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M U S Ų 
VISUOMENĖJE 

Gubernatoriai išleido 
Proklamacijas del 
Vasario 16-os 

šiame numeryje dedame Ohio 
gubernatoriaus Frank J. Ląus-
che proklamacijos atvaizdą, ku
rią jis Vasario 16-ą dieną skel 
bia Lietuvių Diena ir pabrėžia 
viltį, kad Lietuva ir vėl galės 
būti laisva. 

Panašias proklamacijas yra 
išleidę ir visa eilė kitų guber
natorių: Illinois, Maryland, Mi
chigan, Massachusetts, Connec
ticut. 

šios proklamacijos yra svar
būs dokumentai, roda n t i e j i 
mūsų visuomenėse ryšius su šio 
krašto atsakingais ir įtakingais 
žmonėmis, ir rodantieji, kad tie 
atsakingi žmonės nebijo drąsiai 
ir oficialiai pareikšti solidaru
mą su lietuvių siekimais savo 
tėvynes reikale. 

ALT rinkliava 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

užsimojimas surinkti Tautos 
Fondo reikalams 100,000 dole
rių, atrodo, galės būti gerai 
įvykdytas. Dabar vykstančiuo
se minėjimuose visur surenka
mos nemažos sumos. 

žinoma, Chicaga čia vado
vauja. Chicagiečių surengta
me minėjime ALT vice pirmi
ninkas Olis, pats aukodamas 
flOO, pasiūlė, kad vakaro ve
dėjas J. Mackevičius aukotų 
$700, kaip atitinkamai turtin
gesnis. .. J. Mackevičius su 
Olio apskaičiavimais, matomai, 
pe visai sutiko, bet paaukojo 
$500. Taip pat po $500 paau-
kovo D. Kuraitis ir... tremti
niai. Tremtiniai, žinoma, ne 
vienas, o visas šimtas po pen
kinę. Bet tas "našlės skati
kas" vertas dėmesio ir, atvirai 
kalbant,- daugelį galėtų para
ginti aukoti po $500, gal būt 
paraginti net labiau, negu Olio 
Šimtinė... Išviso Chicagiečiai 
per vieną vakarą surinko 5,000 
dolerių. 

Tai jau, regis, senokai girdė
tos sumos aukų sąrašuose. Tai 
reiškia, kad pas mus atgyja 
tikėjimas Lietuvos bylos lai
mėjimu ir tos bylos vedimo 
svarbumu. 

New Yorkas šį kartą gero
kai atsiliko nuo Chicagos, su
rinkęs tik mažiau kaip pusan
tro tūkstančio. Clevelandas pir
muoju atveju surinko beveik 
$800. Čia buvo tik vienas "šil
tininkas", kurio auka kukliai 
paminėta, net pavardė nepa
kankamai ryškiai paskelbta. 
Tikimės, ji bus dar kaip rei
kiant paskelbta. Tik girdėjo
me, kad tai asmuo ne iš pačių 
turtingiausių clevelan d i e č i ų. 
Tarp aukojusių po penkinę ir 
čia buvo gana žymi d&lis trem
tinių. 

Reikia manyti, kad, Cleve
landas, pridėjęs antrojo minė
jimo rezultatus, jeigu ir nepa
vys Chicagos, gali pralenkti 
New Yorką. 

VLIKo atstovų kelionės 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto pirmininkas M. 
Krupavičius dabar lankosi ry
tinėse valstijose, o Vykdomo
sios Tarybos pirminiinkas V. 
Sidzikauskas — vakar i n ė s e. 
Numatoma, kad jie paskui "pa
sikeis vietomis" taip, kad dau-

* gumui bent svarbesniųjų kolo
nijų būtų progos išgirsti juos 
ir vieną ir kitą. 

Pavyzdžiui, Clevelande V. Si 
dzikausko laukiama apie kovo 
mėnesio pradžią, gal būt, kovo 
6, o po Velykų apsilankysiąs 
ir M. Krupavičius. 
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Vasario 16-os išvakarėse tas kaltinimas 
iškeltas UN Ekonominėje ir Socialinėje 

« 

Taryboje 
Milžiniškas Amerikos nuomones pasikeitimas 

duoda viltį pavergtoms tautoms 
Vasario 14 dieną pirmą kartą po šio karo ir pirmą kartą 

Jungtinių Tautų Organizacijos gyvavimo istorijoje Amerikos 
atstovas Willard L. Tropp, Ekonominių Reikalų Sekretoriaus 
pavaduotojas, viešai ir formaliai pareiškė kaltinimą prieš sovie
tų valdžią, kad ji įvedė tokią ar baisesnę vergiją, kokia pasau
lyje tapo panaikinta jau prieš šimtą metų. 

Amerikos vyriausybės ofi
cialus atstovas pareiškė tokį 
kaltinimą prieš sovietus, kokį 
mes ir visų kitų pavergtų tau
tų atstovai per daugelį metų 
veltui visam pasauliui skelbia
me, šaukdami pagalbos nelai
mingiesiems. 

Jis pareiškė, kad sovietų val
džia laiko vergų stovykloje nuo 
8 iki 14 milijonų (ar ne dau
giau) žmonių, kurie žūsta ten 
tragiškai dideliais kiekiais. 

Jis apkaltino sovietų valdžią, 
kad ji slepia, apverktinus fak
tus apie tą vergiją už storos 
geležinės uždangos. 

šitą apkaltinimą Ui pareiš
k ė ,  p a r e m d a m a s  A m e r i k o s  
Darbo Federacijos skundą, ku
riame reikalaujama, kad būtų 
padarytas tyrinėjimas apie ver
giškas priverstino darbo sąly
gas Rytų Europos kraštuose. 

Amerikos Darbo Federacijos 
atstovas duos faktus, kuriais 

remia kaltinimą 
Skundas yra šešių dešimčių 

puslapių dokumentas, kuriame 
yra paduota liudytojų pareiški
mai apie sovietų darbo stovyk
las ir gyvenimą bei žmonių žu
vimą jose. 

W. L. Tropp priminė, kad 
vieną kartą sovietų atstovas 
pripažino, jog jie turi "patai
somųjų darbų stovyklas", bet 
nepasakė nei kiek tų stovyklų 
yra, nei kiek jose žmonių, nei 
kodėl nei kaip juos ten "tai
so"... 

Reikia galų gale Šviesos! 
Štai yra paprastas reikalavi

mas, kurio negali bijoti nekal
tas. W. L. Tropp aiškiai pa
sakė: jeigu visi šitie kaltini
mai neteisingi, tai turi būti 
leista nešališkai komisijai iš
tirti, pamatyti, kad tai melas. 

Bolševikai, aišku, niekad su 
tuo nesutiks! 

Sovietų atstovas Carapkin, 
žinoma, tuojau šokosi šaukti, 
kad tie kaltinimai yra "purvi
ni šmeižtai", surašyti "lioka 
jų" unijos. Jis nieko daugiau 
nesugalvojo, kaip tik pakarto 
ti Višinskio žodžius, kad Ame 
rikos Darbo Federacijos skun
do rašytojai yra arba idijotai, 
arba aukščiausio laipsnio gang-
steriaij žodžiu sakant, kolioji-
mais bando išsiteisinti. 

Bet dėl patikrinimo, tai Ca 
rapkinas aiškiai sako: "Ne, tas 
triksas jums nepasiseks! Jūs 
norite po tokios komisijos prie
danga įvesti savo šnipus į So
vietus! Sovietai jums ne Tur 
kija ar Graikija!" 

Tai ir viskas... 
Tie skundai nepadės panaikint 

vergijos... 
Veltui kas tikėtųsi, kad raš

tais ir kalbomis^ UN posėdžiuo

se galima sujatjtffnti bolfevfkų 
sąžinę ir paraginti juos pasi
taisyti. Tik jėga galima su
valdyti užkietėjusį nusikaltėlį. 

Bet kad tokie skundai šian
dien jau oficialiai pasirodo, tai 
tas rodo, kad nepaprastai jau 
yra pasikeitę nuomonės, įsiti
kinimai apie bolševikus ir... 
kaip, matomai, yra pasikeitę 
jėgos. 

Ar buvo galima išgirsti UN 
komisijų ar tarybų posėdžiuose 
nors šešėlį tokio atvirumo prieš 
porą metų? 

Tik dabar jau vis drąsiau ir 
drąsiau dalykus pradeda va
dinti jų tikrais vardais. Tai 
yra įžangi 4 rimtifeCsprendi-
mus. 

Daugumas jau praregėjo! 
Kaip tik tomis dienomis, ka

da mes gaivinamės viltim, kad 
vis dėlto gi ateis laikas laimė
ti teisybei, kada mes tvirtina
me savo jėgas kovai ir už mū
sų tėvynės išlaisvinimą iš ver
gijos, paskelbta kita reikšmin
ga žinia. 
v Nesenai 540 "reikšmingiau

sių Amerikos piliečių", turinčių 
vadovaujančias roles Amerikc£ 
je, buvo atsiklausti, kokia yra 
jų nuomonė apie svarbiuosius 
pasaulinės politikos klausimus. 

60 nuoš. iš jų atsakė, kad 
jie mano, jog Amerika turi 
moralinę pareigą padėti laisvo
sioms Europos tautoms. 

89 nuoš. atsakė, kad tokia 
pagalba pačiai Amerikai reika-' 
linga. 

Absoliuti dauguma paklaus
tųjų mano, kad sovietų politi
ka gręsia Europos taikai. 

* • # 

KodSl toki klausimai užduo
dami ir kodėl tie atsakymai 
skelbiami ? 

Kodėl taip rūpestingai ir 
skubiai rengiami apsigynimo 
planai ir organizuojamos kari
nės apsigynimo jėgos? 

Atsakymas vienas:. pasaulis 
ilgai taip, kaip dabar, negali 
pasilikti. Ir, matomai, jau dau
gumui darosi aišku, kad spren
džiamoji valanda greitais žing
sniais eina artyn. 

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

VASARIO 11 
UN Saugumo Taryba atme

tė sovietų pasiūlymą, kad visos 
penkios didžiosios valstybės pa
skelbtų, kiek jos turi karinių 
pajėgų, įskaitant ir atominius 
ginklus. Prezidentas Trumanas 
pasakė, kad atominių bombų 
skaičius nėra viešų diskusijų 
dalykas. 

Prezidentas Trumanas vie-
šai pasmerkė Vengrijos kardi
note Mindszenty nuteisimą. 

Po katalikų kardinolo nutei
simo, Vengrijoje rengiasi "pa-
klupdyti" ir protestantų dva
siškius. 

VASARIO 12 
USA vyriausybė pareikala

vo, kad Vengrijos pasiuntiny
bės pirmasis sekretorius tuo
jau apleistų šį kraštą. Tai yra 
atsakymas į Vengrijos pareika
lavimą, kad Amerikos du di
plomatai išvyktų iš Vengrijos. 

• 

Norvegijos ministeris Lange 
daugiau kaip valandą tarėsi su 
Achesonu, bet Achesonas pasa
kė, kad jis negali tiksliai pasa
kyti, kiek pagalbos Amerika 
galėtų duoti Norvegijai, jeigu 
ji prisidėtų prie šiaurės At
lanto sutarties. 

• 

Pietų Korėjoj susektas ko
munistų sąmokslas nužudyti 
vyriausybės ir UN komisijos 
narius. , 

• V: 

Siaufhiėj Airijoj, kiM-^ri-
klauso prie Anglijos, rinkimuo
se labai stipriai, laimėjo parti
ja, norinti ir toliau pasilikti 

.ktįjUkf 

prie Anglijos. Mat šiauriečiai 
daugumoje protestantai, o -Ai
rijos respublikoj katalikai. 

VASARIO 13 
Vengrijos vyriausybė parei

kalavo, kad pasišalintų iš Ven
grijos USA pasiuntinys. Kal
tina, kad pasiuntinys kišosi į 
kardinolo Mindszenty byrą. 

• t 

Popiežius ekskomunikavo vi
sus asmenis, kurie prisidėjo 
prie kardindlo Mindszenty nu
teisimo. 

• 

Danijos užsienių reikalą mi
nisteris pasakė, kad Danija, 
Švedija ir Norvegija principe 
sutaria dėl apsigynimo sutar
ties savo tarpe. Jis sako, kad 
Amerikos valdžia negerai da
ro, nusistatydama duoti kari
nę pagalbą pirmoj eilėj tik 
tiems kraštams, kurie prisidės 
prie šiaurės Atlanto sutarties. 

O be Amerikos pagal bos 
Skandinavijos kraštų susitari
mas vien tik savo tarpe netu
rėtų didelės vertės. Bet prisi
dėti prie šiaurės Atlanto sutar
ties tie kraštai, ypač Švedija, 
bijo dėl rusų grasinimų. 

• 

Kanados ministeris pirminin
kas apsilankė Washingtone ir 
tarėsi su Achesonu apie šiau
rės Atlanto sutartį, taip pat ir 
apie radaro tinklo sudarymą 
apsiginti nuo priešo aviacijos 
užpuolimų. Tokį tinklą rengia 
ir USA. 

VASARIO 14 
Anglija ir USA rengiasi iš

kelti kaltinimą prieš Vengriją 
dėl taikos sutarties sulaužymo. 

Ohio Gubernatoriaus Proklamacija 

STATE OF OHIO 

OFFKT OF rue GOVEWHOR 
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Ohio Gubernatorius Frank J. Lausche išleido šią "Republic 
of Lithuania Day" proklamaciją sąryšyje su Lietuvos ne
priklausomybės 31 metų sukakties minėjimu Vasario 16 d. 

Taikos ' sutartyje yra pasižadė
jimas, kad vengrija garantuos 
tikėjimo laisvę. Kardinolo nu
teisimas yra laikomas to pasi
žadėjimo sulaužymu. 

• 

Prancūzija nori, kad ir jos 
kolonijos šiaurės Afrikoje bū
tų įtrauktos į šiaurės Atlanto 
apsigynimo sistemą. 

Vadinamoji "progresyvinė 
partija", kuriai vadovauja Wal
lace, pareiškė, kad rengiamoji 
Šiaurės Atlanto apsigynimo su
tartis yra "agresyvi karinė są
junga, turinti tikslą užpulti 
Rusiją". 

Dar kartą ta "progresyvi 
partija" pakalbėjo lygiai taip, 
kaip Maskva,.. 

VASARIO IS 
Senatoriai Connally ir Van-

denberg užtikrino Kongresui, 
kad šiaurės Atlanto sutartis 
jokiu būdu nesudarys pareigos 
Amerikai automatiškai įstoti 
į karą, jeigu kuri nors susita
rime dalyvaujanti valstybė bū 
tų užpulta. Jie sako, kad ir to
liau tiktai Kongresas galės nu
tarti paskelbti karą. 

• 

Norvegijos užsienių reikalų 
ministeris matėsi su Anglijos 
užsienių reikalų ministeriu Be-
vinu ir su juo kalbėjosi, ką da
ryti dėl šiaurės Atlanto sutar
ties. Jis pasakė Bevinui, kad 
Amerika nereikalauja iš Nor
vegijos karinių bazių taikos 
metu, jeigu Norvegija ir prisi
dėtų prie sutarties. Taip pat jis 
sako, kad Amerika duoda lai
ko nesiskubinant apgalvoti, ar 
dėtis, ar nesidėti prie tos su
tarties. 

Kinijos vyriausybė didelius 
kiekius karinių medžiagų ir 

150 milijonų dolerių auksu per
gabeno į Formozos salą. Ten 
pat yra rezervuoti dveji namai, 
kuriuose, tur būt, apsigyvens 
čiang-Kai-šekas. 

• 

žydų pirmasis parlamentas 
susirinko iškilmingame posėdy
je ir išrinko Izraelio valstybės 
prezidentu Chaimą Weizmaną. 
Weizmanas pasakė graudinan
čią kalbą, kurioje siūlė draugiš
kumą kaimyninėms valstybėms 
ir. visoms taiką mylinčioms 
tautoms. 

VASARIO 16 
USA Valstybės Departamen

tas pareiškė, kad tarp Admi
nistracijos ir Kongreso nėra 
nuomonių skirtumų dėl šiaurės 
Atlanto sutarties tikslų. Diplo 
matiniai sluoksniai tačiau bijo, 
kad Connally ir Vandenbergo 
pareiškimas gali padaryti blo
go įspūdžio kituose kraštuose, 
nes jeigu Amerika nestos au
tomatiškai ginti kitų užpultų 
kraštų, tai jiems nebus aišku, 
ar jie gali pasitikėti šita su
tartimi. Nes kas būtų iš tos 
sutarties, jeigu Amerikos kon
gresas nesutiktų skelbti karo 
Pfieš užpuoliką? 

Kinijos prezidento pavaduo 
tojas pasmerkė nesąžiningumus 
tarp valdininkų ir ypač kariuo 
menėje ir pareikalavo reformų, 
kurios esančios paskuti®© vil
tis. 

KOVAI SU INFLIACIJA 
prezidentas Trumanas prašo 
dar padidinti jo teises kontro-
liuti krašto ūkio gyvenimą. 
Toks įstatymo pasiūlymas jau 
yra įduotas svarstyti Kongre-
se. /v ir lį ) 

ŠIOJE ŠALYJE 
GENER OLAS EISENHO

WER laikinai pašauktas būti 
pirmuoju prezidento Truman® 
kariniu patarėju ir štabų vitw 
šininkų tarybos pirmininku. Jii 
pirmininkaus štabų viršininkų 
taryboje tol, kol bus išspręsti 
klausimai apie skubius projek
tus, dėl kurių atskirų štabų vir
šininkai ne visada yra vieno
kios nuomonės. 

ARMIJOS, LAIV YNO IR 
AVIACIJOS vadovai reikalai!* 
ja, kad kongresas patvirtintų 
$161,000,000 biudžetą įtaisyti 
naujam radaro tinklui, kuris 
reikalingas pakeisti dabartinei 
nuo priešo lėktuvų apsisaugo
jimo sistemai. Dabartinė siste
ma esanti visai pasenusi ir ne
betinkama. 

SENATORIUS VANBEN-
BERG paskelbė, kad kai pasi
baigs jo išrinkimo laikas, dau
giau nebebus kandidatu į jokif 
politinę vietą. Po to žada už
siimti rašymu. 

• 

MEDICINOS ĮSTATYMAS, 
kurį siūlo valdžia, susilaukė 
dvigubos opozicijos: ne tik ii 
republikonų partijos, bet ir^iš 
Amerikos Medikų Draugijoj 
Abiejų priekaištai valdžios pro
jektui panašūs. Sako, demokra
tų pasiūlymą priėmus, turėtu
mėm "socialistišką mediciną", 
kur perdaug įsigalėtų biuro
kratija ir politikavimas, bet 
labai nukentėtų gydymo reika- . 
lai. 

Tačiau ir opozicijos projek* 
tai daug ką yra paėmę iš d#, 
mokratų siūlomo projekto, tik 
jie "ne taip toli eina". Taigi 
demokratų projekto pasirody
mas jau tiek gera duoda, kad 
visi pasijuto priversti pripa
žinti, jog gydymo reikalų tvafc* 
kyme reikia ką nors daryli. 
Medikų Draugijoje kilo net 
triukšmas dėl to reikalo — pa
tys jos nariai pripažino, kad 
reikia iš savo pusės pasiūlyti 
kokią programą, o ne vien tik 
priešintis reformoms ir palai
kyti tik "privatinę iniciatyvą". 
Blogas dalykas yra kraštuting 
biurokratija gydymo reikaluo
se, bet negeras ir kraštutinis 
biznieriškumas... 

• 

VETERA N A M S, tarnavu
siems bent 90 dienų kariuome
nėje pirmojo ar antrojo pasau
linio karo metu ir sulaukusiems 
65 metų amžiaus, siūlo mokėti 
pensiją po $90 per mėnesį. 
Toks įstatymo projektas jau 
yra priimtas Kongreso Vete
ranų Reikalų Komisijoje. 

t 

59 MILIJONAI žmonių -vi
dutiniškai pereitais metais čia 
turėjo darbo ir apie du milijo
nai darbo ieškojo. Tai buvo di
džiausias dirbančių skaič i u s 
šio krašto istorijoj ir mažiau
sias darbo ieškančį*§ skaičiui 
nuo 1929 metų. 

• 

'WINSTON CHURCHILL, tra-
vęs Anglijos vadas karo metu, 
dabar opozicijos vadas, žada 
atvykti į Ameriką. Jis yra pa
kviestas kalbėti Massachusetts 
Technologijos Instituto meti
nėje šventėje, Cambridge, kovo 
mėnesio 31 d. 
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D I R V A  

EKNNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH ' 

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
DIENA PITTSBURGHE 

Lietuvos nepriklausom y b S s 
81 metų sukakties proga, Lie
tuviams besirengiant iškilmin
gai tą šventę šią savaitę minė
ti, su reikalu supažindintas 
Pittsburgh© mayoras Lawren-
Ce išleido proklamaciją, skel-
Mančią Vasario 16-tą "Repub
lic of Lithuania Day", para
gindamas Pittsburgho valdiš
kas įstaigas tą dieną iškelti 
Amerikos vėliavą. 

Mayoras Lawrence, kalbėda
mas apie šių dienų Lietuvos 
padėtį, pasakė: "Amerikos lie-

, tuvių tėvai, broliai, seserys 
Lietuvoje veda mirtiną kovą 
prieš savo brangios tėvynės 
okupantus; lietuviai čia mel
džiasi ir dirba už savo tautos 
išlikimą ir jos išlaisvinimą". 

Todėl, mayoro manymu, šio 
didmiesčio gyventojai privalo 
prisidėti prie Lietuvos nepri
klausomybės atžymėjimo iškel
dami vėliavas ant viešų pasta
tų. 

ATSIMETĖ Iš U. E. W. 
UNIJOS 

1000> narių United Ęlectric 
Workers unijos lokalas 638, 
E. L. Wiegand Co. dirbtuvėje, 
atsimetė iš CIO to vardo uni
jos ir įsirašė į CIO United Au
to Workers uniją. 

Tą žygį šis unijos skyrius 
padarė norėdamas atsikratyti 
komunistų narių tame skyriu
je. 

PHILADELPHIA 
LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS MINĖJIME VASA
RIO 27 KALBĖS ADV. 
VACL. SIDZIKAUSKAS 

Lietuvos Nepriklausomy bes 
31 metų sukakties minėjimas 
Philadelphijoje rengiamas va
sario 27 d., sekmadienį, nuo 
2:30 vai. po piet, Lietiivių Mu-
zikalio Klubo salėje, Allegheny 
ir Tilton St. 

Visi lietuviai renkasi punk
tualiai 2:30 v. Minėjimas pra
sidės lygiai nustatytu laiku. 

Gelbėkime bolševikų žudomą 
tautą. O tą galime padaryti 

(Nukelta į 6-tą puslapį) 

JOHN L. LEWIS 69 METŲ 
Vasario 12 d. John L. Lewis, 

angliakasių unijos vadas, su
laukė 69 metų amžiaus. 

Apie 75,000 kietps ,anglięs 
darbininkų savo vado, gimta
dienį šventė. 

Angliakasių unijos vadai de
da pastangas įvesti Lewis'o 
gimtadienį švęsti ir minkštos 
anglies darbininkams. 

Kai kurie angliakasių unijos 
skyriai surengė ypatingai gra
žų paminėjimą gimtadienio sa
vo vado, kuris gauna $50,000 
metinės algos ir yra aukščiau
sia apmokamas pasaulyje uni
jos pirmininkas. 

Angliakasių unijos vadai ta
riasi apie naują sutartį su ka-

SUSISIEKIMO STREIKAS 
PHILADELPHIJOJE 

Philadelphijoje sustreik a v o 
viso miesto susisiekimo darbi
ninkai, sulaikydami gatvekarių, 
autobusų ir požeminių tramva
jų judėjimą. 

Prie šito streiko prisidėjo ir 
taksi vairuotojai, kurie vasa
rio 15 dieną taip pat atsisakė 
dirbti. 

Apie trys milijonai šio did
miesčio gyventojų liko be vie
šo susisiekimo priemonių. 

Pennsylvania Senato Darbo 
ir Industrinė komisija stengia
si tarpininkauti šio streiko su
laikymui. 

K. VIDIKAUSKO 70 METŲ 
AMŽIAUS SUKAKTIS 

Senosios mūsų kartos veikė
jas Kazys Vidikauskas nesenai 
atšventė savo 70 metų amžiaus 
sukti Ietį 

K. Vidikauskas, nežiūrint vi
sai rimto amžiaus, vis labai 
gyvai domisi lietuvišku visuo
meniniu gyvenimu ir bendra
darbiauja lietuviškuose laikraš
čiuose, o taip pat jo rūpesčiu 
pasirodo daug žinių iš lietuvių 

DetroitJ Micft., Naujienos 

BROOKLYN, N. Y. 
TURININGOS RADIJO 
PROGRAMOS 

Pereitą šeštadienį, vasario 12 
d., J. Ginkaus radijo progra
moj vėl buvo įdomi naujiena— 
kalbėjo VLIKo pirmininkas M. 
Krupavičius, kurio kalba sukė
lė didelį klausytojų susidomė
jimą. Programoje dainavo mū
sų žinomas dainininkas teno
ras A. Vasiliauskas, jam var
gonais akompanavo Operetės 
choro vedėjas J. Dirginčius. 

Ateinantį šeštadienį, vasa
rio 19, rengiama speciali Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimo programa, kurio
je dalyvaus naujai suorgani
zuota tremtinių grupė ir kal
bės nesenai iš Paryžiaus atvy
kęs Stepas Mackevičius. 

Malonu, kad lietuviškos ra
dijo valandos vis daugiau ir 
daugiau pajėgia duoti kultūri
nio ir visuomeninio turinio sa
vo programoms, nors, kaip ži
noma, sąlygos reikalauja dau
giau tvarkytis komerciniais pa 
grindais. 

J. Ginkaus vadovaujama ra
dijo draugija yra tikrai svei
kintina už tokias pastangas ir 
ji verta didesnės mūsų kultū
rinių pajėgų paramos. Per 
trumpą laiką ji duoda mums 
jau kelintą kultūrinio turinio 
programą, kuri juk komerciš
kai neapsimoka... Gal reikė
tų ir apie finansinį, tokių pro
gramų rėmimą rimčiau pagal
voti? 

J. Ginkaus radijo programos 
g i r d i m o s  p e r  W W R L  s t o t į ,  
1600 kc. Prasideda 2 vai. šeš
tadieniais. šį šeštadienį, vasa 
rio 19 d., programa truki 
2:45 vai. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ NEW YORKE 

Pereitą sekmadienį daugiau 
kaip 1000 New Yorko-Brookly 
no lietuvių buvo susirinkę pa
minėti Lietuvos nepriklausomy
bės šventės. 

Kadangi įprastoji - Webster 
Hall sudegė, tai minėjimas įvy-r,""v"u j » . <- . . . nan suuege, vai juutcjiiiiab iv,y-

visuomenės veikimo ir Amen- ęarnjvaj salėje. Dalyvavo 
kos lenkų bei ukrainiečių spau- ne ^ Lietuvos, bet ir Latvi

jos ir Estijos konsulatų perso
nalas. 

Kalbėjo VIENYBĖS redak-

doje, ne vien Philadelphijoje, 
bet ir kitur. 

Mūsų geriausi jam linkėji
mai! 

MIRĖ JONAS PETRAITIS 
Sausio 25 d. Philadelphijoje 

torius J. Tysliava, gen. Kon
sulas J. Budrys ir VLIKo pir
mininkas prel. M. Krupavičius, 
kurio kalba buvo laukta su di-

mirė Jonas Petraitis, 65 metų j  džiausiu susidomėjimu ir pali 
amžiaus, gyvenęs 3577 Rich- ko tikrai gilų įspūdį. 
mond St., kilęs iš Kėdainių 
miesto. Į Ameriką jis atvyko 
1913 metais. 

SVEIKSTA 
DIRVOS skaitytojas, LRK-

Meninės programos, c e n t rą 
sudarė Lietuvos operos daini
ninkės Vincės Jonuškaitės pa
sirodymas, kuri padainavo vi
są eilę lietuviškų dainų ir su
kėlė didžiausio pasigerėjimo 

_ _ .  •  • 1r»Un*» -L/IXV V V/O OfYdil/j  x jxvxv , _  
sykių operatoriais, nes dabar- §A 2Q , pįrmininkas Juozas |B_e to, programą puikiai papil-

_  . . .  .  !  ri A v\vni cl/1 wi n wo v n v*i  i An /in r\ 
Turauskas 
gęs, bet 

tinė sutartis minkštos anglies 
kasyklose baigiasi birželio 30 
dieną. 

UMW sekretorius - iždininkas 
Dwens, kalbėdamas \\ ashing-
ton, Pa., angliakasių unijos su
rengtame Levviso gimtadienio 
paminėjime, pareiškė minkštos 
anglies darbininkams, kad tai 
anglies industrijai ateina nauja 
didžiausia era ir todėl darbi
ninkams nėra ko nusiminti ir 
kasyklų operatoriams sielotis 
dėl savo ateities. 

s' buvo rimtai susir-|c|ė Apreiškimo parapijos cho-
dabar jau sveiksta ir|ras įr lietuviškų šokių sokejų 

• LIETUVOS KELIU — 
įvairus pasiskaitymai 2-
se knygose. Galima imti 
pirmą arba antrą dalį ir 
atskirai, nes kiekvienoje 
skaitymai visiškai atski
ri. Kiekviena dalis dau
giau kaip po 150 pusi. ir 

kaina po 80c 

jau 
vasario 6 net susirinkime atsi
lankė, nors dar nepirmininka
vo. 

LAUKIA MYK. BIRŽIŠKOS 
Edvardas Szemis, 3024 Ed-

gemont St., šiomis dienomis 
£avo laišką iš Br. Biržiškienės, 
profesoriaus Mykolo Biržiškos 
žmonos, kuri klausia, ar tas 
Szemis nėra jos giminė. Mat 
ir Biržiškienė beesanti šėmytė. 

Bet laiške rašo, kad tik taip . 
teiraujasi, ar ne giminė, ne dėl mul. 

grupe. 
Auki§ ALT fondui surinkta 

$1,186. Rep. 

MOTERŲ VIENYBfiS 
PAVASARIO BALIUS 

Šįmet Moterų Vienybės Pa
vasario balius ir šokiai įvyks 
šeštadienį, gegužės 21, Knapp 
Mansion salėje, Brooklyne. 

Moterų Vienybės prietehai 
ir rėmėjai prašomi iš anksto 
ruoštis šiam šauniam parengi-

• LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS PAMINĖJIMAS 

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį, vasario 12 ir 13, Detroi
to lietuviai turėjo nepaprastas 
iškilmes, paminėdami Lietuvos 
nepriklausomybės ,31 metų su
kaktuves. 

Tai liūdnas paminėjimas, ku
riame maišėsi nusiminimas ir 
viltis, gailestis ir džiaugsmas. 
Kada pamanai, ar kalbėtojas 
pabrėžia, kokioje padėtyje da
bar mūsų Tėvynė yra, kokias 
kančias mūsų broliai kenčia, 
mintyse ir širdyje kaupiasi nu
siminimas ir gilus liūdesys. 
Bet, kai išgirsti šviesesnį žo
delį, kad dar Lietuvos atsto
vybės nepanaikintos, kad mūsų 
tauta ir valstybė dar neištrin-
ta iš tautų sąrašo, kad Tėvy
nėje mūsų broliai ir sesutės 
partizanų eilėse, kovoja už sa
vo šalies laisvę, tada širdyje 
kyla džiaugsmai k pasididžia
vimas. 

šįmet ši šventė mūsų mieste 
atžymėta su ypatingu dėme
siu, ypatingomis pastangomis, 
visų politinių grupių kartu. 

plimentus. O mums iš šalies 
žiūrint, net širdis tvaksėjo iš 
džiaugsmo. 

DALYVAVO GUBERNATO
RIUS IR MAYORAS 

Instituto baliuje daly v a v o 
daug garbingų svečių, jų tar
pe Michigan gub. Williams ir 
Detroito mayoras Van Ant-
verp, kurie vadovavo paradui, 
šokį "Lenciūgėlį", šokėjai bu
vo : Vytautas Alkevičius, Ma
rytė Navickaitė, Vanda Viške-
rienė, Aleksandra Žemaitienė, 
Pranė čečkauskienė. šokėjai 
labai gražiai šoko, o akordeonu 
jiems pagrojo inž. Jonas Dun-
čia. Mūsų šokėjai susilaukė 
smarkių plojimų ir ceremonijų 
vedėjas pareiškė gražius kom-
eisenai. štai kaip jie ėjo. Pir
miausia buvo pakviestas gu
bernatorius Williams su Insti
tuto direktore Mrs. A. Sickles, 
paskui mayoras Van Antverp 
su gubernatoriaus ponia, pas
kui pora tikrųjų Amerikos in-
dijonų ir toliau daug garbės 
svečių ir 52 tautybių atstovai. 
Maršavo ir mūsiškiai šokėjai, 

ViOl^ puiįviiuu IW1 j t  t  t TT 1 
Jauku visgi buvo sueiti po vie- o dar Pnjungeme dr. Kazlaus-
nu stogu su savo tautiečiais,!^ * J; Paskauską Eusena tra
su kaimynais... Tautinė są-i^o aPle dvidešimt minučių, 
monė, rodos, pasiekė platesnes gėliau dar buvo tautinių gru-
ribas, kulturinis spindulys nu- ^°^lal _|r paga įaus en n 

švietė mūsų protą ir jausmus, šokta' ir uzkan aiai. 
Nepriklausomybės minėjimo 

išvakarėse, vasario 12, Lietu 
vių Balso radijo programa bu 
vo specialiai paruošta. Anglų 

GAVO AUTOGRAFUS 

Mūsų šokėjos, savo iškilmin
guose tautiškuose rūbuose, su * • ' ' 1 - 7 

kalba Lietuvos. Laisvės žygius 1 puikių gintarų eilėmis ant kak-

kokios pagalbos. Rašo, kad 
prof. M. Biržiška jau turi rei
kiamus dokumentus ir tikisi 
persikelti į Ameriką. 

E. Szemis yra vilnietis. Br. 
Biržiškienės tėvas taip pat iš 
Vilniaus krašto, tai gal ir tik
rai giminietis. Kiekvienu at
veju, kad prof. M. Biržiška ti
kisi atvažiuoti, mus džiugina. 

Jūsų Naujas  Namas NĖRA Moderniškas  be  

1949 MONCRIEF 
Šildymo įrengimas AN(.MMS-(iASlI-ALIEJUI 

f HE l+ENRY JPURNAC* CO., MEDINA, O. 

Geriausias 

LIETUVIU 
Paveiksluotas 

Žurnalas 

NAUJIENOS 
32-jų puslapių 

6 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
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Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insfeiglos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJILND3 6 
332 N. 6th Street Philadelphia 6, Pa. jjj 

Šįmet šiai moterų organiza
cijai sueina penkiolika metų ir 
moterys ruošiasi šį jubiliejų 
tinkamai paminėti. Tai bus 
jau penkiolikta iš eilės pavasa
rio pramoga, jaunimo sambū
ris ir vyresniųjų veikėjų pa-
sižmonėjimas. šių iškilmių pel
nas, kaip paprastai, skiriamas 
labdaringiems tikslams. 

BRIOCiS DIRBTUVĖ 
YOUNGSTOWNE 

Trečia didelė automobilių iš
dirby stė atsikelia arti prie di
džiųjų Pittsburgho plieno dirb
tuvių. 

Briggs Mfg. Co., didžiausia 
pasaulyje nepriklausoma auto
mobilių viršų išdirbystė, nusi
pirko dirbtuvę Youngstown, .0., 
kad galėtų naudotis plienu ga
minamu Pittsburghe ir pačia
me Youngstowne* 

Toje dirbtuvėje dirbs 1,000 
darbininkų. Ji pradls veikti 
balandžio mėnesį. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

apibūdino Vyriausio Išlaisvini
mo Komitetu atstovas dr. Pr. 
Padalskis, University of Det
roit lektorius. • 

Detroito dienraščiai Detroit 
News ir Detroit Times įdėjo 
straipsnius apie lietuvių žygius 
ir troškimus. 

Michigan, Valstijos guberna
torius Williams paskelbė pro
klamaciją, stipriai pasireikšda-
mas už Lietuvos laisvę. 

Sekm. vasario 13, minėjimas 
prasidėjo lietuvių parapijų baž
nyčiose. Vakare 5 valandą įvy
ko minėjimas buvusioje lietu
vių salėje, čia irgi pasirodė 
didelis žmonių susidomėjimas, 
nes tiek jų priėjo, kad beveik 
netilpo svetainėje. 

Invokaciją padarė Šv. Anta
no parapijos klebonas kun. I. 
Boreišis. Tyla pagerbta žuvu
sieji ir kankiniai už Lietuvos 
laisvę. 

Kalbą pasakė teisėjas J. P. 
Uvick, kuris perskaitė ir gu
bernatoriaus paskelbtą prokla
maciją. Po to kalbėjo svečias, 
Am. Lietuvių Tarybos sekreto
rius dr. P. Grigaitis, VLIKo 
atstovas dr. Padalskis ir mies
to mayoro atstovas teisėjas R. 
Kelly. Šis airių kilmės ame
rikietis gražiai nustebino lietu
vius, pasveikindamas lietuviš
kai, "Sveiki, niieli broliai lie
tuviai!" Čia aišku, nuopelnas 
teisėjo Uvicko, kuris tuos žo
džius jį išmokė. Teisėjas Kel
ly savo kalboje pasmerkė ko
munistus ir jų pragarišką re
žimą. Linkėjo lietuvių tautai 
laisvės, primindamas, kad ir 
po pirmo Didžiojo Karo Ame
rika pripažino laisvę kitoms 
tautoms ir Lietuvai. 

Programoje dalyvavo ir gru
pė tremtinių, suvaidindama J. 
Gliaudžio montažą, kuriame ir 
pats autorius vaidino. Lietu
vių Balso radijo klubo choras 
sudainavo keletą patrijotinių 
dainų, vadovaujant dirigentui 
A. Kvederųi. Marija Gliaudie-
ne deklamavo. 

Minėjimas pradėtas Ameri
kos Himnu, o baigtas Lietuvos 
Himnu. Aukų . surinkta virš 
$700. Priimtos atitinkamos re
zoliucijos. . 

J 
LIETUVIAI TARPTAUTINIO 
INSTITUTO BALIUJE 

Vasario 12 d. įvykusiame 
Tarptautinio Instituto milžiniš
kame baliuje, Masonic Temple 
salėje, dalyvavo ir lietuviai 
tremtiniai, pašokdami tautinį 

lo, tarpe kitų tautų jautėsi ga
na gerai. Jie ir jos priėjo prie 
gubernatoriaus ir paprašė au
tografų ant programos knyge
lių. Gubernatorius mielai pa
sirašė. 

Baliuje dalyvavo virš dvie
jų tūkstančių žmonių. Pažy
mėtina, kad mūsų naujasis ir 
šaunus gubernatorius i š b u vo 
baliuje visą laiką ir, tur būt, 
nepraleido nei vieno šokio. Jau 
kai mes atėjome apie 10 vai. 
(nes pirma atvykimo buvome 
vakarienėje, kuri buvo suruoš
ta svečiui dr. Grigaičiui pa
gerbti, Yorba viešbutyje) ra
dome gubernatorių šokantį pol
ką. 

Mano vyras padarė pastabą, 
kad, girdi, šis gubernatorius 
bus ilgai. Jį vienos moterys iš-
balsuos! 

Lietuviškus šokius tam Va
karui sutvarkė Marytė Navic
kaitė, nes P. Žemaitienė sirgo 
ir buvo paguldyta ligoninėje, 
bet programai suspėjo pasveik
ti. 

Kadangi salės balkonai buvo 
iškabinėti visokių tautų ska
romis ir kilimais, tokių daiktų 
buvo įdavusi ir musų bičiulė 
Valerija Kriaučiūnienė, kuri ir 
baliuje dalyvavo ir šokėjas at
vežė. 

Detroit News įdėjo straipsnį 
su tokia antrašte: "Lithuanian 
D. P.'s to appear in Interna
tional Folk Ball". 

LIETUVIŲ KAMPELIS ' j 
I N S T I T U T E  i  

Ateinančią vasarą jau pra-J 
dės statyti naują International j 
Institutą, kuriame bus, kaip j 
jau seniau rašiau, Tautų Salė. 
Toje salėje bus skiriamas kam
pelis ir Lietuviams. Pastaty
mas kaštuos apie $400,000 ir i 
dar trečdalio sumos trūksta. 
D a b a r  e i n a  v a j u s  s u k e l t i  l i k u - j  
siai sumai. Lietuviai yra pa
aukoję vos $76. Tai labai ma
žai. Bet mūsų atstovė P. A. 
Stokus prašys aukų Institutui, 
tat prisidėkime, kad nebūtume 
vėliau išstumti iš Tautų Salės. 
Aukas galima įteikti ir man, 
kaip ponios Stokus padėjėjai. 
Duokite, kiek ką$ Išgalite,^ bet 
duokite! ^ M. Sims. 

PARAPIJOS VAKARIENĖ 
Šv. Jurgio parapijos vakarie

nė rengiama ši sekmadienį, va
sario 20, parapijos svetainėje. 
Pradžia 5 valandą. Pelnas ski
riamas naujai bažnyčiai. 

DETROITIEČIAI KELIA LIE
TUVOS KLAUSIMĄ VIETI-

TINĖJ SPAUDOJ 
Vasario 16-os iškilmių ir lie

tuvi ų pasirodymo Internatio
nal Institute progomis vietos 
laikraščiuose buvo gana plačiai 
paminėti Lietuvos reikalai. Mi
nėjimai ir pasirodymai buvo 
plačiai aprašyti Detroit News, 
o be to Michigan Catholic jau 
kelinta savaitė pasirodo straip
sniai apie Lietuvą ir lietuvius. 
Tai buvo Onos Aksomaitienės 
straipsniai. Tame pačiame laik
raštyje vasario 10 d. buvo įdė
tas Ant. E. Dainiaus laiškas 
redaktoriui, kuriame jis iškelia 
tokį klausimą: ką mes, Ame
rikos katalikai, darome, kada 
' katalikybės tvirtovė šiaurėje" 
— Lietuva virsta kankinių 
kraštu, kada šimtais tūkstan
čių žmonių ten naikinami. 

Vasario 14 d. Detroit News 
įdėjo J. J. Najduch straipsni 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą, Lietuvos paver
gimą ir genocidą. Norintieji 
gali gauti straipsnio kopijų, 
kreipdamiesi telefonu į Ame
rikos Lietuvių Balsą, tel. OL 
5602. 

MIRĖ 
Vasario 11 ir 12 d. palaido

jome dar tris lietuvių šeimos 
narius. Mirė Juozas Gelgota, 
64 m., kilęs iš Bartnykų apy
linkės, gyvenęs Detroite, 2518 
Chalmers; Katrina Mozūrienė, 
78 metų, gyvenusi 2744 Hub
bard ; Mary Viganausk i e n ė , 
prieš mirtį gyvenusi Akrone, 
O., pas sūnų, 79 metų. rjv. 

ŠVENTĖ KLIMAUSKŲ 
ŠEIMOJE 

šiomis dienomis vienų iš se
nųjų Dirvos skaitytojų Detroi
te p. Klimauskų šeima turėjo 
gražią šeimyninę šventę. Jų sū-

;nus Frank-William baigė Wil
bur Wright Vocational High 
School. 

Pažymėjimų įteikimo vaka
re (graduation) dalyvavo pa
tys tėvai ir jų artimi draugai. 
P. Klimauskai tuo džiaugiasi 
labai ir tikisi pamatyti savo 
sūnų baigusį kolegiją. 

Jų duktė Jennie jau ketveri 
metai sėkmingai baigusi mok
slą darbuojasi ofise. Džiugu 
žiūrėti į jaunąją amerikiečių 
lietuvių kartą. A. K. 

DIDŽIAUSIU INEIGŲ 
METAI 

Nors 1948 mėty pabaigoje 
dalinai sumažėjo darbai, Ame
rikos gyVentojai pereitais me
tais turėjo ineigų daugiau, ne
gu kitados kada šalies istori
joje. 

U„ S. Komercijos Depart
ments skelbia, kad bendros 
asmeninės ineigos 1948 metais 
buvo $213,600,000,000. Tai yra 
9.5 nuoš. daugiau, negu buvo 
1947 metais. 

Algų pernai visiems dirban
tiems už algas išmoksta $132,-
300,000,000. 

Ūkininkai turėjo $18,200,-
000,000 ineigų. Likusią dalį 
sudarė visokios kitokios žmo
nių ineigos. 

PADĖKA 
Mūsų trisdešimties metų ve

dybinio gyvenimo sukaktuvių 
paminėjime dalyvavusiems ir 
ta proga gražiomis ir brangio
mis dovanomis mus apdovano
jusiems mūsų mieliems drau
gams: Mr. Mrs. Klimauskams, 
Tamašauskams, Mulerankams, 
Marksams, Larsonams, Mesh-
kūnams, Bertašiams, Yukams, 
Pochinskams, Kulberkiams ta
riame nuoširdų ačiū. 

Frank ir Anna Kiudulai. 
Detroit, Mich. 

TONERS 
IM'RICAN EllXEROf 

BITTED WINE 

j; 

Dagybė kenčiančių Ži
no kad užkietėjimo ne
gerovės dažnai apima: 
nervingumą, sugedimą 
vidurių, galvos skaudė
jimą, nevirškinimą, ne
tekimą apetito ir ne* 
migę, gasus ir išpūti
mą. Jųs gal bandėte 
įvairius preparatus su 
jvairioni pasekmėm, — 
dabar įsigyk bonką tos 
laiko išbandytos for-
mulos, Triner's Bitter 
Wine (Kartaus Vyno). 
Nuo 1887, šis nuosta
bus preparatas, moks
liškai sudėtas iš Gam
tos šaknų, žiedų ir bo-
tanikalų, pasekmingai 
kovoja su užkietėjimu 

' ' ir pašalina jo simpto
mus. Gauk bonką šiandien ir įsiti
kink pats Triner 's efektivumu. (Pa
staba: jei negali gauti Triner's sa
vo artimoje vaistinėje, pasiųsk $1.50 
kartu su vardu savo vaistinės, į: 
Jos. Triner Corp., 4053. W. Fillmore 
Chicago, ir jums bus pasiųsta dide
lė 18 oz. bonka Triner's tuojau ap
mokėtu paštu.) 

Triner's Bitter Wine 

BOSTON, MASS. 
MIRĖ ADV. J. B. GAILIUS 

Sausio 22 dieną So. Bostone, 
Mass., mirė advokatas Juozas 
B. Gailius. Kitame numeryje 
bus plačiau apie jo mirtį para
šyta. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Dayto»§ 

ir apielinkėje. 
1802 Lamar St. Dayton, O 

1949 
KALENDORIAI 

Dai* galit gauti 1949 metų 
sieninį kalendorių, atnau
jindami Dirvos prenume
ratą arba naujai išsirašy

dami Dirvą. 

Vienas šių Kalendorių duoda
mas dovanų tam kas prisius 
$3.C0 už Dirvą. Reikia pridė
ti 10c persiuntimo kaštų. 

Pažymėk (x) ties tuo ką pasirinksi 

Amerikoniškos uke£ vaiadM 
Kalnų vaizdas 
Kalnai mėnesienoje 
Berniukas meškerioja 

-Namas gėlynuose 
....Žvejai kalnų upelyje 
... .Motina su kudikiu prie paukščių 

Berniukas su šuniukais 
Mergaitė ir berniukas ant 4»ir. 
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 (mrajM) -
Panelė Šv. pasirodymas Liurde 
Šv. Antanas su kudikiu Jėzum 
Dievas laimina Šv. šeimą 
Šv. Šeima su balandžiais 

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. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų.- Užsakant didesnius 
k i e k i u s  d u o d a m a  j — : d a .  

Siuntinys Nr. 5—$5.50 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. 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 
4% 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 mėsos 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 6—$2.80 
10 svarų cukraus 

Siuntinys N. 21—$6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 
14 oz. kondens. pieno 
2 gab. tualet. muilo 

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

EKSTRA TAUKAI 

Siuntinys N r. 25 ' 

A. 8 s v. grynų kiaulinių tattkų I&75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $6.00 
C. 15 sv. grynų kiaulinių taukų $7.25 

Tik i Vokietijos US ir Britų zonafi ir eina 
apie 4 savaites. 

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąrašo. 



O '1 1 % A 

Tarp Nemuno ir Reino 
Gyvenimo sukurta apysaka 

III. SAVOJE ŽEMEJE 

3. Nuo pradžios iki galo 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Vieną dieną man Viliušis pranešė, kad slap
to veikimo vadovybė mano, jog reikia per ko
kius nors asmenis daryti įtakos į generolą Ku
biliūną, reikia jį informuoti, kokios yra nuotai
kos krašte, ir visokiais būdais jį prilaikyti nuo 
slinkimo vokiečių pusėn. Tuo reikalu atsargiai 
užsiminiau Narakui ir nudaviau, kad tai yra 
mano paties mintis. Narakas sakėsi senai jau 
apie tai galvojąs ir, kiek galis, tiek Kubiliūną 
prilaikąs. Tada aš jam pasiūliau tokį dalyką: 

Kubiliūnui, kaip politikos žmogui, reikia bū
ti'gerai informuotam, gal galėtų apsiginti nuo 
vokiečių blefo. Jis yra labai užimtas ir neturi 
laiko tinkamoms informacijoms surinkti. Slap
tos policijos pranešimai ne visados yra tinka
miausia medžiaga politikai daryti. Be to, ypa
tingai svarbi sritis — tai tarptautinės politikos 
ir bendrieji karo klausimai. Kad galėtum gerai 
orientuotis, reikia žinoti, ką kalba užsienių spau
da ir kokias žinias duoda vokiečių priešai. 

Narakas tuo pasiūlymu susidomėjo. Girdi, 
ir jis pats neturįs laiko paklausyti Londono ra
dijo, o be to — jis turįs būti atsargus su ra
dijo... Esą, jam būtų ir gi labai gerai, jei kas 
jį kasdien painformuotų, ką Londonas kalba. 
Taip ir sutarėme, kad aš nustatytą valandą kas
dien ateisiu jam papasakoti, ką girdėjau iš Lon
dono ir kitų užsienio stočių. O jau Narakas 
ieškos būdų supažindinti su tomis žiniomis ir 
patį Kubiliūną. Narako manymu, Kubiliūnas 
gali manimi nepasitikėti ir bendrai reikią būti 
atsargiam. Mat, vokiečiai griežtai draudė klau
sytis užsienio radijo, ir bausmės už svetimų sto
čių klausymą siekė net sušaudymą. Taigi, tik
imi reikėjo elgtis labai atsargiai. 

Kaip sutarta taip ir padaryta. Per porą 
savaičių kasdien šviesdavau Naraką, kokios ži
nios ateina iš Londono. Bet vėliau pasirodė, 
kad toks asmeniškas žinių perdavimas sudaro 
nepatogumų: kartais pats Narakas neturi laiko 
tas žinias išklausyti, kartais ir man nėra kada 
prie radijo pasėdėti. O be to, kai tos žinios ei
na iš ausies į ausį, tai kartais jos net išsikrai
po. Tada sutarėme, kad kasdien jam — Nara
kui — bus pristatytas raštiškas pranešimas ir 
svarbesnių užsienio žinių santrauka. Jis jau 
buvo su Kubiliūnu sutaręs, kad ir jį įtikinęs, 
kad jam tikrai tokios žinios yra reikalingos. 

Kilo klausimas, kas tokį pranešimą kasdien 
paruoš. Reikėjo surasti žmogų, kurs būtų pil
nai patikimas, kurs mokėtų porą svetimų kalbų 
ir galėtų rašyti. Ir toks žmogus buvo surastas: 
tai žurnalistas Vincas Trumpa. Jį pažinojau iš 
senai: prieš sovietams okupuojant Lietuvą, jis 
buvo, Lietuvos Aido korespondentas Briuselyje. 
Atvirai jam išdėsčiau visą reikalą, nes žinojau, 
kad jis jau yra įsitraukęs į slaptą veiklą ir kad 
jo toks darbas neatbaugins. Tuoj pat jis buvo 
padarytas nuolatiniu kultūros departamento tar
nautoju su vienintele pareiga: kasdien paruošti 
slaptą užsienio radijo pranešimą ir žinių sutrau
ką pirmajam Tarėjui generolui Kubiliūnui. 

Uždavinys buvo atliktas: pats Kubiliūnas 
buvo netiesioginiai įtrauktas į nusikaltimą prieš 
vokiečius. 

Nežinau, kuo būtų pasibaigęs šis mėginimas 
neleisti Kubiliūnui nuslinkti į vokiečių pusę. Ga
limas daiktas, kad su laiku vokiečiai būtų paty
rę Kubiliūno dvigubą žaidimą ir jis būtų nu
ėjęs į koncentracijos lagerį taip, kaip nuėjo jo 
pavaduotojas pulkininkas Narakas. Bet visą 
planą suardė vienas — kvailas susidūrimas su 
vienu Lietuvos vokiečiu... 

Beieškodamas buto, gyvenau viename kam
baryje, o visame name gyvenome keturios ar 
penkios šeimos. Toks kolchozas niekam iš mū
sų nepatiko, bet kitokios išeities nesurasdami 
tyliai ir taikingai gyvenome... Bet gražus na
mas, gražioje vietoje traukė vokiečių akis. Ir 
vieną popietį atsilanko du vokiečiai civilinės val
džios žmonės. Apeina visą namą, gerai jį ap
žiūri iš vidaus ir iš lauko, patikrina, kas jame 
gyvena, ir pareiškia, kad tas namas jiems pa
tinka ir jie norės artimiausiu laiku jį užimti. 
Greitai atvažiuojančios jų šeimos iš Vokietijos, 
vaikams reikalinga poilsio, geras privažiavimas 
automobiliu — butai dar blakių neišėsti — žo
džiu, jiems čia gyventi bus gera ir patogu. O 
pyttms būsią duoti kiti butai... 

Po kelių dienų vėl atsilanko tie patys vokie
čiai. Ir šį kartą jau mums nustato terminą, iki 
kada mes turime išsikraustyti. Man dar duo
da atskirą įsakymą: kadangi lova, stalas ir kė
dės yra ne mano, o Raudonojo Kryžiaus — tai 

jjti turįs tuos baldus čia palikti. 
Visi namo gyventojai, pasitarę nusprendė

me lengvai nepasiduoti: tegul duos žmoniškus 
butui ir priemones persikraustyti, tada jiems 
namą paliksime. Tegul jie juo užspringsta. Gi 
man atskirai reikėjo apsispręsti, ar aš baldus 
paliksiu ar ne. Pasiteiravę, kas tie vokiečiai... 

3. %iĄmeihU 

iužinojome, kad vienas jų vadinosi baronas von 
Hopp, Lietuvoje turėjęs gerą ūkį ir gerai gyve
nęs, iki išsikėlė Vokietijon 1941 metų ankstybą 
pavasarį. Antras vadinosi Recke be jokio "von". 
Jis buvo vokietis grynakraujis. Sužinojęs, kad 
į mūsų kolchoziškai gyvenamą namą siekia ne 
hitlerinis, o "lietuviškas" vokietis, pasidariau 
atkaklesnis ir raginau visus to namo gyventojus 
nepasiduoti. 

Vieną dieną gauname iš butus tvarkiusios 
įstaigos įsakymus per 10 dienų apleisti butus, 
kaip "reikalingus krašto administracijos reika
lams". Praeina 10 dienų — ir ateina policija 
patikrinti, ar mes jau išsikraustėme. O mes 
vis dar sėdime ir vienas kitą raginame ir toliau 
tame name sėdėti. Beveik kasdien ir pats von 
Ropp atvažiuodavo pažiūrėti, ar jau butai tuš
ti. Pagaliau jau ir laiškai jo vardu pradėjo eiti 
mūsų gyvenamu adresu. Pradėjome abejoti, ar 
beišlaikysime. .. ir jautresnieji namo gyvento
jai ėmė palengva kraustytis. Mūsų frontas bu
vo palaužtas. Mane gi ėmė spausti ir pats gen. 
Kubiliūnas, pirmasis tarėjas... Girdi, tegul 
juos velniai nemato: užleisk tu tą butą, gausi 
kitur geresnį... 

— Ropp'as aukštas žmogus komisariate, ne
reikia jo pykinti... — taip tėviškai mane mo
kė Kubiliūnas. 

Kai jau visos žemės galybės užgriuvo, tai 
ir aš ėmiau galvoti, kad reikės butą atiduoti 
tam vokiečiui... Bet dėl iš Raudonojo Kryžiaus 
gautų baldų turėjau tvirtą ir nekeičiamą nusi
statymą jų nepalikti. 

Pradėjau ieškoti vietos išsikraustymui. Vi
si geresnieji butai buvo arba vokiečių užimti ar
ba jiems paskirti. Butų valdyba man davė bu
tą Kauno senamiestyje, netoli Rotušės. Bet kai 
nuėjau jį pažiūrėti — neradau jame nei langų, 
nei durų, nei laiptų... Sienos išgriuvusios, grin
dys išardytos; nešvaru ir neįmanoma jame gy
venti. Atsisakiau jį imti. Tada man buvo nu
rodytas kitas butas kaž kur Žaliakalnyje. Jis 
buvo irgi be jokių patogumų. O kadangi ruo
šiausi verstis advokato amatu, tai reikalavau 
buto tinkamoje vietoje ir ne lūšnos. 

Beieškant tinkamo buto, praėjo dar 10 die
nų. Pagaliau butų valdyba man pasiūlė butą 
Nemuno gatvėje. Ta gatvė nuo seno jau buvo 
pagarsėjusi. .. .naktinėmis istorijomis. Vokie
čiai ir toliau norėjo išlaikyti toje gatvėje "ge
ruosius" papročius. Tuo tikslu jie -įsteigė" 
pravažiuojančiai kariuomenei "trumpo džiaugs
mo namus". Ir taip atsitiko, kad greta to na
mo buvo vienas laisvas butas, kurio niekas ne
norėjo imti. Aš jį paėmiau. Paėmiau iš bėdos. 

Bet tuo dar nesibaigė istorija su tuo Rop-
pu. Kai gavau butą, tai nutariau nebesipriešin
ti. Bet ir toliau laikiausi nusistatymo, jog bal
dų nepoliksiu. Tada vieną rytą pasisamdžiau 
vežimą ir ėmiau savo baldus krauti. Jau beveik 
buvau sukrovęs, kai žiūriu — atvažiuoja uni
formuotas Roppas su policijos viršininku Reivy
čiu. Na, manau, dabar tai bus pirties... Ir 
tikrai, Roppas įtūžęs iššoko iš automobilio, pri
puolė prie manęs ir ėmė šaukti ne savo balsu... 

— Kaip Tamsta drįsti neklausyti mano įsa
kymo palikti baldus? Tamsta perdaug įsivaiz
duoji. .. Aš tokius vyrus tuoj pat į maišą au-
kišiu!... 

Ir jis pradėjęs tokiais žodžiais, šaukė ir bė
giojo aplink vežimą, vis man grasydamas baus
mėmis. Aš irgi netylėjau: kalbėjau pakeltu 
balsu ir gyniau savo teisę, žinoma, nei jis ma
nęs, nei aš jo įtikinti negalėjom ir nenorėjom. 
Reivytis pradžioje stovėjo ir ramiai klausėsi 
mūsų ginčo. O kai jau pamatė, kad mes ima
me įsisiūbuoti ir beveik nesiskaityti su žodžiais, 
tada jis pradėjo mane raminti.... sakydamas, 
kad man Raudonasis Kryžius duosiąs kitus bal
dus. Jam paaiškinau, kad ne tame mano užsi
spyrimo prasmė: aš ginu ne baldus, kurie nėra 
mano ir man nepriklauso, o ginuos nuo sauva-
lios, kurią nori naujieji Lietuvos šeimininkai pri
taikinti visose srityse. Už tokius žodžius Rop
pas taip įniršo, kad stvėrė savo pistoletą ir mė
gino man juo grasyti. 

— Tamsta tuoj pat su šeima būsi išsiųstas 
atgal Vokietijon, — tokį sprendimą ištaręs, jis 
man liepė iškraustyti iš vežimo baldus. 

— Išsikraustykit patys, jei norite: prieš 
jėgą aš neturiu jėgos... — ir po tų žodžių nu
mojau ranka ir nuėjau. 

(Bus daugiau) 

likimo keliu — Alės Rutos-Na-
kaitės 13 apsakymėlių —- 140 
puslapių. 1Kr"~ Kaina 80c 

Lietuvos Vytis — gražiai paga
mintas Lietuvos herbas. Kaina 50c 

Lietuvos žemėlapis — kur pažy
mėti visi Lietuvos miesteliai. 

Lietuviu politinis susiorganizavimas kovoje už laisvę 
S. Lozoraičio atsakymai j klausimus, dėl knrii yra įvairiu nuononif 

Tremtyje leidžiamo laikraščio — MINTIES redakci
ja kreipėsi į ministerį St. Lozoraitį su visa eile klausinių 
apie dalykus dėl kurių yra buvę ir dabar dar pasitaiko 
įvairių nuomonių ar net ginčų tarp atskirų lietuvių poli
tinių sluoksnių atstovų. 

Daugumo šitų klausimų' išsprendimas, žinoma, yra 
pačių Lietuvos piliečių reikalas ir pareiga. Amerikos pi
liečiams lietuviams rūpi, kad tik visi tie reikalai tvarky-
tųsi kaip galima palankiau ir naudingiau pačiam Lietu
vos nepriklausomybės atgavimui. 

Bet, kadangi Amerikos lietuviai yra svarbiausi pa
dėjėjai šioje kovoje, tai yra ne tik jų teisė, bet ir reika
las žinoti, kaip tie dalykai tvarkosi, kodėl kas yra taip, o 
ne kitaip. Amerikos lietuviams svarbu matyti, kad Lietu
vos laisvės kovos pajėgos sklandžiai ir tiksliai naudoja
mos. 

Gavome sutikimą St. Lozoraičio pareiškimus bei 
nuomones ir DIRVOS skaitytojams paskelbti, nors tie 
atsakymai yra j kito laikraščio užduotus klausimus. Mes 
manome, kad tie atsakymai duos skaitytojams įdomių ži
nių apie lietuvių laisvės kovos jėgų politinį susitvarky
mą, ir duos svarbių paaiškinimų apie dalykus, apie ku
riuos ir Amerikoje lietuviai kartais pasiginčija. Jei kam 
tie dalykai ir ne visai taip atrodytų, kaip čia nušviesta, 
tai vistiek įdomu ir svarbu šiuos paaiškinimus žinoti ir 
į jų mintį įsigilinti. 

Lietuvos suverenumo atstovavimas tarptautines 
teisės pagrindais 

Faktai apie Kybartų aktų atsiradimą ir prasmę 
— Paskutiniu laiku tremti

nių spaudoje vis dažniau pasi
girsta balsų del mūsų politinės 
vadovybes negalavimo ir dėl to 
iškyla įvairūs prieštaraują ne
aiškumai. Gal Tamsta, p. Mi
nister!, sutiksi duoti šiuo opiu 
klausimu paaiškinimų? 

— Mūsų politiniuose sluogs-
niuose esama nuomonių skir
tumų kai kuriais klausimais. 
Aš kalbu čia apie tai todėl, 
kad, viena, tais dalykais rašo
ma mūsų spaudoje; antra, to
kiomis aplinkybėmis skirtumų 
pripažinimas ir jų galimai di
desnis precizavimas, turėtų su
daryti žingsnį jiems tinkamai 
išaiškinti ir išspręsti. 

Apskritai imant, nuomonių 
skirtumai savaime dar nėra 
neigiamas pasireiškimas. Pran
cūzų patarlė sako, kad susidu
riant nuomonėms ištrykšta tei
sybė. Bet tokie nuomonių su
sidūrimai neturi peržengti tam 
tikrų ribų, kurios nustatytos 
Lietuvos interesų ir kovos už 
Lietuvos laisvę reikalavimų, jie 
neprivalo leisti, pavyzdžiui, tam 
tikroj pagrindinių dalykų, ku
rie sudaro musų svarbiuosius 
teisiniai-politinius argumentus 
prieš Sovietų Sąjungos pasikė
sinimus panaikinti Lie t u v o s 
Respublikos suverenumą, štai, 
vienas tų pagrindinių dalykų. 
Sovietai tvirtina, esą Lietuva 
nustojusi savo suvereninių tei
sių. šitas tvirtinimas yra prie
šingas tiek mūsų tautos valiai, 
tiek tarptautinei teisei. Lietu
vos valstybė tebeegzistuoja de 
jure. Bet tada jos suverenu
mas turi būti atstovaujamas 
to valstybės organo, kuris Lie
tuvos vidaus teisės — konsti
tucijos — nuostatais ir tarp
tautinės teisės taisyklėmis tu
rėjo tą funkciją, esant Lietu
vai laisvai. Todėl yra svarbu 
išlaikyti Lietuvos Respublikos 

t suvereninių teisių atstovavimo 
tęstinumą. Valstybės organas, 
apie kurį kalbu yra Respubli
kos. Prezidentas arba jo Pava
duotojas. 

— Kiek mums žinoma, Tam
sta turi paskutiniojo Preziden
to* a. a. Antano Smetonos for
malų pavedimą laikinai eiti 
Respublikos Prezidento parei
gas, arba vadinamą Kybartų 
aktą? Gal galėtum apie š| ak
tą plačiau paaiškinti? 

— A. a. Respublikos Preziden
tas Smetona yra pasirašęs du 
aktų. Vienu jų jis paskyrė ma
ne Ministeriu Pirmininku, ki
tu aktu pavedė man jį (prezi
dentą) pavaduoti. 

Mūsų valdžios ištaigų savi

tarpiniame susirašinėjime kal
bami aktai buvo pavadinti Ky
bartų aktais, nes kaip jų davi
mo vieta figūruoja Kybartai. 

— Ar šie Kybartų aktai tu
ri pilną juridinį pagrindą ir 
kokia konstitucija jie remiasi? 

— Aktai yra teisėti ir turi 
galios. Jie yra pagrįsti kon
stitucijos straipsniais 97 ir 71, 
būtent, 1938 metų konstituci
jos, kuri buvo ir tebėra galioje 
ir kurios pagrindu Lietuva, per 
kompetentingus tam dal y k u i 
valstybės organus, palaikė di
plomatinius santykius su užsie
niu, priimdama svetimus dip
lomatinius atstovus, akredituo
dama savuosius, pasirašydama 
bei ratifikuodama tarptautines 
sutartis. 

—• Kiek turi pagrindo trem
tinių spaudos tvirtinimai, kad 
Kybartų aktai yra niekingi 
vien dėl to, kad jie remiasi 
1938 metų konstitucija? 

— Tokie tvirtinimai neturi 
pagrindo; be to, jie tiek teisi
niai, tiek politiniai yra kenks
mingi Lietuvos bylai. 

Einant tokių tvirtinimų logi
ka, būtų taip pat niekingi ak
tai, kuriais 1939 metais buvd 
paskirti K. Bizauskas, krikš
čionis demokratas, Min. Pirmi
ninko Pavaduotoju, L. Bistras, 
krikščionis demokratas — švie
timo Ministeriu, prof. Krikš
čiūnas, valstietis liaudininkas, 
žemės Ūkio Ministeriu. O juk 
tie žmonės paskyrimus priėmė 
ir savo pareigas ėjo. Tokia pat 
logika tektų pasakyti, esą tie 
mūsų Įgalioti Ministerial, ku
rie buvo paskirti Prezidento 
aktais, paremtais 1938 metų 
konstitucija, ir kurie šiandien 
tebėra atitinkamų svetimų vy
r i a u s y b i ų  p r i p a ž į s t a m i ,  n ė r a  
teisėti Lietuvos atstovai. Ar 
šitokių išvadų siekia tų tvirti
nimų autoriai ? * 

Lygiu būdu yra nepagrįsti 
gandai, esą Kybartų aktai bu
vę sudaryti vadinamai tauti
ninkų santvarkai tęsti. Pir
miausia, aš nemanau, kad Lie
tuvai atgavus laisvę, tauta sa
vo krašte lauktų ligi kas nors 
jai kokią santvarką iš užsienio 
parveš. Tauta pati nuspręs, 
kurios rūšies demokratinė san
tvarka turės būti nustatyta 
Lietuvoje. Antra, jei Preziden
tas Smetona būtų norėjęs im
tis priemonių tautininkų san
tvarkai palaikyti, tai kalbamus 
aktus jis būtų suteikęs kuriam 
tautininkui, o ne man — nie
kados tautininku nebuvusiam. 

S u d a r y d a m a s  a k t u s  P r e z i -

LSetuvos Ministeris 
Stasys Lozoraitis 

dentas ir gal vote negalvojo 
apie vienokią ar kitokią san
tvarką, kaip negalvojo ir apie 
tai negalėjo galvoti tie žmonės, 
kuriem^ patariant jis aktus su
darė. Tai įrodo tų aktų atsira
dimo istorija. 

1939 metų spalių mėnesį, dvi 
savaites po to, kai Lietuvai bu
vo prievarta primestos sovietų 
įgulos, vienoje ^ Vakarų Euro
pos sostinėje mano pasiūlymu, 
kuris buvo Vyriausybės priim
tas, įvyko kelių mūsų diploma
tų pasitarimas apsvarstyti prie
monėms, kurių reikėtų pasiūly
ti Vyriausybei, turint galvoje, 
kad Stalino iškilmingi pasiža
dėjimai turėjo tiek pat vertės, 
kiek .Hitlerio parašai, ir kad 
tokiu būdu sovietų įgulų įvedi
mas Lietuvoje tegalėjo reikšti 
įžangą į katastrofą, būtent, į 
galutinę sovietų agresiją prieš 
Lietuvą ir į visišką Lietuvos 
okupaciją. Pasitarimo padari
niai buvo išdėstyti tam tikra
me memorandume, kuris buvo 
mano nuvežtas į Lietuvą ir pa
teiktas Vyriausybei 

dešimts metų centre ar Pasiun
tinybėse gynė Lietuvos intere
sus nepriklausomai nuo to, ku
ri partija turėjo daugumą Sei
m e  a r  V y r i a u s y b ė j e ,  s t a i g a  
1939 metais, Lietuvai atsidūrus 
aukščiausiame pavojuje, būtų 
galėję viena akimirksnį rūpin
tis ne visos tautos, bet kurios 
atskiros partijos interesais. 

Taigi, aukščiau pa s a k y t a 
priemonė — Prezidento ir kelių 
Ministeriu išvykimas — tebu
vo pasiūlyta vienu sumetimu: 
patikrinti valstybės suvereni
nių galių atstovavimo tęstinu
mui. Tuo pat sumetimu ir rū
pesčiu vadovavosi Respublikos 
Prezidentas, sudarydamas Ky
bartų aktus, o taip pat ir kitų 
kraštų vyriausybės, kurios pa
staro karo metu buvo priešo 
priverstos pasitraukti į užsie
nį. 

Kai dėl tiesioginės iniciaty
vos, kuria Kybartų aktai atsi
rado, tai ji išėjo ne iš Prezi
dento Smetonos ir ne iš manęs, 
bet iš dviejų diplomatų, kurie 
jam patarė aktus surašyti. Vie
nas tų diplomatų, kaip ir aš 
pats, nėra priklausęs jokios 
partijos, kitas gi nėra tautinin
kas. Dėl įvairių motyvų, ku
rių tarpe buvo liečiančių mane 
patį ir kitus asmenis, prieš pri
imdamas aktus ir vėliau, aš 
buvau prašęs Respublikos Pre
zidentą suteikti juos kitam 
žmogui. 

— Ar Kybartų aktai boro 
pranešti Vakarų valstybių vy
riausybėms? 

— Tam tikros vyriausybės 
yra painformuotos apie Kybar
tų aktus. 

— Ar tiesa, kaip "žiburiai" 
straipsnyje "Fasados ir užpa
kalis" teigė, kad Tamsta, gau
tas pagal Kybartų aktus funk
cijas nevykdei ir nereprezenta
vai pasauliui? 

— šis teigimas yra klaidin
gas. 

— Ar pagal Kybartų aktus 

mėti, jog greta kitų pasiūly
mų, suformuluotų memorandu
me, mes pasisakėm už tai, kad 
sovietams užpuolus Lietuvą ir 
okupuojant kraštą, Respublikos 
Prezidentas su Ministeriu Pir
mininku ar Pirmininko Pava
duotoju ir pora Ministeriu ap
leistų kraštą. Būtų juokinga 
įtarinėti ar prileisti, kad keli 
Lietuvos diplomatai, kurie dvi-

»• • v _0sv "buvo vykdyta kokia nors dip-šiandieną gi as noriu pazy- . 
^  l A t M  n f l M M  A l f A I I A  lomatinė akcija 

numui apginti? 
musų suvere-

— Taip, tik dėl tokios akci
jos esu turėjęs kiek sunkumų 
iš tam tikrų mūsų politinių 
sluogsnių, kurių tarpe buvo ir 
"žiburių" sluogsniai. Tokiu bū
du tai, ką rašė Tamstos pami
nėtame straipsnyje "žiburių" 
fasadas, nesutampa su tuo, ką 
darė to laikraščio užpakalis. 

Lietuvos konstitucijos klausimas iki nepriklauso
mybės atgavimo 

— Kuria konstitucija veikia 
ir vadovaujasi mūsų diploma
tiniai atstovai, kurie iki šiai 
d i e n a i  p r i p a ž į s t a m i  V a k a r ų  
valstybių vyriausybių? 

— Lietuvos atstovams yra 
privalomi Lietuvos Respublikos 
teisiniai nuostatai, pirmoj ei
lėj — jos konstitucija, tai yra, 
1938 metų konstitucija. 

— Kaip Tamsta žinote,, 16 
buvusių I, II ir III Seimo na
rių priėmė rezoliuciją, reika
laujančią vadovautis 1922 me
tų konstitucija. Ar šis reika
lavimas nebūtų pretekstu su
trukdyti mūsų valstybinio su
verenumo tęstinumą, kuriuo re
miasi diplomatiniai atstovai? 

paskutiniojo karo metu 
tam tikruose Lenkijos vyriau
sybės Londone sluogsni u o s e, 
kurie į esančią galioje lenkų 
konstituciją iš 1935 metų žiūri 
taip pat neigiamai, kaip mūsų 
Seimo 16-os narių grupė į Lie
tuvos konstituciją, buvo kilęs 
sumanymas grąžinti galion len
kų 1922 metų konstituciją. Su
snoj usi apie tai viena sąjun
ginė didžioji valstybė pranešė 
lenkų vyriausybei, kad jeigu 
toks sumanymas būtų įvykdy
tas, tai jai būtų sunku ir to
liau pripažinti lenkų vyriausy

bę. Suprantamas dalykas, kad 
atšaukus vyriausybės pripaži
nimą, nebebūtų pripažįstama ir 
jos diplomatinė atstovybė. Po 
to, lenkų vyriausybė, kuriai ta
da pirmininkavo gen. Sikors
kis, konstitucijos pakeitimo su
manymais nebeužsiėmė. 

šešiolikos Lietuvos Seimo 
narių grupės pageidavimui pa
tenkinti reikėtų panaikinti 1938 
meų konstituciją ir grąžinti 
galią 1922 metų konstitucijai, 
kitaip sakant — išleisti naują 
konstituciją. Bet mes, kaip 
anuo atsitikimu lenkai, neturi
me visų tam reikalingų valsty
bės organų, ir ligi Lietuva yra 
okupuota, jų užsienyje turėti 
negalime. 

Svarbiausia g! — negalima 
konstitucijų naikinti ir leisti 
užsienyje, kraštui esant priešo 
okupuotam. Tam nėra prece
dentų, niekas to nėra daręs. 
Tokie dalykai tegali būti vyk
domi ir visados vykdomi kraš
te. 
. Greta teisinių argum e n t ų, 
kurių aš esu paminėjęs tik vy
riausią, nes dėstyti kitus už
imtų perdaug laiko, yra ir ki
ta dalyko pusė. Ar mes netu
rime kitų, didelių bei konkrečių 
rūpesčių? Ar konstitucijos pa
keitimas, net jei jis butų dft* 

(Nukelta į 5-tą pusi.). 
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YRA KAS VEIKTI! 

AMERIKOJE, panašiai kaip ir Lietuvoje, daugelis 
draugijų, praėjus kuriam laikui po įsikūrimo, susi

duria su kląusimu ką veikti? 
Ištikro — kol draugija organizuojasi, šaukia pir

muosius susirinkimus, seimus, rašo įstatymus, progra
mas, kviečia narius, renka pirmuosius nario mokesčius 

tada darbo daug. O paskui praeina pirmasis už
sidegimas, nusilpsta sumanumas ir dairosi žmonės: ką 
gi čia dabar daryti, kaip gi čia veikti... 

Kas yra organizuotas veikimas? Ar įstatų rašy
mas, narių surašymas, susirinkimų šaukimas, pagaliau— 
Stirnai? 

Taip, tai yra veikimas, bet šita veikimo dalis yra 
tik veikimo jėgų mobilizacija, yra tik parengiamoji vei
kimo dalis. Jei tai palyginsime su medžiokle, tai šita 
veikimo dalis yra dar tik "šunų lakinimas," tik "šautu
vų užtaisymas", bet ne pati medžioklė. 

Sukuriame organizacijas ne tam, kad butų surašyti 
tik ju įkūrimo rekordai, bet tam, kad jos organizuotai 
daugiau padarytų naudingų dalykų, negu galima kiek
vienam atskirai padaryti! 

* * 

•pikrojo veikimo programoje šiandien visa susipratusio-
ji lietuvių visuomenė turi du didelius uždavinius: su

stiprinti Tautos Fondą, reikalingą Lietuvos išlaisvinimo 
kovai vesti, ir sustiprinti šalpos Fondą, reikalingą išgel
bėti tai tautos daliai, kuri yra išgelbėjusi savo laisvę, 
bet tuo tarpu yra sunkiame varge ir pavojuje. 

O šalia šitu dviejų didžiųjų uždavinių, vra dar visa 
eiė kitų, kuriuos visus į krūvą sudėjus susidaro trečias, 
gal dar didesnis savo turiniu uždavinys ,— musų tauti
nės kulturos išlaikymas tarp lietuvių, gyvenančių sveti
muose kraštuose. Lietuviškos tautinės kulturos išlai
kymas Amerikos lietuvių tarpe yra vienas iš svarbiau
sių ir didžiausių musų uždavinių. 

* * 

yim tik kalbėti apie tautinis kulturos išlaikymą — ne
daug naudos. Kad ji butų išlaikyta, reikia atlikti daug 

visiškai apčiuopiamų darbų, kurių sąrašas galėtų buti 
labai ilgas. Sustokime šiandien bent prie vieno-kito to
kio darbo, kurį galima ir reikia neatidėliojant padaryti. 

Kalba yra viena iš svarbiausių tautos kulturinių 
vertybių. Nors ,šiandien dažnai raminamės, kad nesi-
jaudinkim perdaug dėl to, jei jaunimas nebemoka lietu
viškai, o rūpinkimės, kad jis tik lietuvišką dvasią, lietu
višką susipratimą išlaikytų, bet turime pripažinti, kad 
kai žmogus nebemoka kalbos, tai jau sunkiau jam išlai
kyti dvasinius ryšius su taip kalbančia tauta: mažiau 
jis beturi progos susipažintį su tos tautos rūpesčiais, jis 
negali pažinti ir pajusti nei jos dainų, nei pasakų, nei 
literaturos-poezijos... žodžiu sakant, be kalbos ryšio 
dvasinis ryšis su tautos gyvenimu sunkesnis. 

Todėl kalbą turime branginti ir, jei organizuojamės 
lietuvių kulturai palaikyti, tai savo mobilizuotas jėgas 
panaudokime ir savos kulturos palaikymui. 

* * 

Jtai kaip tik dabar yra proga Amerikos lietuviams pa* 
sidarbuoti ir padėti milžiniškos reikšmės darbui kal

bos kulturos srityje. 
Kalbame apie Lietuvių Kalbos Vadovą, apie kurį 

pereitame DIRVOS numeryje esame įdėję atsišaukimą. 
Lietuvių Kalbos Vadovas — tai knyga, kuri pagel

bės kiekvienam tą musų brangųjį turtą gražiai, taisyk
lingai vartoti. Tai nėra gramatika, tai ne sintaksė, tai 
ne žodynas. Tai yra kalbos žinių šaltinis, iš kurio gali
ma pasisemti žinių tada ir tokių, kada kokių prireikia. 
Ar rašysi straipsnį, ar atsišaukimą, rengsiesi viešai pra
kalbai, rašysi laišką, ir susidursi su abejone: taip ar ši
taip galima pasakyti, taip ar šitaip tą žodį reikia rašyti, 
tinka ar netinka tokį žodį pavartoti — pažiūrėsi į vado
vą ir rasi atsakymą. 

Tai yra nepamainoma dovana kiekvienam rašytojui, 
kalbėtojui, dideliam ir mažam visuomenės veikėjui, o 
pagaliau ir tokiam, kuris ir nevaidindamas didelės rolės 
viešajame gyvenime, tiek myli savo gimtąja kalbą, kad 
norėtų ją visada pavartoti gražiai, taisyklingai, nesu
darkytai. 

* * 

Qerai. Tai bus puiki dovana mums visiems. Tai bus 
pagalba mums, bet kuo gi mes čia galime padėti? 

Paimkite dar kartą atsišaukimą Lietuvių Kalbos 
Vadovo reikalu ir pamatysite. Pamatysite, kad tas va
dovas yra parengtas ištrėmime gyvenančių kalbininkų. 
Jis ir leidžiamas ten pat — Vokietijoje, karo sunaikin
tame krašte, kur viskas taip sunku gauti, kur viskas 
taip sunku padaryti. Tą daro ne vokiečiai, kurie vis 
dėlto yra pas save namie, nors ir ne visai dabar šeimi
ninkai. Tą daro lietuviai tremtiniai, kurie ten turi ma
žiau galimybių ir teisių, negu buvę priešai, kurie yra 
"ketvirtos rūšies" žmonių padėtyje. 

Jie tai daro. Ir padarys — tikrai padarys, nes jie 
jau yra padarę šitokių dalykų, daug kartų daugiau, negu 
mes pajėgiame padaryti čia, šitame krašte, kur sakome, 
kad visko yra, visko pilna! 

Jie tai daro ir neprašo aukų! Jie prašo juos parem
ti tik vienu budu: užsisakykite dabar tą brangią knygą! 
Užsisakykite dabar tą knygą, kurios kita laida nežinia 
kada galės pasirodyti! Tokios knygos kas met neišlei 
džiamos! 

Kad tokia knyga pasirodytų, kad ji butų parašyta 
— reikėjo dviejų dešimtmečių Lietuvos nepriklausomo 
gyvenimo! Nes tik nepriklausomoj Lietuvoj galėjo iš 

Nemainytų 

Dr. J. Pajaujis NAUJIENO-
se reiškia užuojautą mums, 
clevelandiečiams, kad pas mus 
atvyko dr. Dirmeikis, nes jis 
nieko gera mums neduosiąs. 

Aš skaičiau Dirmeikio atsi
minimus ir Pajaujo straipsnį 
— dievaži nemainyčiau Dir
meikio j Pajaujį! 

J. M., Cleveland, Ohio 

Dar vienas įrodymas, kad 
reikia kalbos vadovo 

Tikrai skubėkime pare mti 
Lietuvių Kalbos Vadovo išlei
dimą! Mes čia Amerikoje kal
bos dalykais labai rūpinamės, 
reikalais matome mūsų laik

raščiuose! Tik visa bėda, kad 
dažnai ginčijamės patys būda
mi netvirti. į 

Kur buvę#, loaf nebuvęs vis 
išlenda priekaištas laikraš
čiams, kodėl jie rašo pagalba, 
o ne pagelba. Ir man atrody* 
tų, kad pagelba kaip ir geria# 
skamba. Nes gi sakome pagel* 
bėk, išgelbėk, o ne pagalbėk ar 
išgalbėk... 
. Bet... bažnyčioje meldžia
mės, tačiau einame į pamaldas, 
o ne į pameldas; žmogų gerbia
me, bet laiškus rašome "su pa
garba", o ne "su pagerba"; 
stengiamės, -bet laimi mūsų pa
stangos, o ne pastengos; jei 
ką nors stebime, tai susidaro
me pastabas, o ne pastebas... 
Pagaliau, prisiminkim senovės 
pasakymą: "seku seku pasa
ką", o ne "paseką"... 

Kodėl taip yra? . Kalbos Va
dovas atsakytų... 

D. G., Cleveland, Ohio. 

Kur du stog, visados... 
Ko jaudinatės dėl dviejų mi

nėjimų?^ Du yra daugiau ne
gu vienas. Pamatysit rezulta
tus. 

J. S., Cleveland, O. 

augti ir išsimokyti žmonės, kurie gali tokią knygą para
šyti. 

Knyga, kurią jie paraše, yra dešimtmečių darbas! 
Darbas ne jų vienų, o visų tų, kurie tyrinėjo ir kurė lie
tuvių kalbos mokslą. Trys autoriai, kurie tas žinias su
rinko ir surašė, turėjo suimti į savo galvas žinias visų 
kalbos mokslo žinovų, ir tas žinias, jau "sukramtytas", 
jie duoda mums visiems prieinamoj formoj pasinaudoti. 

O kad galėtumėm pasinaudoti, reikia tą knygą iš
spausdinti. Ji jau gali šią vasarą pasirodyti baigta. Bet 
reikia žinoti, kiek bus norinčių ja pasinaudoti — vienas 
tūkstantis, penki tūkstančiai, dešimts ar dvidešimts tūk
stančių. 

Jeigu jos dabar butų atspausdintas tik vienas tūk
stantis. tai tikrai jos butų permaža, bet antra laida iš
leisti nežinia kada pasisektų. Todėl turime jau dabar 
kuogreičiausiai visi pasisakyti, kas norime tą knygą tu-
rėti. 

Iš anksto sumokėdami knygos kainą, mes paremsi-
me tą darbą ir finansiškai, nes gi reikia suprasti, kad 
tremtiniai ne kapitalistai, kad galėtų kelis tukstančius 
dolerių įdėti į spausdinimą ir paskui galėtų laukti, kada 
pinigai grįš. Jeigu mes lauktumėm, kada jie tą galės 
padaryti, tai knyga niekad negalėtų pasirodyti. O iš 
anksto užsisakydami — sudėsime jiems. reikiamą kapi
talą ir tuo budu padėsime atlikti neįkainuojamos vertės 
tautinės kulturos uždavinį. 

# # 

ya ir yra visiškai apčiuopiamas darbas kiekvienai or-
gnizacijai, kuri savo uždavinių programoje turi kul-

turinius tikslus. Vis vien, ar tai butų Tėvynės Mylėto
jų Draugija, ar vienas ar kitas Susivienijimas, ar Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga, ar Vyčiai, ar Veteranai, ar So
cialdemokratų ar Sandariegčių kuopa — visi turėtų sa
vo narių susirinkimuose stipriai susiraginti daug ir greit 
užsisakyti Lietuvių Kalbos adovo. Tegul tie tremtiniai, 
kurie užsimojo atlikti tokį didelį darbą, pasijus, kad jie 
nėra balsas, kuris šaukia tyruose! Tegul jie pajus, kad 
šioje vandenyno pusėje yra tautiečių, kuriems jų darbas 
reikalingas, kurie jų darbą įvertina! Padarykime taip, 
kad Lietuvių Kalbos Vac&vo pirmoji laida siektų iki 
10,000! 

Spausdinimas turi buti greit pradėtas, todėl ir mes 
turime veikti labai skubiai. 

Generalinis įgaliotinis šiame krašte tos knygos už
sakymams rinkti — J. Audėnas, buvęs Lietuvos minis-
teris — numatė visą eilę įgaliotinių, pas kuriuos galima 
Kalbos Vadovą užsisakyti. Mes tikimės, kad netrukus 
gausime tų įgaliotinių sąrašą su jų adresais ir tada pa
skelbsime jų sąrašą. Tuo tarpu tie įgaliotiniai turėtų 
J. Audėnui rekomenduoti dar daugiau talkininkų, nuro
dydami jų adresus. 

Greit ir energingai stokime į šitą talką! 

Įeitas iš eilės reikalas, kuris kalbos srityje laukia darbi
ninkų — tai lietuvių kalbos vadovėlis angliškai kal

bantiems. Nuostabus ir malonus apsireiškimas: jau at-
siianda amerikiečių, kurie nori susipažinti su lietuvių 
kalba, nori jos pramokti! Tiek toli jau yra nuėjęs gar
sas apie mus ir musų kalbą. Daug daugiau yra jaunuo
lių lietuvių, kurie neturėjo progos išmokti lietuviškai, 
bet dabar — lietuviškam judėjimui gyvėjant — norėtų! 
Daugelis tėvų, patys nors ir kalba lietuviškai, bet be jo
kios knygos, be jokio vadovėlio negali ir nemoka pramo
kyti vaikų lietuviškai skaityti ir rašyti. Būtinai reikia 
lietuvių kalbos vadovėlio! Kol jo nepagaminome, ne-» 
kaltinkime jaunimo, kad jis lietuviškai neišmoksta! Iš 
kur ir kai]) išmoks? 

Mes spėjame, kad yra čia žmonių, kurie turi kokią 
nors idėją, kaip tą padaryti. Tuos sumanymus reikia 
surinkti i vieną vietą ir sudaryti iš jų sumanymą tokį, 
kurį jral butų galima įvykdyti. Kaip tą padarysime? 

Kol nėra kito pasiūlymo, mes siūlome tiems, kurie 
domisi tuo reikalu, savo sumanymus pranešti DIRVAI. 
Mes surinkę tas mintis, ieškosime budo tuos sumanymus 
sumesti į kokią nors vietą, kur gal galės žodis tapti ku-
nu. 

Laisvoji valanda 
SEN£ BARBORA 

Ale Rūta-Nakaitf. 

Ji 

Tad pradėkime ir šitą darbą! Pradėkime kelti su
manymus ir apie tokio vadovėlio parašymo ir apie išlei
dimo galimybes. Bus sumanymai, atsiras ir vykdytojai! 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Barbora šiandien daug apie viską galvoja. Ji 

turi dabar laiko, nes niekur nereikia skubėti 
Kaip čia atsitiko, kaip viskas apsivertė, kad nei 
darbų, nei žmonių nebeliko. 

Barbora atsisėda ant suoliuko, kurį seniau 
daržely tėvas Amiliutei buvo padirbęs. 

— Taigi, Amiliutei 
Ir Barbora vėl paskęsta savo mintyse, 

šypsos, tarytum būtų laimingiausia, tarytum 
nieko nebūtų atsitikę jai, nei aplink ją. Dabar 
ji beveik nieko nebedirba, visą laiką paskendus 
gilioj, nežinia ką slepiančio j, šypsenoje .ir »avo 
mintyse. 

Vienintelis jos įnamis «—> iena karvd gai 
Hu alkanu mykimu pažadina ją kartais 18 min 
čių. Tada eina margužės melžt — šerti ir kal
basi su ja: 

— Taigi, margute, prisimeni, kaip čia pilna 
buvo žmonių visada. Ir gurbai pilni btif§. At 
likom tik abi, — senės. 

Arba ataneša kartais Pranulis jai duonos 
Senai savos nebeturi, ir kad ne susiedas, reiktų 
Barborai tik vienu pienu gyventi. 

Ale tai visa praeina, baisus daiktas. Kaip 
nebūta! Ir kam dar ją paliko? Argi nebuvo 
už visus senesnė? Ir ar gi nesakydavo visi: 

— Kiek čia begyvensi, Barbora? 
O Stai — jų nebėra, o ji dar gyvena. Kac 

tai būtų galima pas Dievą atmainyt, būtų ge
riau ji numirus, o jie visi gyventų. 

— Ne tik dziekono, ir jauno kunigėlio nebė
ra. O šiandien vėl metinės. Nei už ką, nei kur 
mišių beužpirkt. Ar ne penkiadešimtos jau bus, 
Barbora pametė skaičių. Tada jai būtų septy
niasdešimt penki. Numirė dziekonas dar ra
miais laikais, dėkui Dievui. Pakavojo gražiai. 
Ir Barbora buvo pakasynose. Ale savo dešimti
nės neberado. Klausinėjo gaspadinės. Kas ten 
bežinos! Sako, daug turto žmonės išvogė. Ką 
gi darysi. Geras buvo dziekonas. Ne gi kaltas, 
kad numirė Barboros nepakavojęs ar jai aukso 
negrąžinęs, Dieve, duok jam dangų — 

O kunigėlį nabagą išvežė ir nukankino. Tai 
daug svieto nušlavė, Dievuli tu mano. Ir Ami-
liutė — nebagė — neilgai džiaugėsi bagotstva, 
gražiu vyru. O gi vaikučiai buvo — kaip ab-
rozdėliai! Visi nuvažiavo Sibirijon. Dievas ži
no, gal jau sušalo ar badu numirė. Reikėjo da 
mat Kazimierui tą vakarą nuvažiuot. Akurat 
ir ji tenai atrado, ir jį nabagą ... Jau ir taip 
nebegalavo. Netoli jis benuvažiuos . . . 

O gi Kaziukas . . . Geriau būtų Barborai 
nebepasakę. Išėjo tada su kitais; kur jie na
bagėliai atmuš: šitokia galybė eina. Tik slėptis 
reikia ir Dievo melst pasigailėjimo. Ana va ji 
pati pasislėpė krūmely, ažu kaimo, šaudė, ažu-
degė gurbą, laukuos išbėgo. Drebėdama rugiuos 
gulėjo, kai visos trobos degė, o aplink šaudė, 
zvimbė, tratėjo. Dievulėliau, ar gi tai dar ne 
čia Tavo pragaras? Ar gi dar yra kitas, bai
sesnis ? 

Ir paTiko štai tik viena gryčia. Stebuklingai. 
Beveik visas kaimas sudegė, anai tiktai kelios 
gryčios ir liko. O kiek žmonių, o gyvulėlių,kiek 
iškrito! 

Taigi, o Kaziukas su kitais norėjo da atlai-
kyt. Atsinešė puštalietą, paprašė Barborą val
gymo daugiau įdėt, persivilko. Kaip išėjo, taip 
ir išėjo. Ir kad būtų nepasakę, būtų Barbora 
mislijus, kad gal kur kiton karalystėn nuėjo 
kaip kiti. Ne gi toks jaunas, gražus vyras imt 
ir pražūt. Nu, Juzelis tai numirė, ale apsirgo 
nuo sunkaus darbo, o gi Kaziukas, kaip ir tėvas, 
nelabai persidirbdavo. 

Taigi, o Pranulis sugrįžp ir pasakė: 
— Mirė miške. Baisiai buvo suronytas, abi 

kojos nutrauktos. Tenai pat ir užkasėm. Kad 
nors žinotų Barbora, kur. Arba kad arčiau bū
tų, nors nueitų, apraudotų, kvietkelį pasodintų. 

Dabar tik Pranulis vis dažnai pamini — 
draugai mat buvo — kai Barborai duonos at
neša. 

Jų gi žemės niekas taip ir nedirba. Nei tro
bų', nei gyvulių. Išarė šmotelį Pranulis, o kita 
stovi. Barbora nebegali. Kad taip seniau, visa 
ji padirbtų. Ale kam gi? Kiek čia ji begy
vens? 

— Kiek čia begyvensi, Barbora? Sena jau, 
— sakydavo visi. 

— Dievuliau, gal Tu jų žodžius nugirdai... 
Nu, ale sugrįš gi kada Jorjjis, pastatys trio? 

Ir vardu Juzelis. Sako, motina Juzė. Ale Bar
borai jis ką kita minė. Sako, ir jie išvažiavo 
toli, vakaruos, kur tada ponai bėgo . . . Ana* 
jau grįžęs Pažerės ponas, o mūsiškiai negrįžta. 

Va, ponaitis koks ateina. 
— Tai gal gert norėta? Stiklinę išnešiu 

ponaičiui. Aš tave dar atsimenu — 
— Juzelis? ... O ... o Joniukai t . . 

Tėvelį ir mamą bombos užmušė. Ir ma
žą sesutę. Aš vienas likau. Kur kiti, tetule 
Barbora? Visi sudegę . . . Kur gi senelis?-. . . 

— Ažumušė Joniuką! ... Tai mes vieni, 
Juzuli . . . Eikš gryčion, išvargęs, valgyt nofi 
Paieškosiu pieno. Pasistiprink. Daug reiks dirbt 
mums, o daug, vaikeli — 

(Pabaiga) 

bas, žemę vėl išars. O jeigu jo pati da vis to
kia poniška, tai tegu pasamdo, pažiūrėsiu, pa
tvarkysiu. 

Aha, išvažiavo, išbėgo tik ponai. Prasčio
kėliai visi liko. Sudegė, nuo armotų krito arba 
milicijos mušami Sibirijon išėjo. Tik senos Bar
boros niekas nelietė. 

— Sena esi, kas čia į tave bežiurti <— 
Prisiminė kažin kada senai Jono poniškos 

žmonos žodžius. Puiki buvo, raudonom lūpom 
ir baltom rankom. Pikta. Gal ir Jonelis naba
gėlis nuo jos kentė. Ale jų vaikas labai meilus. 

SUDIEV, EUROPA, MAN LINKSMA 
BUVO.. .  

Sudiev, tMrtf vadai, išaukštinti nupuolę, 
Ir tu, ten fabrike mane vanojęs kuole. 
Sudievu, lopeta, man šypseną užkasus, 
Makarai, supinti lyg mylimosios kasos. 

Sudiev, juodi varnai, ant kartuvių nuliudę, 
Ir pamirštas griovy tu, ausinukų bliude. 
Sudiev ir giltinė, sesutė gailestinga — 
Man trūksta rimų tau ir meilės žodžių stinga. 

Jau užauja banga, į sraigą įsiskverbus, 
Ir blaškosi audroj prie šonų tuščios tarbos... 
Sudiev, sudiev ir tau, kurs nusukai man svorį, 
Nežinomam Camp'e vaizbūne savanori. 

Tegul gyvuoja čia, kurie lig šiol aukojos, 
Kad svečiuose kraštuos man butų lengvos kojos. 
Kad triubos angelų jiems dieną-naktį grotų, 
Ar bus jie kur kely, ar namuose už grotų. 

Ei, kelkite taures ir, trenkę balakoną, 
Aitria aistrų liepsna bučiuokit svečią žmoną. 
Viena ji pas visus, o gal visi pas vieną, 
Bet susitiksim vėl tikimo skirtą dieną. 

Sudiev, sudiev, — šaukiu pro erdvę ir pe® laiką 
Ir vėjuje verkiu, tarytum, balalaika, 
O ten, rūkų krante, bekoną numarinę, 
Prie gęstančių liepsnų dar Šoka kepurinę. 

Ir liudesiu giliu pragysta chorai likę... 
Ak, ne! Tik debesy paklydęs paukštis klykia, 
Tai siela čia mana, pavirtus į činčilį, 
Plazdena viena tolyn { krantą čili. 

Ir palengva širdis sapnų džiaugsmu apsala: 
Tarytum, jau geriau ten švabišką, rašalą, 
Lyg ukauja miškuos nuogų tautiečių grupė, 
Ir nieko nebijau, ir niekas man nerupi. 

Jei kelnės čia nupliš, ar jei pradils alkunSs, 
Tai kūnas mano vėl į kuną įsikūnys 
Gal pumos, gal smaliglių, gal jaguaro doro, 
Gal skrisiu pro žvaigždes pavidale kondoro. 

Ir, jei tevyne vėl kada mane pamiltų — 
Sugrįšiu Garliavon maiše salietros miltų. 
Ten pabarstys manim rugelį ar tabaką 
r rudenį supils į samagono baką, 
r laisvės metai grįš, apsukę didį ratą, — 

Ak, ir nugers mane j jųs visų sveikatą. 
Antanas Gustaitis. 

m • 
Juokai keliauja aplink pasaulį 
Du trečdaliai eksportui 

Anglijoje socialistų valdžia taip tvarko gy
venimą, kad visko, kas pagaminta, du trečdaliai 
būtų parduota į svetimus kraštus, o tik vienas 
trečdalis namie suvartotas. 

Vienas vyras sėdi ligoninės laukiamajame 
kambaryje. Jo žmona turi gimdyti. Po kiek 
laiko slaugė ateina su linksma žinia: 

Sveikinu, jūs turit iš karto tris sūnus! 
Vyras labai nudžiugo ir klausia: 
— Ar galiu pamatyt! 
— Būtinai! Jūs turit išsirinkti, katrą sau 

pasiliksit! * 
— Kaip tai, katrą sau? Argi ne visi trys 

mano? „ 
— Taip, bet jūs gi žinot, kad du trečdaliai 

turi būti eksportui! 
' 

Ranka gi mažesne! 
Teisme kaltina sunkvežimio vairuotoją, kad 

jis kely staiga sustojo ir už jo važiavęs automo
bilis atsitrenkė į sunkvežimį. Automobilio sa
vininkas gerokai susižeidė ir jo automobilis li
ko smarkiai apdaužytas. Teisėjas klausia kalti
namąjį : 

— Jeigu norėjai sustoti, tai kodėl neiškišai 
rankos ? 

Kaip! -T- sušuko pasipiktinęs kaltinama
sis. Jeigu tas žmogus nematė mano sunkve
žimio, tai k&ip jis. galėjo pamatyti mano ranką? 



D I R V A  

Kravčenko byla 
(Mūsų korespondento iš teismo salės) 

TVeMoji savaitė Kravčenko 
byloje su komunistais atnešė 
daug skaudžių smūgių raudo
niesiems. Komunistai "išrašė" 
iš Maskvos buvusią Kravčenjco 
žmoną, dabar Gorlovą, ir kele
tą kitų bolševikų, kurie turėjo 
Kravčenką sumalti į miltus. 
Bet atsitiko visai kitaip. MVD 
policijos įbauginti atvykusieji 
"liudininkai" iš Maskvos vis 
giedojo tą pačią giesmę, kad 
Kravčenko niekšas, išdavikas, 
nemokša, niekada rimto darbo 
negalėjęs dirbti, o į konkrečius 
ir dokumentuotus Kravčenko 
atsikirtimus nuolat stenėjo: 
"Jis meluoja"... 

Kravčenko žmona "liudija* 

Teisme pasirodant buvusios 
Kravčenko žmonos buvo lau
kiama su didžiausiu susidomė
jimu. Pilni laikraščiai 'įbuvo 
"fantazijų" apie ją. Gorlova, 
kaip ir kiti "liudininkai" iš 
Maskvos, teisme pasirodė ap
vilkta brangiais kailiais ir vi
saip išdabinta. Atseit — pažiū
rėkit Paryžiaus proletarai, kaip 
liaudis gyvena Maskvoje. Kai 
kurie liudininkai buvo apmau-

#ti naujomis pirštinėmis, nau
jais batais, o maniškos liet 
braškėjo... 

Taigi taip išpuošta Gorlova 
pirmiausia pareiškė, kad jos 
ženybos su Kravčenko buvusios 
didžiausia jos gyvenime nelai
mė. Jis liepęs jai daryti abor
tus, ją mušęs, šaudęs ir visaip 
kankinęs. Ją marinęs badu... 

Į visus Kravčenko atsikirti
mus* ji atsakinėjo "tas niekšas 

.meluoja". 
Tada Kravčenko p a k lausė, 

kur yra šiuo metu Gorlovos tė
vai. Ši atkirto: "Tėvas mirė 
1932 metais plaučių uždegi
mu.". To ir tereikijo Kravčen-
kai: - '•* 

— Ji yra sovietų slaptosios 
policijos auka, — pareiškė V. 
Kravčenko. — Ji net nedrįsta 
pasakyti, koks likimas ištiko 
jos tėvą, kuris buvo caro armi
jos karininkas. Sovietai už tai 
jį suėmė ir nuteisė 10 metų 
kalėjimo be teisės susirašinėti. 

Kravčenko sakė, kad asme
niškai jis nieko prieš Gorlovą 
neturi, net ir šiuo metu, nes 
žino, kad ji yra priversta me
luoti. Į konkrečius Kravčenkd 
parodymus Gorlova tik tekar* 
tojo "meluoja" ir, nervingai su
kiojo rankas. 

Gospodin Romanov... 

Visų Maskvos "liudininkų" 
šefu, atrodo, buvo "draugas 
Romanov", Paryžiuje mielai 
išklausąs, kai jį vadina ponu. 
Šis stambus MVD sargas ištie
siu panašų į priputusj mužiką, 
negu į proletarą. 

Taigi šis bolševikiškas muži
kas taip bylojo: "Kravčenko 
nėra tikras rusas, nes tikras 
rusas, grynakraujis, taip neiš-

' Įtaotų tėvynės". 
Visa "ką Kravčenko para

šęs, esą melas", jis tą visai 
ramiai tvirtinąs. Jis tik nega
lįs pakęsti, kad jam, kaip so
vietų piliečiui, tenkąs reikalas 
turėti su tokiom atmatom. 
Ir už visus "liudininkus" ta
ri* 

' Mes griežtai laikomės tai 
sybės, kad parodžius tikrą šios 
kreatūros veidą"... 

štai kaip sakosi apie save 
"gospodin" Romanov: Kalba 
ne į teismą, bet tiesiog į Mas
kvą . •. 

Mano mylimas šefas Stalinas 
arba 

vargšas Kolybalov 

Po Romanovo kalbėjo tikras 
mizerija Kolybalov. Jis tiesiog 
per akis suko ir net mėgino 
ginčyti, kad Kravčenko iš viso 
kada mokėsi. Viename atsiti
kime Kravčenko paminėjo ne 
visai pagarbiai Staliną, į ką 
Kolybalov sušuko: 

Prašau čia neminėti var
do mano mylimo šefo Stalino. 

Salėje publika kone trūko iš 
• > . A ' 

juoko. Visas Paryžius ir te
kalbėjo apie "mylimą šefą"... 

Kai Kolybalov visai vadžias 
paleido, Kravčenko jam sušu
ko: 

— Kitose aplinkybėse aš tau 
nusukčiau galvą Bet palauk! 
Aš dar grįšiu Rusijon! Tada 
tu pamatysi, kaip man atsaki
nėsi! 

Kolybalov tik išbalo. 

Vassilenko nieko nežino 

Sekantis liudininkas Vassi
lenko vėl iš tos pačios dūdos. 
Bet advokatai jam staigme* 
nėlę: 

— Ar žinai, kur yra toks ir 
toks jūsų pažįstamas? 

Advokatas Izard skaito visą 
eilę pavardžių asmenų, kurie 
buvo aukščiausi Ukrainos ko
munistiniai pareigūnai. Bet 
Vassilenko nieko apie juos ne
žinąs ir negirdėjęs. 

Užtat advokatas ir Kravčen
ko žino. Ir- pasako, kur ir ka
da kiekvienas iš paminėtųjų 
buvo suimtas, ištremtas ar nu
kankintas. 

Vassilenko nesusiorientuoja 
net pasakyti, "Melagiai", o tik 
ištaria, kad niekuomet neužsi
ėmęs statistika... 
Ko verti sovietų liudininkai? 

Šis apgailėtinų žmonių bū
relis iš Maskvos atvyko kone 
surakintom rankom. Jie nei 
vienas nėra dar skaitę Krav-
čenkos knygos, o visi kaip pyp
kės tvirtina, kad jis knygoje 
meluoja ir rašo kaip išdavikas. 
Bet prisipažino visi, kad nėra 
nei vienas tos knygos net ma
tęs. .. 

Visi jie Maskvoje paliko sa
vo žmonas arba vyrus su vai
kais. Į teismą ateina ir išeina 
"būriu", nuolat "palydovų" Ir 
"patarėjų" lydimi. 

v '  '  '  *  *  

Kravčenko byla su komunis
tais susilaukė didžiausio Euro
pos spaudos dėmesio. Jei UN 
konferencijos aprašymams ku
ris laikraštis skirdavo 100 ei
lučių, tai Kravčenko bylai da
bar skiria du ištisus puslapius 
su smulkiausiom kalbų steno
gramom. 

šią savaitę bene bus einama 
prie teismo sprendimo. Z. U, 

Lietuviu politinis susiorganizavimas 
bar galimas* išspręstų nors 
vieną tų rūpesčių? Ar jis su
stabdytų bolševikų terorą Lie
tuvoje, nors viena diena su
trumpintų Lietuvos okupaciją, 
ar padėtų nors mažai tremtinių 
grupei išvažiuoti iš Europos ir 
žmoniškai įsitaisyti kitur? 

Antra vertus, 1938 m. kon-

(Atkelta iš 3-čio pusi.) 

stitucija nesudaro jokios kliū
ties rūpintis tais reikalais, ku
rie yra svarbūs Lietuvos bylai, 
kraštui ir tremtiniams. Nauja 
konstitucija bus reikalinga, kai 
kraštas bus paliuosuotas nuo 
sovietų okupacijos. Tada ji 
bus pačios tautos nustatyta. 

Diplomatų ir Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto bendradarbiavimo pagrindai 

Ar visi diplomatai pripa
žįsta Tamstą Lietuvos Diplo
matijos šefu? 

— Taip, visa Lietuvos diplo
matinė tarnyba pripažįsta Vy
r i a u s y b ė s  p a r ė d y m ą ,  k u r i u o  
1940 metų birželio 1 dieną man 
buvo pavesta, katastrofos, tai 
yra, visiškos Lietuvos okupaci
jos atveju, būti Lietuvos dip
lomatijos, likusios užsienyje, 
šefu, o a. a. Dr. J. šauliui — 
šefo pavaduotoju, šio parėdy
mo sumanymas išėjo iš pačių 
diplomatų: jis buvo numatytas 

1939 metų spalių mėnesio me
morandume, apie kurį esu kal
bėjęs anksčiau. 

— Kokie formalūs ir teisi
niai santykiai tarp VLIK© ir 
diplomatinių atstovų? 

— Diplomatinės tarnybos ir 
VLIKo santykių pagrindą su
daro bendra kova už Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą ir 
iš to išplaukianti gera valia, 
šituo plačiu pagrindu diploma
tinė tarnyba bendradarbiauja 
su VLIKu ir remia jo įnašus į 
Lietuvos vadavimo bylą. 

Apie politini darbą okupacijų metu 
— Kokie buvo Tamstos ry

šiai su kraštu vokiečių okupa
cijos metais? 

• — Vokiečių okupacijos me
tais aš susisiekdavau su Minis-
teriu K. Škirpa, o vokiečiams 
uždarius jį j koncentracijos 
stovyklą *— su kitu asmeniu, 
atstovavusiu krašto rezistenci
ją. Gaunamas iš jų žinias ir 
medžiagą aš siųsdavau mūsų 
Pasiuntinybėms, o jiems pra-
nešdavau savo turimas infor
macijas ir nusistatymą aktua
liais klausimais. Jie dirbo pa
vojingomis sąlygomis. Jei vo
kiečiai būtų pas juos radę pa
ruoštą siusti į užsienį medžia
gą, jiems gręstų didesnis pavo
jus, kaip kalinimas koncentra
cijos stovykloj, šitas susisie
kimas su Vokietija ir su Va
karų demokratijų kraštais bu
vo galimas tam tikrų neutra 

jog 
nuo 

tenkinu konstatuodamas, 
mano kolegos diplomatai 
pat pirmosios sovietų įsiverži
mo į Lietuvą dienos sumaniai 
ir energingai gynė Lietuvos in
teresus. Kad sąlygos, kurio
mis jie dirbo, buvo dažnai sun
kios ir opios, parodo ir tas fak
tas, kad pasibaigus Hitlerio-
Stalino sąjungai ir kilus sovie-
tų-vokiečių karui, sovietai ta
po vakarų sąjungininkais ir 
stengėsi išnaudoti šitą savo pa-

tp jame nedalyvavau, tai įvyko 
dėl priežasčių pareinančių ne 
nuo manęs, bet nuo kitų žmo
nių, kurie mano dalyvavimui 
pasipriešino. . Išskyrimas ma
nęs iš pasitarimo vargiai buvo 
naudingas ir pagrįstas, ypač 
kad kaip tik aš buvau padėjęs 
daug pastangų pagerinti pasi
tarimo dalyvių savitarp i a m s 
santykiams. 

— Ar minėtas Eltos tvirti
nimas nepaliečia, pav., diplo
matinių atstovų k o m p etenci-
jos? 

— Šitas Eltos tvirtinimas 
nebuvo nei tikslus, nei laimin
gai suredaguotas. Kiekvienu 
atveju pasitarimo padari n i a i 
teliečia jo dalyvius. Be to, jie, 
žinoma, negali keisti mūsų val
stybės santvarkos ar diploma
tinių atstovų įgaliojimų, parei
gų ir atsakomybės arba nusta
tyti jiems naują tarnybinės ar 
politinės priklausomybės tvar
ką. 

— Kuri Tamstos, p. Ministe-
ri, asmeninė nuomonė dėl da
bartinio VLIKo sąstato, kuris, 
kaip žinia, sudarytas partiniais 
neproporciniais pagrindais ir 
dėl šios priežasties neparodo 
veiksmingos veiklos? 

— Tamstos klausimas yra 

kiek opus. Ne partijos žmogui 
dažniausia statomas reikalavi
mas — apie partijas kalbėti 
palankiai arba visai nekalbėti. 
Vis dėlto, turėdamas galvoje 
Tamstos paliesto dalyko reikš
mę, aš noriu nors trumpai juo 
pasisakyti. 

Jei esama aplinkybių, apsun
kinusių VLIKo veiklą, pašalin
ti jas yra paties VLIKo užda
vinys. šiaip jau dabartiniais 
laikais kiekviena partija ar 
srovė, kuri bendradarbiauja su 
kitomis, kokioje politinėje or
ganizacijoje, turėtų atsisakyti 
siekti išimtinos, sprendžiamos 
įtakos, net jeigu dėl to ji atei
tyje vienu ar kitu atveju bal
suojant paliktų mažumoj. Ma
nau taip pat, kad būtų gera 
daugiau imti dėmesin normalų 
visuomenės augimo procesą ir 
iškylančias jaunas jėgas, ku
rios gali turėti naujų ir nau
dingų pažiūrų į politinės veik
los formas ar turinį. Galop, 
reikia, kad Mažosios Lietuvos 
atstovas užimtų priklausančią 
jam VLIKe vietą. 

— Kuriais pagrindais turėtų 
būti sudaryta vyriausioji mū
sų politinė vadovybė? 

— Mes turim dviejų rūšių 
politinius veiksnius: valstybės 
įstaigas ir politiniai - visuome
nines organizacijas. Tiek nor
maliais laikais, tiek dabar jos 
privalo vienos kitas papildyti. 
Tuo būdu neturi būti sunku nu
statyti darnų ir Lietuvai nau
dingą bendradarbiavimą. 

Viltys, uždaviniai ir linkėjimai 
— Kaip Tamsta žiūri į da

bartinę tarptautinę pol i t i n ę 
padėtį ir Lietuvos bylos eigą? 

— Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo klausimas yra 

nebūtų toleruojamas senoje 
Tautų Sąjungoje. Kad ir ko
kių trūkumų ji buvo turėjusi, 
niekas negali prileisti, kad 
Kvislingas, Himleris, Gebelsas 

* , v U1 būtu galėję atstovauti Ženevoj 
dėtį ir karo eigos sąlygas gau- dalls milziniskos problemos ^ Vokietijos užimtas valstybes, 
ti savo pretenzijų į Lietuvą Pasaulio apsaugojimo nuo mir- ^ ^ šiandien tarptau-
pripažinimui. j tmo pavojaus, kurs jam gręsia organizacijose sovietų 

Karui einant į galą, padėtis 18 Sovietų Sąjungos. Kalbama okupuotag ir valdomas valsty-
atslūgo bent tuo atžvilgiu, kad. Problf™a ^ da"g ?us!ų' b®\bes atstovauja notoriški tų val-
sovietai neteko vienos rimtos; 

cia as kalbeflu aPie ?os pa"| gt bi išdavikai ir Maskvos 
šantažo priemonės: jų svarbos Pastatyti agentai. Tokia kon-

ir dalis pasaulio gali gyventi j str^cij* ^ 
laisvėje tik todėl, kad Jungti
nės 

karo veiksmų eigai argumen 
to. 

žinoma, mūsų diplomatų dar
bo našumą padidino ir ta ap pasigaminusios ir gamina "  v  O  - £  I  1  •  1  1  _  1  .  • • J  1 —  •  U a O l K U l i i l i l W U i V W  * *  

lių vyriausybių didelio palan- hnkybe, kad vienintele jų^ pa- atominių bombų bei kitų 

Daktare, tu pyksti — 
tu neteisus! 

Kelios pastabos dr. J. Pajafijtrt 
Sakydamas, kad su tokiais 

"raštpalaikiais", kaip dr. B. T. 
Dirmeikio atsiminimai DIRVO
JE, neverta kelti ginčus, vis 
dėlto neiškentei, Daktare, "ne
nusižeminęs", ir parašei NAU
JIENOSE beveik pusę pusla
pio. 

Ir išpuošei, Daktare, savo tą 
rašinį tokiais garbingos po
lemikos perlais, kaip: "profa
šistinis apjakimaš", "tauzija", 

žema insinuacija", "įžulumas", 
partinis siauraprotiš k u m a s", 

"fanatiški durniai", "fašizmo 
propagandistas", "smetoni n i s 
Clevelandas", "r a š tpalaikiai", 
"vadokliai", "totalitarinis sme
toninis raugas", "jeigu niešti 
liežuvis ir pakaušis (!)' tai... 
ir tt. 

Liepi, Daktare, vadovautis 
dr. K. Griniaus iškeltu šūkiu 
"Amnestuokime vieni kitus", 
bet pats ligi šiol dar nesi nei 
pabandęs juo vadovautis. . 

Primeni, Daktare, kad Ame
rikoje nėra cenzorių, bet pats 
imiesi cenzūruoti kitus, tik ne 
save. 

Siūlai, Daktare, DIRVAI dėl 
Dirmeikio atsiminimų pasitar
ti su rimtais žmonėmis, o la
bai būtų sveika, kad tokį pa
siūlymą prijungtum prie kiek
vieno savo straipsnio, kai jį 
siunti į bet kurią redakciją... 

Daktare, pasigydyk pirma 
pats save, nes labai pyksti, ir 
tas pyktis rodo, kad -esi netei
sus... 

kumo ir atskirų svetimų diplo 
matų draugingumo dėka. 

— Kokia Tamstos nuomonė 
apie mūsų politinės vadovybės 
veiklą karo metu, tai yra, pir
mosios bolševikų okupacijos ir 
vokiečių okupacijos metais? 

— ši veikla buvo vykdoma 
krašte ir užsienyje. Kiek tai 
liečia užsienį, noriu pastebėti, 
kad tikras diplomatinis darbas 
yra pagrįstas pirmiausia tiks
lumu, apdairumu ir tam tikru 
santūrumu. Todėl kalbėdamas 
apie mūsų diplomatų darbą, aš 
negaliu vartoti tokių lengvų ir 
skambių propagandos sąvokų, 
kaip svarbių kovos etapų lai
mėjimai ir panašiai. Aš pasi-

Veiga ir pavedimas yra rūpin
tis visos tautos ir valstybės 
reikalais ir kad tokiu būdu jie 
negali atsižiūrėti kurios nors 
atskiros politinės srovės ar or
ganizacijos interesų. 

Lygiu budu aš aukštai ver

tos rūšies ginklų, o sovietai jų 
dar neturi; Bet yra pagrindo 
bijoti, kad sovietai žino atomi
nės bombos paslaptį. Jie ga
lėjo gauti ją įvairiais keliais: 
savo mokslininkų tyrinėjimais, 
per vokiečių mokslininkus, per 

— Ar Tamstai žinoma kas; ryta 
nors apie egzilinės vyriausybės 
sudarymą? 

tinu mūsų politinių organizaci- j šnipus> dėl užsienio spaudos ne-
jų darbą Lietuvoje. Nėra abe" | atsarg'umo. Tačiau sovietai ne-
jojimo, jog tai, kas mūsų P»-1 turi dar tikslios mechaniškos 
litikų buvo nuveikta krašte ir j pramonės ir aukštai kvalifi-
užsienyje, yra vienas pasireiš- kuotQ pers0nai0f kurie yra rei
kimų visos tautos dorybių, pa- kalingi atominių bombų gamy

bai karo reikalams. Tam tiks
lui pasiekti jie daro didelių pa
stangų ir, gal būt, kiekvienas 
mėnuo jūbs prie to tikslo pri
artina. Ta diena, kurią sovie
tai turėtų pakankamai atomi
nių bombų karui, būtų pasku
tinė pasaulio civilizacijos ir 
laisvės diena. Jokios sutartys, 
jokia kontrolė, net jeigu sovie
tai jas prisiimtų, negalėtų šito 
pavojaus pašalinti. Jam išveng-

siryžimo bei pasiprie s i n i m o 
okupantams. 

Galop, mūsų veiklą užsieny
je palengvino draugingų mums 
valstybių laikysena, o ypač — 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
palankumas Lietuvos bylai. 

Ar jau laikas sudaryti Lietuvos egzilinę vyriau
sybę? 

nei vienos tų valstybių 

— Man yra žinoma, jog kai 
kurie politikos veikėjai pagei
dauja, kad būtų sudaryta egzi-
linė vyriausybė, bet aš neturiu 
įspūdžio, jog dabartinė tarp
tautinė padėtis būtų tam pa
lanki. Verta prisiminti, kad 
tokie klausimai rūpi ne mums 
vieniems, bet ir daugeliui kitų, 
sovietų okupuotų valstybių at
stovų, ir kad vis dėlto nuo ka-

egzilinės vyriausybės. Teisybė, j tį yra tik viena priemone 
yra viena išimtis: man teko radikaliai eliminuoti pavojaus 
girdėti apie Gudijos Demokra-1 vidinį. Galimas dalykas, kad 
tinės Respublikos vyriausybę, j gį priemonė nebus taip ̂  greitai 
bet aš nežinau ir neįmatau ku
riais sumetimais ji sudaryta. 

Šiaip ar taip, mūsų egzilinės 
vyriausybės klausimas galėtų 
būti svarstomas tiktai vaduo
jantis aiškiais Lietuvos inte
resais ir realiu tarptautinės 
padėties įvertinimu, o ne ki
tais kuriais atskirų žmonių ar 

ro pabaigos ligi dabar nesuda- organizacijų sumetimais. 

Vyriausios politines vadovybes klausimai 
lyvavo jų atstovas minėtame 
pasitarime? 

—- Tamsta, be abejo, esi gir
dėjęs apie pereitą vasarą įvy
kusį VLIKo ir kitų sluogsnių 
pasitarimą, • kurio pasek m ė j e 
buvo paskelbtas Eltos prane
šimas, esą tik VLIKas turįs 
teisės kalbėti krašto vardu. Ar 
d i p l o m a t i n i a i  a t s t o v a i  b u v o  
prieš tai painformuoti ir ar da-

reali. Realybė esame mes ir 
Amerikos"" Valstybės yra | kitų tautų atstovai, kovo ją už, 

to-! savo teises, sovietų summdzio-' 
tas. Todėl greta anos netei
singos ir nerealios konstrukci
jos tų tautų atstovai turėtų su
kurti, kiek tik leidžia sąlygos,! 
savo tarptautines organizaci-1 
jas, pradedant visuomenės ir j 
mokslo sritimis ir baigiant j 
tarptautinio bendradarbiavimo 
įstaiga — Suvienytų Pavergtų-] 
jų Tautų Organizacija. Tai ati-j 
tiktų tiek musų interesus, tiek 
interesus tų tautų, kurios rūpi
nasi atstatyti tarptautinę tvar
ką. 

Kaip Tamsta vertini trem
tinių moralę ir brolių amerikie
čių pastangas kovoje dėl Lie
tuvos laisvės? Kaip vertini da
bartinę tremtinių partinę dife
renciaciją? 

— Einant mano tiesioginiu 
patyrimu ir tuo, ką žinau iš 
kitų, taip pat ir iš svetimšalių, 
mūsų tremtinių moralė yra 
aukšta. Tokiame moralės lyg
menyje pasireiškia dvasia lie
tuvių tautos, kurios ištikimi 
sūnūs yra tremtiniai, ir sąžinė 
žmonių, atstovaujančių gerą— 
Lietuvos—bylą ir už ją ken
čiančių. Tremtinių moralinis 
atsparumas yra juo labiau pa
žymėtinas, kad tremties sąly
gos yra labai sunkios. Tebū
nie mūsų tremtiniams paguoda 
bei paspirtimi įsitikinimas, kad 
kelias, kurį jie pasirinko, pro
testo ir pasipriešinimo bolševi
kų smurtui, kelias yra,, tur būt, 
ilgas ir sunkus, bet tikras: jis 
juos grąžins į laisvą Lietuvą. 

Kai dėl partijų reikalų, ma
no įspūdžiu, partinis pasiskirs
tymas ir partiniai skirtingu
mai yra didesni viršūnėse, kaip 
masėje, žinoma, sunku išveng
ti skirstymosi partijomis, bet 
yra būtina vengti partijų .var
žybų. Jau geros ir tinkamomis 
priemonėmis vykdomos idėjos 

pavartota, kaip kad reikalautų 
Lietuvos interesai, toet ji yra 
vienintelė pasiliuosuoti pasau
liui nuo nuolat jam gręsiančio 
pavojaus, o mums — nuo niek
šiškos sovietų okupacijos, 

Ligi tai įvyks, mes privalo
me veikti apsaugoti mūsų tau
tai nuo teroro ir naikinimo. 
Tam reikia šauktis viešosios 
pasaulio nuomonės, nes jei iš 
viso galima paveikti į bolševi
kų žvėriškiM&į, tai tik šituo 
būdu. 

Į Mūsų interesams geriau ap-
— Apie pasakyto pasitari- j ginti reikia mūsų veiklą jung-

mo sumanymą aš buvaii pain-jti ir derinti su kitų Sovietų 
formuotas trumpai prieš jam:Sąjung0S okupuotų valstybių 
įvykstant. Viena pasitarimo1 pastangomis. 
dalyvių pusė buvo pakvietusi] Padarytos sovietams nuolai-
mane jame dalyvauti ir gavusi dos iškreipė tarptautinį gyve- savaime patraukia žmones, 
mano sutikimą. Jei aš vis dėl-^jj^ ligi tokio laipsnio, koksj Partijų įtaka šiuo metu tu

rėtų būti naudojama svarbiau
siai veikti į savo narius ir ša
lininkus, kad vieningai dėtųsi 
prie visiems lietuviams bendro 
darbo Lietuvos gerovei. Ypač 
atydžiai turime vengti sukelti 
mūsų jaunimui įspūdį, kad ma
terialinė, piniginė parama ga
li priklausyti nuo prisidėjimo 
prie kokios partijos ar srovės. 
Mūsų uždavinys yra išauklėti 
tikrai laisvą lietuvį, kuris, pa
sirinkdamas ideologiją ar poli
tinę programą, vadovaujasi sa
vo sąžine bei žiniomis, o ne as
mens naudos apskaičiavimais. 

Emigracijos klausimo turime 
žiūrėti, kiek tai nuo mūsų pri
klauso, kad emigracijos forma
lumai nepaliestų lietuviško so
lidarumo jausmo. Kitų kraštų 
organizacijos turi teisės pasi
rinkti joms rūpimus žmones, 
bet mums rūpi visi lietuviai 
vienodai, mums rūpi, kad at
rankos formalumai nepaliktų 
kieno nors širdyje skaudžios 
neužtarnautos žaizdos. 

Apie Amerikos lietuvius aš 
pakartoju tai, kas buvo daug 
kartų pareikšta: lietuvių tau
ta niekados neužmirš labai di
delės paramos, kurią jie jau 
tiek metų teikia Lietuvos by
lai ir tremtiniams. Tai para
mai, politinei, piniginei ir mo
ralinei, — teisingai įvertinti 
reikia visados prisiminti, jog 
ji yra rezultatas kasdieninių 
pastangų daugelio dešimtų tūk
stančių žmonių, kurie juk turi 
taip pat ir savo rūpesčių ir 
reikalų. Juo labiau tad mes 
esame dėkingi Amerikos lietu
viams, kurių veikla yra ir bus 
vienas svarbiausių ve i k s n i ų 
sunkioje kovoje už Lietuvos 
laisvę. 

— Kokie būtų Tamstos lin
kėjimai tremtiniams, ypačiai 
dabar, kai visi tremtiniai gy
vena platesnes emigracijos iš
vakarėse? 

— Aš esu tikras, jog trem
tiniai, kad ir kaip toli tektų 
jlįema emigruoti, neužmirš sa
vo tautos ir juo toliau bus nuo 
Lietuvos, juo karščiau ją my
lės, juo veikliau stengsis prisi
dėti prie jos išvadavimo iš bol
ševikų okupacijos. 

Aš linkiu tremtiniams iš vi
sos širdies, kad jie rastų sve
timuose kraštuose tinkamas 
gyvenimo bei darbo sąlygas, 
išlaikytų lietuvišką solidarumą, 
saugotų kaip ligšiol gerą lietu
vių vardą, įgytų sau, o per tai 
ir Lietuvai, simpatijų. Linkiu, 
kad tremtiniai, užgrūdinti sun
kių patyrimų ir pažinę pas sve
timuosius tai, kas pas juos yra 
gera, grįžtų į nepriklausomą 
Lietuvą ir padėtų atstatyti mū
sų valstybę teisingą, tobulą, 
gražią, vienu žodžiu, tokią, ko
kios nori ir yja verta musų 
tauta. 

šituos linkėjimus reiškiu Ne
priklausomybės šventės dieną, 
kuri tebūnie mums ištikimy
bės, pasiryžimo ir ri^im švaa-
tė. 

Prez. Abr. Lincolno 
Gimtadienio Minė

jimai 
Visoje Amerikoje buvo mi

n i m a s  p r e z i d e n t o  A b r a h a m  
Lincolno gimtadienis vasario 
12 d. Republikonų partijos 
klubai ir organizacijos paren
gė daug sueigų ir prakalbų. 
Colorados valstijos senatoriaus 
Eugene D. Millikin ilga ir įdo
mi kalba buvo transliuojama 
oro bangomis. 

Senatorius Millikin labai kri
tikavo valstybės administraci
ją, kam prezidentai, ir vienas 
ir kitas, darė slaptas sutartis 
Teherane, Jaltoje ir Potsdame, 
leisdami rusams taip įsigalėti 
ir tiek tautų ir žmonių pavergv 
ti. Prisiminė ir apie Lietuvą^ 

j Pasmerkė vyriausybės daryt# 
, spaudimą į Kinijos vyriausybę, 
' kad to.fi priimtų koalicijon ko
munistus. Jis pareiškė, kai 

i Republikonų partija, nors da^ 
| bar esanti kongrese mažumo

je. kovos prieš blogus dalyku# 
vidaus ir ilžsienio politikoje. ; 

J. Kit 
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D I R V A  

Siisiriipinkim tremtinio imigracijos 
įstatimo pakeitimu! 

Ha? ši inenesj tas pakeitimas bus sprendžiamas. Rašy-
kire,ie pageidavimus atstovams ir senatorianis 

šių metų DIRVOS 2-ittie nu-
meryje atpasakojome, kaip val
džia siūlo pakeisti Tremtinių 
Imigracijos Įstatymą. 

BALFo Imigracijos Komite
tas^ apsvarstęs tą sumanymu, 
skelbia visuomenei savo nusi
statymus dėl pakeitimų ir ra
gina Amerikos piliečius lietu
vius 

skubiai rašyti laiškus savo 
apylinkių atstovams Kon
grese, išdėstant savo nuo
monę, kaip mes pageidau
jame keisti tą Įstatymą. 
štai kokius pageidavimus bū

tinai reikia iškelti: 
L Reikia panaikinti nor

malų imigracijos kvotų apsun
kinimą. Dabar kiekvienas trem
tinys, kuris atvyksta į Ameri
ką, yra Įskaitomas į savo kraš
to kvotą ateičiai. Skaičiuoja
ma, kad Lietuvos kvota gali 
tokiu būdu būti apsunkinta 
ateičiai beveik per šimt& metų. 

Pati valdžia siūlo tą apsun
kinimą iš įstatymo išbraukti. 
Remkime tą pasiūlymą! 

2. Reikia padidinti įleistinų 
tremtinių skaičių. Pati valdžia 
siūlo, kad tas skaičius būtų pa
keltas iki 400,000. Remkime 
tą pasiūlymą! 

3. Reikia pratęsti laiką. Da
bartiniame įstatyme numaty
ta, kad 205,000 tremtinių turi 
būti įleista per dvejus metus. 
Pirmieji metai jau beveik bai-

įO'J*'0£ 
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giasi, o tremtinių atvyko dar 
labai mažai. Skaičiaus padidi
nimas nueis niekais, jei trem
tinių atvykimas nebus pagrei
tintas ir laikas neprailgintas. 
Reikia reikalauti, kad įstaty
mo vykdymas būtų pagreitin
tas, o jo vykdymo laikas būtų 
pratęstas ligi 1952 metų birže
lio 25 dienos! 

4. Reikia panaikinti darbo 
garantijas. Darbo gara nt i j ų 
reikalavimas yra visai nepro
tingas reikalavimas ir labai 
apsunkina tremtinių imigraci
ją. Pati valdžia siūlo jas pa
naikinti. Remkime tą pasiūly
mą, nurodydami, kad turi už
tekti, jei čia gyvenąs asmuo 
duoda bendrą pažadą padėti 
naujai atvykusiam susirasti 
pastogę ir pragyvenimo šaltinį. 

5. Reikia panaikinti skirtu
mą tarp tremtinių, gyvenančių 
stovyklose ir ne stovyklose. 
Kas kur iš jų apsigyveno, pri
klausė dažniausiai ne nuo jų 
valios, o nuo aplinkybių. Tas 
skirtumas nepateisinamas. Pa
ti valdžia siūlo tą skirtumą pa
naikinti. Remkime tą pasiūly-
mą! 

6. Dėl pirmenybės ūkinin
kams. Dabartiniame įstatyme 
reikalaujama, kad bent 30 c

/ c \  

vizų pagal šitą įstatymą būtų 
duota ūkininkams arba žemės 
ūkio darbininkams. Valdžia siū 
lo tą panaikinti, palikti tik pa
prastą pirmenybę ūkininkams 
tarp kitų pirmenybes turinčių 
profesijų. BALFo Imigracijos 
Komitetas siūlo ne tik priešin
tis tam panaikinimui, bet dar 
reikalauti, kad ūkininkų pro
centas būtų pakeltas ligi bent 
40, kaip pradžioje ir buvo no 
reta padaryti. 

Jeigu darbo garantijos būtų 
panaikintos, tai šis procento 
nustatymas nebūtų toks reiks-j 
mingas, kadangi atvykusiems 
būtų visiška laisve pasirinkti 
darbą. Bet galimybės gauti 
darbo ūkiuose yra žymiai di
desnės, taip pat ir vietos apsi
gyventi ten daugiau. Todėl 
mokantiems žemes ūkio darbus 
ir norintiems į juos eiti trem
tiniams pirmenybės teikimas 
paremtas esamomis sąlygomis 
ir šio krašto interesais, todėl 
remkime reikalavimą, kad že
mės ūkio darbininkams pirme
nybe būtų ne mažinama, o di
dinama! 

7. Reikia, kad būtų pirme
nybė tiems, kurie ilgiau gyve
na tremtinių gyvenimą. Da
bartinis įstatymas nustatė, kad 
tremtinių imigracijos privilegi
ja gali naudotis tie, kurie 
tremtinių padėtyje ats i d ū r ė 
prieš 1945 metų gruodžio 22 d. 
Valdžia siūlo šitą datą perkel
ti į 1947 metų balandžio 21 d. 
Galima sutikti su tokiu pakei
timu, bet reikia reikalauti, kad 
tiems, kurie anksčiau atsidūrė 
tremtinių padėtyje būtų pirme-

APMOKĖK SAVO VISAS SKOLAS, 
SĄSKAITAS VIENA PASKOLA 

Tūkstančiai vyrų ir moterų Didžiajame Clevelande 
naudojasi Bank of Ohio pagalbingu "Vienos" že-
mų-kaštų paskolos planu apsimokėjimui sąskaitų, 
skolų ir kitokių obligacijų. Patogios sąlygos suda
ro lengvą paskolos ibsimokėjimą. 

PINIGAI TUOJ PAT DAUGUMOJE PASKOLŲ 

Atsilankyk arba telefonuok MAin 8100 
6 Offices—East Side, West Side, Downtown 

THE. 

B A N K  O F  O H I O  
buvęs THE MORRIS PLAN BANK 

921 Huron Road ir Skyriai 

nybė prieš vėliau atbėgusius. 
Reikalaukime, kad karo metu 
tremtyje atsidūrusieji turėtų 
visas pirmenybes prieš pokari
nius tremtinius. 

8. Valdžia siūlo panaikinti 
40% pirmenybę tremtiniams, 
kilusiems įš kraštų, kurie yra 
per prievartą įjungti į sveti
mos valstybės ribas. Tas liečia 
Pabaltijo kraštus ir rytinę 
Lenkijos dalį. šis nuostatas 
teisingas politiškai ir moraliai, 
nors jis ir nepatinka tremti
niams, kilusiems iš kitų kraš
tų. BALFo Komitetas šiuo 
klausimu nepareiškė jokio pa
geidavimo nei patarimo. O vis 
dėlto reikėtų atstovams ir se
natoriams priminti, kad trem
tiniai iš šitų kraštų yra pirmo
s i o s  k r i m i n a l i n i o  s u s i t  a r i m o  
tarp Hitlerio ir Stalino aukos, 
todėl jų pirmenybės pabrėži
mas nėra kieno nors diskrimi
nacija, o priešingai — morali
nė prievolė. Gal įstatymo tai
sytojai ir nepanorės paklausy
ti, bet šitą nuomonę jie turi iš
girsti ! 

9. BALFo Komitetas taip 
pat siūlo priminti įstatymų lei
dėjams, kad ir dabar iš anapus 
geležines uždangos atvyksta 
politinių pabėgėlių, persekioja
mų dėl politinių ar religinių įsi
tikinimų. Tai yra reiškinys, 
priešingas idealams, kuriuos 
gina šis kraštas. Jei jis tuo 
tarpu to negali pašalinti, tai 
turėtų bent ištiesti ranką per
sekiojamiems. Todėl yra siū
loma reikalauti, kad būtų pri
imtas specialus nuostatas, ku
riuo tokie persekiojami galėtų 
atvykti prieglaudos rasti šiame 
krašte be kvotos, bent iki 10,-
000 per metus, kol tas perse
kiojimas nebus pasibaigęs. 

štai yra pareiga, 
kurią kiekvienas amerikietis 

lietuvis turėtų pasistengti at
likti. 

Nėra būtina, kad kiekvienas 
tik asmeniškai tokius laiškus 
atstovams ar senatoriams ra
šytų. Dar geriau, jeigu šalia 
asmeniškų laiškų, būtų rašomi 
ir kolektyvūs laiškai. Juk ne 
k i e k v i e n a s  s u g e b a  t i n  k a r n a i  
tokius laiškus surašyti. Todėl biau gelbėtų Lietuvą, 
sugebantieji galėtų susirinki
muose tokius laiškus paruošę 
pakviesti daugelį asmenų juos 
pasirašyti ir tokius laiškus vi
sų vardu, su daugeliu parašų, 
išsiųsti atstovams. 

Tai reikia daryti greit, m-
atidėliojant! 

Central Armory Imty
nes vasario 22 

Jack Ganson rengia kitas Įdomias 
imtyneį. Central Armory, antradie
nio vakare, vasario 22. šį kartą jis 
vėl pastato Mr. X, misterišką stip
ruolį, kuris plačiai keliavo po Pie
tų Ameriką. Jam priešu pastato
mas Frank Sexton, kuriedu imsis 
svarbiausioje poroje. 

Kitos poros bus: Dr. Ed Meske 
ir Karol Krauser taip vadinamose 
"tag team match" prieš Antone 
Leone ir Whitey Whittler. 

Jim Wright — su Indijonu Don 
Eagle. Don Evans su Larry Kasa-
boski. 

Imtynes prasideda 8:30 vakare; 
tikietai po $2.40, $1.80* ir $1.20. 

PHILADELPHIA 
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

savo atsilankymu ir pinigini 
auka taip svarbiame Lietuvos 
vadavimo reikale. 

Mes išgirsime daug mums 
negirdėtų, natijų žinių iš bol
ševikų pavergtos Lietuvos. 

Į Nepriklausomybės minėji
mą atvyks ir pasakys kalbą 
VLIKo Vykd. Tarybos pirm. 
adv. Vacl. Sidzikauskas, kuris 
su prel. kun. Mykolu Krupavi
čium, VLIKo pirmininku, sau
sio 27 d. iš Europos atskrido 
Amerikon. 

Mes turime parodyti savo 
vieningą nusistatymą ir tau
tišką susipratimą ir užjausti 
nelaimingus kankinius, mūsų 
brolius ir seses, lietuvius, ku
rie yra paplūdę kraujuje. Jų 
miršta ten už jūros, už geleži
nės uždangos, Sibiro vergijoje, 
šimtai kasdieną. 

Lietuviams į Sibilę gabenti 
pritrūksta vagonų, užtat tie 
kankiniai varomi kruvinom ko
jom, pėsčia, net po tūkstantį 
kilometrų. Nusilpusius šaudo 
pakelyje... Jų kapus nepuošia 
nei gėlės nei kryžiai: jų iiržy
mės nepalieka. 

Vien tik 1946-47 m. SUŽvS-
rėję Lietuvos pavergėjai atplė
šė nuo lietuvių motinų krūti
nių daugiau nei šimtą tūkstan
čių kūdikių ir paauglių vaikų 
ir išvežė į Rusiją. Vien tik 
1948 m. išžudyta ir Sibiran iš
varyta daugiau trijų šimtų 
tūkstančių lietuvių! Vaikučiai 
mokomi tik rusiškos kalbos ir 
stalinizmo-leninizmo neapykan
tos žmogui, -o ypač savo^ tėvy
nei Lietuvai. Jie mokosi žiau
raus budelio amato! 

Iki šiol apie milijonas (iš ne
pilnų trijų milijonų) lietuvių 
išžudyta arba jie išmirė ar 
miršta Sibiro taigose. Jų kau
lais iškloti plačios Rusijos ke
liai ir tyrai. Jei kurie dar ir 
likę gyvi, jie atskirti nuo savo 
šeimų: nes žmona neturi žinios 
kur jos mylimas vyras, kur 
vaikučiai; o jeigu vyras dar 
gyvas, jį kankina nežinia 
žmonos ir vaikučių likimo. Ir 
taip sklinda kas kartą baises
nės aimanos, kas kartą siau-
bingesnis ir garsesnis žudomos 
tautos šauksmas: "Gelbėkit!'' 

Argi mes nenorėtume apie 
tą viską išgirsti iš užsienyje 
sudarytos Lietuvos laikinos vy 
riausybės tikrų ir naujų žinių' 

Mes ateisime! Mes turime 
reikalauti iš Amerikos valdžios 
kad ji darytų viską, kas gali
ma ir kaip tik įmanoma sku-

gelbėtų 
kraujuose papludusią ir taip 
baisiai naikinamą lietuvių tau
tą — mūsų brolius ir seses. 

Mes turime reikalauti, kad 
sužvėrėję bolševikai grąžintų 
bent iki šiol esančius gyvus 
tautiečius iš Sibiro ir Rusijos 
| Lietuvą. 

Mes privalome reikalauti sa 
valdžios greitesniu žygiu 

- Ohio Gubernatorius 
Sveikina Ohio Lietuvius Lietuvos nepriklausomybės šventes 
proga, pareikšdamas savo užuojautą Lietuvių tautai, kad ji, 
patekus žiaurių kaimynų priespaudon, negali džiaugsmin
gai šios savo iškilmingos sukakties paminėti. 

Frank J. Lausche, pats būdamas ateivių darbininkų 
sūnus, gimęs ir užaugęs Clevelando Lietuvių dabartinės pa
rapijos kaimynystėje, visada užjautė Lietuvių ir kitų tautų 
reikalams, ir jis tą prijautimą turi ir rodo Lietuviams ir 
toliau, pasitikėdamas, kad Lietuviai jam bus draugingi ir 
ateityje. 

Gavęs šią progą, Gubernatorius Frank J. Lausche dar 
kartą reiškia savo nuoširdų ačiu visiems Ohio Lietuviams, 
kurie jį rėmė. Ačiu 

už balsavimu antradienį, Lapkričio-November 2 

IŠRINKTOS GERIAUSIOS LIETUVIŲ 
TREMTINIŲ RAŠYTOJŲ KNYGOS 

Tretį kartą Vokietijoje pre
mijuojamos lietuvių tremtinių 
rašytojų knygos. Tą gražią 
tradiciją organizuoja ir vykdo 
Lietuvių Tremtinių Rašytojų 
Draugija. 

Vasario 5 d. buvo susirinku
si Pfullingene, Vokietijoje, Lie
tuvių Tremtinių -Rašytojų Dr-
jos skirta knygoms premijuoti 
komisija: Bernardas Brazdžio
nis, Juozas Brazaitis, Balys 
Gaidžiūnas, Alfonsas Niliūnas, 
Henrikas Radauskas ir Anta 
nas Rūkas. 

šiais metais buvo paakirtos 
keturios premijos: (1) Lietu 

rų". Knygoje vaizduojamas 
pokarinis tremtinių gyvenimas 
Vokietijoje, kada jie susiren
ka į pirmutinę stovyklą ir pa
sipasakoja savo žiauriausius iš
gyvenimus. Knygą išleido Pat-
ria leidykla. 
BALFd premija paskirta rašy

tojai Nelei Mazalaitei 
už jos knygą "Legendos apie 
ilgesį". Knygą išleido Povilo 
Abelkio lit&uviškų knygų lei
dykla. 
Lietuvos Raudonoja Kryžiaus 
.premija paskirta rašytojui 

Juliui Kaupui 
vių Tremtinių švietimo Valdy- už jos knygą "Daktaras Kripš-
bos. (2) BALFo, (3) Lietuvos tukas pragare". Lietuvos Rau-
Raud. Kryžiaus ir (4) Skaity 

- jaunimui. Knygą išleido Po-
!- vilo Abelkio lietuviškų knygų 

leidykla. 

tojų (skirta lietuvių tremtinių skirta tik knygoms, taikokoms 
paštininkų). Knygoms premi 
juoti komisijoje, skiriant švie 
timo Valdybos premiją dalyva
vo P. Gaučys, skiriant BALFo 
premiją — Dr. D. Jasaitis, ski 
riant Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus — Jonas Valaitis, ir skai 
tytojų, neatvykus paštininkų 
atstovui — St. Santvaras, kaip 
Rašytojų Draugijos pirminin 
kat. 

MIESTAMS SNIEGAS 
KAŠTUOJA $7,000,000 

Surinktos žinios iš 31 dides
nio Kanados ir USA miesto 
parodo, kad tiems miestams 
žiemos metu nuvalymas nuo 
gatvių sniego ir ledo kaštuoja 
bendrai virš $7,000,000. 

Montreal turi sniego gausiai 
ir jis užima pirmą vietą su 
$2,405,000 kaštų vienos žiemos 
sniego nuvalymui. New Yor-
kas stovi antroje vietoje. 

vo 
grąžinti Lietuvai laisvę. Rašy 
kime kur reikia tukstančius 
protesto laiškų. Mes privalo
me protestuoti prieš istorijoje 
negirdėtus žiaurumus, kuriuos 
vykdo bolševikų sadistų rau
donoji diktatūra Lietuvqja ir 
kitose šalyse. 

šalin kruvinos bolševikų ran
kos nuo Lietuvos! 

Šalin lietuviško kraujo prisi
siurbusi kruvina rusų diktatū
rą iš kryžių Lietuvos! 

Tegyvuoja laisva, demokra
tinė Lietuvos Respublika su 
sostine Vilnium ir Klaipėda. 

Po kalbų (kalbės keli lietu
viai kalbėtojai ir Amerikos 
valdžios atstovai, senatoriai) 
galėsime matyti ir pasiklausyti 
puikios meniškos programos. 
Keli chorai padainuos. Jauni
mas pašoks tautiškus šokius, 
šv. Kazimiero parapijos moki
niai, vaikučiai, padeklamuos 
gražių lietuviškų eilėraščių. 
Prie programos vykdymo pri
sidės ir buvę tremtiniai, dar 
nesenai atvykę iš Europos. 

V. Saurimas. 

švietimo Valdybos premija pa 
skirta rašytojui Jurgiui Jankui 
už jo knygą "Naktis ant mo 

•LIKIMO KELIU — Alės 
Rūtos-Nakaitės 13 apsa
kymėlių, 140 pusLKaiiia. 80c 

Maža norėti — reikia 
galėti 
BALFo vadovybė atsiliepia į 
visuomeninius pakla u s i m u s 
kodėl BAIFas neišsirūpino pats 
sau atitinkamo pripažinimo, 
kad galėtų tremtinių imigraci
ja rūpintis tiesiai, be jokių ki
tų organizacijų tarpininkavi 
mo. Paaiškina, kad tai būtų 
buvę galima padaryti, jeigu 
BALFas turėtų vien tik pasto
vių atsargų bent $100,000, ne
kalbant apie pinigus nuolati
nėms imigracijos aprūpinimo 
išlaidoms. Kad gautų tokias 
teises, BALFui reikėtų turėti 
pinigų išlaikyti Europoje ne 
du, o bent 12 atstovų, reikėtų 
turėti pinigų nupirkti atvyku
siems geležinkelio bilietus, ap 
gyvendinti ir tt. 

Deja, BALFas savo kasoje 
turįs tik 1,500 dolerių... Tai
gi apie pripažinimus su tokiu 
iždu negalima ir svajoti. Vis 
dėlto, jeigu visuomene stipriau 
BALFą paremtų, tai ir be to 
BALFas tremtinių imigracijos 
reikalais daugiau padarytų. 

Vis dėlto per pereitų metų 
paskutinį ketvirtį BALFas^ ša
lia darbų tremtinių imigraci
jos reikalais, yra išsiuntęs į 
Europą $5,257 pinigais ir už 
beveik $41,000 drabužių, kurių 
persiuntimo išlaidas irgi turė
jo apmokėti. 

Vasario 9 ir 10 d. BALFas 
vėl išsiuntė į Europą 23 mai
šus drabužių, 4 dėžes batų, 5 
dėžes knygų, 1 dėžę mokyk
loms reikmenų ir 197 dėžes 
maisto. i 

donoj o Kryžiaus premija buvo 

Skaitytojų premija pask irta 
rašytojui Albinui Mariui Kati-

liškiui 
už jo knygą "Prasilenkimo va
landa". Knygą išleido L. Vis
manto leidykla. 

Kadangi šiais metais visa ei
lė knygų buvo maždaug lygios 
vertės, tai komisijai teko ge
rokai paprakaituoti. 

Baigus tremtinių rašyt o j ų 
knygų premijavimą buvo pra
nešta, kad šiais metais 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos me
tinė premija kultūrinin k a m s 
visuomenininkams pagerbti pa

skirta dailininkui 
Adomui Varnui, 

švenčiančiam 70 metų gyveni
mo ir 40 metų kūrybinio darbo 
jubiliejų. 

Premijų įteikimas šiais me
tais įvyko Schwaeb. Gmuendo 
lietuvių stovykloje vasario 15 
d. Po premijų įteikimo Čiur
lionio ansamblis koncertuos sa
vo tradicinį koncertą. R G. 

Atvylcs po daugiau 
tremtinių 

Gaunama žinių, kad paskuti
niu laiku jau didesnis skaičius 
tremtinių, kuriems buvo suda
ryti dokumentai, gauna prane
šimus, kad jų bylos jau rengia
mos kelionei. 

Sąryšyje su tuo ir BALFo 
rūpesčiai didėja. Nesant pini
gų, jis negali atlikti visko, kas 
reikia atlikti, šiuo metu, kada 
vyksta rinkliava Tautos Fon
dui, BALFo rinkliava dar la
biau sustoja. Tačiau reikėtų 
jos neužmiršti. Pasispauskim 
dar metus, paskui, kas bebūtų, 
reikalai pradės mažėti, nes pa
š a l p o s  r e i k a l i n g ų  t r e m t i n i ų  
skaičius jau bus žymiai suma
žėjęs. ! 

• LIETITVTSKAS ALBUMAS 
gražūs paveikslai iš Lie
tuvos su paaiškinimais 
lietuviškai ir angliškai. ^ 
Kaina $1.00 

LIETUVOS KON
SULATO 
25-METIS 

Lietuvos Konsulatas Chica-
goje oficialiai atidarytas 1924 
metų vasario 16 dieną, daly
vaujant Lietuvos atstovui K. 
Bizauskui ir vietos veikėjams. 
Pirmutinis Lietuvos konsulas 
Chicagoje buvo dabartinis Lie
tuvos Nepaprastas Pasiuntinys 
ir Įgaliotas Ministeris P. žadei-
kis. Jį sekė A. Kalvaitis, ku
ris išbuvo konsulu Chicagoje 
nuo 1928 metų pradžios iki 
1936 m. pabaigos. Po jo lai
kinai konsulo pareigas ėjo Pa
siuntinybės sekretorius Dr. M. 
Bagdonas, kuris, būdamas kon
sulo pareigose, mirė 1937 me
tų kovo mėnesį. Dabartinis 
Lietuvos konsulas- P. Daužvar-
dis yra savo pareigose nuo -
1937 metų balandžio mėnesio. ^ 

Nors Lietuva ir yra faktina! ^ 
svetimų okupuota ir valdoma* 
bet teisiniai ji yra nepriklau
soma ir jos atstovai bei konsu
lai užsienyje turi visas teises 
bei privilegijas ir eina visas 
tarnybines pareigas: atstovau
ja Lietuvą, išdavinė j a pasus, 
atitinkamus dokumentus, ve
da palikimų bylas ir rūpinasi 
visokiais kitais Lietuvos pilie
čių reikalais. 

Lietuvos Konsulatas Chica
goje (30 N. LaSalle St.) veda 
apie tūkstantį palikimų bylų, 
išduoda ir pratęsia per metus 
po kelis tūkstančius pasų ir 
įvairiausių asmens dokumentų, 
gauna ir išsiunčia apie po de
šimts tūkstančių raštų metuo
se, reprezentuoja Lietuvą įvai
riuose oficialiuose ir socialiuo
se parengimuose-iškilmėse; in
formuoja spaudą ir visokias 
įstaigas apie Lietuvos padėtį 
ir jos žmonių vargus, kančias, 
nusistatymą ir troškimus. Jį 
kasdien atlanko apie 10-20 in
teresantų. 

Trumpai sakant, konsulatas 
dabar dirba net daugiau ir 
plačiau, negu normaliais lai
kais. Dabar jam tenka ne tik 
dirbti, bet ir kovoti plačia plot
me. Jau ne vieną kartą kon
sulatui teko susikirsti su Lie
tuvos okupantais bei jų agen
tais teismuose. Visose bylose 
Lietuvos Konsulatas yra lai
mėjęs. Ir laimėjęs todėl, kad 
Lietuvos pusėje yra teisė, o 
okupanto pusėje tik smurtas, 
jėga, apgaulė ir melas. R. P. 

•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 

•SPARNUS MAN METĄ 
PAUKŠTĖS—Benio Rut-
kūno 78 eilėraščiai (15$ 
puslapiai). Kaina 50c 

•LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
—kur pažymėta visi Lie
tuvos miesteliai. Kaina 50c 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

MIRE 19,700 IŠEIVIŲ 
LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių lietuvių vardais, 
čia žymimų mirusių lietuvių 
skaičius pasiekė jau 19,700, 
nuo vasario mėnesio, 1937 m., 
Ifuomet Dirvoje mirusių išeivių 
lietuvių vardai pradėta skelbti. 

ZALOGIENė Rožė (Bunevi-
čiutė), pusamžė, mirė vasa
rio 3, Clevelande. (Vičiūnų, 
Raguvos v. Panevėžio ap.) 

MACINSKIENĖ Barbora, virš 
70 m. amžiaus, mirė vasa
rio 12, Dayton, O. (Veliuo
nos par.) čia liko vyras An
tanas ir duktė. 

MACINSKIENĖ Barbora (Žin-
džiutė), 67 m., mirė vasario 
11, Dayton, Ohio. (Plokščių 
p., yra gyvenus ir Veliuonos 
par.) čia liko vyras Anta
nas Macinskas ir duktė Ma
ry. Sūnėnas Juozas žindžius 
gyvena Elizabeth, N. J. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba Ra
kandai tampa sunaikinti arba 
iugadinti ugnies, kreipkitės < į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi-
ltto, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius; i; 

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

Telef.: MAin 1773. ... 
^ IM 
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•*vo girniumis, draugams miji 

KVASNAUSKIENĖ Magdale
na mirė sausio 15, Wood-
haven, N. Y. 

JAKŠTAS Antanas J., vidur
amžis, mirė sausio 19, Chi
cago j. (Šiaulių ap. Žagarės 
p. Eudeikių k.) Amerikoj iš
gyveno 35 metus. 

MARTINAITIS Klemensas, vi
duramžis, mirė sausio 18 d., 
Chicago j. (Šiaulių ap. Žaga
rės p. Minkių k.) Amerikoj 
išgyveno 37 metus. 

VAŠKYS Mateušas, 56 m., mi
rė sausio 18, Chicago j. Ame
rikoje išgyveno 38 metus. 

TERESAS Kostas, 31 m., mi
rė sausio 10 d., Tillsonburg, 
Ont., Kanadoj. 

TERESAS Kostas, 31 m., mi
rė sausio 10, Tillsonburg, 
Ont., Kanada. 

LUKAUSKAS Petras, 54 m., 
mirė sausio m., Michigan Ci
ty, Ind. 

ŽEKAS Rapolas, €2 metų, mi
rė sausio 23, Chicago j. 

SAMAS James, 65 m., mirė 23 
sausio, Chicagoj. (Tauragės 
ap. Eržvilko p. Stupaičių k.) 
Amerikoj išgyveno 48 me
tus. 

OVERLINGAS Jonas, vidur
amžis, mirė sausio 25, Chica
goj. (Tauragės ap. Vainutos 
par.) Amerikoj išgyveno 44 
metus. 

VAREŠIENĖ Johana (Misevi-
čiutė), viduramžė, mirė sau
sio 26, Chicagoj. (Vilkaviš
kio ap. Alvito par.) Ameri
koj išgyveno 40 metų. 

STULGIENĖ Monika (Paugai-
tė), pusamžė, mirė sausio 
26, Chicagoj. (Meškuičių p. 
Jauniūnų k.) Amerikoj išgy
veno 38 m. • 

POKVITIS Vincas, viduramžis, 
mirė sausio 28, Chicagoj e. 
(Tauragės ap. Kvėdarnos p. 
Drobūkščių k.) Amerikoj iš
gyveno 35 m. 

KAMARAUSKAS Jurgis, pus
amžis, mirė sausio 28, Chi
cagoj. (Panevėžio ap. Vely
kių p. Kuodžių k.) Amerikoj 
išgyveno 36 metus. 

PETRUŠKEVIČIUS And rius, 
seno amž., mirė sausio 15 d., 
Curtis Bay, Md. 

MAČIS Juozas, mirė sausio 11, 
Baltimore, Md. 

KLEIZA Juozas, 70 m., mirė 
sausio m., Montreal, Kana
doj. 

USCILA Juozas, pusamžis, mi
rė sausio 24, Chicagoj. (Tra
kų ap. Similiškių p. Zakry-
žės k.) Amerikoj išgyveno 
44 metus. 

KARPAVIČIUS Juozas, 80 m., 
mirė sausio 15 {L, Detroit, 
Mich. 

IVANAUSKAS Jurgis, 68 m., 
mirė sausio m., So. Boston, 
Mass. 

SUBATIENĖ Katarina, 63 m., 
mirė gruodžio 18, St. Louis, 
Mo. (Vilkaviškio ap.) 

MAKEVIČIUS Juozas, 65 m., 
mirė sausio 14 d., Detroit, 
Mich. 

GRAJAUSKAS Vincas, spno 
amž., mirė sausio 20, Balti
more, Md. 

KUZAS Jonas, 70 metų, mirė 
sausio 22, Waukegan, 111. 

JODITIS Kazys, pusamžis, mi
rė sausio 27, Chicagoj. (Ša
kių ap. Lukšių p. Klevinių 
k.) Amerikoj įgyveno 36 
metus. 

WEBERAS Jonas, mirė ąaųsio 
12 d., Easton, Pa. 

MILIAUSKIENĖ Petronėlė, 80 
m., mirė sausio 20, Brooklyn, 
N. Y. 

VIETA Juozas, mirė sausio 12, 
Philadelphia, Pa, 

KIŽAUSKIENĖ AdelS, mirė 7 
sausio, Philadelphia, Pa. 

ANTANAVIČIUS Ignas, pus
amžis, mirė sausio 23 .Chi
cagoj. (Trakų ap. Jegelionių 
kaimo.) 

KARLOMAS Julius, 60 metų, 
mirė gruod. 31, So. Norwalk, 
Conn. (Alytaus ap.) 
Mass* ; \ " 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Aleknavičius Vincai, Utenos »p* 
Arlauskas Mykolas, brolis Prano, iš 

Varėnos II v. Vilniaus-Trakų ap. 
Armoška, Boleslovas ir Armoškaitė 

Jadzia, iš Vainuto, Tauragės ap., 
vaikai Gečaitės. 

Astrauskas Kazys, iš Naumiesčio, 
Šakių ap., gyv. Schenectady, N.Y. 

Augustauskienė - Markauskaitė, iš 
Aleksoto. , 

Baltrušaitis Vincas, gim. Ameriko
je, gyvenęs Alytuje. 

Baltrušaitytė Irena, d. Viktoro, Su
bačiaus v., Panev. ap. 

Bartuševičius, Jonas, Juozas, Vikto
ras ir Vincas. 

Beliunaitė Elena, gim. Amerikoje, 
duktė Petro, gyv. Wilkes-Barre. 

Berčis, Jonas ir Martynas, Voverai
čių k., Kretingos vai. 

Boss, Josef-Gustav, s. Fridricho, ir 
sesuo Berta Thomas, iš Virbalio. 

Bračkai, giminės Izidoriaus Marozo, 
Skaudvilės v., Tauragės ap. 

Bružas Izidorius, Kurmaičių k., Kre
tingos ap. 

Bumbulis VI. it Bumbulienė Kons
tancija. 

Čaikauskaitė - Laurinavičienė Ceci
lija, ' Šilalės m., Tauragės ap. 

Cegelis Jonas, gim. Amerikoje, gy
venęs Alytuje. 

Chmieliauskaitė - Orvidienė - Ho
ward, Antaninia, iš Šiaulių, ir jos 
s. Stasys ir Vladas. 

Choinickis Vladas, Šiaudžių k.,' Gie
draičių v., Ukmergės ap. 

Čiųpinienė - Venckevičiutė Teklė, ir 
Šabockienė - Venckevičiutė Jad
vyga, Kaltinėnų m., Tauragės ap., 
gyv. Argentinoje. 

Dailidė Jonas, s. Jurgio, iš Šilinin
kų k., Slavikų v., Šakių ap. 

Darschinsky, iš Mosėdžio. 
Daukšys Kazys ir seserys, Anelė ir 

Juzefą, Nasvytalių k., Kvėdarnos 
v., Tauragės ap. 

Deimantavičiutė Albina, vien uolė, 
sesuo Adelė ir broliai Jonas, Sa-
lemonas ir kt., vaikai Antano, iš 
Rokų km. 

Diliauskaitė, Uršulė ir Veronika, iš 
Paprad/ių k., Kelmės v., Rasei
nių ap. 

Dimša Vladas, s. Miko, Mankunėlių 
k., Seirijų v., Alytaus au. 

Eisemat Emilija, iš Tauragės m. 
Galdinaitė Aldona, iš Skuodo 
Gedeika Saliamonas, Surviliškio v., 

Berželės k., Kėdainių ap. 
Gedminas Kostas, ii Gailaičių km., 

Švėkšnos v. 
Gedvilas Kazys, s. Geležinaitės, iš 

Kretingos ap. 
Gildą Liudvikas, gyv. Chicagoj. 
Giniotis Juozas, Juodupės v., Rokiš

kio ap., arba jo vaikai? 
Giriunaitės - Mačinskienės Anelės, 

d. Antano, iš Rokiškio, giminės 
ir pažįstami prašomi atsiliepti. 

Grigaitis Povilas, Kačergių k., Ven-
dziogalos v. 

Grigalauskas, Juozas ir Stasys, Pra
šaliu k., Plungės v., Telšių ap. 

Grigonis, Bernasius, Kalvių k., Jez-
no vai. 

Grinkevičius Pranas, ' Pociūnų km., 
Pagirmonių v., Prienų par. 

Grunavytė - Hesienė Matilda, ir 
Berta Grunavytė - Mencienė, iš 
I Kirnemuniškių k., Jurbarko v. 

Gulbinas Kazys, Norkūnų k., Meš
kuičių v., Šiaulių ap. 

Heindrich, Gustav ir Rudolph, ir 
Heindrich'aitės, Anna^ Lina, Ma
ria ir Marta, iš Kauno, gyv. New 
Yorke. h 

Herbstaitė, Ana, Augusts • ir ftena, 
gyv. Pietų Amerikoje. 

Jančauskas Jonas. ** 
Jančauskas, Juozas ir Pranas, Sur

viliškio v., Kėdainių ap., Naujos 
Pakruostės km. 

Jančevskis, Alekas, iŠ Kauno. 
Jankevičius, Jonas ir Juozas, Kur

šėnų vai. 
Jasiukevičienė - Marcbert Paulina, 

Philadelphijoje. 
Jasiukynas, Jonas," Petras ir Stasys, 

s. Stasio, Griškabūdžio v.. šakių 
apsk. 

Jekentas Bronius, s. Adomo, Poš-
nios k., Seirijų v. 

Jokūbaitis Domas, Kelmės v., Dau-
jočių k., Raseinių ap. 

Jokubauskas Mykolas, s. Juozo, Pa-
jotulių vnk., šakių ap. 

Jonušaitė, Bronė ir Liucija, Židikų 
v., Mažeikių ap., Dautarų km. 

Juraška Albertas ir žmona Juraš-
kienė-Meilytė, Katrė, Viržėnų k., 
Kretingos p. 

Jušaitė Veronika, Pocių k., Švėkš
nos vai. 

Jušinskas Juozas, Ramanavo k., Ma
rijampolės ap., prašo atsiliepti gi
mines ir pažįstamus. 

Kajackas Pranas (Frank), s. Nas
tazijos, iš Kudirkos Naumiesčio, 
gyv. Cleveland, Ohio. 

Karpavičienė Marytė, ir vyras Kar
pavičius Juozas, iš Raseinių. 

Karpavičius Juozas, gyv. Wilkes-
Barre, ir brolis Vincas, gyv. Min-
den, W. Va. . , 

Kavaliauskaitė Antanina, iš Šiaulių. 
Kazlauskas, trys broliai Prano, iš 

Marijampolės. 
Kilaitytė-Klimaitienė Anė (ar Kle-

maitienė - Klamm), Sugintų km., 
Naumiesčio v., Tauragės ap., ir 
vaikai Ema ir Liudvikas. 

Lapienė Juozas, šlepčių k., Biržų. 
Levickas, Antanas ir Vladas, Joniš

kėlio v., Biržų ap. 
Liutkutės - Ambraziunienės dukte

rys nuo Vilkijos, prašomos atsi
liepti. 

Liutvinas Antanas, Padevinio km., 
Marijampolės p. * 

Lukoševičius Kazys, Alvito v., Vil
kaviškio ap. 

Mačinskienės - Giriunaitės, Anelės, 
duktės Antano, iš Rokiškio, gimi
nės ir pažįstami prašomi atsiliep
ti. 

M^čiulaitė (Mačiulaitytė) - Vosilie-
nė Marė, gyv. Rockford, 111. 

Mackevičius, Juozas ir Zigmas, su
nūs VWe, Fetrašunų v;, Kauno 

;• »p. 

Makajor, iš Šiaulių. 
Makauskas Antanas, s. Prano, Kel

mės v., Raseinių ap. 
Maknavičius, Pijus ir Vaitiekus, iš 

Trilaukių k., Pajavonio v. 
Mališauskas Jonas, tremtinys, sū

nūs Jono ir Kotrynos Gildaites, 
iš Pakruojo, Šiaulių aps., prašo 
atsiliepti gimines ir pažįstamus. 

Valkauskas, Alfonsas, tremtinys, s. 
Agnieškos-Elzės Marčiulionytės, iš 
Kauno, prašo atsiliept tetą ar jų 
vaikus, iš Girninkų k., Pažėrų p. 

Marcinkevičius, iš Byčių k., Kupiš
kio v., Panev. ap., brolis Domicė
lės Jakutienės. 

Mardosaitė - Parulis Marė, Vere-
biejų k., Alytaus ap. 1 

Karkvald (Markvardt) Ernst, iš 
Kauno, gyv. Brooklyne. 

Martišius Jonas, sunus Konstanti-
n6 ir Marės, iš Kidulių v. 

Mataitis, Matas. 
Matulytė Julija, nuo Kupiškio. 
Mažonis, Steponas, Gregališkių k., 

Naumiesčio v., .Tauragės ap. 
Mažrimas Marė, duktė Felikso, iš 

Skuodo. 
Mažuika Jokūbas, s. Jurgio ir Ma

rės Davidonytės, iš Biržų, ir jo 
s. Jonas ir Vilius. 

Mažulaitis, Juozas ir Jurgis, iš Ky
bartų v., ir jo vaikai gimę USA. 

Mečiutė - Zorskienė Iieva, Kumečių 
k., Marijampolės ap. 

Meiliunaitė - Varoneckienė Paulina, 
Kaupiu k., Vaškų v., Biržų ap. 

Meiliunaitė Teodora, Kaupiu km., 
Vaškų v., Biržų ap. 

Meilytė - Skireikienė Gustė, iš Jur
barko, ir vyras Jonas Skireikig. 

Melaikytė Valerija, tremtinė, prašo 
atsiliepti pažįstamus, kilusius iš 
Užpalių v., Utenos ap. 

Mettas Juozas, Kumečių k., Mari
jampolės ap. 

Meyeris Aleksandras, iš Tauragės. 
Mokris Vincas, iš Baisogalos. 
Mozūras Adomas ir žmona Marė, 

iš Prienlaukio, Klebiškio v. 
Mykolaitytė - Ražinskienė ar Ra-

džiunienė, iš Aukš. Gelgaudiškio, 
Šakių ap., gyv. New Yorke. 

Padolskis Stasys, iš Žiežmarių. 
Pajaujis Ona, d. Jono, Dobilėnų k., 

gyv. Brooklyn, N. Y. 
Paliukaitis Stasys. 
Paparytė - Sinkevičiūtė AdflM, Gi

žų v., Marijampolės ap. 
Papšys Teodoras, Uksų k., Švėkš

nos vai. 
Paulikaitė, Marience, iš Kretingos. 
Pelekienė - Sedelskaitė, Ona, Kal

velių k., Debeikių v., Utenos ap. 
Peteraitė Ona, Gudupių k., Mari

jampolės ap. 
Petrašiunas, Domininkas, Jonas, ir 

Justinas, iš Šiaulėnų v. 
Petravičius, nuo Liolių,, -Kelmės p. 
Petronelytės, ii Kurtuvėnų, Dirvo

nų. 
Plečkaitis Kazys, iš Alvito. 
Povilaitis Vincas, iš Alvito vai. 
Povilėnas, iš Vosiunų k., Adutiškio 

v., Švenčionių ap. 
Prokopas Juozas, ii Dusetų, nrv. 

Cleveland, O. 
Puknius (Puknys?) Jonas L ir Marė, 

Kiukiškių k., Gaurės v.,. Taura
gės ap. ' 

Pupšaitė Marė, Uksų k., 'Švėkšnos. 
Puskunigis Antanas, Pentiškių k* 

Grirkabudžio v., Šakių ap. 
Račkauskas Adolfas (Račkov, Ad-

zy), s. Amilės Kučinskaitės, gyv. 
Bostone. 

Raškevičius Vincas, gim. Amerikoj#, 
kil. iš Jezno v., Alytaus ap. 

Ratkevičius Vincas. 
iiavinka, Mykolas, iš Jonavos. 
Rudaitis, Antanas ir Jona^, Miknai-

čių k., Bublelių v., Šakių ap. 
Ryckis, Jonas ir Vincas, s. Jurgio, 

Alvito v., Vilkaviškio ap. 
Šabockienė - • Venckevičiutė Jadvy

ga ir Teklė, Kaltinėnų m., gyv. 
Argentinoje. 

šaltis - Valentinavičiutė, ir jos se
suo Kondrotavičienė, keturios se
serys, jų tarpe Jadzė, Nastazija 
ir Veronika. 

3atas Juozas. 
Sausaitė, Elen«, Kalneliu k., jhršk-

šnos v. 
šeputienė - šilgalaitė, Tekll, kilus 

iš Kretingos. 
Siniauskas Vincas, iš Rokiškio. 
Sivickas Stasys, iš Prienų. 
Skireikis Jonas ir žmona Meilytė, 

iš Jurbarko. * 
Šteinas Jonas, s. Jono, Puotkalių k. 

Skuodo vai. 
Subačius Romas ir kiti, bei Suba-

čienė, ir Subačytė Stasė. 
Sutkaitis Jonas, Budviliškių k., Ei-

dulių v., Šakių ap. 
3vylas Andriejus, Jurgeniškių k., 

Joniškėlio p., gyv. New Yorke. 
Toliušis Kazys, Pakapio k^ Švėkš

nos v., Tauragės ap. 
Tverijonas Kazys, s. Vinco, Rasei

nių ap. 
Usaitė Antanina, Montviliškių km., 

Krakių vai. « 
Ūselis Domas, Kalkiškls Švėkš

nos v. 
Vaicekauskaitė Julė, Viliošių, Šiau

lėnų v., Šiaulių ap. 
Vaitkevičius Alfonsas, buv. USA ka

riuomenėj Salzburge, Austrijoje. 
Vaivadienė - Valukoniutė Petronė, 

d. Baltraus, iš Seirijų, Alytaus. 
Valukonis Baltrus, s. Jonot iš Sei

rijų, turėjo farmą. 
Veselauskas Jonas, Antalieptės v,, 

Zarasų ap. 
Vilkaitis Jonas, Girsudų lt., Daujė-

nų v. 
Vilkas Jonas, šurpiškių k., Skapiš

kio v.. Rokiškio ap. 
Vitkauskas, Alfonsas, Jonas Vin

cas, iš Jonavos. 
Volkavičjutė - Kunickienė Malvina, 

Ražių k., Lapių v., Kauno ap. 
Zablovskis Augustas, iš šakių ap. 
Zelenkaitė Teklė, iš Žiežmarių. 
Žiburis, Jonas, Juozas ir Kazys, ii 

Skerpijų k., Lankeliškių y., Vil
kaviškio ap. 

Žukauskas Andrius, Raušupio km., 
Marijampolės ap. 

PABĖGĘ SUVIRS 
50,000 RUSŲ 

Kaip iš Miuncheno praneša, 
Vokietijoje, Amerikos ir britų 
zonose yra pabėgę ir apsibuvę 
nuo karo pabaigos suvirš 50,-
000 rusų, kurie rado būdus iš 
sovietų nagų išsprukti. 

Tų rusų pabėgėlių susisieki
mo centras yra mažose patal
pose Miunchene, reikalų vedėju 
yra Anatol Krovošev, rusas in
žinierius. 

Pabėgusieji iš sovietų globos 
rusai tuoj pasivadina kokios 
kitos tautybės žmonėmis, nes 
tik taip jiems saugiau, kitaip 
jie gali būti grąžinami sovie
tams atgal, kaip rusai piliečiai. 
Savo tautybę pakeičia dar ir 
tam, kad neužtrauktų sovietų 
keršto jų likusioms šeimoms. 

Kas mėnesį į Vokietiją at
bėga tokių rusų po apie 5,000, 
pranešimas sako. 

—• i p-

HIPPODROME 
"John Love* Mary" 

"John Loves Mary", linksmas ro
mantiškas farsas, kuris linksmino 
Broadway per ištisus metus, dabar 
pagamintas į Warren Bros. filmą, 
ir šiame veikale sudėti tokie pažy-
m's artistai: Ronald Reagan, Jack 
Carson, Wayne Morris, Edward Ar
nold, Virginia Field ir nauja žvaig
ždė, Patricia Neal. 

Hippodrome Theatre praneša, kad 
ši filmą bus pradėta rodyti antra
dienį, vasario 22. 

Veikalas einasi apie Amerikiečių 
karių gyvenimą Anglijoje ir vaiz
duoja poros karių keistaus ir įvai
rius prietikius. 

Prie paminėtų artistų vaidina ir 
šie: Virginia Field, Katherina Alex
ander ir Ernest Cossart. 

Pilnai padengta apdrauda - UTah 1-4515 

; WM. DEBBS PAINTING CO. 
į N airių Pagražinimas |$ YM&us ir it Lauko 
j 7526 Stąr Avenue ? • Cleveland 3, Ohio 
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Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIŲ 

PATARNAVIMAS 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

s 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorl) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Hfimbariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
W21 EDNA AVENUE ENdicott 1WS 
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DIDELIS PUSMETINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Vyrams, Vaikinams ir Berniukams 
Visoki žiemai reikalingi dėvėjimui rūbai, 

baltiniai ir šiaip reikmenys — 
nupigntomis kainomis 

• DYKAI! Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu £ 
Čia Iškeisime Jusų Stamp Books. 

TKE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Avenue 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO 
B A S E M E N T E  

•SIELA LAGAMINE — J. 
Švaisto 12 apsakymėlių, 

144 pusi: Kaina ...... 8Qc 

•LIETUVOS VYTIS—gra
žiai pagamintas Lietuvos 
herbas: • Kaina  ̂ 50c 

GAUNAMOS DIRVOJE 
Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohlft 

K 

Duji pavisariiiai 

Paltai 
jr 

Tik vienas Iš 16 puikių stilių šių 
njĮujų "Gloria Gay" moterims p$r 
vasarinių lengvų paltukų. Xieką4 
nerasit geresnės vertybės už |2ff 
Pasirinkimas iš 8 mėgiamų spalvai 
Skipper. Kelly, Raudonos, Pilkos, 
Toast, Neon Mėlynos, Aqua ar D*» 
žytss Pilkos. Mieros JO iŠik 18. 

ęasenppt Wo#i«*'» Co»t Dept. 
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Lietuvos nepriklausomybes minejinąas 
Vasario 19 d. Lietuviu Saleje, 8 vai. 
Gub. Lausche išleido 'Lithuanian Day' Proklamaciją 

Lietuvių salė jau tikrai ati
daro duris lietuviškai visuome
nei. Beveik iki šios dienos vis 
dar buvo abejonių... Bet da
bar jau aišku, kad šį šeštadie
ni, vasario 19 d., 8 vai. vak., 
galime joje susirinkti. 

Malonu tai, kad susirinksi
me joje pirmą kartą po keleto 
metų kaip tik labai svarbia ir 
garbinga proga — Lietuvos 
Nepriklausomybes šventės pa
minėti. • 

Nors Cleveland pereitą sek
madienį jau buvo gražus pami
nėjimas, bet juk negi visi ja-
llie galėjo dalyvauti. O ši šven-

yra tiek svarbi ir didelė, kad 
net ir permaža būtų tokiame 
dideliame mieste pasitenkinti 
jos atžymėjimu tik vienoje vie
toje, ir būtinai reikia, kad kiek 
galima daugiau čia gyvenančių 
lietuvių turėtų progos vienoje 
ar kitoje dalyvauti. 

Bet ir tiems, kurie viename 
paminėjime dalyvavo, nepasi
darys perdaug, jeigu ateis ir į 
antrą paminėjimą! Ypač kad 
tai drauge yra* ir svarbus įvy
kis mūsų vietiniame gyvenime 
— lyg ir iškilmingas lietuvių 
sales atidarymas. Daugumas 
tos savo salės jau per eilę me-
tų nesate matę! Malonu bus 
v€l joje sueiti ir pasijusti, kad 
čia yra mūsų kultūrinio veiki
mo centras, o ne kažin kieno 
lošimų bei biznio vieta! 

Minėjimo programa nebus 
varginanti 

Programoje yra numatyta 
tik du kalbėtojai: Aldona Au-
gustinavičienė ir Vincas Rašte
lis, DIRVOS redaktorius. 

Ohio gubernatorius Frank J. 
Lausche išleido Vasario 16-os 
Lithuanian Independence Day 
Proklamaciją, kurią įteikė šio 
paminėjimo rengimo komitetui. 
Proklamacija bus susirinkimui 
perskaityta. 

Meninė programa numatyta 
iš dainų ir deklamacijų. Daly
vaus Clevelando Meno Choras 
ir clevelandiečiams jau iš po
r o s  p a s i r o d y m ų  p a ž į s t a m a  
tremtinių dainininkų grupe, ku
ri šiam kartui ruošia keletą 
naujų dainų, be to, keturi vy
rai iš tos grupės (Neimanas, 
Rastenis, Nasvytis ir Gaižutis) 
susidėjo į kvartetą ir jau pa
sirengė taip pat padainuoti ke
lias čia dar nedainuotas dainas. 
Visai galimas dalykas, kad ir 
duetas susidarys... 

Solo dainuos vietinė sopra- ; 
nas Marė Galdikienė. Li ^m»iv>taitqiai 

Deklamuos su choru, ir be M OsIRDzIAUSIAI 

choro E. Rastenienė, tremtinių 
vakare buvusiems pažįstama 
kaip... "Didžbalienė". 

žodžiu sakant, programa bus 
įdomi, lietuviui prie širdies. 
Kas ateis, pats įvertins. 

Įėjimas į minėjimą neapmo
kamas 

Tačiau šita proga turime vi
si pasistengti žymiai papildyti 
Tautos Fondą, taip labai rei
kalingą, kad ateityje Vasario 
16-tą vėl galėtumėm minėti 
taip džiaugsmingai^ kai anks
čiau minėdavome, ko gal dar 
džiaugsmingiau. Visos aukos, 
kurios čia bus sudėtos, bus 
persiųstos j Amerikos Lietuvių 
Tarybos iždą. Atminkime, kad 
Ohio kvota yra numatyta $4,-
000. Reikia, kad kuo greičiau
siai tą sumą sudėtumėm. Di
džiuma jos turi būti sudėta 
Clevelande. Pirmajame minė
jime dar nepasiekta kevirtada-
lio. Ar antrasis minėjimas 
priartins mus prie pusės? 

Jau yra graži auka! 
Tiesa, iš surinktų aukų tu

rės būti padengtos ir parengi
mo išlaidos. Tačiau jos labai 
nedidelės. Galime jau pranešti, 
kad mūsų mielasai ir rūpestin-
gasai veikėjas Alekas Banys 
jau paaukojo $25. štai pavyz
dys visiems! Jis nėra turtin
giausias mūsų tarpe! 

Tad ateikite — pamatykite 
senai nematytą Lietuvių salę, 
pasidžiaukite gražia ir įdomia 
programa, ir atlikite patriotinę 
pareigą! 

"ĮKURTUVĖS" 
Artimų naujų draugių mote

rų būrelis sugalvojo surengti 
'įkurtuvių apdovanojimą' (sho
wer) naujam DIRVOS redak
toriui Vincui Rasteniui ir jo 
žmonai, kurie Clevelande apsi
gyveno radę sau atitinkamą 
butą. 

Namams reikalingų dovanų 
įteikimas suruošta MiŠčikų na
muose, šeštadienio vakare, va
sario 12, kur susirinko apie 20 
moterų ir panelių, ir atnešė sa
vo dovanas. 

Tokie "surpraiz" vakarėliai 
yra priimtas paprotis ameri
kiečių tarpe, bet gražu bus, kai 
visi 'lietuviai ims rengti apdo
vanojimo vakarėlius savo at
vykstantiems iš tremties ^ gi
minėms, kuriems tikrai visko 
reikia savo butą įsikuriant. 

V. JONUŠKAITĖ BUVO 
VIEŠNIA MUZIKOS IR 
DRAMOS KLUBE 

Vlevelando Muzikos ir Dra
mos Klubas pereitą savaitę tu
rėjo savo reguliarų koncertą. 
Pagrindinė koncerto dalyvė bu
vo klubo narė Birutė Smetonie
nė, kuri skambino didelę Schu-
berto sonatą ir keletą kitų da
lykų. Koncerto dalyviai, mu
zikos žinovai, labai gerai atsi
liepia apie B. Smetonienę ir la
bai aukštai įvertina ją, kaip 
aukšto meninio lygio pianistę. 

Dar daugiau sužavėti kon
certo dalyviai iš anksto nenu
matytu V. Jonuškaitės pasiro
dymu koncerte, kuri po daly
vavimo prez. A. Smetonos mi
nėjime dar kelias dienas vie
šėjo Clevelande ir buvo pakvie
sta į tą koncertą, kaip klubo 
viešnia. Ji padainavo dvi ari
jas ir klausytojai, kaip mums 
praneša koncerte dalyvavusi 
A. Čiurlionienė, buvo nepapras
tai nustebinti ir sužavėti ir vi
si pageidavo, kad artimiausioje 
ateityje dainininkė pasirodytų 
Clevelande platesnei publikai. 

DR. V. KUDIRKOS DR-JOS 
40 METŲ JUBILIEJUS 

Dr. Vinco Kudirkos Pašalpi-
nė Draugija Clevelande, savo 
40 metų veikimo jubiliejaus 
proga, vasario (Feb.) 26 ren
gia paminėjimo vakarą, kuris 
įvyks Lietuvių salėje, 6835 Su
perior ave. Pradžia 7:30 vak. 

Bus atitinkamas jubiliejaus 
paminėjimas, po to — kortų lo
šimas, vaišės, šokiai. Įžanga 
pigi. Be to, draugija yra nu
tarusi ta proga per pusę suma
žinti įstojimo mokestį, taigi 
kviečia pasinaudoti ta proga 
prisidėti prie tos senai gyvuo
jančios draugijos. 

Prašom nepamiršti tos die
nos ir valandos — šeštadienį, 
26 vasario, 7:30 vai. — ateiti 
ir atsivesti draugų į svečius, 
nes tai bus linksmas ir malo
nus susitikimas. 

Komisija ir Valdyba. 

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 Klub^-

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

REIKALINGAS BUTAS 
įš 3—4 kambarių, 

bevaikei šeimai. 
Pranešti "Dirvos" redakcijai 

arba skambinti ON 1290. 

Vieta drauge gyventi 
MOTERIAI AR MERGINAI 

kreiptis telefonu SU 7517 

IŠNUOMOJAMI 
du miegami kambariai. 

1485 E. 74th St. EN 1343 

PARDUODAMI RAKANDAI: 
gyvenamam kambariui (3 da
lys) ir dviem miegamiem kam
bariam. Be to, virtuvės pečius 
(6 vietų) ir kilimas (rug). 

Kreiptis 1154 E. 74th St. 
Telef. EN 0978 (7) 

IEŠKO 3—4 KAMBARIŲ 
BUTO 

2 asmenų šeima be vaikų 
prašo pranešti tel. UT 1-6148 

DĖKOJAME! 
DIRVOS draugu būrys pada

re mums nepaprasta netikėtu
mą, surengdami čia paminėtas 
"įkurtuves" ir taip gausiai ap
dovanodami įvairiausiais nau 
jakuriams reikalingais 
kais. 

Tie draugai, mus nustebinę 
ir sujaudinę buvo: Karpiai, Sa-
lasevičiai. Miščikai, Vilčinskai, 

RKO KEITH'S 105TH 
THEATRE 

šiame teatre matysit sekan
čias įdomias filmas: Feb. 22-
26: "Crazy House" ir "Ghost 
Catchers". 

Julius Smetona 
baigė teisių mokslę 

šį pirmadienį Western Re
s e r v e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  
Law išdavė teisės mokslų dip
lomus dvylikai mokslą baigu
sių studentų, kurių tarpe yra 
ir Julius Smetona. 

Sveikiname Julių Smetoną, 
pasiekusį tokio sunkiai pasie-
kiaimo tikslo ir linkime gerai 
tuo laimėjimu pasinaudoti! 

šia proga Cleveland Plain 
Dealer įdėjo Juliaus Smetonos 
paveikslą ir gražų straipsnį, 
kuriame pažymi, kad Julius 
Smetona teisės mokslui yra pa
šventęs beveik tiek pat laiko, 
kiek jo tėvas politikos darbui. 

Julius Smetona yra baigęs 
L i e t u v o s  u n i v e r s i t e t o  t e i s i ų  
skyrių, paskui dvejus - metus 
studijavo ir gavo diplomą Pa
ryžiaus universitete. Buvo jau 
pradėjęs dirbti Lietuvos uni
versitete kaip asistentas prie 
žymiausio Lietuvos teisės pro
fesoriaus v M. Roemerio. 

žinomi įvykiai nutraukė tą 
darbą, čia jis, dirbdamas ir 
išlaikydamas šeimą, turėjo ga
na jėgų per trejus metus pa
siekti ir Amerikos teisininko 
diplomo. Kaip laikraštis pa
stebi, šis paskutinis uždavinys 
turėjo būti sunkiausias, kadan
gi čia buvo trigubas darbas: 
darbas Thompson Products fa
brike, šeima, susidedanti iš mo
tinos, žmonos ir dviejų vaikų 
ir darbas universitete, dabar 
apvainikuotas diplomu. 

Julius Smetona, tačiau, sa
ko, kad su diplomu mokslas 
dar nesibaigia. Priešingai, sa
ko, dabar tik galima kaip rei
kiant pradėti... Tiesa, moks
lui nėra galo. 

Kalbėdamas su Plain Dealer 
atstovu Julius Smetona palietė 
ir Lietuvos klausimą, pareikš
damas tvirtą tikėjimą, kad 
Lietuva dar bus laisva. Jis. 
sako: "Komunizmas, nežiūrint 
jc> dabartinių laimėjimų, nega
li išsilaikyti. Aš tikiu, kad Va
karuose įvyks visuotinis suki
limas už laisvę ir tautos galės 
valdytis pačios save pagal 
Amerikos pavyzdį". 

UŽGAVĖNIŲ VAKARAS 
Aušros Vartų Moterų Drau

gija rengia Užgavėnių vakarą 
sekmadienį, vasario-Feb. 20 d., 
Šv. Jurgio parapijos salėje, E. 
67th st. ir Superior ave. Bus 
šokiai, kortavimas, dovanos, 
skanūs užkandžiai. Jžanga 50c. 
Pradžia 4 vai. Komitetas. 

M I R I M A I  
ANTANINA GUDYNIENĖ, 54 

m. amžiaus, nuo 3523 St. 
Clair Avenue, mirė vasario 13, 
palaidota 16 d., Kalvarijos ka
pinėse ; pamaldos įvyko #v. 
Jurgio bažnyčioje. 

Liko vyras Kazys, 6 sūnūs: 
Petras, Albertas, Juozas, Jo
nas, Kazys ir Pranas. 

Laidojime patarnavo Jakubs 
Funeral Home. 

i i ~ I DAR DIDĖJA MUSŲ 
aaiy | NAUJAKURIŲ SKAIČIUS 

Pas Florijoną Saukiavičių, 
7407 Lawnview Ave., šiomis 
dienomis atvyko iš Vokietijos 

Praškevičiai, Polteriai, žitkail ir 
1°,"?..IV[u

;
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Kančienė, Spudytė, Baltruko-
nienė su dukromis, Mudraus-
kai, štaupai, Šamai, Tamošai
čiai. .. 

•Visiems nuoširdžiausiai dė
kojame. 

Em. ir V. Rasteniai. 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

Sąjungos metinis susirinkimas 
bus laikomas trečiadienį, vasa
rio 23 d., 8:30 vai. vakare, Lie
tuvių salėje. 

Bus valdybos rinkimai, to
dėl narių dalyvavimas yra bū
tinas. Kviečiami dalyvauti rė
mėjai ir draugijų atstovai. 

Valdyba. 

LANKĖSI LAIDOTUVĖSE 
Stella Praškevičienė buvo iš

važiavus į savo gimtinę, Ply
mouth, Pa., dalyvauti laidotu
vėse savo pamotės Petronėlės 
Macevičienės. Laidotuvės įvy
ko vasario 14 d. 

mis — Aloyzu ir Vytautu. 
Ona Muliolienė yra Saukiavi-

čiaus tolima giminaitė, gimusi 
Amerikoje, ši šeima atvyksta 
ne kvotos ir ne tremtinių imi
gracijos tvarka. Saukiavičius 
tai šeimai davė affidavitus ir 
sumokėjo už visos šeimos ke
lionę nuo pat Vokietijos, be to, 
jau kuris laikas turi paruošęs 
jiems butą. 

KODĖL TAKSAI BRANGSTA 
Miesto mayoro Burke admi

nistracija numatė 1949 metų 
biudžetą didžiausį, negu kada 
miesto istorijoje buvo: iš viso 
net $112,151,024, kas yra apie 
$13,000,000 daugiau, negu bu
vo 1948 metais. 

Bet tas biudžetas dar neap
ima naujo miesto sveikatos 
centro, nei didesnio skaičiaus 
policininkų, ugniagesių nei li
goninės personalo, ' kurių - rei
kalinga daugiau. 

Tiems reikalams miesto ad
ministracija vėl netrukus su
manys uždėti daugiau taksų ir 
leisti piliečiams nubalsupti. 

LANKĖSI J. J. BACHUNAS 
Antradienį Clevelande susto

jo, skrisdamas į rytus, Juozas 
J. Bachunas, ir turėdamas lai
ko iki sekančio lėktuvo atsi
lankė DIRVOS redakcijoje pa
sikalbėti įvairiais reikalais. 

Juozas Bachunas yra už
kviestas su kalba apie Turiz
mą į Virginia Beach, Atlanto 
pakraštyje. Iš to galima spė
ti, kaip amerikiečiai plačiai 
su Bachuno turizmo bizniu 
susipažinę, su juo skaitosi ir 
nori gauti jo patarimų turiz
mo praplėtimui ten, kur žmo
nės dar neįpratę lankytis. 

Iš Virginia valstijos Bachu
nas apsilankys Washingtone, 
paskiau New Yorke, ir grįš at
gal | Michigan. 
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Kodėl aš eisiu į Lietuviu Salę šeštadinį 
Pasikalbėjimas su žmogum iš už uždangos (ne geležines!) 

Po rengėjų pasitarimo ir dai
nų bandymo ,— tai buvo ren
gėjai ir dainininkai, kurie ren
giasi Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimui Lietuvių salėje 
— sugavome žmogų, pasislėpu
sį už uždangos... 

— Kas tu toks esi? — klau
siame. 

— Aš e s u . . . .  B e t  t i k  Jums 
pasakau, prašau mano pavar
dės niekam nesakyti. 

— Gerai. Tad pasakyk, ką 
čia veiki. 

— Norėjau sužinoti,. ką Jūs 
rengiate. Norėjau pamatyti ir 
išgirsti, ar verta ateiti šešta
dienį. 

— Na, ir kaip? 
— Aš ateisiu! O jeigu jau 

mane čia sugavote, tai išsi-
pirkdamas prisipažinsiu ir ko
dėl ateisiu. 

Po to tas žmogus iš užu už
dangos mums pasakė štai ką u 

Aš ateisiu į Lietuvių salę 
Ateičiau, nors čia būtų tik 

paprasčiausias lietuviškas su
sirinkimas. Jau virš aštuoneri 
metai, kaip nebuvau joje. Tai 
dabar bus didelis malonumas 

susitikti su savais žmonėmis 
savo namuose! 

O ypatingai malonu, kad ši
tas susitikimas bus tokia svar
bi ir didelė lietuvių šventė. 

Aš nenoriu apleisti nei vieno nepriklausomybės 
minėjimo 

Aš buvau ir pereitą sekma
dienį. Ateisiu ir dabar. Lie
tuvoj dideles šventes senais 
laikais švęsdavo po savaitę! 

Paskui jau tik po dvi dienas. 
Šita šventė yra perdidelė, 

kad jai būtų ganą vieno vaka
ro! Tegul čia bus surengta 
nors penki minėjimai, jeigu tik 
ne vienu metu, tai į kiekvieną 
eisiu. 

Aš noriu išgirsti tuos kalbėtojus 
Aš sužinojau, kad jūs turė

site tik du kalbėtojus. Man la
bai patinka, kad kalbėtojai bus 
moteris ir vyras. 

Ištikrųjų — kodėl dažniau
siai kalba vis tik vyrai? 

Daug kalbėtojų — negerai. 
O čia tik du ir tik vienas vy
ras, o kita moteris. Labai ge
rai! 

A. Augustinavičienę aš jau 

girdėjau kalbančią. Blogai, kad 
aš negalėjau jos klausyti ne
susijaudinęs. Buvo nepatogu, 
kad ašaros pradėjo rodytis... 
Bet noriu dar kartą pabandyti, 
ar atsilaikysiu. 

O DIRVOS redaktoriaus dar 
negirdėjau, žinau, kaip jis ra
šo, bet noriu išgirsti, ką jis 
pasakys... 

O kai išgirdau jus dainuojant. •. 
Aš ir nežinojau, kad jūs čia 

ir dainuosite. Dabar, kai iš
girdau, kaip dainuojat, tai pa
sakysiu, kad 
gaila man tų, kurie neateitų! 

Girdžiu, kad dainuos ir mū
sų Meno Choras. Ir jį senai 

girdėjau, tai man labai įdomu, 
kaip jie laikosi. Bet va šitos 
jūsų janosios Lietuvos atvež
tos dainos tai... Na, nemoku 
pasakyti... Bet matau, kad 
čia bus tikras dainų suneši-
mas — ir senai čia mūsu dai

nuojamų ir tokių gražių dar 
negirdėtų! Tikra visų lietuvių 
vienybė dainoj! 

Pirmą kartą tokį dalyką 
mačiau 

Mačiau, kaip Jūs sugalvojot 
kvartetą. Prisipažinsiu, pamis-
lijau, kad nieko neišeis. Kur
gi! Nei piano, nei nieko... 
Susėdot sau ant stalo ir niū-
niuojat kiekvienas savi š k a i, 
atsiprašau, kaip rabinai... O 
paskui kai pradėjot visi kartu, 
klausau, kad gi stebuklingai 
išeina... Na kaip gi galima 
neateiti! 

Sakot ir duetą padarysit? Ir 
deklamaciją su choru? Tai dar 
kartą sakau — gailėsis tas, kas 
neateis! 

Taip sako žmogus iš užu už
dangos... Tai gal paklausyki
me jo patarimo? Jei taip, tai— 
šeštadienj, vasario 19-tą, 8 va
landą vakaro, visi būkime LIE
TUVIŲ SALĖJE, 6835 Supe

rior Avenue. 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

r 

JOE LUOBIKIS 
DIRKA NAUJUS RAKANDUS 

pagal užsakymą, 
senus ir sulūžusius 

perdirba ir atnaujina. 

Turi 35 metų prityrimą! 

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

SERGA JUOZAS BENDLERIS 
Juozas Bendleris, paliestas 

nesveikatos, atsidūrė Crile Li
goninėje, kur praleis savaitę 
ar porą, pilnam jo sveikatos 
stovio patikrinimui. 

Jis randasi Ward 20B, lan
kymo valandos 2 iki 4 po piet 
ir 7 iki 8 vakare. 

LIETUVIŲ MOTERŲ METI
NĖ "CARD PARTY" 

Clevelando Lietuvių 
Klubas rengia savo metinį kor
tų ir socialinį parengimą sukel
ti lėšoms klubo labdaringiems 
darbams. Parengimas numaty
tas šeštadienį, vasario 26 d., 
"Lithuanian Recreation Hall" 
(viršuje), 7925 Superior Ave. 

Rengėjos kviečia apsilanky
ti draugus ir prietelius, žada 
gerą bufetą, namie keptų tor
tų, gražių įžangos dovanų ir 
gerų dovanų kiekvienam sta
lui. Vietas galima rezervuoti 
pas komisijos nares arba ten 
pat prie durų. Rengimo komi
siją sudaro: Suzana DeRigh-
ter, Margareta Zuris, Nelė De
besis, Juzė Ditchman ir Alena 
Pechkaitis. 
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j I. J. S AMAS - JEWELER Į 
E Persikėle į naują didesnę ir gražesnę krautuvę = 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

E Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, Žiedų, Laik- g 
E rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. * s 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADES? 
šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 

, 10206 Kildeer Ave. 
Cleveland, Ohio 

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. 

485 East 123rd Stt , 
Telefonas: POtomac 6899 

5iMiinniiniH!nimmiinmnmiiimmiiuinmuimmiiniiiniinnniiuinimiiiinniff 
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Į P J KERSIS 
E ' 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

E Norėdami' pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- 5 
E kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą į vai- B 
E riuose apdraudos-insurance reikaluose. g 
E Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* S 
E garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. g 
^miiiiiiiiiii!imimiiiiiiiiiiimiiiiillllllliiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNfcl 

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 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai įrengta Lietuviška Užeiga 

- 6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

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