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M U S Ų 
VISUOMENĖJE 

Taryba rengiasi į 
Washingtoną 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomasis Komitetas, girdė
ti, planuoja šio mėnesio gale 
lankytis Washingtone svarbiais 
reikalais. 

Labai svarbu, yra šiuo metu 
užmegsti ryšius su kai kuriais 
naujais Rūmų ir Senato na
riais, užsienių politikos vado
vais, o taip pat padaryti viską, 
kad naujas Tremtinių Imigra
cijos Įstatymas nenuskriaustų 
mūsų tautiečių. 

Pasirengimai Vasario 16 
Daugumoje vietų jau rimtai 

ruošiasi Vasario 16-os paminė
jimui. Vienur tie paminėjimai 
numatomi vasario 13, kitur — 
vasario 20. , 
New Yorkas ir Chicaga toms 
dienoms numato turėti įžymius 
svečius iš Europos: New Yor
kas — VLIKo pirmininką M. 
Krupavičių, o Chicaga — Vyk
domosios Tarybos pirmininką 
V. Sidzikauską. 

Dauįj kur rengėjai pergyve
na tam tikrų svyravimų: kaip 
dabar daryti, kaip rengti ttios 
paminėjimus vieningai. 

Visi supranta, kad dabar, po 
susivienijimo Taryboje, jau ne
patogu bent Vasario 16 pami
nėjimus rengti vėl išsiskirsčius 
grupėmis. Bet anksčiau atski
rai veikusių grupių vadovai kai 
kur vieni neprisiverčia pasisiū
lyti, kiti neprisiverčia pasi
kviesti dalyvauti bendrame mi
rte j ime. 

Vis dėlto čia neturėtų pasi-
. kartoti pasaka apie gervę ir 
gandrą. Vasario 16-tą ypač gi
liai turėtų skambėti "Vardan 
tos Lietuvos vienybe težydi". 
*fad, vardan tos Lietuvos rei-
Išėtų vieniems neatidėlioti kvie
timo, kitiems nebijoti ir pasi
siūlyti, visiškai atmetant for
malumą, kas pirma bus pada
lyta — pakviesta ar pasisiū
lyta. 
Keista padėtis 

Clevelande Vasario 16 minė
jimui, jeigu rengiamasi, tai tuo 
tarpu kaip ir slaptai... čia yra 
Tarybos skyrius, bet kai kieno 
aiškinimu, tai tik "vienos para
pijos" skyrius. Ne tik su bet 
kokiomis "kitomis srovėmis" 
tuo tarpu jis kontakto nepa
laikąs, bet net ir su kita para
pija (lietuvių katalikų parapi
ja vadinama naująja parapi
ja maža ryšių turįs. 

Kai kas siūlo net steigti... ki
tą Tarybos skyrių Clevelande. 
get ar tai suderinama su pa-
jįiais Tarybos pagrindais, kuri 
juk yra, ar bent turi būti visų 
veikiančių srovių ir organizaci
jų junginy®? 

Lietuviško knygyno 
klausimas 

Išvilkus dar kartą į dienos 
šviesą lietuviško knygyno rei
kalingumą, girdėti, ta mintimi 
ypatingai domisi naujai atvyk-

. stantieji tautiečiai.-
Tikimasi, kad netrukus at

vyks į Ameriką keletas jau pa 
tyrusių tokiame darbe tremti 
nių, kurie taip pat domisi tokio 
knygyno ir net lietuviškos kny
gų leidyklos steigimu. 

Bet būtų gera, kad mintys 
ir sumanymai tuo reikalu kon
centruotųsi vienoje vietoje ir 
iš jų būtų atrinkti patys ge 
riausi sumanymai. Jeigu stai
ga tas darbas būtų pradėtas 
varyti iš karto keliose vietose 
kaip tai dažnai atsitinka nau
jam sumanymui iškilus, tai bū
tų pavojaus, kad visi tie suma
nymai greit sužlugtų, susidūrę 
su pirmais sunkumais, o tas vė 
ilgam laikui tokio sumanymo 
vykdymą galairifltų... 
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NAUJAS DP 

ĮSTATYMO 
IMIGRACIJOS 

PROJEKTAS 
Įsileis ir atbėgusius po karo ligi 1947 m. 

balandžio 21 d. 
Padidins skaičių ligi 400,000, bet panaikins pir
menybes Pabaltijo ir Rytinės Lenkijos tremti
niams. Ūkio darbininkams pirmenybė liks tik 

pageidavimas". 

PALENGVINIMAI DARBO - BUTO 
GARANTIJOMS? 

Visi šie pakeitimai pilnai ati
tinka reikalavimus, kuriuos kė
lė žydų spauda. Turint prieš 
akis faktus, kad ir ligi šiol, ka
da pradėjo veikti tariamai "an
tisemitiškas" įstatymas, dau
giau, kaip pusė atvažiuojančiu 

Laisvojoj pasaulio pusėj žinias 
galima patikrinti! 

Raudona antis pasikorė! 
Gruodžio 10 dieną mes tarp kitų dalykų' užsiminėm afrie 

komunistų laikraščiuose skelbiamą tūlo Molio pranešimą, kad!ju. Tada pas jį lankėsi lietuvių 
vienas iš lietuvių tremtinių, trejus metus gyvenęs stovykloje ir i atstovai ir jis, kaip ir kiti, vis 
graudžiais laiškais išprašęs iš amerikiečių lietuvių daug siuntinių, I sakydavo: "Lietuvos reikalu 
anglų karinio teismo nuteistas ir pakartas, kaip karo nusikaltėlis.' valdžios nusistatymas nepasi-

ŠIOJE ŠALYJE 
GENEROLAS MARSHALAS 

pasitraukė iš Valstybės Sekre
toriaus pareigų. Jis paskutiniu 
laiku sirgo, jam prieš Kalėdas 
buvo padaryta operacija. 

Į jo vietą paskirtas Dean 
Acheson, anksčiau buvęs Val
stybės Sekretoriaus pavaduoto-

Tas Molis nurodė ir to pakartojo tremtinio pavardę — Drazdaus-

Sausio 10 dieną Kongresui 
perduotas naujas DP imigraci
jos įstatymo projektas. 

Projektas yra parengtas pa
gal prezidento Trumano pa
skirtos Imigracijos Komisijos 
rekomendacijas. Senatui jį per
statė senatorius J. Hovard Mc-
Grath iš Rhode Island — De
mokratų Partijos pirmininkas 
— ir senatorius M. Neelv, de
mokratas iš West Virginijos, 
išrinktas vietoj republik o n o 
Chapman Revercomb, dabarti
nio įstatymo autoriaus... 

Senatorius McGrath pareiš
kė, kad įstatymas bus stengia
masi priimti greit. T'odėl ir 
projektas esąs paruoštas taip, 
kad... nereikėtų sukti galvos 
dėl kitų dalykų, kaip tik dėl pa
šalinimo iš dabartinio įstatymo 
tų suvaržymų, .kurie buvo "an
tisemitiški, antikatalikiški ir 
diskriminaciniai..." 

* # 

įleidžiamų skaičius patfMfita-
mas iki 400,000 

Čia, žinoma, geras pataisy
mas. Dar nepaskelbta, ar tas 
skaičius turės būti įleistas per 
dvejus metus, ar per ilgesnį 
laiką. ^ 

Jei DP įsileidimo laikas ne
bus pailgintas, o įsileidi m o 
greitumas pasiliks, kaip iki 
šiol buvo, tai ištikrųjų galės 
atvažiuoti gal tik kokia 40,000, 
vietoj 400,000. Juk liko jau 
mažiau kaip pusantrų metų. 

O laiką ilginti irgi maža 
prasmės, nes ištikrųjų tremti
nius reikia iš Vokietijos paim
ti kuo greičiausiai. Tad nuo ad
ministracijos pareis, ar bus ko
dą nauda iš skaičiaus padidi
nimo. 

* * 

Svarbiausias pakeitimas 
Gal jokių pakeitimų niekas 

nebūtų siūlęs, jeigu dabarti
niame įstatyme nebūtų nusta
tyta, kad imigruoti gali tik to
ki DP, kurie jau karo metu at
sidūrė tremtyje, būtent, buvo 
tremtinių stovyklose jau 1945 
metų gruodžio 22 dieną. 

Šitas apribojimas pal i e t ė 
daugelį žydų, kurie į -Vakarų 
Vokietiją atbėgo daug vėliau 
po karo. - » 

Dabar ir numatoma šitą ap
ribojimą pakeisti: galės atva-

tie, kurie tremtyje at 

aneksuoti". 
Ta pirmenybė buvo naudinga net kodėl atbėgo... 

iš Lietuvos, Latvijos, Estijos * * 
ir Rytinės Lenkijos kilusiems 
tremtiniams. ! 

buvo žydai, tai' be abejo vi- kas. 
j siems ne žydams rūpi, kaip gi j Mes tada sakėm, kai nežinom, buvo taip ar ne, bet patikrin-
| dabar bus... Jau spėjama, kadi sim. nes tas, kas vyksta riapus geležinės uždangos, galima pati-
I pirmutiniai iš to "m a i š o" j krinti. 
! stengsis išlysti kaip tik tie, Į Prieš pat išleidžiant šį DIRVOS numerį gavome tokį praneši-
.kurie paskutiniai į jį įlindo, tai mą: j 
yra tie, kurie atbėgo jau gero-j "šiandien galiu pnmčšti dar tik tieiį, kad Bimbos "pakar 
kai po karo ir dažnai neaišku tasis" Drazdauskas yra gyvas! 

keitė". 
Apie jį kalba, kad jis tada 

buvo vienas iš "apeasemento" 
šalininkų. Kokia jo politika bus 
dabar — netrukus pamatysime. 

j PASITRAUK# ii pareigų ir 
i Valstybės Sekretoriaus pava-

šitos pirmenybės priešinin
kai šaukė, kad tas nuostatas 
yra "antikatalikiškas"... Kei
sta, kad dėl to nesiskundė nei 
vienas katalikas. Daugiausia 
dėl šito "antikatalikišku m o" 
verkė žydų spauda. Tiesa, įsta
tymą antikatalikišku vadino ir 
pats Trumanas, kuris taip pat 
nėra katalikas. 

Dabar toji įstatymo vieta 
tiesiog numatoma išbraukti. 
Taip pat numatoma išbraukti 
ir ta vieta, kuri reikalauja, kad 
bent 309' įsileidžiamų tremti
nių būtų ūkininkai arba žemės 
ūkio darbininkai. Numatoma 
palikti tik bendrą pareiškimą, 
kad šita specialybė įskaitoma 
tarp kitų pirmenybes gaunan
čių specialybių. 

Naujas "screeningo" pagrindas 

jamasi įsileisti komunistų 
agentų. Tas reikalavimas ne
numatomas panaikinti, bet prie 
jo dar npmato pridėti ir toki 
reikalavimą, kad nebūtų įleis
tas nei vienas, kas praeityje 

duotoj as Lovett. Kongrese ir 
senate abiejų pasitraukimą ap
gailestauja. Achesono paskyri
m a s ,  s a k o ,  s u s i l a u k s  n e m a ž a  

,  . . .  ,  . . .  •  •  •  v  i  k r i t i k o s .  D a u g e l i s  p r i m e n a ,  k a d  nubaustas mirties bausme, tačiau apeliacmeje instancijoje buvo i. • x xr i 1 kaip tik Achesonui esant Val-

štai ištrauka iš oficialaus ž. Saksoiisljos apygardos pirmi
ninko gruodžio 30 dienos rašto: 

"Į Tamstos gruodžio 14 dienos raštą Watenstadto gyventojo 
Dabartinio įstatymo dvasia Drazdausko reikalu praneSu, kad jis anglų karo teismo buvo 

yra tokia, kad turi būti saugo-
' visai išteisintas. Vėliau jį išteisino ir vokiečių denacifikacijos 
teismas, šiuo laiku jis yra grįžęs į Watenstadto stovyklą." 

Tikiuosi, kad po kokios savaitės turėsiu daugiau informaci 
jų. Jei jos DIRVAI praverstų, palėčiau pasiųsti. 

Labai galimas daiktas, kad Drazdauską įskundė Bimbos ber 
nai Vokietijoje. Neoficialiai teko patirti, kad pirmoje instanci-

pridėio ranką prie persekioji-'J0-ie buvo nubaustas tik todėl, kad buvusi niekam tikusi gy-
mo kitų žmonių dėl rasės, reli
gijos ar tautybės. 

Reikalavimas visai teisingas, 
tik vėl svarbu, kaip jis bus 
v y k d o m a s .  T r e m t i n i ų  t a r p e  
vargiai ar yra toks, kuris bi
jotų tikrinimo šituo pagrindu. 
O jei ir būtų vienas kitas, ku
rio sąžinė ne visai rami, tai tas 
jau ir nebandys lysti į Ameri
ką. 

Bet yra baimės,- kad norm-
(Nukelta į 2-rą puslapį) 

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

SAUSIO 7 
"Hitleris buvo kūdikis, paly

ginus su Politbiuro genge, sie
kiančia užvaldyti pasaulį" — 
pasakė Hofman, Marshallo pla
no vykdytojas. 

Bullit sako, kad tik Ameri
kos vadovaujama ir kontroliuo
jama Kinijos armija galėtų su
laikyti komunistus nuo visos 
Azijos užvaldymo. Jis siūlo, 
kad Kongresas paskirtų 800 
milijonų dolerių šiems metams 
Kinijai padėti. 

žydai ir egiptiečiai jau nustojo 
muštis Negebe ir žada, pasi
traukę i pirmutines pozicijas, 
tartis dėl visiško mūšių sustab
dymo. 

Kai pasitraukė ligšiolinis 
Irako ministeris pirmininkas, 
daugelis tikisi, kad bus len
gviau prieiti prie taikos tarp 
žydų ir arabų. 

nyba. Ar čia buvo nemokšiškumas, ar bloga valia — nepavyko 
nustatyti. Būdinga ne tik tai, kad apeliacinė instancija jį visiš
kai išteisino, bet ir tai, kad jam nieko negalėjo prikišti ir vo
kiečių denacifikacijos teismas, kuris paprastai yra daug griež
tesnis už okupacinius teismus. Jei tas teismas būtų radęs sve
timšalio kūne dėmę. nebūtų jos nuslėpęs!" 

"P.S. Ar Drazdauskas rašė į USA graudžius laiškus ir ar j kyti prie valdžios darbo gabes-
daug gavo siuntinių — nežinau, bet taip tampomam ir "karia-1 nius žmones. 

stybės Sekretoriaus pavaduoto
ju Valstybės Departamente bu
vo privisę labai daug komunistų 
agentų. Bet-vis dėlto visi ma
no, kad senatas Achesonp pas
kyrimą patvirtins. 

PREZIDENTAS TRUMA
NAS kreipėsi į Kongresą, kad 
greičiau priimtų įstatymą pa
didinti aukštiesiems valdinin
kams algas. Tuo jis nori išlai-

Įstatymo projekte numatyta 
sekretoriams pakelti algas iš 
17.000 į 25,000 dolerių per me-

mam" žmogui, nekaltai aukai, galėtų ir Bimba koki pakietėlį 
pasiųsti..." 

Na? Tai kaip? 
Bimbos ir Co. tikslas buvo aiškus: žiūrėkite, koki ten žmo- j tus. Pačiam prezidentui taip 

nes — karo nusikaltėliai, juos net Britų karinis teismas karia! i pat numatyta pakelti algą iš 
Jūs jiems siunčiate siuntinius, — žiūrėkite, kas tuos siuntinius 75,000 į 100,000 dolerių peff 
gauna! 

Bet pakaruoklis kybo tik bimbinių laikraščių puslapiuose. 
Smirda... 

IŠ Londono praneša, kad iki 
pat mūšių sustojimo žydai bu 
vo įsiveržę į Egipto žemę. 

žiuoti ir tie, kurie tremtyje Taip pat praneša, kad gin-
sirado ne vėliau, kaip 1947 me- klai žydarns gabenam^s čeko-
4-., uoiQn,i*in 21 dieną. slovakuos. O cia, Newarke, N. tų balandžio 21 dieną 

* * 
"Antikatalikišku" suvaržymų 

panaikinimas 
Dabartiniame įstatyme yra 

numatyta, kad 40% įsileidžia
mų tremtinių turi būti paimta 
kilusių iš tų kraštų, kurie an
ksčiau buvo nepriklausomi, bet 

J., atrado penkis lėktuvus, pa
ruoštus slaptai siųsti arabams. 

• 

Italija pranešė USA valdžiai 
kad ji* sutinka prisidėti prie 
taip vadinamos šiaurės Atlan
to apsigynimo sutarties 

• 

Iš toliau žiūrintiems į Kiniją 

generolas Fai čung-Si atitrau
kė savo kariuomenę iš šiauri
nės Kinijos į Hankow, užleisda
mas pozicijas komunistams? 

šitas atsitikimas taip pat 
keistas, kain ir maršalo Li Či-
Sen paslaptingas pabėgimas iš 
Ho.ng-Kongo, kaip spėja, į ko
munistų valdomą Kinijos dalį. 

SAUSIO 8 
Britų Dominijų Komisaras 

rašo Bevinui, Anglijos užsienių 
reikalų ministeriui, kad nuolai
dumas prieš olandų veiksmus 
Indonezijoje bus išnaudotas ko
munistų propagandai visoje Azi-

'joje. Jis siūlo, kad ir Anglija 
būtų griežtesnė Indonezijos rei
kale. 

Sovietų ekonomistai susirin
ko ir svarsto, kas čia atsitiko, 
kad Amerikoje vis dar nėra de
presijos, kuri, pagal marksistų 
visas teorijas turėjo jau užeiti. 

Jie dabar teisinasi, kad jų 
pranašystė neįvyko dėl "karo 
histerijos", kuri išsiplatinusi 
Amerikoje. Sako, pasiruošimai 
karui' išgelbėjo Ameriką nuo 
depresijos, bet ji vis vien užei
sianti ne vėliau, kaip per 10 
metų nuo karo pabaigos, tai 
yra, mąž daug per 7 metus nuo 
dabar... 

SAUSIO 9 
Kinijos užsienių reikalų mi

nisteris pranešė USA, Anglijos, 
Prancūzijos ir Sovietų ambasa-

bė nori taikytis su komunistais. 
Jis drauge prašė keturis am
basadorius, kad jie tą žinią pra
neštų* į savo sostines ir iš ten 
sužinotų, ką dabar tie didieji 
kraštai galvoja apie Kiniją. 

Komunistai įėjo į Tientsino 
miestą ir netikėtai davė įsaky
mą savo kariuomenei sustab
dyti kovas. 

žydai pašovė penkis anglų 
žvalgybinius lėktuvus Sueso ka
nalo srityje. 

SAUSIO 10 
A n g l i j o s  v y r i a u s y b ę  š a d a  

kreiptis į Saugumo Tarybą su 
skundu prieš žydų valstybę už 
pašovimą lėktuvų. 

Izraelio vyriausybe iš savo 
pusės protestuoja prieš anglų 
kariuomenės išsikėlimą viename 
Transjordanijos uoste Raudono
joje jūroje, viaai arti prie Pa
lestinos. * 

• 

, žydai tvirtina, kad anglai per 
paskutinius penkis mėnesius nu
gabeno į Egiptą ginklų už 200 
milijonų dolerių. 

• ' 

Azijos stebėtojai patvirtina 
Britų Dominijų komisaro nuo 
monę, kad olandų "policijos žy
giai" Indonezijoje duoda palan 
kios medžiagos komunistų pro
pagandai. 

SAUSIO 11 
Amerikos valdžia patarė ang 

lams nesiskųsti ant žydų už 

metus, neskaitant kitų priedu 
išlaidoms, už kurias turi būti 
duodamos sąskaitos. Preziden
tas dėl savo algos nieko nepra-
šo. Jo algos padidinimą siūto 
demokratai atstovai. 

ATEINANČIŲ METŲ BIUD
ŽETAS prezidento Trumano yi* 

rėkite į tai, kaip į apgailėtiną 
atsitikimą ir tiek... 

Generolas Clay, Amerikos ka
r in i s  v i r š in inkas  Vokie t i jo je , !  .  
praneša, kad Vokietijoje atsar-1 pasiūlytas beveik 42 bi įjonų. 
giai pradeda atgyti kraštutinis J ^us5 ^laidų Jra

L.".UI^a 

nacionalistinis judėjimas. 
% 

^ ^Indonezijoje respublikos val
džios šalininkai dar priešinasi 
olandams. Kur pasitraukia, ten 
stengiasi palikti viską sunai
kinta. 

SAUSIO 12 

krašto ir tarptautiniams apsigy
nimo reikalams. Ne veltui tą 
biudžetą jau pavadino "šalto 
karo biudžetu". 

Išlaidoms padengti trūksta 
pinigų, todėl prezidentas siūlo 
pakelti mokesčius šešių bilijonu 
dolerių. Sako, taip gerai gy
venanti šalis negali palikti nf» 
subalansuoto biudžeto. Be to, 

žydai apskundė Saugumo prezidentas sako, kad gal ir datt-
a ... .l-.-i.__ reikės. O 1950-51 

metu biudžetas turėsiąs fe*ti 
Tarybai Angliją už taikos ar
dymą Artimuose Rytuose... 

yra "svetimos valstybės ^ar vįena jnįsl^ atsirado: kodėl, doriams, kad Kinijos vyriausy- lėktuvų pašovimą. Sako, žiū 

• l i fe  { J  •  • • '  

Amerika griežtai apkaltino 
Olandiją už taikos ardymą To
limuose Rytuose. Reikalauja, 
kad olandai atitrauktų iš Indo
nezijos savo kariuomenę ir 
tuojau perduotų suveren į n ę 
valdžią Amerikai! 

• 

Japonijoj numatoma, kad 
ateinančiuose rinkimuose ko
munistų partija gali turėti ne
mažų laimėjimų, nes jie varo 
labai gerai finansuotą propa
gandą ir jiems padeda komu
nistų laimėjimai Kinijoje. 

• 

Argentinoje prezidentas Pe 
ronas siūlo naują konstitucijos 
projektą. Jame numatyta, kad 
imigrantai per dvejus metus 
galės gauti Argentinos piliety
bę. Taip pat numatyta uždraus
ti komunistų partiją. 

dar didesnis. 

DA1HBIBIBKŲ tmil$ wgwii-
zacija, vadinama CIO, reikalau
ja, kad būtų sumažinti mokes
čiai nuo mažų ir vidutinių už
darbių — 6,500 milijonų ir akęk 
zo mokesčiai — 1,300 milijo
nų dolerių. Tuos mokesčius 
siūlo perkelti ant korporacijų 
ir didžiųjų uždarbių. 

• 

DIDELI KARO MANEVRAI 
ateinantį mėnesį rengiami At
lanto vakarinėje dalyje ir Ka
r ibų  jūros  s r i ty .  Manevra i  
truks nuo vasario 14 ligi, gal 
būt, balandžio 1. Dalyvaus 
Amerikos laivynas, sausumos 
kariuomenė ir Kanados kariuo
menė. Manevruose bus panau
doti apie 100 laivų ir tpie 86, 
000 karių. wy 

• =v Sii 
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D I R V A  

NAUJAS DP ĮSTATYMAS 
; (tęsinys nuo 1-mo puls.) 

fcfefeji padaryti satti "daugiau 
vietos Amerikoje" gali bandy
ti ir be pamato skųsti kitus, 
kad tie būtų atmesti, čia svar
bu, ar tokie įtarimai bus rim
tai tyrinėjami. Būtu labai nau-

se stovyklų net nėra. Todėl pir
menybė stovykloms būsian t i 
panaikinta. 

Be to, projekte numatyta 
dar keletas pakeitimų dėl tų, 
kurie pabėgo iš anapus "gele-

DetroitH Mich.9 Naujienos 

dingą, kad taisyklėse būtų nu- žinės uždangos" paskutiniu lai-
statyta: jeigu kas skundžia ku, tai yra, po 1947 metų ba-
DP, sakydamas, kad jis arbaįlandžio 21 dienos. 
komunistas, arba kitoks kitų j BALFo ir ALT vadovybės 
žmonių persekiotojas, tai kad turėtų dabar bendromis jėgo-
ir pats skundėjas negalėtų nie
kur iš ten išvažiuoti tol, kol 

Skundas nebus galutinai ir rim
tai patikrintas, o paaiškėjus 
skundo netikrumui, kad skun
dėjas atsakytų už prasimany
mą. 

jau yra buvę atsitikimų, kad 
į laivą lipantį žmogų kitas ap
skundė čia pat esančiam poli
cijos atstovui, o pats išplaukė. 
Paskui paaiškėjo, kad skundas 
buvo visai nepamatuotas, o 
žmogus buvo sulaikytas nuo 
tiek metų lauktos kelionės ir 
turėjo neapskaičiuojamų nuo
stolių. Tada policija kitu pana
šiu atsitikimu sulaikė nuo lai
vo ne tik skundžiamąjį, bet ir... 
skundėją. Po to toki piktos va
lios skundai išnyko. 

Yra ir gerų vietų naujame 
projekte 

HARTFORD, Conn. 
WORCESTERIO MENININ

KĖS DAINUOS IR VAIDINS 
SAUSIO 16 

mis rūpintis: 
1. kad įstatymo pakeitimas 

nenuskriaustų mūsų tautiečių; 
2. greičiau sužinoti, kiek pa

sidarys pasikeitimų formalu
muose, kovojant, kad jie pa
lengvintų, bet ne apsunkintų 
tremtinių parsikvietimą; 

3. dažnai ir tiksliai pranešti 
visuomenei, kas tuo reikalu 
daroma. 

O visuomenės pareiga tą rū
pinimąsi tinkamai paremti fi
nansiškai, kad paskui nereiktų 
visiems gailėtis, jog štai būtu
mėm galėję tą ir tą išsirūpinti, 
bet... nebuvo pinigų nuvažiuoti 
ar ką kitą atlikti. 

PEPUBLIKONAI ATSINAU 
JIN A, įvesdami į savo politikos 
komitetą paip pat ir "maišti
ninku" atstovus. "Maištinin-

Viena tokia gera vieta, tai (vra tiems, kurie rei-
panaikinimas "morgičių" ant kalavQ keisįj yigą partijos po-
kvotos. Pagal dabartini įstaty
mą kiekvienas tremtinys, gi
męs Lietuvoje, įskaitomas | 
Lietuvos kvotą būsimųjų metų 
sąskaiton. Dabar tik pusė Lie
tuvos kvotos gali būti naudo-
ma normalia imigracijos tvar
ka atvažiuojantiems, tai yi4a 
tik 193 per metus. Jeigu lietu
vių atvažiuotų apie 19,000, tai 
Lietuvos kvota tokia turėtų pa
silikti... per 100 metų: Ir taip 
ji nedidelė, tik 386 per metus. 
Naujame projekte šitą "skoli
nimą iš ateities" numato panai
kinti. Tada bent is kitų kraštų 
lietuviai galės kiek greičiau su
laukti eilės. 

Sekmadienį, sausio 16 d. 
2:30 vai. po pietų, Liet, Amer. 
Pil. Klubo auditorijoje, 227 
Lawrence Street, įvyks nepa 
prastas meniškas koncertas ir 
minstrelio komedijos vaidini
mas. šį menišką koncertą ir 
minstrelį rengia Tėvynės Mylė
tojų Draugijos 66-tasis skyrius. 

Kaip rengėjai, taip mūsų so
stinės lietuviai meno mėgėjai 
nekantriai laukia šio meniško 
koncerto ir komedijos vaidini
mo, pasirodymo Worcesterio ta
lentingųjų lietuvaičių meninin
kių, chorisčių, solisčių ir artis
čių, kurioms vadovauja Ja-
blonskaitė - Meškienė, žymi 
Worcesterio lietuvaitė muzikė. 

TMD skyrius prieš metus 
įkurtas, o jo nariai jau trečią 
koncertą rengia. 

Pereitą pavasarį TMD sky
riaus nariai partraukė iš New 
Yorko operates chorą koncer
tuoti Hartforde, o pereitos žie
mos sezone koncertavo garsieji 
Stulginskį} šeima - trys Stul-
ginskaitės jų brolis Edmontas 
ir jų tėvai, ši artistų šeima 
dažnai pasirodo mūsų scenoje. 

Kas gi tos Worcesterio me-
klausė manęs vie-

• PAMALDOS Už A.A. PREZ. 
ANTANĄ SMETONĄ 

Sausio 10-tą suėjo penkeri 
metai, kaip a.a. Lietuvos Res
publikos Prezidentas ^Antanas 
Smetona žuvo gaisro nelaimėje 
Clevelande. Minint šią liūdną 
sukaktį, Detroito Lietuvai Va
duoti Sąjungos skyrius yra už 
prašęs mišias už jo vėlę. Mišias 
atlaikys kun. I. F. Boreišis šį 
sekmadienį, sausio 16-tą, 11 
valandą švento Antano bažny
čioje. Visi detroitiečiai kvie
čiami dalyvauti. . 

Knygų Reikalu 
Rašo Pr. Lipienė 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS SUKAKTUVIŲ MINĖ

JIMAS 

Lietuvo Nepriklausomy b § s 
sukaktuvių paminėjimui rengti 
komisija darbuojasi, kad šiv 
metų paminėjimas būtų iškil
mingesnis, negu kada praeity
je. Paminėjimas bus laikomas 
vasario 13-tą, buv. lietuvių sa
lėje. Renkitės dalyvauti. 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS VA
KARIENĖ 

šv. Jurgio parapijos metinė 
vakarienė, kurią rengia parapi
jos rėmėjų' klubas, įvyks vasa 
rio 20-tą. Visas pelnas bus ski
riamas naujai bažnyčiai. Tikie-
tai galima iš anksto įsigyti pas 
klubo narius. 

GRAŽUS VAIDINIMAS 

Liet. Dukterų D-jos sureng
tas vaidinimas "Teta iš Ameri
kos" labai gražiai pavyko. Sve
tainė buvo pilna ir visi atsi
lankę turėjo progos gerai pasi
juokti, nes komedija buvo su
vaidinta kuo puikiausiai. 

Vaidino: Agatha Joy (Juod-
snukaitė), Cecilia Hawk i n s 
(Stankiutė), Monica Salasevi-
čienė, Cecilia Yunck, Antony 
Širvaitis, Joseph Tumas, John 
Vaitkus, Adam Salasevičius ir 
Kazimieras Daunys. 

Sufleravo ir vakarą vedė 
Liet.Dukterų dr-jos pirmin. P. 
Bandzienė. Po vaidinimo buvo 
šokiai, vaišės ir pasilinksmini
mas. Visa publika patenkinta 
vakaru. 

RADIJO KLUBO KONCER
TAS 

Jau beliko tiktai apie pus
trečios savaitės ligi tos ilgai 
lauktos dienos, sausio 30-tos, 
kada įvyks Amerikos Lietuvių 
Balso radijo klubo koncertas 
buvusioje lietuvių salėje. Pla-j knygų platinimu buvo rim
čiau bus pranešta ateinančią įai užsiėmęs šios šalies pilietis 
savaitę ir per radijo pusvalan
dį. 

Sakoma, lašas po lašo ir ak
menį prakala. Taip ir DIRVA: 
žodis po žodžio ir išjudina 
žmones susidomėti knygos rei
kalu. 

DIRVA pakartotinai sako. 
"Mums reikia lietuviško kny
gyno!" 

Aš irgi imu šia tema kalbėti 
nebe pirmą kartą. Jau prieš 
kelerius metus aš viešai skun
džiaus šią j a bėda. Bet tada 
dar nebuvo ši bėda tokia didelė. 
Tada mes galėjome lengvai kny
gų išsiršyti iš Lietuvos. Bet 
ir tai mums ne atrodė labai 
gerai. Deja, kaip Lietuvos ir 
Amerikos visuomenininkų suar
tėjimo klausimu, taip ir plates
niu lietuviškosios knygos pas
k l e i d i m u  š i o j e  š a l y j e  b u v o m  
pradėję pasekmingai dirbti tik 
prieš pat antrąjį pasaulinį ka-
rą. 

Praleidus visuomenininkus, su 
kuriais susipažinimo reikalu bu
vo pradėję rūpintis, berods, vien 
abiejų kontinentų tik moterys 

REMKIME BALF'Ą 
Aukokime pagal išgales tam 

LIETUVIAI JAUNAVBBSfAI 

litiką, nepavyko nugriauti se
natorių Taft iš Ohio, bet dabar 
vis dėlto net trys tų "maišti
ninkų ' atstovai pAimti į parti-1 j-jjj^jjikės ? 
jos politikos vadovybę. Jų tar-' kitas meno mėgėjas. Gerai, perei šeštadien|? sausio 8_ 
pe senatorius Ives is New Yor-jpasakysiu. Worcesterio meni-j ̂  Jurj?io bažnyčioj kun. 
ko* . v .. - ininkių choras ir solistes bei ar-j ̂  čižauskas suteikė moterys-

Kaip vienas is ženklų kad tist§8 yra nar6s garsiojo Lie-lt§g sakramentą jaUnai lietuviš-
republikonai bando krypti li- tuvaičių Moterų Klubo, aukle-įkai porelei _ Leo Tumelis ir 

tinės įvairių meno mokyklų ir j Fnmceg Qabris. Per ceremo-
surinktos iš įvaiiių chorų, dai- nįjas gražiai giedojo Estella 
navusios J. čižausko cliore,, Bukšaitis. Frances Gabris yra 
kompozitoriaus M. Petrausko,. ̂ uvugj racĮį0 choro narė ir pia-
Jono Dirvelio ir kituose cho- |nQ so]iste. Linkime jaunave-

Juozas Boley-Bulevičius, dabar 
profesoriaująs Jis, pamėgdžio
damas amerikiečių knygų klu
bus, siuntinėdavo kas mėnesi 
šios šalies lietuviams gražiai 

berališkumo" pusėn, yra sena
torių Taft, įves ir Flanders pa
ruoštas namų padauginimo įs
tatymo projektas. 

Tas projektas gana panašus 
į demokratų siūlomą, tik ne 
tiek toli siekia. Republikonai 
nesitiki, kad jų projektas bus 
priimtas, bet jie mano, kad lai-

Kita, dar svarbonf:, gvra p::-! mės kai kurių pakeitimų demo-
taisa numatoma j kratų projekte. Jie sako, kad 

dėl darbo ir bulo garantijų. > demokratų projektas žada per 
Iš tremtiniu dabar būsią rei- daug — to vis vien . nebus ga-

kalaujama tik tokių darbo ir 
buto „garantijų, kaip ir iš pa
prastu imigrantų. Tii supran
tama taip, kad nereikės nuro
dymų, kur ^lirbs, kiek atlygini
mo gaus ir kur gyvens bei kiek 

Įima padaryti, 
esas realesnis. 

Jų projektas 

ruose. šios talentingos lietuvai
tės sukūrė savo chorą Worces
terio Moterų (lietuvaičių) Klu
bo globoje ir atlieka svarbią ro
lę lietu višlso meno srityje. 

labdaringam tikslui, sušelpti paruoštus lietuviškų knygų kata-
mūsų broliams — sesėms lie-! logus, labai įdomiai papasako
tu viams, ištremtiems iš namų. I (jamas kai kurių knygų turi-
Aukokime drabužius, vaistus,? 

n,us> žinau iš io praeities, kad 
valgį ir pinigus. Detroite aukas lietuviškai knygai rinka spar-
siųskite šiuo adresu -.United Li- gjaj augo. 
thuanian Relief Fund, 174031 pereitais dvejais metais, kai 
Quincy Ave., Detroit 21, Mich.' turėjau gausų literatūros kieki 
Telefonas UN 2-3298. -rjv-| įgstaeiusi New York'o Tarptau

tinėj Moterų Parodoj, daugelio 

meniui, rašiau kitam, kol man 
buvo patarta kreiptis į DARBI
NINKO Redakciją. Toji man 
atsiuntė turimų parduoti kny
gų sąrašą, kuriame tebuvo su
žymėtos vien grynai religinio 
turinio knygos. Pakartotinai 
vėl paklausiau, ar jie neturį 
KUR BAKŪŽĖ SAMANOTA? 
Po savaitės gavau atsakymą, 
kad taip, jie turį, tegu aš nu-
siuncianti jiems $1.50 ir jie 
man prisiusią prašomą knygą. 
Taip klydinėdama visgi ją ga
vau. Bet kiek žmonių gali tu
rėti kantrybės taip užsispyrę 
ieškoti lietuviškos knygos? Pri
sipažinsiu, kad ir aš retai taip 
"aukojuos", nors kiekviena lie
tuviška knyga, atsiradusia mano 
name, didžiuojuos. 

Kitas dalykas, jei kas mums 
pasiūlytų knygą. Parašyti če-
kutį neima daug laiko. O dabar 
dar tiek daug žmonių atvyk
stant iš Europos, kurie tiesiog 
jaučia sielos badą čia, — lie
tuviškai knygai durys atdarosį 
tuviškai knygai durys atdaros 
į daugelį namų. Tik tegul kuo 
greičiau žodis stojasi kūnu, te
gu tik kuo greičiau mes išvys
tame knygų sąrašus ir įstaigos 
vardą, kuri apsiima jas parda
vinėti. 

TABOR FARM, Mich. 

džiams ilgų metų laimingo ve
dybinio gyvenimo. 

RADIJO KLUBO VAJUS 
PRASIDĖJO 

Koncerto repertuaras 
įvairus 

Gerb. Jablonskaitė 

buvau klausinėjama kokia, gir
di, bendrovė tas knygas yra iš-

( stačiusi ir koks jos adresas. Ir 
Garsiojoj J.J. Bachuno Ta- kaip labai gaila būdavo, kad 

bor Farmoj gyvenimas Kalėdų negalėdavou nurodyti nei tokios 
m e t u  b u v o  l a b a i  p a s i k e i t ę s .  J o - ' b e n d r o v ė s ,  n e i  j o k i o  a t s k i r o  
j e gyveno per šventes tik pa-' žmogaus kuris užsiimtų knygų 
ties didžiojo lietuvių tremtinių | ir mūsų tautinių dirbinių pla-
globėjo pastangomis sukvies
tieji iš» Europos tremtiniai. Ta 
bor Farmos senieji gyventojai 

tinimu. 
Savo keliu daugelis ir trem

tiniu yr?. mane prašę prisiųsti 

PITTSBURGH 

Naujai prisirašė prie radijo 
j klubo Edward ir Anne Salas. 
j  Atnaujino dalyvavimą Peter ir 

. 16" Matilda Bartnįk, Mariona Ze-jtos gyv .... 
nė, chorvede ir muzike, senai j a m i k i s  ir Alex į r  Antanina atvykusios iš Europos, ir v i e -  i r  j iems nieko teigiamo'negalė 
veikia meno srityje forces e- Balkug> Rurie nor6tumėt dau-jnas kitas viengungis. Farmcs' jau atsakyti, o prisipažinti, kad 
no kolonijoje. Gabi n P 1 

gjau informacijų apie prisira-, gefas Kūčių dieną aplankė vi-^Amerikos lietuviai tokiais da-
entuziastiskos nuo ai os , šymą, kreipkitės prie asmenų, • sus "naujakurius", savo įkur- lvkais dar neužsiima, buvo tie-
monminkpa hlinasl. SUOrffaniZa- , . 1 » -J.: : I .. . ' , 

ir šeimininkai buvo "išgaravę", i jiems adresus tokių lietuviškų 
Tabor Farmoj e dabar nuola- įstaigų, kurioms jie galėtu pa-

;ena dvi lietuvių šeimos, Į siūlyti savo dirbinių. ^ Aišku, 

KAS platina Dirvą — tas 
platina anšvietą. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
K.ūur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
au nistracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos ( 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums ui 
i c atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

DIRVA 
" Cleveland B, 6hio. 

kambarių turės. Gavantuoiojas! j.,U'K!A SVEIKATOS NETE-I meMnMk«> būdas), suotganm^ ̂  varda! pažymčti perei-j dintus jmigrantus. Lankė *kiip sioĮr nesmagu. 
tik turi pažadėti, Kad bute* ir|KKSIEMS ANGLIAKASIAMS!v0 Worcesterio Uet uvaicigi cno- tos savaitgs DIRVOS Detroito jis pats sako su savo „GeneJ DIRVOS tvirtinimas, kad 
darbas jam bus surast.... PAŠALPOS PADIDINIMO ! prlf 3? .f . ,,ti' žini<J skyriuje. rolu", malonia ponia Bachu-'mums būtinai reikia lietuviško 

Bet dar ne visai aiški:. ; i ; muzikes, kurios sėkmingai ve - i v' ąenu ..„inratusiu 
nereiškia sugrįžimo prie affi-i Pennsylvąnijos Įstatymai nu- į ]cia meno srityje Mass. valsti-
davitu su visais ju formalu-j n,r'f.0' ang^a^usl:u susirgę 
majst * vadinamu angliaku.-iu dusu'.iu 

Naujo projekto .siūlyt .j:.! r-a-; (m*nei® asthma) r: \isiškai 
ko, kad dabartinis Įstatymas j lie'je^a^ dirbti, turi gauti pa-
DP imigrantams st£to didės- Į ha]l:)0S P° per 2i)0 savaičių, 
nius reikalavimus, negu pa-į*ai ''ei nePilniH ket'.enus 
p r a s t i e m s .  S a k o ,  k a d  t a i p  n e t ? i - i  

ri būti. Savaime suprantama, kad ir 
šis pakeitimas vįi sudaiy^į gaunant šią pašalpą, sergan-

niene. Įteikė naujakuriams do-į knygyno, turi visų susipratusių 
A.A. PATRICIA W AICHKA , van^ — vaikams žaislu ir Ka- lietuviu pritarimo. Ir bent šiuo 

visą revoliuciją DP atsikvieti-
mo darbe. Reikia tikėti*, kad 
ligšioline tvarka padaryn raš
tai nereikės keisti. Jeigu ne
reikės, tai galima tikėtis, kad 
ateity čia bus taikomi tik pa
lengvinimai, ne nauji apsunki
nimai, tai yra, užteks papras
to pažadėjimo, kad atvažiavęs 
bus aprūpintas butu ir darbu. 

Bus nebesvarbu, ar gyvena sto
vykloje, ar ne 

i 

Pakeitimo autoriai sako, kad 
tremtiniams apsigyve n t i ne 
stovyklose ne tik nebuvo drau
džiama, bet kai kur net buvo 
raginami apsigyventi privačiai, 
užtikrinant, kad jie del to ne
nukentės. O kai kuriose vieto-

čiam žmogui sunku pragyventi. 
Bet 200 savaičių praeina, o jlga 
nepraeina. Ką žmogui daryti, 
jeigu liga jį užklupo, kol Ne
suspėjo susitaupyti senatvei? 
O tos ligos priežastis — toks 
darbas. 

Todėl reikalauja, kad ta pa
šalpa tokiems ligoniams būtų' 
padidinta ir prailginta. Pasku
tiniu metu girdėti, kad, nors 
rinkimus ir laimėjo daugumas 
tų, kurie ligi šiol buvo priešin
gi tam padidinimui, vis dėlto 
bus nusileista ir tokių ligonių 
aprūpinimas bus pagerint a s. 
Nežinia, ar tai kokia šventa 
dvasia pradeda juos apšviesti, 
ar baimė ^teinančius rinkimus 
pralaimėti... 

]1000l00<0t0l0>l0t00jcitl0tl01>0)0000m0tl0il0)ci)lt 

Žurnalas 

NAUJIEMS 
Geriausias 

L I E T U V I U  
Paveiksluotas ^ 32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Initaigfos Gegužio 15, 1938. 

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

Tas nartraukti į! Patricia Waichka, 64 m., gy-'lėdų Senelio dovanas - "pančia-; laiku, bent laikinai, mano nuo 
H -tforda j venusi 2553 Central Ave., mirė kas", pilnas įvairiausių saldai-' muone, pati DIRVA turi tuoiau 

koncerto repertuaras su- sausio 6-tą. Liko vyras Jonas, nių, trimitų, suaugusiems ska- imtis tai įgyvendinti. Is DIR-
c-riaria Khni gražiu skambių! sūnus Edward,i duktė Madeline relių geriausio Amerikos šilko VOS pastogės jau daug knygų 
dainų įvairiu kompozitorių, o Kempo. trys Į,eserys Josephi- ir kt. 
prie koncertinės programos ne Sakai, Anna Dranginis ir j  J.J. Bachunaą įkurdindamas 
rungtas ir minstrel komedijos! Mary Soroka ir vienas anūkas.'savo "naujakurius", aprūpino 

aidinimas kuriame dalyvaują| Palaidota sausio 10-tą, šv. Kry- darbo rūbais, kait tai: keliom 
lietuviškos "iuodukės", jumo- žiaus (Holy Cross) kapinėse. ! kelnėm, švarkais, šiltom koji- . 

šeima nuoširdžiai dėkoja vi- nėm, odiniais batais, odiniais galima pasamdyti tokiam ar-
siems už parodytą užuojautą, švarkais, žodžiu, visa apranga' žmogaus, tai gal iš vie mių 

4 lietuviškos "juodukės 
ristės - komikės. Taipgi daly
vauja žymios solistės, dueti-
stės ir ansambliai. 

JURISTŲ FIRMA 

Mūsų jaunas adv. F. Man-
čiūnas pradėjo savo pareigas 
valstijos senate ir kartu savo 
politinę karjerą. Senatorius 
Mančiūnas pavyzdingas lietu
vis. Pastaruoju laiku p. Man
čiūnas įkūrė juristų firmą ir 
atidarė naują raštinę Unity 
Buildings, 68 Pratt Str., mūsų 
sostinės centre kartu su kitais 
advokatais: William Zeman ir 
Cooper. Linkime mūsų jaunam 
juristui sėkmės. 

PRELATO J. AMBOTO 
SUKAKTIS 

Vietos klebono prelato Jono 
Amboto 80 metų sukaktis bus 
šauniai paminėta jo garbei ren
giamame bankiete sausio 23 d. 
Vietos parapijiečiai ir draugijų 
bei klūbų vadai sudarė bankie-
to rengimo kabinetą. Tikisi,' 
kad bus daug svečių iš kitų 
miestų šios sukakties bankieto 
proga pagerbti senelį prelatą 
Joną Ambotą. "D" Rep.X. 

yra išvydusios pasaulį. Ji nuo
lat skelbia joje gaunamas kny-
gas. . 

Kodėl nepraplėsti to darbo? 
Jei bent šiuo laiku būtų ne-

Skelbimai Dirvoje 
Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarį, 
ar parduoti kokius daiktus 
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje. 
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki 
pietų trečiadieniais. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir aipielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

SERVICE 
WHEEL ALIGNING 

ON ALL CARS 
By Experts Who Really Know Ntwf I 

TIME PAYMENTS 

YEACER 
RAYBESTOS 

6615 CARNEGIE AVE. 
Phone ENdicott 9182 

SP f CI AUST S SINCt 1930 

ir tik už... ačiu! 
Atšventę dalį švenčių su sa

vo naujaisiais gyventojais, Ta-
! bor Farmos savininkai Bachu-
I nai išvyko į Chicagą. Farmos 
I šefo brolis Valteris Bachunas 
j išvyko "pasižmonėti" po pla-
j tų jį Dėdės Samo žemyną. An-
I tras brolis Aleksas su žmona, 
Į dukra ir sūnumi prieš pat Ka-
j lėdas išvyko į Kanadą ir Ame-
I rikos gražesnes apylinkes. Čia 
i irgi tenka tai šeimai pasakyti 
komplimentą, kad ponia Alek-

Cleveland'o inteligentų j u "lais
vu" nuo darbo laiku sutiktų kas 
patalkininkauti. Tai tardama, 
turiu tnintyje — atlikti gautus 
užsakymus — pasiųsti knygų, 
žinoma, mūsų rašytojai iš čia 
ir iš Europos turėtų šią įstaigą 
aprūpinti knygomis. 

šiuo momentu aš paėi rfifrf* 
nuos kur gauti vaikams litera
tūros. Kai kurie lietuvai vai-
tūros. Kaį kurie lietuviai vai-
nėlio. Bet aš netu '' ":eko par
duoti. O kuo geresniu mes ga-

Vytatltas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
8029 Manila Detroit 13, Mich. 

sienė išvykdama naujuos i u sl lėtume apdovanoti lietuvius nas-
1 laičius, jei ne jiems pritaikyta 
lietuviška knyga? 

Turime rašytoją Stepfc Z®* 
baršką. Jo knygos labai mė
giamos. Turiu jų tik tiek, kiek 
pats autorius man yra padova
nojęs. Iš kur gauti jų daugiau? 

imigrantus vaikučius apdova
nojo gražiais žaislais. 

Naujuosius Metus švęsti Ta
bor Farmos "bosas" buvo iš
vykęs pas savo artimuosius. 
Farmoj e likę naujakuriai ne
nuobodžiavo. Jaukiai praleido 
laiką savo šeimose, aprūpinti Turime rašytoją Antaną Vai 

J. Žemantauskai 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenat 

Waterbury, Conn. 

pačių Farmos savininkų puikiu 
skanių maistu, įvairiais vai
siais ir net., lengvais gėrimais. 

Naujakuriai dėkingi savo 
dosniems šeimininkams poniai 
ir ponui Bachunams, o taip pat 
ir Dėdės-Samo žemei. 

čiulaitį —r kur jo knygos su
krautos? ' / t 

Minint pri
mena. kaip aš ieškojau jo kny
gos KUR BAKŪŽĖ SAMANO
TA. (Kad tokia knyga išleista, 
buvau skaičiusi tremtinių lair 

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

M A R G U T I S  
0755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

Vincent B. Archis 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

LOS ANGELES, GALIP. 

331 So. Rampart Blvd. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
' NEWARK 6, N. J. 

Vainis Dainoras ( kraščiUOse). Rašiau vienam ai* 

Petras 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union> Street 

AMSTERDAM, N. Y. 
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Tarp Nemuno ir Reino 
Gyvenimojsukurta apysaka 

II. SUGRĮŽIMO BELAUKIANT 

3. Sugrįžimas 
(Tęsinys iš pereito rir.) 

Rytas buvo tikrai gražus*: skaisti saule iš 
anksto jau šildė msūų širdis. Jau. buvo praėju
sios penkios valandos, kai buvo prasidėjęs vo-
kiečiu-rusų karas, o mes vis dar nieko nežinojo
me apie ji ir vis dar rimti, susimąstę ir su ne
pasitikėjimu ruošėmės tolimesnėn kelionėn. Su
sirikiavome po keturis ir su savo nedideliais ry
šulėliais leidomės nuo kalno žemyn miestan. 

Bet vidurkelyje mūsų palydovas prašneki
na ir klausia, k'o mes tokie rūstūs ir tokie su
simąstę šiandien. 

— Juk šiandien —• trečią valandą — jau 
prasidėjo Vokietijos karas su Rusija, — jis ra
miu tonu mums praneša. 

— Tikrai? — visu choru klausiame ir kai 
jii dar kartą patvirtino, kad tikrai jau šiandien 
prasidėjo karas, mūsų kepurės ėmė skraidyti ore, 
ir visi suklegome lyg žąsų būrys. Atsirado kal
bos, džiaugsmo ir. .. svajonių. Pagreitėjo mū
sų žingsniai, kraujas ėmė smarkiau tekėti ir iš 
karto pasikeitėme kūnu ir dvasia. 

Sušokome į tramvajų ir nesibaigiančiomis 
kalbomis keliavome į geležinkelio stotį. Vokie
čiai — kaip jiems įprasta — pasikrovę kuprines, 
trumpomis tyroliškomis kelnėmis, lazdomis ir 
plunksnotomis kepurėmis keliavo drauge su 
mumis 'Ausflugui' (šventadieniui) praleisti. Ke
liavo, lyg nieko nebūtų girdėję, kad šiandien jau 
prasidėjo naujas karas. Negalėjome suprasti, 
kodėl jie tokie ramūs ir šį sekmadienį sutinka 
panašiai, kaip ir visus kitus. 

Atvykę prie geležinkelio stoties, pamatėme 
tą patį vaizdą: vokiečiai pavieniai ir su šeimo
mis ramiai sau keliavo j užmiestį šventadienio 
poilsiui... Vienas-kitas iš mūsų net garsiai su
abejojo, ar tikrai jau yra prasidėjęs karas, nes 
jei tikrai karas, tai kaip suprasti tą vokiečių 
nuostabų ramumą ir net nesidomėjimą. 

Belaukdami traukinio, suėjome į laukiamą
ją salę. čia pilnu balsu griežė radijo karinius 
maršus ir kartojo Goebbelso kalbą. Dabar ne
bebuvo jokių abejonių, kad jau tikrai karas pra
sidėjo. Vokiečiai klausėsi Goebbelso kalbos su 
dideliu rimtumu, vieni pasirėmę prie sienų, kiti 
susėdę prie stalų ir panėrę savo galvas tarp ran
kų. O mes gi linksmais veidais, patenkinti ir 
laimingi, kaip niekados, užėmėme didelį stalą, 
užsisakėme alaus ir klausydami radijo žinių, su 
džiaugsmu svajojome apie pirmuosius mūsų su
grįžimo žingsnius Lietuvos žemėje. 

Klek palaukę stotyje, sulipome į paprastą 
keleivinį traukinį, kurs mus vežė prie sienos. 
Traukinys buvo pilnas keleivių ir ūjo iš Berly
no. Jis iš Berlyno išėjo dar prieš karo pradžią... 
birželio 21 dieną vakare. Birželio 22 d trečią 
valandą naktį prasidėjo vokiečių kariuomenės 
žygiavimas... Ir tik kelionėje kai kurie kelei
viai sužinojo, kad jau Vokietija kariauja su Ru
sija. .. Musų kajutėje išsišnekome su keleiviais 
vokiečiais. Jų šeima su keliais vaikais važiavo 
atostogų... kaž kur netoli Klaipėdos. Mes tu
rėjome didelio malonumo jiems pranešti, kad jie 
važiuoja į pavojingą zoną... Vokietis išpūtė 
akis ir su nusistebėjimu paklausė: Kodėl? 

— Gi juk šią naktį prasidėjo karas m ru
sais.. . paaiškinome jam. 

~ Kegalimas daiktas.' Vakar vakare man 
stotyje pardavė pilietus, ir jie žinojo kur aš va
žiuoju. Kitaip — jie būtų man bilietų neparda
vę... — kiek pasikarščiuodamas kalbėjo vokie
tis, o jo žmona mušo rankom sau per šlaunis, 
beviltiškai kartodama, kas toliau daryti. 

Matėme, kad vokietis išgąsdintas žinių apie 
karą, vis dar nenori tikėti, kad tikrai jau yra 
karas prasidėjęs. Pakvietėme mus lydėjusį ka
rininką, ir kai jis patvirtino tą žinią, tada vokie
tis ėmė tvarkytis čemodanus ir pirmoje susto
jimo vietoje išlipo su žmona ir vaikais, kad grį
žtų į Berlyną. Tuo tarpu vis keikėsi, kam jam 
vakar, perkant bilietus, niekas nepasakė, kad už 
kelių valandų prasidės karas... 

Mes išlipome Tilžėje. Tuoj pat buvome nu
vesti į kareivines ir paskirstyti prie kariuomenės 
dalinių. Mes dviese su Jonynu patekome prie 
užpakalinių ryšių kuopos. Gavome paprasto ka
reivio uniformas, bet jokių ženklų. Kuopos va
das paaiškino, kad uniforma būtinai reikalinga, 
nes jei civiliniais rūbais pateksime į nelaisvę, »tai 
mus sušaudys... kaip nesilankančius tarptauti
nių karo taisyklių. 

Jokių uždavinių mums nedavė. Įsakė pasi
likti visą laiką kareivinių rajone; nurodė, kur ir 
kaip gausime maistą, kur miegosime ir kas bus 
mūsų viršininkas. 

Bet jau tą pačią dieną turėjome nesusipra
timų ... Mat, dar nebuvome susigyvenę su ka
riška drausme, o uniformoje be ženklų nesi jau
tėme, kad privalome kariškos drausmės laikytis. 
Kareivinių rajone, sutikę puskarininkius, nesvei
kinome jų. yi#ao puskarininkio buvome sulai" 

B. % TbitimaJtU 

kyti, apkolioti ir nuvesti pas budintį karininką. 
Čia teko aiškintis, kas esame ir ką veikiame ka
reivinių rajone. Aiškinome, kad mūsų suprati
mu mes nepriklausome kariuomenei, neturime 
jokių kariškų ženklų ir esame ypatingoj laikinoj 
padėtyje. , 

Buvome paleisti be bausmės... bet greitai 
buvo mums pranešta, kad turime laikytis kariš
kos drausmės. Vadinasi, turėjome jaustis pa
prastais kareiviais... Man nepatiko toks "paže
minimas" ir trumpai raštu išdėsčiau kuopos va
dui, kokiu tikslu mes čia esame patekę ir, jei 
jau nori, kad mes laikytumėmes kariškai, tai 
privalo mums duoti ir tinkamą kariškio padėti. 

Nurodžiau, kad mūsų tarpe yra buvusių ka
rininkų — ir net aukštų karininkų — ir dabar 
jiė visi įvilkti į paprasto kareivio uniformas. Iš
didžiai išdėsčiau, kad ir aš pats esu "atsargos 
karininkas", ir paprasto kareivio uniformoje aš 
negaliu vis tiek jaustis, kaip paprastas karei
vis ... 

Mums, žinoma, rūpėjo ne laipsnis, o klausi
mas, ar karinė administracija nepanorės mus pa
naudoti "juodiems darbams", mus laikydama 
"keistais" kareiviais. 

Nors Škirpa buvo susitaręs, ką mes veiksi
me prie kariuomenės ir kaip būsime vertinami, 
bet mums susidarė įspūdis, kad mūsų viršininkai 
ne daug ką apie tuos susitarimus žino. Ypač 
mūsų viršininkams buvo nesuprantama, kaip 
mus priskyrė vertėjo pareigoms, jei kai kurie 
iš mūsų net vokiškai gerai nesuprato. 

Laiškas mano nuėjo, o mes taip ir likome 
kareiviais. Tik kai kurie iš mūsų gavo karinin
kų (Sonderfuehrerių) uniformas. Nusispiovė-
me į visa tai ir nusistatėme laikytis paprasto 
kareivio drausmės. 

Mūsų visų noras buvo kuo greičiau vykti 
Lietuvon. Mėginome sužinoti, kada mūsų dali
nys ruošiasi iškeliauti... Bet aiškaus ir tikro 
atsakymo neturėjome. Gal rytoj, gal poryt... 
gal dar vėliau, — taip maždaug mums atsakinė
jo mūsų viršininkai. Kai mus išskirstė po kuo
pas, tai mažai begalėjome ir susitikti. Kai ku
rių draugų niekad nebeteko pamatyti... 

Birželio 23 d. pasikvietė mus su Jonynu mū
sų kuopos vadas ir mums su tam tikru malonu
mu pranešė, kad iš Kauno radijo ką tik buvo pa
skelbta išlaisvintos Lietuvos nauja vyriausybė 
su ministru pirmininku Kaziu Škirpa. Paklau
sė, ar mes pažįstame mūsų naująjį ministrą pir
mininką. žinoma, pasididžiuodami atsakėme, 
kad ne tik pažįstame, bet ir jaučiamės esą jo 
bendradarbiai... Buvome nustebinti tokiu pa
lankumu Lietuvos laisvei, o kai jis mums pa
spaudė rankas, lyg tuo norėdamas mus pasvei
kinti, kaip laisvos Lietuvos piliečius, mes tikrai 
nuoširdžiai jam padėkojome ir palinkėjome per
galės. .. 

Birželio 24 dienos rytą ir mūsų dalinys pa
sijudino iš kareivinių. Bet atvykus prie pat sie
nos, sustojo kaime, esančiame Vokietijos pusė
je".' "Tegul juos perkūnas trenkia, kaip lėtai 
jie žygiuoja", nervinomės su Jonynu • ir beveik 
galvojome palikti: kariuomenę ir eiti pėsti. 

Visas 24 valandas prastovėjome tame kai
me, ir niekas negalėjo mums pasakyti, kada gi 
mes judėsime toliau. Tik vėlai naktį, staiga bu
vo duotas įsakymas keltis toliau. Ir birželio 26 
dieną atvykome ir sustojome VILKAVIŠKYJE. 
Taigi po metų klajonės vėl sugrįžau | namus. 

(Bus daugiau) 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
• Lietuvos keliu — įvairus pasis* 

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

• Lietuviškas albumas — gražus 
paveikslai iš Lietuvos su paaiš
kinimais lietuviškai ir angliš
kai. Kaina $1.00 

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

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

• Likimo keliu — Alės Rutos-Na-
kaitės 13 apsakymėlių — 140 
puslapių. Kaina 80c 

• Lietuvos Vyti* gražiai paga
mintas Lietuvos herbas. Kaina 50c 

• Lietuvos Žemėlapis — kur pažy
mėti visi Lietuvos miesteliai. 

Raina 50c 

Pažiūrėkime ir pagalvokime! 
Ką rodo tie paveikslai iš tremtinių gyvenimo 

Šiandien leidžiame kalbi t i 
tik paveikslams. , 

štai dešinėje ii viršaus — 
būrelis vaikučių su savo moky
tojomis šoka, linksminasi. 

Kas jie toki? Tai lietuvių 
tremtinių vaikai Vokietijoje, 
Garmisch kareivinėse, Alpių 
kalnuose. 

Linksmas gyvenimas atrodo, 
ar ne tiesa? Taip... Vaikai šo
ka... 

Linksminasi kartais ir su
augę, net ir tenai. Juk ir liū
dniausiose -aplinkybėse žmogus 
kartais nusišypso. Tai laimė, 
jeigu taip dar gali! 

Įsižiūrėkime į tas sienas, 
prie kurių jie šoka. Tai yra 

mą kartą buvo suorganizuota 
dar prieš Klaipėdos krašto pri
jungimą prie Lietuvos. Anoji 
Taryba stovėjo Klaipėdos kraš
to sukilimo priešakyje tada, kai 
b u v o  i š k o v o t a s  p r i s i j u n g  r m a s  
prie Lietuvos. Iš anos Tary
bos čia yra išlikęs tik vienas 
asmuo — pirmininkas Erdmo-
nas Simonaitis, kurį matome 
paveikslo vidury. 

Lietuvos laikais jis yra bu
vęs Klaipėdos krašto direkto
rijos pirmininku ir buvo Klai
pėdoje žinomas veikėjas. Kaip 
tokį, vokiečiai jį įgrūdo į kon
centracijos stovyklą ir tik nuo
stabiu būdu jis išliko gyvas. 
Daugelis kitų klaipėdiškių* lie-

n 
i 

viena iš geriausių stovyklų. 
Langai geiežimis užkaustyti, 
maži, kaip kalėjimo, sienos ap
daužytos. Kareivinės. Keletas 
namų. Juose gyvena tūkstantis 
lietuvių. 

Tūkstantis gyventojų! Lietu
voje 1,000 gyventojų tai jau 
visas miestelis. O Amerikoj — 
kiek namų užima 1,000 gyven
tojų, jeigu viena šeimyna pa
prastai užima butą iš kelių 
kambarių, arba kartais ir visą 
namą? Tūkstančiui reikia b^nt 
šimto ar daugiau namų. 

Tenai 1,000 gyventojų telpa 
šituose keliuose namuose, šei
mos su vaikais gyvena, kaip 
kareiviai... viename kambaryje, 
lovos po kelius aukštus... 

Kaip kareiviai?... Jei taip bū
tų, tai dar nieko. Kareiviai 
esti gerai apvilkti, gerai mai
tinami. O čia... Nei viena, nei 
kita. 

Vis dėlto vaikučiai šoka... 
# # 

Antrasis paveikslas rodo taip 
pat keletą namų. Daug gražes
nių už anuos pirmuosius. 

Prie šitų namų vaikučiai ne
šoka. Tik sunkvežimis stovi. 

Kiek žmonių šituose namuose 
gyvena ? 

Nesuskaitya. Gal...20, gal 30. 
Tai * yra IRO ketvirtos apy

gardos centras, kuris valdo ke
lias stovyklas su 30,000 viso
kių tautų tremtinių. 

šitie trys dešimtys tūkstan
čių žmonių netrukus turės ke
liauti. Nepamanykite, kad į 
Ameriką ne! Tik«4 kitą sto
vyklą. 

Ir tuo gyventojai džiaugiasi. 
Mat, šitos apygardos stovyklos 
yra visiškai arti prie sovietų 
užimtos Vokietijos dalies arba 
prie Čekoslovakijos sienos. 

Kada visas pasaulis nervuo-
jasi, ar tik neprasidės karas su 
rusais, tai kaip gali atrodyti 
tiems, kurie nuo rusų bėgo, pa-j 
bėgo, bet jie vis tiek čia pat už 
kelių mylių! Juk jeigu prasi
dėtų karas, tai tie žmonės būtų 
pirmas kąsnis! Ir taip tie kan
didatai į pirmo kąsnio vietą 
gyvena ten jau ketvirti metai. 
Dabar žada juos perkelti toliau. 
Nemalonus dalykas kraustytis, 
bet vis tiek visi patenkinti, kad 
gal nors kiek ramiau galės mie
goti. 

M * 
Toliau matome būrelį vyrų. 

Kas jie toki? 
Tai yra Vokietijoje sudaryto

ji Mažosios Lietuvos Taryba. 
Ką tai reiškia? 
Mažosios Lietuvos Taryba pir-

tuvių žuvo tose stovyklose ges
tapininkų nužudyti arba mirė 
nuo ligų, kankinimų ir bado. 
Ir Simonaitis liko išlaisvintas 
vos gyvas... 

Dabar Mažosios Lietuvos Ta
ryba apima tremtyje esančius 
lietuvius iš visos Mažosios Lie
tuvos, tai yra ne tik iš Klaipė
dos krašto, bet ir iš tolimesnių 
s r i č i ų  ( v a d i n a m o s  P r ū  s i j o s )  
kaip Tilžė, Gumbinė, Įrūtis, iki 
Karaliaučiaus. 

Mažosios Lietuvos kilimo lie
tuvių jie yra suorganizavę dau
giau kaip 10,000. Organizacija 
per visas stovyklas ir šiaip Vo
kietijoje turi 200 skyrių. Tai 
yra viena iš didžiausių lietuviš
kų organizacijų tremtyje. 

Šiame paveiksle nėra visų Ta
rybos narių, o tik jos prezidiu
mas (vykdomasis komitetas) su 

todėl buvo gerai pažįstamas vi
siems spaudos žmonėms. Visi 
spaudos žmonės jį mėgo, nes 
greit pastebėjo, kad tas ^žmo
gus duoda geriausius patarimus 
apie spaustuvių įrengimą, to
kius patarimus, kurie naudingi j 
pirmoj eilėj lietuviškai spaudai.1 

Puskepalaičio patarimai ir pa
raginimai yra daug prisidėję 
prie Lietuvos spaudos tekniško 
ištobulėjimo. 

Bolševikams Lietuvą okupa
vus Puskepalaitis pradžioje ne
bėgo į Vokietiją, kur netoli nuo 
Karaliaučiaus buvo jo gimtinė. 
Bet vieną dieną jis buvo tele
fonu įspėtas, kad jo ieško. Spė
ja, kad jį perspėjo vienas spau
stuvininkas žydas. Tada jis 
išnyko ir atsidūrė Vokietijoje. 

Vokiečiai jį priėmė, kaip sa
vo buvusį pilietį, žinodami jo 
gabumus, norėjo prisitr a u k t i 
prie savęs. Tuojau pasiūlė jam 
grąžinti Vokietijos pilietybę ir 
atlyginti už Lietuvoje paliktą 
turtą, kurio liko apie 40,000 
dolerių vertės. 

Puskepalaitis tačiau atsisakė 
nuo tos malonės. Lietuvos pi
lietybės išsižadėti nesutiko. Vo
kiečiai sakė — esi beprotis: juk 
su Lietuva jau baigta, kam tau 
reikalingas tas lietuviškas pa
sas, dabar bevertis popierėlis. 
Būk Didžiosios Vokietijos pilie
tis, atgauk savo turtą! Bet 
Puskepalaitis pasakė — ne. 

Kai vokiečiai užėmė Lietuvą, 
Puskepalaičiui pavyko grįžti ir 
jis gavo progos prekiauti vėl 
popierium ir spaustuvės įtaisy
mais, žinoma, su dideliais su-

artimais bendradarbiais. Iš kai
rės stovi: studentas V. Pikt-
kunigis, agronomas žogas, mo
kytojas M. Purvinas, pirminin
kas E. Simonaitis, ūkininkas 
Zubaitis ir prekybininkas A. 
Puskepalaitis. 

Mūsų skaitytojai gal atkreips 
dėmesį į pavardes, ypač tokias, 
kaip Piktkunigis, Puskepalaitis 
Tai yra būdingos pavardės iš 
Mažosios Lietuvos. Kitose Lie
tuvos vietose tokių pavardžių 
retai pasitaiko. 

Verta kai ką pasakyti apie 
Puskepalaitį. Jis dar vienais 
iš pirmųjų Lietuvos nepriklau
somybės metų atvyko į Kauną 
nuo Karaliaučiaus, kur yra jo 
gimtinė. Lietuviškai jam kal
bėti ne lengvai sekėsi, bet jau
tėsi Lietuvis ir norėjo gyventį 
laisvoje Lietuvoje. 

čia išmoko gerai lietuviškai, 
pasidarė Lietuvos piliečiu (kai 
atkeliavo, tai buvo Vokietijos 
pilietis) ir pamažu, iš nieko, per 
dešimtį metų tapo Kaune vienu 
iš žymiausių prekybininkų — 
prekiavo spaustuvių mašinomis, 

varžymais. Bet jis ir čia iš
naudojo galimybes. Liet u v i ų 
slaptai spaudai, palaikiusiai ko
vą prieš ruduosius okupantus, 
irgi reikėjo ir spausdinimo prie
monių, popierio... čia Puske
palaitis buvo vienas iš svarbių-

veikiiai dalyvauja lietuvių or
ganizaciniuose darbuose. 

Mažosios Lietuvos Taryba, su
organizavusi apie save tiek lie
tuvių, visai pamatuotai reika
lauja, kad jos atstovas būtų 
įtrauktas į Vyriausį Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą. Visos po
litinės grupės tam pritaria, bet 
priešinasi katalikų politinės gru
pės. Dėl šito pasipriešinimo 
tas klausimas jau ilgai neiš
sprendžiamas ir dėl to yra fNN 
maža nepasitenkinimo. 

Girdėti, kad paskutiniu laiku 
tas klausimas yra pastatytas 
labai aštriai. Nors tie, kurie 
priešinasi Mažosios Lietuvos at
stovo priėmimui, sako nenorį 
sudaryti tokio papročio, kad bū
tų lietuvių skaidymasis pagal 
provincijas (sako, tada įsigeis 
atstovo aukštaičiai, žemaičiai, 
dzūkai, kapsai, zanavykai.), bet 
ištikrųjų yra aišku, kad katali
kų politinės grupės bijo dėl to 
įsileidimo nustoti savo dabarti
nio svorio VLIKe. Tas užsi
spyrimas tremtinių tarpe gana 
nepalankiai vertinamas, nes Ma
žosios Lietuvos Taryba turi dau
gumos tremtinių simpatijas sa
vo pusėj. 

* * 

Paskutiniame paveiksle ma
tome būrelį besikalbančių žmo
nių. Tai Rašytojų Draugijos 
Pirmininkas Stasys Santvaras 
(dešinėj) kalbasi su Lietuvos 
pulkininkų šova ir jo šeima. 

Pulkininkas šova, kaip ir dau
gelis kitų tremtinių, yra daug 
pergyvenęs nuo abiejų okupantų 

nuo rusų ir nuo vokiečių. 
Lietuvos laikais jis turėjo 

svarbias pareigas kariuomenės 
štabe. Rusai jį suėmė ir laikė 
Kauno kalėjime. Jis buvo ta
me skyriuje, iš kurio karui ki
lus kaliniai buvo išvežti ir už 
Minsko, apie Červenę buvo pas
tatyti po enkavedistų kulkosvai
džių ugnim. Apie 90 žymių 
lietuvių ir keletas prancūzų, pa
bėgusių iš vokiečių nelaisvės, 
tenai žuvo. Tik keli laimingai 
liko nenušauti ir tamsoje iš po 
lavonų išsikasę pėsti grįžo na
mo, kai Lietuva jau buvo vokie
čių užimta. Visą tą įvykį ap
rašė pulk. Petruitis savo kny
goje "Kaip jie mus sušaudė". 
Pulkininkas Petruitis irgi buvo 
vienas iš tų kelių likusių gyvų, 
bet dabar jau miręs. 

Šova vokiečių okupacijos lai
kais irgi dalyvavo slaptame vei
kime prieš vokiečius. Pagaliau 
jis vokiečių buvo sugautas ir 

jų talkininkų, padėjusių įvai
riomis progomis tų dalykų slap
tai gauti. 

Dabar štai Jis tremtyje. 

jį vežė į koncentracijos stovy
klą. Bevežant šova nutaikęs 
momentą drąsiai nutrenkė sar-

(Pabaiga 6-me pusi.) 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, 

D V I  R I N K L I A V O S  Tiesus klausimai ~ 
atviri atsakymai 
Dar prieš Kalėdas kalbėjo

mės su skaitytojais apie klau
simą, ar DIRVA bus republiko-
niška, ar demokratiška. DIR
VOS atsakymą gal atsimenate: 
DIRVA bus lietuviška. 

Vienas skaitytojas mums 
dar rašo: va, jūs kaltinat de
mokratus už "prisivirimą ko
šės" pasaulio politikoje, nepa-

SIANDIEN skelbiame Amerikos Lietuvių Tarybos at
sišaukimą. Taryba kviečia sudėti šimtą tūkstančių 
dolerių, kurie reikalingi finansuoti ne tik Amerikos 

lietuvių visuomenės vardu daromiems žygiams Lietuvos 
reikalu, bet taip pat finansuoti ir Lietuvos piliečių, esan
čių laisvojoj pasaulio daly, kovą už Lietuvos laisvės at
gavimą. 

Šimtas tūkstančių — ne taip jau didelis dalykas 
Amerikos lietuviams. Juos butų nesunku surinkti, jeigu 
butų tas vienas šimtas tūkstančių. 

Bet jau kuris laikas kalbame apie surinkimą BALFo _ ̂  
darbams ne vieno, o daugelio šimtų tūkstančių ir net teigdami atgal apie 10-20 me-
milijonų. Tuo tai pu nei cia dai nematyti šimto tukstan- «r j v kokios priežasties 
čių... Nors BALFo tikslai platesniems musų visuomenės prad§j0 t košę virti 

sluoksniams beveik suprantamesni, negu Tarybos užda- Na> Amerikoje demokratų 
viniai, apie kuriuos visuomenė dąr taip mažai apšviesta... 

Todėl yra pamato pagalvoti: ar seksis antroji rin
kliava šalia pirmosios? Ir kokios priežastys, kad rin
kliavos taip nelengvai sekasi? 

• « 
Kad BALFo rinkliavai n€ra tiek entuziazmo, kiek reikė

tų, šiuo metu, tur but, svarbiausia priežastis yra 
tie visi neaiškumai, apie kuriuos kasdien kalba spauda, 
kalba visuomenininkai savo susirinkimuose, kalba visi 
lietuviai, susitikę vieni su kitais. 

Tos kalbos nėra iš noro pakenkti BALFui. Jos atsi
randa iš visai pamatuoto susirūpinimo — ar tikrai vis
kas yra taip, kaip turi buti. 

Labai gaila, kad paskutiniu laiku BALFo centras 
jah klausimais, kuriais visuomenė susirupinusi, šykštus 

ką nors pasakyti. 
Visa eilė klausimų apie darbo - buto garantijas, ku

rių keli tūkstančiai yra sudėta į BALFo raštinę, ligi šiol 
kvbo ore arba visai be atsakymų, arba atsakyti tik puse 
lupų. Net ir tas direktorių klausimas, sukėlęs visokių 
abejojimų ir neaiškumų, nesusilaukia nei rimto paaiški
nimo, nei... išsprendimo. 

Atrodo, jeigu butų kalbama atviriau, tiesiau — vi
suomenė geriau suprastų visus esamus keblumus ir joje 
butų mažiau abejojimų, kai į ją šaukiamasi paramos. ^ 

^Kol BALFo darbai bus šitų abejojimų ir susirūpini
mų migloje, sunku tikėtis rinkliavos reikiamo pasiseki
mo. Dabar net ir tais atvejais, kada doleris, regis, kaip 
prinokęs vaisius, jau yra pasiruošęs kristi į BALFo ster
blę, tą doleri laikanti ranka susilaiko prieš klausimus: 
ar jau sutvarkytas tas Įstatymuose nenumatytų "scree-
ningų" klausimas, ar BALFas gali bent ką nors musų 
tremtiniams padėti? 

Afuomosted, 

Ožio vilna ir iškedenta verpti 
netinka ••• 

valdžia jau 16 metų. Tai 10 me
tų grįžti negana, kad susitik
tum su kuo kitu. metų — 
kas kita. 

Bet košė, kurią dabar reikia 
valgyti, buvo išvirta Teherane, 
Jaltoje, Potsdame ir net vėliau. 
Tai buvo ne prieš 20 metų... 

Tarp kita ko — tą košę virė 
Rooseveltas su Churchilliu. Tai 
ką gi reiktų daryti, jei jų tuos 
darbus norėtum vertinti, atsi
žvelgiant j tai, kokios jie par
tijos? Pagirsi demokratą, tai 
girsi ir konservatorių, didesnį 
"reakcionierių" už bet kurį 
Amerikos republikoną... Peiksi 
konservatorių, tai peiksi kartu 
ir demokratų dievaitį... 

Bet kas prastai atrodo, 

labai patinka kelionės 
įspūdžiai Dr. Dirmeikio, i r 
Laisvoji valanda, bet dar pasi-
storavokit tuos Lietuvos parda-
vikus bolševikus pakedenti. 

Iškada, kad negaliu gerai 
rašyti — ir aš padėčiau. Papra
šykit DP, anie turi gerą mintį 
dėl to... J. D.jCarOjMich., 

buvęs knygnešis 

Nesijaudinkit dėl žodžio: juk 
nei pragaro vartai nepergalės! 

Žinote, tas jūsų parašymas, 
kad Vatikanas gal "pasuko no
sį pavėjui", labai nemaloniai 
skamba... Kam to reikėjo! 

A. D., Cleveland, O. 

kyti: neskanios kbšės privirė 
sau ir kitiems... 

* * • 

Set dabar turim prieš akis 
kitą klausimą, kurį ir šis skai
tytojas ir kiti jau daug anks
čiau DIRVAI statė: ar DIRVA 
su darbininkais, ar su kapita
listais? Ar DIRVA vis rašys 
prieš unijas, ar susipras? 

Gerbiamieji! DIRVA — lie
tuvių laikraštis. Ar lietuvių 
yra kapitalistų pilna to žodžio 
prasme? Tiesa, ne visi lietuviai 
vien tik fabrikuose dirba — ne
maža jų dalis yra prasigyvenę 

j ir verčiasi vienokiais ar kito-
tai kiais bizniais, kai kurie net ir 

kita vis vien prastai — ar tai darė patys samdydami vtieną 
demokratas, ar republikonas, darbininką. Bet ir jų daugumas 
ar konservatorius, ar darbietis. to pasiekė užsidirbę pinigų pas 
Ir jei ten vietoj Roosevelto bū- kitus parsisamdydami, 
tų buvęs republikonas prezi-į Nemaža lietuvių ir šiandien 
dentas — tą' patį reiktų pasa- (Nukelta į 6-tą puslapį) 

Taip kalbėjo 
K u d i r k a —  

Paraginimas kovoti • , • -

Varšavoje įrengta dabar ant neilgo laiko 
paroda senovystės, t. y. visokių senovės daiktų, 
kuriuos trūsas žmonių naujos gadynės spėjo 
ištraukti iš dantų viską naikinančio laiko. Ant 
tos parodos yra taipgi gana skaitlingas skyrius 
iškasenų Lietuvoje ir Žemaitijoje, surinktų trū 
su p. T. Dovgird'o. Iškasenos tos siekia pradžios 
geležinės epokos. Nors randame čia taipgi iš
darbius iš akmens, tai vienok tą dalyką reikia 
aiškinti tiktai tuomi, kad greta su geležim var
tojamas buvo da ir akmuo, ypač taip prastų 
žmonių, dėl kurių geležis ir bronzas buvo per-
brangus. 

Visi tie daigtai užima-tris šėpas. Matome 
čia akmeninius kirvukus (perkūno kulkas), vi
sokias dalis geležinių ginklų, daug mažmožių dėl 
pasidavinimo ir tt. Ant viršaus šėpų stovi ke
letas kaušų, kurie kitą syk taipgi mislyjo apie 
Lietuvos reikalus, kaip ir męs, o gal ir daug 
daugiaus. 

Kiek galime pasimokyti iš tų senovės daig-
tų! Iš ilgų skaitymų nepramoksi tiek, kiek čia 
nors ir greitai perbėgęs akimis per tas iškase
nas. Tuose mažmožiuose guli dalis tnūsų istori
jos. Reiškia jie mums praslinkusius mūsų tė
vynės amžius, lengvai ir greitai paaiškina ne 
vieną dalyką žilos mūsų senovės. Tokius pamo
kinančius daiktus prigulėtų pamatyti kiekvienam 
Lietuviui. 

Bežiūrint ilgai ant tų kirvelių, peilių jieš-
mų, karielių, branseletų ir kitokių dabučių, per-
sikeii misle į senovės laikus, kada tie daigtai 
buvo dirbti, fantazija pradeda griauti sentėvių 
kapus ir štai rodosi matai gyvus žmones, girdi 
čiauškėjimą geležies, tauškėjimą kirvelių, barš
kėjimą drabužių.... O kaušai rodosi kalba: 
žiūrėkite, jųs išgamos, šventvagiškai nėšiojan-
tiejie vardą Lietuvių! žiūrėkite ant mūsų prie
taisų — kuomi gynėme tėvynę ir kokius išdar
bius vartojome savo gyvenime! negražus ir ne 
išmisliai padirbti tai daigtai, o vienok mums jų 
užteko, vienok džiaugėsi iš mus Lietuva ir gėre-

Ar džaugiasi iš jųs! Mes už garbę 

Nėra abejonės, kad Jis galėtų padėti ir net labai 
daug padėti, jeigu turėtų gana pinigų. Bet pinigų jis 
o-ali Han trinu turėti tik turėdamas dauffiau pasitikėjimo. 

kalines vietas emigracijos eilėje, kad jų išlaisvintojai 
nežinia kokiais sumetimais varžo jų kulturinj veikimą j .i°Ri mumis! 
ii kėsinasi dar suvaržyti jų spaudą labiau, negu buvusių !sau laikėme vadintis Lietuviais, o jųs gėditės to 
priešų vokiečių, kad net kasdieniame gyvenime, savęs! vardo! — Teisybę turite, gėda jums prieš Lietu-

* j apsirūpinimo reikaluose jiems mažiau teisių duoda, negu|v?» n®s Jai daus esate prasikaltę' i,,rvia 

• tiems patiems buvusiems priešams — tie faktai tiesiog išgamos, gėda! 

kad ištiki ųjų visi tie pasklidę abejojimai, įtarimai, su 
sirupinimai neturėjo arba bent dabar nebeturi jokio pa
grindo, kad viskas yra daroma rūpestingai ir visiems 
teisingai: kad BALFo globojamų žmonių niekas neskir
sto i sųnus ir posųnius. ^ 

Tą pasitikėjimą BALFas turi atgauti: tai ne vien 
vadovybės garbės reikalas — tai yra musų tautinis rei
kalas, vienas iš pačių svarbiausių tautinių reikalų. 

¥ 

Jeigu to pasitikėjimo ir uždavinių bei darbų Įvertinimo 
reikia BALFui, tai nei kiek ne mažiau to paties reikia 

Amerikos Lietuvių Tarybai. f # 

Kad reikalas tą daryti visiems butų neabejotinas, 
Taryba taip pat turi pasistengti visuomenei aiškiau ir 
daugiau pasakyti apie savo dabartinius darbus, o ne vien 
apie praeities žygius. ' # # # 

įvyko svarbus pasikeitimas šio krašto užsienių po
litikos vadovybėje. Valstybės sekretoriaus vietą užėmė 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos vardu. Tai buvo tais 
kais, kada vadinamoji "appeasemento" politika_ buvo dar 
pačiame žydėjime... Dabar jau kiti laikai, todėl kaip tik 
svarbu, kad šio krašto politikos vadovams dar ir dar kar
tą butų išdėstomas Lietuvos klausimas — daugiau kartų 
negų iš tų žmonių girdėjome, kad jų "nuomonė-Lietuvos 
reikalu nepasikeitė". Vieną kartą ji turi pasikeisti — 

pirštu i akį duria, kad net ir laisvajame pasaulyje gy 
venančių musų tautiečių teisės dar toli nėra apgintos, 
musų tautiečiai tebelaikomi trečios ar ketvirtos rūšies 
žmonėmis... 

Būtina, kad Amerikos lietuvių vardu veikianti vado
vybė energingai imtų tas teises ginti. Kai visuomenė iš
girs, kad tas daroma, ji parems tuos darbus. Veiklumas 
yra būtina salvga, kad Tarybos atsišaukimas neliktų 
balsu, šaukiančių tyruose. 

apsispi 
roro baimės. ^ ... 

Jei tik visuomene išgirs, kad Amerikos Lietuvių 
Taryba energingai veikia šita" kryptimi kad ji sumaniai 
išnaudoja visas galimybes Lietuvos bylai ginti — ji nebus 
kurčia i Tarybos atsišaukimą, raginantį tuos darbus fi
nansuoti. 

* * 

Taryba neturėtu apsiriboti tik "aukštąja politika", tai 
yra, vien tik*žygiais del Lietuvos nepriklausomybės 

atgavimo. Drauge su tautos teisėmis reikia ginti ir 
žmonių teises. 

Lietuvoje gyvenančių tautiečiu teisių kitaip ^ap
ginsi, kaip tik visa Lietuvą ištraukiant iš pavergimo. 

Bet tautos dalis, nors ir nedidelė, yra laisvoje_ pasau
lio dalyje. O ir jų teisės, nors tai ir keista, vis dėlto yra 
diena iš dienos nuolatos minamos po kojomis, šitas rei
kalas sudaro dalį Lietuvos, lietuvių tautos bylos.^ 

Faktai, kad lietuviai tremtiniai jau penkti metai 
kenčia nežmoniškas gyvenimo sąlygas, kad jie, net įsta
tymų neatsižvelgiant, dažnai vis dar nustumiami į »žpa-

PRISIMENU... 

Prisimenu, iš mažo uosto 
Išplaukdavom į plačią upę. 
Nuo saulės raudo musų skruostai, 
O bangos laivą švelniai supė. 

Prisimenu tą "laimės miestą", 
Tą baltą švyturį prie molų. 
Kaip spindulys jo blyksi, gęsta, 
Dažnai stebėdavom iš tolo. 

Ir jungė mus tos dienos šviesios, 
Pašnekeciai nerunestingi, 
Daug" ateičiai kėlių nutiesę, 
Tada mes jautėmės laimingi. 

O vakarais kaž kas vedžiojo 
mus miegančiais laukais, pašlaitėm. 
Rasa žėrėdavo po kojom, 
Ir laikas bėgdavo per greitai. 

O vakarą tą paskutinf 
Kaž kur dar susitikt žadėjom; 
Užslėję skaudžią lemties žinif, 
Jos tikrumu vis netikėjom. -

Dabar, kai skirią mus bekraščiai 
Neramus, gilus okeanai,, 
Prašau aš vėjo tau nunešti 
žodžius šiuos ir svajonę mano. 

Prašau ir saulės ankstų rytą 
Bučiuoti tavo liūdną veidą. " 
Juk laimės gėlės nenuvyto, 
Kol praeities dar girdim aidą. 

Juozas Mikštas. 
Ptie Tasmanijos, 47. &IL 6. 

Rodosi ir 
gėda jums! 

Gėda jums, 

visi geležgaliai pradeda aiitrjrti: 

(Iš 1889 m. VARPO 12 nr.) 
* 

N  U  O  D  €  M  i  
Perkūniškėje ant Šaltuonos kranto, gegu-

ž-ės mėnesio vakare sėdėjau ant klėties slenksčio. 
Per dobilų lauką šiureno vėjas ir draikė ore sal
dų žiedų kvapą. Karklai ir žilvičiai ramiai snau
dė. Sode bitės miegojo. 

Dangus nusagstytas žvaigždžių deimantais 
sau tyli. žvaigždės mirga. 

Lakštingalos nuo vėjo siūbuojančiame žil
vičių krūme taip puikiai Čiulba. Ir štai dabar aš 
pergyvenu tą laimės simfoniją. 

Petronėlė eina taku per sodą. 
Mano akys merkiasi ir svaigina snaudulys. 

Ryt sekmadienis. Atsikėliau nuo slenksčio, įėjau 
į klėtį, išsitiesiau lovoj ir užmigau. 

Miegu. 
Lekiu ore. žemai krūmai, sodai, pievos ir 

šaltuona vingiuoja, kaip žibanti kirmėlė. O aš 
plaukiu, nardau, skrendu padangėse. Puiku! Tik 
staiga krentu žemyn — taip baisiai, kad, rodos, 
mano ir kaulai išsinarstys. 

Pabudau. 
Širdis iš persigandimo taip smarkiai plaka, 

kad, rodos, ims, iššoks ir paliks mane tuščią. "-l 

Nurimau. 
Ir taip džiaugiuosi, kad tai buvo tik sapnas. 
Lakštingala vis dar čiulba. 
Vėl užmigau. Dabar taip pasinėriau į miegą, 

kad nepajutau, kaip naktis praėjo. Pro plyšius 
matau, kad jau šviesu. Sode bitės dūzgia. 

Atsikėliau. 
Kieme kibiras su vandeniu. Nusiprausiau. 
Besiprausiant vėjas jpūtė į galvą į baž

nyčią ir net išpažinties. 

Einu. 
Vieversys taip aukštai, atrodo, kaip musė. 

Ir j it? čirvirvena savo giesmę. Pempė virš galvos 
skrajoja ir klykauja: — Gyvi, gyvi, gyvi! 

Einu taku per dobilus, per pievą, per girią, 
žiūriu — pirma manęs, ir nelabai toli, eina ka
žin koks... labai gražus gyvūnas... 

Mergužaite. 
Nei pievos, nei fciedai manęs taip netrau

kia, kaip ji... Jos būtybėj telpa lakštingalos, vie
versio ir penąpės balsai.. Jos sieloje spindi ir ya-

kar nakties žvaigdžių mirgėjimas... 
Prisivijau. | J 
Nagi Katriutė. 
— Labas, Katriute! 

Labas. 
Pažvelgė į mane ir užėmė man kvapą... 

Plaukai tamsiai geltoni — kaštaniniai. Akys rai
nos —- poetiškos. Kaip Šaltuonos gelmės, kai 
jose atsispindi krūmų žiedai., 

Tyla. i 
— Kur eini! 
— Į bažnyčią, išpažinties... O tu? 
— Aš irgi. 

Tai mat... 
Kavas. Įsibėgėjau ir peršokau. 
— Šok ir tu, Katriute! 
— Ne. Nabai platus, įkrisiu. 
— čia buvo lieptas. 
—- Taigi. 
JI žiūri į varlę rave ir nežino, ką daryti. 
—- žinai ką? — sako ji. — Tu užsimerk, aš 

brisiu. 
— Brisk taip! Kam užsimerkti... 
— Ne... Aš negaliu. Būk geras, užsimerk... 
Užsimerkiau. 
Neilgai. Neiškenčiau. Tik trupučiuką pra-

žiūrau... J 
Paskui... Ach, ką čia sakyti... 

Einam. Tylim... , 
— Sakysim kunigui? — prataria ji. 
— Ką? 
— Nuodėmę... , 
— Sakysim.;. 
— O daugiau nenusidėsim? 

# 
Varpai gaudžia. 
Varinis aidas banguoja ore, pasiekia ausis 

ir nužvanga į sielos gelmes. 
Mes einam. Ji tyli ir aš tyliu. 

% 
Bažnyčioje. 
Aš atsistojau taip, kad galėčiau ją matyti. 

Ji mano akyse ir širdyje... Vargonai dūzgia, 
kaip šile bitės. O aš minty niūniuoju: 

Sekmadienio rytą einu į bažnyčią, 
Ne Dievulio garbint, kad tave maty čia... 

Matau ją. 
Ji pasitraukė nuo kunigo apsiašarojusi. 
Aš išpažinties nėjau. 1 " 
Pasiteisinimų visokių... Ogi Lietuvos die

vaitis - Perkūnas mylėjo Praurimę ir pastatė 
jai gintarinius rūmus Baltijos jūros dugne. O 
aš savo svajonėje užkėliau Katriutę ant įsi
vaizduoto altoriaus... Mėnulį ir žaltį padėjau po 
jos kojom. O galvą apsagsčiau žvaigždžių dei
mantais... Kokios šventvagiškos mintys baž
nyčioje !... Et... 

Svajonė subirėjo. 
žmonės eina iš bažnyčios. Eina ji -5- ir ai 

išėjau. 
— Kaip viikas?... —pašnekinau. 
— Eik sau! —- tarė. 
— Barė kunigas? 
— žinoma! Sakė, kad jeigu aš eisiu vienu 

taku su tavim, tai tas takas nuves į pražųtį... 
— šitaip!... 
Ji atsisėdo ant lentų palei šventorių, išsi

vyniojo gabaliuką sūrio iš ryšulėlio ir valgo. 
Man nesiūlo. 

Nuėjau pas žydą. Pirksiu du kringelius: 
vieną jai , kitą saif? 

Sugrįžau. * 
• Katriutės amt lentų nebebuvo. Pasidarė 

liūdna ir nyku. Einu sau namo vienas, galvą nu
leidęs... < Jonas šliuburis 

Juokai keliauja aplink pasaulį 
Net ir kelintą kartą pas mus sugrįžę 

vje dar sukelia šypseną 

Obuolių laikas 
Mokytojas pasakoja vaikams: 
— Metuose yra keturi laikai: pavasaris, va

sara, ruduo ir žiema. Pavasarį viskas auga, ža
liuoja, žydi. Vasarą labai šilta. Tada žmonės 
šienauja, javus kerta. Rudenį esti visokių vai
sių: obuolių, kriaušių ir kitokių, žiemą šalta, 
sninga. 

Tuo tarpu vienas mokinys žiūri pro langą 
ir atrodo, kad mokytojo visai negirdi. 

— Juozuk, o kodėl neklausai? Na, sakyk, 
koks laikas yra geriausias obuoliams skinti! 

— Obuoliams... Obuoliams skinti geriau
sias laikas, kai šeimininkas išvažiuoja į miestą 
ir palieka šunis pririštus... 

ę Svajones apie žemę ir dangų — 
B. Ketarausko surinkti pasa
kojimai apie žemę, mėnulj, 
saulę, žvaigždes, planetas, ko
metas ir tt. — 76 pusi.. Kaina 50c 



-V/" 'T̂ r 

D I R V A  

NAUJAKURIAI 
NEPAPRASTAS VAKARAS 

Tokio nebuvo nuo prieškarinių laikų 

Clevelande apsigyvenusių tremtinių didysis susi
pažinimas su vietos lietuvių visuomene 

Sausio 9-os dienos popietėje 
prie šv. Jurgio bažnyčios kie
me ir gatvėje buvo taip pilųa 
automobilių, kad vienas para
pijietis pastebėjo, jog ir per 
Velykas ne visada taip būna... 

Tai buvo Lietuvių Tremtinių 
Draugijos Clevelande suren
gtas vakaras su vaidinimu ir 
dainomis. 

Ištikrųjų, kaip seni Clevelan-
do gyventojai sako, tiek lietu
vių į vieną vietą nebuvo susi
rinkę nuo prieškarinių laikų. 
Rengėjai tikrai nesitikėjo iš 
cle velandiečių tiek pri j autimo 
ir susidomėjimo. Geriaus i a s 
įrodymas tas, kad prie įėjimo 
pritrūko... tikietų. Teko daryti 
vietoje papildomus tikietus. 

Kiek buvo susirinkę? Pesi
mistai sakė, kad ne mažiau 
kaip 400, bet kiti su pasipikti
nimu tą skaičių atmetė ir skai
čiavo apie 5 ar 6 šimtus. 

Kiek ten bebūtų, bet vakaro 
pasisekimu niekas negali abe
joti. Svarbiausia tai, kad susi
rinkusieji (ir paskui išsiskirs^ 
čiusieji) vienu balsu sako, kad 
programa labai patiko. Kas ir 
reikėjo įrodyti! 

Rengėjai labai knkUs 
Buvo išspausdinta ir vakaro 

programa, per kurią visa eilė 
Clevelando biznio įstaigų vaka
rą taip pat gražiai parėmė. 

Programoje buvo parašyta, 
kad bus vaidinamas A. Gustai
čio vaizdelis "Sekminių vaini
kas", buvo įdėtas ir veikian
čių asmenų sąrašas, bet... ne
buvo parašyta kas ką vaidina. 
Jokių tikrų pavardžių. Vadina
si, aktoriai neieškojo garbės... 

Tarp mūsų kalbant, gal būtų 
ir paieškoję, jeigu būtų buvę 
tikri, kad svečiams vaidinimas 
patiks, kad jis pakenčiamai pa
siseks... ; Bet, matomai, jie ne
turėjo drąsos tiek daug tikė-
tis. 

Ir kaip gi galima tikėtis. 
Daugumas vaidintojų tik pirmą 
arba antrą kartą savo gyveni
me pasirodo scenoje. Visi dir
ba, gyvena išsimėtę plačiausiai 
po didelį Clevelandą. 

O vis dėlto vaidinimas išėjo 
visai priimtinas: žiūrovai ne 
tik gėrėjosi, ne tik juokėsi, bet 
ne vienas ir apsiašarojo H su
sijaudinimo. 

Sako, drąsa tvirčiausias pi
lis ima. Taigi pagarba už drą
są! 

Na, o jei programoje pavar
džių nebuvo, tai maža bėda. 
mūsų artistai neturėjo nei gri
muotojo, nei grimo, grimavosi 
patys kas kuo ir kaip išmanė ir 
iš salės grimo beveik nesimatė. 
gramos atpažino, kas yra kas. 

Dainos dar labiau patiko 
Po vaidinimo trejetą dainų 

padainavo čia jau pažįstamas 
daininikas Neimanas, kuris ir
gi, geros nuotaikos pagautas, 
nusipelnė gausių plojimų. 

Paskui — dainų, šokių ir de
klamacijų pynė. Ta pynė taip 
,pat buvo supinta be didelių gu
drybių, bet nuotaikingai, jau
triai. Ji vadinasi — "Subat-
vakaris Lietuvoje", čia tai jau 
sužibo ašaros. 

žmogus su pergyvenimai# 
Beje — prieš tą dainų pynę 

tikrą plojimų audrą sukėlė... ką 
tik atvažiavęs "dypukas". 

Ką jis pasakė, tegul pasilie 
ka tarp mūsų, kurie girdėjom. 
Kįti daug kalbėdami maža pa
sako, o šis mažai kalbėdamas 
daug pasakė. 

w * -
žodžiu sakant, vakaras vi-

• sais atžvilgiais labai gražiai 
pasisekė. Sako, ir pelno būsią 

ksim apyskaitos. 
pusėtinai, bet geriau palak 

Po programos prasidėjo šo
kiai, o alus ir dešrelės turėjo 
ne mažesnį pasisekimą, kaip ir 
programa. Kas matė Praną 
Alekną, šinkuojantį alų, nega
lėjo patikėti, kad jis buvęs ūki
ninkas, — taip vikriai jis dar
bavosi neartoj iškame darbe. O 
gal dar sunkesnę naštą nešė 
vienintelė tarp tremtinių įsi
maišiusi sena Cleveland i e t ė 
Drosutienė, kuri per visą vaka
rą ištikimai valdė virtuvę. 

O klebonas kun. Vilkutaitis 
linksmai kalbėjosi su visais, 
a t r o d o ,  n e s i g a i l ė d a m a s ,  k a d  
nemokamai užleido parapijos 
salę tokiam vakarui. 

Visi, dalinosi įspūdžiais ir 
sveikino kiekvieną nauj o k ą, 
kaip didvyrį — rengėją. "Gerai 
padarėt, — sako. — Daugiau 
šitaip, matot, čia dar yra lie
tuvių, tik reikia, kad kas juos 
sutrauktų į krūvą..." 

Taigi... Daugiau taip! Kad 
reikia, kad naudinga — nėra 
abejonės. Bet naujakurystės 
rūpesčiai ir reikalai nesenai 
Atvykusiems atima laiko ir 
jėgų dar daugiau, negu senai 
čia įsikūrusiems. Kada ir kaip 
tokius dalykus dažniau padary
ti? 

šis vakaras parodė, kad yra 
jėgų, yra iš ko padaryti ne tik 
taip, kaip buvo, bet net ir ge
riau. Gal kada ir pavyks tai pa
daryti. Tik reikėtų atsargiai, 
kad pirmas pasisekimas neap
svaigintų ir kad tolimesni pa
rengimai būtų ruošiami dar- la
biau "išraitytomis rankovė
mis". 

Didysis susipažinimas senų
jų ir naujųjų elevelendiečių 
lietuvių tikrai gražiai nusise
kė! V. R. 

SUNKIAI VERČIA 
SI LIETUVIAI BEL 

GIJOJ 
Laiškas DIRVAI iš Belgijos 

Ir Belgijos lietuviai turi 
progą pamatyti Dirvą ir pasi
džiaugti jos tobulėjimu. Ka
dangi "Naujakurių" skyriuje, 
tarytum, susitinka viso pasau
lio lietuviai, tai ir mes norim 
šį tą pasipasakoti apie mūsų 
sunkų gyvenimą Belgijoje. 

Šiuo metu Belgijoje yra apie 
2,000 lietuvių, kurių apie 800 
dirba anglių kasyklose. Tai di
džiumoje naujieji "negrai", 
atėję iš DP stovyklų Vokietijo
je. Belgija buvo pirmasis kraš
tas, kuris sutiko šiek tiek įsi
leisti DP. Kadangi lietuviai ne
mėgsta gyventi be darbo, tai 
pirmuosius kontingentus lietu
viai noriai užpildė ir atvyko pa
tiems sunkiausiems darbams į 
Belgiją. . 

Nors Belgija žinomas, kaip 
taikus ir ramus kraštas, bet 
tremtinius pasitiko ne labai 
puikiai. Pati neseniai išgyve
nusi vokiečių okupaciją ir pa
žinusi, ką jie reiškia, Belgija, 
tačiau, DP savanorius darbi-
minkus pasitiko gana nedrau
giškai, lyg belaisvius. Ypač tą 
pajuto tie lietuviai, kurie del 
vienų ar kitų priežasčių turėjo 
darbovietes apleisti. Tokie iš
vykstantieji darbininkai buvo 
vežiojami iš kalėjimo į kalėji
mą (!), kaip tikri nusikaltė
liai. Iš vykusių jų atsiminimas 

,apie Belgiją visiems laikams 
"pasiliko labai blogas. 

Kartą tokių išvykstančiųjų 
DP darbininkų grupę aplankė 
IRQ ir amerikiečių kariuome 

nės atstovai, kurie norėjo pa
tirti, kodėl užsieniečiai anglia
kasiai nenori Belgijoje pasilik
ti. Išvykstančiųjų tarpe buvo 
ir v keli lietuviai. Buvo atsaky
ta, kad belgai nesilaiko sutar
čių ir traktuoja žemiau, negu 
jbelgus darbininkus. Tiems at
stovams buvo atvilkti ir paro
dyti du vyrai, kuriems kasyklo
se buvo sulaužytos kojos. Bel
gai tų vyrų ne tik negydė, bet 
išmetė iš darbo, kaip nedarbin
gus ir dabar su visais kitais, 
kaip belaisvius, grąžina Vokie
tijon... IRO ir amerikiečių ka
riuomenės atstovai tik liūdnai 
nusišypsojo. 

Dabar patirta, kad Belgijo
je išdirbę pagal sutartį 2 metus 
galės visi buvę DP iš jos iš
vykti pagal IRO schemas, taip 
pat ir į USA. ši žinia buvo su 
dideliu džiaugsmu visų lietuvių 
sutikta ir daugelis dabar sva
joja patekti Amerikon. 

Nežiūrint sunkių gyvenimo 
sąlygų ir jokių planų dėl atei
ties, Belgijos lietuviai nenusi
mena ir kiek tik gali dirba vi
suomeninį tautinį darbą. Jie 
jau pirmosiomis dienomis su
kruto leisti savo laikraštį GIM
TOJI ŠALIS, kuris daro labai 
gerą įspūdį, nors tik rotato
rium spausdinamas. Laikraštis 
patiekia svarbiausias ir reika
lingiausias informacijas, gina 
lietuvių darbininkų reikalus ir 
nurodo veikimo kelius. Be to, 
duoda ir lietuviškų skaitymų. 

Ryšiai, dėl darbo daugumo ir 
laiko stokos, nėra dideli. Dau
giausia palaikomi ryšiai su Vo
kietijoj tebeesančiais lietuviais, 
kuriuos Belgijos lietuviai mie
lai šelpia iš savo kuklių uždar
bių. Kadangi labai retąs tegal
voja čia ilgiau apsistoti, tai 
daugelis ąkaičiuoja dienas iki 
sutarties galo ir laukia progos 
patekti užjūrin. K. B. 

ATPLAUKS LAIVAI 
Gautomis žiniomis su tremti

niais atplauks šie laivai: 
Sausio 17 d. MARINE FLA

SHER į Bostoną. 
Sausio 21 d. MARINE JUM

PER į Bostoną. 
Sausio 25d. MARINE TIGER 

TIKISI, KAD TREM
TINIU ATVYKIMAS 

PAGREITĖS 

Ragina kantriai laukti 
Nors tremtiniams įsileisti ak

tas veikia nuo 1948 m. liepos 1 
d., tačiau tremtinių atvykimas 
neina tokiu greitumu, kaip bu
vo pradžioje tikėtasi. 

Pagal aktą turėtų būti kas 
mėnesį pargabenta apie 10,000 
tremtinių, o atvyksta per mė
nesį tik apie 600. Iš to skai
čiaus lietuvių atvyksta per mė
nesį apie 65, kas sudaro apie 
11% iš bendro atvykstančių 
skaičiaus. 

Nuošimčio požiūriu lietu
viams skriaudos nėra padaryta, 
bet dėl bendro pervežimo lėtu
mo ir lietuviai, lygiai kaip ir 
kitų tautybių tremtiniai, yra 
nukentėję, nes galėjo atvykti 
jau apie 5,000, o ištikrųjų at
vyko tik apie 300. 

Tremtinių pervežimas buvo 
vykdomas tuo tarpu tik iš 
amerikiečių zonų Austrijo j e 
ir Vokietijoje, o iš Britų ir 
Prancūzų zonų, o taip pat iš 
Italijos dar nėra pradėtas. 

D.P. komisija numato greitu 
laiku ten įsteigti savo įstaigas. 
Dėl šitos priežasties daugelis 
tremtinių, o taip pat jų kvietė
jų nervuojasi, rašinėja į B ALF 
ir kitas įstaigas, sudarinėja net 
po kelias garantijas. 

Deja, B ALF ar kitos pana
šios organizacijos, pačios savo 
jėgomis neturi galimybės trem
tinių atgabenimo pagreitinti. 
Viskas, kas buvo galima pada
ryti, tai kelti šitą reikalą D.P. 
komisijoje ir kitose valdžios 
įstaigose, ' prašant pagreitinti 
tremtinių pervežimą. 

Gautomis paskutinėmis žinio
mis šiais 1949 metais pargabe
nimas būsiąs pagreitintas ir 
mūsų tautiečių atvykimas padi-
dėsiąs. Todėl turėkime kantry
bės ir laukime pasekmių. Jau 
vien per BALF yra duota eiga 
apie 5,000 bylų, kurių žymi da
lis yra sutvarkyta ir pasiekė 
Europą, o kviečiamieji tremti
niai yra jau apklausinėjami iri 
parengiami imigracijai. 

BALF CENTRO VALDYBA. 

Gelbėkime lietuviu tautą nuo pražūties 
SUKELKIME LIETUVOS REIKALUI 100,000 DOLERIŲ 

į Bostoną. 
Sausio 29 d. OBARK į New 

Yorką. 
Sausio 30 d. MARINE MAR-

LIN į New Yorką. BALF 

APIE KNYGELĘ, KURI 
IŠSPAUSDINTA 

NEBUVO 

Br. Raila atsiliepia į B.T.Dirmeikio atsiminimus. 

Dr. B. T. Dirmeikio atsimini
muose "Tarp Nemuno ir ReinoM 

pereitų metų 52 numeryje buvo 
paminėta, kad 1940 metų rude
nį, K. Škirpos paprašytas, Br. 
Raila parašęs knygelę apie Lie
tuvos nepriklausomybės laikus. 
Dirmeikis tą knygelę įvertino 
labai neigiamai ir sakosi, pata
ręs K. Škirpai jos nespausdinti. 
Ji ir nebuvo išspausdinta. 

Br. Raila prašo mus paskelb
ti jo pareiškimus tuo klausimu. 
Jis tvirtina, kad: 

1. Niekas ir niekad jam ne
buvo pavedęs parašyti knygelę' 
tikslu išniekinti ir pažeminti 
A.' Smetonos ar kitus Lietuvos 
režimus; 

2. Lietuvių Aktyvistų Fron
to vadovybė anuo metu pagei
davo paruošti vieną kitą kny
gelę, pavaizduojančią Lietuvos 
gyvenimo aplinkybes prieš bol
ševikų okupaciją. Br. Raila, ki
tiems talkininkaujant, tik su
rinkęs ir surašęs apie 100 pus
lapių medžiagos knygelei. Ta 
medžiaga, jeigu ji būtų buvu
si spausdinama, turėjusi būti 
dar peržiūrima ir taisoma bei 
papildoma. 

3. Tos medžiagos pagrindi
nes mintis, liečiančias pirmą 
sovietų okupaciją Lietuvoje, B. 
Raila ir dabar palaikąs, išsky
rus kai kurias smulkmenas, ku
rių tada nebuvo galima pati
krinti, o paskui paaiškėjo, kad 
kiek kitaip būta, negu tada bu
vo spėjama. 

v •>. ' -.J,:-' 

4. A. Smetonos, kaip ir kiti 
režimai, dabar jau visi nuėję į 
garbingą Lietuvos praeit], kri
tiškai galvojančiam lietuviui 
neprivalo būti kaž kokia "ne
liečiama šventenybė", ir pakri
tikuoti, pabrėžiant gerąsias pu
ses ir nurodant jų silpnąsias ar 
blogąsias puses, nėra tų režimų 
išniekinimas, nei gėda kritikuo
jančiam. 

B. Raila pažymi, kad būda
mas nuoširdžiu ir lojaliu Lietu
vių Tautininkų Sąjungos nariu, 
visada nevengdavęs pakritikuo
ti tiek tautininkų, tiek kitus re
žimus, bet visada prisilaikyda
vo didesnio nuosaikumo, negu 
tai darė ar dabar tebedaro va
dinamų opozicinių grupių pu
blicistai. 

5. Apie knygelę, kuri nebuvo 
išspausdinta, iš viso nepritinka 
rašyti ir jai tokius priekaištus 
daryti, nes dabar pašaliniai 
žmonės negali patikrinti, ar iš
tikrųjų ten buvo taip nuodė
mingai parašyta. -

6. B. Railos paruošta medžia
ga nebuvo pabaigta rengti 
spaudai ir neišspausdinta dėl 
tų pačių priežasčių, dėl kurių 
ir B. T. Dirmeikio tada paruo
šta knygelė nebuvo išspausdin
ta: nebuvo tam palankių aplin
kybių ir laiko. (Pridedame, kad 
B. Dirmeikio tada paruoštoji 
medžiaga vėliau buvo sunaudo
ta knygoje "Lietuva tironų 
pančiuose", o taip pat leidiniuo
se kitomis kalbomis). 
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Lietu viki, Lietuvės! 
Amerikos Lietuvių Taryba 

šiuo skelbia nuo š. m. vasario 
mėn. 1 d. naują Lietuvos gelbė
jimo Vajų. Nusistatyta yra 
surinkti vieną šimtą tūkstan
čių dolerių iš Jungt. Amerikos 
Valstybėse gyvenančių lietuvių 
ir organizacijų. Tai nedidelė 
suma, palyginti su gausia lie
tuvių išeivija ir reikalo svar
bumu. 

Dosnūs Amerikos lietuviai ir 
organizacijos jau daug yra su
dėję aukų Lietuvos nepriklau
somybės atstatymui, bet reikia 
jų dar daugiau pradėtam dar
bui tęsti iki laimingo galo. Mū
sų tėvų kraštas-Lietuva vis dar 
tebėra Sovietų diktatoriaus pa
vergtas, žmonės kenčia sunkią 
priespaudą ir skurdą. Kaskart 
ateina vis baisesnių žinių apie 
naujus okupanto užsimojimus 
visiškai išnaikinti lietuvių tau
tą. Ir tai vien todėl, kad ji 
nori būti laisva, nebevergauti 
svetimiesiems, pati tvarkyti sa
vo reikalus. 

Mūsų tėvai, broliai ir seserys 
veda nelygią, bet ryžtingą ko
vą su žiauriu okupantu, jie ne
sigaili savo sveikatos ir gyvy
bės. Bet jie vieni nepajėgia 
prieš Sovietų armiją ii* polici
jos būrius atsispirti. Jų akys 
yra nukreiptos į laisvą Vakarų 
pasaulį, pirmoje eilėje jie tikisi 
mūsų-Amerikos lietuvių pagal
bos ir paramos. Mes, šios di
džiosios Pasaulio demokratijos 
laisvi piliečiai, galime ir turime 
veikti savo krašto Vyriausybę, 
reikalaudami neatidėliojant im
tis energingų žygių lietuvių tau
tos neaikįnimui sustabdyti ir 
Lietuvos Nepriklausomybei at
statyti. Vasario 16-sios-Lietu-
vos Nepriklausomybės paskelbi
mo dieną ir kitomis progomis 
pareiškime ši savo vieningą po
litinį reikalavimą. 

Amerikos Lietuvių Taryba jau 
daugelį metų vadovauja šioms 
Jungt. Amerikos Valstybėse gy-
venčių lietuvių pas t a n g o m s, 
jungdama visas patriotines lie
tuvių sroves ir organizacijas 
šiam darbui. ALT Vykd. Komi
tete ir narių delegacijos, atsi-
l a n k y d a m o s  p a s  a u k š č i a u  s i u s  
šios šalies pareigūnus, įteikda-
mos memorandumus, nuolatos 
jiems primena mūsų nusistaty
mą ir reikalavimus. ALT išlai
komas Informacijos Centras in
formuoja pasauli apie Lietuvos 
padėtį ir atskleidžia tikrąjį So
vietų veidą bei j u planus. Visa 
tai reikalauja lėšų. Ne mažiau 
mūsų finansinės paramos yra 
reikalingi Europoje veikią Lie
tuvos politiniai veiksniai—Vyr. 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
ir Vykd. Taryba, su kuriais 
ALT visą laiką kooperuoja ir 
juos remia. 

Amerikos lietuvių Tarybos 
akcija susilaukia vis didesnio 
krašto Vyriausybės pritarimo ir 
įvertinimo, visuomenė ir spau
da vis daugiau reiškia susido
mėjimo Lietuvos padėtimi. Bet 
tuo mes negalime pasitenkinti, 
Lietuvos išlaisvinimo darbas ir 
kova turi būti toliau tęsiama, 
kol faktina Lietuvos Neprik
lausomybė bus atstatyta. 

Tautiečiai! šaukite susirinki
mus, įgaliokite aukų rinkėjus, 
renkite prakalbas ir pramogas, 
skirkite aukų iš organizacijų 
iždų, dėkite visa pastangas, kad 
vienas šimtas tūkstančių dolerių 
per kelis mėnesius būtų sudė
tas! Tenelieka ne vieno Ameri 
kos lietuvio, nė vienos lietuvių 
organizacijos, kuri neparemtų 
savo darbu ir auka šio vaiaus 
i vykdymo. Jūsų auka išgelbės 
lietuvių tautą nuo pražūties, ji 
atneš Lietuvai laisvę! 

Aukas prašoma siųsti ir vi
sais vajaus reikalais kreiptis į 
Lithuanian American Council 
Inc., 1739 So. Halsted St., Chi
cago 8, 111., ir i vietos ALT Sky
rius bei Komitetus. 
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Salin žiaurusis Sovietų dikta
torius iš Lietuvos!. 

Tegyvuoja laisva, demokra
tinė Lietuvos Respublika! 

ALT Vykd. Komietaa: 
L. šimutis, Prezidentas 
Antanas A. Olis, Vice Prez. 
Dr. P. Grigaitis, Sekretorius 
M. Vaidyla, Iždininkas 
A L Tarybos nariai: 

Vyt. G. Abraitis, Vice prez. 
J. J. Grigalius, Vice prez. 
Wm. F. Laukaitis, Vice prez. 

Dr. A. Montvidas, Vice prez. 
P. L. Pivareoas, Vice prez. 

Wm. T. Kvetkas, Iždo globė
jas 

J. V. Stflsonas, Iždo globėjas 
A. S. Trečiokas, Iždo globėjas 
Dr. M. J. Vinikas, Iždo globėjas 

Kun. I. Albavičius, A. J. Alek-
Sis, J. Arlauskas, S. F. Bakanas 
Pral. J. Balkūnas, Dr. M. J. 
Colney, P.'P. Dargis, Alena De-
venienė, St. Gegužis, J. Ginkus, 
J. Glaveskas, J. V. Grinius, 
Kun. F. Juras, K. Jurgeliūnas, 
K. S. Karpius, Pov. Kručas, J. 
B. Laučka, St. Michelsonas, A. 
Milleris, E. Paurazienė, J. Tys-
liava. 

S O V I E T Ų  Š N I P A I  
Šiomis dienomis pasaulinėje 

spaudoje pasirodė naujos rai
dės — "A.M.G." Ką reiškia 
tos — AMG? Grižkim į pir-
masias pokario dienas, į 1945 
metus. Tuo metu sovietams 
jau buvo žinomos kai kurios 
paslaptys apie naujuosius ameri
kiečių išradimus atominių gin
klų srityje. Jie buvo pradėję 
organizuoti plačia špionažo vei
klą visame pasaulyje, ką rodo 
Kanados špionažo byla. Kad sė
kmingiau viskas vyktų, buvo 
pavesta rusų generolui POPO
VUI suorganizuoti specia 1 i ą 
špionažo mokyklą, apimančią 
naujausius tyrinėjimus ir mo
kslą. Toji įstaiga buvo pavadin-
taAMG, tai reiškia: Atomas, 
Mikrobai, Gazas... 

Modernus karas kaip tik ir 
apima baisiausius šių dienų 
ginklus. Atominė bomba jau 
spėjo "įsipilietinti" kare, o ko
kia jos ateitis, niekas nežino. 
Bet kol dar sovietai atominės 
bombos neturi, anot Churchil-
lio, galima laukti šiokios tokios 
"sovietinės taikos". Bet kas 
bus, kai sovietai tą bombą jau 
turės ? 
Dujos (gasai) pereitame kare 
nebuvo panaudotos, bet tai ne
reiškia, kad jos negali būti pa
naudotos ateities kare. Dujos 
šiuo metu yra tiek išvystytos, 
kad Didžiojo Karo dujos atro
do tik vaikų žaislai. 

Mikrobai sudaro hene pačią 
baisiausią karo rykštę. Vienas 
lėktuvas gali ištisus miestus ir 
net labai plačias apylinkes nu
marinti baisiausiomis ligomis, 
kurias sukels iš lėktuvų spe
cialiais preparatais išplatinti 
ligas sukeliantieji mikrobai. 

Štai šitais reikalais ir rūpi
nasi generolo Popovo įstaiga 
AMG. Toji įstaiga siunčia į vi
są pasaulį prasilavinusius te
chnikus, inžinierius, matemati
kus, chemikus ir pan., kurių 
uždavinys sueiti į pažin t i s 
Amerikoje, Anglijoje, Prancū
zijoje, Kanadoje, Australijoje 
su mokslo žmonėmis ir iš jų 
išgauti paslaptis. 
Ar yra koks nors išsigelbėji

mas prieš rusų špionažą 
Špionažas nėra naujiena. Jau 

persų, babiloniečių ir egiptie
čių karaliai naudojo špionažą 

priešui nugalėti. Bet iki pat 
nacių laikų špionažas tebuvęs 
plačiu mastu vartojamas tik 
karo metu.. Naciai, atėję prie 
Vokietijos valdžios vairo, tuo
j a u  a p t r a u k ė  v i s ą  p a s a u l į  
smulkiu špionažo tinklu, iš ku
rio išsinerti buvę beveik nega
lima. Naciai špionažo reika
lams vartoję visus metodus, 
kokius tik žmogus gali išgal
voti: žudynes, pinigus, šanta
žą. Bet rusai daugelį kartų 
pralenkė nacius... 

Dar antrojo karo metu,'kada 
pats Rooseveltas lėkė pas Sta-
lmą ir visu kuo glostė kruvi
nąjį gruziną, rusai Amerikoje 
suorganizavo didelį ir labai 
tankų špionažo tinklą. Tuo me
tu Amerikoje rusams daug kur 
durys buvo atvertos. To ru
sams ir tereikėjo. Jie smulkiai 
viską apie Ameriką iššnipinėjo. 
Ir kai amerikiečiai susigriebė, 
buvo jau vėlu: daugelis didelių 
paslapčių buvo rusų rankose. 

Gražiausiai rusai apgavo Ka
nados ministerį pirmin i n k ą 
Mackenzie Kingą. Jis tikras li
beralas ir daug kur rusams pa
tikėjo. Per karą visu kuo padė
jo rusams, ypač ginklų trans
portui iš Amerikos į Rusiją 
per Kanados šiaurę. Be šios 
pagalbos rusams būtų buvę la
bai riesta. Kuo už tai rusai at
sidėkojo? Pasinaudodami tei
k i a m o m i s  p r i v i l e g i j o m i s ,  j i *  
įsiskverbė į Kanados įstaigas 
ir šantažavo pačius artimiau
sius premjero žmones, kad tik 
išgavus Kanados gynimosi pa
slaptis. 

Pačioje Rusijoje bolševikai 
liepia išduoti tėvams savo vai
kus, vaikams — tėvus. Rumu
nijos dabartinė užsienių reika
lų "ministerė" Anna Pauker, 
raudonasis Balkanų velni a a, 
kaip žmonės sako, gavo pa
aukštinimą iš Stalino už tai, 
kad išdavė ir sunaikino savo 
vyrą. Rusijoje yra didvyriu 
paskelbtas vienas pusgal v i s 
vaikas, išdavęs bolševikams sa
vo tėvus, kurie apie Staliną ne
pagarbiai kalbėjo. Bet užsie
niuose ne viskas bolševikų 
agentams taip sklandžiai klo
jasi, tad jie naudoja žudynes 
ir pačius baisiausius šantažus. 

J. Matas 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
JEI NORITE gauti lietuviškų knygų ar 

kitų gražių leidinių, skaitykite Dirvoje knygų 
pagarsinimus, kurių rasite įvairiuose pusla
piuose. Iš jų sužinosite, kokių knygų turime 
ir Juokia jų kaina. 

UŽSAKYKITE tas knygas, kurių var
dus rasite vėliausiame DIRVOS numeryje. 
Nes tų, kurios anksčiau buvo garsinamos, gal 
but, jau ir nera. 

PARAŠYKIT mums savo pavardę ir 
adresą, pažymėkit, kurių knygų norite ir kiek 
pinigų pridedate. Laiškx adresuokite: 

D I R V A ,  
6820 StįfMįtior Ave., 

Cleveland 3, Ohio 
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KĄ REIŠKIA TIE RAIDŽIŲ PULKELIAI 
Kinieči raštas laikraščiuose 

Vienas mūsų skaitytojas iš 
Rochester, N.Y., rašo: Susimil 
dami, paaiškinkit, ką reiškia 
tie keisti raidžių pulkeliai, ku
rių pilna laikraščiuose: 

ALT, BALF, ALM, VLIK, 
LVS, ALTC, LRKSA, SLA, 
NCWC, CWS, IRRC, IRO, 
UNRRA, UNO, AFL, CIO, 
EUCOM, UNESCO, ERP... 
Sako, suprantu, kad tai yra 

sutrumpinti įvairių, organizaci
jų pavadinimai. Bet aš nesu
spėju tų pavadinimų atminti
nai išmokti. Jūs bent straips
nio pradžioj vieną kartą pa-
vartokit pilną pavadinimą, jei
gu nenorit kartoti ilgų vardų 

Visai teisinga pastaba. Pa
galvojus, gali pripažinti, kad 
šitie "raidžių pulkeliai" yra ne 
kas kita, kaip pradžia įsigalė
jimo laikraščiuose... kinie č i ų 
rašto. , 

Jeigu kas ko negali suprasti, 
tai sako: Tas dalykas man tai 
kaip kiniečių raštas. 

Mat, kiniečių rašto labai sun
ku išmokti. Mes vartojame tik 
apie 30 raidžių, o kiniečių raš
te yra tūkstančiai ženklų: kiek
vienam žodžiui kitoks ženklas. 

Ir su tais "raidžių pulkeliais" 
panašiai: kiekvienai organiza
cijai ar įstaigai — tam tikras 
"raidžių pulkelis"... 

Iš karto siūlosi mintis, kad 
gal reikėtų jau leisti tam tik 
rą "žodynėlį", kuriame visi to
kie sutrumpinimai būtų pafiš-
Wnti. 

Bet kas gf nuolatofl nešiosis 
su savim tokį žodynėlį ir kas 
žiūrinės į jį laikraštį skaityda 
mas! . 

Atrodo, kad mūsų rūpestingo 
skaitytojo patarimas ar tik ne 
visų geriausias: straipsnio pra
džioje bent kartą pavartoti pil
ną pavadinimą, o paskui jau 
galima ir sutrumpintus ženklus 
vartoti, skaitytojui jau bus 
aišku, apie ką kalba. Jeigu su
trumpintas pavadinimas pavar
tojamas straipsnio antraštėje, 
tai straipsnio pirmajame pos
me paminėtas pilnas pavadini
mas taip pat jam paaiškins, 
kas čia yra. 

v 
Iš kur tie sutrumpinimai 

atsirado? 
Lietuvoje buvo toks [spūdis, 

kad tai yra... bolševikų išmis-
las. Mat, po pirmojo karo ir 

sutrumpinimai buvo daromi ne 
pirmas raides, o pirmus žodžių 
skiemenis jungiant. Sakysim, 
jų Užsienių Reikalų Komisa
riatas — tai yra, maž daug tas 
pats, kas State Departmentas 
— vadinosi "Narkomindiel". 
Tai yra sutrumpinimas iš ru
siško pavadinimo "Narodnyj 
Kommissariat Inostra n^n y c h 
Diel". 

Būdavo pasakoja tokį juoką 
apie tuos trumpinimus. Sako, 
reikėjo sutrumpinti pavadini
mą "Jūrų Reikalų Komisaro 
Pavaduotojo". Rusiškai tai va
dinasi "Zamiestitel Kommissa-
ra po Morskim Dielam". Paė
mus to pavadinimo pirmuosius 
skiemenis, pasidaro "Zamkom 
po mordie", tai reiškia... "Su 
spyna per snukį"! 

Ir dabar bolševikai į Lietu
vą atgabeno net į lietuvių kal
bą šitokių "perlų", kaip "kom
jaunimas", "politva d o v a s ", 
"partorgas", "apkomas". 

Tai reiškia — komunistinis 
jaunimas, politinis vado v a s, 
partinis organizatorius, apskri
ties komitetas.. 

Tarp ko kita — nepriklauso
mos Lietuvos laikais skaityto
jai labai raukydavosi prieš re
daktorius už svetimų žodžių 
per dažną vartojimą. Teisingai. 
Lietuvos laikraščiuose tikr a i 
būdavo be reikalo per daug 
svetimų žodžių 

Bet bolševikų spaudoje, ly
giai rusiškoje, lygiai lietuviš
koje tų svetimų, vadinamų 
tarptautinių žodžių dabar ne
sulyginamai daugiau. 
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Bet vi§ dėlto netiesa, kad 
sutrumpinimai yra bolševi k ų 
išmislas. Kituose kraštuose jie 
atsirado anksčiau. Kas pirmas 
sutrumpinimų išradėjas — gal 
nei neištirta, bet atrodo, kad 
kaip tik Amerika čia buvo vie
na iš pirmųjų. 

Kada atsirado USA vietoj 
United State of America? O 
kas prasimanė prezidentą Roo-
seveltą rašyti tiesiog FDR? 

Skirtumas nuo bolševikų čia 
tik toks, kad nei Amerikoj, nei 
Vakarų Europos kalbose trum
pinimui nevartojami žod ž i ų 
skiemenys, arba vartojami pa
lyginti labai retai. Pavyzdžiui, 
"Gestapo", "Benelux", čia, jei-

po revoliucijos Rusijoje kaip gu jau trumpina, tai ima tik 
tik prasiplatino visokiausių su
trumpinimų vartojimas. 

Vieną iš tokių sutrumpintų 
pavadinimų ir ligi šiol dauge
li! su pasibaisėjimu mini. Tai 
— čeka! 

Ką tai reiškia? Tai buvo re
voliucinės bolševikų politinės 
policijos pavadinimas. Rusiškai 
ji vadinosi "črezvyčainaja Ko
misija",tai yra — "Ypatingoji 
Komisija". Iš pirmųjų raidžių 
ir pasidarė "ČK", arba "čeka". 

Paskui ta baisi įstaiga buvo 
pavadinta "Gosudarstvenno j e 
Političeskoje Upravlenije", tai 
yra — Valstybinė Politinė Val
dyba".Sutrumpintai išėjo GPU, 
arba "Gėpėu". 

Vėliau ta įstaiga vardus kei
tė nebe vieną kartą. Vadinosi 
ji "Narodnyj Kommissar i a t 
Vnutrennich Diel" — "Vidaus 
Reikalų Liaudies Komisar i a-
tas" — sutrumpintai NKVD 
arba "enkavėdė". Dabar, kada 
"Liaudies Komisariatus" sovie
tuose' pavadino "ministerijo
mis" (kad apgautų lengvati
kius ir įtikintų juos, kad bolše
vikai jau nebe bolševikai...) 
tai ir buvusi "čeka" pavirto į 
MVD arba "emvėdė". Lietu
viškai tai labai nekaltas var
das: "Vidaus Reikalų Ministe
rija"... 

Labai dažnai rusiškų žodžių 

pirmąsias raides. 
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Lietuviškieji laikraščiai ne
gali būti kaltinami už tą "pra
simanymą". Jie tik seka didžio
sios spaudos pavyzdį, kur tų 
"raidžių pulkelių" gali rasti 
kiekviename žingsnyje ir dar 
daug įvairesnių, negu lietuviš
kuose laikraščiuose. 

Tiesą pasakius, jeigu ne tas 
"išradimas", tai irgi būtų blo
ga. Pagalvokime tiktai. Jeigu 
BALFas , kurį dabar taip daž
nai minime, kiekvieną kartą 
rašytumėm "Bendras Ameri
kos Lietuvių Fondas", tai skai
tytojui tas dar labiau įkirėtų, 
negu "raidžių pulkelis". O pa
b a n d y k i t e  s u s k a i č i u o t i ,  k i e k  
kartų visuose laikraščiuose pa
minėtos įvairios organizacijos. 
Jeigu vietoj kelių raidžių vis 
būtų pilni pavadinimai — po 
pusantros eilutės ilgumo kiek
vienas — kiek tai Susidarytų 
eilučių per metus! Tie "raidžių 
pulkeliai" sutaupo labai daug 
vietos laikraščiuose, sutaupo 
daug laiko, o tuo pačiu — su
taupo ir pinigų... 

Todėl atsisakyti nuo šito "iš
radimo" sunku. Bet po vieną 
kartą straipsnyje paminėti ne
sutrumpintus vardus — gali
ma ir gal net reikia. 

Leiskit į tėvynę — 288 lietuviš
kų dainų žodžiai. Knygele 
naudinga dainininkas, pamir
šusiems žinomų dainų žodžius. 

Kaina $1.00 

Pagalvokime 
(Atkelta iš 6-to puslapio) 

gybinį ir pabėgo. Išsislapstė 
Vokietijoje ligi išlaisvinimo. Da
bar su šeima, kurią susirado 
irgi Vokietijoje, gyvena viefcoje 
stovykloje. Gyvena, kaip visi, 
sunkiai vargdamas su šeima, ir 
... nesiskubindamas į pirmas 
emigruojančių eiles. Sako, gal 
dar čia būsiu reikalingas... 

Pažiūrėkime į tuos paveikslus 
ir pagalvokime. Ar gi nereikė
tų daugiau tiems žmonėms pa
dėti, negu padedame? 

Gal, sakytum, jie neatrodo 
taip labai nusiminę, neatrodo 
visiški ubagai... Taip, bet rei
kia pagerbti tuos žmones, kad 
turi tvirtą dvasią, nėra sugle-
bėliai. 

čia mes kalbame ne tik apie 
tuos, kurie šiuose paveiksluose 
yra. Jie tik pavyzdžiai. Jų 
yra kelios dešimtys tūkstančių. 
Jie visi lietuviai, mūsų tautie
čiai — broliai... Pagalvokime... 
Ir padarykime! 

D I R V A  

u Tiesus klausimai -
(Atkelta iš 4 puslapio) 

y*a pusiau darbininkai, pusfau 
"kapitalistai". Dieną jis dirba 
fabrike — darbininkas, vakare 
pareina namo — jau namų sa
vininkas, o gal dar jo žmona 
ir kokį biznelį veda. Gyvenime 
nėra taip, kaip Markso "evan
gelijoj" parašyta: griežtą lini
ją išvesti, kuri paskirstytų 
žmones taip, kad vienoj pusėj 
būtų tik kapitalistai, kitoj tik 
proletarai, ne taip jau lengva... 

Lietuviai Amerikoje bendrai 
imant yra visi darbininkai, tik 
vieni mažiau, kiti kiek daugiau 
"prasimušę". , Tikra to žodžio 
prasme kapitalistų mūsų tarpe# 

nėra. 
O jeigu lietuvių tarpe kapi

talistų nėra, jeigu DIRVA su 
lietuviais, tai kaip ji gali būti 
su kapitalistais? Jeigu lietu
viai darbininkai, tai tai kaip ji 
gali būti ne su darbininkais? 
Darbininkų unijos daug padė
jo darbininkų teises apginti, ir 
dabar padeda. Todėl kelti balsą 
prieš unijas iš esmės nėra pa
mato. 

atviri atsakyniąį * 
Bet ir su unijomis ne visa

da esti gerai. ~' 
Mes skaitome, kad unijų pa

naudojimas svetimo krašto jk)-
litikos reikalams — yra kenk
smingas visam kraštui. Komu
nistų įsigalėjimas unijose nau
dojamas ne mūsų darbininkų 
labui, o tam, kad būtų susilp
nintas šio krašto ūkinis stip
rumas ir kad Maskvos impe
rialistai turėtų iš to naudos. 
Tam jie ypač naudoja streikus 
ne tiek, kad per tuos streikus 
iškovotų darbininkams teisin
gesnį atlyginimu, bet kad tik 
darbai sustotų. 

Streikas yra rimta priemonė 
darbininko reikalams ginti, bet 
tai yra ginklas, kurį re'kia mo
kėti vartoti ir kurį tik sąžinin
gai vartojant gaiima tikėtis 
naudos. Juk ir peilis naudin
gas įrankis, o jeigu jis paten
ka į plėšiko rankas, tai kaip 
neprotestuoti tada prieš peilio 
panaudojimą? 

Pasitaiko, kad tinijų Vadai 
pasielgia labai egoistiškai. Jie 
gal ir nuoširdžiai gina savo 

unijos darbininku reikalus, bet 
kai kada tas vien tik "savo pa
rapijos" reikalų gynimas labai 
blogai atsiliepia .daug plates-
niems gyventojų Jr net tų pa
čių darbininkų sluoksniams. Ar 
gi nereikia tokiais atvejais pa
kelti balsą, kad jie apsižiūrėtų, 
ką daro? 

Daugelis darbininkų nusi
skundžia, kad kai kur jie nuo 
unijos reikalavimų daugiau nu
kenčia, negu nuo darbdavių... 
Sako, kad unija įveda protek
cijų sistemą, be jų leidimo ne
galima gauti darbo, o gauti jų 
protekciją galima tik "fund i j i-
mo" keliu, unijai mokestį rei
kia mokėti nemažą, o kai reikia 
iš unijos pagalbos, tai ji apie 
tave nieko žinoti nenori; tuo 
tarpu iš tų mokesčių išlaiko di
deles kanceliarijas, organizato
rius, agitatorius, kuriems mo
ka didelius atlyginimus ir tuos 
darbus gauna tik vadų drau
gai... Pagaliau, darbininkams 
dažnai ima abejonė, ar didie
siems unijų bosams, kurie sa
kosi taip pasišventę darbinin
kų reikalams — tikrai reikia 

tokių milžiniškų algų,, kurias 
jie sau... išsikovoja. 

žodžiu sakant, ir unijose yra 
dalykų, kurie ne visada atro
do darbininko reikalui tikrai 
naudingi, o kartais gal net ir 
visai nemalonūs. Tai argi para
šymas apie tokius dalykus yra 
rašymas prieš darbininkus? 

- • 

Bet DIRVA nėra skirta iš
spręsti visiems unijų klausi
mams. Tai yra pirmoj eilėj lie
tuviško veikimo reikalams skir
tas laikraštis. 

O vis dėlto, jei musų skaity
tojai panorės patys pakalbėti 
ir net padiskutuoti per DIRVĄ 
jiems rūpimais ir jiems arti
mais darbininkų unijų klausi
mais, atsiras tam vietos ir 
DIRVOJE. Tik reikia pastaty
ti klausimą teisingai: ne kie
kvienas unijos pajudėjimas yra 
neginčiajamai darbininkui nau
dingas, todėl jei pasitaiko rei
kalas kritiškai atsiliepti apie 
unijų darbus, tai tas dar ne
reiškia, kad čia yra akcija 
prieš unijas ar prieš darbinin
kus. 

Geriausias rašinys 
apie saugumę 

Eileen Taylor Skyrius 5 B 

Mano tėvelis dirba pas Repu
blic Steel ir jis sako, kad yra 
geriausiai nuo visokių pavojų 
apsaugoto j vietoj. Aš esu lai
minga dėl to, nes jis yra ge
riausias tėvelis pasaulyje ir aš 
noriu, kad jis būtų apsaugotas 
nuo visokių pavojų, o tenai jis 
ir yra visiškai saugus 

TAIP, EILEEN, tavo tėvelis 
teisus. Republic yra viena 

iš saugiausių vietų, kokia tik 
gali būti prie darbo. Leisk 
mums padėti pabaigti tavo ši
tą rašto darbą, pridedant kele
tą faktų, kurie tą patvirtina. 

Per 20 metų nuo to laiko, kai 
prasidėjo lenktyniavimas sau
gumo įrengimuose, Republic 
laimėjo 192 kartus pirmą vietą 
ir 100 kartų antrą ar trečią vie
tą. Tai galėjo įvykti tik todėl, 
teid daugelis tūkstančių vyrų 
ir moterų, dirbančių Republic 
fabrikuose prekių sandėliuose 
ir kasyklose apsisaugojo nuo 
nelaimių, gerai prisilaikydami 
apsisaugojimo taisyklių ir pa
tarimų. 
Jie padėjo pagaminti plieną 
vieną tvirčiausių iš 40-t i e s 
Amerikos didžiųjų įmonių... ir 
ii Republic padarė saugiausią 
darbo vietą visoje pramonėje. 

Nacionalinėse Nepavojingumo 
Tarybos rungtynėse, pasibai
gusiose birželio 30, 1948, Re
public laimėjo 15 iš galimų 55 
pirmų, antrų ir trečių vietų. 
Tarp tų 15 buvo 11 pirmų vie
tų, 3 antros ir 1 trečia vieta. 
Republic taip pat laimėjo 10 
pripažinimų trafiko saugumo 
lenktynėse, gavo du pagyrimus. 
US kasyklų biuras dar pridėjo 
8 saugumo įvertinimo pripaži
nimus prie tų, kuriuos Repu
blic jau turėjo. 
Bet saugumas, Eileen, yra dau
giau kaip tarnybinė atsakomy
bė už tavo tėvelį ir kiekvieną, 
kuris dirba Republic įmonėse. 
Saugumas gatvėje ir namie... 
tavo saugumas ir visos jūsų 
šeimos... tai svarbu taip pat. 
Tik pagalvok... beveik keturis 
kartus daugiau žmonių žuvo 
pereitais metais automobiliuo
se ir įvairiose nelaimėse namie, 
negu fabrikuose, kasyklose ar 
kitose Amerikos darbo vietose. 
Taigi saugumas, Eileen, turi 
būti rūpestis visų ir kiekvienu 
metu. Kaip daug geriau vi
siems yra būti apsisaugoju
siems, negu nuliūdusiems. 

Republic Steel Cor
poration 

Prize Essay on Safety! 
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YES* EILEEN, your Daddy is right. 
Republic is one of the safest places a 

man can possibly work. Let us help you 
finish your essay by giving you some facts 
to prove it. 

In the 20 years since national safety con
tests started, Republic Steel has won 192 
first place awards and 100 second and 
third place awards. This has been pos
sible only because the many thousands of 
men and women who work in Republic 
plants, warehouses and mines have 
guarded against accidents and followed 
safety rules and suggestions, 

They have helped to make sted oneof 
the three safest among America's 40 
major industries . . . and have made 
Republic one of. the safest places to work 
in all industry. 

In the National Safety Council's Contest 
ending June 30, 1948, Republic won 15 
out of a possible 55 fi££$p second and 

third place awards. This 15 Included 11 
First Place Awards, 3 Second Place and 
1 Third Place. Republic also won 10 
Reduction Awards and, in the Traffic 
Safety Contest, received 2 Honorable 
Mentions. The U. S. Bureau of Mities 
added 8 Safety Recognition Awards to 
Republic's total. 

But safety, Eileen, is more than an on-
the-job responsibility for your Dad and 
everyone else who works at Republic. 
Safety on the streets and at home . . . 
your safety and your Mother's and that 
of all your family . .. are important, too. 
Just think . . . almost four times as many 
^people were killed last year by motor 
vehicles and by accidents at home as in 
all of the factories and mines aod other 
working places in America. 

So safety, Eileen, is a job for all of 
us all the time. How much better for 
everybody it is to be saje than sorry. 

REPUBLIC STEEL CORPORATION 
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MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame' skyriuje talpinama dykas 
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MIRS 19,500 IŠEIVIŲ 
LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių lietuvių vardais, 
čia skelbiamų mirusių lietuvių 
skaičius pasiekė jau 19,500, 
nuo vasario mėnesio, 1037 me
tų, kada Dirvoje mirusiųjų są
rašai pradėti talpinti. 
POPICKIENĖ Uršulė, mirė 

gruodžio m«n., Shenandoah, 
Pa. >VV; : :  

NAVICKAS Šimas, mirė gruo
džio m., Plymouth, Pa. 

ZULONIENĖ Ona (Tribuliaus-
kaitė), 61 metų, mirė gruo-

. džio 10, So. Boston, Mass. 
(Krinčino par.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

KASMAUKIENĖ Barbora, 64 
m., mirė gruodžio 12, South 
Boston, Mass. (Karteno p.) 
Amerikoj išgyveno 43 ml 

JUOZAITIENĖ Ona, mirė 4 
gruodžio, Pittsburgh, Pa. 

JONAITIS Aleksandras, 57 m., 
mirė rugsojo 29, Rumford, 
Me. (Kurtuvėnų p. Paviekių 
k.) Amerikoje išgyveno 38 
metus. 

LAUCAITIS Antanas, mirė 22 
lapkr., Maltimore, Md. 

SKODIENĖ Marė (Upselevi-
čiutė), 61 metų, mirė gruo
džio 13, Chicago j. 

ALLEN Jonas G., 75 m., mirė 
lapkričio 21, Wilkes, Barre, 
Pa. 

IVANAUSKAS Mykolas, 75 m. 
mirė lapkričio 12, Du Bois, 
Pa. (Kauno rėd.) 

PAVILONIS Juozas, 55 metų, 
mirė spalio 18, Youngstown, 
O. (Kauno rėd.), •... 

PAJ IEŠKOJI M Al 
Jieskomieji ar apie juos Ži

nantieji prašomi atsiliepti |: 

54 m., 
Wilkes-

_ ** * 
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S K N I >  P R I I M A  
MAISTO SII i fJ 'TINHI-••IŠSAKY
MUS'  T  VISAS .VOKILTIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS ANCil  IJA.  
PRANCŪZIJĄ.  ITALIJA,  OLAN 

.DUA; BELGIJĄ, -SVKIC'AKIJA. 
EENKliA.  ČEKOSLOVAKIJĄ,  

JUGOSLAVIJĄ.  ' i  
Maisto  s iunt inė l ia i .  "APDRAUSTI'  
draudimo f i rmose,  pr is tatymas  
G ARANTI'OJ A MAS.  v  N ešura  dus  
adresato^— p in is^ i  gr įš iuami.  
kely tlingę$». siuntinys pakeičia
mas kitu. ' i ; • •/'' 

PRISTATYMO LAIKAS: 8- -2 h 
DIENOS! \  VISUS KRAŠTUS? 

Ger iaus i* ;  eksport in ia i  produkta i  
Pr is tatymas  k vykdomas  įš  ša įdė-

'  l ių  Europoje .  -

S iunčiant  money  order,  ček i  f  ar> 
kt .  mok. 'pr iemonę,  t iks l ia i  Įnuo
dyki te  ( jave, įo  adresą  i r  užsako 
mu s iunt inė l ių  t ipo  numer ius  
Gal ima užsdkyt i  ke l i  pakietė l ia i  
tam pačiam gavė ju i .  

2  sv .  taukų,  k iau l in iŲ 
2  sv .bekono *  
Z sv .  sa lami  dešros  '  
Z sv .  kenuotos  j a u  t i ruos  
1  sv .  p ieno  mi l te l ių ;  

y- Z  sv .  bekono 
.  Z  sv .  ken  uolos  jaut ienos  . 

No.  i  Z sv .  p ietų  Afr ik . .  'ape is .  
S£,00 ,  marmelado 
w  1 sv .  cukraus  . 

1  sv .  kavos  pupel ių  
1  sv .  šokolado,,  b locks  

d  sv.  k iau l in ių  .  taukų 
No.  3  2  sv .  bekono 

2 sv .  cukraus  
'2sv .  aukšč.  r ich,  sūr io  

1  sv .  kavos  pupel ių .  

No.  4  
S2.05 9  SVARAI CUKRAUS 

N o.  !> 
*4-98 9  s V -  KAVOS Pupel ių  

No.  f i  4 ,5  sv  cukraus  
5<| .00  4,5  sv .  kavos  pupi f l ių  

No.  7  200 (  be: , t»  r f ie ld  c iąaree ių  
^2-00 (Išsk ir iant  Vok.  i r  I ta l i ja '  

No.  8  16  sv .  sūdytų  s i lk ių  s tat i-
S5'9 S  nėlė  (Tik  į  Vokiet i jų )  

No 9  10  .sv .  kv iet in ių  n i i l lų  
$2-85 4  unc.  kep imo mi l l  «1  ių  

EXTRA RIEBALU 6 SV.! ! !  
Z sv .  kcnuut i )  sv iesto  

No. 10 : :,v beku,no . , 
Q _ 2  sv .  k iau l in ių  taukų 

*7 '  •  1  sv .  šokolado,  b locks  
1  sv .cukraus  
1 sv .  kavos  pupel ių .  

r : ia  nurodytose  ka inose  į ska i ty  
tos  pers iunt imo,!  draudimo ir  k i  
to*  i š la idos.  

Ai .sk ira i  tu i iamės  su  draugi . įo-
•ruis .  ko in i tc la is  i r  i . -av ien ia is  a 1  

Hienimis  de l  d idesnių  užsakymų.  
Nedelsdami  , iandien  pas iųsk im 

•»vo f f imiuėras"  draugams t- i t f i  
1 nė  I i  u * 

NORKAITIENft Agota, mirė 
lapkr. 18, Bridgeport, Conn. 

SAKALAUSKAS Tarnas, mirė 
gruodžio 11, Branch, Mich. 

PAKRUOPIS Edvardas 
mirė lapkričio 29, 
Barre, Pa. (Gimęs Nantico-
ke, Pa.) v 

NAVICKAS Simanas, mirė 5 
gruodžio, Larksville, Pa. 

SALDUKIENĖ Ona, mirė gruo
džio 2, Hanover Township, 
Pa. 

KIELIENĖ Elzbieta, pusamžė, 
mirė gruodžio 14, Chicagoje. 
Amerikoje išgyveno 43 me
tus. 

MARTIN Petronėlė (Norbutai-
t), 47 m., mirė gruodžio 16, 
Chicago j. (Raseinių ap. Vi
duklės p. Užmėdžių k.) Ame
rikoj išgyveno 25 metus. 

GRIZAS Antanas, 65 m., mirė 
gruodžio 14, East Chicago, 
Ind. (Rokiškio ap. Panemu
nėlio par. Gučiunų k.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

BESASPARIS Jonas, mirė 12 
gruod., Grand Rapids, Mich. 

DVARVITIS Kazys, pusamžis, 
mirė gruodžio 16, Chicago j. 
(Tauragės ap. Kvėdarnos p. 
Muliunų k.) Amerikoj išgy
veno 42 metus. 

JUSTUS Antanas, 57 metų, mi
rė gruodžio 16, Chicagoj. 

MOCKIENĖ Uršulė (Baniutė), 
pusamžė, mirė gruodžio 17, 
Chicagoj. (Alytaus ap. But

rimonių p. šudonių k.) Ameri
koj išgyveno 38 metus. 

PILITAVIČIUS Juozas, 59 m., 
mirė gruodžio 20, Chicagoje. 
(Telšių ap. Naraudaičių k.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

MAŽEIKA Aleksandras, pus
amžis, mirė gruodžio 20, Chi
cagoj. (Panevėžio ap. Kreke
navos p. Užliaušių k.) 

BENDŽAITIS Antanas, 62 m., 
mirė gruodžio 13, Chicagoj. 
(Raseinių ap. Jurbarko par. 
Gedžių k.) Amerikoj išgyve
no 44 metus. 

MIKELAITIS Juozas, viduram
žis, mirė gruodžio m., Balti
more, Md. • 

KLIŠIS Pranas, mirė gruodžio 
mėn., Baltimore, Md. 

GERČIUS Vincas, p u s a mžis, 
mirė gruodžio 15, Chicagoje. 
(Raseinių ap. Kamariškįų k. 
Kražių p.) Amerikoje išgy
veno 43 metus. 

BURBIENĖ Liudvika, mirė 11 
gruodžio, Wadsworth, 111. 

JONAITIENĖ Ona (Kabelytė), 
45 metų, mirė gruodžio 18, 
Chicagoj, kur buvo ir gimus 

MADALASKAS Jurgis, 77 m., 
mirė lapkfičio 26, Seattle, 
Wash. (Vilkaviškio ap. Ky
bartų v.) Amerikoj išgyve
no 60 metų. 

KARPAVIČIUS Jonas, 80 me
tų, mirė lapkr. 26, Mt. Car-
mel, Ua. (Suvalkų rėd.) 

KRULIKIENĖ Ona, 57 metų, 
mirė lapkričio 21, Grand Ra
pids, Mich. (Kalvarijos par.) 

KLIMAITIS Julius, 59 metų, 
mirė lapkričio 23, New Phi
ladelphia, Pa. (Kauno rėd.) 

BLAŽEVIČIUS Juozas, 62 me
tų, mirė lapkričio 19, Castle 
Shannon, Pa. 

ANDRIULAITIS Tadas, 53 m., 
mirė lapkričio 23, Wyoming, 
Pa. (Raseinių ap.) ' 

VIšNIAUSKAS J., mirė gruo
džio m., Maspeth, N. Y. 

JANčAUSKIENĖ Marė, mirė 
gruodžio 7, Philadelphia, Pa. 

PLIUŠKIS Pranas, mirė gruo
džio m., Pittsburgh, Pa. 

PATKAUSKAS Kazys, mirė 
gruodžio m., Homestead, Pa. 

GINTALIENĖ Pranė (Girdvai-
naitė), 65 m., mirė gruodžio 
14, So. Boston, Mass. (Lai 
žuvos par.) Amerikoje išgy
veno 40 metų 

DOVAINIENĖ Anelė, 39 metų, 
mirė gruodžio Lawrence, 
Mass. 

BAKIS Jonas, 
gruodžio 8, 
Conn. " 

iš Salaparaugių 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. *. 
* 

Albertavlčius Leopoldas, gyv. Bue
nos Aires. 

Alenskas Antanas, Juozas ir Vincas, 
iš Budnikų k. Suvalkų ap. 

Ališauskiutė Julė, 
k. Suvalkų ap. 

Andriukaitienė - Arlauskaitė Mary, 
gyv. Scranton, Pa. 

Anužis Jonas, iš Platelių vi. 
Arlauskaitė - Andriukaitienė Mary, 

gyv. Scranton, Pa. 
Bacevičienė Bronislavft, Iš Ručėnų 

dv. Pasvalio vl. 
Bacevičius, iš Pavasijų k., Naumies

čio par. šakių ap. 
Bagdonavičius Jonas 
Bagdonavičius Pranciškus, iš Pliuš-

kaičių, Kelmės vl. Raseinių ap. 
BakUnas - Radzevičius Motiejus, iš 

Kiršų k. Alvito vl. Vilkaviškio ap. 
Bartašienė - Žymantaitė Jadvyga, iš 

Vejų k. Kražių vl. Raseinių ap. 
gyv. Chicago. 

Bičkus Petras, gimęs Amerikoje* 
gyv. Sauginių k. Šiaulių ap. 

Bobnis Anthony, Mrs. gyv. Scran
ton, Pa. 

Bublaltis Jurgis, gyv. Brooklyn. 
Buda sunus Marijos Budavienės -
Bortkevičiutės, iš Spaigių k. Kruo

pių ap., Papilės vl. Šiaulių ap. 
Buitkus Steponas, iš Smaidrių k. 

Eržvilko vl. auragės ap. 
Bukauskas karo metu tarnavo ka

riuomenėje ir buvo Vokietijoje ar 
jo tėvai. 

Butvilaitė Skolastika. 
Byra Kazimieras ir Emilija Siulytė, 

iš Žiobiškio par. Rokiškio ap. 
Čaprackio Jono ir jo žmonos Daujo-

taitės Juzefos giminės ir pažįsta
mi prašomi atsiliepti. 

Černauskienė - Perlibaitė Ona, ii 
Virbalio vl. Vilkaviškio ap. 

černauskienė - Perlibaitė Petronė, 
iš Virbalio vl. Vilkaviškio ap. 

Dauginas Tadas 
Daujotaitės - čaprackienės Juzefos 

ir jos vyro Čaprackio Jono, gim. 
ir pažįstami prašomi atsiliepti. 

Dičmonaitė Morta, iš Tauragės vl. 
Dilertaitės dvi seserys, viena ištekė

jusi už Krušo Vinco. 
Endrulis Juozas. 
Genis Kazimieras, iš Skriaudžit| ttp., 

Marijampolės ap. 
Grim - Matijuschat Henrita, iš Lie

tuvos, gyv. Pittsburgh. 
Guzikienė - Perlibaitė Marija, iš 

Virbalio vl. Vilkaviškio ap. 
Janavičienė - Juozapavičiūtė Johana, 

iš Starkų k., Vilkaviškio vl. 
Jocys Petras, iš Bertašiškės k. Kal

tinėnų vl. Tauragės, buv. (Rasei
nių ap.) . „ 

Juodaitis Kazys, is Žem. Panemu-
nės. . . 

Juozapavičius Jonas ir Juozas ir Ja-
naVičienė-Juozapavičiutė Johaną, iš 
Starkų k. Vilkaviškio ap. -

Jurša Zigmantas, iš Radvil i š k. i o, 
Šiaulių ap. .. 

Kalumba (ar Kolumbas) iš Pilviš
kių vl. Vilkaviškio ap. 

Kapturauskas Jonas ir Pranciškus. 
Kasperavičius Jonas ir Pranas, is 

Kauno, gyv. Freeland. 
Kazakevičius Antanas, iš Butkuniį 

k. Jonavos vl. Kauno ap. 
Kisielytės Salemonijos giminės ir 

artimieji prašomi atsiliepti. Ji ki
lusi iš Avilčių k. Aluntos vl. Ute
nos ap. iš išvykusi į Braziliją. 

Kolumbas (ar Kalumba) iš Pilviš
kių vl. Vilkaviškio ap. 

Krikščiukaitis Jokūbas ir Tamošius, 
iš Sieskių par. Ukmergės ap. 

Krušienė - Dilertaitė ir jos vyras 
Krušas Vincas, bei jos sesuo. 

Lastvtė Elena, nuo Jurbarko. 
Liobė Juozas, iš Aluntos vl. Utenos 

Ludnskienė - Podgaibkytė Rožė, iš 
Kuršėnų. •* 

Makarevieius Jurgis ir Vincas, is 
Panarvės k. Lazdijų vl. Sėmių a. 

Maršimas, iš Biržų ap. 
Makūnas Nikas, iš Tvertimų k., Se

meliškių vl. Trakų ap. 
Mankus Jonas, iš Sauginių k. Pa

dubysio - Kurtuvėnų vl. Šiaulių a. 
Matijuschat - Grim Henrita, iš į<ie-

tuvos, gyv. Pittsburgh. ^ 
Matulevičius Jurgis, iš Papecių k., 

Lazdijų vl. Šeinių ap. * 
Nedell Mrs. gyv. Brooklyn. 

Rumbinas, iš Meškuičių par. šimu
liu BP. 

Rušinskis JttoMs, iš Pufetapėdžių 
k. Vilkaviškio ap. . 

šapalas AntfttUiš, ii Alantos Vt» Ute-
tuJS ap» 

Ščensnolevičius Leonas ir šeima, iš
vyką jš katino 1940 m. 

įiliflskaitė Jufcė, iš Venskij k. Nau
miesčio vl. Tauragės ap. 

Šimkūnas Konstantinas, iš Pakapės 
k. Juodupės vl. Rokiškio ap. 

Šimkus suftųs ir dukterys Varnagai-
tes-širtikienės, kilusios iš Berta-
šiškės k. Kftltihėnų Vi. Tauragės 
buv. Raseinių ap.) 

Šinkūnaitė Liudvika ii- jos Brolis iš 
Šimonių vai. Panevėžio ap. 

Siulytė - Byra Emilja ir vyras Kazi
mieras Byra, iš Žiobiškio par. Ro-
kišk io  

Skomiflfes Juozai, iš Pabaisko vl. 
Ukmergės ap. 

Stankūnaitė - Vozbutienė. 
Stonevičius - Stonis gyv. Indianoje, 

jų motina buvo iš Dau jočių k. 
Gruodžių vl. Šiaulių ap. 

Stonis - Stonevičius gyv. Indianoje 
jų motina buvoniš Daujočių k. 
Gruzdžių vl. Šiaulių ap. 

Valys Antanas ir Valytė Urušulė, 
iš Kretingos. 

Varnagys sunųs tor dukterys Petro 
Varnagio, kil. tt Bertašiškės k., 
Kaltinėnų vl. Tauragės ap. (buv. 
Raseinių.) ap. _ 

Varnagys Pranas, s. Jono, is Lau
kuvos vl. Tauragės ap. (buv. Ra
seinių ap.) 

Weicekauskas (gal Vaicekaus k a s ) 
Jokūbas ir jo šeima. 

Velička - Velutis Mykolas, iš Gar
liavos vl. Kauno ap. gyv. gal 
Ansonia. 

Velutis - Velička Mykolas, iš Gar
liavos vl. Kauno ap. gyv. gal Anso-

Galejutė - Ramanauskienė Petronelė. 
Grinkevičius ir duktė Kristina. 
Gučaitė iš Užubalių k. Saločių vl. 

Biržų ap. 
Gudauskiehė - Žilytė Agota, iš Lau

kuvos par. Šilalės vl. Tauragės a. 
Guntorius Pijušaa, iš Pajevonio Vi. 

Vilkaviškio ap. š ., . 
Haack Edward. 
Ivaškevičiūtė iš Burnių k. Telšių ap 

Miliauskas - Mulkys Pranas, iš Auk
štadvario, Čekiškės vl. Kauno ap. 

Meškytė Ieva, duktė Ievos Meškie-
nės-Jarockytės. 

Mulkys - Miliauskas Pranas, iš Auk
štadvario, Čekiškės vl. Kauno ap. 

Nausėdas Antanas, iš Vėžaičių k. 
Gaurės vl. Tauragės ap. 

Nausėdas Jokūbas, iš Žiogų k. Nau
miesčio vl. Tauragės ap 

Jankauskas sunųs Antano ir Augai-i Nausėdas Jonas ir Juozas, iš Va

nia. . 
Vizbaras Petras ir jo brolis, is Šiau

lių vl. Panevežio ap. 
Vosylius Pijus, iš Paežerių k. Vil

kaviškio ap. 
Vozbutienė - Stankūnaitė. 
Vyšniausko Prano ir jo žmonos Za-

zinskaitės Veronikos kilusių iš Al
untos vl. Utenos ap. gimines ir 
pažįstami prašomi atsiliepti. 

Zazinskaitės - Vyšniauskienės Vero
nikos ir jos vyro Vyšniausko Pra 

tytės, iš Tauragės vl 
Jankus gyv. Chicagoje, gizft. Jįttozo 

Navicko. . / 
Jansonas Karlas, iš Akmenės vl. Ma

žeikių ap. 
Janulaitis Pranas, iš Režgalių k. 

Kidulių vl. šakię ap. 
Janusas Antanas, Leonas Ir Štepo-

nas. 
Jasinskis Romualdos ir Vytautas, iš 

Vilkelių k. Tverų vl. Telšių ap. 
Jautakis Stanislovas, iš Dilbikių k 

Ylakių vl. Mažeikių ap. 
Kairaitytės - Bagdonienes Viktės 

vaikai, kilę iš Šilavoto. 
Kamaitytė Elena, iš Gaisrių k. sa

kių ap. Sintautų vl. 
Kaminskas Jonas, iš Petkaičių k. 

Tauragės vl. 
Kilčauskienė - škačkauskienė 

lejutė Leokadija. 
Knoll Emil. 
Kolesinskas Jonas. 
Krasauskas Antanas ir Stasys, su

nus Adolfo, iš Raseinių ap. 
Kričiukas Martynas, iš Neciunų k. 

Biržų ap. 
Kripas Stasys - Damazas, g i m. 

Amerikoje, gyv. Plungės vl. Tel
šių ap. 

Krivickas Jurgis. 
Kutas Jonas, gyv. Scranton, Pa. v 

Kuženiauskienė - činkytė Elena, iš 
Lelerviškių k. Kauno ap 

Kuzienė 
Rukiškių 

žaičių k. Gaurės vl. Tauragės ap 
Nausėdas Juozas, iš Milgauctžių k. 

Gaurės vl. Tauragės ap. 
Navickis Pranciškus, iš Raseinių a. 
Oiišauskaitė Juzefą, iš Baisogalos 

vl. gyv. Detroit, Mich. 
PsČbiržis Bernardas, iš Rumiš k i ų, 

Kauno ap. 
Palionis Kazimieras, iš Nickemės k. 

Naujamiesčio vl. Panevežio ap. . 
Paprackas Stasys, iš Žarasų ap. 
Patkauka Mykolas, s. Jokūbo. 
Paukštys Antanas, iš Karpiejų k. 

Gražiškių vl. Vilkaviškio ap. 
Perlaitis, trys broliai, iš VilKabalių, 

Bartininkų vl. Vilkaviškio ap. 
Petkus vaikai Povilo Petkaus. 
Petrauskas vaikai Pranciškaus Pe

trausko, iš Vabalių k. Šačių ap. 
Ga- j Petrėnas Juozas ir Petras, iš avi-

{ lių k. Biržų ap. 
| Pikčiunaitė Ona, iš Eičių k. Gau

rės vl. Tauragės ap. 
Filkauskaitė Marcelė, iš Biržų ap. 
Pletienė (Eleta) - Skrikytė Magdė, 

iš Akmenėlių k. Darbėnų vl. Kre
tingos ap. 

Pockevičiutė Justina, iš Sudintų k. 
Mažeikių ap. 

Podžius Jonas, iš Lyverių, Klaipė
dos ap. 

Radvilas Jonas, iš šiauriškių k. Gau
rės vl. Tauragės ap. 

Galejutė Petronelė. Ramanauskienė 
Martinkytė Juzefą, iš | Rimkus Jonas, iš Pajūrio k. Taura-

k. Kauno ap. ir vaikai | gės ap 
Antanas, Antanina, Mikasė ir Vin- į Rimkus Juozas, iš Pajūrio k. Tau-
cas. 

Labačiauskas Juozas, iš Kaupiškių 
vl. Vilkaviškio ap. . 

Ladnauskaitė Emilija, iš Aukštadva
rio, Čekiškės vl. Kauno ap. 

Lanis - Schwarz'aite Elena iš Lie
tuvos. 

Lapinskas, iš Laukagalio, Labonoro 
par. Utenos ap. 

- . Lataitis Petras. 
nč, kilusių iš Aluntos vl. Utenos = Lautzus Johann, brolis Idos- Hfilleii.-
ap. giminės ir pažįstami prašomi j (jer 

' Lautzims Martin. atsiliepti. 
Žymantaitė Bartaškienė Jadvyga. 

Aksomaitytč - Žakienė Marija, iš 
Pakuonio, ir vaikai Žakas Juozas 
ir Matilda. . 

Alinauskas Jurgis, iš Vilkojos vl. 
Kauno ap. 

Alšauskaitės Elzbieta ' ir Konstanci
ja, iš Pentupių k. Gudelių vl. Mari
jampolės ap. t,,,  i  

Antanavičius Jonas, is Elkiskių k. 
Akmenės vl. Mažeikių ap. 

Arlauskaitė Morta, iš Kašėtų k. Va
rėnos II vl. Eišiškių _ap. • .'< 

Bagdonas, vaikai Viktės Bagdonie-
nės-Kairaitytės, kil. iš Šilavoto. 

Bagdonavičius Tadaušas, sūnys Pran
ciškaus, iš Raseinių ap. 

Bakaitis Damijonas, iš Bunikelių k. 
Kidulių vl. Šakių ap. • 

Barauskas Stasys, žmona Liuda ir 
dukterys Liuda ir Ona, iš Roliškio. 

Bataitis Antanas ir, Vladas, iš Lie
palotų k. Lukšių "vl. Šakių ap. 

Belevičius Juozas ir jo tėvas Jurgis, 
iš Šilsodžio dv. Pajevonia vl. Vil
kaviškio ap. 

Bernotas Antanas, iš \ enslaviskių 
k. Čekiškės vl. Kauno ap. 

Bernotas Jonas, iš Gauraičių k. 
Tauragės ap. 

Beržanskis, iš Viekšnių vl. Mažeikių 
ap. 

Bitinas Vladas, iš Vėžaičių k. Gau
rės vl. Tauragės ap. 

Bitjeris Konstantas, iš šiauliškiu k. 
Marijampolės ap. 

Buivydienė, Ona, iš Ožkabalių k. 
Bartininkų vl. Vilkaviškio ap. 

Čekauskaitė Matilda. 
Černiauskaitės Magdalenas (Isteke-

jusios pavardė nežinoma) vaisai 
prašomi atsiliepti. 

Černiauskaitė Marija, iš- Pentupių k. 
Gudelių vl. Marijampolės ap. 

Činkytė - Kuženiauskienė Elena, iš 
Lelerviškių k. Kauno ap. _ 

Cirtautas Pranas, gimęs Amerikoje, 
gyv. Plungėje, vl. Telšių ap. 

Dabkus Juozas, iš Lupiškio, Ute
nos ap. " 

Daugai Jonas, iš Tatarkelnio k. Bir
žų ap. 

Daukšas Juozas, jo motina is namų 
Agnieška Mockeliunaitė 

Degliuvienė - Dikšyte Agota, iš Bal
nių k. Eržvilko vl. Tauragės ap. 

Dikšytė - Degliuvienė Agota, iš Bal-

Lekešys Juozas. 
Leščinskas Mateušas, iš Niekemės 

k. Naujamiesčio vl: Paneve-io ap. 
Lutkiewicz Leonas ir Zygmunt, su

nųs Katerinos Lutkiowicz-Urban-
syk, gyv. Detroit, Mich. 

Nackaitis Pranas, iš Vėžaičių k. 
Gaurės vl. Tauragės ap. 

Marazienė - Matulevičiūtė Marijona, 
iš Kvietiškio vl. Marijampolės a. 

Martinkytė - Kuzienėr Juzefą, iš Ru-
kiškės k. Kauno ap. ir vaikai An
tanas, Antanina Mikasė ir Vincas. 

Mati.iošaitis Jonas, iš Butrimų k. 
Eržvilko vl. Tauragės ap. 

Matulevičiūtė - TMarazienė Marijona, 
iš Kvietiškio vl. Marijampolės a. 

Mažeika Mykolas, iš Viekšnių vl. 
Mažeikių ap. 

Milvydaitė - Rutkauskienė Barbora, 
iš Skliaustės k. Židikų vl. Mažeikių 
ap. 

raget^ ap. 
Rutkauskiene - Milvydaitė Barbora 

iš Sklaustės k. Židikų vl. Maiei-
• kių ap. ir vyras Rutkauskas Juo-

zas. v 
Sarapinaitė Anė, iš Gervičių k., Ba

takių vl. Tauragės ap. 
Schwarz - Lanis Helena, iš Lietu-

vos. .. .» 
Seklinškas Julius ir Kazimieras, ii 

Žaprarės, Šiaulių ap. 
Šeponaitytės Petronė ir Uršulė. 
Siaurusevičiutė bei kiti giminės 0_no3 

teinuruspviciutės Aukšiakalnienfs. 

BUY BONDS TODAY! 

U. S. SECURITY 
LOAN VAJUS 

Prisidėjimui" prie visuotinos 
kovos su infliacija, Cuyahoga 
County Committee kuris dirba 
U. S. Security Loan pravedime, 
praneša* kad jis pilniausia re
mia ir užgiria United States 
Treasury Departmento United 
States Savings Bond programą 
kurio svarbiausias tikslas yra 
prisidėti prie infliacijos sulai
kymo. . 

The United States Savings 
vajus Cuyahoga apskrityje ve
damas nuo Birželio 15 iki 30. 

Pirkite U. S. Security Bonds, 
tuo pačiu planu kaip pirkdavo-
te karo metais. Jie neša gerą 
pelną ir yra taip saugus kaip 
patys dolariai. 

barko vl. 
Urbutytė - Voverienė Monika, iš Kur-

trių k. Jurbarko vl. 
Vasiliauskaitė duktė Liudviko. 

Silickas Tadeušas, iš Baldoniškių k. Į Vedluga Povilas, iš Girsteikių k. Ku-
preliškių par. Biržų ap. 

Voverienė - Urbutytė Monika, iš KU-
tuniu k. Jurbarko vl. 

Joniškėlio vl. Biržų ap. 
Škačkauskienė - Kilčauskienė - Ga-

lejatė Leokadija. 
Skrikytė - Pletienė (Pieta) Magdė, Yčas Jokūbas, sunųs Jurgio, iš Juo-

iš Akmenėlių k. Darbėnų vl, Kre- džionių k. Biržų ap. prašo atsiliepti 
tingos ap. 

Spudvilas Jonas, iš Vėžaičių k. Gau
ras vl. Tauragės ap. 

Stalauskienė - Flotovaitė Selma, 
iš Tauragės ir vyras Stalauskas 
Leonardas iš Rokiškio ir dukterys 
Hilda ir Regina Philip, gyv. Bue
nos Aires, Argentina. 

Stankevičienė Elena, Kalifornijoje, 
našlė daktaro Stankevičiaus. 

Šukys Kazys ir jo vaikai Pranas, Al
fonsas ir Birutė, kiliš Kančiunų k. 
Meškuičių ^vl. Šiaulių ap. 

Tumosa Vincas, iš Šiaulių. 
Urbutis Pranas, iš Kuturių k. Jur-

giminės ir pažįstamus bei asmenis 
kilusius iš Juodžiunų kaimo. 

Žakienė - Aksomaitytė Marija, iš Pa
kuonio ir vaikai Žakas, Juozas ir 
Matilda. 

Zavickas Vincas, iš Kybeikių k. Ky
bartų vl. 

Zelionka Juozas ir Petras, kilę nuo 
Kauno. 

Žemaitienė Pranė, iš Baltakarčių k. 
Rokiškio ap. 

Žilys Bronius, iš Laukuvos pMap. 
Šilalės vl. Tauragės ap. 

Žilvtė - Gudauskienė Agota, iš Lau
kuvos par. Šilalės vl. Tauragės ap. 

niu k. Eržvilko vl. Tauragės ap. 
Naujokas Vincas, iš Kaplių k., Š§- i Eiaukaitis Mikas, iš Dobilinių k. Vi-

45 metų, mirė 
New Britain, 

Navickas Karolis, iš Trumpaitelių 
k. Gruzdžių vl. Šiaulių ap. 

Navikas Jonas. 
Norkienė Ona, iš Vainuto, Tauragės 

ap. _ 
Palenčius Pranas, s. Oskaro Papon-

diko, iš Eržvilko vl. Tairagės ap. 
Palubinskas Antanas ir Jurgis, iš 

Kirmelinės k. Kvietiškio vl. Mari
jampolės ap. 

Paluobis - Povilaitis Antanas ir Vin
cas, gyv. Virginijoje. 

Perlibaitės Marija Guzikienė, Ona 
Černauskienė ir Petronė černaus
kienė, it" Virbalio vl. Vilkaviškio a. 

Petravičius Pranas, iš Suginčių m. 
Utenos ap. 

Petrila Antanas, iš Dropstų k. Rw-
tavo vl. gyv. Brunswick. 

Pociūtė Stefa. 
Podgaiskis Marijonas (Pond Martin) 

iš Kuršėnų. > . _ s 
Pod^aiskytė - Luginskiene Rože, is 

Kuršėnų. . . 
PoHžiunas Juozas, iš Ignotiskių dv. 

Kovarsko vl. . . „ \ 
Poid Martin (Podgaiskis Marijonas) 

iš Kuršėnu. . 
Povilaitis - Paluobis Antanas ir Vin

cas. gyv. Virginijoie. 
Puodžiukas Antanas, Jureris. Ona ir 
kiti. vpik#»i E'enos Puodžiukienes 

Barpišy'tės kilusios iš Andreikėnų 
k. Utenos ap. 

Radzevičius - Bakunas Motiems, i* 
Kiršu k. Alvito vl. Vilkaviškio 

Ri»rt»8T,a,,skas Julias*, iš Senapues 
k; Prenu vl. Mariiampolės ap. 

Ramonas Antanas, iš Sucrinčių m. 
Utenos ap. gyv. Argentinoje. 

Ra m ka11 skaitė iš Stungių k. Žaga
rės vl. .. 

Rttbavi-*ii'~ 'Rubis) Julionas is Tve
rų vl. Telšių ap. gw. Le^ont. J'l. 

Rūkas Knrimi^raf iš Lybiškis- k. 
Skaudvilės vl. Tauragės ap. 

stycio vl. Vilkaviškio ap. 
Erbrederis Juozas ir Pranas, iš Dvi-

rezės k. Jūžintų vl. Rokiškio ap. 
Flotovaitė * - Stalauskienė Selma, iš 

Tauragės ir vyras Stalauskas Leo
nardas, iš Rokiškio, ir dukterys 
Hilda ir Regina Philip, gyv. Bue
nos Aires, Argentina. 

Gaižauskas Nikodemas, iš Miigau-
džių k. Gairės vl. Tauragės ap. 

Galejutė - Kilčauskienė 
kienė, Leokadija. 

Škačkaus-

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

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

* * 4  *  ,  y  J  

KAI BUS "LABAI SKUBU" 
Skanius pietus greičiau išvirsi ant GASQ* 

^įreit užvirinąs ir sutaupas laiko kuras yra išrastas šei
mininkėms, kurios nori turėti viliojantį stalą net ir 

labiausiai užimtomis dienomis. 

Nei vieno momento nereikia laukti, kol jūsų peefus įkais. 
Palieti ranka ir jau yra — jūs matote šviesiai mėlyną lieps
ną ir galite tuč tuojau nustatyti kokią tik norite tempera-
t$rą. 

• 4 ' 

Automatiškas..pečius išvirs Jums pietus iki tobuliausio ska
numo tuo metu, kai Jūs būsite išėjusi į krautuves ar į 

svečius, ir išlaikys kepsnių šiltumą taip, kaip dėti ant stalo. 

DOVANA 
aer.ų gaso pečių 

savininkams 
JUS sutaupysite gasą, 
sutaupysite pinigų įsi
t a i s ę  d a u g  g e r e s n į  
naują gaso pečių, ku
rių dabar galima gau
ti. Visų svarbiausia, 
kad Jus turėsite didelį 
darbą sutaupantį pa
togumą, turėdami mo
dernišką autom a t i n į 
įtaisymą. 

<^EAST OHIO GAS 
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Prezidento A. Smstonos mirh'cs su-i • -A 

kcaktscs mi ^j.mas sausio 30 

f)R. VINCO KUCIRKOS 
DRAUGIJA 

vasario 26 d. 7:3D vai vak. 
rengia r.avo veikimo 40 metų 

Kaip jau buvo prieš chi savaites pranešta, a.a. Prezidento ; sukakties paminėjimą Lietuvių 
Antaho Smetonos mirties penkerių metų sukaktuvių viešas pami- ' salėje (apatinėje, 6835 Sup 
ne.iimas Cleveiande yra numatytas sausio 30 dieną. Numatoma, 
kad paninėjimas Įvyks Slovėnų salėje. Pradžia 2:33 vai. p.p. 

* Komitetas pagrindiniu kalbėtoju tam paminėjimui kviečia 
Bf. B T. Dirmeikį, kuris ši pirmadieni jau'atvyko iš Prancūzi
jos i New York^ ir šiandien, penktadieni, laukiamas Cleveiande. 

DIRVOS skaitytojai, lig š;ol skaitę tik jo straipsnius, dabar iš
girs ir j<? gyvą rodį. * 

Be to, trumpai apibūdinti A. Smetonos paskutinius gyveni
mo metus ir veikimą Amerikoje, yra kviečiamas J. J. Bachunas 
iš Tabor Farm, kuris jau pranešė, kad atvyks. 

rior Ave. Po paminėjimo bus 
card-party. Įėjimas 50 centų. 
Bus ten pat galima jsirašyti ir 
naujiems nariams tik už pu*ę 
įstojamojo mokesčio. 

LĖKTUVŲ MODELIŲ PA
RODA 

Kovo 19 Cleveiande vėl rengia-
Pragramoje numatytas ir koncertas. Iš kviestų dalyvių jau ma lėktuvų modelių paroda Ji 

gautas atsakymas vienos iš žymiausių Lietuvos operos daini- j įvyks Higbee Company Audi-
ninkių — Vine's Jonuškaites. Ji su pasisekimu jau yra kon- j tori joj. Norinčiu dalyvauti pa-
cei tavimi A menkoje keliose vietose (atvykusi [ čia iš Vokieti-i rodoj registracija prasidės ko
jos orieš kel?s meneMrs) r. Welanc*iečiams • us proga pirmą • vo 10 dieną 4:00 p.p. ligi 5:00 
kartą pažinti ir i??irsti t>į didžiąją Lietuvos dainininkę, kuri p.p. Parodos konteste gali da-
ypatin^ai yMa rasteymP'i"* labai jautriu lietuviškųjų dainų dai- lyvauti - lėktuvu modelių djrbė-
navimu. Ji sutiko atvykti Į C!°velandą net iš Californijos. jai nuo 6 ligi 60 metų amžiaus. 

Platesnių informacijų gali
ma gauti kreipiantis laišku į 
"National Model Plane Exhibit 
Headquarters, Room 310, 1001 
Huron Rd.", arha pašaukiant 

Tikietus i paminėjime bin salima ,r-auti DIRVOTE nuo pe:i- telefonu CHerry 6850. 
kta^ieni', "sausio 1." dieros. "Kaina 7.5 c. 

Dar 'programoje numatysi deklamacija ir "Balsas iš pra
eities*'. 

Plačiau n; !e >-• ?r"jrn'tą ' us ])-aneš.ta kituose DTRVOS nu
meriuose. 

PADĖKA MŪSŲ DIDELIEMS 
R Ė M Ė J A M S  

Šv. Jurgio parapijos klebo
nui kunigui Vilkutaičiui, be jo
kio atlyginimo užleidusiam salę 
mūsų rengiamam vakarai, 

B. ir M. DrosuČiams, 547 E. 
101 St., padėjusiems organi
zuoti ir aptarnauti bufetą, ir 

A. Baniui, surinkusiam į va
karo programą skelbimų už 60 
dolerių, 

v i s u  L i e t u v i u  T r e m t i n i ų  
Draugijos Cleveiande nar i u 
vardu reiškiame nuoširdžią pa
dėka. 
.. Liet.Tr.D-ios Clev.Valdvba 

Larkykitės cavr> KHF.c! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klube penktadienio vakarais 
gausite skaniu bulvinių bly
nu, šviežias žuvies, pri .to 
visokių išsig'rimų. Klubo 
nariai prašomi da?n'au prisi
minti apie savo Klubą. 

Dabar jau laikas nariams 
ir įsigyti nau.ias 1949 metų 
korteles. 6835 Superior ava. 

Namų Savim ?kams 
Maudynes ir Skai ^yk1 s 

Toil etai 
Skalbimui kiC ilai 

Virtuvei Sinkos Kalia ;>ri;ii 
paipos ir re i k m e nu s 

5525 Woodland Ave. m M 

IMTYNĖS CENTRAL AR
MORY i Paieškojimai 

Joseph Petrauskas -— Pet-
raus, atvykęs j USA 1925-26 
metais (dabar turėtų būti apie 
36-37 metų amžiaus), Lietuvo- , . . v ~ „ 
je pryvenęs Rimkum) kaime, I tul| pfe9, Do" Evan*' ' I K d ta hiio H o v* i m T\T 

Garliavos valsčiuje pas dėdę 
Širvaitį, prašomas atsiliepti 

Antradienį, sausio 18, Prank 
Sexton, American Wrestling 
Ass. čempijonas gins savo ti-

x K 
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PERSPĖJIMAS TAKSŲ MO
KĖTOJAMS 

Valstybes Iždo Departamen-
Trys dešimts penki seneliai į tag pastebi, kad kai kurie tak-

ir senelės (grandfathers and j &ų moketojai užpildo formas W 
-i-ii v ^ vįetoj formų 1C40 arba 

1040A. Todėl perspėja, kad 
formaW-2 neturi būti naudo
jama kaip taksų reikalui pra
nešimas. Ji turi būti tik prie
das prie formos 1C40 arba 
1040A ir joje turi būti tik tak
sų mokėtojo gauta alga ir į£ 
jos padaryti išskaičiavimai, 

DAUGIAUSIA SENI PAPUO 
LA PO AUTOMOBILIAIS 

grandmothers) žuvo r*> auto-
| mobiliais pereitais metais Cfe-
! velande. Clevelando policijos 
| statistika rodo, kad tik 6 perei

tais metais čia žuvę trafjko ne-
! laimėse buvo jaunesni kaip 24 
į metų. O pusė visų žuvusių bu-
! vo vyresni kaip 65 metų. 
j Yra nustatyta, kad d augų-
' moję Sitų nelaimi-i kalti buvo, t . . turi būti nurodytas so-
jPėstieji, nes nesilaikė gatvių; . draudimc 

Pradedant 
penktadienio 

Be to bus dar imtynfts tarp j 

Lucky Simunovich ir Ronnie ; gus. Ligoninėje dabar tai at-

m w 
i.3 

DEŠIMTUKŲ MARŠAS 

nuo ateinančio riems yra pritaikyti vadinami 
Cleveiande ren-! geležiniai plaučiai, nupirkti už 

giama rinkliava, vadin a m a | pinigus, surnktus "Dešimtukų 
"Dešimtukų maršas" - "March į maršo" rinkliavoje. Iš tų pačių 
of Dimes", kurį jrra skiriama 
kovai su vadinamąja vaikų pa
ralyžiaus liga. 

1948 metais Amerikoje rei
kėjo išleisti 17 su puse milijo
no dolerių gydyti ir prižiūrėti 
šia liga sergantiems ligonims. 
Tai buvo šituo atžvilgiu blo
giausi milai Amerikos istori
joje. 

Cuyahoga apskrity tam rei
kalui reikėjo išleisti beveik 
128 tūkstančiai dolerių. Tos li
gos gydymas yra labai bran-

perėjimo taisyklių. Jauni to
kiais atsitikimais dainai dar 
paskutinę sekunde suspšja iš
sigelbėti. Jie nesidairo ir nesi
klauso, kas darosi, kai paste
bi kad jau gresia pavojus, bet 
pabėga. Seni pavojų ne taip 
greit išgirsta ir ne taip greit 
pamato, o, pamatę... nebespėja 
pabėgti. 

Policijos šefas M a t o w i t z 
kreipiasi i Clevelando gyvento
jus, prašydamas pagl o b o t i 
senus žmones, kai jiems reikia 
nereiti pavojingesnes vietas. 
Niekas neturi pereidinėti sker
sai gatvę tam nepaskirtoje vie
toje. Vakarais senus žmones 
jaunesnieji prašomi palydėti. 

cialinio draudimo numeris. 
Taip pat nurodo, kad tie, ku

rie turi gauti grąžinamus pini
gus, bet vietoj tikrų formų 
siunčia tik formą W-2, tuo pa
tys sau užvilkina pinigų grąži
nimą, nes vis vien iš jų dar^tu
ri būti pareikalauta užpildyti 
formą 1040 artoa 1040A. 

A K I N I A I 1  

galima gauti pas 

D-R* MATULAITI , 
1 I ;*5 t * 

7829 Euclid Avenue š 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšviet? 

titimaMtMiix* 
Pilnai Padengta Apdrauda. ' - ORchard 6315 

W. DEBESfS PAINTING CO. 
N&mii Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

West 118ih Street Cleveland, Ohio 

PofiMii /I9 1/I t oi „ J Etchison iš vienos pusės ir Ali sieina 14 dolerių per dieną. Petrui Ruzgai, 42J4 Labor, , _ . ,* « -A . un„„ A9n 
Serv. Co., CSN 3727, c.o. 95 
Superv. Co., APO 139, c.o. PM'kltos-
Ne\v York, N.Y. 

Pascha ir Antonio Leone iš 

Numatomos dar dvejos įdo
mios imtynės tą patį vakarą. 

SUNUS IEŠKO TfiVO ! Tikietai Pas Rlchmon Br.°" 
Ignas Kiznis, kil?s iš Girsū-1 thers' 736 Eucli? Ave' MĄin 

d i kaimo, Daujtnij valitiaus, I 0978 ir Central Aimorj 
Biržų apskr., arba jo [iminės' PBospect 4121. Pi adžta i. ^ 
ar pažįstami — prašomi atsi-j vak-
liepti jo sūnui, Jonui Kizniui, į 
(24) EUT1N - HOLSTEIN, 119 j 
DP AC C" S D-83, British Zone, j RKO KEITH'S 105th 

! iki'antradienio, sausio 11 rodo: 
Muzikas PRONIUS JONUŠAS | "R(,ad House" su Ida Lupino, 
sūnus Juozapo ir Emilijos Jo-! Cornel VVilde ir Richard Wid-
nušų, kilęs iš Pašilės kaimo, j mark. 
llakių parapijos ieško savo tri-; 

jų tetų ir dėdės, išvykusių i 
USA prieš 40 metų : 
Martinkaitė Anastazija, ištekė

jusi už Brazas (ar Bras), ki-
M I R I M A I  

Negalime but* ramus, jeigu 
broliai tebevargsta! Aukas siu
skite: 
Uniled Lithuanian Relief Fund 

of America. In". 
105 Grand Street 

Brooklyn 11. N. ^ 

K. S. KARPIUS 

NOTARY PU3L1 
Turint roi!';]ta noiaiT'i)( ' 
dokiin i*!)'us ki .-ii)1'I'<i > 

tiHiJO Suji«iri»»r Ave 
KNdiott 4486 

KERUTIS Jonas, 48 metų, gy
venęs 6718 Whitney Ave., 

mirė sausio 8 ditną. Palaidotas 
sausio 12, Kalvarijos kapinėse. 
Gedulingos pamaldos buvo šv. 

Laidotu
vėms patarnavo Wilkelis Fu-

lusi iš Pašilės kaimo, llakių 
parapijos. Prieš 15 metų gy
veno, rodos, Chicagoje. 

Martinkaites Magdalena ir Ur
šulė, is>teKėjuM<\s Pa"į Jurgio bažnyčioje 
vardės nežinomos), kilusios 
ii to pat Pašiles kaimo. Gy-j ̂  

veno. rodos. Massachu sets 
valst. 

Baranauskas Domininkas, kilęs 
iš Vaičaičių kaimo, llakių 
(ar Sedos) parapijos, apie 
65 metu amžiaus. 
Kas apie šiuos asmenis arba 

I Liko šeima: žmona Cecilija, 
i sūnūs Lawrence, Richard, Jo-
j nas — USMC ir James. Taip 
į pat broliai Jurgis, Juozas, Pet-
| ras ir sesuo Mildred Burke. Vė-
' lionis buvo gimęs Škotijoje. 

Prieš 10 metų buvo 6.20. 
šiuo metu Clevelando Miesto 

ligoninėje yra 6 ligonys, ku-

s " N 

IŠTIKUS GAISRO 

K»da noma* arba r» 
Vandp? nrV> 

nemo* 1rT'0'r>Vl^<lc ' 
P J TCF'RST*? W 
T*->n i 
l|rnnr1r»« Vo^nnn? inc 

?5r.'olr3 iv/ 

P. J. KERŠIS 
society for Saviiisfx HJ<' 

T«?!.'f.: MA in 

illllVllttTUJV, AO ^ j w 

pinigų vietinės organizacijos § 
moka po $9.08 kasdien miesto | 
ligoninei už 27 ligonius. Taip į 
pat ir Rainbow ligoninei mo-1 j 
kama beveik po tiek pat už 12 j Į 
ligonių. Namie besigydantiems ( 

už gydymą iš tų pačių pinigų j jjniiiiiiiiiiiiniirsisjjijuiiiisrs-iilfilllflinniniHHHIIIinillllllllHlHllsilHlllHHlllllllllMg 
taip pat mokama kiekvienam į 5 " ~ 

po $3.50. 
Visi gyventojai ymykviečia

mi prisidėti prie tos rinklįavos, j j 
padėti nelaimingiems; 

• 4 •«•*••• mwiMwirtiMiw1 

Nnvi pagražinti savo 
'įanuis? Šauk— 

K .  J T A U  P A S  
Nam'i Dekorivimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namu Maliavojimas 

1 f>f>08 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 879A. 
Cleveland, Ohio 

Venetian Blinds 

Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADipS? 
šaukite: 

J .  P E Č I U L I S  
Telefonas: IV 334$ 
19206 Kildeer Ave. 

.Cleveland, Ohio 

jų vaikus ką nors žinote. ?1 r-
jie patys prašomi pranešti sun 
adresu: Mr. BR. JONUŠAS 

(16) H ANAU a.Main 
LAMBOY Str. 84. 

D.P.Camp, 
GERMANY, U.S.Zone 

KAI? 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 

Kai tik iufu prenume
rata už Dirva baigiasi, 
paimkite pas jus esamą 
Dirvos voką .ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $3 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, išsiųs
kite, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelj. 

D I R V A  
682) Supsrior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

r Join the 
MARCH OF DIMES 

Come in and meet your old friend 

Bill Green, now tending bar 

Y ICS CASUS 
Wade Park at 71st Street 

BEST FOOD IN TOWN 
Ai»» ClnrirlitimiAfl flnnfl 

S E E 

Z I N N E R ' S  
% 

in our New 

Beautiful 

FLORAL SHOPPE 

for your 

tf-law&ii. ( 

You will love our im
ported figurines . . . 
Hand wrought Decof* 
ative Brassware . , . 
and the most irresiat-
able Lamps in Copper, 
Brass and Pottery J-

Z I N N E R ' S  
Kinsman at Lee 

LO 5500 
• • 

Convenient off street parking 
in the rt*r 

Wilkelis F u  sierai H o m e  

PILNAS LAIDOTUVIŲ 
PATARNAVIMAS 

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

! 6202 SUPERIOR AVE. HEndersop 9292 | 

Jakisbs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai, 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Į  I .  J. S A M A S  -  JEWELER j  

3 , Persikelč j naują didesnę ir gražesnę krautuvę 5 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezeila Theatre = 

i 5 Dabar jau turime didesni rinkin| Deimantų, Žiedų, Laik- | 
E rodėlių ir visokių gra/daikčių, už nupigintą kainą. = 

I  P  J  K E J R S I 8  1  
•2 <$09-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland. Ohio § 
1 OFTSO TELEFONAS: MAin 1773 § 
a ' .5 S Nortdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- 5 
5 kites j mane, gausia pijna kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- S 
S ritoose ap<lraiwlos-insurance reikaluose. 5 
~ • Sutaisau paskolas pirmo ,.morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 2 
5 garantuojama Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 5 

I " 

•MIMaMNItMINUKMIiaiUl 

DIDELIS PUSMETINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Vyrams, Vaikinams ir Berniukams 
Visoki žiemai reikalingi dėvėjimui rūbai, 

. baltiniai ir šiaip reikmenys — 
nupigntomis kainomis 

li 
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Telefonai: 
CE C019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau neg-u kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

JONAS G. 

POLTER 
L i e t u f i 8 

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusu namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

ir DYKAI! Mes duodam Ea«4e Stamps su kiekvi 
Čia Iškeisime Jusų Stamp Books. 

pirkini*,' * 

TlfE KRAMER & REICH (0, 
7010 Superior Avenue 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Bedakcijos) 

lįJikviečiafhe Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus, 
~ Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

"vw-—' I KM 

S 

K 
S 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

