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Krupavičius ir Sidzikau 
skas jau čia 

Vyriausio Lietuvos išlaisvi
nimo Komiteto ir jo Vykdomo
sios Tarybos atstovai —- M. 
Krupavičius ir V. Sidzikauskas 
pereitos savaitės gale atvyko 
iš Europos į Ameriką, aplan
kyti Amerikos lietuvių visuo
menės. 

Iš New YorkoJI# tuojfcw nu
vyko į Washingtoną, kur ma
tėsi su Lietuvos pasiuntiniu 
min. P. Žadeikių ir su nuvy-
lflflsiais į ten Amerikos Lietu
vių Tarybos prezidiumo na
riais. 

Sekmadieni, sausio 30 dieną, 
svečiai dalyvavo Baltimore je 
Lietuvių Draugijų Tarybos su
rengtame susirinkime ir pir
mą kartą prakalbėjo į Ameri
kos lietuvių platesnį būrį. šia
me susirinkime šalia svečių dar 
kalbėjo ALT ižd. M. Vaidyla 
ir SLA pirmininkas W. F. Lau
kaitis. Ta proga Baltimorie-
Čiąi suaukojo 300 dolerių Lie
tuvos bylos vedimo reikalams. 

Iš Baltimorės svečiai vėl 
grįžo į Washingtoną, kur tęsė 
pasitarimus su ALT Vykdo
muoju Komitetu ir turėjo ki
tų pasimatymų. Šios savaitės 
gale svečių dar laukia New 
Yorke, o nuo sekmadienio jau 
prasidės svečių lankymasis po 
kolonijas pagal jiems jau iš 
anksto paruoštą tvarkraštį. 

NY TIMES pasikalbėji-
mas su M. Krupavičium 

. N Y TIMES įdėjo trumpą pa
sikalbėjimą su M. Krupavi
čium, ką tik jam išlipus iš lėk
tuvo. Nurodyta, kad jis yra 
pirmininkas Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto, jun
giančio visas lietuvių politines 
grupes tremtyje. 

Pasikalbėjimas, matomai, at
liktas skubotai ir laikraščio at
stovui, matomai, labiausiai kri
to į dėmesį, kad M. Krupavi
čius yra dvasiškis. Todėl ir 
pasikalbėjimo atpasa k o j i m e 
vyraujančią vietą užima M. 
Krupavičiaus pareiškimas apie 
kunigų naikinimą Letuvoje. Po 
platesnio išdėstymo, kad iš 
1,600 kunigų Lietuvoje belikę 
700, pasikalbėjimo atpasakoji
me tik trumpai pastebima, kad 
be to dar ir kitų žmonių iš 
Lietuvos esą išvežta... .200,000 
vien 1948 metais. 

Iš pasikalbėjimo nematyti 
kad M. Krupavičius atvyko ne 
vienas. 

BALFo direktorių 
posėdis 

šį šeštadienį, vasario 5 d., 
New Yorke šaukiamas BALFo 
direktorių posėdis. Direkto
riams būsią patiekta apsvars
tyti svarbių klausimų. Spėja
ma, kad ir ALT Vykdomojo 
Komiteto nariai, kurių tarpe 
vienas — A. Olis — yra taip 
pat ir BALFo vicepirmininkas, 
taip pat turės pasitarimą su 
BALFo valdyba arba ir iii vi
gais direktoriais. 

Tikrai nuostabus 
pareiškimas 

Yiename laikraštyje jau bu
vo pareikštas nusistebėjimas 
W. F. Laukaičio pareiškimu L. 
G. Konsulato atstovui, kuria 

• me W. F. Laukaitis pareiškė, 
kad ,jokia lietuvių organizacija 
nesikreipė į jį, kaip Marylando 
DP įkurdinimo komiteto pirmi
ninką, todėl tas komitetas yra 
parsikvietęs daugiausia ukrai
niečių ir kitokių. 

Ir daugiau tokių nusistebė
jimų girdėti. Ištikrųjų, W. F 
Laukaitis pats yra bene di
džiausios Amerikos lietuvių or
ganizacijos — §LĄ pkmijain-
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Svarbus Aehesono žodis 
Valstybės Sekretorius Dean 

Acheson, sąryšyje su Stalino 
pasiūlymais (žr. žemiau, "še
šios dienos pasaulio politikoje", 
sausio 31) pirmą kartą turėjo 
progos parodyti dabartinius 
Amerikos nusistatymus pasau
lio politikos reikaluose. 

Jis tarp ko kita pasakė: 

"Amerikos Jungtinių Valsty
bių ir šimtų milijonų kitų žmo
nių visame pasaulyje taikos 
siekimas yra toks pamatinis 
reikalas, kuris negali būti įpai
niotas ar pavartotas jokiuose 

tarptautines politikos manev
ruose. 

"Amerikos Jungtinės Valsty
bes jo šitaip nepavartos." 

Dėl Stalino negalėjimo ke
liauti per orą ar vandenį, Ache-
sonas sako, kad norint galima 
ir kitais būdais susižinoti ir 
vesti pasitarimus, nes galima 
gi naudotis visais diplomati
niais susižinojimo keliais. 

Apie nusiginklavimą Ache-
sonas sako, kad visos pastan
gos prie to prieiti kaip tik la
biausiai ir trukdomos iš sovie
tų pusės. Ir Berlyno reikale 
visos pastangos sugriuvo dėl 
sovietų užsispyrimo. 

Š E Š I O S  D I E N O S  

pasaulio politikoje 

SAUSIO 28 
D. Acheson pareiške, kad jis 

nemano keisti Amerikos užsie
nių politikos, kurią vedė jo 
pirmatakas Marshall. 

• 

Anglijos užsienių reikalų mi-
nisteris Bevinas turėjo aiškin
tis parlamente dėl savo politi
kos Palestinos reikaluose. Win
ston Churchillis jį smarkiai 
kritikavo. 

Po diskusijų Bevinas gavo 
pritarimą 283 balsais prieš 
193. Tai pirmas atsitikimas, 
kad Bevinas gavo tik tiek bal
sų. Dalis jo paties partijos at
stovų jo neparėme. 

% 

Vokiečių denacifikacijos tei
smas išteisino von Papen, ku
ris buvo Vokietijos kancleriu 
prieš Hitlerį, vice kancleriu 
prie Hitlerio, paskui buvo įvai
riuose kraštuose Hitlerio pa
siuntiniu. Apie jį buvo kalba
ma, kad jis nėra nacis, bet gud
rus ir ištikimas tarnautojas, 
kurį Hitleris siuntinėdavo, kur 
tik būdavo koki labai painūs 
reikalai. 

SAUSIO 29 
Kinijos komunistai pareika

lavo, kad nacionalistų valdžia 
prieš taikos derybas parodytų 
savo "gerą valią", tai yra... 
suimtų čiang Kai-Šeką ir ki
tus "karo nusikaltėlius"... 

Tame "karo nusikaltėlių" są
raše, berods, buva įrašytas ir 

Tame "karo nutikaltėlių" są-
kuris stojo vietoj čiang-Kai-
Šeko. Tai jis turėtų pats save 
suimti... 

Visai panašiai, kaip ir prieš 
Lietuvos užėmimą... 

žydų karo paliaubų derybos 
su egiptiečiais Rhodos saloje 
gręsia nutrūkti. 

• 

Vakarų Europos penkios vai 
stybės — Anglija, Prancūzija, 
Belgija, Olandija ir Luxembur-
gas' — nutarė įsteigti nuolati 
nę "Europos Tarybą", kurią 
sudarytų ministerial ir parla
mentų atstovai. Ministerial su 
sirinks pasitarti neviešuose po-

kas, be to, regis taip pat ir 
pirmininkas ar narys SLA 
tremtinių įkurdinimo komite
to. Kodėl jis pats į save ne
sikreipė ? Arba kolei nepata-
re tir. Vinikui, kwl lyreiptųai? 
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sėdžiuose, o parlamentų atsto
vai, kurių susirinkimas turės 
tik patariamosios galios, posė
džiaus viešai. Parlamentų at
stovai bus renkami tokia tvar
ka, kokią nusistatys kiekviena 
valstybė sau atskirai. ^Nerei
kalaujama, kad visos parla
mento partijos proporcingai bū
tų atstovaujamos. Taigi komu
nistai iš tų kraštų galės ir ne
turėti atstovų, nes jie neturi 
parlamentuose daugumos. 

Į tą Europos Tarybą bus 
kviečiamos prisidėti ir kitos 
valstybės. Tai būtų rimta pra
džia Europos Federacijai arba 
Euro pos Jungtinėms Valsty
bėms. 

• 

Anglija, Prancūzija, Belgija, 
Olandija ir Luxemburgas nu
tarė pripažinti Izraelio valsty
bę de facto. Bevinas pareiškė, 
kad ir Britų dominijos jau yra 
pasiruošusios tą patį padaryti, 
curios dar nepadariusios. 

žydai gali džiaugtis, kad jų 
valstybės pripažinimas greit 
plečiasi. Jie tikisi, kad dabar 
jau greit jų valstybe bus pri
imta ir į UN. 

• 

Sovietų karins valdžia Ber
lyne prašo amerikiečius pralei
sti į Barlyną du didelius trans
portus iš Vakarų Vokietijos— 
daugiausiai buvusias vokiečių 
fabrikų dalis, kurias rusai su
sikrovė, kaip karo nuostolių at
lyginimą. Amerikiečiai nesu
t i n k a  a t i d a r y t i  k e l i o  t i e m s  
traukiniams, kol rusai laiko už
blokavę Berlyną. 

» 

SAUSIO 30 
Sovietai reikalauja ii Norve

gijos valdžios, kad ji pasiaiš
kintų, kaip ji žiūri \ Šiaurės 
Atlanto gynimosi sutartį, ku
rią rengia Amerika «su kitomis 
valstybėmis. Sovietai priminė 
Norvegams, kad ta sutartis yra 
pasirengimas, nukreiptas prieš 
sovietus. Taip pat priminė Nor
vegijai, kad ji turi bendrą sie
ną su sovietais... 

Graikijos komunistai suki
lėliai užpuolė vieną amerikie 
čių vedamą ūkio mokyklą ir 
pagrobė 36 mokinius ir 3 dar
bininkas. 

Kinų komunistai neskiria de
legacijas taikos daryboms, kol 

Stalinas bijo oro ir vandens 
IŠTIKRŲJŲ BIJO IŠLYSTI IŠ UŽ GELE

ŽINĖS UŽDANGOS 
Trumanas daugiau nebevažiuos aplink pasaulį, 

kad pamatytų Staliną 
Stalinas, atsakydamas į In

ternational News Service at
stovo Kingsbury Smith pa
klausimą, telegrafavo į Pary
žių, kad jis negali atvykti į 
Washingtoną p a s i m a tyti su 
Trumanu, kadangi... gydyto
jai draudžia jam leistis į toli
mesnes keliones, ypatinga/ į 
keliones oru ar vandeniu. • 

Bet jis sako, kad mielai pa
simatytų su Truman, jeigu tas 
sutiktų nukeliauti Ą Maskvą, 
Leningradą, Kaliningradą (taip 
dabar rusai pavadino Karaliau
čiaus miestą), Odesą arba Jal
tą: Na, pagaliau, jis dar su
tiktų atvykti kur nors ir į Len
kiją ar Čekoslovakiją, bet ne 
toliau. 

žodžiu sakant, iš anapus ge

ležinės uždangos, kur mažiau 
gali pasiekti čekistų apsauga, 
Stalinas nedrįsta nei kojos iš
kelti. 

šituo savo atsakymu Stali
nas prisipažįsta, kad jo sveika
ta prasta. Bet baimė išlysti iš 
užu savo uždangos yra ne dėl 
sveikatos. Jeigu dar jis gali 
keliauti į Odesą, arba j Čeko
slovakiją, tai nedidelis skirtu
mas būtų pavažiuoti ir, pavyz
džiui, ligi Šveicarijos, kur yra 
labai sveikas oras ir geros vie
tos ta pačia proga sveikatai pa
taisyti. 

Valstybės Sekretorius Ache-
sonas pareiškė, kad Amerikos 
prezidentas nebelėks ketvirtą 
kartą aplink pasaulį Stalino pa
sižiūrėti. 

KRAVČENKO BY
LA SU KOMUNIS
TAIS PARYŽIUJE 
(DIRVOS koresp. Paryžiuje) 

Jau geras laiko gabalas, kai 
Viktoras Kravčenko pabėgo iš 
Stalino "globos" ir visam pa
sauliui paskelbė apie baisybes 
"raudonajame rojuje". Jo kny
ga "Aš pasirinkau laisvę" su
silaukė be galo didelio pasise
kimo ir šiandien jau yra išver
sta net į 22 kalbas. Visame pa
saulyje jo knuga buvo gaudo
ma kaip didžiausia sensacija, 
o jos aptorius uždirbo ne tik 
milijonus, bet susilaukė daug 
draugų ir, aišku, priešų. Kas 
— jei ne komunistai, Maskvos 
užsiundyti, pradėjo visaip jį 
šmeižti ir purvais drabstyti. 

Pirmieji Stalino baisių dar
bų ginti išėjo Prancūcijos ko
munistai. Jie savo laikraštyje 
"Les Lettres Francaise" pa-

nėra suimtas Čiang Kai-šekas karų valstybėms, jog Norve-į skelbė neva amerikiečio Sim 
i r  k i t i  " k a r o  k r i m i n a l i s t a i " .  g i j a  y r a  p a s i r u o š u s  p r i i m t i  p a - j  T h o m a s  s t r a i p s n į ,  k u r i a m e  

kvietimą prisijungti prie šiau- prancūzai komunistai Kravčen 
SAUSIO 31 

Stalinas vii prabilo. Ameri
kos spaudos atstovui jis pa-
reikė, kad jis nieko neturėtų 
prieš pasimatymą su Trumanu 
abiem priimtinoj vietoj, ir su
daryti bendrą pareiškimą, kad 
abu kraštai nesirengia kits ki
tą pulti. Tartųsi ir apie nusi
ginklavimą. 

Jis taip pat pasisakė,' kad 
neturįs nieko prieš Berlyno 
blokados nuėmimą, jeigu ir iš 
Vakariečių pusės bus atidary
tas sovietams laisvas susisieki
mas, be to, jeigu Vakariečiai 
atsisakys nuo sumanymo steig
ti Vakarų Vokietijos vyriausy
bę ir sutiks susirinkti vėl ben-
dron ministerių konferencijon 
tartis išviso dėl Vokietijos. 

Apie Berlyno pinigų klausi
mą Stalinas nieko nepaminėjo, 
o tas ir yra svarbiausias daly
kas, dėl kurio ta visa istorija 
prasidėjo. 

rės Atlanto Gynimosi sutarties, ko išvadina silpnapročiu, gir-
• tuokliu, žemos moralės žmo-

. Stalino "taikos pasiūlymai" I gum, gyvenančiu, net su trimis 
nesusilaukė didelio susidomėji- j žmonomis, parsidavusiu ameri-
mo. Visi jo žodžius priėmė su kiečių saugumui. 

Skandinavijos valstybės ne
gali tarp savęs susitarti dėl 
"Neutralios apsigynimo sąjun
gos". 

Tos trys valstybės — Švedi
ja, Norvegija ir Danija — da
bar tiesioginės sovietų kaimy
nės, nedrįsta prisidėti prie 
šiaurės Atlanto Gynimosi su
tarties, kadangi rusai joms 
grasina: prisidėsite prie tos 
sutarties, tai reiškia, prisidėsi
te prie mūsų priešų. 

Todėl ypač Švedija spyrėsi, 
kad būtų sudaryta tik tarp sa
vęs gynimosi sąjunga, kuri bū
tų neutrali — nei su sovietais, 
nei su kitais... Bet svarsty
dami pripažino, kad vis vien 
reikia ginklų ir kitų dalykų, 
kurių reiks gauti arba iš vie
nos, arba iš kitos pusės. Tai
gi neutraliems išsilaikyti taus 
negalima. 
VASARIO 1 

Amerika paskelbė visišką di
plomatinį pripažinimą Izraelio 
ir Transjordanijos valstybėms. 

• 
Norvegijos vyriausybe, ne

žiūrėdama sovietų grasinančio 
paklausimo, į kurį nieko dar 
neatsakė, nutarė prasyti parla
mentą, kad leistų prsuassti V#-

nepasitikėjimu. Pagaliau, visi 
mato juose seną giesmelę... 

Vokiečių politikai lyg visai 
nepastebėjo Stalino pareiškimo. 
Jie kaip tik kreipėsi į Vakarų 
valdžias, kad jos Berlyną įskai
tytų į Vakarų Vokietiją, kaip 
dvyliktą valstybėlę. Mat, Va
karų Vokietija numatoma susi-
dėsianti iš 11 valatybelių-pro-
vincijų. 

• 

Kinijoje susidarė nauja pai
niava. Nacionalistų valdžia nu
siuntė vieną savo atstovą da
ryti sutarties su... Sovietais, 
pagal kurią šiaurės-vakarų Ki
nijos dalis turėtų atsidurti tie
sioginėje sovietų įtakoje. 

Ta pati valdžia atsisakS su
imti "karo kriminalistus", to
dėl taikos derybos su kiniškais 
komunistais dar neprasideda. 

Pagaliau, keturios pieti n ė s 
Kinijos provincijos organizuo
jasi toliau kovoti su komunis
tais, net jeigu valdžia ir susi
taikytų ... 

Kinijos politika painesnė net, 
negu kiniškas raštas... 

VASARIO 2 
Norvegijos valdžia atsakė 

sovietams į jų "paklausimą", 
kad ji pageidauja prisijungti 
prie šiaurės Atlanto Gynimosi 
Sąjungos, būdama įsitikinusi, 
kad ji nesirengia nieko užpul
ti, ir kad su tuo nėra surištų 
jokių reikalavimų įsteigti Nor
vegijoje svetimas karine# fee
zes. 

Ir Wasliingtone Valstybes 
Departamentas pareiškė, kad 
šioje sąjungoje nenumatoma 
steigti Norvegijoje ar kitose 
šalyse svetimas karines bazes. 

• 
Kinijoje komunistai nori taip 

susitvarkyti, kad "taikos su
tartys" būtų sudarytos su at
skirų miestų "gyventojų atsto-

Ir knygą "Aš pasirinkau lai
svę" ne jis parašęs... Girdi, 
ją parašė amerikiečiai, o Krav
čenko savo vardą davęs... 

Už visus tuos šmeižtus Krav
čenko padavė minėtą laikraš
tį į teismą. Ilgai laukta byla 
šiomis dienomis Paryžiuje jau 
prasidėjo, sukėlusi didelį susi
domėjimą ir net sensaciją. 

Teismas eina 
Ilgai buvo galvojama, kad 

Kravčenko į Paryžių neatvyks 
ir byla bus atidėta, šiaip ar 
taip — byla turės parodyti, 
kad Kravčenko rašė tiesą apie 
sovietus, o šiuo metu, kai pa
saulis iš proto kraustosi dėl 
taikos, ne visi nori "teptis ran
kų" ... 

Bet byla prasidėjo ir teismo 
salėje pasirodė pats garsusis 
knygos autorius. Kravčenko 
daro labai kultūringo ir ele
gantiško žmogaus įspūdį. Ap
sivilkęs labai gerai sukirptais 
rūbais, manieros ir laikysena 
— pavyzdinga. Net stebėtis 
reikia. Iš kitos pusės, aišku, 
kodėl jis pasirinko geriau lais
vę, negu vergavimą Kaukazo 
budeliui. 

Atvykęs į teismą, jis pir
miausiai sumokėjo 2 milijonus 
frankų išlaidoms padengti.., 
jei pralaimės. Jei laimės, pir 
nigus atgaus ir tuos 2 milijo
nus sumokės Prancūcijos ko
munistai. (Nukelta I 7 psl.) 

VIŠINSKJUI GALVOJ 
SUIRO TVARKA 

Kai kas manė, kad Višinskis 
gali viso pasaulio diplomatus 
iš proto išvaryti, o dabar štai 
ateina žinia, kad jis pats susir
go nuo "visiško nervų pakriki
mo". 

šiuo metu jis esąs laikomas 
Čekoslovakijoje, Karlsbade, so-

vais". Tuo būdu jie mano pa-j vietų armijos ligoninėje. Prie 
laipsniui užimti visą Kiniją t>e|j0 nieko neprileidžia. Sako, kad 
taikos derybų su Kinijos vy- jjs nebegali sutvarkyti savo 
riausybe. minčių. 

ŠIOJE ŠALYJE 
DARBO {STATYMO projek-

tą jau svarsto Kongresas. Val
džios pasiūlymas par u o št a s 
drauge su unijų atstovais. 

Numatyta panaikinti vadina
ma "injunction" teisė, kuria 
prezidentas galėjo įsakyti ati
dėti streiką iki 80 dienų, šita 
praeidento teisė galėjo būti pa
vartota sustabdyti streikams 
tokiose vietose, kur dėl strei
ko turėtų nukentėti visuomenė. 

Numato leisti, kad darbinin
kai būtinai turėtų būti tam 
tikros unijos nariai, ar jie to 
nori, ar ne. Naujame projek
te nėra reikalavimo kandida
tams į unijų viršininkus duoti 
priesaiką, kad nepriklauso ko
munistinei ar panašiai organi
zacijai. 

Yra- numatyta ir streikų su
varžymų. "N e p a t eisinamais" 
laikomi vadinami "simpatijos" 
streikai (tikslu tik paremti ki
toje įmonėje streikuojančius); 
toliau — streikai tikslu priver
sti darbdavius derėtis su uni
ja, jeigu darbdavys pagal įsta
tymą turi derėtis ne su ta, o 
su kita unija; pagaliau—strei
kai be iš anksto pranešimo apie 
sutarties nebeatnaujinimą. 

Spėja, kad Kongrese į pro
jektą bus įnešta nemaža pa
taisymų. 

KOMUNISTŲ BYLA New 
Yorke eina jau antra savaitė. 
Joje teisiami 11 iš tų 12 ko
munistų, kurie buvo suimti per
eitą vasarą. Svarbiausias kal
tinamasis — komunistų parti
jos pirmininkas Foster — ser
ga, todėl jo byla išskirta. 

Ligi šiol kaltinamųjų advo
katai kelia priekabes prie teis
mo sąstato. Jie kaltina teisė
jus, kad jie bus šališki, priki
ša, kad prisiekusieji sprendėjai 
(jury) parinkti tik iš turtin
gesnių sluoksnių ir jų tarpe 
nėra nei negrų nei žydų. 

Teismas beveik visus prie
kaištus atrado nepamatuotus. 
Ištikrųjų, atrodo, kaltinamųjų 
advokatai tik tada būtų paten
kinti, jeigu teisėjų ir sprendė
jų dauguma būtų komunistai 
arba bent žydai ar negrai. 

Teismo pirmininkas paskel
bė, kad jam į namus buvo at
siųsta grasinančių laiškų. 

Teismas vyksta pagal Ame
rikoje priimtą tvarką. O iš
tikrųjų būtų teisinga komunis
tams pritaikyti tokią teismo 
tvarką, kokia vartojama jų 
garbinamame krašte... Tada N 
teismas būtų jatt aenai baig
tas 

REPUBLIKONŲ PARTIJOJ 
įvyko labai karštas susirėmi
mas dėl vadovybės, kurį vte 
dėlto laimėjo dabartinis pirmi
ninkas Scott, pereitais metais' 
Dewey pasiūlytas ir visų tada 
vienbalsiai išrinktas. 

Dabar Scott tik-tik išsilailtil 
pirmininko vietoje. Gavo 54 
balsus prieš 50. 

Ginčai partijoje eina ir dėl 
programos. Senesnieji republi-
konai prikiša "jaunimui", kad 
jie su savo "ir mes" politika 
prakišo rinkimus. "Ir mes" 
politika jie vadina Demokratų 
programos pamėgdžiojimą. Sa
ko, reikėjo eiti į rinkimus su 
savo aiškia programa, tada bi|-
tų kitaip buvę. 3 
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D I R V A  

PENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

PAVOJINGI ANGLIAKASYK-
LOSE GAISRAI 

V a k arinėje Pennsylvania oje, 
Pittsburgho apylinkėse, minkš
tos anglies požeminiuose urvuo
se dega apie 80 "pragarų", ku-s 

rių užgesinimui nėra rimtų ga
limybių. Penki iš tų gaisrų yra 
tokie rimti, kad pradėta rūpin
tis jų užgesinimui. Tačiau vis
kas priklauso nuo to, kur bus 
gauta reikalingi pinigai. 

Penkių kasyklų gaisrai, kurie 
pasidarė kenksmingi, yra ribo
se miestelių Latrobe, Mones-
sen, West Wilmerding, Green 
Valley ir Carnot. 

Požeminiai gaisrai artėja ar
ba jau dega po pačiais tais 
miesteliais, sunaikino eilę gy
venamų namų ir kitų pastaįų. 

Kasyklų gaisrų yra ir kie
tos anglies srityse, pav. 20,000 
gyventojų miestas Mt. Carmel 
stovi ant lukšto, po kuriuo de
ga "pragaras". Tam miestui 
gręsia sugriuvimas. 

Nuo šių gaisrų susidaro du
jos, kurios yra kenksmingos 
žmonių gyvastims. 

Čia paminėtuose miesteliuo 
se gyvena ir kasyklose dirba 
daug lietuvių. 

Kai kurių kasyklų gaisrus 
stengiasi užgesinti patys tų 
kasyklų savininkai, jeigu gali 
dar iš jų anglį kasti. Tačiau 
kiti gaisrai dega per daug me
tų užleistose kasyklose, ir jų 
gesinimo darbas gula ant pe
čių valstijos ir federalės val
džios. 

Kongresas yra paskyręs pi
nigų padengimui dviejų treč
dalių kasyklų gaisrų gesinimo 
darbams, bet dabartiniu metu 
tie pinigai naudojami gesini
mui tik dviejų kasyklų gaisrų. 

Detroit, Mich*, Naujienoš 

ARKLIŲ LENKTYNES « 
VETERANŲ VARDU 3 

Pennsvlvanijoje iki šiol bu
vo uždrausta arklių lenktynės, 
kaip gemblerystė, išnaudojan
ti žmones. Tačiau, tariantis 
mokėti šios valstijos vetera
nams bonus, kurių suma sie
kia $500,000,000, arklių gemb-
lerystės rėmėjai prikergė prie 
veteranų bonų biliaus arklių 
lenktynių legalizavimą, įrodi
nėdami, jog lenktynės duos 
valstijai taksų apie 10 milijo
nų dolerių metuose. Gemble-
riai, betgi, iš arklių lenktynių 
kas met pelnys šimtus, milijo
nų dolerių. . 

šių metų lapkričio mėnesį vi
suotinu balsavimu bus išspręs
ta, ar mokėti veteranams bo
nus, ar ne. Jeigu bus nutarta 
bonus mokėti, su tuo valstijai 
bus primesta arklių lenktynių 
gemblerystė. 

PHILADELPHIA 
Philadelphietis K, Vidikaus 

kas, kaip žinoma, plačiai ben 
dradarbiauja lenkiškuose laik
raščiuose, pranešdamas jiems 
žinių iš lietuvių gyvenimo. 

Jo rūpesčiu visoje eilėje len
kiškų dienraščių ir savaitraš
čių yra paminėta prezidento A. 
Smetonos mirties 5 metų su
kaktis, vyskupo Brizgio apsi
lankymas Amerikoje, M. Kru
pavičiaus ir V. Sidzikausko at
vykimas ... Paprastai visi žy
mesni lietuvių gyvenimo įvy
kiai lenkų spaudoje paminimi 
daugiausiai kruopštaus kores
pondento K. Vidikausko dėka. 

Jaunimo mėnesinio žurnalo 
"The Queen's Work" paskuti
nėje laidoje yra įdėti net trys 
s k i r t i n g i  p a v e i k s  l a i  j a u n o  
smuikininko Tado Kuligovskio, 
kuris yra Onos Birėnaitės-Ku-
ligovskienės sūnus. Plačiame 
straipsnyje apie smuikininką 
tarp ko kita yra pažymėta, kad 
viešint Philadelphijoje prezi
dentui A. Smetonai, jis smui
kavo prezidentui pagerbti su
rengtame priėmime. 

K. Vidikauskas rašo, kad T. 
Kuligovski be abejojimo sutik
tų pasmuikuoti lietuvių paren
gimuose, kaip Vasario 16-tos 
minėjimuose ar kituose, todėl 
nurodo ir jo adresą, kuriuo ga
lima su juo susižinoti: Capt. 
Teddy Kuligovski, 527 Tyson 
Ave., Philadelphia 11, Pa. 

ATŠAUKIA 
Harrisburg. — Pennsylvani-

jos legislatura pagaliau pasi
ryžo atšaukti draudimą leisti 
šios valstijos ligoninėse ir ki
tose institucijose naudoti mar
gariną. Tas 56 metų senas įs
tatymas pagaliau sulaukia ga-
1°. 

! Kadangi valstijos įstatymas 
draudžia margariną parduoti 
nuspalvotą geltonai, jis ligo
niams ir kaliniams bus duoda
mas naturalės spalvos, baltas 

NEWARK, N. J. 
PLAČIAI APRAŠĖ LIETUVIŲ 

KOLONIJĄ 
NEWARK SUNDAY NEWS 

sausio 30 dieną paskyrė beveik 
visą puslapį vietos lietuvių ko
lonijai. Plačiai aprašė, kaip 
čia lietuviai įsikūrė, kaip da
bar gyvena, kaip veikė Lietu
vos nepriklausomybės labui ir 
tt. 

Straipsnis iliustruotas dau
geliu paveikslų. Įdėta šokėjų 
pora lietuviškais tautiniais rū
bais (Ona Simmons ir J. Stu-
kas), kun. Kelmelis, Barbora 
Vaškevičienė, kaip viena iš šios 
kolonijos (Ironbound) pionie
rių, Ed. ir H. Kaminskai, jau
nosios kartos biznieriai, J. Kra-
likauskas ir bene seniausias 
šios kolonijos pionierius V. M. 
Ambrose, atvaizde parodytas 
su Lietuvos Gedimino ordenu, 

* ATVKO IR PAGERBTA 
DR. RAULINAITIENfi 

šalia paminėtų lietuvių laik
raščiuose naujai atvykusių tau
tiečių, Ernie Pyle laivu atvyko 
ir daktarė Birutė Raulinaitie-
nė su 5 metų dukrele Rūta. 
Jos atvažiavo kaipo Amerikos 
piliečio šeima, tad ir nebuvo 
sutiktos lietuvių komitetų ir 
pasiliko laikraščiuose nepami
nėtos. 

Sausio 26 d. viešnios atvyko 
į Detroitą ir čia jas sutiko jų 
senai laukiąs vyras ir tėvas 
Viktoras Raulinaitis, kuris tik 
prieš septynis mėnesius pats 
atvyko iš to paties Schwaebish 
Gmuend. O kiek čia džiaugs
mo! Mažoji Rūtelė vėl prie 
tėvelio, kurį taip labai myli. 
Po poros dienų Rūtelė, užklau
sta, ar patinka jai Amerika, 
nieko nelaukusi atsakė, "Pa
tinka". O gal grįši, Rūtele, į 
Vokietiją, vėl buvo paklausta. 
"Negrįšiu", atsakė, "čia visko 

Reiškia viena tremtinė 
kuriuo jis apdovanotas, kaip 
ten rašoma, už pasidarbavimą' yra ^ 
Lietuvos nepriklausomybės kū- j visiškai patenkinta Amerika. 
rimosi laikais Lietuvos pagal
bai. 

Straipsnyje rašoma, kad lie
tuviai čia tebepalaiko įdomias 
savo gimtojo krašto tradicijas, 
ypač vestuvių apeigose. F. V. 

VAŽIUOSIT FLOR1DON? 
apsistokit pas lietuvį 

Geo Daminaitis 
4~) N.E. -12nd Street 

Miami, Florida ^ 
Prie didžiojo U. S. 1 Kelio 

Turim kambarius nakvynei vie
nai nakčiai, arba savaitei, ar 
mėnesiui. 

Kainos visai prieinamos! 
(Jurgis Dominaitis, iš Cleve
land, Ohio) 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

8029 Manila Detroit 13, Mich. 

1949 

KALENDORIAI 

Dar galit gauti 1949 metf 
sienini kalendorių, atnau
jindami Dirvos prenume
ratą arba naujai išsirašy

dami Dirvą. 

Vienas šių Kalendorių duoda
mas dovanų tam kas prisius 
$3.00 už Dirvą. Reikia pridė
ti 10c persiuntimo kaštų. 

Pažymėk (x) ties tuo ką pasirinkai 

Amerikoniškos ūkės vaizdas 
Kalnų vaizdas 
Kalnai mėnesienoje 
Berniukas meškerioja 

iNamas gėlynuose 
Žvejai kalnų upelyje 
Motina su kudikiu prie paukščių 
Berniukas su šuniukais 
Mergaitė ir berniukas ant dvir. 
Lietuvos ūkės vaizdas 
Kražių Skerdynė 
Lietuvaitė su Vėliava 
Vytautas ir kiti Kunigaikčiai 
Šv. Juozapas ir Jėzus (naujas) 
Šv. Ona ir Šv. Marija 
Šv. Marija Gegužinė 
Šv. Teresė 
Marija su Kudikiu (naujas) 

.Panelė Šv. pasirodymas Liurde 
Šv. Antanas su kudikiu Jėzum 
Dievas laimina Šv. Šeimą 

į šv. Šeima su balandžiais 

DIRVA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3. Ohio 

DAYTON, OHIO 
MIRĖ BUVUSI DAYTONIETĖ 

Sausio 26 Chicagoj mirė J. 
Varašienė, buvusi daytonietė. 
Varašia Daytone gyveno daug 
metų. Per tą laiką jie išjudi
no SLA 105 kuopos ir TMD 8 
kuopos veikimą. Būdavo pa
ruošiama daug puikių koncer
tų, vaidinimų ir kitokių gerų 
parengimų, čia ir aukų lietu
viškiems reikalams sukeliama 
žymiai daugiau. 

Varašienė palaidota Chica-
gos Lietuvių Tautinėse kapinė
se. Daytoniečiai reiškia užuo
jautą savo senam pažįstamam 
Br. Varašiui, sūnui Albertui ir 
giminėms. J. A. Urbonas. 

PAGERBIMO VAKARIENĖ 
Sausio 29 d. pas buvusius 

tremtinius Tomą if Sofiją 
Dambrauskus buvo paruošta 
vakarienė dr. B. Raulinaitienės 
susipažinimui ir pagerbimui. 
Svečiai dalyvavo beveik visi 
tremtiniai: *patys šeimininkai 
su sunum Vincu, sesutės Viš-
kerienė ir Žemaitienė, archi
tektas Arbačiauskas, dr. Kaz
lauskas, dr. Brunza, naujoji 
viešnia dr. Raulynaitienė, jos 
vyras V. Raulinaitis ir vietiniai 
dr. Gurskaitė, dr. Sims ir jū
sų korespondentė. 

Pramogėlės metu buvo pasa
kyta gražių kalbų, kilnių lin
kėjimų. Visi linkėjo naujie
siems "piligrimams" ilgo ir ra
maus gyvenimo. M. Sims. 

AKRON, OHIO 
TIKISI 10 MILIJONŲ 

William Green, Am. Darbo 
Federacijos prezidentas, daly
vavo čia dedikacijoje Chemi
kalų Darbo Unijos naujai iš
statytų patalpų. Ta unija yra 
ADF narys. Green tarp kita 
ko pasakė, kad ADF dabar tu
ri apie 8,000,000 narių, o ne
ilgai trukus joje būsią 10 mi
lijonų narių. 

Kurių didžiųjų darbo orga-" 
nizacijų jis laukia sugrįžtant 
į Federaciją nepaminėjo. 

RADIJO KLUBO KONCERTAS 
Detroito lietuviai muzikos mė

gėjai smagiai praleido laiką 
pereitą sekmadienį Amerikos 
Lietuvių Balso radijo klubo 
koncerte ir baliuje. 

Radijo klubo pirmininkas P. 
Medonis atidarė programą su 
pasveikinimu ir perstatė vaka
ro vedėją, Helen Rauby, kuri 
po trumpos kalbos perstatė ra
dijo chorą, choro akompanistę 
Helen Dailyda ir vedėją Ralph 
Valatką. Sek€ plati ir įvairi 
programa. 

Pasibaigus koncertui. buvo 
balius abiejose svetainėse. Va
karo parengimui daug prisidė
jo: Helen Rauby, A. Rinkūnas,' 
P. čečkauskas, P. Medonis, V. 
Markuzas, G. Kavalas, A. Ki-
zis, J. Rizonas, J. Valukonis, 

Geriausias 

LIETUVIU 
Žurnalas 

KAUJIENOS 
Paveiksluotas J puslapiy 

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

LIETUVIŲ NAUJILNC: 
332 N. 6th Street Philadelphia t. P*. 
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Tačiau iš ankstesnių ADFĮF. Karp, O. Kiuberienė, M. Sa-
vadų kalbų galima numanyti, i lasevičienė, P. Bandzienė, Ca-
kad jie kalbina į ADF grįžti 
didelę United Mine Workers 
uniją ir International Machi
nists Association. 

Green jau yra 72 metų am
žiaus. 

DIDELIS PALIKIMAS 
Akrone pereitą savaitę mirė 

Frances Louise Butler, 80 m. 
amžiaus moteris, buvusi senes
niais laikais operos dainininkė. 
Ji gyveno atsiskyrus nuo žmo
nių, viename kambaryje vieš
butyje. Jos palaikus vartant 
pasirodė, kad ji paliko apie 
milijoną dolerių turto, bet ne
turėjo jokių žinomų artimų gi
minių. Atsirado tuoj tolimes
ni giminės, kurie taikosi prie 
jos turto paveldėjimo. 

Frances L. Butler paėjo iš 
Olean, N. Y., kur išvežta pa
laidoti. Ji studijavo dainavi
mo Bostono Konservatorijoje 
ir baigė muzikos ir dainavimo 
mokslą Maskvos Konservatori
joje. Ji dainavo operose apie 
50 metų atgal. Akrone gyve
no per 60 metų. * 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O 

roline Belickas, P. Medonienė, 
Julie Dainus, Mary Šaltis, Ma
rija Sims, Anna Valatka. 

Amerikos Lietuvių Balsas 
dėkoja visiems. Ypatingai ma
lonu buvo matyti tiek daug 
jaunimo. 

KARIO LAIDOTUVĖS 
A. a. Albert Victor, Private 

U. S. Army Engineers, tarna
vo kariuomenėje nuo vasario 8 
d. 1940 m., mokėsi North Ca
rolina ir Anglijoje. Garbingai 
žuvo karo lauke, Vokietijoje, 
kovo 26 d. 1945 m., būdamas | 7 

25 metų amžiaus. Jo kūnas 
parvežtas namo į Detroitą šią 
savaitę palaidoti. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, vasario 5 d., 
iš namų į šv. Antano bažny
čią, kur 10 vai. bus pamaldos. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
Mount Olivet kapines. 

JUOKŲ VAKARAS 
Detroito Lietuvos Vyčių kuo

pa sekmadienį, vasario 27, bu
vusioje lietuvių s&Jdje rengia 
juokų vakarą. „ 

PARAPIJOS ĖAKARIENĖ 
Šv. Jurgio parapijos vakarie

nė įvyks vasario 20, bažnyti
nėje salėje. Pelnas skiriamas 
naujai bažnyčiai. r J v. 

L. Organizacijų Centras 
Detroite veikia apie 30 lie

tuvių organizacijų. Visos šios 
organiacijos per savo atstovus 
buriasi Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Centre. Tuo būdu 
Centras, junkdamas visas pat
riotines lietuvių organizacijas, 
galėtų būti palygintas su Det
roito lietuvių parlamentu. 

Sausio 22 d. buvo DLO Cen
tro narių visuotinis susirinki
mas, kuriamė įvyko valdybos 
rinkimai ir aptartas Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas. 

Išrinkta Centro valdyba: P. 
Medonis, pirm.; A. Rinkūnas, 
vice pirm.; J. K. Semaška, nu
tarimų rašt.; M. Šimonis, fi
nansų rašt.; J. Pilka, iždinin
kas; J. Gliaudys, narys kores
pondentas. 

Iš valdybos pasitraukusiems 
E. Paurazienel; ir X Kres pa
reikšta padėkai 

Apie praėjusiųjų metų Cen
tro veiklą pranešė P. Medonis, 
M. Šimonis, J. K. Semaška ir 
J. Pilka. Iš stambesnių Cen
tro veiklos pasireiškimų 1948 
mt. minėtini Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimas, Vi
suotinio Teismo suorganizavi
mas ir- Susipažinimo su buv. 
T r e m t i n i a i s  b a n k i e t a s .  T a i p  
pat didelis patarnavimas lietu
viškai propagandai padarytas 
išplatinant 60 egz. anglų kalba 
parašytos Lietuvos Istor i j o s 
(autorius Chase). ši knyga 
išplatinta viešosioms bibliote
koms, universitetams, žymes
niems Michigano administraci
jos asmenims. Iš parengimų 
gautos pajamos stambiomis su
momis pasiųstos Amerikos Lie
tuvių Tarybai (per 1,000 dol.) 
ir BALFui (per 400 dol.). Ka
soje DLOC turi apie $300. 

Š. m. Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimą. Centras ren
gia vasario 13 d. Visas to mi
nėjimo pelnas bus paskirtas 
Lietuvos laisvinimo (reikalams 
per Amerikos Lietuvių Tarybą. 

Nepriklausomybės Dienai mi
nėti sudaryta komisija, kurion 
be visų Centro Valdybos narių 
įeina Centro nariai E. Paura-
zienė ir P. čečkauskas. Minė
jime dalyvaus ir pasakys kal
bą ALT sekretorius dr. P. Gri
gaitis ir dr. Pr. Padalskis. Ti
kimasi, kad dalyvaus ir žymus 
Michigan valstijos pareigūnas. 

Meninėje minėjimo dalyje 
pasirodys Detroito lietuvių ra
dijo Balso choras ir buv. trem
tinių grupė, kuri suvaidins pat
riotinį J. K. Gliaudos veikalą: 
"Laisvės kovotojų aidai", ku
riame gausu dainų ir tautiškų 
šokių. Tiksli minėjimo progra
ma bus pranešta spaudoje at
skirai.-

Centro nariai neabejoja, kad 
Detroito lietuviai gausingai at
silankys Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjime ir tuo parems 
kilnius patriotinius tikslus, ku
riems skiriamas gausimas pel-
nas- . J. Gliaudys. 

IR LELAND STOWE 
PRIEŠ SOVIETUS 

Plačiai žinomas žurnalistas 
ir tarptautiniais klausimas pa
skaitininkas Leland Stowe, ku
ris vedęs lietuvaitę Bernotaitę 
iš \\orcester, Mass., pagaliau 
pakeitė savo pažiūras į Rusiją. 
Karo metu jis, kaip ir daugy
bė kitų sovietų agentų suklai
dintų amerikiečių, net nema
tęs reikalo pastudijuoti istori
ją, tikrino, kad Lietuva, "at
plėšta" nuo Rusijos po I Pa
saulinio karo, turinti būti grą
žinta Rusijai... 

šiuo laiku jis gana atitinka
mai pakeitęs savo nuomonę 
apie sovietus, ir savo paskai
tos temą pavadino "Re-Egza-
mining Russia". Surado, kad 
jis klydo anksčiau remdarmis 
sovietų agentų amerikiečiams 
įkalbėtą propagandą, būk Ru
sijai reikalinga .atgauti Pabal
tijo valstybes "saugumo" su
metimais. 

Leland Stowe ir dabar gal 
su Lietuvos klausimu nesusi
pažinęs.* Jis savo paskaitose 
ir straipsniuose kalba apie so
vietus kaip apie bendrą pavo
jų demokratiniam pasauliui. 

Jo išvada, kad nežiūrint ką 
Kremlius darys Kinijoje, nu-
lėmimo centras tarp komuniz
mo ir mūsų p$gjiMAlio bus va-; 
karų Europa. 

Amsterdam, N. Y. CHICAGO, ILL. 
JUBILIEJINE ŠVENTĖ 

Sausio 23 dieną Amsterdamo 
Lietuvių Klubas atšventė savo 
30 metų gyvavimo jubiliejų. 
Ta proga, kaip jau anksčiau 
buvo pranešta, buvo surengtas 
gražus koncertas, kuriame da
lyvavo buvę Vilniaus operos 
solistai — Sofija Adomaitienė 
ir Juozas Bražys iš Chicagos, 
o taip pat ir vietinis šv. Kazi
miero parapijos choras, veda
mas Juozo Olšausko. 

Pirmoii koncertinė dalis bu
vo perduodama -per radiją ir 
tikra to žodžio prasme visas 
Amsterdamas jo klausė. Vie
tos fabrikuose, kur dirba ne
maža lietuvių, buvo specialiai 
rastatvta garsiakalbiai, kad vi
si eralėtu girdėti koncertą. 

Programa atidarė vienas is 
^pirmųjų klubo organizatorių — 

A. Lukšvs. o programą vedė 
adv. A. Stokna. 

Koncerto proerama buvo pla
ti. Pirmoje dalyie buvo lietu
viškos dainos, antroie daugiau
sia operų arijos. Dainininkai 
tikrai sužavėjo klausytojus. 

Po koncerto buvo suruošta 
iškilminga vakarienė, į kurią 
atsilankė miesto mayoras B. 
Deal, teisėias Coolins, Boyle, 
F. A. Patryka. dr. Kinderis, A. 
Wojcek. M. Kerbelis. J. Olšaus
kas. sofija Adomaitienė ir J. 
Bražys. Adv. Stokna pakvie
tė garbingu svečiu tarti žodį. 
Visi kalbėtojai pasidžiaugė to
kia gražiai suorganizuota šven
te, ir palinkėjo klubui sulaukti 
dar dvigubo jubiliejaus. M. 
Kerbelis savo sveikinim u o s e 
pageidavo, kad daugiau pri
traukti musų jaunima prie kul
tūrinio darbo, o Sofija Adomai
tienė nušvietė mūsų brolių ana-
nus sunkią būklę ir prašė, kad 
kiekvienas Amsterdamo lietu
vis nepašykštėtų ištiesti savo 
broliui-lietuviui pagalbos ran
ka. Po sveikinimų visi pasi
vaišino skania vakariene, kurią 
mūsų mielos šeimininkės pa
rengė, tai: Kupčiūnienė, Myko
laitienė, Kručienė ir Maziliau-
skienė. Mūsų atvykusius sve
čius globojo Gaškai ir Mazi
liauskai. 

Pageidautina, kad ateityje 
daugiau būtų tokių gražių pa
rengimų ! S. V. 

LIETUVIS Iš ŠANCHAJAUS 
ŠAUKIASI PAGALBOS 

DIRVA gavo laišką nuo vie
no lietuvio iš Šanchajaus, ku
rį rašo Adolfas Laurutėnas, ki
lęs iš Baraniškių k., Tverečiaus 
vai. Jis šaukiasi pagalbos, kad 
jį ' išvaduotų iš Šanchajaus. 
Sako, kad turįs Amerikoj daug 
pažįstamų, prašo, kad jie atsi
lieptų. Ypač prašo atsiliepti 
pusbrolius Antaną ^ Belini ii* 
Leoną Laurutenq. < '• 

Jo adresas —Adolf V. Lau-
rutanis, Route T. D. La Tour, 
Shanghai, China. Laiškas ra
šytas šių metų sausio 28 die
ną.. Dirvoje gautas vasario 2. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS 

CJhicagos Lietuvių Taryfj® 
pilnu tempu ruošiasi Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimui, kuris įvyks sekmadie
nį, vasario 13 d., 1 vai. po pie
tų, Amalgamated Center sali-
je, 333 So. Ashland Avenue. 

Sudarant šventės programą 
buvo rimtai atsižvelgta į tai, 
kad kalbos ir visas minėjimas 
neužsitęstų per ilgai ir neiš
vargintų klausytojų. Rengėjai 
ruošiasi šią svarbią lietuviams 
šventę pravesti galimai paki
lesnėje patrijotinėje nuotaiko
je, kad kiekvienas dalyvis iš
eidamas iš minėjimo išsineštų 
gilų norą ir pasiryžimą prisi
dėti darbu ir aukomis prie ve
damos kovos už lietuvių tautos 
išlaisvinimą iš žiaurios bolše
viku okupacijos. 

Minėjimas prasidės Lietuvos 
ir Amerikos himnais, kuriuos 
giedos "Birutės" choras, šven
tės ceremoninę dalį atliks Da
riaus-Girėno ir Don Varno pos
tų legijonieriai. Religines apei
gas atliks kun. I. Albavičius. 

žymiausi asmenys šventėje 
Į minėjimą yra kviečiamas, 

Illinois gubernatorius Adlai E. 
Stevenson, Chicagos mayoras 
Martoin H. Kennelly ir Lietu
vos buvęs prezidentas Dr. Ka
zys Grinius. 

• Svarbiausią kalbą pasakys iš 
Europos * atvykęs Vyriausios 
Tarybos pirmininkas Vaclovas 
Sidzikauskas. Iš vietinių lie
tuvių kalbės Dr. P. Daužvar-
dis, Lietuvos konsulas Chica
go je; L. šimutis, ALT. pirmi
ninkas; Adv. A. Olis, ALT vi
ce pirm., ir M. Vaidyla, ALT 
ižd. 

Lietuvos partizanų dainos 
Po iškilmingų ceremonijų ir 

kalbų tremtiniai suvaidins vie
no veiksmo vaizdelį, St. Lau
ciaus "Paslaptingoje Zonoje"; 
jame į>us pavaizduota kova da
bartinių Lietuvos part i z a n ų 
prieš okupantus - bolševikus. 
Vaidinime bus dainuojamos 
autentiškos partizanų dainos. 
Dainos, kurias partizanai Lie
tuvoje dainuoja. 

Informaciniai laiškai 
Chicagos Lietuvių Taryba iš

siuntinėjo laiškus draugijomis 
ir klubams pranešdama apie 
įvykstantį minėjimą. Laiškuo
se yra primenama, kad Ame
rikos lietuviai jau vieningai 
dirba Lietuvos laisvinimo dar
bą. Tas darbas pareikalauja 
nemažai išlaidų, kurios yra pa
dengiamos aukomis gautomis 
iš organizacijų ir pavienių as
menų. 

Visos Amerikos lietuvių or
ganizacijos, klubai ir paskiri 
asmenys, pasiryžę stovėti gar
bingose eilėse kovoje už Lietu
vos Nepriklausomybės atsta
tymą, yra prašomi paskirti 
gausią auką A. L. Tarybai įr 
ją įteikti per Vasario 16 minė
jimą. Br. Budginas. 

AID OVERSEAS, INC. 
Neužmiršk padėt tremtiniui! 

4851 S. Ashland Avenue Chicago 9, 111. 
Aid Overseas, Inc., siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zo
nas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai 
apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesurandamas, pinigai grąži
nami. Pristatyme,, trunka tarp 12-18 dienų. Užsakant didesnius 
kiekius duodama r:..t/.;wJa. 

Siuntinys Nr. 5—$5.5& 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 s v. cukraus 
1 sv. margarino 

Siuntinys N. 10—$6.80 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 

Siuntinys N. 19—$9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2-sv. marmelado ' 
4V2 sv. cukraus 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys N. 14—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 

-2 sv. cukraus 
1 sv. marmelado 
1 sv. kiaulienos m§sos 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys N. 21—$6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 

• 2 sv. pupelių kavos 
1 sy. šokolado 

, 14 oz. kondens. pieno 
' 2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 6—$2.80 Siuntinys Nr. 7—$3.00 
10 svarų cukraus 10 sv. kvietinių miltų 

EKSTRA TAUKAI 

Siuntinys Nr. 25 

A. 8 sv. jjrynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $6.00 
C. 15 sv. grynų kiaulinių taukų f7.25 

•Tik į Vokietijos US ir Britų zonas i* ema 
apie 4 savaites. 

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąraso. 



Tarp Nemuno ir Reino 
Gyvenimo sukurta apysaka 

III. SAVOJE ŽEMEJE 

2. Pirmas praregėjimas 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Tokiai politikai tautininkai pritarti nega

lėjo. Reikėjo nusistatyti, kaip laikytis. Jų jė
gos buvo išsklaidytos, nes bolševikai nieko taip 
neapkentė, kaip tautininkų, ir per visą metą 
juos uoliausiai gaudė ir naikino. Visi senesnie
ji tautininkų ryškesni žmonės buvo sovietų vie
nokiu ar kitokiu būdu išnaikinti. Ir pirmą kar
tą, lyg po didelio gaisro, susirinkome dalis dar 
išlikusių jaunesniųjų tautininkų. Susirinkome 
liepos 20 dieną K. Nausėdos bute. Buvome 15 
žmonių. Plačiai išsikalbėjome politiniais rei
kalais ir nusistatėme "wait ant see". 

Savaime aišku, mums nepatiko nei laikinos 
Vyriausybės sąstatas, nei Aktyvistų Fronto 
Veikla... Bet nutarėme pasilikti tuo tarpu tik 
stebėtojais ir nieko nedaryti, kas galėtų neigia
mai atsiliepti į Lietuvos valstybės atstatymą. 
Jau tada žinojome, kad vokiečiai atsidėję stebi 
krašto nuotaikas ir ieško nepasitenkinimo laiki
na vyriausybe, kad galėtų daryti į ją didesnius 
spaudimus ir galutinai ją panaikinti. Manėme, 
kad avivaizdoje šitokios vokiečių politikos rei
kia užmerkti akis prieš visus laikinos vyriausy
bės partinius žygius, kad reikia mažiau domėtis 
kaip Lietuva bus atstatyta, o viską daryti, kad 
ji būtų vienaip ar kitaip atstatyta. 

Na, bet atsirado žmonių, kurie galvojo, kad 
negalima leisti dešiniesiems užviešpatauti... 
Tai buvo žmonės, kurie save vadinosi "voldema-
rlninkais". Jų nebuvo daug, bet jie manė turį 
savo rankoje padėties raktą. Jie, laikydami sa
ve prof. Voldemaro pasekėjais, tikėjo, kad tuo 
pačiu jie turi ir pilną vokiečių pasitikėjimą. 
Mat, Voldemoras nuo senai jau buvo laikomas 
karštu Vokietijos-Lietuvos bendradarbiavimo ša
lininku. Ir dabar, kada atrodė, jog toks ben
dradarbiavimas bus ne tik naudingas, bet ir bū
tinas, "voldemarininkai" mėgino prisistatyti ge
riausiais ir ištikimiausiais vokiečių draugais... 

Iš pradžių susidarė jspūdis, kad vokiečiai 
daugiau domisi "voldemarininkais". Jiems bu
vo leista sukurti "Lietuvių Nacionalistų Parti
ją", kuri ėmė tuoj pat rungtyniauti su Aktyvis
tų Frontu. Negalėmadi jo įveikti geruoju, vol
demarininkai pasiryžo jėgos keliu panaikinti 
Aktyvistų Frontą ir užimti valdžią. 

Prieš panaudodami jėgą, jie dar pabandė 
taikingu būdu paveikti A. Frontą. Vieną dieną 
— liepos 22 — nežinau, dėl kokių priežasčių, bu
vau pakviestas atvykti j posėdį — Taupomųjų 
Kasų Rūmuose — laikinos vyriausybės buveinė
je. Tik atvykęs sužinojau, kad tai bus bendras 
posėdis "voldemarininkų" ir Aktyvistų Fronto 
vadovybių, dalyvaujant kai kuriems laikinos vy
riausybės nariams ir tarpininkams... Posėdis 
prasidėjo pavėluotai. Kai susėdome prie žaliai 
dengto stalo, prie kurio posėdžiaudavo laikinoji 
vyriausybė, pasirodė, kad Aktyvistų Fronto va
dovybė į posėdį neatvyko. 

Vyriausybės narių dalyvavo: Ambrazevi
čius, Darnusis, Padalskis (?), Pajaujis; volde
marininkų: Pyragius, Taunys ir K. B. Vos su
sėdus, pakilo Pyragius ir»padarė trumpą ir kei
stą pareiškimą. Jis buvo maž daug toks: Ka
dangi Aktyvistų Frontas nenori geruoju pasi
dalinti iš gyvenimo... tai jis — Pyragius — 
skelbia, kad jei Aktyvistų Frontas nepasinai
kins iki rytojaus dienos 12 valandos (šioje vie
toje jis išsitraukė laikrodėlį ir į jį reikšmingai 
pažiurėjo), tai už tolimesnius įvykius atsako
mybė krenta Aktyvistų Frontui. 

Po tokio karišku tonu paskelbto pareiški
mo visi sužiurome vienas į kitą, vieni nustebo
me, kiti — lengvai nusišypsojome... O pats 
Pyragius, davęs žingsnį atgal nuo stalo, sumu-
&0 kariškai kojom, išmetė į viršų savo dešinę 
ranką ir... garsiai ištaręs "Heil Hitler!" — 
apleido salę. Panašiai pasieigė ir Taunys. Tik 
K. B. pasiliko prie stalo. Niekas neištarė nei 
vieno žodžio: visi buvome truputį "sujaudinti" 
to teatro... Po keliolikos sekundžių nejaukios 
tylos kaž kas pratarė: 

— Tai ką ? Posėdis baigtas... ? 
— Taip atrodo..-. — atsiliepė, rodos, Am

brazevičius. Ir tuoj pat išsivaikščiojome, ko
ridoriuose dar kiek paspėliodami, kas atsitiks 
rytoj 12 valandą... 

Iš paviršiaus gali atrodyti, kad tokie poli
tiniai vaidinimai — mažų vaikų darbas... Tik
renybėje — jie reiškė pradžią vokiečių politikos 
intrigų. Vokiečiams rūpėjo supiudyti lietuvių 
visuomenę, suskaldyti ją į grupeles, o paskiau 

iš eilės ir vieniems ir kitiems nusukti spran
dus. Taip jie ir padarė. 

Kai atėjo "rytojaus" 12 valanda, tai Akty
vistų Frontas vis dar nebuvo pasinaikinęs. Rei
kėjo laukti, kad dabar jau prasidės "atviras ka
ras" tarp "voldemorininkų-nacionalistų" ir Ak
tyvistų Fronto. Po dviejų dienų paaiškėjo, ką 
feiškė Pyragiaus pagrąsinimas. 

Liepos 24 dieną vėl buvau pakviestas daly-

Tremtiniu kultūrinis veiklumas vistiek dar gyvas! G % 
Liudija žinios ir paveikslai 

j8. *J. 

vauti vienoj vakarienėj..., Pakvietė mane J. 
Vokietaitis. Girdi, jis ruošiąs susipažinimo va
karienę, kurioj dalyvausią įtakingų asmenų tiek 
iš vokiečių, tiek ir iš lietuvių pusės. Vakarie
nė įv^ko vailokaičių rūmuose. Ji užtruko iki 
vidurnakčio... Dalyvavo joje gen. Kubiliūnas, 
a. a. Karutis, visas štabas "voldemarininkų" ir. 
keletas pašalinių... Iš vokiečių pusės tebuvo 
tik vienas kaž koks nežymus vokietukas, kurs 
kartu su Vokietaičiu sėdėjo sovietų kalėjime vie
noje kameroje. Kai vakarienė gerokai įpusėjo, 
generolas Kubiliūnas pasakė kalbą, kurioje pri
minė Voldemarą, pagarbino vokiečius ir davė 
žodį tam vokietukui... šis pakalbėjo apie vo-
kiečių-lietučių draugystę ir pasakė, kad dabar 
pasaulis priklauso Vokietijai ir jos vadui Hitle
riui. 

Vakarienėje dalyvavo apie 30 asmenų. Apie 
vidurnaktį aš išėjau, palikęs visus geroj nuo
taikoj ... O kai ruošiausi išeiti, Vokietaitis pa
reiškė, kad jis norįs 'su manimi pasikalbėti ypa
tingai svarbiu reikalu. Bet manąs, kad dabar 
laikas jau per vėlus, ir prašė, kad aš ryt il ry
to užeičiau į jų štabą... '• 

Parvykęs nakvynei į Nausėdos butą, pa
pasakojau Nausėdai ir Rasteniui, kas dėjosi va
karienėje... Spėliojome, kas galės atsitikti to
liau. Ir nusistatėme, kad reikia "voldemarinin-
kus" prilaikyti. 

Kai liepos 25 dienos rytą atvykau pas Vo
kietaitį į "voldemarininkų" štabą, tada man pa
aiškėjo, kuriam reikalui buvo ruošiama ta va
karienė ir kas įvyko po jos... Pasirodė, kad va
karienės dalyviai... pasiryžo tą naktį padary
ti perversmą. Majoro Pyragiaus, Taunio, Sta
nevičiaus ir Viliaus vadovaujami su vienu ka
reivių būriu, kuris buvo paskirtas Kauno kalė
jimui saugoti, užėmė Kauno kalėjimui saugoti, 
užėmė Kauno komendantūrą ir Aktyvistų Fron
to štabą, o patį A. Fronto vadą Prapuolenį areš
tavo. Man dar esant "voldemarininkų" štabe, 
buvo į jį atvestas "areštuotas" Prapuolenis ir 
dar vienas komendantūros pulkininkas. Jautė
si didelis sumišimas... vadai lakstė iš kamba
rio į kambarį, skambino telefonais, kaž ką šnib
ždėjosi. • 

Laikinoji vyriausybe buvo bejeg@ prieš šią 
sauvalę. Pradžioje ji mėgino tartis su volde
marininkais. Atsiuntė į štabą Pajaujį patirti, 
kokios yra voldemarininkų sąlygos, šie reika
lavo atsistatydinti laikinąją vyriausybę ir siū
lė sudaryti naują "geresnę" ir vokiečiams su
prantamesnę. .. Tuo tarpu apie įvykius paty
rė ir generolas Pohl, vokiečių kariuomenės Lie
tuvoje viršininkas. Jo santykiai su laikine vy
riausybe, rodos, nebuvo blogi: jis pats buvo ka
talikas ir austras..'. Apie vidurdienį voldema
rininkai gavo iš gen. Pohl įsakymą tuoj pat pa
leisti Prapuolenį, voldemarininkų pasodintą ko
mendantą ir grąžino visur prieš "perversmą" 
buvusią padėtį. 

Tai buvo didelis smūgis nacionalistams (vol-
demarininkams): ir jie patys po to suprato, kad 
jie vokiečiams netinka, ir kad jų "jėgos politi
ka" neranda krašte jokio pritarimo. 

Po nepavykusio perversmo kova tarp A. 
Fronto ir Nacionalistų vis dar nesibaigė. Ją 
užbaigė vokiečiai: po kelių savaičių jie uždarė 
Aktyvistų Frontą, o jų vadą Prapuolenį išvežė 
į Dachau lagerį, iš kurio teišleido tik p© vienų 
metų ir be teisės grįžti Lietuvon. 

O su nacionalistais vokiečiai dar mėgino pa
žaistai. Matyti, galvojo jais pasiremti savo su
manymuose. Tie jų sumanymai greit paaiškė
jo: rugpiūčio 5 dieną įsakė laikinai vyriausybei 
išsivaikščioti, o jos vieton pasodino "Tarėjus 
su gen. Kubiliūnu priekyje. 

Toks vokiečių pasielgimas atidarė akis vi
siems lietuviams. Ir neapykanta prieš vokiečius 
ėmė krašte augti taip greitai, kad tuoj pat nu
tilo visi jų simpatikai. Nacionalistų Partija ir
gi pamatė, kad vokiečiai ieško ne draugų, o tar
nų. Po to praėjo dar keli mėnesiai, ir pati Na
cionalistų Partija buvo vokiečių uždaryta. Ta
da ji ėmė veikti slaptai. Slaptame veikime jos 
nariai pasirodė kaip sąžiningi ir kieti kovotojai. 

(Bus daugiau) 

• Pakeliui į mirtį — B. Gaidžiūno 
aprašymai apie pergyvenimus 
vokiečių kalėjimuose. — 231 
pusi. Kaina $1.00 

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

Kaina $2.00 
I . ' : 

• Lietuvos keliu — įvairus pasis
kaitymai dviejose knygose. Ga-

• Įima imti pirmą arba antrą 
tfalį ir atskirai, nes kiekvieno-

t skaitymai visiškai atskiri., 
iekviena dalis daugiau kaip 

fo 150 pusi. ^ Kaina 80c 

PAMINĖTA PREZIDENTO 
A. SMETONOS 5 METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

Europos lietuvių tremtinių 
stovyklose ir kitose bendruo
menėse paminėta Lietuvos pre
zidento Antano Smetonos pen
kerių metų mirties sukaktis. 
Liūdną sukaktį gražiai pami
nėjo ir tremtinių spauda. 

vaitytė, Baranauskas ir pija-
nistas Jakubėnas jau atvyko 
Anglijon. Jie čia numato iš
būti ilgesnį laiką ir aplankyti 
visas Anglijos lietuvių koloni
jas. Vasario 16-os išvakarėse 
Londone įvyks didelis solistų 
koncertas, kuriame dalyvauti 
pakviesta ir daug žymių sve
čiu — lietuvių ir anglų. 

(Nuotr. B. Gaidžiūno.) 

Tautinių audinių specialistas dail. A. Tamošaitis Freiburge, 

Lietuvių meno mokykloje, lietuvaites moko austi įvairius 

audinius. 

NAUJA NEPAPRASTA 
KNYGA 

šiomis dienomis Vokietijoje 
pasirodė nauja rašytojo Jurgio 
Jankaus knyga "Naktis ant 
morų". Knygoje atskleidžiama 
šiurpūs nacių ir bolševikų dar
bai ir nekaltų žmonių kankini
mai. Knyga yra sukėlusi ne 
tik susidomėjimo, bet tiesiog 
sensaciją... 

NAUJAS GRAŽUS LIETU
VIŠKŲ DAINŲ RINKINYS 

Vokietijoje, Freiburge, žymi 
knygų leidykla Ervin Burda 
išleidžia Gražinos Krivickienės 
liaudies dainų rinkinį su daili
ninko V. Petravičiaus iliustra
cijomis. 

Vokiečių meno leidykla Val-
demas Klein išleidžia knygą 
apie V. K. Jonyną ir Galdiką, 
kurią paruošė lietuvių draugas 
estų meno kritikas Aleksis 
Aleksis Rannit. 

TREMTINIAI DAINININKAI 
VĖL PASIRODYS LONDONE 

Lietuvos Operos solistai — 
Dambrauskaitė, Nauragis, Kal-

kurio meno darbų parodo su 
dideliu pasisikimu praėjo per
eitą pavasarį. 

Paryžiuje ruošia savo darbų 
parodą ir žymusis mūsų grafi
kas V. K. Jonynas. Jis baigė 
didelį kurinį — Mėrimėe "Lo
kio" iliustracijas. Leidinys iš
eis nepaprastai liuksusiniu lei
diniu su profesoriaus Raymond 
Schmittlein įžanga. Prof. R. 
Schmittlein buvo profesorium 
Lietuvoje ir dabar yra aukštas 
valdininkas prancūzų zonoje 
Vokietijoje. Jis yra išlikęs di
delis lietuvių draugas. 

Be "Lokio" — Jonynas dar 
iliustravo garsųjį Šekspyro ku
rinį "Hamletas". 

RETAS MENIŠKAS 
LEIDINYS 

Vokietijoje, Freiburge, ne
trukus pasirodys dail. Adolfo 
Vaičaičio litografijų mapė. Tai 
bus didelė bibliografinė rete-

Kę daro J. Valaitis 
Vokietijoje? 

Ištrauka iš jo laiško 
Susipažinau su NCWC, CWS, 

IRRC ir kitais pareigūnais. Jų 
tarpe yra ir lietuvių žemųjų 
tarnautojų tarpe. Mėginame 
vis spausti, kad daugiau lietu
vių priimtų ir kad kai ką būtų 
galima įpiršti ir aukštesnėms 
pareigoms. 

Siuntomis rūbų bei avalynis 
žmones labai patenkinti. 

Lietuvių Ambulatorijų gydy
tojai labai reiškia amerikie
čiams dėkingumo už jų aprū
pinimą vaistais per BALFą, 
kokių dar ir šiandien negalima 
Vokietijoje gauti. Lietuvių be
silankančių ligoninėse kasdien 
yra daug. BALF ir Liet. Rau
donojo Kryžiaus Centro labo
ratorijos gydytojas Ambrozai-
tis per dieną priima nuo 10 iki 
15 lgonių, iš apie 500 Muen-
cheno lietuvių gyventojų. Sto
vyklose gydytojų pagalba nau
dojasi daugiau. 

čia vedama stipri propagan
da už Australiją. Belaukdami 

nybė. Dailininkas yra pasiekęs ^ Amerikos garantijos 
TTVO trionntj IR . . • ~ - i i__ aukšto lygio ir yra vienas is 

retųjų dailininkų, kurie domi
si litografija, šiuo labai sun
kiu grafikos menu. 

'M! 

Freiburgo meno mokykloje mokosi kelios dešimtys lietuviu 
mokinių. Keramikos srityje čia ypatingai pasižymėjo jauH'1 

nas keramikas J. Bakys. čia jį matome (kairėje) prie sav# 
dirbinių. 

O DAILININKAI 
PARYŽIUJE 

Lietuvis dailininkas V. Ka
siulis šiuo metu gyvena Pary
žiuje ir ruošiasi netrukus įvyk
stančiai parodai. Kasiulis yra 
didelė meno pajėga ir jo paro
dos laukiama su dideliu susi
domėjimu. Paryžiuje gyvena 
ir dirba taip pat žymus mūsų 
dailininkas Adomas Galdikas, 

(Nuotr. B. Gaidžiūno) 

DAMBRAUSKAITĖ DAINAVO 
AUGSBURGO OPEROJE 

Vokietijoje, Augsburgo ope
roje, dainavo žymi mūsų dai
nininkė Antanina Dembraus-
kaitė. Dainavo Smetanos ope
roj "Parduotoji Nuotaka" Ma-
ženkos rolę. Susirinkę lietuviai 
ir gausi vokiečių publika daini
ninkei sukėlė dideles ovacijas 
ir apdovanojo gėlėmis. 

juos pasiekia, žmonės netenka 
vilties, kantrybės ir rašosi* 
kur pasiseka išvykti. 

Kiekvienas nori savo reika
lu patirti, kaip padėtis yra. 
Kantrybės reikia labai daug. 
Esu ja apdovanotas, tad to ne
s i b a i d a u ,  p r i e š i n g a i ,  m ė g i n u  
pats ir kitiems gelbsčiu supras
ti jų bėdas ir jiems pagelbėti. 
Keista, bet faktas. Jie eina 
per ištisus mėnesius į įvairias 
įstaigas ir vis negauna jokių 
rezultatų. Kai amerikietis nu
eina, tuoj visai kitas reikalas: 
priima, pagelbsti ir žmogui pa
vyksta kliūtį pašalinti... 

Amerikiečių įstaigos nepa
tenkintos, kai mes, amerikie
čiai, draugaujame ir bendrau
jame su DP. IRO ir kitų įs
taigų žmonės pataria su DP 
medraugauti. Tiesa, kai kurie 
DP įgrįsta. Jei pasakai kokį 
viltį teikiantį sakinį, jie tą sa
kinį padailina ir perduoda ki
tiems. Kai kada labai gerai, 
bet yra atsitikimų, kad ir ne
visai gerai. 

Jonas Valaitis. 

Prof. Ignas Končius, vienas išlikusiųjų gyvas iš Červenės žudynių, apie kurias pulk. Petrui-
tis rašo knygoje "Kaip jie mus sušaudė", dabar gyvena Vokietijoje, čia matome profesorių 
prie savo meniškų lietuviškų kryžių, kuriuos jis laisvalaikiu dirba. (Nuotr. B. Gaidžiūno.) 

REMKIM VISŲ BENDRĄ AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ 
Vasario 16-tos proga aukas siųskite A. L. T. Fondan 

MILŽINIŠKI ŽIEMOS 
NUOSTOLIAI 

Rengiantis minėti Vasario 16 
— Lietuvos Nepriklausomybės 
31 metų sukaktį — visi atsi
minkime, kad dabar visos lie
tuviškos srovės Amerikoje dir
ba jau vieningai — tautinin
kai, katalikai, socialdemokra
tai ir sandariečiai suėjo į vie
ną Amerikos Lietuvių Tarybą. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
yra nutarus sukelti $100,000 
Lietuvos vadavimo akcijai ves
ti Amerikoje ir Europoje. 

Lietuvos bylą mes privalome 
kelti ir judinti visur ir visada, 
nepraleidžiant nei vienos die
nos. 

Niekas kitas už mus nedirbs, 
jei mes patys nerodysime savo 
pasiryžimo ginti savo tautos 
ir tėvynės Lietuvos teises. 

Visi šie darbai reikalauja Iš 
kiekvieno patrijoto lietuvio tal
kos ir pasiaukojimo. 

Šiuomi ypatingai kreipiuosi į 
Ohio valstijos lietuvius, paski
rus asmenis ir organizacijas. 

žinant Ohio lietuvių koloni
jas, žinau, kad vienose jose ga
lima ir bus surengta atitinka
mi Lietuvos Nepriklausomybės 
paminėjimai, juose bus su
rinkta A. L. Tarybai aukų, bet 
mažesnės kolonijos ir paskirai 
gyveną lietuviai, kurių šioje 
valstijoje daug yra, neturės 
progos susieiti su kitais savo 
tautiečiais bendrai paminėjimą 
atšvęsti. 

Bet tie geros valios lietuviai, 
kurie apie musų tautos reika
lus žino iš lietuviškos spaudos, 

gali taip pat prisidėti prie Lie
tuvos bylos gynimo, pasiun-
čiant savo auką į ALT iždą. 

Ohio lietuviai mažų mieste
lių gyventojai, farmeriai šiuo
mi kreipiamasi į jus. Paimkit 
voką, įdėkit į jį dolerį ar dau
giau, sulyg savo išgalės, laiš
ke įrašykit avo vardą ir adre
są ir užadresavę pasiųskite A. 
L. Tarybos centran, 1739 So. 
Halsįed St., Chicago, 111. 

Tose kolonijose, kur rengia
mi Vasario 16 paminėjimai, vi
si patriotai lietuviai pasistaty-
kit sau šventa pareiga į minė
jimą nueiti, nusivesti savo šei
mos narius, savo draugus, ir 
ten prisidėti su savo auka. 

K. S. Karpius, 
A. L. T. Ohio įgaliotinis. 

Nepaprasti šalčiai, pakarto
tinai užklupę vakarines valsti
jas šį sausio mėnesį pridarė 
mėsai ir vilnai auginamų gy
vulių ūkiams milžiniškus nuos
tolius, kuriuos tikrai galės pa
tikrinti tik kai ateis pavasa
ris. Tačiau jau dabar tikrai 
žinoma, kad šalčiai ir pūgos 
gyvulių augintojams pridarė 
milijoninius nuostolius sušalu
siais ar vėliau nuo peršalimo 
nustipusiais mėsos galvijais ir 
avimis. Greta to žymiai su
mažėja ir numatytas veršiukų 
ir ėriukų atvedimas pavasarį, 
kritus daugybei karvių ir avių. 

Nors kariuomenė pradėjo sa
vo lėktuvais numesti tiems gy
vuliams pašaro, tačiau dalis 
jų nugaišo būdami persilpni 
ėsti. Kiti gyvuliai gaišo ne-
ėsdami tą pašarą, prie kurio 
jie nebuvo pripratę. Daugybe 
šitų gyvulių dar ir toliau gaiš, 
sudarydami vis didesnius nuo
stolius. žinovai sako, kad mė
sos trukumas apsireikš vasarą 
ir rudeniop. 

Nebraska valstijos guberna
torius skelbia, kad šalčiai iš
statė pavojun apie $320,000,-
000 vertės tos valstijos gyvu
lių ūkį. Nekurie ūkininkai pa
nešė nuo 25 iki 75 nuoš. nuos
tolių. Daugelis turės sunaikin
ti visus savo likusius gyvulius, 
kurie šalčio sužaloti netinka 
nei gelbėti nei laikyti. 

Wyoming valstijoje apie 58*-
000 iš 770,000 galvijų ir apie 
105,000 iš 1,500,000 avių žu
vo. 

Kitos valstijos, kurių gyvu* 
Jiai nukentėjo yra: North ir 
South Dakota, Montana, Colo
rado, Utah, Nevada. 

I". w '••••/' • ; ' • . 
* • ' • . ' • - . , * . ' k . ... " ^ 
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Dienos Klausimais 
Rędaktorius- -VINCAS RASTENIS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

RINKLIAVOS IR PASITIKĖJIMAS 
l/" OVOTI UŽ Lietuvos teises tuo tarpu daugiausiai dar 
" galima tik vadinamomis diplomatinėmis priemonė
mis, tai yra, kiekviena proga žodžiu ir raštu visokiose 
farptautines politikos vietose primenant Lietuvos rei
kalą, arba, kaip sakoma, "beldžiantis į pasaulio sąžinę". 

Negalima ir nereikia, kad tame "beldime" tiesiogi
niai dalyvautų visi. Tam gana atitinkamų atstovų. Bet 
tų'atstovų darbas turi buti visų musų paremtas. 

Visų pirma ta parama reikalinga pinigais. Be pini
gų negalima atlikti tų "beldimosi darbų". Be pinigų ne
galima pajudėti iš vietos, negalima apsilankyti, kur rei
kia, negalima prirengti tiems apsilankymams reikalin
gų žinių žodžiu sakant, be pinigų galima tik savo 
tarpe liežuviu paplakti. 

Todėl kiekvienas lietuvis, neturėdamas kitų ypatin
gesnių pareigų šitoje kovoje, visada turi progą ir parei
gą dalyvauti joje, paremdamas ją pinigu. 

Vasario 16-tos rengiamieji paminėjimai Ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos paskelbtoji rinkliava yra artimiau
sia ir geriausia proga kiekvienam apčiuopiamai prisidė
ti prie to darbo. 

* * 

Visi mes norėtumėm matyti, kad Amerikos lietuvių pri
sidėjimas prie to darbo butų didelis ir butų atliktas 

su noru. ..... 
Kad taip butų, labai svarbu, kad visi prisidedantieji 

turėtų nesvyruojantį ir neaptemdintą pasitikėjimą to 
darbo vadovybe. 

Pasitikėjimo reikale mes neturime daryti dar kartą 
tos klaidos, kurią Amerikos lietuvių visuomenės dalis 
darė prieš keletą metų, kai čia atvyko Lietuvos Respu
blikos Prezidentas. Jis, kaip dar pripažįstamos Lietu
vos prezidentas, turėjo žymiai didesnes galimybes "pa
sibelsti" Lietuvos reikalais, kur reikia, negu bet kas ki
tas. Tačiau ir jo galimybės butų buvusios žymiai dides
nės, jeigu Amerikos lietuvių visuomenė tada butų jį ši-
tįme reikale vieningai parėmusi, viešai parodžiusi jam 
atitinkama pasitikėjimą. 

Čia kalba yra apie pasitikėjimą rupinime Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo. Pasitikėjimas kitais klau
simais, kurie butų sprendžiami nepriklausomybę jau at
gavus — yra kitas reikalas, reikalas, kuris galėjo buti 
laikinai atidėtas į šalį. 

Kai reikalas liečia visos Iietuvos buvimą ar nebu
vimą, tai kaip tada taip šiandien, pasitikėjimą turi_ nu
temti ne "mano ar ne mano partijos" yra tie žmonės, o 
tik tas, ar jie iš savo pusės parodo sugebėjimo, galėjimo 
ir nuoširdaus pasiryžimo rūpintis irgi ne "mano ar ne 
mano partijos" reikalais, bet visų pirma tik Lietuvos 
laisvės atkovojimu. 

* # 

Amerikos lietuvių visuomenei yra linomi trys centrai, 
kurie kiekvienas savo vietoje atlieka tam tikrus už

davinius kovoje už Lietuvą svetimuose kraštuose. 
Visų pirma tai yra laisvojoje pasaulio pusėje dar li

kę Lietuvos valstybės organai; konsulatai, pasiuntiny
bės ir ju sudaroma Diplomatinė Kolegija. 

Toliau — tautos aktyviųjų jėgų sudarytas organas 
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas (VLIKas) 

ir jo Vvkdomoji Taryba. 
Pagaliau — čia, pačios Amerikos lietuvių visuome

nės atstovybė — Amerikos Lietuvių Taryba. 
Pirmieji du centrai ar šulai visame laisvame pasau

lyje. Trečiojo uždavinys — veikti čia, Amerikoje, da
rant tinkamos įtakos savo krašto (reikšmingiausio pa
saulyje!) valdžiai ir padėti aniems dviems centrams. 

Amerikos lietuvių visuomene šių centrų darbui dau
giausiai gali padėti remdama moraliai jų autoritetą sa
vo pasitikėjimu ir jų darbo finansavimu. 

* * 

Mera abejonės, kad Amerikos lietuvių visuomenei visa-
da butų malonu girdėti, kad Lietuvos kovos centrai 

už Amerikos ribų veikia ir bendradarbiauja kuo sklan
džiausiai. . , , ... 

Todėl tenka tik apgailestauti, kad atvykusius VL 
IKo ir Vykdomosios Tarybos atstovus — gerbiamus ir 
laukiamus svečius — aplenkė žinios, kurios liudija, kad 
ir ten kartais partijų susirūpinimas dėl "nūške tebe-
vaikščiojančios meškos kailio" lyg ir nustelbia pagrindi
nį tikslą. . . 

Ar nepagalvojo atstovų siuntėjai, kau, pavyzaziui, 
VLIKo arba Vykdomosios Tarybos pirmininko apsilan
kymas drauge su Diplomatinės Kolegijos šefu geriau 
pademonstruotų lietuviams ir ne lietuviams tarp tų 
dviejų centrų bendradarbiavimo sklandumą? Žinoma, 
tokia delegacija, kaip dabar, neliudija nieko bloga, ta
čiau abiejų — visuomeninio ir valstybinio —^ veiklos 
centrų atstovavimas čia, regis, butų įspūdingesnis, o jei
gu įspūdingesnis, tai ir rezultatais gausesnis. 

Apgailėtina taip pat, kad čia dar prieš atstovų at
vykimą atėjo žinios, jog jie palieka neišspręstą tokį opų 
klausimą, kaip Mažosios Lietuvos atstovo įsijungimas. 
Ir neišspręstą kaip tik dėl priežasčių, kurios neatrodo 
svarbesnės už Lietuvos nepriklausomybės klausimą. .. 

Apgailėtina, kad ir kiti tų organų "vidaus reikalai 
atstovams išvykstant palikti "ore pakibę". Visa tai ne
sutvirtina delegatų misijos pasisekimo galimybių. 

Bet, — nekartokime senos klaidos. Visi čia pami
nėti dalykai, nors ir visiems lietuviams rupi, sutvarkyti 
priklauso ten ir, be abejo, jie t laikui .bėgant bus ten ir 
sutvarkyti. ' , . . , , , 

Čia yra svarbu matyti tik svarbiausį dalyką ne 
tai kas ir kokiomis ajtoikybėmis atstovaujamo tai ką 
atstovauja. 

ŪKIO DARBAI -
SUNKUS DARBAI 

%0 

Porą kartų • aš pastebėjau 
DIRVOJ, kad, gir<Ti, tremtiniai 
turėtu žinoti, kokie darbai jų 
laukia ūkiuose, arba ką tai rei
škia nevardinės garantijos. Ne
noromis spraudžiasi plunksna į 
ranką, kad savo mintis tuo 
klausiniu išliečiau. 

Minėtos plantacijos ta! tik 
stambūs ūkiai. O ūkio darbai, 
deja, sunkūs visame pasauly
je. Veik niekada jų imigran
tai nenorėjo imtis. Neteka ir 
man dirbti jokiose plantacijo
se, nei- paprastame ūkyje. 

Bet man tenka gyventi arti 
ūkininikų. Iš arti aš stebiu 
stambaus ūkininko gyvenimą, 
kuris yra ne kurioje nors pie
tinėje valstijoje, bet čia pat 
New Yorko pašonėje, vadina
moje žaidimo žemės plote — 
Long Island. 

Mano šis kaimynas ūkinin
kas samdosi po kelis šimtus 
darbininkų. Karo laiku jis gau
davo vokiečių belaisvių, o jų 
netekus, išsirašo dažniausiai iš 
Bahamų salų juodukus. 

Daugelis jų atvyksta su šei
momis. Apgyvendina juos tam 
tikruose barakuose, gal būt, 
labai panašiuose, kokiuose gy
vena dalis ir mūsų tremtinių 
Vokietijoje. Darbas, nors ūky
je yra akordinis. Juo spar
tesnis darbininkas, tuo daugiau 
uždirba. 

Kuomet išgirdau garsesnes 
(Nukelta į 5-tą pusi.) 

Ir mes ne labai apsidžiaugėm... 

Ta Baltimoriškio tautiečio 
meilės istorija su vokietaite 
man visai kitaip atrodo, negu 
jūsų korespondentui. Aš ma
čiau Vokietijoje labai daug vo
kiečiukių, puolančių ant kaklo 
pirmam pasitaikiusiam ameri
kiečiui, kad tik pakliūtų į Ame
riką, ir man būdavo gaila tų 
vyrų, kai jie lengvai pasiduo
davo. 

Tegul jie sau būna laimingi, 
bet aš nematau, kam šita isto
rija turi būti skelbiama lietu
viams, kaip koks laimingas 
įvykis. Ar kad ta vokietaitė... 
angliškai kelis žodžius pramo
ko? Ar kad Ji neblogai elgia
si? 

Yra čia pat Amerikoj lietu
vaičių gerai angliškai kalban
čių, o ir Vokietijoj taip pat mo
kančių, ar galinčių išmokti ge
riau, negu bet kokia vokietai
tė. Koks čia mums pasigerėji
mas, kad mūsų tautietis grei
čiau prilipo prie vokietaitės, 
negu prie lietuvaitės? 

O elgtis mūsų tautietės irgi 
sugeba ne blogiau už vokytkas. 
Be to, negirk dienos be vaka
ro, marčios be metų ... 

T. E, Chicago, 111. 

"Kas tavo, tas ir mano, o kas 
mano, tai ne tavo" 

Prūseika skundžiasi, kodėl 
laikraščiai nepaskelbė Langero 
kalbos apie komunistų teismą. 
Sako, ot jums ir žodžio laisvė! 

O kodėl Prūseika ir Bimba 
neįdėjo DIRVOS pranešimo 
apie pasikorusią "raudoną an
tį"? 

Ot jums i? žodžio laisvė! 
K.B., Chicago,111. 

Laisvoji valanda 

Atvyko atstovai visuomeniškojo lietuvių tautos vy
riausiojo organo, kurio vienintelis ir svarbiausias tiks
las — Lietuvos nepriklausomybė! 

Jam musų visiškas pasitikėjimas ir visiška parama! 
* * 

paug daugiau teisės Amerikos lietuvių visuomenė turi 
kreipti dėmesį į tai, kad čia, jos pačios bendrojoje at

stovybėje, Amerikos Lietuvių Tarybojt, vyrautų visų 
pirma tas svarbiausias uždavinys. 

Deja, ir čia yra reiškinių, kuriuos reikia apgailes
tauti. Jei viršūnėje nugalėtos stambios kliūtys, tai "pa
kraščiuose" ne visur dar tas darbas vyksta taip, kaip 
turėtų. 

Dar yra vietų — jų tarpe ir Clevelandas — kur or
ganizuota visuomenė tebevaidina seną "Gandro ir ger
vės" pasakėlę. Dar yra vietų, kur vietinės organizaci
jos nesusieina net tokia proga, kaip Vasario 16-os mi
nėjimas. 

Pageidaujamų rezultatų galima susilaukti tik tole
rantiškame bendradarbiavime, o ne pastangose išlaikyti 
"veikimo monopolį". "Monopolis" nebus' išlaikytas, o 
veikimo arba bus mažiau, arba jis neturės tokios paki
lios nuotaikos, kokia galėtų buti. Tarybos viršūnės tu
rėtų stipriau pavartoti savo autoritingą įtaką "gand-
įams ir gervėms", įsakmiau priminti, kad Tarybos dar
be Lietuvos nepriklausomybės reikalas turi vyrauti virš 
visų kitų. Tada pasitikėjimas Taryba savaime stiprės.^ 

Na/bet ir iš to didelės tragedijos nereikia daryti. 
Sako, kad slogą, jei gydai, tai per 14 dienų, kaip ranka 
nuima, o jei negydai, tai kokias dvi savaites užtrunka... 

Taip i)' čia.'.. Galima palaukti tas "dvi savaites", 
iki "sloga" pati praeis. Bet jeigu pasistengtumėm tas 
slogas greičiau savo tarpe išgydyti, tai visuomenėje tik
rai butų daugiau visam darbui pasitikėjimo, daugiau en-
tuzijazmo, ir rinkliavos turėtų didesnį pasisekimą — vi
suomenės dalyvavimas svarbiame darbe butų žymesnis. 

1 

MES GRĮŠIME! 

Mes grįšime iš tolimiausių užkampių pasaulio. 
Mes grįšime į savo laisvą migtą šalį. 
Niūri, šalta mums svetimos padanges, saulė, 
Toli nuo kūdikystėj mindžiotų takelių. 

Iš didmiesčių, iš dykumų, iš džiuglių, iš kalnynų, 
Mes grįšime į varganas tėvų sodybas. 
Tegu čia spindi auksas, deimantai, lai upės teka vynu,— 
Iš čia mus ves tėvynės ilgesys beribis. 

Skaudaus likimo vėjai mus išblaškė, išnešiojo, 
Tačiau tegu negęsta akys neviltim aptemę. 
Juk mes, o Dieve, grįšime, ilgai svetur klajoju, 
Ir savo kaulus atiduosim bočių žemei! 

Juozas Mikštas 

Taip kalbėjo 
Kudirka...  

Apie vienyte 
r « 

Lietuviai susivienija, džiaugiasi, kad gerai 
gyventi vienybėje ir stebisi, dėlko jie anksčiau 
taip nepadarė. Tik štai ant keliolikto susirin
kimo viens sąnarys įsižiūrėjęs į kalbančio per-
dėtinio kelines, patėmyja, kad jos ne skersai 
dryžos, kaip to sąnario, o tik išilgai dryžos. Na 
ir pradeda samprotauti: "Jo kelinės išilgai dry
žos, o mano skersai... Tai man nepatinka. Jis 
mokina mus, kad pridera įsitaisyti platesnius 
brylius, idant kaitra akių neišėstų; labai gražus 
sumanymas, tik kodėl jo kelinės išilgai dryžos, 
o ne skersai? Ne, su tokiu žmogum išvien 
dirbti negalima, jis nori įvesti išilginius kelinių 
dryžius, jis mus prapuldys! Vyrai — surinka 
ant galo — kam grangųs ir guli ant širdies 
skersiniai kelinių dryžiai, traukimės!" 

Tada visi skersadryžiai iš susivienijimo at
sitraukia ir karštai rengia savo susivienijimą, 
kuris visas pajiegas aukauja kovai, idant tik 
prie kelinių neprileistų išilginių dryžių, žino
ma, apie įtaisymą Lietuviams platesnių brylių 
mislyti neturi kada. 

(K 1892 m. VARPO 8 nr.) 
* * « 

Čekai išturėjo ir jų darbas nepražuvo. Ne
pražus nė mūs darbas, tiktai, pradėję, išturėki
me! Kad lengviau būtų išturėti ir greičiau lai
mėt, nesiblaškyti į visas puses, stengkimės lai
kytis išvien "idant mūs darbų ir aukų būtų vie
noks siekis — ta pati Lietuva! Padarykime 
taip, kaip ana čekai ir... Ką tik neišsitariau: 
įsisteigkime sau tokią "Maticą". Gerai, kad 
susilaikiau, nes būčiau padaręs juokų iš rimto 
dalyko. Pas mus "Matica"? Pas mus gali būt 
šiandien dvi, trįs, penkios "Maticos", o ne vie
na — anaiptol! Matote, čekas visada atsime
na, juog jis pirmių pirmiausiai čekas, o paskui, 
jeigu prireikia žiūri kokios jis profesijos, prie 
kokios politikos partijos priguli, kokių laikosi fi
losofiškų pažvalgų ir tt. Dėlto gi ant pirmo Če
kijos šaukimo skubina visi čekai, nesvarstyda
mi, ar eit ar ne. Pas mus einasi atbulai: žmo
gystos pirmiausiai atsimena savo professiją, o 
paskui žiūri, ar ta professiją leidžia būt Lie
tuviu, ar ne; jeigu leidžia, tai toliau žiūri, ar 
filozofiški pažvilgiai duoda susidėt su kitais 
Lietuviais prie bendro darbo, ar neduoda; jei
gu neduoda, tai tokios žmogystos tveria atski
rą kuopelę, žinoma silpną, arba pasilieka Lietu
viais bergždiniais. Dėl to tai Lietuva mūs visų 
prisišaukt negali... Mes dar tik vardan stik
lelio pataikome bendrai elgtis, palikdami šaly 
paskiros kiekvieno nuomones. . 

(Iš 1896 m. VARPO 9 nr.) 
* # # 

Tikėjimas laimėti 
Priešiai taip mus įgriebė, kad, galima sakyt, 

per ilgą laiką visi buvome užmiršę apie iškirti
mą vargų, davėme jiems peržydėt, užsimegst, o 
net nunokti vaisiams. Dabar tik, paragavę tų 
vaisių kartumo, pradėjome raukytis ir purty
tis, viens kits brolelis stveriasi už kirvio var
gams kapoti, tik... jau sunku, jau neprileidžia 
žandaras, žinoma, vargus dabar mokame tik
tai keikti, vietoj poetiškai juos pasyeikint. Da 
tikra mūs laimė, kad subruzdome ne per vėlai, 
kad vargus iškapoti dar įstengsime. 

Mūsų brudėjimo vaisiai matyt juk, be abe
jojimo. Vienok koki būtų vaisiai, kad mums 
nepritruktų dviejų pamatinių dalykų: tvirtumo 
būdo ir vienybės viešame darbe. 

Menkas išeina atlikimas skyrium to darbo, 
kuris būtinai reikalauja susitelkimo, kur kiek
vienas įrankis, ar kirvis, ar bortą, ar dalgis, ar 
peilis, gali būti naudingai suvartotas. 

(Iš 1897 m. VARPO 1 nr.) 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
• likimo keliu — Alės Rutos-Na-

kaitės 13 apsakymėlių — 1411 
puslapių. Kaina 80c 

Leiskit į tėvynę — 288 lietuviš
kų dainų žodžiai. Knygelfi 
naudinga dainininkas, pamir
šusiems žinomų dainų žodžiu®, 

Kaina $1.00 
Lietuvos Vytis — gražiai paga

mintas Lietuvos herbas. Kaina 50c 
Iietuvos Žemėlapis — kur pažy* 

mėti visi Lietuvos miesteliai* 
Kaina 50c 

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

Ir taip kalbėjo 
S m e t o na... 

Apie vienybę 
Pavojaus mūsų tautai daug iš visų pusių. 

Todėl mums reikia ieškoti kiek galint daugiau 
bendrų pamatų tautos darbui, kurie telkia krū
von visų mūsų judėjimo srovių žmones, o ne 
skirstyti jų dirbtinėmis tvoromis. 

{Iš VILTIES 1913 m.) 
# * # 

Tikėjimas laimėti 
. Kas ištvers iki galo, tas bus išvaduotas. 

Tie Kristaus žodžiai yra amžinos vertybės ir 
šiuo sunkiu pasaulio sukretu yra mums ypačiai 
brangūs: jie mūsų išvadavimas. 

J3et ligi galo ištverti nėra lengvas daiktas 
nūdien, kada aplinkui dieną ir naktį viešpatau
ja mūsų krašte sielvartas bei mirtis, kada be
veik kiekvienas, kasdien dūsaudamas klausia: 
Viešpatie, kada gi bus galas kančioms? Kada 
rimtis ateis ir žadins ant liūdnų griuvėsių nau
ją gyvenimą naujai žmonių giminės kartai? 

Bet sunku ištverti tiems, kurie netiki, kad 
ateis geresnė bei šviesesnė gadynė. Reikia ti
kėti, jog Lietuva ir visi jos gyventojai bus išva
duoti ir savo akimis išvys laisvą Lietuvą, kaipo 
atpildą už vargus ir už tą skurdą, kurio žiauru-
sai karas yra atnešęs. Nusiminimas bei nusi
vylimas gadina savybės santarą ir mažina iš
tvermę. Reikia tikėti ne vien dėl to, kad būtų 
lengviau kentėti, bet ir dėl to, kad yra pamato 
tikėjimui. Tik reikia ištvermės! 

(Iš LIETUVOS AIDO 1917 m.) 

SENĖ BARBORA 
Kaime ją vadindavo sene Barbora. Net ir 

apylinkėj ir kitoj pusėj parapijos, visi žinojo 
Barborą. Kiekvienam ji praeidama linktels gal
va, kiekvienam pasakys "Garbė Jėzui", jeigu 
sutiktasis nebejaunas; ir —"sveiki", jeigu jau
nuolis ar vaikas. Kiekvienam ji nusišypsodavo, 
nežinia kodėl ir už ką, nusišypsodavo plačia, 
naiva, bereikšme šypsena. Beveik niekas neži
nojo tikro jos gyvenimo, tikro amžiaus, beveik 
niekas neatsiminė nei jos pavardės. Tiesa, ji 
buvo Janionio sesuo, bet ir šito dažnas nažinc^o. 

— A, Barbora, sveiki! 
— Kaig gyvuoji, Barbora? 
— Kur gi taip skubi Janionių sene — Bar

bora ? 
Niekas jos nei mylėjo, nei nekenti Nie

kas nekreipė į ją dėmesio. Ji nebuvo apskurusi 
elgeta, neprašė iš kitų duonos, todėl negalėjo 
niekam nei įkyrėti, nei gailesčio sukelti. Ji gy
veno sau ar kaž kam, niekas to nežinojo, todėl 
kitiems ji nei kuo padėjo, nei kenkė. Praeidavo 
pro šalį, praplasnodavo sentimentaliai ir savo
tiškai puošniais rūbais, kuriuos tebeturėjo vie
nintelius iš jaunystės ir kaip brangenybę sau
gojo; nušvisdavo praeidama pro šalį savo šyp-

— A, sveika, Barbora. 
Ir vSl ją tą patį akimirksnį kiekvienas už

miršdavo. Ji buvo kaip įprastas grumstas ant 
kelio ar apdžiūvęs medelis, pro kurį kasdien pra
einama jo nepastebėjus ir kuris užkliudo tiktai 
akį, bet ne mintis. 

Ji plasnodavo dažnai per kaimą, į miestelį. 
Juk reikalų Janionims ne retai atsitinka. O kam 
gi būtų Barbora, kad kitas eitų į paštą ar į pie
ninę, druskos ar papirosų? Miestelio pusberni*! 
net juokdavosi kartais: 

— Antai, Janionio paštas atplasnoja. 
Arba kaimo jaunesnieji: 
— Janioniai gal svečią, turi: jau Barbora 

išsišiepus lekia. 
— Taigi matai, Barbora, gyveni ir Dievo 

Valią pildai, o tai... Nenorėjo, mat, gyvent. Ge
rai, kad pasisakei per išpažintį... Sakydavo dzie-
konas, kai rišdavo ji kasmet iš baltos nosines 
penklitį ir bučiuodavo jam ranką — 

— Už Juozapą? — klausdavo dziekonas. 
— Taigi klebo... dziekonai, bene jau bus 

dvidešimt penktos metinės. 
— Jau? O kiek tada pati turėjai metų? 
— Dvidešimt penkis, klebonėli; ;a|, dova

nok, dziekonai, vis užmirštu— 
— Penkias dešimt. Tai žinai, Barbor, vien

mečiai esam. Ale tu atrodai kur jaunesnė! Gra
ži buvau.. Na, Dievo valia Atlaikysiu, 
Barbor, užu Juozapą, calūnavas atlaikysiu — 

— Dėkui, kleb... dziekonai, dėkui. JO kaip 
gi, ar neužmiršai, dziekonai? 

— A, kur gi užmirši! Neužmiršau. Kaipgi, 
guli pas mane tavo dešimtrublinė, tiek aukso 
ir teturiu, guli, nebijok, neprapuls. 

— Taigi, kleb . . . dziekonai, taigi jau vie
non duobėn prašyčiau, kaip jau sakiau... 

— Žinau, žinau. Jau daug kartų sakei. Su 
Juozapu, žinau, čia tavo jau ir išmislas: negi 

(Nukelta į 6-tą pud.) 
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- NAUJAKURIAI -
NAUJI LAIKAI KANADOS LIETUVIŲ 

GYVENIME 
Kartą jau.rašėme apie nepa

prastai atgijusį visuomenišką 
lietuvių judėjimą Kana d o j e. 
Niekas negali kelti abejonių, 
kad šitas atgijimas prasidėjo 
nuo to, kada atvyko į Kanadą 
keli tūkstančiai "naujakurių". 
Nors visa eilė senųjų veikėjų 
iš darbo ne tik nepasitraukė, 
bet patys gyviau tame atgiji
me dalyvauja, tai šen tai ten 
parodydami "naujaku r i a m s" 
savo senuosius išmintus takusj 
bet taip jau susidėjo reikalai, 
kad visame veikime vyraujan
čią vietą jau užėmė naujieji 
veikėjai. 

Neskaitant bergždžių ginčų 
tokiais klausimais, kaip... .lap
kričio 23 dienos minėjimas — 
kurie taip pat nebuvo visai be 
naudos, nes išryškino Kanados 
l i e t u v i š k o s  v i s u o m e n ė s  v e i d ą  
ir parodė, kad joje vyrauja 
sveikas lietuviškas susiprati
mas — ligi šiol tame kanadie
čių veikime pirmą vietą užėmė 
vieningas susirūpinimas sukur
ti ir sutvarkyti savo organiza
cinę formą ir sustiprinti savo 
laikraštį. Ir vienu ir kitu rei
kalu daug padaryta. Ypač dir 
delis darbas atliktas laikraščio 
kūrimo srityje, kuris per me
tus pavirto reguliariu ir turi
ningu savaitraščiu, spausdina
mu jau savoje spaustuvėje. 

Netikėtai atsiradę "skersvėjai" 
Tik šių metų pradžioje ta

me sklandžiame kanadiečių lie
tuvių darbe atsirado gana stip
rūs skersvėjai, kurie "užpučia" 
net ir į USA lietuvių visuome
nę, ypač į spaudą. Jau USA 
lietuviškoje spaudoje prasidėjo 
ginčai dėl to, kaip turi būti 
tvarkoma Kanados li e t u v i ų 
bendroji organizacija ir ypač 
.. .kaip turi buti redaguoja
mas (kas turi redaguoti!) Ka
nados lietuvių laikraštis. 

Bene svarbiausia tų "skefS-
vėjų" priežastis — Kanados 
lietuviškojo laikraščio redakto
riaus įkeitimas. 

Kas gi atsitiko? 
Kiek galime susigaudyti iš 

mus pasiekiančių žinių, buvo 
štai kaip. Laikraščio NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS su
kūrime daugiausiai dirbo Pr. 
Rudinskas. Iš profesijos jis, 
regis, agronomas. Jo pasau
lėžiūra — sprendžiant iš laik
raščio buvo galima tik tiek ma
tyti, kad jis laikraštį veda tik 
l i e t u v i š k o j e  d v a s i o j e .  S u n k u  
buvo įžiūrėti jo redagavime 
tempimą į kurios nors srovės 
pusę. Tik dabar patyrėme, kad 
Pr. Rudinskas yra buvęs atei
tininkų studentų draugijos na
rys, taigi, reikia manyti, kata
likų srovės žmogus. 

Tačiau Kanadoje esanti so
cialdemokratų kuopelė, suside
danti iš kelių ar keliolikos as
menų, Kanados Lietuvių Tary
bos ir- jos leidžiamo laikraščio 
organizavime įžiūrėjo pavojų,! 
kad organizacija ir laikraštis 
gali būti "monopolizuoti" kata
likų ir tautininkų... 

Kanados Lietuvių T a r y b a  
ligi šiol turi tik laikinio pobū
džio centrinę vadovybę. Ji 
rengia Kanados Lietuvių Tary
bos naujus įstatus ir rengiasi 
šaukti formalų suvažiavimą, 
kuris turi nustatyti pastovius 
Kanados lietuvių susiorganiaa-
vimo pamatus. Tas suvažiavi
mas turėjo įvykti šių metų 
sausio mėnesio gale. 

Bet kaž kaip taip atsitiko, 
kad laikinoji Kanados Lietuvių 
Tarybos vadovybė suvažiavimą 
atidėjo į kovo mėnesį, o tuo 
tarpu nutarė pakeisti laikraš
čio redaktorių: vietoj Pr. Ru-
dinsko pakvietė  redaktorium i .  
Kardelį, ilgą laiką buvusį Lie
tuvoje liaudininkų dienraščio 
"Lietuvos žinių" ir vėliau Vo
kietijoje tremtinių laikraščio 

"Lietuvių žodžio" redaktorių. 
Prie redaktoriaus numa t y t a 
tam tikra redakcinė kolegija, 
sudaryta iš įvairių srovių at
stovų. Kaip tie atstovai buvo 
parinkti ar srovių įgalioti, 
mums čia tuo tarpu neaišku. 
Buvęs redaktorius Pr. Rudin
skas pasiliko dirbti laikraščio 
administravimo darbą. 

Neilgai trukus pasirodė pra
nešimai, kad redakcinė kolegi
ja kaip ir neveikia, o Pr. Ru
dinskas pasitraukė ir iš admi
nistracijos. 

Triukšmas 
USA lietuviškuose laikraš 

čiuose aprašinėjamas triukš 
mingas Montrealo susirinki 
mas, kuriame bandy# svars 
tyti tie reikalai, bet negalėta 
prieiti prie jokio nutarimo. Ap 
rašymuose vieni kaltina J. Kar
delį, kad jis — ar kiti jo nau
dai — padarė redakcijoje "pu
čą" ir visai nedemokratišku 
keliu užėmė redaktoriaus vie
tą, ne tik nepalaukus šaukia
mo visuotinio atstovų susirin
kimo, bet jį net kaip ir tam 
tyčia atidėjus. Kiti kaltina ta
me susirinkime kurį laiką pir
mininkavusį S. Daukšą, kata
likų srovės veikėją, kad jis kė
sinęsis neteisėtai ir diktatoriš
kai pasielgti. 

Bostono DARBININKAS įdė
jo didelį traipsnį, kuriame sten
giamasi įrodyti, kad J. Karde
lio redaguojamas laikraštis jau 
pasidarė šališkas, neteisingai 
aprašė kaž kokį Italijoje įvy
kusį susirinkimą ir tt. 

žodžiu sakant, ligi šiol ra
miame kūrybingame Kanados 
lietuvių veikime kilo audrelė, 
randanti gana didelį atgarsį ir 
USA lietuviškoje spaudoje. 

Kaip mums atrodo 
žiūrint į dabar jau J. Kar

delio redaguojamą N. LIETU
VĄ, galima tik viena pripažin
ti, kad J. Kardelis, bent ligi 
šiol, sugebėjo nei kiek ne blo
giau už buvusį redaktorių iš
laikyti laikraščio nepartišku-
mą. DARBININKO užsipuoli
mai šita prasme atrodo visiš
kai nepamatuoti. 

Kad J. Kardelis yra liaudi
ninkas, tą visi žino. Kiekvie
nas žmogus gali turėti savo 
mažiau ar daugiau aiškius įsi
tikinimus ir tai nėra nusidėji
mas. Jeigu jis vienintelį vi
siems Kanados lietuviams ben
drą laikraštį tikrai imtų dary
ti liaudininkišku ar socialde-
mokratišku laikraščiu, — tik 
tada jam būtų galima padary
ti. rimtų priekaištų. Tuo tar
pu tokių priekaištų J. Karde
lis nenusipelnė lygiai taip, kaip 
nenusipelnė jų ir buvęs redak
torius Pr. Rudinskas, kaip sa
koma, katalikų srovės žmogus. 

Tik vienas dalykas, žinoma, 
kiek keistokas — kodėl redak
toriaus klausimas nebuvo ati
dėtas ligi tol, kol-pati Kanados 
Lietuvių Taryba ar kitaip pa
vadinta bendroji lietuvių orga
nizacija susitvarkys, turės at
stovų suvažiavimo išrinktą va
dovybę ir nuspręs, kaip laik 
raščio reikalus tvarkyti? 

j. Kardelis ir jo rėmėjai la
bai smerkia perversmus, labai 
pabrėžia demokratiškumą. Bet 
šiuo atveju ištiesų panašu į 
tai, kad čia buvo padarytas na
minis perversmėlis tuo tikslu, 
kad renkant būsimą Kana
dos lietuvių vadovybę, vadelės 
jau būtų savose rankose. Bū
tų buvę daug gražiau, ir ne
abejotinai demokratiškiau, jei
gu laikraštį beveik vien ant sa
vo pečių iškėlusiam Pr. Rudin-
skui būtų buvę leista perduoti 
visuotiniam suvažiavimui, kad 
tas spręstų, ką toliau daryti. 

J. Kardelis turi didelę redak
toriaus praktiką, jis — profe
sionalas laikraštininkas. Pr. 

Rudinskas — agronomai. Bet 
tai nei kiek jam nepakenkė su
kurti neblogą laikraštį. Profe
sionalui paėmus red a g u o t i, 
laikraštis tuo tarpu nepasida
rė nei daug geresnis, nei blo
gesnis, taigi būtų pritikę turė
ti kiek kantrybės iki suvažia
vimo. J. Kardelis dabar tik at
sidūrė nedėkingoje padėtyje: 
nebus jam taip lengva dabar 
nusikratyti "pučininko" vardo, 
o jam, tokiam "pučių" smerkė-
jui, toks priekaištas ypatingai 
nemalonus... 

Reikia tikėtis, kad Kanados 
lietuvių tarpe yra pakankamai 
šaltesnių protų ir jie mokės į 
tą kilusią audrelę pažiūrėti vi
siškai objektyviai. 

Bet, šiaip ar taip, srovinis 
lenktyniavimas dėl įtakos vi
suomeninio veikimo vadovavi
me jau stiprokai pasireiškė ir 
Kanadoje. Iš to susidaro lyg 
naujo laikotarpio pradžia Ka
nados* Lietuvių gyvenime. Ar 
tas laikotarpis bus vaisinges
nis, ar veikimo tikslus įklam
pins į srovinius ginčus? Tuo 
tarpu dar ne vėlu pagalvoti 
apie pasekmes "srovininkaras" 
ir "ne srovininkams"... 

Baigiasi lietuvių vargo 
dienos Belgijoje 

Neužilgo viena didelė lietu
vių grupė baigia savo sutartį 
laužti anglį Belgijos kasyklose. 
Kita grupė sutarti užbaigs apie 
balandžio vidurį ir ateinančios 
vasaros viduryje — paskutiniai, 
kurie pabandė karčios belgų an
gliakasių duonos. 

Tik vienas-kitas numato Bel
gijoje pasilikti, o visi kiti tuoj 
yra pasiryžę Belgiją apleisti. 
Belgijos kasykI6se darbas labai 
pavojingas, jos labai primityviš
kai įrengtos, jokios sanitarinės 
priežiūros. Ką uždirbi — vos 
vos telieka duonai. Apie sutau-
pymą negali būti jokios kalbos. 

Pagaliau patys belgai pa
sirodė esą nedraugiški ir išnau
dotojai, kad ir geriausių opti
mistų norus pavertė niekais. Jei 
darbininkas sužeidžiamas, tai 
kaip šuo išmetamas iš Belgijos 
lauk... Keista, kad belgai taip 
elgdamiesi nori "prisijaukinti" 
svetimšalius ir iš jų padaryti 
belgus... Tik lietuviškas užsi
spyrimas leido tokiose biauriose 
sąlygose iškentėti tuos dvejus 
metus. Pagaliau, belgai ir visi 
kiti, kurie tremtinius šmeižė, 
pamatė,kad lietuviai nenori tin
giniauti ir sunkiausiu būdu pel
nosi duoną. Ypač buvo "užda
rytos burnos" komunistams, ku
rie visaip puolė tremtinius ir 
vadino veltėdžiais, kai tuo tar
pu tie tremtiniai dirbo ten, kur 
ne vienas belgas ir už didelius 
pinigus nenori lįsti... 

K. B. 

Ūkio darbai -
sunkus darbai 

(Atkelta iš 4 puslapio) 
kalbas apie galimybę parsi
kviesti tremtinius ūkio darbi
ninkus, aš kreipiaus į šį ūki
ninką, patardama jam pasi
naudoti šia proga ir tuo pat 
kartu padaryti gera nelaimin
giems žmonėms. Pasisiūliau 
patarpininkauti atsikviesti lie
tuvių. 

Išklausęs mano kalbos, kai
mynas gražiai nusišypsojo ir 
tarė: 

— Geresnių darbininkų ne
su turėjęs, kaip tie vokiečiai 
belaisviai. Juodukams tai per 
šilta, tai per šalta... Jie vis 
stena nepasitenkinimu. Iš ke
turių šimtų iki rudens nebelie
ka trijų. Tik tie, gavę užmo
kėti, nepabėga, kurie turi šei
mas su savimi, šiaip jau jais 
niekada negalima pasitikėti. 

Iš tremties aš galėčiau par
sikviesti ir savo tautiečių len-

Turiningas Prez. Smetonos paminėjimas 
Sausio 30 dieną Clevelande 

paminėjimo programa buvo nu
matyta atlikti jėgomis daugiau
siai ne iš vietos, o atvykstančio
mis iš gana tolimų ir net „labai 
tolimų kraštų. 

Laimingai atsitiko, kad visi 
programos dalyviai iš visų pu
sių savo laiku susirinko ir pro
gramoje dalyvavo, taigi rengė
jams neteko atsiprašinėti, kad 
tos ar kitos žadėtos programos 
dalies negalės būti. 

Savo turiniu paminėjimas bu
vo platus ir rimtas. Pačios pro
gramos atidaryme ir vedime 
simboliškai dalyvavo ta "triju
lė", kuri velionf prezidentą Cle-
velande priėmė ir daugiausiai 
bendradarbiavo, tai yra — dr. 
S. T, Tamošaitis, P. J. žiūrys ir 
K. S. Karpius. Pirmasis pami
nėjimą atidarė, antrasis buvo 
programos vedėjas, trečiasis jį 

raštis "Maniesiems*' ("Jeigu rimta žiema ir daugelis ii M« 
audra verstų stulpą vieilą") —j tų miestų negalėjo atvykti, lai-
deklamavo J. Vaicekauskiene,; kas— beveik pietų metas, dau-
ir paskaityta pora reikšmingų j geliui esąs nepatogus išeiti iš 
ištraukų iš A. Smetonos raštų. i namų, salė —r ne labai Jįe|uvių 

Vakare Crosby's restorane mėgiama ir neįprasta... 
įvyko dalyvių vakarienė, ku- _ , N , .. 
rioje apsilankė svečiai ir kelios j. vy usieji ve avo, todėl 
dešimtys clevelandiečių, čialĮT_ ren^ejai su Pra~ 
dar kalbėjo kon. P. Daužvardis, I !° 'nor,3 . ner€'keJ° taip da-
A. M. Praškevičius, V. Rašte- Pri 

kų, bet aš esu tikras, kad jie kurį laiką pavadavo.-
ūkio darbu nebus patenkinti ir Po P. J. žiūrio įvedamosios 
mane paliks, pirmą progą su- kalbos, kurioje jis kiek sustojo 
radę lengvesnį darbą. Veltui ties velionies prezidento biogra-
būtų dedamos į juos viltys. Jei 
n e p a ž i n o č i a u  E u r o p o s ,  k i t a s  
dalykas. Gal pirmasis būčiau 

f i ja ir šio paminėjimo prasme, 
kalbėjo Lietuvos konsulas dr. P. 
Daužvardis, o po jo dr. B. T. 

išsirašęs iš ten darbo jėgos. Į Dirmeikis, kuris iš savo atsimi-
Dėkui už pasiūlą ir tegu tau I nimų apie susitikimus su velio-
Viešpats padeda aprūpinti at-,niu prezidentu papasakojo daug 
vykstančius tremtinius jiems ji *gyvai apibūdinančiu dalykų, 
tinkamu darbu. Į Tai ' buvo įdomu išgirsti vi-

Susimąsčiau. Iš tikro, gal siems, net nesenai iš Lietuvos 
šis mano kaimynas stambus atvykusiems — kurių salėje bu-
lenkas ūkininkas ir tiesą sa- vo ąana daug — nes faktai nei 

nis ir B. Dirmeikis., 
Apsilankė minėjime mažiau 

žmonių, negu salėje galėjo tilp
ti ir negu vertėjo apsilankyti 
turiningame minėjime — apie 
180 asmenų. Tiesa, gal retai 
kada daugiau žmonių programa 
su kalbomis ir sutraukia, bet 
šį kartą vertėjo gausingiau su
sirinkti. 

Priežasčių minima daug : 
staiga išvakarėse pra s i d ė j o 

biau vėluotis). O taip atsiti
ko, kad rengėjai minėjimo lai
ką turėjo taikyti prie salės, o 
ne prie publikos... 

Neapsilankiusieji dailg imk 
stojo, bet sunku jiems daryti 
priekaištus, kadangi aplinkybės 
apsilankymui tikrai daugeliu 
atžvilgių buvo nepalankios. Vi
si apgailestavo, kad minėjimas 
negalėjo įvykti savoje lietuvių 
salėje. 

MINTYS IŠ PREZIDENTO SMETONOS 
PAMINĖJIMO 

ko... 
IŠ to. IMI periasi mintis, 

girdėti nei skaityti. 
Toliau buvo koncertini dalis, 

kad tie tremtiniai, kurie pasi-; kurioje dainininkės S. Adomai-
naudoja nevardinėmis garanti- tienė ir V. Jonuškaitė padaina-
jomis, gali iš anksto žinoti, vo vi§ą eilę grynai lietuviškų 
kad jie važiuoja ne pas turtin- dainų. Daugumas tų dainų pa-

Poetas Adomas Mickevičius 
rašė apie Lietuvą, kad ji, kaip 
sveikata — tik jos netekęs pa
junti, kokia ji brangi. t 

Kai Lietuva buvo nepriklau
soma, daugelis neįvertino jos 
dovanų: vieniems atrodė maža 
teisybės, kitiems maža laisvės, 
tretiems — turto... prezi
dentą priekaištai krypo, jis at
rodė kaltas, kad to ar kito 
trūksta, kad tvarka negera. 

Kai kita tvarka atėjo, tada 

ir šiaip jau piliečiams be leidi
mų nebuvo galima svetiman 
kraštan pinigus išvežti. 

Kilo klausimas, kaip pasielg
ti su tokiu laikraščiu, kuris pa
skleidė tokį piktą prasimany
mą. Parodžius tą laikraštį pa
čiam prezidentui, jis visai ra
miai į tą pažiurėjo ir pasakė, 
kad verčiau nieko nedaryti. 
Sako, protingas žmogus supras, 
kad čia politinis šmeižtas, o su 
neprotingais ginčytis ir jiems 

prisiminė ir tie dalykai, kurie j įrodinėti neverta. Bausti taip 
Lietuvoje buvo padaryti. Se-įpat neverta, nes tik be reika-
noji tvarka pasirodė dangus, l0 redaktorius kankinio vaini-

pragaru. 
Tada visi kitaip pradėjo ver

tinti ir tą asmenį, kuris tiek 
daug buvo surištas su ta sena-

gą dėdę, kuris turi jiems na- rinktos tokios, kurios daugiau - palyginus su naujos tvarkos 
mus pastatęs, o pas darbdavį, dainuojamos A. Smetonos gim-
kuris stengsis kuo daugiau tinė.ie, kitos net jo paties užra-
naudos iš jų turėti. Nereikia šytos. ar ypatingai mėgiamos. 
daug proto tam suprasti, ypač Ypač V. Jonuškaitė yra tų dai-
kalbant apie ūkia'darbus. į nu žinovė. . . »• 

Pr. Lapienė. Dainos daugiausiai buvo rim-
. tos ir net liūdnos, kaip ir tin-

|ka tokiam paminėjimui. Pro-
Oraanizuoia DQ- gramos gale abi dainininkės 

IK por^ jy drauge — duetu padai-

ką užsidės... 
(Iš tos pačios kalbos) 

Greimas — Paryžiaus 
Universiteto Filologijos 

Daktaras 
Paryžiaus Universitetas su

silaukė naujo lietuvių filologi
jos daktaro — A. J. Greimo. 
Naujasis daktaras su dideliu 
pasisekimu apgynė valstybinį 
daktaratą "Mada 1860 metais". 
Skamba daktarato tema savo
tiškai, bet tai yra pirmutinis 
bandymas kalbos istorijai su
rasti naujus tyrinėjimo meto
dus. 

"Kalba, kuri savo visetu yra 
visuomenės gyvenimo atspin
dys. jos evoliucijos ir progreso 
išraiška, yra iš pagrindinių 
priemonių laiko dvasiai atkur
ti, jos raidai susekti." (G. I. 
Židonytė. "Mintis", Nr. 530.) 

Lietuviams labai draugiškas 
prancūzas mokslininkas G. Ma-
torė ir naujasis daktaras A. J. 
Greimas bando kalbos fnokslan 
įjungti psichologinės sociologi
jos ir sintetizuojančios istori-

nizuoja pa
vergtų tautų par-

lamentą 
. ,(Musų korespondento) 

Prancūzijos vyriausybės or
ganas "Le Monde" praneša iš 
Londono, kad ten- šiomis die
nomis įvyko pavergtų Europos 
tautų intelektualų ir politikų 
kongresas, kuriame nutarta or-
manizuoti pavergtų tautų par* 
lamentą. 

Kongresui pirmininkavo žy
mus ispanas rašytojas Salva
dor de* Madariaga, o jame da
lyvavo LIETUVOS, Latvijos, 

navo. Klausytojams buvo di
delis pasigerėjimas. 

Dainininkėms akompa n ft V o 
Regina Brazaitienė. 

Dainų protarpiuose buvo pa
deklamuotas V. Kudirkos eilė-

NESUPRANTAMA 
DAR APIE VIENĄ KNYGĄ 

DIRVA nuolat skelbia keletą 
knygų, kurias galima gauti. 
Nedaug jų, bet nors tuo būdu 
bandome užkimšti tą spragą, 
kuri taip jaučiama, kol nėra 

Estijos, Čekoslovakijos, Veng- šiame krašte nei vieno knygy-
rijos, Lenkijos, Ukrainos, Ru
munijos, Bulgarijos ir Jugo
slavijos atstovai. Kongresą rė
mė ir organizuoti pagelbėjo an

no, kilr būtų galima gauti vi
sas esamas lietuviškas knygas. 

Vien pliki jų vardai ir kai
nų paskelbimas nedaug apie 

glų parlamento nariai-liberalai. knygą pasako. Todėl bandome 
Jie taip pat remia- tokio paver- skaitytojus kiek plačiau su to-
gtų tautų parlamento organi-jmis knygomis supažindinti, 
žavimo mintį, kuriai realizuoti Mes tuo tarpu nerandame ge 
jau sudaryta 24 asmenų komi
sija. Būsimasis parlamentas 
turėtų 90 narių, taigi po 9 na
rius nuo kiekvienos pavergtos 
tautos. Parlamentas būtų lyg 
ir pradžia būsimam įsijungi
mui į bendrą visos Europos 

resnio būdo tam tikslui, kaip 
perspausdinimas iš tų knygų 
atitinkamų ištraukų. 

štai ir šiandien pradedame 
spausdinti vieną apsakymėli iš 
Alės Rūtos - Nakaitės apsaky
mėlių rinkinio, pavadinto "Li-

Jungtinių Valstybių parlamen-: kimo Keliu". Tai yra "Senė 
tą. , , . (z) Barbora" — vienas iš trylikos 

tame rinkinyje sudėtų apsaky
mėlių. 

Ar skaitytojams tas apsaky
mas patiks — paliekame jiems 

nori
me pasakyti, kad rinkinyje yra 
ir daugiau panašiu ir ne visai 
panašių apsakymėliu. Pavyz
džiui, "Juozapus", "Erika" ir 

jos motyvus. Nagrinėdamas 
18G0 metų madų žodyną, A. J. 
Greimas duoda ryškų ano p^emT'sDrestil^MeT'tik 
kotarpio gyvenimo vaizdą. 

Jo darbas buvo įvertintas la
bai gerai. 

Nuoširdžiai sveikinant nau
jąjį daktarą, lieka tik džiaug-
Us lietuvišku išt\ermingumu ir | jfurje jg'įu trylikos ap-'du esančios nupirktos apelsinų 
ryžtumu, kui \ rei eio sakymu yra gyvenimiški vaiz-| (orendžiu) plantacijos ir dar 
t. besiekiant aukscmusi^mok- ^ dažJ^ sakant, ži. 

yP ,*«. nja kuvo SUrašyta, kad bu
vo galima suprasti, jog prezi
dentas negražiais būdais pra
turtėjo, darydamas kaž kokius 

slų pakopų, 
tretinio sąlygose. Z. U. 

• SPARNUS MAN META 
PAUKŠTĖS—Benio Rut-
kūno 78 ęilėraščiai (158 
puslapiai). Kaina 

niausiai kiek savotiško ir įdo
maus būdo žmonės, o kai ku
riuose yra daugiau svajonių 
atvaizdavimas, lyg ir truputis 

Kai Smetona nuo 1907 metų 
, . R% A- iper VILTĮ prabilo į lietuvius, 
tVarį;;\.;

D^.gIau...P.raii tad reikia daugiau ieškoti ben-
drų darbo pamatų, o ne dirbti
nių tvorų vieniems nuo kitų 
atsitverti, tada tas jo balsas 
buvo daugelio su pašaipa pri
imtas. 

Kai ta mintis buvo paverst* 
trumpu šūkiu "Ieškokime pir
ma to, kas mus jungia, o ne 
kas skiria", tas balsas, nors ir 
teisingas, tapo užrėktas dema
gogiško riksmo. Demagogiškas 
riksmas anais laikais laimėjo 
viršų. Bet ne tiesą. 

Laikas prabėgo ir šiandien 
vargu ar rasi lietuvį veikėją, 
kuris nesistengtų įrodyti, kad 
tą šūkį ir jis yra į savo vėlia
vą įsirašęs... Ir teorijoj ir net 
praktikoj lietuvius jungiančių 
reikalų pirmenybė šia n d i e n 
tarp lietuvių jau visuotinai pri
pažinta. Jei kas ir nenuošir
dus tame pripažinime, tai vis* 
šai tą pasakyti vengia. 

Ne už tą vieną tiesą Smeto
na yra kovojęs. Jų ištisa pro
grama ir už tą programą mes 
šiandien pagerbiame jo atmi
nimą. Mes žinome, kad gyve
nime toli dar ne viskas buvo 
Lietuvoje taip padaryta, kaip 
toji programa siekė. Mes ži
nome daugiau — kad ir pats 
Smetona dar daug kuo buvo 
susirūpinęs ir nepatenki n t a s 
tuo, kas Lietuvoje dėjosi. Mes 
skiriame ir turime mokėti skir
ti tai, kas turėjo būti, ir kas 
buvo gera bei tinkama, nuo to, 
kas netinkama. 

Dar nemaža yra ranki?, ku
rios semia purvus ir drebia 
juos į Smetonos vardą. Bet 
laikas mažina jų skaičių. 

Mes klystumėm, jeigu saro 
uždaviniu pasiskirtumėm tik 
kovoti su purvinomis rankomis. 
Kantriai ir ištvermingai sklei
džiant tautiečių tarpe mūsų 
šiandien minimo žmogaus pa
liktas mintis- pasieksime ir su
lauksime. kad daugumas tų 
minčių plačiausiuose tautiečių 
sluoksniuose pradės atrodyti 
tokiomis pačiomis neginčijamo
mis tiesomis, kaip ir pradžioj 
minėtoji tiesa. O purvą dre
biančios rankos bus senai nu-

jom matyti tai, kas buvo pa
daryta, negu tai, ko dar trū
ko. 
(Iš dr. P. Daužvardžio kalbos) 

# * 

Kartą mes, Mdami Jauni 
studentai, turėjome triukšmin
gą susirinkimą. Kritikavome 
prezidentą Smetoną. Ir nuta
rėm siųsti delegaciją pas jį, 
pamokyti, kaip reikia Lietuvą 
valdyti. 

Nuėjome. Priėmė. Buvome 
susitarę griežtai viską išdėsty
ti. Įėjome į prezidento darbo 
kambarį. Truputį nustebome, 
kad tas kambarys toks papras
tas, kaip daugelio kitų žmonių 
kambariai. 

Prezidentas pasiūlė sėstis ir, 
kiek numanydamas, kokios yra 
mūsų mintys, pradėjo mums 
ramiai kalbėti, kaip kas ir ko
dėl yra. Jis pradėjo kalbėti, 
mes klausėm ir mūsų lūpos... 
susirakino. Nei vienas mes ne
pasakėm, ką rengėmės pasaky
ti. 

Išėjom, pasižiūrėjom vienas 
į kitą ir dar tylėjom. Nėjau 
"raporto išduoti" tiems, kurie 
mus siuntė. Kiti — nežinau, 
kaip išsisuko. 

Nepatogu buvo pasisakyti, 
kad kai prezidentas į mus kal
bėjo, mes po kiekvieno sakinio 
vis labiau ir labiau pasi jutom 
menkais viščiukais — kur gi 
mums prezidentą mokyti! 
(Iš dr. B. T. Dirmeikio kalbos) 

« • 

Kartą vienas laikraštis pa
rašė tokią žinią, iš kurios bu
vo galima suprasti, kad prezi
dentas yra smarkiai praturtė
jęs ir kad jo turtai yra perkel
ti į svetimus kraštus, ir tai į 
ne bet kokius, o į... Palesti
ną. Ten, Palestinoje, jo var-

supoetintos filosofijos... biznius su žydais — todėl ir jo 
| vyzdžiui — pats pirmasis kū-i turtai Palestinoj... O tada sileidusios. • 

50cį (Nukelta į 6-tą puslapį) jau buvo valiutos suvaržymai] (Iš V. Rastenio kąlbof.) 

•T * ^ * 



!~n f' *«5> \\ 

It " '' 

<3fe 

« d i r v a :  

1948 METAIS MA
ŽIAU STREIKAVO 
1948 metais darbininkų ne

susipratimų su darbdaviais bu
vo mažiau, negu 1947 metais, 
kaip skelbia Ų. S. Darbo De-
partmentas. 

1948 metais buvo apie 3300 
fvfcirių didelių ir mažų streikų, 
o 1947 metais buvo 3693 strei
kai. i . 

1948 metų streikai apčtne 
mažiau, negu du milijonu dar
bininkų, kai 1947 metais strei
kavo 2,170,000 darbininkų. . 

1946 metais, kuomet strei
kų skaičius buvo pasiekęs pa-
t| aukščiausi laipsnį šios šalies 
darbo istorijoje, streikų buvo 
4985, kuriuose buvo Įvelta su
virs 4 milijonai darbininkų* , 

r r _  i i  
i NESUPRANTAMA 

(Atkelta iŠ 5-to pusi.) 

Savings wi l l  a lways 

be important  to  the 

man who wants to  

look into the future 

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

security  and personal  

independence!  

Savers always we/come 

THI IANK ton All T HI PEOPK 

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

rinėlis tame rinkinyje, pava
dintas "Rožė, Knyga ir Pini
gas". 

* * 

Kodėl pradėdami kalbėti apie 
šią knygą, tariame ' Nesupran
tama"... 

Visai ne dėl to, kad būtų 
sunku suprasti, kas ten para
šyta. Priešingai, apsakymėliai 
parašyti gyvai, įdomiai ir 
lengvai suprantamai. 

Nesuprantama tik, kodėl ra
šytoja ypač viename iš- tų ap
sakymų, pavadintame "Grieti
nėlė", taip lengvai nuo meniš
ko vaizdavimo nuklydo j pigią 
demagoginę publicistiką. 

Autorė, matomai,, norėjo pa
plakti "suponėjimo" ligą, tai 
šen tai ten visuomenėje apsi
reiškiančią. Intencija gera. Bet 
meno kūrinyje tai padaryti 
daug sunkiau, negu šiaip laik
raštiniame straipsnyje. Auto
rė čia nuslydo j lengvąjį kelią 

vietoje meno kūrinio para
šė apsakymo formon įvilktą 
straipsnį, tarp kitko, neišlai
kantį logiškos kritikos, net ir 
straipsnio vietoje.. 

štai kaip viena aprašoma 
studente kalba: 

Ot, žinai, buvo kiti laikai. 
Mūsų kompanijoj buvo tik 
grietinėlė: ministeriūtės, dak-
tariūtės, profesorių, inžinierių, 
aukštųjų karininkų dukterys, 
žinai, karas visus išblaškė. 
Daug mano draugių išvežė, ki
tos į provinciją, net j kaimus 

išsikėlė. Likau beveik viena. 
O dabar buvusio elito visiškai 
nebėra. Kas dabar direktoriai, 
referentai? —r Studentai iš 
kaimų, kaip Untis Tu gi 
žinai: nei balių, nei padorių 
vyrų dabar, nei draugių. O tu 
man patikai ir seniau: kukliai, 
bet visada elegantiškai apsi
rengusi, o tavo mama, paste
bėjau, labai aristokratiška. 

— Mama buvo rusų pulki
ninko duktė. Tik tėvas papras
tas ir jo giminės... 

— Nesvarbu, dukters išauk 
Įėjimui daugiau reiškia moti
na. Mano mama irgi ne iš kai 
mo, ir ne lietuvė — 

# # 

Suprask, vadinasi, kad pir
ma Lietuvoj studentija buvo 
tik ministerių, daktarų, profe
sorių, inžinierių, aukštųjų ka
rininkų dukrelės ir sūneliai — 
visi aristokratiškai išauklėti, 
nes jų motinos rusės, caro pul
kininkų dukterys ar panašios. 
....Tik va užėjo karas ir at
ėjo toki laikai — vokiečių oku
pacijos laikai — kada studen
tai tik kaimiečiai bernai, ne
bėra "padorios" kompanijos, 
nebėra "elito" ... 

Kas pažino Lietuvos gyveni
mą anksčiau ir karo metu, tas 
tik gali pasakyti, kad visa tai 
yra "quatsch", neatsakingi ple
palai, autorės įdėti į neva lie
tuviškos studentės lūpas. Ga
lų gale vis tiek "quatsch^ — 
ar tai toji studentė, ar pati au-

We Give and Redeem Ea&le Sld».p» Store Hours Every Day: 10 A.  >/.  to >:30 P.  M. 

THE MAY CO'S BASEMENT 
IšsiniukC'j imui Įmautiems Sąskaitos bus Pasiųstos Kovo 1 d. 

Darbo rūbų būstine 
VYRAMS SANFORIZUOTI* MĖLYNO CHAMBRAY 

Unijos 
Darbo Darbo 

marškiniai 
Šie tvirti, geros konstrukcijos Mė
lyno Chambray darbiniai marškiniai 
yra sanforizuoti* visiškam pritiki
mui jusu dėvėjimui . . . net po dau
gybės skalbimų. Sukirpti ekstra pil
nai priediniam patogumui. Dydžio 
14% iki 17. 

'Sanforizuotos darbo kelnes 
Sanforizuotos pilkos viršutinės darbo kelnės, pasi'tos iš tvirtos storos 
rūšies medžiagos . . . jos ilgai dėvėsis ir patogiai pritiks ... su su
stiprintais kišeniais nešiojimuisi savo darbo įrankių su savim. Gau
namos dydžių 20 iki 42. » 

g.98 

Vyrams ir Vaikinams 

"5 Brother" . . . Storos Rumm 

foriliiniy kelnės 

Unijos Darbo 

Mieros 30 iki 42 

Taip, taip . . . jos tink* visokiam dSvėjimui ir gražiai išrodo, 
taipgi; jos ilgai laikys, pilno sukirpimo tvirtos kelnės. Jos 
gaunamos paprastu pryšakiu, tvirtais kišeniais ir atlenktom 
apačiom. Pasirinkimui tvirtų aftaivų tamsiai mėlynų arba 
tamsiai rudų. 

Paštu ir Telefonu Užsakymai Pildomi—šaukit CHerry 3000 

Basement Men's Work Clothing Department (*Nesusitrauks Daugiau kaip 1%) 

aaasEBBBBBBaaai 

tore taip kalbėtų. Nes kiek
vienas Lietuvoje gyvenęs žino, 
kad Lietuvos studentija, atme
tus žydus, buvo beveik išimti
nai Lietuvds ūkininkų vaikai. 

šitas Lietuvos studentijos, o 
per ją ir Lietuvos inteligenti
jos pavaizdavimas labai jau 
primena Lietuvos gyv e n i m o 
"vaizdavimą" tūlame Mikonio-
Mikalausko parašytame "roma
ne", vardu "Bala", kurį išleido 
Goebbelso kontroliuojama Leip-
zigo leidykla, tikslu diskredi
tuoti visą nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą. 

Įsipainiojusi | tą publicisti
ką autore čia visiškai užmiršo 
paprasčiausius vaizdavimo dės 
nius. Galima sugalvoti visokias 
istorijas — juk apysakos nėra 
tikrų įvykių aprašymas — bet 
panašumo į tiesą reikalavimas 
visada pasilieka. 

Autorė savo apsakymą laiko 
atžvilgiu įstatė j šio. karo me
tą, j tą laiką, kada Lietuva bu
vo vokiečių užimta. Jei to lai
k o  g y v e n i m a s  v a i z d u o j  a m a s ,  
tai jis gali būti vaizduojamas 
tik toks, koks galėjo būti (ne 
būtinai konkrečiai įvykęs). Ta
čiau Čia turime vaizdą, kokio 
nei negalėjo būti. 

Iš apsakymo atrodo, kad ka
ro metu iš Lietuvos kas tik no
rėjo, galėjo panašiai, kaip tai
kos metu, važinėti į Vokietiją 
ar kitur studijuoti, šiaip sau 
" p o  u ž s i e n i u s "  v a ž  i  n  e  t  i  s . . .  
Toks vaizdas visai netikras, ne 
galimas. 

Autore aprašo studento lie
tuvio gyvenimą Vienoje: 

"Pinigai atplaukia regulia 
riai iš storos tėvo piniginės: 
siuntiniai atvažiuoja motinos 
rūpesčiu per didelius miestus, 
per "gronyčias" iš po kiauro 
svirno stogo, iš atsiduodančios 
mėšlu gryčios. Kaimiečiai ge
ri, nuolankūs, gerbia "aukštus 
gimines, "pačėdija" jiems ge
resnį kumpį, geriau išrūkusių 
lašinių, gražiau suspausto svie
sto. 4 

Nereikia net J paštą eiti: 
valdininkas atneša į namus ba
gažą, pinigus. Tiktai kelis pfe-
nigius išmeti jiems už vargą. 
O tas visada malonu: duoti že
mesniam tai, kas atlieka, ypač 
jeigu jis moka gražiai padėko
ti". ir tt. 

Na, argi t» "quatsch"? Įsta 
tyk tą vaizdą į taikos metą 
— kodėl ne, galėjo ir taip bū
ti, bet ir tai toks gyvenimas 
vargiai kada ar buvo bent vie
nam iš šimto užsieniuose stu
dijavusių lietuvių. Bet čia gi 
karo metas. Karo metu pini
gai paštu be specialių ir lietu-
tuviams faktiškai neprieinamų 
vokiečių administracijos leidi
mų į Vokietiją visiškai nebuvo 
galima siųsti. Maisto siunti 
nius iš Lietuvos į Vokietiją bu 
vo galima siųsti tik po du sva 
rus vienu kartu. 

Jeigu čia būtų paprastas 
reportažas, tai reiktų pasakyti 
tiesiai — melas, žiūrint į ra 
šinį, kaip į sukurtą meninį ap
sakymą, jį galima būtų paly
ginti, pavyzdžiui, su vaizdavi 
mu Prancūzijos karaliaus dva
ro gyvenimo, kuriame Liudvi
kas XIV į savo karūnavimo iš
k i l m e s  v a ž i u o j a  į s i s ė d ę s  į . . .  
1949 metų laidos "Cadillac". 

šito nesiskaitymo su pačios 
autorės pasirinktomis vaizduo
ti aplinkybėmis yra ir kituose 
apsakymuose, bet šiame jie 
ryškiausi, čia visur vyrauja 
tik visiškai nekontroliuota pub
licistika, tik nayvus stengima
sis "pasivyti ir pralenkti" to
kius "menininkus", kaip minė
tas Mikalauskas-M i k o n i s ar 
Liūnė Janušyte 1940 metų 
"šluotoje". Sąmoningai ar ne
sąmoningai tai daryta — tas 
ir lieka nesuprantama. Gal tai 
tik pasidavimas sav o t i š k a i 
,?madai". 

Mes nesiūlome neskaityti sio 
leidinio. Tik perspėjame ypač 
Lietuvos gyvenimo nepažįstan
tį skaitytoją, kad ne viską čia 
galima laikyti "tikru pinigu", 
lygiai realios, lygiai meninės 
tiesos atžvilgiu. 

SENĖ BARBORA 
(Atkelta iš 4-to pusi.) 

apkabins, kaip gyvas apkabinėdavo* Et, ir pa
senai, Barbor, o vis 

— Dieve susimilk, nesarmatyk, dziekonai. 
Aš gi nieko blogo negalvoju. Ale sakau, kad 
gyventi drauge neteko, tai pailsėt kartu norė
tųs. Tai jeigu nebūtų sunku, kleb ... . dzieko-
nai, labai prašyčia 

— Nesunku, nesunku. Padarysiu, jeigu ne 
tu mane pirma palydėsi. Mat, abu vienmečiai 
esam, o katrą pirma Dievas pašauks, nežinia! 

— Ai, ką čia kalbi, dziekonai, pats vis gi 
kunigas, ponas, prie lengvo darbo. Mokyti il
giau gyvena. 

— Buvai nemokyta, o gražesng už... 
Kas čia buvo mano do grožis... Jaunas 

vis jau kitaip atrodo. 
— Oi, Barbor, nepažinojau anksčiau, gal ir 

seminarija būtų man atlikus 
— Kad ir juokdarys mūsų dziekonas! 
Metinių dieną Barbora puošdavos iškilmin

giausiai. Jeigu eidama su reikalu miestelin už
sidėdavo tik baltą su spurgais skarelę, jeigu ne-
dėldieniais bažnyčion pasirišdavo baltą priejuos
tę su trieiliais mezginiais, tai metinių dieną 
vilkdavos margą palaidinukę su raišteliais po 
kaklu ir ant rankovių galų, su plono maginio 
krūtine ir žaliu su raudonais kvietkeliais pakraš
čiu. Vilkdavos vilnonį (grynos vilnos!) sijoną, 
tamsiai raudoną ir skaisčiai spalvotą ataustu 
pakraščiu. Dėdavos kitą priejuostę, ne tą, kur 
kas šventadienis dėvėdavo. Aną motutė savo 
jau padėvėtą paliko, o šitą, kaip ir kitus rūbus, 
pati išsiaudė — su Juozapėliu prie altoriaus ei
ti, nustebint jaunamartės puošnumu... Neteko. 
Taigi dabar — metinėse — kai maldoj su Juo
zapėliu susitinka, turi gi būti graži. Labai pri
žiūri, vėdina, tik metuose kartą tevilki, užteks 
ir pasikavot . 

Bažnyčioj nedaug žmonių ėsti, kaip ir vi
sada šiokią dieną. Ale davatkos tuoj pastebi, 
kad Janionių Barbora yra. šiaip gi ji šiokią 
dieną į bažnyčią nevaikšto. Kas gi darbus be-
nudirbtų, kad visi baltas rankas susidėję tiktai 
poterius kalbėtų? 

Pirmutinė pamato ilgu kaklu Ieva, kuri 
pusbalsiai ražančių varydama visą laiką dairos 
po bažnyčią: kas ateina, kas neateina, kas ir 
kaip dažnai šventą išpažintį atlieka, ar ilgai spa-
viedojas ir tt. Ar gi maža yra ko stebėti? O 
ražančius ir taip apeina kelis kartus aplink — 
Juk jau senai Ieva davatkauja. Pastebi ir ki
tos, iš nabažnumo dažnai akis f altorių kelda
mos. Juk prie pat didžiojo altoriaus ji klūpo, 
o išsipuošus 

— Pone Dieve šventas, ar gi tinka taip iš
sidabinti prieš Dievo stalą? — šnibžda viena 
antrai davatkos. 

— Ne del Dievo, del žmonių. Tuštybė, tuš
tybe 

— Tarytum prie vinčiavonės . . . Sarmatos 
neturi. Atbėgai va kasdieniu rūbeliu, purvinom 
kojom nuo darbo — da geriau Dievui patikai. 

— Taigi, ar atsimeni, ir pernai prieš pat 
Žolinę buvo... 

— žinau, žinau. Taigi, metines užu kava
lierių. Vis dar tebesimeldžia, tebeprisimena, 
besarmatė — 

— Apie Dievą mislytų, dangaus grožybių 
trokštų, o vis da bernas galvoj. Numirė ir ne
bėr! O kam gi taip ilgai vazojos, nesiženijo? 

— Taigi, ir aš atamenu. Maža tebebuvau, 
gal keturiolikė, o jie jau vedžiojos 

šnibždėjimas aplink per visą mišią liūlioja. 
Reikia gi apžiūrėt, apkalbėt, paskui ir vėl visus 
metus jos čia nebus, ir vėl visi Barborą užmirš. 
Nutyla tiktai per pakylėjimą ir Komuniją. Po 
Komunijos vėl kumšėjimai ir š—š—š—Š... 

— Dėlto gražiai meldžias. 
— Ir šv. Komunijos priėjo. 
— Ale jau šypsos... Kažin jau ką mato: 

Dievo Veidą ar... 
— Kur tau! Jaunystę su bernu atamena... 
Barbora kartą metuose laike šventų mišių, 

visą save užmiršta. Tarytum ištirpsta, pranyk
sta pati ir visi jos vargai. Ji nežino tada, kaip 
melstis. Užmiršta visus maldos žodžius, kad gi 
Dievuliau, kaip gera ir kaip gražu 

Vėl ji dvidešimties metų, ir Juzelis tiekos 
pat. Ir staiga sugrįžta visi vakarėliai, visi žo
deliai prie vartų. Pradžioj tai kas gi — tik vai
kų žaidimas. Paskui piršliai bagočiai atvažiuo
ja, o Barborėlė — ne. Verkia barama visus me
tus, kol pasisako motinėlei. Gal būtų ir leidus 
motinėlė, bet kad tėvas nei į tą pusę. Pasagos 
jis neturėjo, o dar gi bagoto žento ieškojo; me
tai buvo nepaėję, gyvulių vienas-kitas išgaišo. 
O Juozelis — kas gi, vaikas: ir jaunas, ir že
mės nedaug, ir trobos tik pradėtos statyti. Jam 
ir pasogos reikia, o ir išėjus už jo — tik vargas. 

Beliko tik išbučiuoti tėveliams rankas, kad 
tebejauna, kad nevarytų dar. O su Juzeliu slap
čia susitarta vieną vakarėlį, niekam negirdint: 
dirbs, storosis, statys pats vienas, be pasogų, be 
skolinėjimų. Dirbs kaip dvylika jaučių, bet po 
kelių metelių bus visa sutvarkyta ir jauna Bar
borėlė įžengs į naujus namus, o i naujus na
mus ir tėvai — nebesispirs — išleis. 

Ir buvo daug darbo, daug svajojimo ir lau
kimo, daug kovojimo su tėveliais ir su bagociais 
piršliais, daug apkalbų ir barnių, bet daug ir 

džiaugsmo, labai labai paslėpto, bet juo dides
nio ir brangesnio. 

Buvo drėgnas, šaltas ruduo. Tada išėjo 
motinėlė. Išeidama pasišaukė Barbelę vieną ir 
atidavė mažoj skrynutėj gražų geltoną pinigą. 
Kai už vyro eisianti, du gražius žiedelius miesto 
žydelis galėsiąs nukalti. Šitą pinigėlį jai vienas 
jaunas ponas dovanojęs už jos gražumą, doru
mą ir paklusnumą. Geras buvęs ponaitis ir jos 
nenuskriaudęs, nors kiti ponai nuskriausdavf 
jaunas baudžiauninkes. Ji slėpusi nuo vyro tą 
pinigą, nes butų dar ką bloga pamanęs, o rei
kalui prisiėjus būtų jau ir pardavęs. Dabar jai 
atiduodanti. 

Rudenį pakavojo tnotinėlę, o pavasarį . . . 
Kartą pervargo, peršilo Juozelis, atsigėrė šalto 
vandenio, surėmė jam šoną diegliai ir Juozelio 
nebeliko. Ir nieko nebeliko: sugriuvo Barborė-
iės svajonės, sugriuvo viskas. Gražųjį pinigą 
pas dziekoną padėjo — pakastuvėms. Į vieną, 
duobę žadėjo, šalia Juozelio. 

Nebeilgai čia, nueis ir ji, susitiks — Bar
bora pakelia galvą. Bažnyčios jau tuščios esa
ma, ir zokristijonas barškina raktais. 

— Nu, gana, Barbora, kas gi čia dabar? 
Ji greit atsistoja, lyg ir susigėsta ko, nusi

šypso ir greit išeina. 
Vėl visi metai nelengvos kasdienybia, vėl 

visų užmiršta ir pati užsimiršusi. 

Janionis buvo iš tų žmonių, kuriems laimė 
Temia, aitvaras neša, velnias padeda ar koks 
burtas saugo namus ir kiekvieną darbą lydi. Ir 
jis pats — Kazimieras Janionis — nežinojo, ko
dėl jam taip sekas ir kas jam padeda. Kiek 
žmonės ir jisai pats atsimena, visada buvo vis
ko pilni namai, laukuos gražiausi galvijai, aruo
de geriausi grūdai, pyiode skaniausi viralai ir 
mėsos. 

Prisimena, tiesa, Kazimieras ir kiek sun
kesnių laikų. Ale tai buvo labai seniai — pa
čioj dar jaunystėj. Tėvas nebepagalįs, mirė mo
tina, išgaišo keli gyvuliai, nepaderėjo. Pinigo 
nebuvo iš kur nutvert. Iieškojo tada jis pini-
guotos, o rasti buvo nelengva. Jeigu ir atsitik
davo neplika, tai biauri ar apsileidus, kad nei 
pažiūrėt. Kazimieras buvo išrinklaus būdo. Vi
siškai nepatinkamos negalėjo vesti ir tiek. Dar 
blogiau buvo su Barbora. Tai laikas jau buvo: 
dvidešimtį peržengus, už jį dar gi metais vyres
nė, o nebuvo galima iškišt, nors tu pasiusk. Va
žinėjo bagočiai, piršos. Išėjus būtų, karvė, ir 
namams lengviau nusikračius viena burna, ir 
švogeris būtų paskolinęs arba darbu parėmęs. 
Tada gi įsižiūrėjo pusvalakinį susėdą ir nors ką 
tu jai nori daryk, už kito any Riejos, 
tėvas varė, jis — brolis, -r* ūdijo, ale motina 
ažutarė, taip ir liko. 'Dievo ožkos tos moterys: 
maža kas patinka, eik už to, kur tėvas liepia,-
kur namams parankiau, štai ir jam — Kazi
mierui — patiko čia tokia kriaučionkėlė iš mies
telio. Maža ką patiko, o ženytis reikėjo kitą. 
Persigalėjo save ir apsiženijo tokią, kokios rei
kėjo — nebejauną ale darbščią ir bagotą. Na
mai ant jos rankų ir ant jos tūkstančių kaip 
ant mielių pakilo, žemės, teisybė, nepripirko, 
ale aptaisė triobas, prasigyveno gyvulių,- įtręšė 
žemę. Derlius — auksinis. Gyvuliai — kaip 
perlas! 

(Pabaiga kitame numeryje) 

Juokai keliauja aplink pasaulį 
Ką jie veja 

Teta Brigyta pirmą kartą nuėjo su gimi
naičiais į lenktynes, žiūri — sustojo eilė vyrų 
ir laukia. Kai tik rungtynių vedėjas iššovė, vi
si ėmė bėgti, kiek tik galėdami. 

Teta ir klausia giminaičius: 
— Nejaugi tie vyrai rimtai mano pavyti 

kulką? 

Jis viską žino! 
Tėvai su mažu Juozuku išvažiavo į kaimą. 

Ten kartą išėjo pasivaikščioti į laukus. Mato -»? 
ganosi karvės. Vienos šviesios, beveik baltos, jo 

kitos — tamsios. 
Tėvas sako: 
— Juozuk, ar matai tas, iš kurių tų pusry

čius gauni? 
— Matau, žinau! Tos, kur baltos, tai duo

da pieną, o anos tamsios duoda kavą! 
4/ 

žmogėdrų pasikalbėjimas 
— Aš mačiau vakar tave su moterim. Kas 

ji tokia? 
— Tai buvo ne moteris, tai buvo mano pie

tūs. 

Didžiausia tinginystė 
— Kas yra didžiausias tinginys? 
— Tas, kas nori nuplikti, kad nereiktų 

šukuotis. " 
••ii 

Pasitikėjimas savimi 
šešių dešimčių penkerių metų sūnus aplankė 

savo tėvą, jau devynias dešimtis peržengusį. Tė
vas, žinoma, ne puikiausiai atrodė,- bet jautėsi 
gerai. Sūnus, kuris turėjo toliau išvažiuoti, at
sisveikindamas pilnu susirūpinimo balsu sako: 

— Na, tėve, išvažiuoju. Tikiuosi, kad dar 
pasimatysim sveiki, gyvi... 

— O kodėl gi ne? Tu gi dar visai neblogai 
atrodai! 



įgaMmam 

M I R I M A I  
MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai. 

MIRĖ 19,600 IŠEIVIŲ 
LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje paduoda-
mais mirusiu lietuvių vardais, 
iki šiol skelbiamų mirusiųjų 
skaičius pasiekė jau 19,600, 
nuo vasario mėn. 1937 metų, 
kada DIRVOJE pradėta miru
sių lietuvių vardai žymėti. 

MARKŪNAS Jonas J., 24 m., 
Žuvęs Burmoj vas. 2, 1945, 
parvežtas palaidoti j Detroit, 

BUSWINK Ona (Keblaieiutė), 
37 m., mirė sausio 21, Det
roit, Mich. ' 

SKURAUSKAS Juozas, pusam
žis, mirė sausio 4, Chicago j. 
(Šiaulių aps. Linkuvos par. 
Girbutkų k.) 

JOŠKIS Vincas, 78 metų, mirė 
gruodžio 19, Spring Valley, 
111. (Raseinių m.) 

STEPONAITIS Juozas, 72 m., 
mirė gruod. 22, Spring Val
ley, 111. (Raseinių ap.) 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba " rą-. 
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. I. KERŠIS 

LENKAITIS Adomas, 80 me
tų, mirė gruod. 25, Spring 
Valley, III. (Marijamp o 1 € s 
ap.) 

PETRUŠKIENĖ Agota, 55 m., 
mirė gruod. m., Spring Val
ley, 111. * 

ŽILINSKAS Vincas, mirė gruo
džio m., Brooklyn, N. Y. 

RAINIS Jonas J., mirė gruod. 
25, Brooklyn, N. Y. 

RUGINSKAS Juozas, mirė % 
sausio, Ansonia, Conn. -

NORVAIŠAITĖ Elzbieta, seno 
amž., mirė sausio 5, Chica-
goj. (Telšių ap. Varnių par. 
Vasakių k.) Amerikoj išgy
veno 48 metus. 

LAZAITIENĖ Barbora (Viz
girdaitė), pusamžė, mirė 6 
sausio, Chicago j. (Telšių ap. 
Luokės p.) Amerikoj išgy
veno 35 metus. 

NEVARDAUSKIENĖ Ona, 44 
metų, mirė gruod. 15, Wau-
kegan, 111. 

VITKUS Martinas, 63 m., mi
rė sausio m., Kenosha, Wis. 

RADAVIČIENĖ Liudvika, pus
amžė, mirė sausio 6, Chica-
goj. (Raseinių ap. Girdiškės 
par.) Amerikoj išgyveno 40 
metų. 

SEKRECKIENĖ Ona (NekSai-
tė), pusamžė, mirė sausio 9, 
Chicago j. (Tauragės apskr. 
Gaurės par.) Amerikoj išgy
veno 50 metų. 

JOKŠAS Vilius, 21 metų, mi
rė gruodžio 22, Pamour, Ont. 
Kanadoj. (Kretingos ap, At-
šėnų k.) 

609-12 Society for Saving Bid. VAIČKIENĖ Patricija, 64 m 
Telef.: MAin 1773. 

seni> Priima 
iUAISTO SIUNTIMU 1, 'zSAK Y 
MUS f 'VIS AS VOKIETIJOS IR 
AUSTRIJOS ZONAS ANGLIJA.  
PRANCŪZIJĄ. ITALIJA, OLAN
DIJA, '  BELGIJA, ŠVFICAKIJĄ. 
LLNKIJA, ČEKOSLOVAKIJA, 

.  JUGOSLAVIJA.  
Maisteį  s iunt inėl ia i  APDRAUSTI 
draudimo '  f irrtose,  pr istatymas 
GARANTUOJAMAS. Nesuradus 
adresato—pinigai  grąžinami.  Pa 
kely? .^in^ęs  "s iunt inys,  pakeič ia
mas kitu.  '  ;  

PRISTATYMO LAIKAS: K 21 
DIENOS! T  VISUS KRAŠTUS.'  

Geriausi  eksport inia i  produktai .  
Pristatymas >vykdomas iš  sande

l ių  Europoje.  -

Siunčiant  mo'ney order,  čekį  ar  
kt .  mok.  pr iemonį,  t iks l ia i  nuro
dykite  gavėjo  adresą ir  užsako 
mtt  s iunt inėl ių  t ipo numerius  
Gal ima užsakyt i  kel i  pakiete l ia i  
tam pačiam gavėjui .  '  

2 šv.  taukų,  k iaul in iu.  
No.  1  2 sv.bekono 
SQ 00 ^  sv.  salami  dešros  

8 "  . 2  s v . k e n u o t o s  j a u t i t - u o s  
1  sv.  (kieno mi l te l ių.  

2  *>v,  bekoi io  
2  sv.  tycnuolos  jaut ienos 

No.  2 2  sv.  p ietų"  Afr ik-  apeis,  
j* .  qq marmelado 

.  1  sv.  cukraus 
1 sv.  kavos  pupel ių  
1 sv.  šokolado,  b iotas  

2 sv.  k iaul in ių  tauVų 
No.  3  Z sv.  bekono 

~ sv- cukraus 
2 sv.  aukšč.  r irh.  sūr io  
1 sv.  kavos  pupel ių.  

N o.  4  
S29r> 9 SVARAI ( 'IKRAIS 

No.  r> 
9 SV. KAVOS Pupelių 

No. 6  1,5 sv.  eukraus 
4.5" s  v .  kavo^ puprihų 

No.  7  200 (, 'hesfer l ie ld  e igareeių  
S2 °0  (Išskir iant  Vok.  ir  Ita l i j . ) )  

No. 8 16 sv. sūdvlų 1! k i i i st.m 
'5 .9.S nelė. (Tik Į  Vokietij;;) 
No. 9  10 sv.  kv iet in ių  nuKų 
^2-85 4 unc.  kepimo milte l ių  

EXTRA RIEBALV b SV.: . . '  
2  sv  kenuato sv ies iu  

No.  10 2 s  v .  bekono 
t~r nr-  2  sv.  k iaul in ių  taukg 

/•  J  1 sv .  šokolado,  b locks  
1 sv.cukraus 
1 sv.  kavos  pupel ių.  

r  ja  nurodytose kainose iškaity
t o s  p e r s i u n t i m o ,  d r a u d i m e  i r  k i 
l t i e  i š la idos.  

Akskinu lunauies  su  i fr .U R E T R O 
M I S .  komitetais  ir  Į  . T  V  i t  U/a:  ,t  
minimis  del  d idesniu  n/ . i l  vmu 

Nedelsdami  š iandien pasiųskite  
^ V O  gimiuem:. ,  t l raugams M U H  
-,įnėlnj- ' 

mirė sausio 6, Detroit, Mich. 
BARANAUSKAS Vladas, 60 

m., mirė gruod. 31, Toronto 
Kanadoj. (Balnikų v. Var
gulių k.) Kanadoj išgyveno 
37 metus. 

PETKIENĖ Ona, ®fc m., mirė 
' gruodžio 20, Dayton, Ohio. 
GRINIS Vladas T., 64 metų, 

mirė sausio 15, Chicago j e. 
(Panevėžio ap. Ramygalos 
par. Grinionių k.) Amerikoj 
išgyveno 44 metus. 

KANCEVIČIENĖ Morta (Skio-
tytė), pusamžė, mirė sausio 
17, Chicagoj. (Šiaulių apsk. 
Tryškių par. Sukončių km.) 
Amerikoj išgyveno 39 me
tus. 

MASTAKIENĖ Ieva/ 59 metų, 
mirė sausio 11, Bronx, N. Y. 

SINKEVIČIENĖ Marė, 51 m., 
mirė sausio 11, Brooklyn, 
N. Y. 

KAZLAUSKAS Mykolas, mirė 
gruodžio m, Lewiaton - Au
burn, Me 

VEZALIS Boleslavas, 59 metų, 
mirė sausio 15, Brooklyn, 
N. Y. 

DARGIS Teofilius, mirė gruo
džio 25, Pittsburgh, Pft. (Ii 
Varnių par.) 

PUKINIENĖ Karolina, 65 m., 
mirė gruod. 20, Pittsburgh, 
Pa. (Kauno rėd.) 

GELUšIS Kazys, 54 m., mirė 
gruodžio m., Pittsburgh, Pa. 

STAKIONIS Jurgis, 56 metų, 
mirė lapkričio 24, Aberdeen, 
Wash. 

GELCHUS Juozas, 68 m., mi
rė gruod. 14, Freehold, N. J. 

JASMANTIENĖ Veronika, 57 
m., mirė gruod. 11, Seattle, 
Wash. (Kauno rėd.) 

KVASN AUSKIEN Ė Margare-
ta, 66 metų, mirė sausio 5, 
Woodhaven, N. Y* 

VILKELIS Pranas, 69 metų, 
mirė gruodžio 25, Kenosha, 
Wis. (Amerikoj išgyveno 59 
metus. 

KRENČIENĖ On# (Mačiuliu-
tė), 71 m., mirė sausio 6 d., 
Kenosha, Wis. Amerikoj iš
gyveno 43 metus. ' 

ŽIMAITIS Stasys, 46 m,f mi
rė sausio 7, Brooklyn, N. Y. 

RETIKEVIČIĘNĖ Oną, 71 m., 
mirė sausio 18, Brooklyn, 
N. Y. 

BUČINSKAS Kazys, mirė sau
sio 15, Binghamton, N. Y. 

WEBERIS Jonas, 64 m., mirė 
Sausio 12, Eastop, Pa. 

Kravčenko byla 
(Atkelta iš 1-mo puslapio 
Bet aišku, kad reikalas eina 

ne dėl tų dviejų milijonų. Jis 
nori parodyti, kad rusų tauta 
tai ne tas pats, kas bolševikai. 

— AiPesu rusas-ir kaip toks 
smerkiu sovietų imperialisti
nius siekimus Europoje ir trok
štu, kad rusų tauta išsilaisvin
tų iš Stalino jungo, — pareiš
kė Kravčenko atvykęs į Pary
žių. — Aš kovoju prieš komu
nizmą, bet tai nereiškia, kad 
aklai žiūriu į kapitalizmą. Ta
čiau aš pirmiausia žiuriu į 
žmonių laisvę ir norėčiau pa
klausti, ar man būtų leidę Mas
kvoje taip laisvai kalbėti? 

Dieną-naktį saugojamas 
Kravčenko apsistojo viena-

p i R v A: 

me geriausių Paryžiaus vieš
bučių, bet prie jo prieiti tegali 
tik patys patikimiausi žmonės. 
Aišku, komunistai norėtų "nu
dėti" žmogų, kuris išdrįso taip 
atvirai parašyti ir pasakyti 
tiek daug teisybės apie Stalino 
"rojų". Jis nuolat saugoja
mas kelių slaptų policijos val
dininkų. Į teismo salę patekti 
galima tik specialiais leidimais. 
Salė paruošta dideliam proce
sui ir valdžiai kainavo nema
žus pinigus. Procesą seka nuo
lat 300 iš viso pasaulio suplau
kusių- žurnalistų. Kiekvienas 
žodis užrašomas ir, perduoda
mas per radiją. 

"Liudininkai" atvyko ir iš 
Rusijos. Įdomu, kad liudinin
kų tarpe yra ir Kravčenko pir

moji žmona, kuri turi "liudy
ti" jog Kravčenko yra "pami
šėlis". 

'Visus liudininku* išš a u k ė 
Sovietų Sąjungos ambasada 
Paryžiuje, nors oficialiai neva 
patys prancūzai komunistai su
sirašinėjo su jais... Kravčen
ko iš savo pusės iššaukė apie 
20 rusų liudininkų, kurie da
bar gyvena DP stovyklose Vo
kietijoje, jų tarpe kai kurie 
taip Stalino "rojuje" nukan
kinti, kad reikia į salę įnešti 
neštuvuose... 

Dviejų pasaulių kova 
Aišku, kad Kravčenko byla 

su komunistais nėra asmeninė 
kova. Tai laisvojo ir demo
kratiškojo pasaulio kova su 
bolševikais ir viso pasaulio ko

munistais. Prancūzų valdžia 
šioje byloje oficialiai laikosi 
neutralumo, kai tuo tarpu laik
raščiai aiškiai palaiko tai vie
ną, tai kitą pusę. Didelių sen
sacijų nereiktų laukti. Krav
čenko jau viską pasakė apie 
baisųjį Stalino "rojų". Lais
v a s i s  p a s a u l i s  p u i k i a i  ž i n o ,  
ypač kas nori žinoti. Bet byla 
sekama su dideliu susidomėji
mu. Komunistai sumobilizavo 
geriausias jėgas ir nevengia 
šantažų bei kitų negarbingų 
priemonių. Už jų visa Stali
no galybė. Kravčenko oficia
liai kovoja vienas, bet jį pa
laiko visas laisvasis pasaulis. 
Kravčenko tikisi, kad byla su
kompromituos visus jo šmeiži
kus. Jis vieno tenori: savo ko

va parodyti, kad nori laisvės 
ir laimės savo tautai. Anot 
Kravčenko, to paties "siekia" 
ir dabartiniai Rusijos valdovai, 
bet tik su tuo skirtumu, kad 
komunistai laisvę tautoms duo
da tada, kada tautos jau yra 
išžudytos. 

Kažin ar laisvasis ir demo-
mokratiškasis pasaulis įvertins 
tinkamai V. Kravčenko kovą? 
Velnias ne visada kovoje pra
laimi ... Z. IT. 

•SVAJONĖS APIE DAN
GŲ IR ŽEMĘ — B. Ke-
tarausko surinkti pasako
jimai apie žemę, mėnulį, 
saulę, žvaigždes, plane
tas, kometas ir tt. 76 p. 
Kaina .... 50c 

Ohio Public Utilities Komisijos 
K E T V I R T A S  P A P I L D O M A S  

NEPAPRASTAS PARĖDYMAS 
Leidžia kai kuriuos papildomus 

GASO ŠILDYMO ĮRENGIMUS 
The Public Utilities Commisaiei! of Ofctlį savo laišku iš Sau
sio 25, 1949, išleido Papildomą Nepaprastą Parėdymą, galio
jantį tuoj pat, kas liečia naturalio gąso naudojimą priedi-
niams patalpų apšildymams. 

To* Komisijos fvykusiame posėdy j« Sausio 18, 1949 metais, 
The East Ohio Gas Company patiekė s&Vo pačius vėliausius 
apskaičiavimus savo turimų gaso išteklių 1949-1950 šildymo 
sezonui. Kompanija pareiškė, kad ji pasitiki turėti pakan
kamai gaso aptarnauti, visoje savo sistemoje, dar 30,000 
daugiau gasinių patalpų apšildymo įrengimų businčiai 1949-
1950 metų žiemai. -

Dabar, sulyg Komisijos vėliausio parėdymo, East Ohio ga
vo sutikimą tiekti naturalį gasą priediniams gaso kurinimo 
įrengimams tiktai,iki sekančių ribų: 

Nemažiau US?? viso skaičiaus leidžiamų įdėti apšil
dymo įrengimų, arba 28,500, turi būti padaryta gy
venamuose pastatuose. Nedaugiau kaip 5'*, arba 
1,500 įrengimų, gali buti paskirta panaudojimui ko
merciniuose pastatuose. * 

REZIDENCIJŲ APŠILDYMAS 
ttei tolimesniam pranešimui, įdėjimas gasu šildomų 
|rengimy bus leidžiama tik naujuose rezidenciniuose 
pastat uose. 
Esančios rezidencijos, iki šiolei apšildomos kitokiu 
tauru, gali pasikeisti į gasinį tokiais kiekiais, kad iš-

•Mų po vieną pakeitimą kiekvienam įvedimui gaso į 
naują gyvenamą pastatą. 

\. 

KOMERCINIS APŠILDYMAS 
Gasu šildomų įrengimų {vedimas bus leidžiamas ir 
I naujus komercinius pastatus, tačiau bus apsiribota 

tų leidimų davimas iš viso tiktai 750 paskiru vietų 
{rengimams. 
Esanti komerciniai pastatai, dabar apSffdiliui kito-
i»aii pasikeisti į gasinį šildymą, tačiau bendras visų 
tokių pakeitimų skaičius patvarkymu apribojamas 
tik iki 750. 

... ~,..r 

KADA IR KAIP PADARYTI APLIKACIJĄ 
Kostumeriai kurie jau yra padarę savo aplikaciją nuo Birže
lio 1, 1948, nereikalaujami iš naujo paduoti prašymą. 
Kostumeriai kuriems reikalinga gauti gasas į naujus gyve
namus pastatus privalo asmeniškai kreipti į šios Kompanijos 
ofisą. 
Kostumeriai norintieji gauti gaso Sffunią į namus dabar šil
domus kitokiu kuru gali kreiptis arba asmeniškai arba paštu, 
naudojant apačioje telpančią formą. Tačiau, tie, kurie nori 
prašyti gaso šilumos įvedimo pasiremdami sveikatos atžvil
giu, privalo kreiptis į Kompanijos ofisą asmeniškai arba per 
savo atstovą. 
Visi komerciniai kostumeriąi, norintieji gauti užtvirtinimą 
gaso šilumos įvedimui ar tai naujiems ar tai esantiems pasta
tams privalo kreiptis asmeniškai į Kompanijos ofis$. 

KITOKS GASO NAUDOJIMAS NELIEČIAMAS 
šis Komisijos patvarkymas liečia tiktai naudojimą naturalio 
gaso pastatų apšildymui. Jis neliečia gaso naudojimo kito
kiems reikalams, kaip tai virimui, vandens šildymui arba šal
dytuvams. 

ĮSPĖJIMAS 
Panaudojimas gaso šildymui, vietoje kitokio kuro, be Kompa
nijos sutikimo, yni prasižengimas virš minėtos Komisijos 
patvarkymui. Tas patvarkymas uždraudžia kompanijai ttifk* 
ti gasą tokiam nepatvirtintam naudojimui. 

THE EAST OHIO GAS COMPANY 
wwwHiHW 

To THE EAST OHIO GAS COMPANY THE EAST OHIO GAS COMPANY DATA 

Aplikacija Gavimui Leidimo Pakeisti kitokį Kurę Į Gasę Namų Apšildymui 
(Išspausdinti; ne raštu rašyti) 

-•p* ^.plikanto vardas 

'Numeris ir gatvčT 

(Miestas ar Priemiestis) 
KIND OF BUILDING (Pažymėti čia) 
SINGLE RESIDENCE • 
OTHER • 
Jeiga kitofc*, jwiymlfcite Iwfc* 

Phone 

Jeigu gasaa reikalinga įviati i gyvinant* namą kit*, twgtt kairitfv 
pažymėta, paduokit adresą, kur tas įrengimas bus įdėtu, 

Jtfumeris ir gatvė 

Miestas ar Priemiestis 

Aplikanto Parašas 
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Vasario 19 Nepriklausomybes Diena 
Lietuvių Salėje 

L i e  t u v o s  nepriklausomybės 
Šventes minėjimą plačiu mas 
tu, apimant visą Clevelando 
lietuvių visuomenę, vietinis A. 
JL. Tarybos skyrius rengti ne
siryžo. Girdėti, kad yra ren
giamas paminėjimas vien tik 
iv. Jurgio parapijos ribose, tos 
parapijos salėje. Tame rengi
me dalyvauti ne parapijinių or
ganizacijų nekvietė ir apie tai 
lieko net nepraneša. . 

Vietos LVS 1 skyrius todėl 
imasi iniciatyvos surengti ne

priklausomybės Šventes pami
nėjimą ir Lietuvių Salėje, ku
ria dabar jau bus galima nau
dotis lietuvių visuomeniškiems 
reikalams. 

Numatyta, kad tas paminėji
mas įvyks šeštadien], vasario 
19 dieną. 'Tai bus drauge ir 
pirma proga lietuviams susi
eiti savo salėje i kultūrinį pa
rengimą. 

Plačiau apie parengimą bus 
pranešta vėliau. 

40 METŲ LIETUVIŲ 
BANKUI 

Clevelando lietuviu bankas, 
The Superior Savings & Loan 
dabar vadinamas The Superior 
Savings and Loan Association, 
šiais metais švenčia 40 metų 
savo veikimo jubiliejų. 

Sausio 20 d. įvyko banko 
dalininkų susirinkimas, kuria
me turėjo būti direktorių per
rinkimas. Perrinkimas lietė 
šiuos direktorius: dr. J. T. Vit
kų, kuris yra valdybos pirmi
ninkas, J. T. DeRighter, Chas. 
O'Bell ir J. Urbšaitį. Visi ke
turi buvo vėl išrinkti. 

DOSNŪS AUKOTOJAI 
Zigmantas ir Ona Vasil, 

14004 Ardenall Ave., apsilan
kę DIRVOJE atnaujinti prenu
meratos, ta. proga paaukojo 10 
dolerių paremti DIRVOS siun
tinėjimui į kitus kraštus, ir iš
siuntė už 10 dolerių du siunti
nius dviem pažįstamų Ameri
koje neturintiems tremtiniams. 
Tremtinių vardu nuoširdžiai 
jiems dėkojame. 

KAS UŽRAŠĖ DIRVĄ 
PETRAIČIUI? 

Prieš kiek laiko vienas vy
riškis užsakė DIRVĄ Joe Pet-
raičiui. Adreso negalėjo pasa-
sakyti ir gerai nežinojo net 
miesto, kuriame tas Petraitis 
gyvena. Spėjo, kad gal Youngs-
town, Ohio, bet, sako, jo adre
sas čia pas jus turi būti. 

Pats savo pavardės ir adre
so taip pat nepasisakė. 

Joe Petraičio adreso, pasiro
do, DIRVOJE nėra ir nežino
me kur užsakytą DIRVĄ sius
ti* 

Užsakiusį asmenį prašom at
siliepti. 

PERDAUG DEMOKRATŲ 
IMA ALGAS 

Cuyahoga apskrityje Demo
kratų partija perdaug įsivyra
vo, išsilaikydama valdžioje ar
ti 20 metų. The Citizens Lea
gue pradėjo tyrinėti tos valdy
bos raštines ir jose rado pri
grūsta daug dykaduonių tar
nautojų, kurių visas darbas 
yra tik dirbti laike rinkimų už 
tų pačių savo viršininkų išrin
kimą. 

Citizens League nori suma-
'jHmti apskrities gyventojams 
taksus, taigi pradėjo tyrinėti 
visus apskrities ofisus patik
rinimui, ar juose reikalingi tie 
visi šiltas vietas turinti tar
nautojai. 

DAR KELI ŽODŽIAI 
Pereitame numeryje buvo 

paminėta apie baigusią aukš
tąjį mokslą lietuvaitę Anne 
Lait Lodge. Ji yra duktė Dr. 
F. Matulaičių-Lait, gyvenančių 
Clevelande. Jos tėvai abu yra 
medikalės profesijs žmonės. 

Anne Lait Lodge yra žmona 
Evan A. Lodge, Angliškos kal
bos viršininko Junior ir Senior 
High mokyklose Clevelande. 

Anne Lait baigė East High 
mokyklą pirmaeile mokine, o 
Western Reserve Universitete 
siekdama Bachelor of Science 
laipsnio savo darbais taip atsi
žymėjo, kad jai buvo suteikta 
galimybė stoti į Case Institute 
of Technology, kuri dabar bai
gė su Master of Science laips
niu chemijos srityje. Ji buvo 
tik viena moteriška baigusi tą 
mokslą Case Institute, kuri 
kartu su ja baigė 185 vyrai. 

PAKLAUSIMAS INFORMACI
JOS ALMANACH REDAK
CIJAI 

P. J. Žiūrys pastebėjęs, kad 
New Yorke išleistame Almana
che "Information Please" yra 
visai nutylėtos informacijos apie 
Pabaltijos kraštus, bet apie tų 
kraštų pasiuntinybes yra pa
rašyta, kad jos uždarytos, o 
patys Pabaltijo kraštai įskai
tyti į USSR, parašė laišką al
manacho redaktoriui, klausda
mas: 

1. Iš kokių šaltinių jie pa
ėmė informacijas, kad Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pasiun
tinybės uždarytos ? 

2. Kodėl paskutinėse dvie
jose laidose nebėra jokių de
talesnių informacijų apie. tuos 
kraštus ? 

3. Kodėl rodyklėje tie kraš
tai įskaityti į Sovietų Sąjun
gą? Ar redakcija duoda sovie
tams tą pripažinimą anksčiau, 
negu US Valstybės Depart-
mentas arba kiti demokratiški 
kraštai? 

Lithuanian Digest 
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

SOVIETS ATTACK DISPLACED BALTS 

NAUJA FILMA NORWOOD 
BRANCH LIBRARY 

Norwood Branch Lib r a r y, 
6405 Superior Ave., ketvirta
dienio vakare, vasario 10 d., 
pradeda naują mėnesinę seriją 
filmų šeimoms, šitoje serijoje 
bus filmos "Wings to Mexico 
and Guatemala", "Canine Eyes 
for the Blind", "Daredevils on 
Ice" ir "Three Little Bruins 
Make Mischief". 

Filmos rodomos nemokamai. 
Vaikai irgi įleidžiami drauge 
su tėvais. Programos pradžia 
7:30. 

ŽIEMA šĮMET Clevelande 
pasirodė tiktai sausio 28 d. — 
tą vakarą atšalo ir pirmą kar
tą prisnigo. 

RKO KEITH'S 105TH 
THEATRE 

šiame teatre matysite šias 
įdomias filmas: 

Vas. 2 iki 8: "Man From 
Colorado". 

Vas. 9 iki 15: "Every Girl 
Should Be Married". 

REIKALINGAS BUTAS 
iš 3—4 kambarių, 

bevaikei šeimai. 
Pranešti "Dirvos" redakcijai 

arba skambinti ON 1290. 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Hamij Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

|#908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

HIPPODROME 
•THAT WONDERFUL llif.E' 

Smagi komedija, kurioje va
dovaujamas roles vaidina pra
garsėję artistai Tyrono Power 
ir Gene Tierney, Twentieth-
Century Fox's "That Wonder
ful Urge", bus pradėta rodyti 
trečiadienį, vasario 9, Hippo
drome Theatre. 

Tyrone Power vaidina jauną 
laikraščio reporterį, kuriam pa
vedama parinkti žinių apie ži
nomą turtuolę panelę. Tarp jų 
po įvairių prietikių užsimezga 
meilės ryšiai. Gene Tierney 
pirmą kartą vaidina komedijo
je, ir dalykas dedasi garsioje 
Sun Valley ir New Yorke. 

Prie jų vaidina keli kiti ge
ri artistai. 

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 

SUNKIAI SUSIRGO 
ROŽĖ ZALOGIENE 

Antanas Zaloga, 13709 Rum-
by Rd., šį sekmadienį grįžęs 
iš prezidento Smetonos pami
nėjimo rado namuose nelaimę. 
Jo žmona Rožė Zalogienė sun
kiai susirgo — tapo stipriai 
paraližuota. Ji ir anksčiau sir-
ginėjusi, bet dabar liga suėmė 
ypatingai stipriai. 

Skaitytojui A. Zalogai DIR
VA reiškia gilią užuojautą ir 
linki greičiau susilaukti vėl 
sveikatos namuose. 

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. 

JOE LUOBIKIS 
DIRBA NAUJUS RAKANDUS 

pagal užsakymą, 
senus ir sulūžusius 

perdirba ir atnaujina. 

Turi 35 metų prityrimą! 

3225 E. 140th STREET 
Tel. SK. 6861. (6) 

I I 

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 Si. 
Telefonas: POtomac 6899 

IN Soviet Russia Today (Wash
ington, D.C.), appeared an article 
entitled "On the Baltic Countries 
and D.P.'s," written, by Theodore 
Bayer, allegedly in answer to some 
questions put by a correspondent 
of that magazine. 

In that article we note the follow
ing assertions, among others: 

Latvia, Lithuania and Estonia were 
a part of Russia before 1917. .The 
German armies overran the Baltic 
countries when the ... Soviet state ... 
could not defend them. The people 
of these Baltic countries desired 
unity with the Russian Soviet Re
public and fought for it... The Al
lies, primarily Britain and France, 
requested ~the continuance of the 
German occupation and helped to 
smash the newly created Soviets in 
the Baltic States... The American 
Government even...after the Soviet 
Revolution...considered Lithuania, Lat
via and Estonia part of the Soviet 
Republic. 

The Soviet Union never "recaptur
ed" these countries. Those countries 
joined the Soviet Union at the first 
opportunity...to shake off the petty 
dictatorships that were set up by 
the Nazi power to rule over them. 
In 1939 the mutual assistance pact... 
protected them from being swallow
ed up by the Nazi power complete
ly. 

The red Army together with the 
people of these Republics fought 
and defeated the German invaders 
and reestablished the Baltic Soviet 
Republics as part of the Soviet Un
ion. 

The overwhelming majority of the 
displaced persons from the Baltics 
have indicated their desire to return 
to their native countries. Citizens 
of the Baltic Soviet Republics have 
protested that their relatives are 
held in DP camps against their will. 
These camps are mainly in the 
charge of British authorities, who 
have put many difficulties in the 
way of repatriation...etc. 

Included in the article are also 
hackneyed samples of Bol s h e v i k 
propaganda about allegedly free elec
tions in the Baltic States, the so 
called "request" of Lithuania, Lat
via, and Estonia to join the So
viet Union, etc. In some cases the 
author attempts to base his argu
ment on quotations from the words 
of American statesmen. 

This article is typical of Soviet 
prevarication. Almost every sen
tence contains a distortion of the 
truth and of facts; the article as a 
whole constitutes an outrageous and 
clumsy lie. 

We wish to make the following 
observations with reference to this 
article: 

1. Lithuania was independent for 
five centuries before falling a vic
tim to Russian tsarist aggression 
at the end of the eighteenth cen
tury, owing to the unholy Russian-
German conspiracy of that time . . . 
just as the Baltic States fell victim 
to Soviet aggression in 194.0 because 
of a similar Nazi-Soviet conspiracy. 

2. It is true that the Soviet State 
could not defend the Baltic States 
just as it could not defend them in 
the face of German attack in 1941. 
What the Soviets were incapable of 
doing after 1917, the Baltic states 
did without their help; they them

selves got Tid of the German oc
cupants. As a result of hard fight
ing for their independence, against 
both the Russians and the Germans, 
the Baltic peoples became the true 
masters of their countries. The 
case is very different when Soviet 
help is involved; nations and states 
are then "liberated", not only from 
the enemy, but from their indepen
dence and their freedom as well. 

3. The Baltic peoples had no de
sire to come upder the rule of Mos
cow, no more than has any free na
tion anywhere, not even the Slavic 
and Communist Yugoslavia of Tito. 
Baltic-Soviet "unity" was and is a 
dictated and imposed "unity" of the 
Hitler-Hacha type. The Baltic coun
tries did not "fight for unity with 
the Russian Soviet Republic," any 
more than the conquered Czechs or 
Norwegians fought for Nazi Ger
many. If some Lithuanian deportee 
slaves in Siberia were forced into 
a Russian uniform, the number of 
such Lithuanians was far less pro
portionately than that of Russians 

' under General Vlasov on the Nazi 
side. 

4. The sympathy for, and support 
of, Lithuania shown by the British 
and French in her struggle against 
the Soviet hordes was genuine. Those 

' countries never stooped to the "lib-
I eration" methods used by the So
viets in countries now behind the 
Iron Curtain. 

5. The American Gov e r n m e n t 
could not and did riot consider the 
Baltic States as being part of the 
Soviet Republic "after the Soviet 
Revolution" for the simple reason 
that the United States recognized 
the Soviet Union only as late as 
1934, that is, a dozen years after 
the recognition of the Baltic States 
by the United States. As to the 
words of American statesmen cited 
in this connection, we would refer 
our readers to quotations contained 
in the article "Outline of Lithuanian-
American Relations," in our Bulletin 
No 7 (19) of July 28, 1942. 

6. We have frequently commented, 
in previous issues of this Bulletin, 
on the alleged desire of the Baltic 
States to "join" the USSR and have 
proved this claim to be an outright 
falsehood. No nation outside the 
borders of Soviet Russia ever joined 
the Soviet Union voluntarily. No 
power ever set up a puppet govern
ment in Lithuania except the So
viets, who used this means, not in 
order to help the Lithuanian people 
rid themselves of any so-called "dic
tatorship," but in order to impose 
on them the bloodiest rule the world 
has ever known. At the present 
time, the Baltic States have been 
"swallowed," not by "the Nazi pow
er," but, on Moscow's orders, by the 
aggressive and imperialistic "glor
ious Red Army". 

7. No "overwhelming majority" 
of the Baltic displaced persons in 
Western Europe ever indicated a 
desire to return to their Soviet oc
cupied homelands. If the displaced 
Baits had ever expressed a desire 
to be repatriated, nobody would have 
stopped them. UNRRA actually en
couraged, not discouraged, the re
patriation of D.Ps. It is not only 
the displaced Baits who do not want 
to return; even Russian citizens 
themselves desert their Communist-

JACK S POULTRY & EGGS 
995 East 105th Street 

WEEK-END SFSCIALS 

Young Ducklings 
Fryers 
Small Hens 

42c lb 
45c lb 
40c lb 

Strictly fresh Eggs from farm to 
you — Grade A, 3 doz. ..... $1.75 

ruled homeland by the thousands, 
determined never to return' to Rus
sia as it exists today. Far from 
protesting that their relatives in 
the DP camps of Western Europe 
are held there against their will, 
citizens of the so-called "Baltic So
viet Republics take every possible 
opportunity to urge that their refu
gee friends and relatives remain in 
exile rather than return to the So-
viet-occupied Baltic States. There 
have been cases in which displaced 
Baits have received letters from their 
friends or family in the Homeland, 
urging their return, which invariab
ly had been extorted and, in some 
instances, even paid for with money 
by the Russian NKVD. 

We quote from an article in re
gard to Soviet prevarication: 

...The Soviet Government was er
ected and is maintained by a vast 
system of lying... 

One form of the lie is in the in
itials U.S.S.R. They stand for Un
ion of Socialist Soviet Republics. 
But Soviet Russia isn't a Union. It 
isn't Socialist and it isn't a Repub
lic. 

A union maintained by Coercion 
is no real union. Socialism in one 
essential respect . . . the refusal to 
resort to violence . . . contradicts 
Communism As for Russia's being 
a Republic, it's like saying that 
Ivan the Terrible was the people's 
choice... 

(Rev. J. M. Gillis, C.SP, the Tab
let, Brooklyn, N. Y., Oct. 23, '48). 

The Balti-Soviet 
Citizens? 

According to information commu
nicated to us by the "Union for De
fense of Oppressed Peoples." Gen
eral Koenig, our military governor 
in Germany, has published an order 
according to which the Baltic refu
gees (Lithuanians, Estonians, Lat
vians) in the French Zone of occu
pation, are to be considered, from 
the juridical point of view, as being 
Soviet citizens. 

Deeply anti-Communist and pro

foundly patriotic, the interested par
ties have raised the most vehement 
protests against this authoritative 
act which imposes on them a citizen
ship which they do not want. They 
show themselves to be painfully sur
prised that the French, who have 
themselves cruelly suffered from a 
foreign occupation, are helping to 
impose slavery under a hostile power 
on small, defenseless nations. 

As for France, will she betray her 
ideal and her principles, seeing that 
she always posed as the protector of 
oppressed peoples ? 

Looking from the practical point 
of view, the French decision appears 
deplorable and deterimental to the 
interests of our country. Indeed, we 
are inviting foreign refugees to set
tle in our land. Now, the Baits are 
at present hesitating to respond to 
our appeal, because they are afraid, 
in case we should break .with the 
USSR, of being treated ft# Soviet 
citizens. 

(Translated from Paroles Francaises 
July 23, 1948) 

It may be added Here that the 
order issued by General Koenig, re
ferred to above, has since been re
voked. 

BRAKE 
SERVICE 

WHEEL ALIGNING 
ON ALL CARS 

By Experts Who Really Know Howl • 

TIME PAYMENTS Į 

YEACER 
RAYBESTOS 

6615 CARNEGIE AVE. 
Phone ENdicott 9182 

SPtCIAUiTS SINCl  19 JO 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBSS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir ii Lauko 

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 
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| I. J. SAMAS - JEWELER | 
| Persikėlė ; naują didesnę ir gražesnę krautuvę E 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre i 

E Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Lalk* E 
i rodelių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. E 
^nimiiiimmmiiiiiHiiiiiiimmniiiii»iiiiimiiiiiiiiiniiiiiimimniimniimniiiiiii>7 
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Į P J KERSIS 
s 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
= OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesciuoee, kreip-
5 kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai-
5 riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir Išpildymas 
5 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 
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DIDELIS PUSMETINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Vyrams, Vaikinams ir Berniukamc-
Visoki žiemai reikalingi dėvėjimui rūbai, 

kaltiniai ir šiaip reikmenys — 
nupigntomis kainomis 

it DYKAI1 Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirktais, • 
čia Iškeisime Jusų Stamp Books. 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Avenue 
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Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 

PATARNAVIMAS 
—HAMMOND VARGONAI PER SERMENIS— 

Ę 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 g 
5mininniinniuniiiiiiiiiiiinniiiiii«iiniiiiiiiiiiiniiiiiininiiiiiniiiiiiiniiiiniiniiiire 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE v ENdicott 1763 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AYE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

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

L? 
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