
M U S Ų 
VISUOMENĖJE 

Nepriklaufcomylies 
dienai rengiantis 

Vasario 16-os minėjimui pa
sirengimai jau įsibėgėjo. 

Beveik iš visų vietų ateina 
pranešimai, kad Lietuvos Ne
priklausomybės šventė ši kar
tą bus švenčiama sekmadieni, 
vasario 13 dieną. Tik kai 'kur 
tie paminėjimai bus vasario 2?, 
tai yra sekmadienį po 16-tos. 

New Yorke, kaip visada, mi
nėjimas rengiamas Webster 
Hall. Laukiama, kad jame da
lyvaus VLIKo pirmininkas M. 
Krupavičius, kuris su Vykd. 
Tarybos pirmininku Sidzi
kausku, tikimasi, atvyks į 
Amerika šiomis dienomis. 
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Baisus dokumentas 
ŠTAI LIETUVOS ŽMONIŲ NAIKINIMO TAISYKLĖS! 

A N T A N A S  S M E T O N A  

(sakymas išvežti visus areštuotus net su jų sar
gais, ir išvežti šeimas, kurios tik įtariamoi| 

kad turi ryšių su užsieniu 
\ f 

Lietuviu Informacijos Cen- jau yra paskelbtas, tik.. .-dau
gelis ligi šiol negali gana aiš
kiai suprasti viso tos instruk
cijos baisumo. 

Dabar skelbiamai dokumen
tas rodo, kad ir praėjus tre
jiems metams nuo karo bolše
vikai su Pabaltijo kraštais ne
gali kitaip "susitvarkyti", kaip 
tik tremdami į Sibirą ištisas 

Chicagoje minėjimas rengia- tras New Yorke praneša naują 
mas Amalgamated Center sa-' dokumentą, rodantį, kad sovie-
Hje. Čia numatomas labai tu-1 tų • valdžia ir toliau plačiai te-
riningaą ir iškilmingas Eain^jįi-| bevartcja savo baisiąją "suval-
mas. į dymo" priemonę — trėmimus į 

Chicagoje i minėjimą yra pa-. Sibirą. 
sižadėię atsilankyti Illinois gu- Anais metais didieji trėmi-
bernatorius A. E. Stevenson ir m ai buvo vykdomi pagal gar-
Chicagos mayoras M. H. Ken- siąją Sierovo instrukciją, ku-
atelly. Garbės svečiu tarpe pa- "os turinys visame pasaulyje: kategorijas žmonių. 
kviestas ir buvęs Lietuvos Res- «" • • ' — 
fjublikos prezidentas dr. Kazys 

G r i n i u s  J Š  E  Š  I  O  S  D I E N O S  čia tikimasi turėti svečią lš ^ ^ v w 

Europos — V. Sidzikauską. Is pasaulį0 politikoje 
vietinų yra pakviesti kalbėti _ 
Lietuvos konsulas P. Daužvar- CĄTTCT_ 
dis ir Amerikos Lietuviu Tary- »ALfcIO 21 , komunistais, imant pagrindan 
bos Vykdomojo Komiteto na-'. .Is Pasaulinės Prefesinių Są-} komunistų pasiūlymą (apie ku
liai* L. šimutis, A. Olis, ir M. Federacijos išstojo Bri- ri buvo rašyta pereitame nume-

.V.Vaidyla. Tarybos sekretorius tanijos Profesinių Sąjungų Fe-|ryje — sausio 15). Tas pasiū-
dr P Grigaitis yra pakviestas Aeracija, Olandijos Darbo Fe- lymas reikalauja pasiduoti be 
kalbėti tokiose pačiose iškil- dmieija ir Amerikos Prartionės| sąlvgu, panaikinti dabartinę Ki-
mšse Detroite. 

Rengiasi tautininkų 
organizacijų seimui 

Kaip jau anksčiau buvo pra-

nijos konstituciją ir "apgaulin-
sutartis su Amerika. 

I Organizacijų Sąjunga (CIO) 
j dėl to, kad toje Pasaulinėje Fe- gas 
] deracijoje perdaug reiškiasi ko
munistų vadovavimas. 

Kinijos vyriausybė pranešė, 
nešta, New Yorke yra sudary- kad sostinė iš Nankingo perke-lbuvo priimta rezoliucija dėl In
ta komisija, kurios uždavinys liama į Kantoną, kadangi Nan-; donėzijos. Rezoliucijoje reika-
yra atlikti parengiamuosius kingas galįs netrukus tapti mū- lauja, kad Saugumo Taryba" 
darbus Amerikos Lietuvių Mi- šių vieta. Amerikos ambasada 
sijųos, Lietuvai Vaduoti Sąjun- nesiskubina keltis į Kantoną 

devyniolikos 'Azijos ir Afrikos 
valstybių konferencija, kurioje 

šis naujas dokumentas —j 
Abakumovo Įsakymas — liepia1 

išvežti iš tų kraštų visus poli-i 
tinius kalinius. Maža, to —! 
drauge su kaliniais Įsakoma iš
vežti taip pat ir *visi kalėjimu į 
tarnautojai (pačių bolševikų j, 
tarnybą priimti), jeigu jie nė
ra komunistų partijos nariai. 

Išvežti įsakyta taip pat šei
mos kalinių, įtariamų šnipinė
jime, dalyvavimu pogrindžio ju
dėjime, kontaktais su užsie
niais. 

Įsakyta dar kartą suregis
truoti visus buvusius karinin
kus, puskarininkius ir jų šei
mas, visus buvusius valstybės 
tarnautojus ir jų šeimas, visus 
buvusius mokytojus ir jų šei
mas, visus kunigus ir religiniu 
draugijų narius. Registracijo
je turi būti pažymėta, kokios 
yra jų politinės nuomonės. 

Kam reikalingas yra šitas su-
registravimas, galima numany
ti vien iš to, kad jis yra įsaky
tas tame pačiame įsakyme, ku
riame kalbama apie jau suim
tųjų išvežimą. 

>•<, j . • - Išvežimas turėj6 prasidėti pn-
_ Bwhi^Indtj©!!!) gal įsakymą iš Maskvos. Esa-

žada pasitarti su kitomis am
basadomis. 

gos, Amerikos Lietuvių Tauti 
ninku Centft) ir kitų su šiomis 
organizacijomis bendradarbiau
jančių Amerikos lietuvių sei-i SAUSIO 22 
mą, kurio vienas iš svarbiausių! Ciang Kai-šekas pasitraukė 
tikslų bus apsvarstyti ir pri-jiš Kinijos prezidento pareigų, 
imti pagrindus bendrai organi-jkad palengvintų susitarimą su 
jsacijai, juos visus formaliai su- j komunistais. Jis daugiau kaip 
jungiančiai, ir išrinkti tokios 20*mety stovėjo Kinijos prieša-
organizacijos vadovybę. j kyje. 

Paaiškėjus, kad kovo gale Prezidento pareigas perėmė 
seimui šaukti yra nepatogumų, | jo pavaduotojas Li-Tsung-Jen. 
komisija buvo kiek sugaisusi sui Komunistai vis tiek nesutiko 

įsakytų Olandijai tuojau grą 
žinti nepriklausomybę Indonė 
zijai ir kad visos Olandijos ko-
lonijos (vadinamoji Rytų Indi-: kiniai. 

momis žiniomis, • to įsakymo 
vykdymas turėjo būti pradėtas 
pereitą rudenį, lapkričio-gruo
džio mėnesį. 

Vėliau plačiau paraš y s i m e 
apie šį dokumentą. 

W  
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ja) būtų iki 1950 metų perduo
tos Indonezijos Jungtinių Val
stybių priklausomybin. 

Indonezija likusi be įstatymų 
ir be tvarkos. Komisija nepa-
glosto ir sukilėlių prieš olan
dus — respublikos gynėjų. Sa
ko, jie pridarę daug tikrai lau-

Lietuvos Respublikos Prezidentas, miręs CleveJande 1944 m. 
sausio 9 d. Penkerių metų nuo jo mirties sukaktuvių proga 

sausio 30 dieną Clevelande rengiamas iškilmingas jo 
paminėjimas. 

SAUSIO 24 
Penkios dešimtys penki ki- kiniškų' darbų 

niečių politikai ne komunistai 
per komunistų radiją paskelbė 
savo pritarimą komunistų pa
siūlytoms taikos sąlygoms, riausybei nutarti paleisti visus 
Tarp pritariančiųjų yra ir mar- politinius kalinius, 

Kinijos prezidento pareigas 
einąs Li-Tsung-Jen pasiūlė vy-

panaikin|| 
pasiruošimais. Dabar jau at-j tuojau sustabdyti mūšius, bet šalas Li-čin-Sen, apie kurio kei- karo stovio įstatymus ir priim-
rodo, kad seimas tikrai galės sutiko, kad Nankingo-Kantono stą "dingimą" anksčiau . buvo ft vįSą eįię kitų palengvinančių 
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nutarimų. įvykti balandžio 30-gegužės 1 
dienomis. Komisija vėl stojo į 
darbą. 

Komisija, kuri rengia organi
zacinį planą, numato kviesti į 
seimą visus paminėtų organi-1 siūlytos rezoliucijos Saugumo 
jsacijų narius bei talkininkus ir 
Jtitus asmenis bei organizacijų 
atstovus, kuriuos kviesti numa-

vyriausybė atsiųstų atstovus visokių spėliojimų. 
taikos deryboms. • 

• Italų komunistų vadas Tog- Japonijos ministeris pirmi-
Amerika prisijungė prie Ki- liatti vėl ragina Trumaną siųs- ninkas Yoshida, kuris pereitą 

nijos, Kubos ir Norvegijos pa-jti taikos misiją į Maskvą. I sekmadienį laimėjo rinkimus, 
• . j žada Japonijai "tvirtą politi-

Taryboje, kurioje reikalauja, | Japonijos parlamento rinki- ką". 
kad Olandai atstatytų į vietą mų dar negalutiniai rezultatai 

Slaptas pasimatymas 
Berlyne su rusais? 

Laiškas DIRVAI iš Berlyno 

tys šių organizacijų bei jų sky
rių vadovybes. 

Atvykusieji įsitraukia 
į visuomeninį darbą 

ALM, LVS ir ALTC Reor
ganizacijos Komisija jau yra 
paruošusi būsimos bendros or
ganizacijos statuto projektą, 
kuris patiektas korrtisijos na-

- riams galutinai peržiūrėti. 
Numatoma, kad tas statutas 

gerokai prieš numatytąjį seimą 
bus skelbiamas ir aiškinamas 

' spaudoje, kad būsimieji seimo 
dalyviai iš anksto būtų su juo 
susipažinę ir atvyktų į seimą 
su aiškiais nusistatymais, dėl 
jo nuostatų. 

Ypatingai uoliai studijuoja
mas tas projektas New Yorke 
kur ten gyvenantieji komisijos 
nariai projektą svarsto tam 
tikrame būrelyje, drauge su ke 
letu ir naujai atvykusių tautie
čių. 

Indonezijos respublikos valdžią. 
Rezoliucijoje siūloma, kad iki 
kovo 10-os būtų sudaryta lai
kinė Indonezijos vyriausybė ir 
kad iki 1950 metų liepos pir
mos būtų galutinai suorgani
zuotos Indonezijos Jungtinės 
Valstybės. 

• 

Stalinas ir kiti Rusi jos da
bartiniai valdovai dalyvavo Le
nino paminėjimo iškilmėse, ku
rių pagrindinėj kalboj buvo pa
sakyta, kad yra prasidėję nau
ji laikai — "kapitalizmo sunai
kinimo laikai". 

O užsienių spaudai Stalinas 
skelbia, .kad' "socialistiniai" ir 
kapitalistiniai kraštai gali pui
kiausioje taikoje gyventi vieni 
šalia kitų... 

rodo, kad komunistai toli gražu | SAUSIO 26 
negavo tiek daug balsų, kaip j Londone jau susitarta dėl 
iš anksto net ir ne komunistų • daugumo smulkmenų šia u r ė s 
buvo spėjama. Dabartinio mi- j Atlanto apsigynimo sutarties 
nisterio pirmininko Yoshida de- Į reikalu. Spėja, kad per mėne-
šinioji liberališkai demokratinė sį laiko ši sutartis bus galuti-

sAusio a# 
Li-Tsung-Jen perSmęs Kini

jos prezidento pareigas vietoje 
pasitraukimo čiang Kai-Šeko, 
paskyrė penkių asmenų delega
ciją vesti taikos deryboms su 

partija iš rinkimų išeina stip
riausia. • 

t  *  

Vokietijai komunistų parti
jos vadovybė rengią didelį sa
vo partijos "valymą" visoje Vo
kietijoje ir planuoja griežtą ko
vą prieš Vakarų Vokietijos vąl: 

džią. 

SAUSIO 25 
Anglija nutarė pripažinti Iz

raelio valstybę. Pran c ū z i j a 
taip pat pripažino ją "de fac
to", su sąlyga, kad prancūzų 
reikalai Izraelyje b»tų apsau
goti. / 

lės ir norės tą padaryti. Jie 
UN komisija Indonezijos rei- man0, kad Ęusija daugiau sten-

kalais savo raporte praneša,' gSia išnaudoti tas valstybes, 
kad Indonezijoj įsigalėjo sabo- kad pagerintų ekonominę padė-
tažas if partizaninio karo raš-'tį savo krašte. 

nai baigta ir pasirašyta. 

Rusija, Lenkija, Čekoslovaki
j a ,  B u l g a r i j a ,  R u m u n i j a  i r  V e n - j  

grija sudarė Ekonominės Savi
tarpinės Pagalbos Tarybą. Tai 
yra sovietiško bloko atsakymas 
į Marshallo planą. Jugoslavija 
| tą tarybą neįeina. 

• 

Kad Rusijos įtakoje esančių 
E u r o p o s  v a l s t y b i ų  p r e  k y b o s  
nuostoliai būtų padengti, Rusi 
ja turėtų pridėti apie 500 mili
jonų dolerių per metus, — taip 
mano Washingtono, ekspertai. 
Bet jie abejoja, ar Rusija ga-

— Argi Berlyne dar yra lie
tuviu? — tur būt paklaus skai
tytojai. .. „ . . 

— Taip, yra. Ir gyvename 
mes čia tame "prakeiktame ka
tile" bendruose berlyniečių rū
pesčiuose, ir laukiame, kaęl& įr 
kaip iš jo ištrūksime. 

Sunkus čia gyvenimas, bet 
ir įvairus. Juk Berlynas dabar 
beveik penkių galybių sostinė: 
amerikiečių, anglų, prancūzų, 
rusu. na — ir pačių vokiečių... 
Todėl mes čia gal labiau, negu 
kur kitur, jaučiame pasaulio 
politikos pulsą. Ne tik jaučia
me. bet ir ant savo kailio per
gyvename. 
GANDAS APIE SLAPTAS 
DERYBAS 

Pasklido gandas, kad į Ber
lyną yra slaptai atvykęs žymus 
Amerikos diplomatas, ir kad 
jis jau susitiko su slaptu Mo
lotovo pasiuntiniu... 

šitą gandą patvirtina' kiti 
laikraščių pranešti gandai, kad 
Trumanas yra nusistatęs išsi 
laikyti be karo prieš sovietus 
bent ligi... 1959 metu. Kodėl 
ligi 59-ų, tai jau gal tik gandų 
skleidėjai žino..l 

Ir dar — sako, kad Ameri
kos ambasados Maskvoje sek
retorius George Morgan suži
nojęs paties Stalino Ynintis. O 
tos mintys esančios tokios, kad 
.. .kariauti su Amerika reikės, 

bet tą karą galima dar atidėti 
kokiai 10-15 metų... 
, Na, jeigu taip, tai turi būti 
kokios nors derybos. Kai ofi
cialiai apie jas niekas nieko ne
praneša, tai derybos slaptos... 

Toki yra gandai. Mes čia jau 
pripratome gandais tikėti. Nes 
pasitaiko, kad juose esti ir tei
sybės. O jei ne — tai iš kur 
gali žinoti, kad kitas gancįąs 
nebus teisingas ? 

RUSŲ TAIKOS OFENZYVA 
Visas pasaulis dabar kalba 

apie rusų "taikos ofenzyvą". 
Berlyne gal daugiausiai apie tą 
kalba. 

šita "ofenzyva'' yra vedama 
per kitų kraštų komunistus, 
daugiausiai per italus ir pran
cūzus. 

Italijoje, Milano mieste buvo 
didelis komunistų susirinkimas. 
Ten prancūzų seniausias komu
nistas Cachin ir italų komunis
tų vadas Togliatti išdrožė di
deles kalbas "už taiką". Jas 
dabar daug kur kartoja. Tuo 
būdu nori paruošti žmonių nu
sistatymą, kad reikia su Mas
kva vėl bandyti kalbėtis. 

O kai vietoje Marshallo Tru
manas paskyrė Achesoną, tai 
mums čia atrodo, kad Ameri
ka jau ir pasiduoda tai ofen
zyvai" ... 

(Nukelta į 6-tą puslapį) 

ŠIOJE ŠALYJE 
PREZ. .TRUMANAS savo kal

boje per inauguracijos iškil
mes, kurios tęsėsi beveik via§ 
pereitą savaitę, labai stipriai 
pabrėžė priešingumą tarp de
mokratijos ir komunizmo, tuo 
būdu i savo programą įrašyda
mas kovą prieš komunizmą,kaip 
demokratinės tvarkos priešinin-
vienvtos Automobilių Darbinin-
prezidentas numato keturis pa
grindinius uždavinius: UN ir 
jos įstaigų veikimo palaikymas, 
tarptautinio atsistatymo plano 
(Marshallo plano) vykdymas, 
šiaurės Atlanto apsigynimo są
jungos sukūrimas ir Amerikos 
mokslo bei technikos įsijungi
mas į viso pasaulio pažangą. 

Prezidento kalbos kritikai pa
stebi, kad kalba buvo labai am
bicinga. Jie pritaria pagrindi
nėms jos mintims, bet abejoja, 
ar prezidentas teisingus kelius 
numato toms mintims vykdyti. 

• 
NEDARBO PADID Ė J I M A S  

paskutiniu metu daugia u s i a i 
jaučiamas New Yorke, New 
Jersey, Naujojoje Anglijoje ir 
Viduriniuose Vakaruose. Bet 
žinovai spėja, kad šio krašto 
pramonė šią nedidelę krizę per
galės. Mano, kad šitas nedar
bo padidėjimas yra atsiradęs 
daugiausiai dėl sezoninių prie
žasčių, o taip pat iš dalies ir 
dėl pirkėjų nepasitenkiiįįij^per 
aukštomis kainomis. 

• 
PADIDINTI PENSIJAS iki 

100 dolerių per mėnesį — toks 
būsiąs dabar artimiausias Su
vienytos Automobilij Darbinin
kų Unijos reikalavimas. 

• * 
KARINĖ JĖGA šiame kraš

te dabar turi 1,621,000 vyrų. 
Artimiausiu laiku nenumatoma 
naujų šaukimų į kariuomenę. 

• 
TA FT - HARTLEY įstatymą 

D e m o k r a t ų  s e n a t o  k o m i  t e t a s  
darbo reikalams nutarė siūlyti 
tuojau atšaukti be diskusijų. 
Tuo pačiu metu siūlys grąžinti 
Wagnerio įstatymą be pakeiti
mų, o tik po to turės būti svars
toma, ką reikia Wagnerio įsta
tyme bent kiek pakeisti. 

• 
BUTŲ NUOMOS KONTRO

LĖS pratęsimo įstatymo projek-
mo projektas jau įneštas į abe
jus Kongreso rūmus. 

• 
G E L  E ž I N K E L I Ų  M A Š I N I S 

TAI po ateinančio pirmadienio 
numatė streiką penkiolikoj va
kariniu linijų. 

• 
ŠEŠIŲ DIDŽIAUSIŲ New 

Yorko kepyklų sunkve žirnių 
vairuotojai nubalsavo streikuo
ti nuo pirmadienio vidurnakčio. 

REPUBLIKONŲ PARTIJOJ 
šį kartą įvyko dideli "šeimyni
niai" ginčai. Dabartinis pirmi
ninkas Scott pareiškė, kad De-
wey negali būti ir nebus kan
didatas į prezidentus 1952 m#* 
tais. Bet prieš patį Scott yra 
nemažas pasipriešinimas. Jam 
prikiša kad jis yra "Dewey 
žmogus" ir todėl yra kaltas už 
partijos nepasisekimą. 

Scott prie to neprisipažįsta. 
Sako, kad ne jis kaltas už ne
tinkamai vestą rinkimų kam
paniją, bet atsisako paaiškinti, 
ką jis laiko kaltininku. Tuo 
tarpu tas ginčas dėl pirminin
kavimo neišspręstas. Esą bene 
25 kandidatai \ partijos pirmi
ninko viet%... "*11? 
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IŠ KANADOS LIETUVIU GYVENIMO 4-

MONTREAL 
VYTAUTO KLUBAS 

Sausio 22 d. Vytauto Klubas 
suruošė savo metinę vakarienę, 
j kurią, kaip paprastai, atėjo 
daug žmonių. Į klubo vadovy
bę seniau buvo įsiskverbusių 
komunistų, bet pereitais rinki
mais jie iššluoti lauk. Tikima
si, dabar klubas pradės domė
tis ir kultūra, ne vien gėrimų 
pardavimu. Geri ženklai yra 
suorganizavimas naujo choro 
ir Jaunimo ratelio. 

MOTERŲ DRAUGIJOS 
JUBILIEJUS 

Sausio 16 d. šv. Elzbietos 
moterų draugija minėjo savo 
30 metų sukaktį ir paruošė 
gražią vakarienę, vadovaujant 
pirmininkei Onai Motuzienei. Į 

TRIUKŠMAS DĖL 
REDAKTORIAUS 

Sausio 9 d. įvyko vietos Ka
nados Tarybos skyriaus labai 
triukšmingas susirinkimas, ku
riame pasirodė stiprios kritikos 
tiems, kurie, katalikų ir tauti
ninkų neatsiklausę, .veik slap
tomis ir užkulisiniais būdais pa
kvietė "Nepr. Lietuvai" redak
torium liaudininką J. Kardelį. 
Susirinkimas tiek įsisiū b a v o, 
kad net keitė du pirmininkus ir 
i š s i s k i r s t ė  n i e k o  n e n  u t a r ę s .  
žmogus, kuris dabartinę "N. 
Lietuvą" ant kojų pastatė ir 
laikraštį išaugino, Pr. Rudzin-
skas, pasitraukė iš pareigų. 

MIRĖ J. KLEIZA 
Mirė senas montrealietis J. 

Kleiza, 70 metų amžiaus. Jis 
čia gyveno nuo 1905 metu ir 

sis 
, , » i . 

Detroit, Mich*, Naujienos 

vakarienę atėjo klebonas kun.! išauklėjo du sūnus ir dvi duk-
J. Bobinas, kun. A. Vilkaitis, 
tėvas jėzuitas J.( Kulbis ir nau
jas "N. Liet.*' redaktorius J. 
Kardelis. 

A. TAMOŠAITIENĖ 
GARSINA LIETUVIUS 

Pernai iš Vokietijos atvyku
si liaudies rankų darbų žinovė 
prof. A. Tamošaitienė labai 
daug padarė išgarsinti lietuvių kas. 
vardui Montreale. Ji įkūrė sa
vo studiją YMCA name ir pri
traukė arti 30 lietuvaičių mo
kytis gražiai austi mūsų tauti
nius išdirbinius. Quebeco pro
vincijos palaikoma Rankdarbių 
Draugija suruošė "naujų kana
diečių" rankdarbių parodą, ku
rioje dalyvavo lietuviai, estai, 
latviai ir ukrainiečiai. Lietuvių 
skyrius buvo pilniausias ir link
smiausias, nes įspūdį darė sa
vo šviesiomis, optimistin ė m i s 
spalvomis. 

Tamočaitienė gavo pirmą do
vaną, o jos 

teris. 

TURIME NAUJŲ JĖGŲ 
Tarp naujakurių Montreale 

jau turime: istorijos prof. A. 
Šapoką, teisininką dr. S. Dauk
šą, gydytojus dr. Sulmį, dr. Pa-
vilioni, dr. Songailą ir kelis ki
tus inteligentus, čia gyvena ir 

BROOKLYN, N. Y. 
MUSŲ ORGANIZACIJOSE 
Metiniuose organizacijų susi

rinkimuose perrinktos naujos 
bei paliktos senosios valdybos 
kitų metų terminui. 

Vietos Tautininkų Klubo mė
nesiniame susirinkime sausio 
14 d. senoji klubo valdyba per
rinkta ir šiems metams. Pirm. 
K. Lesevičius, vice pirm. S. 
Volskis, sekr. Pr. Narvydas, 
ižd. A. Lelis, finansų sekr. J. 
Jakulevičius, klubo teisių sau
gotojas J. Sagys, klubo reika
lų vedėjas S. Volskis, jo padė
jėjai J. Andriuškevičius ir J. 
Gudelis. 

Klubas planuoja įsigyti nuo
savas patalpas. Tam reikalui 
gauta eilė pasižadėjimų suteik
ti paskolų. § 

Lietuvių legionierių Dariaus-
Girėno 1-o Posto valdyba išrin
kta ši: posto vadas P. Mikalau
skas; padėjėjais Pr. Venys ir 
A. Povilanskas; adjutantas V. 

^ ĮKURDINIMO KOMITETO ] 
PRAMOGĖLĖ 

Sausio 23 d. P. KerSatiskle-
nės namuose, 14803 Parkeside 
avenue, buvo paruošta Tremti
niams Įkurdinti komiteto pra
mogėlė. Pramogą suruošė ko
miteto narės, tų namų šeimi
ninke Keršanskienė ir Kašelio-
nienė. Pramogėlės tikslas su
kelti lėšų apmokėti keliones at
vykusiems tremtiniams iš New 
Yorko į Detroitą ir Michigan 
valstijos ūkius. 

Svečių susirinko arti šimto. 
Dalyvavo didžiuma ir naujai 
atvykusių. 

Rengėjos paruošė ir laimėji
mus. šį kartą ir man laimės ži
burėlis suspindėjo — laimėjau 
dovanėlę. Po žaidimo svečiai 
buvo malonių šeimininkių ir 
rengėjų pavaišinti, o ant galo 
ir muzika atsirado ir valsas 
pradėjo suktis.. 

Kadangi dovanėlės buvo su
aukotos, tai nors ir kukli įžan
ga, pelno gražaus liko. 

Rengėjoms padėkojo Įkurdi-
Vyšnius; teisėjas adv. K. Jur- nimo Komiteto pirmininkas To

tus inteligentus. Cia gyvena ir|g^ja; kapelionas C. Kubilius; į mas Dambrauskas už jų gražu 
poetas-rašytojas J. Neverdaus- v-|iav^ prižiūrėtojais A. Povi-1 pasidarbavimą. Norėčiau, kad 

V. 

Daugiau tokiu! 
lanskas ir J. Šimonis; tvarkda
rys K. šimanskas; posto ūkve
dys V. Kuras. 

Posto patalpos — 158 Grand 
Street, Brooklyne. 

Brooklyno Lietuvių Piliečių 
Klubo pirmininku paliktas C. Šiomis dienomis BALF gavo į - . ,. 

tokio turinio laišką iš gerb. z. j Kreivėnas, sekr • • ' 
Jankausko, 2029 Brandy wine mo skyriaus direktorių pirm. 
street Philadelphia Pa., kurio .Ali K)ubo 

ištrauką c,a paduodame: I J ̂  

...Siunčiu BALFo fondan j lauskas, vietoje adv. St. Brie-
$25 lietuvių tremtinių gyvybi- džio. Maspetho Liet. Auditori
niams reikalams gelbėti. Nega- jos pirmininko pareigas vėl 

:nė gavo pirmą do- j liu užmiršti tų lietuvių trem-1 pergmg pr> Jočys. 
. mokines kelias ki- jtyje. kurie neturi giminių bei Lietuvių Siuvėjų 54-to Loka-

tas. Parodą atidarant, tam tik-;pažįstamų. Tokiems savo auką . i i i|lku arinktas J. Ža
ra šokėju prune publikai paro- atiduodu, nesigilinant i « .įH'° P»mmlnKU 

A -  įiefnvkun li'iiidies šokiu [tikinimus bei religiją. Noreda-1 veckas. ... de lietuviškų liaudies šokių. ^ ^ labdaros įstai-1 SLA 38-os kuopos pirminin-
• „ ga lygiai tarnautų ir gelbėtų j — J. Glaveckas, pagelbinin-

DAR VIENAS LIETUVIS visus lietuvius, kuriems labiau- ^ gt Volskis sekr. V. Radze-
POLICIJOJE jsia pagalba reikalinga, linkiu 

Veikėjų J. Paznokų jaunas visiems šiame sunkiame šalpos 
sūnus Juozas, galiausia, atsie- darbe geyos sveikatos ir ištver
ki savo tikslą ir, kvotimus iš
laikęs, paskirtas Montrealo po
licininku. Jis jau šeštas lietu
vis vietos poljpijoje. 

mes. 

V1C1U s. 

SUSIŽIEDAVO 
Šios kolonijos žymių veikėjų 

Kad daugiau tokių butų, tai ir biznierių Onos ir Juozo Gin-
mūsų tremtinių vargai tikrai; kų vienturtis sūnus Juozukas 
sumažėtų ir jų emigracija pa- susižiedavo su Petronėle Buli-

\r a f T ir»Q niįvnc lengvėtų. Sekite tokius gražius j konyte, gražia ir patriotinga 
„  i r  ; .  . v , . ,  .  .  j  pavyzdžius ir siųskite aukas lietuvaite. 

aig v. z ui unas is ei o 1 
neaticleli0dam! :  • į Jaunųjų vestuvės numatoma 

naujas kompozicijas-dainas cho-j | . , 2q , k . b 

rui ir solo. Seniau jo išleisto- United Lithuanian Relief Fund į j / ' , . • ' . . i . . 4 . i be abeio, vienos is gražiausiu sios dainos turi gero pasiseki- of America, inc. j . . - . t- i • ,^ J  'lietuviškų vestuvių Brooklyne. mo ir yra mėgiamos Kando.] e! 10a Grand Stieet, 
ir USA. | Brooklyn 11, N. SPECIALI0S RADIJO 

PROGRAMOS 
Kalėdų ir Naujų Metų šven

čių proga, Lietuvių Radijo Dr-
ja, vedama J. Ginkaus, trans
liavo ilgas ir gražias progra
mas. 

Programose dalyvavo teno
ras A. Vasiliauskas, Harmoni
jos Merginų ansamblis, Trem
tinių grupė, vad. dailininko V. 
Vijeikio išpildė "Specialią ke
lionę į Lietuvą", muzikai J. 
Dirginčius, V. Benderis ir J. 
Vedegys, programos garsinto
jai V. Ubara, Ad. Jezavitas ir 
pats programų leidėjas J. Gin* 
kus. 

Lietuvių Radio Dr-ja gyvuo
ja jau 18 metų. 

pasidarbavimą. Norėčiau, kad 
rengėjos priimtų ir rnano pa
dėką, kaip nuo vienos komite
to narės. 

SUNKIAI SERGA 
ROŽĖ STANKIENĖ 

Jau kelintas mėnuo, kaip sun
kiai serga Rožė Stankienė. jos 
ligos priežastis, pereitų metų 
automobilio katastrofa. Jai ir 
jos dukrelei Onutei buvo sulau 

RADIJO KLUBO KONCERTAS 
Jau šį sekmadienį, sausio 30-

tą, įv^ks Amerikos Lietuvių 
Balso radijo klubo koncertas ir 
balius buvusioje lietuvių salė
je. Kiek girdėti, visi rengiasi 
dalyvauti, tad nebūkite vieni 
iš tų, kurie pasiliks namie. Gir
dėsite gražias lietuviškas dai
nas ir melodijas, kurias atliks 
jauni lietuviai artistai. Girdė
site talentingus januolius, Fr. 
Janeek — piano solistą ir Geor
ge Kudirką —* akordionistą. 
Matysite šokėją — Elinore Sli-
yinskas. Linksmins tamstas ra
dijo choro solistai: jaunametė 
Valencia Stapul (Stapulionytė), 
sopranas, Agatha Joy (Juod-
snukytė), altas, Ralph Valatka, 
tenoras, ir kiti duetai, kvarte
tai, merginų ansamblis, vyrų 
choras ir pats Amerikos Lietu
vių Balso radijo choras, kurį 
koncertui prirengė gabi choro 
pianistė, Helen Dailyda ir pro
gramų vedėjas R. Valatka. 

Tamstos ir pasilavinkit bal
sus, nes, kaip ir kiekviename 
radijo klubo koncerte, bus pu
blikos dainavimas. 

Koncertui pasibaigus bus šo
kiai ir pasilinksminimas abie
jose salėse. 

Viršutinėje salėje gros po
pu liarė Stark orkestrą, o že
mutinėje — smagi lietuviška 
Jim Butkis orkestro muzika. 
Įžanga tik $1, šokiams — 75c. 

NAUJA BAŽNYČIA 

Worcester, Mass. 
{SPUDINGAS VAKARAS 
Sausio 22-ą Lietuvių Klubo 

salėje įvyko Lietuvių Veteranų 
posto vėliavos įteikimo iškil
mės. Gausingai susiringę sve
čiai pergyveno giliai jaudinan
čius, iškilmingus ifr gražijis mo
mentus. 

Iškilmes atidarė miesto tary
bos narys Juozas Grigaitis, pa
sakydamas rimtą, turiningą ir 
momentui pritaikytą kalbą, ku
lią šalia salėj. susirinkusių sve
čių, išklausė uniformuoti vete
ranai, įžengusieji į salę kariš
kių žingsniu, lydimi dviejų gin
kluotų karių-veteranų. 

Du veteranai nešė Amerikos 
ir veteranų vėliavas. » 

Į sceną įėjo trys moterys, 
vaizduojančios: lietuvių tautą 
(tautiniame lietuviškame kos
tiume), Ameriką ir Lietuvą. 

Gražus buvo momentas, ka
da "Tauta" padavė "Lietuvai" 
mūsų trispalvę vėliavą, kurią 
"Lietuva" perdavė "Amerikai", 
o iš jos rankų priėmė ją vete
ranai. , 

Amerikos ir veteranų vėlia
vos ir ginklai sveikino naujai 
įteiktą vėliavą. Po tos gražios 
c e r e m o n i j o s  D i r v e l i e n ė  v e d ė  
Amerikos ir Lietuvos himnus 
akompanuojant šalaviejutei ir 
Salasevičiui. 

Pažiūrėjau į susirinkusių vei-

MIAMI,. FLA. 
VIEŠI PAS SAVO SESERĮ 

Metropolitan operos daininin
kės Polynos Stoska motina, Pet
ronėlė Stoska, atostogauja Čia 
pas savo seserį, Mrs. Julia Sty
les. Jos abi paeina iš Worces
ter, Mass., kur gimė ir augo 
dabartinė Metropolitan Operos 
žvaigždė Polyna. 

Abi šios seserys yni- veiklios 
lietuvės, remiančios lietuvių ir 
Lietuvos reikalus. Jos kilusios 
nuo Suvalkų Kalvarijos, jaunos 
atvykusios j Ameriką, gerai 
pramokusios angliškos kalbos. 
Julia Styles Worcester mieste 
turėjo moteriškų rūbų ir me
džiagų krautuvę, vėliau vasar
vietę pajūryje, pagaliau apsi
gyveno Floridoje, j»u šešeri 
metai. 

Ir taip toli gyvendama, ne
apleido lietuviškų reikalų. Čia 
darbuojasi Miami A. L. P. Klu
be ir BALFo naudai. 

1945 metais ji iš čia atvažia
vo į Washingtoną dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Misijos su
važiavime, ir buvo išrinkta vie
na iš lietuvių žuvusių karių 
motinų, kurios įteikė preziden
tui Rooseveltui peticiją su mi
lijonu parašų, prašančią ginti 
Lietuvos laisvę^ Ji su kitomis 
lietuvių karių motinomis tada 
dalyvavo ir Rooseveltienės pa
kviestos pasimatymui Balta ja-

dus.. Daug moterų šluostė sau i me Name.' 
akis... vyrai aiškiai stengėsi j jos sūnus, 1st Lieut. Joseph 
suvaldyti susijaudinimą. Bet|A Styles, pradžioje tarnavo U. 
nepavyko jo suvaldyti vienai g. Armijoje, vėliau perėjo į U. 
susijaudinusiai motinai, kuriaiLaivyną Lieut. Commander 

Naujos Dievo Apvaizdos baž-|^aras išplėšė sūnų — ji apalpo, j laipsniu, ir toje tarnyboje žu-
t * i w 1» LJ M/-k I Tfl 1 - ~ T «V* 1TY1 1 ' v _ 1 ̂  i A A O i n nyčios (Church of Divine Pro-' Klausydamas Lietuvos him ios dukrelei unutei ouvo suiau- : \ xv,a" f . , , , . „ 

•yti kaulai. Nors buvo pagy- v!denre> statyba pamažu zen-. no_ ,špildymo mintyse aplankiau 
dvta, bet dabar ir vėl liga už 
klupo ir ligonę be paliovos kan
kina. 

Rožę Stankienę prižiūri jos 
dukterys Onutė, Helena Rau-
by, Rožė Janeck ir Mary Blach-
kewich ir sūnūs. 

gia pirmyn. Neatsiradus kliū-! mūsų brangią, baisų jungą vel-
čių, gal, šv. Jurgio parapijie-1 kančią Lietuvą. 

' Pasibaigus ceremonijai, ka-ciai, per Velykas klausys šv. 
mišių naujoje bažnyčioje. riški atstovai su mūsų trispal-
RADIJO KLUBO PADĖKA j v.e vėliava viduryje tvirtu, ka-

Amerikos Lietuvių Balsas; r^u žingsniu išžygiavo is sa-
nuoširdžiai dėioka šioms šei-l ŝ* Tuomet prasidėjo  ̂ neo 1-

moms už jų atsiliepimą į pra-;dali dalis'.t y- vakariene ir pa-
šyma lietuvišku plokšteliu (re-; silinksminimas. 
kordų) radijo pusvaland ž i u i: | Norėčiau dar nors trumpai 

žauskienė suruošė savo namuo-1 žaliagiriams,. Druškauskams jr i P^ii^i sio parengimo įni-
se "baby shower" savo brolie-j Nausėdams. Prašom ir kitas| cįa^or^' °... ^iail sį.an IJ11" 
nei Uždavinienei. Mat, jos bro-, šeimas, jeigu turite programai, c^atorę Lendi ai įenę. os 
lis ir brolienė laukia garnio, o'tinkamų plokštelių, pašaukite | sumanumo, darbštumo _ir ener-
tai reiškia reikia dovanėlių. Jų telefonu, OL 5602. Paimsim tik! gijor\(?§įia susl^vere mūsų mie-. I T tAfniTiii MrkTfii^n VfiTorcj. 

SU GARNIU DOVANĖLĖS , 
Sausio 18 d. Josephine Gu 

AID OVERSEAS, INC. 
Neužmiršk padėt tremtiniui! 

1851 S. Ashland Avenue Chicago 9, 111. 
\id Overseas, Inc., siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijas zo-
ua? ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilna; 

p<i i-aus-1 i nvo dingimo. Jei adresatas nesurandamas, piniįrai grąži
nami. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienu. Užsakant didesnius 
:iekius duodama nuolaida. 

Muntinys Nr. 5—S5.50 
' sv. rūkytų lašinių 
J sv. marmelado 

sv. pupeliu kavop 
^ sv. cukraus 
i  sv. margarino 

• iuntinvs N. 10—$6.80 
v. ;kytų lašinių 

-• •. kiaulinių taukų 
>v. margarino 

.. s v. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 

v  i imtinys N. 19-—$9.95 
i -5V. rūkytų lašinių 
- sv. kiaulinių taukų 
- sv. margarino 
- sv. marmelado 
5 :  _i sv. cukraus 

?ab. tualet. muilo 

Siuntinys N. \i—S(i.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių tauku 
2 sv. cukraus 
1 sv. marmelado* 
1 sv. kiaulienos mėsos 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 6—$2.80 
10 svarų cukraus 

Siuntinys X. 21—£6.70 
2 sv. ęukytų lašiniu 
2 sv. kiaulinių tauku 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 
14 oz. kondens. piei: > 
2 gab. tualet. mui; > 

Siuntinys Nr. 7—$3.00 
10 sv. kvietinių miiui 

EKSTRA TAUKAI 
-.išrys Nr. 25 

8 sv. grynų kiauliniu taukų $4.7.r> 
12 sv. grynų kiaulinių taukų iįiti.Ou 
15 sv. grynų kiaulinių taukų $7.25 

Tik j Vokietijos US ir Britų zonas ir eina 
apie 4 savaites. 

A. 
B. 

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąrašo. 

buvo prinešta daug ir gražių: 
baltų, ružavų ir mėlynų. Mat, 
kas ko geidžia.... 

J. Gužauskienė buvo paruo-
žus žaidimą, išdalino gražias 
dovanas ir viešnias širdingai ir 
puikiai privaišino. M. Sims. 

MIRĖ DETROITIEČIĄI 
Juoas Karpavičius, 80 metų, 

mirė sausio 15-tą. Paliko dvi 

laikinai ir sugrąžinsim. 

DAYTON, OHIO 
VYČIŲ KUOPOS MENO 
VAKARAS 

šeštadienj, sausio 15, čia įvy
ko gražus meno vakaras, kuri 
surengė 96-a Vyčių kuopa. Va
karas įvyko Lietuviu 

ste Lietuvių Moterų Vetera 
nams pagalbai ratelis (Lithua
nian Women's Auxiliary), bene 
pirmas toks ratelis N. Angli
joje lietuvių veteranų organi
zacijoje. 

Graži ir brangi vėliava, ku
rią tas ratelis dovanojo vete-
ranafns — tai jos auka. 

Turint galvoje, kad J. Lend-
raitienei dolerius reikia užsi-

vo birželio m. 1943 metais. 
Petronėlė Stoska gyvena su 

savo duktere Polyna New Yor-
ke, kur skaitosi jų namai. Kai 
duktė vyksta koncertuoti į ki
tus miestus, motina važiuoja 
kartu su ja. Dabar kai Polyna 
Stoska visam sezonui turi pri
silaikyti New Yorke, jos moti
na atvyko atostogų į Floridą. 

* Miami mieste atostogauja ir 
dirba , buvęs Lietuvos konsula
to narys J. Jasinskas su žmo
na. Jie vasarą operuoja vasari
nį viešbutį New Jersey valsti
joje, o žiemą leidžia Floridoje 
uždarbiaudami. Svečias. 

j S&Ig^'G ' • • • i* 
dukteris, du sūnus ir keturis! Buvo dainų, trumpų vaidinimu'^1*-1 SaV° farbu'. tal tuo dl" .„.-.i t , v \\ . 4 dūmimu, jesnes pagarbos ji yra verta. 
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Geriausias 

LIETUVIU 
Paveiksluotas 

Žurnalas 

NAUJIENOS 
32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožria mėnesi per 1 meta. 
Insfeigtos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6lh Street Philadelphia 6, Pa. 
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MOTINOMS PAGERBTI 
KONCERTAS 

Motinos Dieną, gegužės 8, 
visų motinų garbei. Brooklyno 
Lietuvių Operetės Choras ren
gia didžiulį koncertą Labor Ly
ceum salėje. Choras ruošiasi 
specialiai dienos programai. 

TREMTINIŲ SUSIPAŽINIMO 
VAKARAS 

Brooklyno ir Didžiojo New 
New Yorko apylinkėse jau pri-
skaitoma per 200 atvykusių iš 
tremties lietuvių. Bet jų įsi
jungimo į musų vietos koloni
jos senesnių organizacijų dar
bą beveik nepastebime. 

Vietos tremtinių susibūrusių 
Į SLA 303 kuopą vardu gruo
džio mėnesį buvo surengtas di
džiulis ir gražus tremtinių su 
visuomene susipažinimo vaka-

anūkus-es. Laidotuves įvyko 
sausio 19-tf. 

Juozas Makevičius, 65 metų, 
gyvens 911 E. Larned st., mi
rė sausio 14-tą. Paliko dukte
rį Mrs. Nellie Cl»y, Cleveknde, 
Ohio, ir brolį Frank Makevich, 
Mt. Clemens, Pa. Laidotuvės 
įvyko sausio 17-tą. 

John J. Markūnas, Staff Ser
geant, U. S. Cavalry, pereitą 
savaitę parvežtas iš Burma, 
kur mirė vasario % 1945 m., 

tautinių šokių ir muzikos. 
Tai pirmas toks vakaras po 

daugelio metų. žmonių suėjo 
tiek daug, kiek tik galėjo su
tilpti. Visi patenkinti, laukia 
daugiau tokių parengimų. 

Programą vedė kun. Katars-
kis, kuris pažadėjo, kad ir dau
giau bus tokių parengimų. Tai 
yra puikus būdas ne tik senuo
sius, bet ir jaunimą įtraukti į 
lietuvišką veikimą. 

Laukiame, kad atvyks dau
giau tremtinių, kurie savo jė-

—y 
VAŽIUOSIT FLORJDON? 

apsistokit pas lietuvį 

Geo Daminaitis 
45 N.E. 42nd Street 

Miami, Florida 
Prie didžiojo U. S. 1 Kelio 

Turim kambarius nakvynei vie
nai nakčiai, arbasavaitei, ar 
mėnesiui. 

Kainos visai prieinamos! 
iš Clever 

sulaukęs 24 m. amžiaus. Didžiai Lomis galės prisidėti prie tokiu 
ruliudę tėvai, Mr. ir Mrs. Jo-1 parengimų. 
ras Markūnas ir sesuo Emilija 
c'ėkoja visiems už prisidėjimą 
prie laidotuvių. Velionis palai-
c'otas sausio 21-mą. 

Anna Buswink, iš tėvų Keb-
k-.ičiutė, 37 m., mirė sausio 21, 
I alikdama sūnelį Jimmy, tėvus 
Praną ir Pauliną Keblaičius, se-
sjris Mrs. Theresa Twordzylo 
ir Mrs. Frances Groh^wski, 
brolius Frank ir Eddie Keblai-
tis. Laidotuvės įvyko sausio 25. 

ras. Knapp Mansion salė buvo 
užpildyta publikos. 

Vakaro programoje dalyvavo 
J. Butėnas, V. Jonuškaitė, Ba
cevičius, Z. Žitkevičienė, Trem
tinių šokikų grupė, V. Pranc-

MIRĖ J. SINKEVIČIUS 
Sausio 16, sekmadienį, būda

mas visai, rodos, sveikas, Jud-
zas Sinkevičiui atsigulė ir dau
giau jau nebesikėlė... Sausio 
20, po gedulingų pamaldų Lie
tuvių bažnyčioje, palai d o t a s 
Kalvarijos kapinėse. 

Liko žmona Elzbieta, dvi duk
terys, sūnus, du žentai, marti 
ir devyni anūkai. 

Velionis Juozas Sinkevičius f 
Daytoną atvyko prieš 37 metus 
iš Kauno. Buvo lietuviškų drau
gijų narys, skaitė lietuvišką 
spaudą, šeima irgi išauklėta 
lietuviškoj katalikiškoj dvasioj. 

Duktė Veronika Sinkevičiūtė, 
dar būdama netekėjusi, 1935 
metais lankėsi Lietuvoje, kaip kienė, Sakas ir kt. Programą > I L-

vedė dail. V. Vijeikis. Pelnas j Vyčių organizacijos atstovė da-
paskirtas tremtyje studentams lyvauti Kaune įvykusiame Pa-

Aš jaučiu, kaip nepatenkin 
ta skaitys šiuos žodžius apie! (Jurgis Dominaitis, 
save J. Lendraitienė. Ji tą va- land, Ohio) 
karą paklausė manęs: "Girdė
jau, kad norite rašyti kores
pondenciją apie šį vakarą, ar 
taip?" Taip, — atsakiau. 

"Tai tik manęs neminėkite!" 
A% jai nepažadėjau, tad ne

su suvaržyta... o tylėti nega
liu. 

Baigdama, dėkoju už tikrai 
nepaprastą ir gražų vakarą J. 
Lendraitienei ir visoms ener
gingoms lietuvėms, to ratelio 
narėms, kurių triūso dėka tu
rėjom įspūdingą vakarą ir ska
nią vakarienę, praėjusią gra
žioje nuotaikoje. Dzūkė. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratom^, Skelbimam! 

8029 Manila Detroit 13, Mieli. 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
331 So. Rampart Blvd. 

LOS ANGELES, GALIF. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Day tone 

ir apielinkėje. 
1802 Lamar St. Dayton, O 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbfmamį 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y-

šelpti. 
Petr&S Juknys. 

šaulio. lietuvių Kongrese. 
J. A. U. j_ „ 

J. Žemantauskas 
N e t a r ft -i 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbuiry, Conn. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

.AMEKKAi 
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Tarp Nemuno ir Reino 
Gyvenimo sukurta apysaka 

*1. 3>4/uneiAiŠ / 

111. SAVOJE ŽEMĖJE 

i. Vel pilietis laisvos Lietuvos! 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Vėl per Kauną keliaujame Berlynan. Bet 
prieš vykdamas į Berlyną, aplankiau "naujos 
vyriausybės" ištaigą (Taupomųjų Kasų Rūmus) 
ir išprašiau... pasimatymą su ministro pirminin
ko pavaduotoju Juozu Ambrazevičium. Mat, 
norėjau gauti iš jo informacijų, kurios galėtų 
būti reikalingos Škirpai Berlyne. Ambrazevi
čius supažindino mane su visa eile "naujajai vy
riausybei" rūpimų klausimų, o Škirpai įdavė 
atskirą laišką. Dabar jau su dideliu pasitenki
nimu galėjau važiuoti Berlynan: jaučiausi at
liekąs šiokj tokį uždavinį... 

Liepos mėn. 6 dieną atsiradau Berlyne. Bu
vau, tur būt, pirmasis, kuris jau buvo matęs iš 
bolševikų išlaisvintą Lietuvą ir visai lietuvių ko
lonijai galėjau perduoti patirtus įspūdžius. Pats 
Škirpa buvo Berlyne užblokuotas ir negalėjo da
lyvauti naujos vyriausybės darbe. Bet jis viską 
darė, kad išlaikytų ministerio pirmininko titulą 
ir dažnais laiškais mėgino nepaleisti iš savo ran
kų vadelių... \ 

žinoma, vokiečiai jam daug trukdė, bet ir 
naujosios vyriausybės šulai stengėsi, kad galėtų 
apseiti be Škirpos. 

Škirpa naujajai vyriausybei tebuvo naudin
gas tik tiek, kiek jis galėtų padėti jai įsitvirtin
ti ir išgauti pripažinimą. Šiaip Škirpos asmuo 
netiko vyriausybės , daugumai, kurią sudarė 
krikščionių demokratų partijos žmonės. Aš iš 
pasikalbėjimo su Ambrazevičium lengvai supra
tau, kad naujoji vyriausybė nebuvo nieko pada
riusi Škirpai palengvinti atsiradimą Kaune. Ma
nau, kad ji — saugok Dieve — nieko nepadarė, 
kad Škirpai būtų'pasunkintas atvykimas Lietu
von. 

Atsiradęs Berlyne, mėginau Škirpai perduo
ti tą mano įspūdį. Bet jis buvo taip įpykintas 
vokiečių ir taip nutolęs nuo partinės politikos, 
jog net negalėjo prileisti, kad kas nors Lietu
voje jo nenorėtų... Net ir truputį vėliau, kai 
vokiečiai staiga lėktuvu išgabeno iš Berlyno 
Lietuvos generolą Raštikį, ir tada Škirpa vis 
dar nenorėjo tikėti, kad be pačių vokiečių dar jį 
šachuoja ir naujosibs vyriausybės katalikiškoji 
dauguma. 

Berlynt pravaikščiojau kelias dienas, kol' 
sužinojau, kad ir čia nėra nei žmogaus, nei įs
taigos, kuri galėtų mane paleisti iš "kariuome
nės"... Po ilgų ir kantrių vaikščiojimų ir klau
sinėjimų karinėse įstaigose, man buvo atsaky
ta, kad atleidimo klausimą turi išspręsti štabas 
tos armijos, kuriai priklausė mano dalinys... 

Bet kur tas štabas yra — niekas man nega
lėja ir nenorėjo pasakyti. Sakė, kad jis turi bū
ti "kaž kur" apie Daugavpilį... Vėl išrašė man 
geležinkelio bilietus, vėl apmokėjo papildomus 
dienpinigius, aprūpino papildomu maistu... If pa
siuntė link Daugavpilio... 

Prieš grįžtant atgal į Lietuvą, Škirpa mane 
plačiai apšvietė, ką turiu pasakyti jo vardu nau
jos vyriausybės ministro pirmininko pavaduoto
jui. Pakartotinai jis man įkalė mintį, kad "vy
riausybė" jokių nuolaidų nedarytų vokiečiams 
ir kad visus svarbesnius politinius klausimus 
perkeltu į ministro pirmininko (Škirpos) veiklos 
sritį. Prie viso to dar . įdavė ilgą laišką Ambra
zevičiui. 

Pravažiuodamas pro Kauną savo uždavinį 
atlikau: laišką įteikiau Ambrazevičiui, o kitas 
iš Škirpos gautas informacijas perdaviau Pa-
dalskiui, tuo metu bene tik ėjusiam ministro 
pirmininko kanceliarijos viršininko pareigas (?). 

Į Daugavpilį atvažiavome drauge su Jony
nu. Ilgai ieškojome armijos štabo, o kai jį su
radome, tai ir vėl gavome tą patį atsakymą, ko
kį jau mums buvo davę Vilniuje: tik Berlynas 
tegali mus atleisti. Ėmėme pykti ir bartis. Pa
reiškėme, kad jau dvi savaites esame siuntinė
jami iš vienos vietos į kitą. Kartu nusistebė
jome, kad tokie keisti dalykai gali dėtis tokioje 
"pasaulinės drausmės ir tvarkos kariuomenėje". 

Nei pyktis, nei barniai, nei šnektos nieko 
nepagelbėjo: surado aplinkraštį ir parodė, kur 
juodu ant balto parašyta, kad va tik šitokia 
įstaiga tegali daryti atleidimus iš kariuomenės. 
O ta įstaiga Berlyne. "Nichts zu machen..." — 
tvirtai ir galutinai atsakė mums štabe. 

Ir vėl važiuome atgal Berlynan. Vėl apsi
lankau Kaune pas Ambrazevičių, pasisiūlyda
mas patarnauti. Bet jis mano pasisiūlymu ne-
bepasinaudojo, pareikšdamas, kad jis nesenai 
turėjęs progos pasiųsti Škirpai platų laišką apie 
visus reikalus. 

Pagaliau Berlyne, kai pakartojome, kas 
mums buvo pasakyta armijos štabe, mums iš
davė raštą, kad nuo liepos 16 dienos esame iš 
kariuomenės paleisti ir kad turime teisę grįžti 
į Kauną — į mūsų nuolatines gyvenamas vietas. 

-Toji teisė mums ir buvo svarbiausioji: labai 
bijojome, kad vėl nereikėtų grįžti į tą darbą, ku
rį drbome Berlyne, prieš išeidami "kariuome

nėn". Tada musų sugrįžimais Lietuvon pasi
liktų tik svajonė... Todėl, gavę raštą su teise 
grįžti Kaunan, nieko nelaukdami ir išvažiavom. 
Man rūpėjo kartu ir šeimyna parsivežti, bet pa
sirodė, kad tokiam reikalui mano turimo rašto 
neužtenka. Girdi, iš Kauno komendantūros rei
kia gauti ypatingą leidimą šeimai atsigabenti. 
Su viltimi, kad Kaune išgausiu tokį leidimą, par
važiavau atgal, kaip laisvas laisvos Lietuvos pi
lietis... Už 10 dienų "karo tarnybos" gavau tei
sę sugrįžti į ten, iš kur prieš metus buvau pa
sprukęs kiškio keliais... 

2. Pirmas praregėjimas 
Nereikėjo daug laiko, kad Lietuvos žmo

nės imtų kalbėti, jog "vienas velnias išėjo, o 
penki atėjo", žinoma, tokia šnekta nebuvo tei
singa: vis dėlto vienas bolševikas padaro daug 
daugiau blogo, negu penki naciai. Kaip ten be
būtų, vokiečiai labai greitai, net per daug grei
tai, nuvylė ne tik tuos, kurie juos sutiko su gė
lėmis, bet ir tuos, kurie į juos iš pat pradžių 
žiūrėjo su dideliu įtarimu. 

Nežiūrint, kad pirmosios krašto viltys sklai
dėsi, kaip dūmai, vistiek "naujajai vyriausybei" 
reikėjo eiti iki galo. Jos kelias nebuvo lengvas. 
Jis nebuvo lengvas dar ir dėl to, kad pati "nau
joji vyriausybė" iš pat pradžių paėmė partišką 
kryptį. Sudaryta, neva tai, koalicijos pagrindu, 
o ištikrųjų vyraujanti rolė priklausė, krikščio
nims demokratams. Liaudininkų' atstovai (Mac- j 

kevičius ir Pajaujis) buvo paimti vyriausybėn 
tik atmaišai. Tiesa, ir pati Liaudininkų Sąjun- i 

ga jau nebeturėjo nei žmonių, nei nusistatymų:! 
ji beveik visa buvo nuėjusi į komunistinį lagerį...! 
Taigi, politiškai vertinant, laikinoji vyriausybė, 
galima sakyti, buvo dešiniųjų atvaizdas. j 

Naujoji politinė organizacija* kuria rėmėsi 
laikinoji vyriausybė, buvo "Aktyvistų Frontas", 
kuriam, kaip žinome, pradžią davė K. Škirpa. 
Lietuvoje ši organizacija nebuvo plati. Jai vado
vavo dešinieji. Pagal Škirpos sumanymą, ji 
turėjo būti visiškai nauja ir madinga politinė 
partija, su tikslu apimti "visus lietuvius". Bet 
taip atsitiko, kad ji pasidarė dešiniųjų antrasis 
rūbas, pagal kurį laikinoji vyriausybė kirpo vi
są savo veiklą... 

Tiesa, pačioje pradžioje laikinoji vyriausy
bė buvo pasisakiusi, kad Lietuvos nepriklauso
ma valstybė tęsia savo gyvenimą nuo to laiko 
ir nuo tos vietos, kada ir kur jis buvo sovietų 
okupacijos sustabdytas. Vadinasi, pagal tą pa
reiškimą visi Lietuvos įstatymai, kurie veikė 
1940 metais birželio 15 dieną, turėjo vėl atgau
ti savo pilną galią. Tokia pažiūra į valstybės 
tęstinumą buvo nuosekli. Bet laikinoji vyriau
sybė labai bijojo Respublikos Prezidento A. 
Smetonos sugrįžimo. Mat, pripažinus, kad so
vietų okupacija teisiškai Lietuvos nepanaikino, 
o tik jėgos būdu sustabdė jos vyriausių įstaigų 
veikimą, vertė pripažinti, kad, išnykus sovietų 
prievartai, tuoj pat tos įstaigos atgauna veiki
mo laisvę. Taigi, tarp kita ko, reikėjo pripažin
ti, kad A. Smetona ir toliau lieka "atsistačiu-
sios Lietuvos" prezidentu. O tokia mintis ir 
dešiniesiems ir kairiesiems buvo baisi... 

Tegalvodami tik apie tai, kaip greičiau ap
sodinti savo grupės žmonėmis svarbesnius pos
tus, dešinieji pamiršo pagalvoti apie nepriklau
somos Lietuvos atstatymo užbaigimą. "Akty
vistų Fronto" vadas... buvo jaunas, vos 23 metų 
vyrukas. Už jo nugaros stovėjo keliolika jau
nesniųjų krikščionių demokratų partijos žmo
nių. Ir pirmomis savaitėmis viskas darėsi taip, 
lyg visa Lietuvos nepriklausomo gyvenimo pra
eitis būtų amžinai palaidota... 

(Bus daugiau) 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
JEI NORITE gauti lietuviškų kny

gų ar kitų gražių leidinių, skaitykite 
musų knygų pagarsinimus, kurių ra
site įvairiuose puslapiuose. Iš jų su
žinosite, kokių knygų turime ir kokia 
jų kaina. 

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

PARAŠYKIT mums savo pavardę 
ir adresą, pažynlėkit, kurių knygų no
rite ir kiek pinigų pridedate. Laišką 
adresuokite: 

D I R V A ,  
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

• 

Lietuvos Respublikos Prezidento 

ANTANO 
mirties 5 metu sukaktuviu 

Paminėjimas 
C L E V F L A N D E 

Paminėjimo programoje pagrindinę kalbą 
apie a.a. Antano Smetonos asmenį ir idėjas pa
sakys 

DR. B. m DIRMEIKIS 
tik prieš kelias dienas atvykęs į Clevelandą iš 
Prancūzijos. Girdėjusiems apie Lietuvos Prezi
dentą nuomenes, daugiausia iš žmonių, kurie 
jo net iš tolo nepažino, svarbu išgirsti mintis 
iš lupų asmens, kuris gerai jį pažino, kuris iš 
paties Prezidento yra patyręs jo siekimus ir su
manymus. 

Sekmadienį 
Sausio 30 d 

MINĖJIMAS ĮVYKS 

SLOVENIAN AUDITORIUM 
6417 St. Clair Avenue 
SALĖ ATDARA NUO 1:30 VAL. 

Programos pradžia lygiai 2:00 v. pabaiga—5:00 v. 

Programoje bus ir koneertinė dalis. Dainuos 
Lietuvos Operos pirmaeilė solistė 

VINCĖ JONUŠKAITĖ 
pasižymėjusi ne tik kaip operos solisti, bet ir 
kaip jautriausia lietuviškos dainos garsintoja. 

' V. Jonuškaitė yra atvykusi į Amerika prieš 
kelis mėnesius. Į Lietuvos Prezidento paminė
jimą sutiko atvykti net iš tolimos Kalifornijos. 
Pirmą kartą Clevelande ji dainuos pagerbant čia 
mirusį Lietuvos Prezidentą. 

ųgpu.ivjjjjjjjmijm 

IS Indianos dalyvauti šioje paminėjimo pro
gramoje atvyksta ir Clevelandiečiams jau pažįs
tama dainininkė, Vilniaus operos solistė 

SOFIJA ADOMAITIENĖ 

Be to, iš tremtinių vakarų Clevelandiečiams jau 
pažįstama J. Vaiciekauskienė deklamuos V. Ku
dirkos "Jeigu audra verstų stulpą vieną" ir bus 
girdėti "Balsas iš praeities". 

Rengia, Lietuvai Vaduoti Sąjungos sudarytas 
komitetas. 

TIKIETŲ KAINA — $1.00 Iš anksto galima gauti DIRVOJE, 6820 Superior Ave., o minėjimo 
dieną — prie įėjimo į salę. Salėje nebus aukų rinkimo. 

Paminėjimo Komitetas kviečia dalyvauti visus lietuvius ir tuo pagerbti Nepriklausomos 
Lietuvos Prezidento atminimą. t 

Paminėjimo išlaidas padengus likusios paminėjimo pajamos skiriamos fondui išleisti mono
grafijai apie Prezidentą Smetona. 

Po paminėjimo programos tą patį vakarą 7:00 vai. rengiama paminėjimo dalyvių bendi* 
vakarienė. Tikietus vakarienei taip pat iš anksto galima gauti DIRVOJE. Kaina — $2.50 

M 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS 

H'l"n|iii..U|n 
RASTENIS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

SVARBUS APSILANKYMAS 
AMERIKOS Lietuvių Tarybos Vykdomasis Komitetas 

* * šiomis dienomis lankysis Washingtone. 
Šis apsilankymas yra tuo ypatingas, kad pirmą kar

tą po daugelio metų lankysis delegacija, atstovaujanti vi
są Amerikos lietuvių visuomenę, kovojančią už Lietuvos 
laisvę. 

Ar atskirų delegacijų lankymasis kenkė pačiam tik
slui — sunku pasakyti, bet nuosekliai galvojant atrodo, 
kad negalėjo ir pagerinti. 

Nemanome, kad Washingtono pareigūnai dabar pa
sitikę delegatus patapnos per pečius, sakydami: "Gerai, 
vyrai, kad susivienijote!" Diplomatai paprastai susilai
ko nuo pareiškimo nuomonių tokiais klausimais. Bet esa
me tikri, jog vis dėlto pats faktas, kad Lietuvos reikale 
Amerikos lietuviai yra atstovaujami vienos bendros de
legacijos, bus užskaitytas į kreditą delegacijai ir visiems 
lietuviams. 

Tur but, delegacija nesuklystų, jei tam tikrose vie
tose tinkama forma atžymėtų, jog čia yra bendra Ame
rikos lietuvių atstovybė, jungianti visus Amerikos ir ap
skritai Vakarų pasaulio idealams^pritariančius lietuvius. 

« * 

Mes nežinome delegacijos apsilankymų ir numatomų 
pareiškimų programos. Tikimės, kad delegacija ne

sistengs visų savo prašymų svorio suversti tik į patį ga
lutinį tikslą, ir neapsiribos reikalavimais ar. pasiūlymais, 
kurių net ir galingoji Amerika šiandien negalėtų įvyk
dyti. 

Yra dalykų, kuriuos Amerikos valdžia nesunkiai ga
lėtų ir turėtų įvykdyti. Į tuos dalykus ir turėtų musų 
delegacija pirmoje eilėje spausti. 

Pirmutinis iš jų — pašalinimas kliūčių Lietuvos val
stybės ir tautos organams veikti už savo tėvynės išlais
vinimą. Tų kliūčių, kurios paeina ne iš tos laisvės už-
grobikų, o iš... .jos užtarytojų, tai yra, iš pačios Ame
rikos valdžios organų, arba iš kitų kraštų valdžių ar 
tarptautinių organų, kurie yra Amerikos įtakoje arba 
jos finansuojami. 

Juk žinome, kokiose sąlygose veikia musų pasiunti
nybės, konsulatai, pačioje Amerikoje, o ypač kituose 
kraštuose, kurie skaitosi kovotojai už tuos pačius idea
lus, kaip ir Amerikos, kurie tuo tikslu yra Amerikos 
stipriai remiami. Jeigu sakotės, kad ginate tautų lais
vės principus, tai kodėl varžote ginančius savo tautos 
laisvę ten, kur turite visišką galią nevaržyti? 

Žinome, kaip dar sunkesnėse sąlygose veikia musų 
visuomeniški tautos kovos už laisvę organai 
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ir kiti • 
gali naudotis tik.... ketvirtaeilių žmonių, atsiprašant, 
''teisėmis", tai yra, DP "teisėmis"... 

Pagaliau, žinome, kokioj skandalingoj padėty yra 
visi DP — kurie yra juk neva išsilaisvinusios pavergtų
jų tautų dalelės... Kodėl, kai tiek daug kalbama apie 
tautų laisvę, tie žmonės yra daug labiau suvaržyti, negu 
prieš trejetą metų buvę priešai? 

Štai keletas klausimų, kurie jau sudaro delegacijai 
nemažą žygių programą. Mes manome, kad delegacija 
juos ir kitus tinkamai išryškins atitinkamiems pareigū
nams. 

Todėl ir lydime delegaciją į Washingtoną su nuošir
džiausiais pasisekimo linkėjimais. 

Atiduokime, kg privalome 

II pareiga 
Lietuvos garbei 

RAŠO P. J. ŽIURYS, 
A. Smetonos Paminėjimo 

Komiteto Pirmininkas 

Iš senovės yra pasilikęs sa
kinys, kad tas, kas nustoja sa
vigarbos, praranda kitų pagar
bą. ir nustoja reikšmės. 

Mes, kaip lietuviai, praeity
je mokėjome pagerbti Lietuvos 
didelius vyrus ir juos tinkamai 
įvertinti. Tad ir dabar, kada 
tie karo rūkai dar nėra visai 
prasklaidyti ir pasaulyje •vis 

Nuo-ma+tėi ĮLaisvoji valanda 
Daug nuomonių apie vieną 

nuomonę 

Visai nesutinku su UMC nuo
mone apie tremtinių vakaro 
vedimą. Vakaro vedėjų parei
ga yra pagirti tą, ką jie rodo. 
O atėjusieji— ar gi jie ne ga
na malonumo turėjo už tuos 
pinigus, kuriuos užmokėjo? Už 
ką čia reikalauti padėkos? Prie
šingai, aš nuo savęs norėčiau 
rengėjams padėkoti, kad už 
menką pinigą davė mums to
ki malonų vakarą. 

J.K., Cleveland, Ohio 
• * * 

Negana šito pateisinimo, kad 
arklys ir ant .keturių kojų su
klumpa. čia, Amerikoj, yra 
toks paprotys, kad jeigu kas 
parodė gerą valią, atėjo į pa
rengimą, tai jam turi būti už 
tai atiduotas kreditas... Jeigu 
rengėjai tą užmiršta, tai yra 

dar baisybė neaiškumų ir prieš-1 didelis neapsižiūrėjimas, kurio 
taravimų, yra tinkama ir pa-Į kiti ilgai neužmirš. Na, bet ši-
geidaujama, kad susikaupę pa- tą kartą mes galime suprasti, 

Taip kalbėjo 
K u d i r k a . . .  

gerbtume vieną iš mūsų didelių 
vyrų, veikėjų ir vadų. 

LVS, prie kurios įkūrimo pri
sidėjo a.a. prezidentas Smeto
na, rengia penkerių metų Pre
zidento A. Smetonos mirties 
sukaktuvių paminėjimą sausio 
30 dieną ir kviečia visas kolo
nijas, draugijas ir atskirus as 
menis tinkamai pagerbti žmo
gų, kuris tiek daug yra prisi
dėjęs Lietuvos ir jos ekonomi
nio bei kultūrinio gyvenimo iš
ugdymui ir prie kovos už jos 
išlaisvinimą iš po tironų jungo. 

Vieta ir laikas neleidžia pil
nai apibūdinti prez. Smetonos 
darbus. Pasitenkinsime keletą 
bruožų apibūdinti šio didelio 
vyro įtakai ir reikšmei lietuvių 
tautos gyvenime. 

Nuo pat jaunų dienų jis vei
kė tiesiai ir niekad nesvyravo 
nei į lenkų, nei į rusų pusę — 
vien tik už Lietuvą ir lietuvius 
dirbo. Dar studentąyimo lai-

t kais jis plačiai prisidėjo prie 
• Vyriau- j spaudos ir požeminės veiklos, 
kurie te- Patekus Martynui Yčui į Ru

sijos Dūmą, A. Smetona tapo 
jo rėmėju ir bendradarbiu. Iš
kilus Pirmajam Didžiajam Ka
rui ir patekus šimtams tūks
tančių lietuvių į Voronežą ir 
kitas Rusijos dalis, kilo rimtas 
gyvybės išlaikymo klausimas 
ne tiktai pabėgėliams Rusijo
je, bet ir tiems lietuviams, ku
rie paliko vokiečių okupuotoje 
dalyje, čia A.Smetona, stovė
damas lietuvių komiteto prie
šaky, atliko didelius Lietuvos 
žmonių gelbėjimo darbus ir dar 
didesnius — Lietuvos nepri
klausomybės kelio parengimo 
darbus. 

Antanas Smetona buvo vie
nas iš tų, kurie pasirašė Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo aktą. 

Apsiimdamas "tapti pirmu 

prie Lietuvos Nežinomo Kareivio kapo buvo aukuras 
su nuolatos surenančia ugnele ir su lotynišku para

šu "Redde, quod debbes", tai yra — atiduok, ką priva
lai. 

Lietuvos žmonės kasdien lankydavo tą kapą ir tamĮLiėtuvos prezidentu, jis gerai 
tikrose apeigose paminėdavo bei pagerbdavo žuvusius anojo> kad užįm!li taip sakant, 
už Lietuvos laisvę. 

Bet nepasitenkinom tuo laikiniu, kad ir kasdieniniu 
pagerbimu. Stengėmės, kad ir busimosioms kartoms, is
torijai, pasiliktų paminklai apie tuos, kurie kovojo už 
Lietuvos laisvę. Toki paminklai tai buvo knygos. Kny
gos apie savanorių žygius, apie knygnešius, apie visus 
tautos veikėjus. 

tuščią vietą, be pinigų, be ka
riuomenės, be valdininkų ir be 
galimybių. 

Per jo ir kitų bendradarbių 

kad rengėjai dar nėra susipaži
nę su mūsų papročiais. 

J.D., Cleveland, Ohio 
* • 

Aš irgi manau, kad jeigu 
tremtiniai nori iš senųjų gy
ventojų paramos, tai turi pri
siminti apie tuos, iš kurių pa
ramą gauna. Mes galėjom ir 
neateiti — kas gi būtų iš to 
vaidinimo, jeigu salė būtų tuš
čia? Geri šeimininkai ir už dy
ka svečius gardžiai privaišinę, 
išleisdami padėkoja už apsi
lankymą. O čia gi nemaža pi
nigo buvo sunešta. 

K.B., Cleveland, Ohio 
* * 

Ar ne juokingi mes esam 
žmonės? Už 75 centus pažiū
rėjom gražaus vaidinimo, dai
nų pasiklausėm, senus pažįsta
mus susitikom, prie muzikos 
pašokom, už kvoterį alaus iš
gėrėm ir dešrelių užkandom ir 
dar reikalaujam, kad mums kas 
už tai ligi žemės lenktųsi... Kai 
aš nueinu saliūnan, palieku 
penkinę ar daugiau, tai niekas 
man prakalbų už tai nesako ir 
j laikraščius apie tai niekad 
skundų nerašau... 

D. M., Cleveland, Ohio 
* * 

Ar priklauso padėka už atsi
lankymą į lietuvišką parengi
mą ? Aš nežinau, už ką... Kai 
nueinu į moovies, man niekas 
nieko nesako ir aš nieko nesa
kau. Ten kai* kas iš to duoną 
valgo, kad mes nueinam. Trem
tiniai rengė vakarą ne savo ki
šenėn, o pagelbėti tiems, ku
riems visi turim pagelbė t i, 
vpač mes, tie, kurie daugiau 
prasigyvenę, čia rengėjai dirbo, 
o mes atėjom ir malonumą tu
rėjom. Kas gi čia kam turi dė
koti? Aš stebiuosi, kad iš atsi
lankiusiųjų niekas neatsistojo 
ir nesusiprato rengėjams pa
dėkoti už gražų priėmimą. 

D.D., Cleveland, Ohio 

Nedarykit mums sarmatos, 
dėdami laikraštin tokias "nuo
mones, kaip UMD. Tas neteisy-

Ne pirmą ir ne paskutinį kartą susirenkame pami
nėti ir pirmojo bei paskutinio Lietuvos Respublikos ne
priklausomybės laikų prezidento. Tais paminėjimais iš 
dalies atliekame tą, ką privalome. Bet ir čia, kaip kitais 
panašiais atsitikimais, tie vienadeniai paminėjimai nėra 
viskas, ką privalome padaryti anksčiau už mus iš šio pa
saulio išėjusių žymių tautos žmonių paminėjimui. 

Tris prezidentus Lietuva turėjo per nepriklausomy
bės laiką. Tik vienas iš jų dar yra musų tarpe. Kaip 
visi politikos žmonės, taip ir jie turėjo savo darbo šali
ninkų ir priešininkų. Tačiau visi jie liks musų istorijo
je, kaip žmonės, stovėję musų tautos priešakyje ir kaip 
tokius juos privalėsime atžymėti savo istorijoje. 

Todėl komiteto nusistatymas šia proga pradėti rū
pintis išleidimu knygos apie mirusį Lietuvos Preziden
tą yra viena iš būtinųjų musų pareigų, kurią esame kal
ti pasitraukusiam iš musų tarpo. 

Lietuvius visuomenininkus, kurie į tautos gyvenimą 
ir j jos žygius žmones moka žiūrėti plačiau, negu per 
partinius "akinius, kviečiame rūpestingai prisidėti prie 
tos pareigos, kurią privalome atlikti. 

pastangas, vienos _ gentkartės j b§> kad mes yisi taip jąu ir rei_ 
laikotarpyje atsikūrė lietuvių ^alaujam nužemintų padėkoji-
tauta ir ant karo pelenų ir nuo~imų kiekvieną piršto pajudi-

visuomeniškam reikalui. 
A.S., Cleveyand, Ohio 

dėgulių tapo atstatyti moder-J 
(Nukelta į 5-tą pusi.) I 

nimą 

Plačios mano svajonės, 
O keliai per siauri. 
šiurkščios vargo klaj<*»§g, 
O širdis per jautri. 

Svaigios audros jaunystės 
Liko jau praeity. 
Metai pradeda vysti, 
Niurųg, nykus, tušti... 

Juozas Mikštas. 

Apie "bedievišką" laikraštį 

Štai atsidarė durys, |žengė drąsiai artymas 
ir ištraukęs iš po pažasties pundelį popierių me
tė ant stalo, tarydanjas: 

- Te 'Varpą'!... tokio mums nereikia... 
mes vis- sakėme, kad da palaukime, pažiūrėkime 
kas toliau bus... tai ot ir pasirodė! 

Kas pasirodė? — paklausiau, dirstelėjęs 
pirma ant "Varpo", o paskui ant artymo. 

-- Kas pasirodė?! kad "Varpas" jųs visai 
bedieviškas"! Jųs Dievo nenorite pripažinti! 

Ar Tamista atradai kur "Varpe" teori
jas prieštaraujančias Dievo esybei? ar užtėmi-
jai kokią mislį, nenorinčią pripažinti Dievo? ar... 

— Kas man galvoj, su kokiomis ten "teori
jomis^ ir "mislimis"! Suskaityk tik, kiek kartų 
paminėtas "Varpe" Dievas, o pats pamatysi! 

— Aha... šitaip... 
• Palauk da, da to negana! Jųs laikraštis 

taipogi socijalistiškas! — pasakė artymas ir net 
krūptelėjo išsigandęs paskutinio savo žodždio. 

— Iš kur tai tamista išgriebiai? 
— Iš kur? tai gi pažiūrėk... "Varpe" kalbasi 

apie socijalistus (čia balsą nuleido) ir darbinin
kus (tą žodį ištarė šiek tiek garsiau)... 

— Tamista, maldaknygėse tiek kartų pa
minėtas velnias ir pekla, ar tai maldaknygės 
velniškos arba pekliškos knygos? 

— Eeee, ką čia šnekėti! Dabar jųs visi ti
kėjimo neturite, Dievo nebijote, bažnyčią nieki 
nate, dvasios, dangaus ir peklos nepripažįstate.. 

— ...nėr dėl jųs jokios šventinybės, jųs ma-
terijalistai, mislyjate tiktai apie skatiką, jums 
galvoje tiktai Darvinas, jųs žmogų sutvertą ant 
panašumo Dievp lyginate su bezdžionka! — už
baigiau greitai, ištardamas paskutinį žodį daug 
garsiau, idant būtų žymu, kad jau čia galas. Iš
mokau šitos užbaigos, nes ją labai tankiai gir
dėjau, ypač nuo vieno senyvo usoriaus, kuris 
kiekvieną su manim šnektą, ar apie dangų, ar 
apie žemę, ar apie dvasią, ar apie molinį puodą, 
vis taip užbaigdavo. 

Artymas nusistebėjo ir tarė: 
— Na, tai da ne toks piktas žmogus esi, jei

gu šitą moki. Iš kur išmokai? 
— Geri žmonės išmokino. 
— Ar visi darbininkai "Varpo" tą moka? 
— Visi. 
— Na, tai dėl ko to neparašėte nors sykį 

"Varpe"? Ot taip į "Audiatur et altera pars" 
(Lai bun išklausyta ir priešingoji pusė — taip 
buvo užvardytas polemikos (ginčų) skyrius 
"Varpe".), tai da tiktų, taip prie galo! 

— Matai, tamista, da tuo žygiu vartojame 
kitokius argumentus, o jau kaip mums jų pri
truks, tai šitą varysime. 

Artymas pakraipė galvą, paėmė atgal "Var-
W" ir atsisveikindamas pasakė: 

— Na, da palauksime, pažiūrėsime, kas to
liau bus. Išėjo. Artymo žodžiai giliai įkrito man 
į galvą. "Varpas" "bedieviškas" o dėlko? Dėlto 
kad per mažas skaitlius paminėto žodžio "Die
vas". Jeigu taip pasakytų mažas vaikas, tai nu
sijuoktume ir pasakytume: ne, tas vaikas ne
užaugs, jis per daug išmintingas. Vienok, kada 
taip vaikiškai mislyja ir sprendžia žmogus su
augęs, tai jau visai kitaip sakome. Nežinau, ar 
specialistas iš statistikos žodžio "Dievas" skai
tys šituos mano žodžius. Paklausčiau aš jo, kokią 
duoda normą, t.y. kiek kartų reikia paminėti žo
dį "Dievas" laikraštyje 16 pusi. 4 per 12 nume
rių, idant tas laikraštis neužsitarnautų ant var
do "bedieviškas"? ką pasakytų apie laikraštį, 
kuris nuo pradžios iki galui būtų pripildytas vie
nu tik žodžiu "Dievas" ir ko pasimokytų iš to? 
Arba vėl, "Varpas" "sacijalistiškas", nes pami
nėti "socijalistai" ir darbininkai. Taip sako in
teligentas, galintis mislyti. Šis užmetimas ne
reikalauja išgvildenimo — pats už save atsako. 

(Iš 1890 m. VARPO 1 nr.) 

KAIP VELNIAS JUODUODEGIS 
BLOGAIS KELIAIS NUĖJO 

Iš Juliaus Kaupo knygos, 
DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE 

(Tęsinys ii pereito nr.) 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
# Lietuvos Vytis — gražiai paga

mintas Lietuvos herbas. Kaina 50c 
# Lietuvos Žemelapis — kur pažy-

siėti visi Lietuvos miesteliai. 
Kaina 50c 

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

\ 

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

• Leiskit į tėvynę — 288 lietuviš
kų dainų žodžiai. Knygelė 
naudinga dainininkas, pamir-

• Busiems žinomų dainų žodžius. 
Kaina $1.00 

— štai bausmės plėšikams... — ėmė mur-
raštininkas, pagarbiai sklaidydamas kny

gos lapus. — čia va girtuoklių bausmės... čia 
gi kortų lošikų... — ir taip pamažu jis pervertė 
visą knygą. — Keista! Visiems bausmės nu
matytos, tik vieniems velniams ne... 

— Kaip tai nenumatytos? — nustebo visi 
netikėdami. — Pamanykite, tokiam nusikaltėliui! 

— Nėra, — pakartojo raštininkas, — todėl, 
būdami teisingi, jo ir nuteisti negalime. 

— Deja, negalime... — patvirtino ir teisė
jai. 

. — Kuomi skelbiu slaptą posėdį baigtu Ir 
uždarytu, — paskelbė vyriausias teisėjas ir pa
šokęs atrakino duris. 

Visi išėjo į triukšmaujančią salę ir susėdo 
ant aksominių kėdžių. 

Vyriausias teisėjas išgėrč stiklą vandens, 
krankštelėjo ir prabilo: 

— Teismo taryba, susidedanti iš manęs ir 
iš kitų, nemažiau teisingų teisėjų, išsprendė Juo-
duodegio bylą slaptame posėdyje. Patirta, kad 
įstatymas bausmių velniams nenumato, dėlto ta
ryba skelbia velnią Juoduodegį išteisintu. 

čia jis pažvelgė į kitus teisėjus, tarsi abe
jodamas, ir dėl visa ko pridėjo: 

— Be to, kalėjime tuo tarpu vistiek nėra 
vietos. Užtai nusprendėm, kad Juoduodegis ga
lės gyventi kur nors netoli kalėjimo ir verstis 
kuriuo nors naudingu bei nežalingu amatu. 

Tai taręs, jis atsisėdo ir paskambino var
peliu. 

Policininkai atrakino velnią pančiojusias 
grandines, šis gi tik nusilenkė teisėjams, dėko
damas už gerą širdį, ir nudžiugęs taip greit nėrė 
iš salės, kad iš po kanopų tik kibirkštys tryško. 

Gatvėse gi linksmai švietė saulė, bėginėjo 
rudi šunes, ir patenkintas velnias ramiai vaikšti
nėjo senamiesčio skersgatviais, galvodamas, kaip 
čia pradėjus dirbti ir kur čia susiradus kokį suo
diną amatą. 

Štai, ant vieno aukšto namo stogo sėdėjo 
kaminkrėtis ir taip smarkiai valė kaminus su 
šepečiu ir su muilu, kad net burbulai skraidė 
ore. Velnias nedrąsiai užlipo kopėčiom ir pasi
teiravo, ar nereiktų jam kartais padėjėjo. • 

— Pažiūrėsim, ką pats moki, — tarė kamin
krėtis, pakėlęs juodą veidą. — Lipk čia! 

Velnias pasiėmė šepetį ir, užsilipęs ant ka
mino, pradėjo jį šveisti — bet plytos pasidarė 
dar murzinesnės: toks, mat, suodinas buvo vel
nias Juoduodegis. 

— žiūrėk, ką padarei, nenaudėli! — sušuko 
įpykęs kaminkrėtis. — Kam gi pats tikęs! —ir, 
sučiupęs velnią už ragų, įmetė į kaminą. 

Juoduodegis šiurpiai bildėdamas ir apsiau
stas suodžių bei kibirkščių debesies, įgarmėjo į 
Tešlėno kepyklą. 

Tešlėnas gi buvo narsiausias žmogus visam 
Kaune ir nė paties velnio nebijojo. 

— Ko pageidaujate? — mandagiai tare 
jis, purtydamas miltus nuo rankų. Mat jis pama
nė, kad velnias nori pas jį pyragaičių pirkti. 

— Ieškau darbo, — bailiai sušvebeldžiavo 
Juoduodegis, — galėčiau, pavyzdžiui, kad ir ug
nies kurstytoju pabūti. Ai tai labai prityręs 
tame amate. 

Tešlėnas pasikasė praplikusį savo pakaušį 
ir, kiek pagalvojęs, priėmė jį pas save kepėju. 

Tačiau neilgam! Tuoj paaiškėjo, kad velnio 
kepta duona nekokia. Jau neminint to, kad ji 
visados kvepėdavo siera, ji netrukus pasirodė 
aiškiai žalinga, nes nuo jos žmonėms ėmė augti 
uodegos. 

— Įsigalėjus tai pavojingai ligai, — pažy
mi tų metų medicinos metraščiai, — teko grieb
tis griežtų prifemonių ir, remiantis gydytojų ta
rybos nutarimu, Juoduodegį nedelsiant atleisti 
iš darbo. 

Taip Juoduodegis buvo paties burmistro 
fsakymu išmestas iš kepyklos. 

Jis pamažu ėjo prieplaukos pakrante, ir jo 
širdis buvo didžio liūdesio apimta. 

— Kam tikęs aš, nelaimingas! —- dfcjavo 
jis susikrimtęs. — Nėra man vietos šitam pa
saulyje. O nelaimė! Ir kam reikėjo man vel
niu gimti! 

Taip aimanuodamas, jis pasiekė Karmelitų 
bažnyčią. Pro atviras jos duris sklido ramus 
vargonų gaudimas bei tyras smilkalų kvapas. 
Nustebęs velnias sustojo ir ilgai žiūrėjo į nuo
stabų vaškinių žvakių mirgėjimą ir į tamsius, 
jam dar niekad nematytus paveikslus auksiniuo
se rėmuose 

Jį apėmė begalinis smalsumas, ir jis paban
dė įsėlinti vidun, tik staiga prie jo prišoko se
nis vargoninikas ir ėmė bartis. 

— Ir ko neprasimano tie velniai! — piktai 
šūkavo jis. — Tik pagalvok — jau pradeda, ne
labieji, ir } bažnyčias skverbtis. 

( Nukelta į 6-tą pusi.) Ė 
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- NAUJAKURIAI 
AR MES TAIP ILGIMĖS TĖVYNĖS? 

Daugelis iš mūsų, nesenai į 
šį kraštą atvykusių, kartais su
sidaro įspūdj, kad seniau čia 
gyvenantieji... užmiršo Lietu
vą, arba ją tik iš blogosios pu
sės atsimena. 

Taip, sutinkame kartais to
kių, kurie vis mums primena: 
"Pagyvensit, priprasit ir nebe-
noršsit grįžti, nors lir laisva 
Lietuva būtų"... Yra ir tokių, 
kurie tebetvirtina savo vaikams 
ir kitiems, kad nėra ko pasiilg
ti tos Lietuvos, nes ten gi tik 
"musės ir blusos"... 

Bet yra ir kitokių. Vienas 
40 metų čia pragyvenęs kartą 
išsikalbėjęs prisipažino: "Gy
venu gerai, esu patenkintas, tu
riu namus, pinigo senatvei su
sidėjau ... Ko, regis, benorėti. 
O naktį, kai tik sudedu akis, 
tai ir sapnuoju, fcad joju ark
lius į ganyklą, šieną piaunu... 
Kad tu žinotum, kiek aš to šie
no per sapnus prišienavau..." 

Vėl su vienu turėjau tokį pa
sikalbėjimą: 

— Ar senai iš Lietuvos? 
— O, jau penkti metai... 
— Tai nesenai... Aš jau ke

turios dešimtys septyni... Bet 
negaliu užmiršt... Va, čia kru
tinėję vis kažin kas gelia... 

žmogui pasirodė ašaros aky
se, apsisuko ir išėjo... 

Arba štai ateina į redakciją 
toks laiškas, rašytas drebančia 
ir nelabai rašyti pratusia ran
ka. Rašo: 

"Siunčiu pinigus už laikraš
tį. Esu senas skaitytojas, ne
noriu skirtis, tik kaip bus su 
skaitymu, tai jau nežinau. Esu 
gimęs 1876 metais, jau pase
nau. Kas man įdomiausia — 
tai viskas įdomu, bet kibiausiai 
tai paieškojimai". 

Paieškojimai? At galėjo kas 
įtarti, kad yra toks skaityto
jas, kuriam paieškojimai įdo
miausia? Ir kodėl? 

Pasižiūriu — kas gi ten gali 
būti taip labai įdomu. Ir at
randu ... Lietuviškos pavardės, 
Lietuvos kaimų, miestelių var
dai ... Reiškia, skaito žmogus 
tuos vardus ir grįžta atsimini

muose į Lietuvą... Koks stip-
rus tas tėvynės ilgesys... 

Ir stoja prieš akis klausimas: 
ar mes, kurie taip garsiai kal
bame apie prisirišimą prie savo 
tėvynės, išlaikysim taip stip
riai tą jausmą, kaip išlaikė 
daugybė paprastų, nemokytų, 
didelį vargą ten ir čia vargu
sių Lietuvos vaikų... 

Gal... Bet turėkime prieš 
akis šiuos pavyzdžius. Turėki
me visur, vis tiek į kokias ap
linkybes likimas ką bus nuve
dęs. .. V. R. 

Atvylos 39 lietuviai 
• • • 

tremtiniai 
\ 

Sausio 20 d. iš Vokietijos į 
New Yorką atplaukusiu Mari
ne Marlin laivu atvyko 39 lie
tuviai, kurie išsiskirstė pas gi
mines ir draugus: 

Dr. Baltrus Atkočiūnas, į 
Naugatuck, Conn, 

Vladas Bajerčius, į Dorches
ter, Mass. 

Edmundas ir Rožė Butkai, į 
Hoopeston, 111. 

Bronius ir Agota Dūdos, su 
sūnumis Rimantu, Vidmantu, 
Kęstučiu ir Jonu, į Waterbury, 
Conn. 

Inž. Jonas Jurkūnas, su žmo
na Vincenta ir vaikais Algi
mantu ir Ramune, į Chicago, 
m. 

Bronius ir Birutė Kasakaičiai, 
į Washington, D. C. 

Vincas Matys, J Scranton, 
Pa. 

Vincas Mitrulevičius, { Oak-
ville, Conn. 

litž. Jonas Mulokas su žmona 
Jadvyga ir sūnum Rimvydu, į 
East St. Louis, 111. Inž. Mulo
kas pagarsėjo lietuviško sti
liaus meno išdirbiniais. Lietu
voje jis yra suprojektavęs, pa
statęs ir įrengęs lietuviškame 
stiliuje keletą bažnyčių, o trem
tyje pagamino daug lietuviško 
stiliaus statulėlių ir įvairiausių 
ornamentų. Jo gaminius aukš-

MARINE MARLIN LAIVU ATVYKUSIŲ 
TREMTINIU PAREIŠKIMAS 

Sausio 20 d., 1949 m., Mari
ne Marlin laivu atvykusieji 39 
lietuviai tremtiniai įteikė Lie
tuvos Generaliniam Konsului 
Jonui Budriui New Yorke jų 
pasirašytą tokio turinio pareiš
kimą : 

"Ne del savo kaltės netekę 
savo Tėvų žemės, ne geresnio 
gyvenimo ieškodami pakelėm 
virš keturių metų tremties var
gą; ne turtų ir garbės ieško
dami atvykome į šitą kraštą, 
bet esame ištroškę laisvės, nes 
vėl norime tapti laisvi žmonės. 

"Mes, 39 lietuviai, šiandien 
pasiekę Amerikos krantą, kur 
respektuojama teisė ir teisin
gumas, kur tikrąja prasme su
p r a n t a m a s  ž m o n  i š k u r n ą s  i r  
branginama laisvė, šioje šalyje 
pradėdami savo pirmąją gyve
nimo dieną, norime Jums, Pone 
Generalini Konsule, pareikšti 
savo ištikimybę ir tvirtą pasi
ryžimą ir toliau dirbti mūsų 
T ė v y n ė s  i š l a i s v i n i m u i ,  š i a m  
svarbiam žygiui mes visi, pra
dedant dar vos vaikščioti be
pradedančiu kūdikiu ir baigiant 
77 metų seneliu, mes visi at
vykę ryžtamės atlikti kiekvie
ną pareigą, kuri iš mūsų bus 
pareikalauta, šį mūsų pareiš
kimą prašome perduoti Ponui 
Nepaprastam Pasiuntiniui ir 
Įgaliotam Ministrui Washing-
tone, kaipo vyriausiam Lietu
vių tautos ir valstybės repre
zentantui USAV . 

^ "šia proga norime paprašyti 
Jūsų globos šiame krašte, o 
taipogi perduoti mūsų didžiau
sią ir gilią padėką ir pagarbą 

mūsų broliams Amerikos lietu
viams už jų nenuilstamą rūpi
nimąsi į vargą patekusiais lie
tuviais. ; 

"Būkite malonus išr e i k š t i 
mūsų didžiausią dėkingumą ati
tinkamiems USA Valstybės or
ganams, o per juos visai kilniai 
Amerikos Tautai už tremtinių 
padėties supratimą ir už sutei
ktą prieglobstį laisvoje Ameri
kos žemėje ir patikinti juos, 
kad mes būsime ištikimi šio 
krašto gyventojai ir verti mums 
suteikto prieglobsčio.0 

Seka atvykusiųjų parašai. 

tai vertina ne tik lietuviai, bet 
ir kitų tautų meno žinovai. 

Antanas ir Marija Pesiai, su 
dukterimis Aleksandra ir Ire
na, į Oakville, Conn. 

Eugenija Pervazaitė, į Cleve
land, Ohio. 

Stasys ir Natalija Rauckinai, 
su vaikais Alfonsu ir Regina, 
į Chicago, 111. 

Bronius Rūkštel#, į Saraso
ta, Florida. 

Kazys ir Valentina ščesnule-
vičiai, į Chicago, 111. 

Alekas Štaras, į Melrose Park, 
111. 

Feliksas Zabielskis, į New 
York, N. Y. 

Jurgis ir Elzė Zabielskiai, į 
New Yorką. 

Vincas ir Magdalena Šmulkš
čiai, į Waterbury, Conn. 

Tremtinius pasitiko įvairių 
tremtinius globojančių organi
zacijų atstovai, šį kartą ma
tėsi tarp pasitinkančių nema
žas būrys ir Displaced Persons 
Commission pareigūnų su p. 
Carusi priešakyje. Pažymėtina, 
kad p. Carusi asmeniniu tarpi
ninkavimu ir globa atvyko vie
na lietuvių šeima, neturinti 
Amerikoje giminių, nei drau
gų, kurie butų galėję atsiųsti 
darbo ir buto garantijas. 

Uoste taipgi buvo ir Mary
land valstijos Displaced Per
sons Commission atstovai su 
pirmininku adv. Laukaičiu prie
šakyje. Maryland valstija yra 
pasiryžusi atsikviesti kelis tūk
stančius ūkininkų šeimų, šiuo 
laivu adv. Laukaičio, SLA pre
zidento, vadovaujamos Mary
land Displaced Persons Com
mission pastangomis atvyko ke
lios dešimtys ukrainiečių. Pa
klaustas ar panašiomis privile
gijomis kaip ir ukrainiečiai ne
galėtų pasinaudoti lietuviai, p. 
Laukaitis atsakė, kad lietuvių 
organizacijos iki šiol dar į Ko
misiją nesikreipusios. 

Atvykusius lietuvius tarpe 
kitų pasitiko katalikų War Re
lief Services atstovai Juozas B. 
Laučka ir Kazys Baltramaitis, 
BALFo atstovai Vincas Minkū-
nas ir Ona Valaitienė ir taipgi 
Lietuvos Gen. Konsulato atta
che A. Simutis, kurie pagelbė
jo su formalumais. L.G.K. 

MUŠU PAREIGA LIE
TUVOS GARBEI 
(Atkelta iš 4-to pusi.) 

niški miestai, įmonės, moks-
lainės, kooperatyvinės įstaigos, 
ištobulinta žemdirbystė, įkur
tos mokslo įstaigos, muziejai 
ir viskas apvainikuota daina 
ir opera, Lietuvos valdžios iš
laikoma. 

Atlikti tokį milžinišką darbą 
be klaidų nėra įmanoma, žmo
nės, kurie teisingai spręs apie 
Smetonos režimą, negalės ne
nurodyti visų teigiamų darbų, 
o neigiami apsireiškimai pasi
rodys menki savo tikroje švie
soje. 

Pabalti j is, ypatingai Lietuva, 
buvo amžina rakštis komuniz
mo šone. Sovietai visur skleidė 
žinias, kad visas pasaulis labai 
nelaimingas, gyvena didžiausio
je priespaudoje ir skurde, žino
ma, išskiriant pati bolševikų 
rojų. O čia pat pašonyje, Pa
baltijy buvo matyt kas kita. 

Kodėl tarp musų taip yra? 
Mes per mažai gerbiame žmogų 

Į šį klausimą gal lengviau at
sakytų tie, kurie yra arčiau 
prie visuomeniškų lietuviškų 
reikalų. Bet gal jie kaip tik 
nemato to, ką galima pamaty
ti esant nuošaliau ir nesisukant 
kasdien vien tik tarp lietuvių 
ir lietuviškame veikime. 

Nemanau ką nors kritikuoti 
ar barti, o tiktai klausiu — gal 
man kas atsakys apie kai ku
riuos dalykus, kodėl taip yra 
ir ar negalėtų būti, ar nebūtų 
geriau kitaip. 

Man nenuostabu, kad visi 
lietuviai nesutelpa visuomeni
niame darbe "po vienu stogu". 
Tai yra net sveika, nes lenkty
niavimas — progresas. Ir pas 
kitataučius panašiai yra. Mes 
dar mažiau už kitus pasiskirs-

žmonės pavalgę, dailiai apsi- tę, nes kai kuriuose svarbiuose 
rengę, išmokslinti, gyvena šva
riuose namuose, lankosi dailio
se mokslainėse, gyvena beveik 
pertekliuje/ nejaučia jo k i o s 
priespaudos. Sovietams buvo 
viena iš dviejų išeičių: 1) Lie-

reikaluose štai ir "po vienu sto
gu" susieiname... 

Savo darbais, o ne kitų 
peikimu iškilkime! 

Viena iš mūsų didžiausių ydų 
yra, kad dažnai, viena ar kita 

ATVYKO Iš PARYŽIAUS 
Tuo pačiu laivu su dr. Dir

meikių iš Paryžiaus atvyko ir 
inžinierius architektas St. Els-
bergas su žmona ir dukrele. 
Lietuvoje jis buvo žinomas ar
chitektas, pastatęs daug gra
žių namų. Ir Amerikos lietu
viams yra tekę matyti Pieno
centro rūmus. Tai yra inž. Els-
bergo kūrinys. 

Keletą dienų vėliau taip pat 
iš Paryžiaus atvyko Stepas ir 
Aldona Mackevičiai. St. Macke
vičius paskutiniais metais tar
navo Amerikos konsulate Pa
ryžiuje. Apsigyveno pas V.G. 
Abraičius Richmond Hill, N.Y., 
ir siunčia į Clevelandą "grino-
riškus" sveikinimus. 

tuvą pakeisti bolševikišku pro- lietuviska SM,vė ar frakcija sie. 
pogandinio pobūdžio kraštu ar-!kia aukščiau už kitas iškilti 
ba 2) ją užimti ir prievarta su- peikdama ir žemindanla 

lyginti su Rusijos gyvenimu. 
1926-tais metais sovietai dė

jo visas propogandinio pobū- j(a(j norįme iškilti per kitų pe-
džio pastangas ir jiems pradėjo per j^itų žeminimą. Kodėl 
jau sektis.^ Įvykęs per\eismas nekyiame savais darbais? Ko
tą sutrukdė. Prez. Smetona bu- vengiame apie kitus pasa-

savo 
opozicijos grupes. Tai nėra 

i etiška ir nėra sveika. Blogai, 

vo kaltinamas už tuos perver
smus, bet istorija negalės nu
neigti, kad per tai Lietuva li
ko laisva penkiolika metų il
giau. 

Susibičiuliav u s dviems di-
džiausiams pasaulio banditams 

kyti, kad ir jie dirba gerą lie
tuvišką darbą, o mes štai tą ir 
tą darome ar rengiamės, sten
giamės padaryti, arba jau ir 
padarėme? Kai mes pradėsime 
daugiau sėti savo tarpe "šitokią 
etiką, tai išnyks tas, ką šian-

i višką darbą, 

- Stalinui ir Hitleriui - buvo j dįen dažnai savo tarpe nemalo-
pirmiausia susitarta panaikinti naus turime. 
Pabaltijo laisvę. Prez. Smetona ... .V1 .. •v, . . , . ,. v. Kodėl neiskeliante savo aiškiai suprato ir įvertino sio . . 
sovietų ir Hitlerio susitarimo . Jauninm 

reikšmę. Jam garbė, kad jisai , K»ta <Mele musų yd. yra, 
Lietuvos kariuomenės štabui kad musų veikejai nejveda. cia 
siūlė pasipriešinti prieš 1940- gimusl° mus« Jaummo 1 

tų metų #rusų įsibrovimą. Nes, 
jisai, nors ir žinojo, kad Lietu- į , . . , _ _ . . , , _ 4. M M • iBet kas .ių nedaro? Dar kai ku-vos kariuomene neatsilaikysi . .,.7. ..... , . v , ,, ., .v, . . j ne veikejai aiskinasi, esą, to-pnes bolsevikus, aiškiai supra- ... . . . • • T , 
to, kad toks žygis turės didelę'** "e'ved* jallnų« .! cfr'f' ' v i ^ a kad jie neturi praeities darbų reikšmę pasaulio akyse, kada; ,VoV„J

w,„„ v'o!r> ;; 

Lietuva- pareikalaus pilnos lais- j 
vės. Prez. Smetona pilnai su
prato bolševikus ir nesėdėjo! 
Lietuvoje, laukdamas koki o s 

lietu-
neužleidžia vie-

Gal jie klaidų pridarys? 

malonės iš jų rankų, bet tuojau 
leidosi užsienin. Jo priešai už 
šį jo žygį jį baisiai kritikavo, 

rekordo"... Kaip jie gali 
įgyti, jeigu liks neprileisti? 
Aš čia kalbu apie vadovauja
mas vietas. 

Reikia daugiau pagarbos 
žmogui 

Mes turėtume daugiau gerbti 

lt 

bet į jų kritiką gerai atsako tuos mūsų žmones, kurie yra 
gyvenime ką nors sukūrę, at-Latvijos ir Estijos prezidentų 

likimas. ' 
Prezidento atvykimas Ame

rikon turėjo didelę reikšmę, nes 
jisai visur ir visada savo pra
kalbose ir raštuose tvirtino, 
kad artima, koordinuota veikla 
su bolševikišku režimu nėra ga-i tarpo jau ne vienas m 
lima ir kad sovietų vienintelis Amerikos gyvenime atsakingas 
tikslas yra ir bus apvilti visas 

siekę, tegul net ir ne lietuviš
koje dirvoje. To žmogaus ger
bimo pas mus kaip tik labai 
stinga. 

Mūsų jaunimas yra gana pa
žangus. Iš lietuvių jaunuolių 

šalta, nyku, nerkmu, -
Kojos basos, kiauri keliai, 
Oi, gyventi mums sunku. 

Pagelbpkite tremtiniams. 

" ' Aukas siųskite: ,. * 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc. 
- ^, * 105 Grand Street, 

Brooklyn 11, NI Y. 

demokratijas, sukurti chaosą 
ir iš to pasinaudoti bolševizmo 
išsiplėtojimui. Jo žodžiai išsi
pildė, nes Benešo, Mikolaičiko, 
Nagy, Rumunijos vadų ir kitų 
istorija yra įrodymai, kaip ryš
kiai Prez. Smetona suprato bol
ševikus. 

Kai 1940-tais metais Lietu-
Respublikos Prezident a s 

išlipo į Amerikos krantą, dar 
ne visi lietuviai buvo supratę, 
koks brangus dvasios turtas 
buvo išgelbėtas. Tik vėliau gy
venimas parodė, kad Prez. Sme
tonos asmenyje buvo sudėtos 
karščiausios visų geros valios 
lietuvių viltys. Jei ne mirtis, 
tai šiandien Prez. Smetona bū
tų nepakeičiamas ramstis visur 
ir visiems lietuviams, kurie ati
duoda savo jėgas ir savo turtą 
už Lietuvos nepriklausomybės 
atgtvimą. 

Ne, karta Press. Smetona yra 
man pareiškęs, kada kilo klau
simas, kodėl jisai paprastame 
name gyvena: "As negaliu gy-
venti pertekliuje ir gražiame 
name, kada kas dieną man sto
vi, prieš akis tūkstančiai mūsų 
žmonių, kurie neturi pastogės, 

iaSo J. J. BACHUNAS 

vietas, bet mes nemokame jų 
gabumų įtraukti į lietuvišką 
gyvenimą. 

štai pavyzdys. Viename iš 
mūsų didmiesčių yra lietuvis, 
kuris siekė tame mieste aukš
čiausios vietos — miesto mayo-
ro vietos. Dėl tam tikrų poli
tinių aplinkybių jis nelaimėjo. 
Bet argi jis nėra vertas mūsų 
pagerbimo vien jau dėl to, kad 
iki tiek nuėjo, jog galėjo būti 
bent kandidatu į tokią svarbią 
vietą? Jeigu jis būtų buvęs iš
rinktas, mes gal būtume jį ta
da pagerbę... Bet ir dabar, 
kai jam šitą kartą nepasisekė, 
argi teisingai elgiamės, kai už
simerkiame ir nebematome to 
žmogaus, kuris pasiekė tiek, 
kad galėjo stoti į rungtynes dėl 
tokios svarbios vietos, žinau ne 
lietuvių, išrinktų didelių miestų 
inayorais, kurie yra mažiau ga
būs už mūsų tautietį. Prieš 
tuos mes stovime su pagarba, 
o savo žmogaus, gal dar gabes
nio, vertingesnio, nemokame 
pamatyti... Kodėl tokių žmo
nių mes netraukiame į lietu
višką darbą? 

Yra daug ir kitų pavyzdžių. 
Yra iš mūsų tarpo asmenų, ku
rie turi gerų pažinčių su labai 
įtakingais žmonėmis, per ku
riuos Lietuvai ir lietuviams bū
tų galima daug pasiekti, bet 
mes labai dažnai tokių žmonių 
nevertiname/ apie juos tiesiai 
užmirštame... Skaitau laikraš
tyje, kad 29 metų vyras, lietu
vis, yra išrinktas prezidentu 
firmos, kuri samdo 3,000 dar
bininkų ir daro apie 18 milijo
nų dolerių apyvartos per me
tus. Ar mes įvertiname tą sa
vo tautietį, ar juo domimės? 

Mūsų didelės lietuviškos or
ganizacijos daro didelę ir politi
ką... Tai gerai, jeigu daro or
ganizacijos ir jos tikslų sieki
mo naudai. Bet ar ne per daž
nai tai darosL tik vieno-kito 
naudai? Dėl dffrnos kąsnio, dėl 
papildomų įplaukų, dėl pasko
los (kartais neatsakingos...) 
— tokių dalykų yra buvę mūsų 
v a d i n a m a m #  v i s u o m e n i š  k a m e  
veikime. .. 
Iš viso mes per maža pagarbos 

turime savo tautos žmonėms 
Vienas iš neaiškiausių man 

dalykų musų lietuviškame gy
venime, kurio aš negaliu per il
gus metus suprasti, tai a. a. 
Antano Smetonos, pirmojo ir 
paskutiniojo Lietuvos Respub
likos Prezidento puolimas. Ypač 
kada tai daro net organizuota 
katalikiška visuomenė ir jos 
spauda. Net po penkerių metų 
jam mirus — vis dar negali su
silaikyti. 

Aš nesistebiu, kada partinis 
katalikas užkliūva už ne krikš
čionių-demokratų partijos žmo
gaus. Tai suprantama: ne sa-drabužio, maisto nei draugu 

Tokie ir panašūs pareiškimai. Vas, tai negeras. Bet kodėl šiaip 
įtikino mane ir kitus, kad Pre-I 
zidentas buvo neišpasakyt a i 
prakilnios dvasios tėvynainis. 

žmonės miršta, bet jų dar
bai, mintys, žodžiai pasilieka, 
kaip inspiracija ateičiai. Jis mi
rė per anksti. Jis galėjo daug 
prisidėti šioje sunkioje kovoje 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. Ne
beturėdami jo paties, mes ga
lime apsčiai semti įkvėpimo iš 
jo dvasios, darbų ir palikimų. 

Apvaikščiojant penkerių me
tų sukaktį nuo to laiko, kada 
jis persiskyrė su šiuo pasauliu, 
mes rinksimės Clevelande pa
gerbti jo atminimą ir suteikti 
inspiracijos visiems geros va
lios lietuviams, kad kovotų už 
Lietuvos laisvę ir rankų nenu
leistų tol, kol jos sūnūs ir duk
ros vėl galės grįžti po trispalve 
į Lietuvą ir vesti seniau pradė
tą darbą, ugdydami garbingą, 
laisvą ir laimingą Lietuvą. 

Kaip komiteto pirmininkas, 
kviečiu visus lietuvius dalyvau
ti pagerbime didelio ir bran
gaus Lietuvos vyro, a.a. Lietu
vos Prezidento A. Smetonos. 

jau katalikai, geri katalikai, 
puola asmenį, kuris irgi buvo 
ne blogesnis katalikas už dau
gelį kitų — taip bent man, ne
turinčiam progos tikrinti "šv. 
Petro atskaitomybės knygų" 
atrodo... A. Smetonai esant pre
zidentu, Katalikų Bažnyčia tu
rėjo Lietuvoje privilegijų ne 
mažiau, jei ne daugiau, kaip ki
tuose katalikiškuose kraštuose, 
iš valstybės iždo net algos ku
nigams buvo mokamos... Iš to 
paties iždo buvo ir kitų tikybų 
dvasiškiams mokamos alg o s. 
Anie Smetonos nepuolė, o ka 
talikų dvasiškija... 

Visa Smetonų šeima yra 
prak t i k u o j a n t i  k a t a l i k a i ,  b e t  
lietuvių katalikų draugijos tuos 
žmones šmeižia. Tas man ne
suprantama ir mane net atgra
so nuo tokios visuomenės. Ame
rikiečiai katalikai a.a. Smetoną 
ir jo šeimą • gerbė ir gerbia. 
Aukštieji katalikų, ne hetuy11*: 
bažnyčios pareigūnai priėmė ji 
ir gerbė. O mūsų dvasiškija ir 
katalikiška spauda ne tik ne
užstojo, bet kartais net pajuo

kė. Amerikos draugijose pasi
taiko, kad vienas kitas jų na
rys patenka per nelaimę ar ne
apsižiūrėjimą į nemalonias ap-
lnkybes. Tokiais atsitikimais 
tos draugijos ne šmeižia, ne pa
juokia, o kaip galėdamos jam 
padeda, tiesia pagalbos ranką. 
Na, pas mus, žinoma, kitaip... 

Kodėl aš dabar kalbu apie 
Smetoną 

Todėl, kad jo atsitikimas yra 
ryškiausias mūsų ydos pavyz
dys. Todėl kad mes dabar mi
nim penkerių metų liūdną su
kaktį nuo jo mirties... 

Aš kalbu ypač apie katalikų 
užsipuolimus todėl, kad įsiti
kinau, jog jis pats ir jo šei&aa 
buvo praktikuoją katalikai. 

Aš nekalbėčiau apie tai, jei
gu tų žmonių nebūčiau pažinęs, 
jeigu man nebūtų tekę kurį lai
ką drauge su jais pagyventi. 
Jie gyveno pas mane 5 mėne
sius ir gerai juos pažinau. Aš 
įsitikinau, kad jie sekmadie
niais rūpestingiau, nei dauge
lis kitų, kurie laiko save gerais 
katalikais, stengdavosi lai>ky~ 
tis bažnyčioje mišių išklausyti. 
Aš įsitikinau, kad jie ir penkta
dienio pasninką išlaiko — ne 
dėl pasididžiavimo, ne dėl pasi
rodymo prieš kitus, o kaip tik
rai praktikuojantieji katalikai. 
Aš girdėjau, kad taip buvo ir 
Lietuvoje, kai A. Smetona pre
zidentu buvo. 

Aš atsimenu, kaip p. Smeto
nienė, grįžtant mums iš Flori
dos, buvo susirūpinusi, kad mes 
patekom į ne labai saugų vago
ną. Bet ji čia pat persižegnojo 
ir sukalbėjo maldą, kad kelionė 
laimingai pasibaigtų. Floridoje 
p. Smetonienė visada lankyda
vo bažnyčią drauge su mano 
žmona. Tą pat galiu pasakyti 
ir apie jaunuosius Smetonų t. 

Vertinkite tai, kaip kas no
rite, bet aš kitaip to nesupran
tu, kaip tik taip, kad toji šei
ma — įsitikinę, praktikuoją ka
talikai. 

Tai ir prašau man išaiškinti, 
jeigu taip yra — kodėl iš ka
talikų organizuotos visuome
nės tiek daug puolimų prieš 
tuos žmones, vietoj to, kad tu
rėtų pagelbėti, apginti M to 
negaliu suprasti... 

Prezidentui A.Smetonai mi
rus, Clevelando vyskupas, da
bartinis Chicagos kardinolas, 
pats atlaikė pamaldas už vėlio-
nies vėlę, o mūsų lietuviškieji 
katalikai negerbė ir negerbia 
jo, išskyrus vieną, kitą. Tiesa, 
po Smetonos mirties DRAU
GAS daug apie jį rašė, kai kur 
ir pagyrė, bet, reiškia, reikia 
mirti, kad tavo draugijos na
riai pagerbtų tavo darbus... 

Kiti mūsų žmones labiau 
gerbia, negu mes patys 

Visas pasaulis a.a. Lietuva# 
Prezidentą Antaną Smetoną 
pagerbė ir pripažino jį, kaip 
Lietuvos Prezidentą. Tai įrodė 
Amerikos spauda ir radijo, to
kiame mieste, kaip Miami, Flo
rida, kur maža lietuvių. MIAMI 
HERALD įdėjo net didelį ap
rašymą apie Lietuvą ir a.a. 
A. Smetoną. Vėliau, kada iš
girdo, kad Ft. Lauderdale ap
sigyveno p. Smetonienė, laik
raščiai įdėjo jos paveikslą - ir 
aprašymą; ta proga ir apie Lie
tuvą įdėjo gražių informacijų. 
Kiti mūsų gerbtinus asmenis 
pagerbia, bet mes patys tai ne! 

Cia tik faktai 
Aš nesirengiu kelti plačių 

diskusijų šiuo klausimu. Aš tik 
paduodu faktus. Gal vėliau duo- , 
siu faktų ir apie tai,, kaip kiti -
per savo užsispyrimą rodyti 
nepagarbą Lietuvos Preziden
tui, net pačiai Lietuvos bylai 
kenkė, mano nuomone, tiesiog 
gėdingai stabdė darbą niokoja
mos mūsų tėvų žemės atvada
vimui. Aš paduosiu faktus —— 
tegu faktai kalba. Kodėl tarp 
mūsų taip yra? ' , " 
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D I R V A  

Jaunimui norinčiam pasiruošti maisto gaminimo srityje 

Ar norėtumėt pradėti žavingą karjerą tuoj po bai
gimo high school mokslo? Angeline Pinzone, 6820 
Beaver avenue, ir Bert Hancy, 17616 Sedalia ave., 
matosi mokyklos virtuvėje Jane Addams Vocational 
High School Clevelande, kurie kaip tik pasirisko 
valgių gaminimo karjerą. 25 Ohio's didieji viešbu
čiai ir 2500 restoranų kas metą mielai priima į dai
gas studentus, kurie baigia Jane Addams mokyklas 
maisto' gaminimo paruošiamus kursus. 

Nuolat didesni skaičiai jaunų vaikinų ir merginų 
Clevelando high school mokyklų sistemoje kreipiasi 
j Miss S. Eva Wingert, Jane Addams mokyklos ve
dėją, norėdami įstoti į maisto gaminimo kursus. 

Vasario 1 d. prasidės nauji maisto gaminimo kur
sai toje mokykloje. Priimami baigusieji nors dve
jetą metų high school ir turintieji tam tikras kitas 
tinkamumo ypatybes. 

Mokslas apima 20 savaičių lavinimą ir paruošimą 
visose maisto gaminimo, planavimo, paruošimo ir 
sužiurėjimo srityse. Jane Addams mokyklą baigę 
"chefai" gaus sau darbus, nes tų darbų yra pakan
kamai laukiančių tinkamų žmonių juos užimti. 

Jane Addams Vocational High School yra 4940 
Carnegie avenue ir telefonas kuriuo galima 
siekti su Miss Wingert — ENdicott 0601. 
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Jauskis Geriau 
Nėra reikalo turėti tą 
"niekas nemiela" jaus
mą vien tiktai dėl pa
prasto užkietėjimo ir 
nuo to paeinančių sim
ptomų! Jus galit buti 
toks pat gudrus kaip 
tūkstančiai kitų kurie, 

nuo 1887 metų, žinojo ir naudojo tą 
garsų skilvinį toniką, liuosuojantj 
preparatą, T r i n e r' s Bitter Wine 
(Kartųjį Vyną), ši moksliška for-
lDuln sutaisyta iš specialiai parink
to! pačios Gamtos šaknų, žolių ir bo-
tanikalų. Jis veikia švelniai, lengvai, 
ir tikrai prašalinimui užkietėjusių 
medžiagų iš žarnų. Gaukite bonką 
Triner's šiandien ir patirkit jo ste
binančią pagalbą pats. (Pastaba: 
jei negalit gauti Triner's iš savo ar
timos vaistinės, pasiųsk $1.50. kar
tu su savo vaistinės adresu, j: Jos
eph Triner Corp., 4053 W. Fillmore, 
Chicago, ir jums tuoj bus pasiųsta 
didelė 18 oz. bonka Triner's apmo-

APIE CARĄ, KALMYKĄ IR STALINĄ 
SIBIRE BUVUSIO ŽMOGAUS PASAKOJIMAS 

ketu paštu.) 

TRINER'S 
BITTER WINE 

i 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
• • r*--- • r • . 

Q , GET O U R 
i  I^W RATES AND 

HELPFUL TERMS 

K. S. KARPIUS 
NOTARY PUBLIC 

Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės i 

6820 Superior Ave. 
ENdicott 4486 
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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  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. , 

Vienas Philadelphijos lietu
vis gavo laišką nuo savo bičiu
lio lenko muziko Ničiporovi-
čiaus iš Montreal, Canada. 

Tame laiške štai ką rašo: 
" G e r b i a  m a s  T a m s t a ,  š t a i  

siunčiu Jums kalbą vieno len
ko, kuris yra buvęs ištremtas 
i Sibirą ir ten gerai pažino bol
ševikų 'rojų'. Tas žmogus čia 
mums pasakojo apie vieną sa
vo pasikalbėjimą su senu Sibi
ro gyventoju kalmyku (tai to
kia tauta, mongolų giminės). 
Kalmykai daugiausiai verčiasi 
gyvulių auginimu, kuriuos ga
no plačiuose Sibiro laukuose. 
Tikriau pasakius, ne gano, o 
ganydavo senesniais laikais... 

Tas kalmykas šitaip aiškinęs, 
koks yra skirtumas tarp caro 
ir Stalino: 

Mūsų buvęs caras buvo dide
lis kvailys. Ir aš buvau mulkis. 
Jis nieko nežinojo, ir ai neži
nojau. 

Pas mane buvo didelis tun
tas arklių, bet kiek arklių bu
vo tame tunte, nei caras neži
nojo, nei aš pats nežinojau. 

Turėjau didelę bandą raguo
čių. Bet raguočių skaičiaus nei 
aš nei caras nežinojome. 

Ir avių didelį būrį turlijau, 
bet ir jų skaičiaus nežinojau— 
nei aš, nei caras... 

Kai man reikdavo mėsos, tai 
paplaudavau jautį arba aviną: 
gerą mėsą suvalgydavau, blo
gesnę šunims atiduodavau. 

Caras buvo kvailas — jis ne
žinojo, kada aš jautį piaunu. Ir 
aš buvau mulkis, nežinojau, ko
kia yra mėsos kaina. 

O dabar yra visiškai kitaip. 
Dabar mus valdo išmintingiau
sias draugas Stalinas, kuris 
viską žino. Ir aš dabar protin
gas, ir aš viską žiniau. 

Stalinas žino, kad aš turiu 
tik vieną ožką ir vieną vištą. 
Ir aš tą puikiausiai žinau. 

Kai mano višta pradeda kor-
kti, tai tuoj pas mane atsilan
ko penki komisarai ir maloniai 
sako: 

— Ivan Sergiejevič, regis jū
sų višta su kiaušiniu! 

— Taip, taip, — sakau. — 
Mano žmona šiandien man pra
nešė tą naujieną, o ji yra di
delė žinovė tokiuose dalykuo
se. 

— O kada tu višta padės 
kiaušinuką? 

— Manau,, kad pavakariais... 
— Na, tai gerai, mes dar už

eisime. 

Vakare vėl ateina ir klausia: 
— Na, kaip, draugas Ivan 

Sergiejevič! Yra kiaušinis? 
— Yra, sakau, — dar šiltas. 
— Tai puiku! Tuoj surašy

sime raportą! 
Parašo ir skaito: 
— Raportas. RugpiūČio 30 

dieną, 1945 metais, Pokrovsko-
je kaime, arti prie Tomsko mie
sto, pas pilietį Ivaną Sergieje-
vičių Golyšovą jo višta sudėjo 
kiaušinį, o jis, kaip pasižymė
jęs didelės šalies sūnus, pado
vanoja jį garbingai, karingai ir 
nenugalimai Sovietų Sąjungai. 
O mes vardu mūsų šviesios ir 
šiltos saulelės — draugo Stali
no pareiškiame Ivanui Sergie-
jevičiui Golyševui didžiausį dė
kingumą. 

Pasirašo komisarai, pasira
šau aš... Raportą siunčia į ra
joną, raponas siunčia į apskri
tį, apskritis respublikos plano 
vykdymo komitetui, o komite
tas pačiam Stalinui į Maskvą. 
Stalinas skaito raportą ir žino, 
kad mano višta sudėjo kiauši
nį. Ir aš žinau, kad sudėjo. 
Kaip nežinoti — ir užmiršti ne
galiu... 

čia kalmyko pasakoj imas, 
kaip tas lenkas sako, pasibaigė 
ir prasidėjo kalba apie kitus 
dalykus, kadangi netoli pradė
jo sukiotis pašaliniai tipai ir 
buvo jau per daug ištempę au
sis... 

Protinga tvarku, ar gi ne?" 
XX. 

SLAPTAS PASITARI
MAS SU RUSAIS? 
(Atkelta iš 1-mo puslapio 

MES GAILIMĖS 
MARSHALLO... 
. Nežinau, kaip jums ten Ame
rikoj, bet mums čia tai gaila, 
kad Marshall pasitraukė, čia 
pas mus visi jį labai gerbė už 
tai, kad jis dalykus vadino tik
rais vardais ir nebandė velnio 
parodyti angelu. Gal mums 
taip tik atrodėt 
KOKIA BUTŲ TAIKA? 

čia pas mus jau nekalba apie 
teisingą taiką. Rusai žino, kad 
jie kariauti dar negali, bet ži
lio, kad ir Vakarai nenori. To
dėl ir pakiša mintį: "Tarkimės. 
Čia mano, čia tavo, o kiti — 
tesižino." 

Nejauku, bet, mums atrodo, 
kad ir Trumanas suka šituo pa
čiu keliu. Mums atrodo, kad tik 
todėl ir savo užsienių politikos 
vadu jis pasirinko Achesoną, 
kuriam šituo keliu eiti gali bū
ti lengva ir patogu. 

Taigi, galimas dalykas, kad 
turėsime "taiką", kurios metu 
už geležinės uždangos netruk
domai bus naikinami milijonai 
žmonių ir bus ruošiamas kelias 
komunizmui j visą pasaulį. To
kios taikos tegalime tikėtis... 

PULK. TOKAJEVAS 
VĖL ĮSPĖJA 

Iš rusų* globos pasprukęs pul
kininkas Tokajevas dar kartą 
šaukia pasaulį praregėti ir su
prasti, ką reiškia "taikos" pa
siūlymai. Stalinui sekasi ge
riau, negu jis tikėjosi. Kinija 
krinta į jo glėbį greičiau, negu 
buvo užplanuota. Stalinui rei
kia dar trupučio ramybės Eu
ropoje, nes reikia "susitvarky
ti" su Azija. Tada ateis eilė 
Europai. 

Jeigu teisybė, kad Berlyne 
vedamos slaptos derybos, tai 
mes esame tikri, kad jose yra 
verpiami siūlai, iš kurių bus iš
austas patiesalas... Stalinui 
po kojom, kai jis žengs toliau 
į vakarus. Gal tik patiesalas, 
o gal ir tiltas į Ameriką? 

A. V-kus. 

DIRVOS 
Atstovybe Europoje 

Mūsų skaitytojams Europoje 
pranešame, kad yra įsteigta Eu
ropoje DIRVOS atstovybė. 

Jos adresas — 14 b, PFUL-
LINGEN, Goethestr. 22. Vokie
tijoje. : 

Tuo tarpu atstovybė veikia 
tik Vokietijai ir Austrijai. Visi 
tuose kraštuose gyvenantieji 
DIRVOS gavimo reikalais pra
šomi kreiptis tik į atstovybę. 
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Jau užsisakiusiems siunčia
me iš karto pirmus 3 šių metų 
numerius, o toliau siusime kas 
savaitę. 

Waterbury, Conn. 
NAUJA ALT VALDYBA 

Paskutinis pereitų metų ALT 
susirinkimas Waterbury buvo 
gruodžio 19 d. "Nemuno" salė 
j e. Iš valdybos raportų suži
nota, kad 1948 m. Lietuvos lai
svės reikalams j centrą pasiųs
ta per $1000. 

Į valdybą 1949 m. išrinkta: 
Kun. J. J. Valantiejus, garbės 
pirm.; komp. A. J. Aleksis, pir
mininkas; Tarnas Matas ir Ale
na Devenienė, vice pirm.; Nell 
Meskunas, rašt.; Marcella An-
drikis, anglų spaudos koresp.; 
Stephania Sapranas, ižd.; Jokū
bas Trečiokas, ižd. padėjėjas; 
Petras Jakubauskas, fin. rašt.; 
Antanas šambonis ir Juozas že
maitis, iždo globėjai; Jonai 
Jakštas, maršalka. 

Dabar susirinkimas įvyks 
sausio 30 d., 2:30 vai. po piet, 
N. L. Politinio Klubo salėje. 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PAMINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomy bes 
metinių paminėjimas įvyks šv. 
Juozapo bažnyčioje iš ryto, va
sario 13 d., ir 7 vai. vakare 
naujos mokyklos auditorijoje. 
Kalbės kun. dr. J. Borevičius, 
adv. F. J. Bagočius, dr. Juozas 
Motiejūnas ir vietinio ALT 
skyriaus garbės pirm. kun. J. 
J. Valantiejus. Programoje da
lyvaus šv. Juozapo parapijos 
choras, vadovaujamas komp. 
A. J. Aleksio. Bažnyčioje an
troji rinkliava skiriama Lietu
vos žmonių vargo mažinimui. 

Broliai ir sesės Waterburie-
čiai! Išgirskite balsą paverg
tos Lietuvos ir geriau susipa
žinkite su Lietuvių tremtinių 
kančiomis. Visi dalyvaukime ir 
bent vienos dienos savo uždar
bį tam kilniam tikslui paauko
kime, kad greičiau ateitų Lie
tuvos ir jos gyventojų išlaisvi
nimo diena. 

Waterburio Lietuvių Taryba. 

JUODUODEGIS 
(Atkelta iš 4 puslapio) 

Tuo tarpu pro šalį ėjo žilagalvis klebonas, 
garsus savo iSmintimi, nes visad vaikščiodavo 
su storu breviorium po pažastim. 

Pamatęs Juoduodegį, jis stabtelėjo -ir iškėlė 
vieną pirštą viršun. 

— Palauk! — dingtelėjo jam. — Reiktų vel
nią priimti į savo tarnybą! 

Ir jis pasiūlė velniui: 
,— Ar nesutiktum kartais pas mane kapinių 

sargu parsisamdyti ? 
Iš džiaugsmo velnias būtų net į viršų pašo

kęs (jei tik jo kanopos nebūtų buvusios tokios 
sunkios) ir bematant sutiko. Džiugios ašaros 
tekėjo suodinu jo veidu. 

Taip, galų gale, Juoduodegis susirado tar
nybą, ir kaip tik nepertoliausiai nuo kalėjimo, 
kaip ir buvo vyriausiojo teisėjo įsakyta. 

Jis apsigyveno tokioj senoj aplūžusioj tro
belėj, tamsiam kapinių kampe, kuriame viso
kius girtuoklius bei vagis, o taiposgi ir kitus 
dorybėmis nepasižymėjusius parapijonis telaido-
davo. Velnią ten dažnai galėdavai matyti, kas
tuvu žemę bekapstantį, o kapinėms saugoti tai 
geresnio sargo ir su žiburiu nebūtumei radęs, — 
žmonės jau iš folo pereidavo į kitą gatvės pusę, 
gi sutemus tai tik baukščiai dairydavos kapinių 
linkui. 

Vieną vakarą du sukti girtuokliai įsvyravo i 
kapines, norėdami aplankyti vieną mirusį savo sė
brą. Linksmai dainuodami ir mosuodami bon-
kom, jie artinosi prie jo kapo, žadėdami išgerti 
pusbonkį už jo sveikatą. Bet staiga smagi jų 
daina nutilo, ir jiems net plaukai iš baimės pa
sišiaušė. Tik pamanykit — apie jų sėbro kapą 
kapstinėjosi pasibaisėtinas kipšas, šiurpiai mo
juodamas juoda savo uodega! 

— Bėkim, velnias! — sušuko jie, baisiai 
persigandę, ir, metę bonkas, taip greitai išrūko 
iš kapinių, kad per kelias akimirkas atsidūrė 
net miesto sode. 

Nuo to laiko tų girtuokliu jokioj smuklėj 
nė per didžiausias šventes nebūtumei radęs. Jie 
tapo padoriais piliečiais ir garsiais visuomenės 
veikėjais. 

Pasklido garsas apie velnią ir po visą mies
tą. Sekmadieniais didelė daugybė žmonių Kar
melitų bažnyčion susirinkdavo — mat, sekma
dieniais velnias nedirbdavo ir, dailiai susišuka
vęs, bindzinėdavo po šventorių —• ateidavo net 
ir didžiausi bedieviai, kurie šiaip jau niekad į 
ją neužsukdavo: visi norėjo velnią pamatyti. 
Atvažiuodavo žmonės ir įš aplinkinių miestų, pil
na gatvė stovėdavo karietų, net prasisprausti 
nebūdavo galima. 

— Daug netikinčių tada mūsų mieste atsi
vertė, — rašė tų metų Kauno laikraščiai, — pa
tys savo akim velnią pamatę. Visi ir velniais, 
ir pragaru tikėjo, žmonės kažkaip geresni pasi
darė: girtuokliai metė gėrę, plėšikai miškan tei
davo tik grybauti ir uogų rinkti, lošėjai rotušės 
aikštėje viešai savo kortas sudegino. Taika įsi
viešpatavo Kauno mieste, ir dorybės jame klestė
te klestėjo. 

Tas garsas pasiekė, pagaliau, ir patį pra
garą. Reikia pripažinti, kad nemažas tai buvo 
smūgis velniams. 

— Kas gi galėtų tikėti! — liūdnai kartojo 
sau Juoduodegio tėvas, atsisėdęs ant dervos sta
tinės. — Pagalvok tik, mano sūnus bažnytinėj 
tarnyboj! Kas gi matė, kad dėl Juoduodegio 
žmonės geresni darytųsi! Tikra gėda, sakau! 
Kur gi senoji pragaro galybė pasidėjo! 

Tuoj buvo sušauktas visuotinas velnių su
sirinkimas. Tėvas viešai atsisakė savo sūnaus 
palaidūno, ir po to, pravedus slaptą balsavimą, 
Juoduodegis tapo išbrauktas iš velnių sąrašų. 

Taip praėjo keletas metų. 
Vieną dieną gudrusis klebonas gavo laišką 

iš paties švento Petro. (Tą keistą raštą ir da
bar dar galima pasiskaityti Karmelitų kleboni
jos raštinėje.) 

— Mielas klebone, — rašė tame laiške šven
tas Petras, — iš numirusių žmonių, ateinančių 
dangun, patyriau, jog pas tave tarnaująs pats 
velnias. Tai yra kenksmingas reiškinys, ir jam 
reikia padaryti greitą gala, nes kas gi matė — 
pasisamdyti velnią! Ir kur gi girdėta, kad žmo
nės eitų bažnyčion ne dorų kunigo žodžių klau
syti, o tik bauginančio velnio pažiūrėti! Nes
magu gi ir man įsileisti tokius žmones, kurie 
dangun ateina tik velnio išsigandę. Tad atleisk 
jį kuo greičiau, klebone, tegu susiranda sau kitą 
tarnybą, labiau tinkančią juodam jo prigimimui. 

Taip galų gale velnias nebeteko ii" tos pas
kutinės — o atrodė tokios pastovios — savo 
tarnybos. 

Visų apleistas, jis kiūtino gatve, b# galo 
nusiminęs, verkdamas graudžiomis ašaromis, juo
domis kaip rašalas. 

Laimei, pro šalį šlubavo du miesto ubagai 
(tie patys, kurie anuomet mugėje buvo), ir tas, 
kur su medine koja, sušuko Juoduodegiui: 

— Kas gi nutiko, prieteliau, kad taip grau
džiai verki? žiūrėk, visą šaligatvį savo ašaro
mis išrašalavai! Papasakok gi, kas tau taip 
širdį spaudžia! 

Jie susėdo ant mažo suoluko ties jazminų 
krūmu, ir abu ubagai rimtai išklausė skaudžių 
velnio nelaimių. 

— Nėra ko nusiminti, — paguodė Juoduo

degį vyresnysis ubagas, tas, kuris buvo labiau 
nudriskęs, — mes irgi tokie patys bedaliai, kaip 
ir tu. Su mumis nepražūsi, nebijok! Eime 
kartu! 

Ubagai pasiėmė velnią už parankės ir, pasi
ramsčiuodami kriukiais, nusivedė jį benamių 
prieglaudon. Pilni jos kampai sėdėjo ubagų, 
valkatų, bedarbių ir visokių svieto perėjūnų. 

— Čia, su mumis, tikroji tavo vieta! — iš
didžiai tarė ubagai. — čia tikrasis tavo prie
globstis, nėra ko tau nesvetingam pasaulyje bas
tytis. 

Nuo tada velnią galėdavai rasti benamių 
prieglaudoj, be darbo slankiojantį kieme ir drau
gaujantį tik su nepergeriausią vardą turinčiais 
valkatomis. Draugija, žinoma, buvo nekokia ir 
netrukus Juoduodegį nuvedė blogais keliais. 

Jis pradėjo girtuokliauti, išmoko keiktis ir 
ilgus vakarus sėdėdavo kurioj nuošalioj priemies
čio smuklėj, lošdamas kortom su vagimis ir 
čiais. Taip pamažu jis nuklydo blogais keliais, 
ir buvo galima bijoti, kad po mirties dar, ko ge
ro, pateks ir | pragarą . 

Juokai keliauja aplink pasauli 
Net ir kelintą kartą pas mus sugrįžę 

vis dar sukelia šypseną 

Pasišventėlis 
Aplink mažą Jonelį stovi būrys žmonių 

ir visi žiūri, kaip j tikrą didvyrj. Jis ką tik iš
gelbėjo savo draugą, kuris čiuožinėdamas ant 
ledo buvo įlūžęs ir ko tik nenuskendo. 

Vaikeli, — sako viena moteris — kaip 
gi tu išdrįsai šokti į vandenį po ledu dėl draugo. 
Argi nebijojai pats nuskęsti? 

Turėjau tą padaryti! — vis dar sunkiai 
kvėpuodamas atrėžė Jonelis. — Jis gi buvo su 
mano pačiūžomis! 

Diplomatas 
Aštuonmetis Vytukas svečiuose pas tetą. 

Teta pavaišino jį rieke skanaus pyrago su svies
tu. 

— Ačiū jums, — tarė Vytukas. 
Labai gražu, vaikeli! Aš labai mėgstu gir

dėti, kai jauni berniukai gražiai dėkoja. 
— Jeigu mėgstate, tai galėsite dar išgirsti, 

jeigu jūs čia užtepsite dar uogienės... 

Gera atmintis... 
Mr. Brown labai daug keliaudavo ir susi

tikdavo su daugeliu žmonių. - Jis didžiuodavosi 
turįs labai gerą atmintį. Sakydavo, — jeigu 
aš žmogų kartą susitinku, tai jau neužmirštu: 
nors kitam pasaulio krašte susitikčiau, vis vien 
jį pažinčiau. v 

Užeina kartą pas jį viena# vyras. Brownui 
pasirodė, kad tas vyras jo kažin kur matytis* 
bet niekaip negalėjo atsiminti, kas jis toks. 

— Palaukite, man regis, kad aš Tamstą pa
žįstu. Ar tik aš nesusitikau su Tamsta Saraso-
tos parke? ' 

— Ne, aš visai nesu buvęs Sarasotoj. 
— Aaa, jau atsimenu! Tamsta sėdėjai ša

lia manęs lenktynėse Belmonte! 
— Negali būti. Aš niekad nevaikštau į 

lenktynes. 
— Ką jūs sakot! Palaukit, aš tuoj prisi

minsiu... Jau žinau! Mes juk pernai žiemą va
žiuodami į Los Angeles traukiny visą naktį py-
naklį lošėm! 

— Eik jau eik! Gana spėlioti. Aš gi tavo 
brolis Jim. 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
Pakeliui į mirtį B. Gaidžiuno 

aprašymai apie pergyvenimus 
vokiečių kalėjimuose. — 231 
pusi. Kaina $1.0fe 

Lietuva tironų pančiuose — tei
sybės žodis, apie tai, kas atsi
tiko su Lietuvą, — 312 pusi. 

* Kaina $2.00 
Lietuvos keliu — įvairus pasis- * 

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

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

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

Svajones apie žemę ir dangų — 
B. Ketarausko surinkti pasa
kojimai apie žemę, mėnulį, 
saulę, žvaigždes, planetas, ko
metas ir tt. — 76 pusi. Kaina 50c 
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MIRIMAI  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka: 

ŽILINSKIENĖ Kunigunda, %1 
m., mirė gruodžio 26, Brook
lyn, N. Y. 

TAMOŠAITIENĖ Magda Iena, 
mirė gruodžio mėn., Asmond, 
Nebr. 

KLIMAITIS Julius, 69 m., mi
rė lapkr. 23, Pottsville, Pa. 
(Panevėžio ap. Troškūnų p. 
Vaidelonių k.) 

ARMINAS Antanas, mirė gr. 
mėn., Shenandoah, Pa. 

SLUŽAS Juozas, mirė gruodžio 
mėn., Girardville, Pa. Ameri
koj išgyveno 38 metus. 

VALUKONIS Vincas, mirė gr. 
mėn., Shenandoah, Pa. 

LAVINSKAS Mykolas, mirę 
gruodžio m., William Pęnn, 
Pa. 

AMBROZAITS Jtflė, 65 metų, 
mirė grifodžio 23, So. Bos
ton, Mass. (Vabalninko par.) 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

DRUZDYTĖ Malvina, 48 me
tų, mirė gruodžio 26, Peno-
cook, N. H. Gimus Worces
ter, Mass. i. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

' Kada jūsų namai a*t» ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 

SEND PRIIMA 
MAISTO SII NTiNT(! *1 ZSAK 
MUS Į -VISAS VOKIETIJOS IK 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJA. 
PRAN'.CUZIJA. ITALIJA, OI.AN 
DIJA^'BELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ. 
LKNKlllA. ČEKOSLOVAKIJA, 

į JUGOSLAVIJA. 
:>Iaislo " shfnhnėliai. APDRAUSTI 
draudimo*• firmose, pristatymas 
GARANTUOJAMI \s ..NesurSdus 
adresatu—^pinigai grąžinami. Pa? 
kely .dingęs siuntinys pakeičia
mas kitu. 
PRISTATYMO LAIKAS: X 21 
DIENOS' f VISUS KRAsTUS; 

Geriausi . eksportiniai produkttfi. 
Pristatymas .vykdomas iš sande

lių Europoje. 
Siunčiant moiley order, čeki ai 
kt. mok. priemonę, tiksliai nuro
dykite gavėjo adresa ir užraku 
mn siuntinėlių tipo numerius. 
Galima užsakyti ke'i pakietėliai 
tam paeiam gavėjui. 

2 sv. taukų, kiauliniu 
No. 1, 'i, sv.bekono 
5Q 00 ^ sv. salami desros 
O' 2 sv. kenuotfts jautienos 

< 1 sv. pieno miltelių! 
Z sv. bekono ,, . 
Z šy. tyenuofos jautienos 

No. Z Z sv. pietų Afrik. apeis. 
QQ marmelado 

1 sv. eukraus 
1 sv. kavos pupelių 
1 sv. šokolado, blocks 
2 sv. kiaulinių taukų 

No. 3 , 'l sv. bekobo 
'^^50 ' 2 sv. cukraus 

2 sv. aukšė. rirb. sūuo 
1 sv. kavos pupelių. 

No. 4 
S2-95 9 SVARAI ( l KRAUS 

No. r» 
^4-<)8 9 ^ v- KAVOS Pupelių 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
*4 •00 4,5- sv. kav.K pupelių 
No. 7 200 Chesterfield cų;arečių 
S2-00 (lv-.kiri.tH? V. :K. ir i 11* h vi 
No. 8 J 6 sv. ..udylif sKki.i -tau 
?5'35 nčlė ! I/k į V.*:; Ui ) t 
No. 9 10 sv. k\ iftiiru inil'ii 
$ 2 - 8 5  4  u n e .  k e p i m o  n - i i i  e l i ų  

EXTRA RIIHAM 6 SV.!!! 
2 si.'. kenuol»; svirsi<! 

No 10 - sv. bekono 
n,r -2 sv. kiaulinių t«iukų 

' ' • 1 sy. šoko/ado. block 
1 sv. cukraus 
1 sv. kavos pupelių. 

Cu nurodytose kainose >skaity 
t o s  p e r s i u n t i m o ,  d r a u d i m  >  n  k V  
to^ išlaidos. 

,\Lskiim tuii.uiHs su draiij, jo 
nir. komitetais ir j'aviemais as 
mcninns rjol (fxlfsi.ii; ož-akvinu. 

Nedelsdami šiandi?ui jMsiųsk'te 
<avo gimioėms rtAtu^ms sjuji-

GERYBIENĖ Ona, 80 ti&, mi
rė gruodžio 28, Dorchester, 
Mass. (Skirsnemunės par.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

CIDLEVIčIENĖ Jieva (Milei-
kaitė), 44 metų, mirė gruo
džio 30, Dorchester, Mass. 
Gimus So. * Boston, Mass. 

KAZLAUSKAS Juozas, 56 m., 
mirė gruodžio- 21, Ghicagoj. 
(Panevėžio ap. Ramygalos p. 
Juodukonių k.) Amerikoj iš
gyveno 50 metų. 

, RASIMAS Juozas, pusamžis, 
mirė sausio 6, Chicago j. (Me
telių p. Alytaus ap.) Ame
rikoj išgyveno 36 metus. 

KOSIS Juozas, pusamžis, mirė 
sausio 4, Chicagoj. (Taura
gės ap. Kaltinėnų p.) Ameri
koj išgyveno 48 metus. 

RADAVIČIENĖ Liudvika, mi
rė sausio 6, Chicagoj. (Gir
diškės p.) Amerikoj išgyve
no 40 metų. 

KAZLAUSKAS Juoas,& 16 m., 
mirė sausio 8, Chicagoj. (Su
valkų rėd. Krakštėnų par.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

KUZMA Kazys, seno amžiaus, 
mirė sausio 8, Chicagoj. (Pa
nevėžio par. Rėklių k.) Ame
rikoj išgyveno 45 metus. 

KISIELIUS Danielius, pusamž., 
mirė sausio 9, Chicagoj. (Pa-
vydaujų k. Eržvilko p.) Ame
rikoj išgyveno 35 metus. 

NEJULIS Aleksandras, 50 me
tų, mirė sausio 10, Chicagoj. 
(Telšių ap.) Amerikoj išgy
veno 35 metus. 

SIRUS Pranas, pusamžis, mirė 
sausio 10, Chicagoj. (Rasei
nių ap. Grinkiškės p. Bargai-
gailių k.) Amerikoj išgyveno 
39 metus. 

GEDMANAS Vincas, 62 metų, 
mirė sausio 13, Chicagoje. 
(Kauno miesto). Amerikoje 
išgyveno 34 metus. 

KANCEREVIČIUS Simafc, tfii-
rė sausio 12, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Skirsnemunės par. 
Jakaičių k.) 

KUBILUNAS Antanai, pusam
žis, mirė sausio 13. Chicagoj, 

(Panevėžio ap. Vadoklių p. De-
fcikonių k.) Amerikoj išgyve
no 41 mr 

BAKANIENĖ Julė (Urbanai-
tė), seno amžiaus, mirė sau
sio 16, Chicagoj. (Kauno m.) 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

NEMEKŠIS Jurgis, pusamžis, 
mirė sausio 15, Chicagoje. 
(Panevėžio ap. Ramygalos p. 
Vakagalų k.) 

ŠLIOGERIS Leonas, 64 metų, 
mirė sausio 16, Chicagoje. 
(Panevėžio ap. Šeduvos par. 
šilaikonių k.) Amerikoje iš
gyveno 40 metų. 

VAIŠVILIENĖ Apolonija (Ju
čaitė), pusamžė, mirė. sausio 
16, Chicagoj. (Šiaulių apsk. 
Papilės p. Dumbrių k.) 

KIGIENĖ Ona (Noreikaitė), 
pusamžė, mirė sausio 15, Chi
cagoj. (Vilkaviškio p.) Ame
rikoj išgyveno 37 metus. 

VAČKYS Mateušas, 56 metų, 
mirė sausio 18, Chicagoje. 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

BARTUŠIENĖ Petronėlė, pus
amžė, mirė sausio 3, Chica
goj. (Batakių p. Užšešuvės 
k.) Amerikoj išgyveno 43 m. 

PĄJIESKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 

CONSULATE GENERAL OP 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Rathke - Hermonytė Julijona, Ii 
Žvyrių k. Jurbarko vl. gyv. Buf
falo. 

Repžda Pranciškus ir Stanislovas, 
iš Tauragės ap. 

Rudaitienė - Levendauskaitė Ona, iš 
Griebčių k. Kybartų vl. Vilkaviškio a. 
Schwab Charles. 
Šileika turi brolį Steponą. Šileiką. 
Sirtautas Pranas, iš Prusalių k. 

Plungės vl. Telšių ap. 
Skačkauskas Feliksas žmona Bitinai-

tytė Elzbieta ir sunųs Jonas. 
Skardžius Antanas, iš Žikauskų k. 

Subačiaus vl. Panevežio ap. 
Skliutaitė Genovaitė gim. Ameriko

je, gyvenusi Kazlų-Rudoje. 
Šlakaitytė Agutė, iš Uožnugario k. 

Batakių vl. Tauragės ap. 
Šobertaitė - Radavičienė Olga ir 

vyras Radavičius Teodoras. 
Staskevičiūtė Adziunė, iš Paobelių 

k. Šiaulių ap. 
štrašiunskaitė Marijona, iš Kaspa-

riškių k. žiežmarių vl. Trakų ap. 
Strazdas Jonas, Juozas ir Pranas, 

iš Veteikių ^k. Utenos ap. 
Stupuras Feliksas, iš Vaina trakių 

k. Papilės vl. Šiaulių ap. 
Tamėnas Kazys, iš Pandėlio vl. Ro

kiškio ap. 
Tauras Juozas, ii Baisogalos, Kė

dainių ap. 
Tūbelis Juozas. 
Vabalaitė - Dzinderienė Konstancija, 

iš Virbalio par. Vilkaviškio ap. su 
šeima. 

Vaitkevičius iš Gazdų k. Punsko vl. 
Šeinių ap. ir jo vaikai. 

Vaitkevičius (Woit) Leonas, iš Jo
niškio. 

Woit (Vaitkevičius) Leonas, ii Jo
niškio. 

Volkas (Volkunas) Jonas ir Juofcas, 
iš Karkazų k. Plokščių vl. 

Volkunas (Volkas) Jonas ir Juozas 
iŠ Karkazų k. Plokščių vl. 

Vynkšnytės Anefija ir Elzbieta, ii 
Pandėlio vl. Rokiškio ap. 

Žemaitis Juozas, nuo Zapyškio. 
Zigmanta Juozas f|*ifeac), brolis 

Kazlauskienės. 

Sudarytas pirmas karo pa
liaubų sutarties projektas tarp 
Israelio ir Libanono. Tokios 
pačios derybos su egiptiečiais 
užkliuvo ir nematyti, kad būtų 
greit susitarta. 

Graikijos vyriausybė 
atliko priesaiką. Jos pirminin
kas liko tas pats, kaip ir pir
miau buvo. Tuo tarpu graikų 
sukilėliai-komunistai užėmė Vie
ną miestelį. 

• 

Ir Israelio valstybėj# {vyko 
rinkimai į steigiamąjį seimą. 
Atrodo, kad laimėjo dabartinio 
ministerio pirmininko partija. J Ariogalos vl. & 

Aleksiejunas Adomas, gyv. apie Žiež
marius, išvykęs iš Kaun% sunus 
Jono . 

Augel Joseph. 
Balsiutė - Puskunigienė Česlovą, iš 

Paežerėlių vl. Šakių ap. ir vyras 
Puskunigis Stasys. 

Barauskaitė - Lignalienė (Ligmalas) 
Juzefą, iš Krekenavos vl. gyv. 
Amsterdam, N. Y. 

Barauskienė - čyplytė Marcelė ir 
brolis čyplys Mykolas, iš Ramy
galos vl. 

Barčaitis Jonas, iš šakių ap s. Jono 
ir Marijonos Dailidžiukts jt. 

Beganskas du broliai, iš ' Lenavicių 
k. Rietaviškio vl. Trakų ap. 

Berkmanaitė - Kiverienė Magdalena, 
iš Taručių k. ir vyras Kiveris An
tanas, iš Uosupio k. Marijampolės 
ap. 

Berkmanas Leiba, Ui Tarpučių km. 
Marijampolės a£. 

Bilekus Jonas, daktaras, iš Parie-
bių k. Sintautų vl. Šakių ap. 

Bogužaitė - Serepinienė Zofija, iš 
Alsėdžių vl. Telšių ap. 

Budrevičiutė Anelė, iš Galiniq km. 
Lazdijų vl. Šeinių ap. 

Bushen, iš Marijampolės ap. 
Butkus Antanas, iš Mikniškės-Duo* 
' bių k. Paežerėlių* vl. šakių ap. 

Celiešius Jurgis, iš Paprienės km. 
Jezno-Birštono vl. Alytaus ap. 

Čyplys Mykolas ir sesuo Barauskie
nė Marcelė, iš Ramygalos vl. Pa
nevežio ap. 

Daunaitė - Samoškienė Ona, iš Pa
pilės vl. Šiaulių ap. vyras Samoi-
ka Vladas, ir sunus Vytautas. 

Degutis Pranas, iš Vaivilaičių km, 
Kruonio vl. Trakų ap. 

Drumstas Zidaras, iš Mackonę k. 
Rumšiškių vl. Kauno ap. 

Dubauskas iš Panevežio ap. 
Gečaitė Izabelė, kurį laiką gyv. Lie

tuvoje, prieš tai mokėsi Šv. Kazi
miero Akademijoje, Chicagoje, gi
musi Amerikoje. 

Gedvilas Stasys, iš Virmenų k. Na-
rimdaičių vl. Telšių ap. 

Gėrikas Albertas ir Klemensas, iŠ 
Pleikių k. Kruopių vl. Šiaulių ap. 

Girkantaš Ignas, ič Rietavo vl. Tel* 
šių ap. 

Grauslytė - Nastopkienė Adelė, duk 
te Antano ir Zofijos Grausli®, 
prašo gimines atsiliepti. 

Gronskis Jonas ir jo seserys AnelS 
ir Ona, iš Januškonių k. Baisoga
los vl. 

Grybauskas Aleksandras. 
Gudauskas Juozas, nuo Mauručiu 

Garlavos par. gyv. Seredžiuje? ir 
jo tėvas bei sesrys. 

Gudelis Kazys, iš Švenčionėlių, Šven
čionių ap. prašo atsiliepti gim. ir 
pažįstamus, ir artimuosius. 

Heringis Liudvikas, iš Navininkų k. 
Vilkaviškio ap. ir sesuo Lemanie-
nė Emilija. 

Izokaitis Antanas ir Pranas, iš De
gėsių k. Kidulių vl. Šakių ap. 

Jablonskienė - Rimkaitė Petronė, iš 
Telšių ap. 

Jankunytė Adelė, iš Liepkalniu k. 
Raseinių ap. 

Joęafaitis Jonas, iš Alangos k. Tau
ragės vl. išvyko Argentinon. 

Juška Feliksas ir Vincentas, iš Se
dos vl. Domenų k. Mažeikių ap. 

Kalackov - Šalagubovaitč Ona ir 
vyras Kalackov Danielius, iš Žal-
niškių k. Krekenavos vl. Paneve
žio ap. ir gyv. Chicago, 111. 

Kftsperavičiutė - Smetonienė Magdė,: 
iš Rudminavos vl. Šeinių ap. 

Kauliutė Stasė iš žeberių k. Tverų 
vl. Telšių ap. 

Kilčiauskienė - Škačkauskfatč • Q«. 
lejutė Deokadija. 

Knoll Emil. i 
Kazlauskaitė iš Lekavičių k. Kieta

viškių vl. Trakų ap. 
Kedienis Jonas, iš Rudamftfidfo vl. 

Šeinių ap. 
Kesminas Antanas, gyv. Liepojoje. 
Klasauskas Ka«jp», » Padubysį k. 

Kiveris Antanas, iš Ųosupio k. Mari
jampolės ap. ir itoio'nifc Berkma
naitė Magdalena i& Tarpučių k. 
Marijampolės ap. 

Klas&uskas Stasys, s. Stasio, gimęs 
Arrterikoje. 

Klovas Ignas ir Klemensas, iš Sab-
lauskių k. Akmenės vl. Mažeikių a. 

Kriaučiūnas Antanas, iš Plokščių vl. 
ŠAkių ftp. s. Pętiro. 

Lanaiiskas BdVardAs fcyV. Chicago, 
Hi. _ . " 

Laukaityte duktė Petro tr Petronė
lės MasalskaitSs. 

Lazauskas Adomfes. 
Lemanienė - Heringyte Emilija ir 

brolis Herthgte Liudvikas, iš Na
vininkų k. Vilkaviškio., ap. 

Levonauskas Juozas, ii Gargasų, 
Tauragės ap. . 

Ligmaliehė (Ligmalas) - Barauskai
tė Juzefą, iŠ KekenaVOs vl. gyv. 
Amsterdam, N. Y. 

Liorencaites seserys Stefanijos No-
jienes-Liorencaitės. 

Mačiulaitienė Stefanijd. 
Makseliutė - Skabeikienė Benigna, 

iš Varėnos vl. Alytaus ap. 
Nagienė - Žiulpaitė iš Leckavos, Ma

žeikių ap. ' 
Nakutis Antanas. 
Namajuškos Balio, iš k. 

Dusetu vl. Zarasų ap. (prieš karą 
buvo Užpalių vl. Utenos ap.) gim. 
prašomi atsiliepti. 

Nastopkienė - Grauslytė Adele, duk
tė Antano ir Zofijojs Grauslių, 
prašo atsiliepti gimines. 

Naudžiūnas Juozas, iš Balariškių k. 
žiežmarių vl. Trakų ap. 

Naudžiunas Stasys, iš Graužiu k. 
žiežmarių vl. Trakų ap. 

Naujalis Antanas. 
Naujok iš Marijampolės. 
Navickas Juozas ir Navickaitės Kon

stancija ir Marijona, iš Sardokų 
k. Vilkaviškio. 
Navulis Frank, gyv. Milwaukee, Wis. 
Nekvidavičius Leopoldas ir jPratias, 

iš Biržų. • ' • 
Norvaišas nuo Panevežio. ; 
Norvilas Antanas, gyv. Liepojoje. 
Padvarskaitė Ona, iš Linkuvos vl. 

Šiaulių ap. 
Pangonytė Mariją, iš Alytaus ap. 
Peškys Antanas, tremtinys prašo at

siliepti geradarius, norinčius jam 
pagelbėti. 

Petraitis Telesforas, brolis Rozalijos 
Nevardauskienės. 

Pocius Antanas, ii Vienragi^ k. Tel
šių *p. ' 

ftagažinskas Motiejus ir. Ragažins-
kienė Marijona, iš Viagirių k. 
Gražiškių vl. VHksviŠkio ap. 

Ramanauskas Vincas su žmona ir 
duktė Albina, iš Marijampolės a. 

Raymohd - Rimavičius Matilda ir 
Teresė, gyv. Gižuose. 

Rimkaitė - Jablonskienė Petronė, iš 
Telšių ap. t 

Rutkauskas, iS> Panevežio aDį - • 
Sakalauskas Pfr&naS, iš PlyArtž k. 

Lukšių par. Šakių ap. 
Salagubovaitė Kalackov Danielius, 

iš žalniškių lc. Krtekėnavos vl. 
Panevėžio ap. gyv. Chicago, Ill_. 

Samoška Vladas ir žmona Daunaitė 
Ona, iš Pabilės vl. "Šiaulių ap. ir 
sunus Vytautas. 

Senkus Mykolas ir Petrės,, iš Pata-
šiškiu k. MarijamnolŽs ap. 

Se "epimenė - Boiružaitė Zofija, iš 
Alsėdžių vl. Telšių ap. 

Šimkus Alfonsas, gyv. Liepojoje. 
Skabeikienė - Makseliutė Benigna, 

iš Varėnos vl. Alytaus ap. 
Smetonienė - Kasperavičiutė Magdė, 

if Rudaminos vl. Šeiniu ap. 

Zigmanta Juozas. 
Zubrys Jurgis, iš Šeduvos, Panevė

žio ap. 
Žutas Juozas, Konstantinas ir Bro-

nžvlava, iš Pikelių par. Mažeikių a. 

Adamonis, Juozas, iš Užuguosčio, 
Trakų ap. 

Akelaitis. Vincentas, iš $eduvos vl. 
Panevežio ap. •>• ' 

Alenskas Povilas, ii PatašinSs km., 
Marijampolės ap. 

Aniukštis. Petras, iš Vmdeikių k., 
Musninkų vl., Ukmergės ap. 

Ankudavičiutė - škemienė, Ona, 'iŠ 
Marijampolės ap., Patašinės k. 

Baronaitė, Marė, duktė Kristupo, 
iš Tauragės ap. . . 

Balaikaitė - MatusevfČiene, 'Afielė, 
iš Marijampolės ap, 

Bardauskaitė, Agota, duktė Agotos 
Bardauskienės - Gailytės. 

Bareikienė, Ona. 
Belieška (ar Bieliuška), Vladas, iš 

Dalinioniu k., Žaslių vln Trakų a. 
Berzaner, Mutė. i? Jurbarko. 
Bieliuška (ar Belieška), Vladas, iš 

_ Dalinionių k.. Žaslių vl., Trakų a. 
Stoškus""Anicetas^ iš~ Perlojos, Aly- j Bi^okait" - Karpauskienė. Ona, iš 

taus an Lankeliškių vl.. Vilkaviškio ap. taus ap 
Švedas Adomas, iš Žirių k. Marcin

konių vl. 
švedas Petras, iš Radziškių k. Puns-

ko-Mockavos vl. Seinių-Suvalkų a. 
Tizenhauzas Viktoras, iš Panevežio, 

p*vv. Chicago, 111 . 
Vaišnoras Jonas, iš Paežerėlių vl. 

Šakių ap. Urlikiškės k. 
Vaitkus Mykolas ir Petras, iš Vie-

Iaičių k. Rietavo vl. Telšių ap. 
Vasiliauskas ir jo duktė Elena, gyv. 

Wisconsin. 
Vilkelis gyv. Milwaukee. Wis. 
Visockis Jonas, iši Stokliškių, Jes-

no vl. 
Visockis Juozas, iš Vedegenų k. An-

drejavo* vl. Kretingos ap. 
Ykasala Vaclovas, iš Perlojos, Aly

taus ap. 
Želnys Jonas, iš Rimaišių k. Ramy

galos vl. Panevežio ap. 
Žieulis Juozas ir Amelija, iš Joniš

kio vl. Šiaulių ap. 
Žilinskas Jonas ir seserys Žilinskai

tės Cecilija. Konstancija, Magda
lena ir Marijona iš Pajevonio par. 
Vilkaviškio ap. 

Žiulpaitė - Nagienė, iš Lekavos, Ma-
I žikių ap. 

ap. 
Blinstrubaitės - česnavičienes, Ane 

les, ir jos vyro česnavičiaus, An
tano. gim. ir pažįstami prašomi 
atsiliepti. 

TRlinstrubas, Petras.' 
Brazauskas, Pijus, it VištyUė^Vil

kaviškio ap. 
Bublienė - Sideravičiutė. Klara, iš 

Kupiškio vl., Panevežio ap. 
Bučinskas, Vladas, iš> Gelvonų vL, 

Ukmerges ap. 
Bukis. Antanas, iš Kupiškio Pane

vėžio ap. 
čačyte - Pakštiene, ir vyras Pakštas, 

Justinas, iš Kamajų vl., Rokiškio 
ap. bei sunus Linas, gim. Ameri
koje. 

Cemerka. Vladas, iš Znočku k., Vil
kaviškio vl. 

Černiauskaitė, duktė Stepono, iš Alo
vės vl., Alytaus ap. -

Černiauskas, ir sesuo, gimę Aifteri-
k°je> jii tėvas buvo kilęs iš Pote-
ronių k., Alovės vl., Alytaug ap. 

Česna, Jonas, Petras ir Vladas, iš 
Liudvinavo vl., Marijampolės ap 
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čiesiur - Zinevičiutė, Antanina, iš 
Žaslių. 

Degutytė - Lenkienė, Ona, ir vyras 
Lenkas, Silvestras, iš Vinkšnupių 
k., Bartininkų vl., Vilkaviškio ap. 

Fergis - Fergusson. 
Gabrilevičienė. 
Gegieckas, Jurgis. 
Goldinavas, Emilis ir Liudvikas, Mi

nus Alberto, iš Tauragės vl. 
Grameekienė - Mylimaitė, Ona, fr 

jos sesuo šlužinskienė, Barbora. 
Gudaitis, Antanas, ir sesuo Marija, 

vaikai Julijos. Vyšniauskaitės-Gu-
daitienės, gimę Amerikoje, gyv. 
Hazleton, Pa. 

Gutauskas, Jonas, iš Vištyčio vl, 
Hoverzotas, Adomas ir Vincas, gyv. 

Bayonne, N. J. 
Jakučionis, Juozas, iš Alytaus vl. 
Jančienė (Jančyfc), našlė Felikso 

Jančio. 
Jankelaitis, Statyt, s. Auštraifelt-

Jankelaitienės. 
Jankowsky (Jankauskas), Romualdas 

ir Valteris, iš Radviliškio m„ Šiau
lių ap., pirmojo žmona Bartkevi
čiūtė, ar_ Bartkutė, iš Šiaulių ffl. 

česnavičiaus, Antano ir jo žmonos {Jarošiunaitė - Volosevičienė, Ona, ir 
Blinstrusaitės, Aneles gim. ir pa- y/ra.s Volosevičius, Konstantinas, 
žj.stami prašomi atsiliepti. | iš Šiaulių ap. 
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Sena gudri peleda 

"Naudokis tuo patarnavimu, sutaupysi laiką ir pinigus!" 
Ar jūs esat šeimininkė ar biznio vedėjas, ūkininkas 
ąr industrialistas, CHerry 420D yra jusų centras ga
vimui vėliausių elektriškų informacijų. 

Mes turime štabą išlavintų patarėjų — ūkiui, na-
"iams, komercijai ir industrijai — padėti jums iš
spręsti jūsų elektriškas problemas, šie žmonės su
niks jums greitai tikriausius atsakymus jums rūpi

mais klausimais . . . pasakys kaip gauti geriausį pa
tarnavimą iš jusų elektriškų padargų ir įrengimų . . 
pagelbės jums gauti DAUGIAUSIA už kiekvieną jū
sų praleidžiamą centą už elektrą. 

Taigi atsiminkit—kuomet turit kok] klausimą apie 
elektros naudojimą, tik paskambinkit CHerry 4200. 
Musu nemokamas Electrical Information Service sjį» 
teikiamas kiekvienam šiom Kompanijos kostumeriut. 
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Prezidento A. Smetonos mirties pami
nėjimas jau ši sekmadienį 

ATVYKSTA KONSULAS P. DAUžVARDIS; KALBĖS DR. B. 
T. DIRMEIKIS, P. J. ŽIURYS,' DAINUOS V. JONUšKAITĖ, 

S. ADOMAITIENĖ IR BUS KITŲ PAĮVAIRINIMŲ 

dami svečiai jaukiai praleido 
popietę, užtrukusią iki. .. .nebe 
visai ankstyvo vakaro. 

Ką tik gautas pranešimas, 
kad j prezidento A. Smetopos 
penkerių metų mirties paminė
jimą, kuris rengiamas Clevelan-
de sausio 30 d., tai yra, šį sek
madieni, atvyksta P. Daužvar-
dis, Lietuvos Konsulas Chica
go j e. Jis Čia dalyvaus, kaip 
Lietuvos Įgalioto Ministerio P. 
Žadeikio atstovas. 

Primename, kad paminėjimas 
įvyks lietuviams gerai žinomo
je didelėje Slovėnų Salėje, €417 
St. Clair Ave. Salė bus atdara 
nuo 1:30 vai. p. p. Paminėjimo 
pradžia lygiai 2:00 vai. Pami
nėjimo bilietų kaina — $1.00. 

Kaip jau buvo pranešta, pa-, 
minėjimo koncertinėje da 1 y j e Į (iRfžO Iš FLORIDOS 
bus proga pirmą kartą išgirsti 1 K. S. ir_Ona_ Karpiai jau su 

PASKAITA APIE LIETUVĄ 
AMERIKIEČIŲ KLUBE 

Pereitą sekmadieni, sausio 23 
d., Aldona Augustinavi č i e n ė 
skaitė paskaitą anglų kalba 
amerikiečių klubo "Tower Fel
lowship Group of the Church 
of the Covenant, 11205 Euclid 
Avenue, Clevelande. Tas klu
bas domisi mažosiomis tauto
mis. 

Paskaitos tema buvo "Lietu
va tarp nacionalsocializmo ir 
komunizmo". 

pirmos eilės Lietuvos operos 
dainininkę V. Jonuškaitę, kuri 
pasiryžo į paminėjimą atvykti 
net iš Kalifornijos, ir Clevelan-
diečiams jau pažįstamą jauno
sios kartos Lietuvos operos so
listę S. Adomaitienę, kuri at
vyksta iš Gary, Ind. 

Ką tik iš Prancūzijos atvy
kęs dr. B. T. Dirmeikis ren
giasi papasakoti apie Preziden
tą Smetoną, kokį jį asmeniškai 
pažino iš savo susitikimų su 
juo. * 

Paminėjime dalyvaus žymių 
lietuvių veikėjų iš įvairių kolo
nijų. 

VAKARIENĖ 
Po paminėjimo rengiama da

l y v i ų  v a k a r i e n e ,  k u r i  į v y k s  
Crosby's restorane, 10505 Car
negie Ave. Vakarienės bilietų 
kaina — $2.50. Kaip paminė
jimo, taip ir vakarienės bilietus 
iš anksto galima gauti DIRVO
JE, Paminėjimo bilietų bus ga
lima gauti ir prie įėjimo į salę. 

grižo iš Floridos, parsiskubino 
dalyvauti Prez. A. Smetonos 
mirties sukaktuvių paminėji
me. 

Kelionę turėjo smagią, Flori
doje rado šiltą, vasarišką orą. 
Suėjo ten apsigyvenusius Cle-
velandiečius, apie kuriuos pla
čiau bus paminėta kitame nu
meryje. 

BAIGĖ MOKYKLAS 
Šį mėnesį baigė mokslus ke

liolika vietos lietuvių jaunuo
lių, ypatingai high schools. 

Gaila, kad visų jų vardus su
rinkti nėra galimybės. 

Lakewoode sausio 20 dieną 
baigė High School mokslą jau
nas lietuvis Jurgis Čiurlionis. 
Šioje pačioje mokykloje mokosi 
dar dvi lietuvaitės — Barbora 

ir Liucilė žiūriūtės, Felikso J. 
žiūrio dukros. 

Daugiau šitoje mokykloje lie
tuvių nebuvo girdėti. Išviso nė
ra žinoma, ar Lakewoode dar 
gyvena daugiau lietuvių, kaip 
tik čiurlioniai ir žiūriai. Jei 
kas žinotų, kad dar ten lietu
vių yra, šie labai mielai norėtų 

susipažinti. 
Case School chemijos skyrių 

baigė lietuvaitė Lait, vienati
nė mergina tarp arti 200 stu
dentų toje aukštojo mokykloje. 
Ji yra duktė d-ro Lait (Matu
laičio). 

SUSIPAŽINIMO SU Dft. 
DIRMEIKIŲ POPIETIS 

Pereitą sekmadienį pas P. J. 
žiūrius, Avon Lake, buvo susi
rinkęs namažas būrys Cleve-
landiečių, P. J. žiūriu pakvies
tų susipažinti su ką tik iš 
Prancūzijos atvykusiu dr. Dir
meikių. Daly vavo Smetonai, 
Nasvyčiai, Vilčinskai ir J. Vii- AUKOJO DRABUŽIŲ BALFui 
činskienė, Miščikai, Praškevi-, J BALFo 68-o skyriaus būs-
čiai, A. ir B. Andriuškiūtės, F. j t,nę (Dirvos redakcijoje^ po 
J. žiūrys, E. Yčaitė, ir naujųjų j įį °šums£įĮ ĮS^E. ^th^St.] 
clevelandiečių keletas: Pusko-j įr y Bružas 728 E. 128th St. 
riūtė, Sakalai, Rastenis, žino-j BALFo skyriaus valdyba iš-
ma, ir pats Dirmeikis, su ku -į siuntė tuos drabužius į centrą, 
riuo susipažinti ar seni pažįsta- Ta ^roga kviečiame^ ir +kitun 
mi vėl pasimatyti ir buvo su 
sirinkę. 

šeimininkų maloniai vaišina
mi, pasikalbėdami ir padainuo-

j Nori pagražinti savo 
I namus? Šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namu Dekoravimas 

mūsų specialybė. 

Kambarių Popieriavimaa 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

skaitytojus ar jų pažįstamus 
dar karta peržiūrėti savo dra
bužių spintas — ar neras jose 
ko nors, kas tiktų tremtiniams 
Europoje. Drabužius kartonuo
se ar maišuose galima atvežt' 
į DIRVĄ. BALFo skyriaus val
dyba pasirūpins jų persiunti
mu, kur priklauso. 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADES? 
šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 

Telefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

DĖKOJA P. IR K. ŠTAUPAMS 
-DIRVOS redakcija gavo laiš

ką iš Vokietijos nuo T. Gaile-
vičienės, žinomos Lietuvos dra
mos teatro aktorės, kuri šiuo 
metu tremtyje kovoja su džio
vos liga. Ji prašo viešai pareik
šti padėką P. ir K. štaupams, 
Clevelande, kurie yra jai pa
siuntę tris siuntinius su mais
tu ir drabužiais. Ji rašo: 

"Mes pajutome, kad mūsij 
nelaimėj nesam vieni, kad yra 
jautri širdis tautiečių, kurie sa
vo rūpesčiiais ir globa palaiko 
mus ir suteikia mums jėgos, 
pasitikėjimo kovoj už bendrą 
tikslą". 

ANGLIŠKOS KALBOS 
PAMOKOS 

Pirmadienio vakare, sausio 
31 d., nuo 7 vai. vak., John Hay 
mokykloje pradedamos angliš
kos kalbos pamokos naujai at
vykusiems iš Europos. Pamo
kos bus vedamos lengvu pasi
kalbėjimo būdu. 

Mokyklos adresas: 2075 , E. 
107th Street, netoli Euclid ir 
105-tos gatvės. 

RKO KEITH'S 105TH 
THEATRE 

Šiame teatre matysit sekan
čias įdomias filmas: 

Jan. 30-Feb. 1: "Jungle Pat
rol", ir "Night Wind". 

Feb. 2-8: "Man From Colo
rado". 

DAUG TRIUKŠMO DĖL 
NIEKŲ 

Tūlas clevelandietis atsiuntė 
mums voką nuo kitam asmeniui 
adresuoto laiško ir taip rašo: 

"Kodėl jūs tautiško žmonės 
pasielgiate, kaip ' 'Bezdžionis'. 
Prisiunčiat pakvietimus į savo 
parengimus ir neuždedat gana 
ženklelių, kostiumeris turi pats 
užsimokėti už stamps. Gėda 
jums "Dirvučei"... J. P." 

Įsižiurę j us į tą apiplėšytą 
voką, sunku nuspręsti, ar ant 
jo išviso nebuvo prilipintas žen
klas. ar jis buvo blogai prili
pintas ir nukrito. Yra pašto 
užspausta "Postage due 3 c.". 
Gal tai ištikrųjų buvo siųstas 
kvietimas į sekmadienį rengia
mą paminėjimą. Jį siuntė, tarp 
kita ko, ne DIRVA, o vienas 
ar du iš rengimo komiteto na
rių. .Per daugeli galėjo atsi
tikti ir be ženklo ar su blogai 
prilipintu ženklu išsiųsti. At
sitinka gi taip... DIRVA ko 
ne kasdien gauna laiškų, kur 
visai ne dėl siuntėjų blogos va
lios ženklų trūksta ir tenka pri
mokėti, o triukšmo dėl to ne
keliame, kaip tas J. P. 'dėl sve
timų trijų centų... 

Ta proga tas "advokatas" 
dar prideda iškarpą iš KELEI
VIO apie "srovių geografiją". 
Taip pat tuščios pastangos. 
DIRVA gauna KELEIVĮ ir ma
to jame kai kada pasitaikančius 
"palojimus". Bet juk yra la
bai senai pasakyta, kas loja, 
paloja ir nustoja... Ko jau
dintis ? 

Taip rašo tremtiniai... 
"Su ašaromis akyse gavome 

mes Jūsų dovanas atsiųstas per 
BALFą. Dėkojame iš širdies 
gilumos- visiems aukotojams..." 

Taip rašo tremtiniai. Remki-
te BALFo vajų, kad jis galė
tų šelpti vargan patekusius 
tremtinius. 

Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc. 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y. 

IEŠKO 
ZALOGIENĖS-SIMAITYTĖS 

Pranas Jaras, gimęs 1922 m. 
Skaisgirio miestely, Šiaulių ap., 
dabar gyvenąs 
Burgweg 1, Studentenhostel 

Hannover-Herrenhausen, 
Germany, 

ieško savo tetos Zalogienės-ši-
maitytės, gimusios Ramoškių 
k., Šiaulių ap., ir jos sūnaus 
Antano Zalogos, baigusio Kau
no Jėzuitų gimnaziją, paskuti
niu metu gyvenusio pas savo 
tetą Skaisgiryje ir apie 1933 
m. išemigravusio į USA. Taip 
pat ieško ir Antano Zalogos se
serų. žinantieji apie šiuos as
menis prašomi pranešti Pranui 
Jarui čia nurodytu adresu. 

48 MILIJONAI LAIŠKŲ PER 
TRIS SAVAITES VIEN Iš 
CLEVELANDO 

C 1 e velando paštas praneša, 
kad prieš šias Kalėdas nuo 
gruodžio pradžios iš Clovelando 
buvo išleista 48 milijonai laiš
kų ir kalėdinių sveikinimų. Tai 
yra net dviem milijonais dau
giau, negu bet kuriais kitais 
metais. 

PAŠTO ŽENKLŲ PARODA 
1948 metais Amerikos paš

tas yra išleidęs 29 rūšių pašto 
ženklų, skirtų paminėti įvai
riems įvykiams ir žmonėms. 

Clevelando Filatelistų Klubas 
šį šeštadienį ir sekmadienį ren
gia šių ir kitų pašto ženklų pa
rodą. Ji rengiama Hollenden 
viešbutyje. Įėjimas neapmoka
mas. 
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SERVICE 
IMTYNĖS CENTRAL ARMO

RY VASARIO 2 
Jack Ganson rengia smarkių 

stipruolių imtynes trečiadienio 
vakare, vasario 2, Central Ar
mory, pradžia 8:15 vai. 

Svarbiausia imtikų pora bus 
pragarsėjęs Bobby Burns su 
čempionu Orville Brown. 

Prie jų bus kitų gerų imti
kų: Don Evans su Jumping Joe 
Savoldi; lndijonas Don Eagle 
su Whitey .Whittler; Wild Bill 
Zim su Frank Talaber. 

IBy Experts Who Realty Xnow How! 

TIME PAYMENTS 

WHEEL ALIGNING 
ON ALL CARS 

YEAGER 
RAYBESTOS 

6615 CARNEGIE AVE. 
Phone ENdicott 9182 

sncnims SINCi 19JO 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

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

Dabar jau laikas nariams 
ir įsigyti naujas 1949 metų 
korteles. 6835 Superior ave. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

S E E  

Z I N N E R ' S  
in our Nęw 

Beautiful 
FLORAL SHOPPE 

for your 

You will love our im
ported figurines . . . 
Hand wrought Decor
ative Brassware . . . 
and the most irresist-
able Lamps in Copper, 
Brass and Pottery! 

Z I N N E R ' S  
Kinsman at Lee 

LO 5500 

Convenient off street parking 
in the rear 

Reserve District N<f. 4 State No. 168X 

REPORT OF CONDITION OF 

Yhe Central Bank Company 
of Lorain, Ohio 

at the close of business December 31, 1948, a State bank
ing institution organized and operated under the bank
ing laws of this State and a member of the 'Federal Re
serve System. Published in accordance with a call made 
by the State Banking Authorities and by the Federal 
Reserve Bank of this District.1 

.  •  V  •  :  ,  A S S E T S  
Cašh. balances with other banks, including reserve 

balance, and ca?h Items in process of collection $3,036,289.12 
United States Government obligation, direct 

and guaranteed 2,174,462.65 
Obligations of States and political subdivisions.... 411,683,39 
Other bonds, notes, and debentures 5,013.00 
Corporate stocks (including $7,500.00 stock of 

Federal Reserve bank) V 7,500.00 
Loans and discounts t 3,293,994.79 
Bank premises owned $26.000.00, furniture 

and fixtures $18,000.00 44,000.00 
Other assets ... 4,457.42 

TOTAL ASSETS $6,977,400.37 

L I A B I L I T I E S  
Demand deposits of individuals, partnerships, 

and corporations '. ,.... $1,714,435.49 
Time deposits of individuals, partnerships, 

and corporations 4,267,750.79 
Deposits of United States Government 

(including postal savings) 52,78^63 
Deposits of States and political subdivisions 532,418.73 
Oth er deposits (certified and officers' checks, etc.) 

TOTAL DEPOSITS 
Other liabilities 

56,673.86 

$6,623,968.50 
$ 52,204.77 

TOTAL LIABILITIES (not including 
subordinated obligations stown below) $6,676,173.27 

C A P I T A L  A C C O U N T S  
Capital* r. $ 100,000.00 
Surplus 190,000.00 
Undivided profits 11,227.10 

TOTAL CAPITAL ACCOUNTS $ 301,227.10 

TOTAL LIABILITIES AND 
CAPITAL ACCOUNTS , $6,977,400.37 

*This bank's capital consists of: 
Common stock with total par valtie of $ 100,000.00 

M E M O R A N D A  
" Assets pledged or assigned to secure liabilities 

and for other purposes $, 808,569.00 
Hypothecated or assigned deposits under 

section 710-180, General Code 238,519.10 
I, H. G. Pyle, Vice President and Secretary of the above-named 
bank, hereby certify that the above statement is true to the 
best of ray knowledge and belief. 

DIRECTORS, 
H. G. PYLfc 

' E. G. COOPSĖ 
J. D. SMITH 
W. C. McCONNELL • 

State of Ohio, County of Lorain 
Sworn to and subscribed before me this 6th day of January, 1949. 

EVELYN' SCOTT, Notary Public. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 I 

WM. DE8BS PAINTING CO. j 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue x Cleveland 3, Ohio I 
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I I. J. S AMAS - JEWELER i 

Namų Savininkams 
Maudynės ir Skalbyklos 

Toiletai 
Skalbimui kubilai 

Virtuvei Sinkos Radiatoriai 
paipos ir reikmenus 

5525 Woodland Ave. sl4 

JACK'S POULTRY & EGGS 
995 East 105th Street 

WEEK-END SPECIALS 

Young ducklings 45c. lb. 
Stewers 35c lb. 
Fryers 45c.. lb 
Roasting chicken 48c. lb. 

STRICTLY FRESH EGGS 
from farm to you - grade A 3 dost. $1.75 

; < ! . 
= Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

5 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre j 

1 

JOE LUC3J!C:S 
DIRBA NAUJUS RAKANDUS 

pagal užsakymą, 
senus ir sulūžusius 

perdirba ir atnaujina. 

Turi 35 metų prityrimą! 

3225 E. 14Oth STREET 
Tel. SK. 6861. (6) 

I i 1 

JONAS G. 

P O L T E R  
L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Cfome in and meet your old friend 
Bill Green, now tending bar 

«,*S CASIS 
Wade Park at 71st Street 

BEST FOOD IN TOWN 

Air Conditioned Service 

llfillHMf 

DIDELIS PUSMETINIS 

IŠPARDAVIMAS 
Vyrams, Vaikinams ir Berniukams 
Visoki žiemai reikalingi dėvėjimui rūbai, 

baltiniai ir šiaip reikmenys — 
nupigntomis kainomis 

• PYKAI! Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu. • 
čia Iškeisime Jusų Stamp Books. 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Avenue 

= Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

riiiiiiiiiiiimiUHiHininiiiitiiiiHiiiiiitiniiinimiiiiiHiiiiiiiiiiniumiiiiiiiimiiiiiiiu^ 
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f P J KERSIS j 
5 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio f 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. į 

5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- S 
S kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- S 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. S 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 
s garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.. § 

"-HMiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiitt1 
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Wilkelis Funeral Home 
I PILNAS LAIDOTUVIU I 
f PATARNAVIMAS ' ] 
i —HAMMOND VARGONAI PES ŠERMENIS—' 1 

E 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 5 
rmmiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiimimiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitn 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai {rengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

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