymas šiame, ma apie jo apsilankvma ir gvve-
susirinkime bus tikrai naudin- nima Clevelande bei iškilmingas 
gas. I ja laidotuves. 

GERBJAM ŽYMIUOSIUS LIETUVOS ŽMONES 
Clevelande yra vienintelė vie- tam tikros tradicijos. Atitinka-

ta, kur yra paminklai įžymiųjų mų sukaktuvių progomis lanko-
lietuvių tautos veikėjų: dr. Jo- mos tos relikvijos, dedami prie 
no Basanavičiaus ir dr. V. Ku-įjų vainikai, tuo atliekant ir 

gis ne tik šeimai, bet ir visiems lietuviška. • " 
jį pažinojusiems, kurių tarpe jau Į Tie dalykai sukėlė susirūpini-
buvo nemažai ir naujakurių* no lietuviškųjų Clevelando "rau-

Vėlionis buvo tikrai nuošir
dus draugas lietuvių tarpe ir 
buvo. visų mylimas dėl savo link
smo ir gero būdo. 

Mirė nuo kraujo užkrėtimo, 
įvykusio dėl menko įdrėskimo į 
dešinės rankos pirštą. Keistu 
būdu- skausmas pasireiškė ne 
įdrėkstoj vietoj, bet gerklės sri
tyje. Nu vežu s į ligoninę, gy
dytojai iš karto negalėjo su
prast ligos priežasties, o po 40 
minučių ligonis mirė. Tik po 
mirties gydytojai ištyrė, kokia 
buvo ligos priežastis. 

Velionis dirbo spaustuvėje 
prie spausdinimo Clevelande ir 
kitur leidžiamu laikraščių ilius
truotų spalvotų priedų. Buvo 
geras specialistas. Užkrėtimas, 
matomai, įvyko nuo patekusių 
į žaisda spaustuvės nešvarumu. 

E. Schneider mirė kaip tik 
pasirengęs švęsti savo gimimo 

donių" tarpe. Girdėti, kad vie
nas iš jų, pas kurį būdavo ren
giami jų išvažiavimai, skubiai 
įsirašęs j parapiją ir nuo tos 
kompanijos "griežtai atsisakęs. 

VINCAS BABARSKAS 

17818 Neff Road, ilgesniam lai
kui iš Clevelando išvyksta į Flo
ridą pasisvečiuoti. 

NAUJI TELEFONŲ 
NUMERIAI 

Nuo kovo 4 dienos Clevelan
de bus pakeista daug telefonų 
numerių. Tiesa, pakeitimai bus 
nedideli. Prieš dabartinius skait
menis reiks tik pridėti 1. Pa
vyzdžiui, DIRVOS telefonas yra 
EN 4486, o bus EN 1-4486. 

Kai kuriose miesto dalyse 
toki pakeitimai jau anksčiau 

, padaryti. 
dieną. Naujų Metų dieną jam su-' 
ėjo lygiai 53 metai amžiaus. 

Velionis buvo pašarvotas Ja-
kubs & Son Laidojimo namuose. Samsonas ir Dalila imtynėse. •. 

CENTRAL ARMORY 

Sausio 10 dieną Jack Gansono 

dirkos .čia taip pat laikinai pa-1 tautinę pareigą stiprinant 

Karstas tiesioj? skendo gėlėse ir A iCI1 „«VJV 

juose rezervuoti vietos neturin- j šermenyse dnlvvavo Ubai dautr ̂ mtv^ Central "IrmOTy Tus 
tiems, normt,ems dalyvauti Pre-1 jmomu. _ 'irKi "Samsonas ir Dalila", bet 

I laidotuves is Baltimorės at- ne garsioji Ceeille B. DeMille 
vyko Elenos Schneiderienės se-!filma> 0 vvro ir moters imtvn5s 

suo Julė Rastenienė ir adv. Na-j Taip pat bus 1)akartotinos 

" das Rastenis, ig Chicatms atvy- rungtynės tarp Elviros Snod-
" ko bro,is ,ur*is Ba1tr»koni«..graa(, ,r Mae West0n, nes pir-

taip pat dalyvavo visi E. Sc.hnei-;moji pinčija pereitų imtyni 

derio (riminės. Laidotuvės ivvko :sprendimu teisinmimą. 

zidento pagerbime. 

ORGANIZACIJŲ PASITARI 
MAS VASARIO 16-TOS MINĖ 

JIMO REIKALU 

laidotas ir pirmasis bei paskuti- savo ryšius su tautos gyvenimu 
nis Lietuvos Prezidentas Anta 
nas Smetona. 

Tuo būdu Clevelando lietuvių 
kolonija yra įžymių tautom re-'cialus paminėjimas. 
likvijų globėja, čia susidaro iri Antano Smetonos mirties me 

A. A. 
ELMER N. SCHNEIDER 

gruodžio oLd. 1919 m. mirus, reiškiame gilią užuojautą: 

Kaip kiekvienais metais, taip 1 

ir šiais visa lietuvių tauta iš-.'antradienį, sausio 3 diena, High- Pagrindinėse imtynėse susi-

susirūpinę,f kad šios dienos mi- i pagerbimo iškilmes ^ jtynininkas Michel MazUr, kuris 
nėjimas ir Clevelande būtų tin-l Velionis paliko žmona ir pen- ^ar tik 3 mėnesiai Amerikoje, 
, x n ± ,„i. T-i ^ suspėjo girai pasirody-

E. Schneiderienei, O. Baltrukonienei, 
A. Baltrukonytei ir J. Rastenienei. 

Pranas. Adelė, Vitas Neimanai 
ir Antanas Kimbrys . 

keriu metu sūneli Elmeri. 
To skaudaus smūgio ištiktai įj 

vėlionies ir Baltrukoniu šeimai ? pirmose 
reiškiame gilia užuojautą. 

karnai suorganizuotas ir paruoš
tas. šiam reikalui Lietuvių Kul
tūros Fondo Clevelando (1) sky
riaus valdyba imasi iniciaty
vos sukviesti bendrą visų Cleve
lando lietuvišku organizacijų 
atstovų pasitarimą, šis pasitari- "RATELTEfYTr* POBŪVIS 
mas įvyks sausio 11 d. 7 vai, NEĮVYKS 

11vakare, Lietuviu Salės patalpose. Sausio 8 dieną Balt.rukonienės 
Organizacijų vadovybėms yra namuose buvo numatytas pir-

pasiųsti pakvietimai, tačiau, jei-|mas metų Moterų Ratelio po-
gu kuri nors organizacija, per j būvis: Ištikus didelei nelaimei 
neapsižiūrėjimą ar adreso ne-1 Baltrukoniu šeimoje, staiga mi-
žinojimą, pakvietimo ir negavo, į rus Elenos Baltrukonytės — 
LKF skyriaus valdyba maloniai Schneiderienės vyrui, pobūvis 

JONUI NAUJAVIČiUI 
3056 Payne Ave. 

reiškiame gilią padėką už mums suteiktą didelę 
piniginę pašalpą. 

Visada clSkingi 

Ono ir Stepas 
MATISEVIČIAI 

atšauktas. 

rungtynėse pasiro
dys Radwan ir Jack Kennedy. 

Bilietai pas Richmond Bro
thers, 736 Euclid Ave., ftTAin 
°967 ir Central Armory, PRos-
pect 4121. 

Kainos: Rezervuotos no $2.40 
ir $1.80. Įėjimas — $1.20. 

Durys atviros nuo 7:00 vai. 
vakaro. Pirmos rungtynės pra
sideda apie 8:30. 

RKO Keith's 105th 
Sausio 8-10 dd. "A Dange

rous Profession" su George Raft 

kviečia atstovus vistiek atsiųs
ti. Tikimasi, kad visos organi
zacijos šio reikalo svarbumą 
įvertins ir savo dalyvavimu pri-jSLA 136 KUOPOS SUSIRIN-:ir ®a"ies-

! sidės prie tinkamesnio ir iškil- KIMAS I ' —" 
jmingesnio Tautos šventės pami- { , . . . j LIETUVIŲ SALft 
nėjimo suorganizavimo. - L-. ^ sa"sl° ^ j išnuomojama 

ganizaciiu pasireiškimus. 
LKF Clevelando sk. 

Valdyba 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 8709 

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsu buto kambariui 

ŽEMOS KAINOS MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi.vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

y 

MES PERSIKĖLĖME J NAUJĄ VIETĄ 

THE SIMON^IGN COMPANY 
.> 

į Gyvuoįa jau virš 75 metu 
llRBĖJAi IR PIEŠĖJAI IŠKABŲ-SIGNS 

23071Prospect PRospeet 1816 
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J|AUGIAU TOKIŲ! 

Ilga m 6t ė DIRVOS skaitytoja 
Galkauskienė, gyv. 1325 E. 65 
nors pati ligos suvaržyta, tačiau 
per trumpą laiką surado net du 
naujus DIRVOS skaitytojus. Ji 
Naujų Metų proga sako: 

"Linkėčiau, kad visi dabar
tiniai DIRVOS skaitytojai bent 
tiek padarytų, kad nors po porą 
naujų skaitytoju surastų: tai 
būtu ir DIRVAI lengviau ir 
skaitytojams ji galėtų būti dar 
geresnė. Aš ir iš namų išeiti 
negalėdama, ir tai du naujus 
skaitytojus parūpinau, o svei
kiesiems tai turėtu bfiti daug 
lengviau. AŠ vis dėlto manau 
kad netrukus jums da%ir trečią 
atsiųsiu!" 

Nu^jįrdžiai dėkojame už gra
žią 

I 

T# 
m-
5-

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klube penktadienio vakarais 
gausite skanių bulvinių bly
nų, šviežios žuvies, prie to' 
visokių išsigėrimų. Klubo 
nariai prašomi dažniau prisi-
minti apie savo K1 ubą. 

Šį sekmadienį, sausio 8 dieną, 

Šiame pasitarime numatoma! va[an^ ̂  1 ^a" į koncertams, šokiams, vestu-
apsvarstyti šventės minėjimo i e^e' sa.u ]aiT,as uo"jvėms ir kitokiems parengi-
rograma ir suderinti atskiru or-i^°® RU.SI.ri,n. imas* , mams. Iš anksto kreipkitės pas 

j Susirinkime bus svarstoma; ^ Šimkūną, Liet ;uvių Klube, 
daug svarbių kuopos reikalų, jųj6835 Superior Ave. 
tarpe valdybos bei komisijų pra-
?iešimai ir valdybos tvirtinimas 
1950 metams. 

NAUJOSIOS PARAPIJOS I Nariai ir nargs kviečiami bft-
SUKAKTIS tinai dalyvauti. Ta proga kvie

čiami apsilankyti ir naujaku-
Naujoji Lietuvių Katalikų Pa- rja^ ̂ urie turės progos susi-

rapija vasario 19 diena rengia j pa^jnti su SLA veikimu. 
20 metų parapijos sukakties pa
minėjimą. Tą dieną įvyks ir 
didelis bankietas naujosios lie
tuvių parapijos bažnyčios sta
tybos naudai. Visos lietuviškos 
Clevelando organizacijos prašo
mos tą dieną jokių didesnių pa
rengimų nerengti ir gausiau at
silankyti į parapijos paminė
jimą. 

CLEVELANDO LIETUVIAI, 

paremkite tremtinių šeimą — 
padėkite surasti butą. 

* '  Gali būti trijų, keturių ar peh« 
kių kambarių. ^ 

Pranešti telefonu EN 1486 

LIETUVIŲ KLUBE 

dabar yra įrengtas puikus tele
vizijos priimtuvas. Nariai ir jų 
svečiai kviečią?pį apsilankyti Įp 
pasigėrėti. į 

W 
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1/ 

DRAUG01 kerespondentas iš Cleve 

lando tynė ir... primelavo 

Vienas DRAUGO korespon
dentas iš Clevelando, didžiuoda
masis katalikiškojo susivieni-
mo laimėjimais Clevelando nau
jakurių tarpe, šitaip rašo; 

"Reikia • nepamiršti ir td 
fakto, kad vietinis lietuvių 
laikraštis aiškiai pasisakė 
prieš lietuvių tremtinių verba
vimą į katalikiškąjį susivieni
jimą, laikydamas tai netole
rancija ir pan. Neturėdamas 
jokių ūkiškų argumentų, jis 
griebėsi politinių motyvų. Bet 
laikraščio teigimas, kad jo 
peršamoji SLA apdraudos or
ganizacija eina kartu ir su 
kraštutiniais kairiaisiais, var
gu kada nors tremtinių bus 
pozityviai įvertintas." 
Vietinis lietuvių laikraštis 

Clevelande yra DIRVA. Katali
kiškojo susivienijimo organiza
toriui Jankauskui čia darbą pra
dedant, DIRVOS 44 numeryje 
buvo Įdėtas to susivienijimo 
Oio apskrities pirmininko P. P. 

Muliolio atsišaukimas į tremti
nius, kuriame jis kvietė juos 
išklausyti organizatoriaus aiški
nimų. 

Organizatoriui darbą jau be
veik baigus, DIRVOS 48 nr. 
dar buvo straipsnis apie susi
vienijimus, kuriame ne tik ne
buvo pasisakymo prieš tremti
nių verbavimą į katalikiškąjį 
susivienijimą, bet priešingai, bu
vo pasakyta, kad tiems, kurie 
nori stoti į katalikiškos srovės 
kovotojų ar jos rėmėjų frontą, 
yra tinkamiausia vieta tifc LR-
KSA! 

Kad SLA eitų su kraštutiniais 
kairiaisiais — tai taip pat ko
respondento dvigubas melas, nes 
to nėra ir tą rašyti DIRVAI nei 
į galvą negalėjo ateiti. 

Pažiūrėsime, ar aukštai iSkfls 
to susivienijimo prestižas, ke
liamas šitokiais melais... O gal? 

Vis dėlto linkėtųmėm kores
pondentui tokiais atvejais ir 
DIRVĄ kiek atydžiau paskai
tyti. 

LAIŠKAS NAUJAKURIAMS 
Brangūs Naujakuriai, 

tikrai negaila, kad nevienas, 
o diduma mūsų, bėgiojom po vi
sokias įstaigas, stengėmės, kad 
tik mūsų broliai-sesės lietuviai, 
karo nuskriausti tautiečiai, ga
lėtų pas mus atvažiuoti. Lau
kėm, kada galėsime visi drauge 
pasidžiaugti, pasikalbėti. 

Mes, amerikiečiai, nors vistiek 
esam tikri lietuviai, galvojom, 
kaip sulauksim savųjų, gražiai 
priimsim, duosim, ką galėsim 
pradžiai, pavaišinsim. Taip di
duma ir padarėm. Bet, sako, 
ranka ranką mazgoja. Taip ir 
čia, nenuėjo niekas veltui, nes 
mes dabar kasdien jaučiame tą 
Jūsų širdingumą, tą dėkingumą 
ir džiaugsmą už mūsų pagalbą. 

Gruodžio 80 d. radijo valanda 
tiesiog sužavėjo mane. Net ne-
pagailėjot, dainas sudėjot ame
rikiečiams taip puikiai. Tas 
draugų pasikalbėjimas buvo 
toks gražus, pilnas komplimentų 
Amerikos lietuviams. Ačiū, pa
baiga 1949 metų tikrai daug 
džiaugsmo padarė ir sukėlė no
rą dar daugiau padėti mūsų 
tautiečiams. 

Tikrai jau, nevarginkit savęs 

tiek daug 1950 metais. Dabar 
tai, koks parengimas ar koncer
tas, ir visa garbė — pagirimas 
krinta seniesiems Amerikos lie
tuviams. 

Jau tikrai, brangieji, užtenka 
mus aukštinti, juk mes tokie 
pat, kaip ir Jūs, tos pačios Lie
tuvos žmonės, tos pačios dvasios. 

O jeigu manot, kad mes trokš
tam garbės žodžių, tai ne, jau 
matom ir taip, kiek dėkingumo 
mums rodot. Mes esam linksmi, 
kad Jums galėjom kuo nors pa
dėti, nes esat mdst| broliai ir 
seserys. 

Todėl nesijauskit, kad esat 
mums skolingi. Jūs tikrai atsi-
lyginot mums jausmingais žo
džiais iri širdingumu. 

Linkiu daug laimės šioj šaly. 
O kuriems dar nelengva gyventi, 
tikėkit — toliau tikrai bus ge
riau ! 

O kada Lietuva atgaus laisvę 
— grįšit atgal, o gal ir aš sykiu* 
nes Lietuva tikrai išauklėjo ga
bius, meilius žmones, kurie ne
pagaili doro žodžio ir kitam. 

Bravo! Ačiū dar kartą, nau
jakuriai, už Jūsų gerą širdį ir 
draugiškumą mums. 

Clevelando lietnv§ 

; , Ja vi f\g!svyi I l6l w a y.s 
. . ' < '»' • ' ' ''"'V 
b  ė imjp^qnt t o  t h  e 

' *'1 ' •; 'J -a, '' \ 

;rri ei n wjSip wdili ts . t or^ 

loota.;io*o fyfurė 

wit4v'"d - fėė.iinįg of 

sec u r it y and e rson a V 
independence! 

Severs always weleem* 

MEMIEI FEDERAL DEPOSIT MSBMNCE COINMTIM 

KĄ GALIMA ATLIKTI CLEVELANDO 
L I E T U V I Ų  B A N K E  

Čia galima ne tik pasidėti pinigus taupymo sąskaiton, 
ar pasiskolinti pinigų namams pirkti arba taisyti 

čia taip pat galima apmokėti ir sąskaitas už elektrą, 
gasą, telefoną ir kt. — Visiškai modernus patarnavimas. 

PASINAUDOKITE PROGA! 

Už santaupas, įdėtas iki 1950 metų sausio 10 dienos pa
lūkanų nuošimtis bus skaičiuojamas nuo sausio 1 dienos! 

Kiekviena atskira taupymo indėlių sąskaita iki $5.000,— 
yra apsaugota USA Federal Insurance Corporation, 

šeštadieniais atidarytą iki 1:00 valandos dieną 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Av«. HE. 2498 

LĄSNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta 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 BATTERIĘ8 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 
Namų adresas: 7204 Donald Ave. 

Telefonai: 
EN 3844 
MA 3359 
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