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M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 

Tautines sroves seimui 
artėjant 

Šią savaitę išsiuntinėti kvie
timai į Toutinės srovės seimą 
New Yorke mūsų visuomeni
ninkams, ligi šiol pasireišku
siems šios srovės organizacijų 
darbuose. Visi kviečiami seime 
dalyvauti. Tie, kurie dalyvauti 
negalėtų, kviečiami sekti spau
doje skelbiamus straipsnius bei 
pasikalbėjimus apie seimo tik
slą ir bent laiškais atsiųsti sa
vo numonių bei sumanymų. 
Kviečiami ir materialiai parem
ti seimo rengimą bei tolimesnį 
darbą. 

Adresas laiškams nurodytas 
seimo rengimo komisijos sekre
torės O. Valaitienės (179 So. 
2nd St., Broklyn, N. Y.), arba 
seimo rengimo komisijos pir
mininko J. P. Ginkaus (495 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y.). 

Gedulingas MARGUTIS 
Jau išėjo naujas MARGUČIO 

numeris. Tai pirmas MARGU
TIS be Vanagaičio... Jis pasi
rodė vietoj linksmo Velykinio 
MARGUČIO. Tai gedulingas 
MARGUTIS, skirtas jo įkūrė
jui ir vadvui paminėti, šalia 
flfriginalių straipsnių — atsimi
nimų, yra surinkta eilė straips
nių ir iš kitų laikraščių (DIR-
tOS, SANDAROS, DRAUGO, 
VIENYBĖS). Daug nuotraukų 
Hs paskutinių A. Vanagaičio gy
venimo dienų, o taip pat ir iš 
laidotuvių. Skoningai dail. P. 
Kiaulėno sukomponuotas virše
lis. 

Visuomenė yra kviečiama pri
piešti prie paminklo pastatymo 
A. Vanagaičiui. Paminklo komi
teto pirmininkas yra dr. S. Bie-
iis, iždininkas — adv.-A. La-
inskas. Taip pat užtikrinama, 

d bus išlaikytas ir svarbiau
sias A. Vanagaičio paminklas 
— MARGUTIS. 

Šiomis dienomis jau pasirodė 
ir velykinis MARGUČIO nume
ris. 

VILTIS tautines srovės 
žurnalas Europoje 

Jau ir čia gauti pirmieji pa
vyzdžiai lietuvi tautinės srovės 
veikėjų Europoje išleisto žur
nalo, kurio vardas yra "VILTIS, 
mokslo, kultūros ir politikos 

, iurnalas". 
žurnalas išleistas labai sko

ningai. Tuo tarpu jame labai 
mažai politikos, daugiau kultū
ros ir šiek tiek mokslo dalykų. 
Apie jo turinį parašysime vė
liau. Tikimasi, kad Tautinės 
srovės seimo metu New Yorke 
žurnalo jau bus galima įsigyti. 

1 Bus galima jį gauti ir DIRVO
JE. Kaina 50 centų. 
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Didžioji lietuvių dailės paroda pakeliui į Ameriką! 
Jos atidarymas jungiamas su Tautinės srovės seimu 

Bet ji bus New Yorke tik gegužės 2 d. 

Todėl seimas nukeliamas į gegužes 21-22 dieną 

Kanadoje padėtis aiškėja 
Po Kanados lietuvių organi

zacijų atstovų seimo, kuriame 
buvo formaliai sudaryta Kana
dos Lietuvių Centro Taryba ir 
jos organizacija (ten ne taip, 
kaip čia — ten Taryba yra or
ganizacija, priimanti nariais ki
tas organizacijas ir paskirus 
asmenis),. ir kurio metu kata
likų srovės veikėjų dalis įsilie 
jo į kitą organizaciją — Kana 
dos Lietuvių Sąjungą, nesuti
kusią įeiti į KLCT organizaciją, 
įvyko kitas svarbus suvažiavi
mas — laikraščio (NEPRI
KLAUSOMOS LIETUVOS) lei 
dimo bendrovės šėrininkų su
važiavimas. 

čia paaiškėjo, kad laikraštis 
pasiliks prie Tarybos, nes ren
kant vadovybę daugiau kaip du 
trečdalius balsų gavo kandida
tai, dalyvaujantieji Taryboje. 
Laikraščio redaktorium pasilie 
ka J. Kardelis. 

Jau anksčiau buvo pranešta, 
kad Tautinė srovės seimo metu 
įvyks ir lietuvių meno paroda. 
Darant tą nutarimą, turėta min
ty didžiulė paroda, kuri Vokie
tijoje mūsų dailininkų jau prieš 
metus paruošta specialiai Ame
rikai. 

Ligi šiol nebuvo, kas pasirū
pintų tą parodą Amerikoje pri
imti. Tautinės srovės seimo ren
gėjai, ypač A. Olis, jau kuris 
laikas tuo reikalu rūpinosi ir 
darė žygius, kad toji paroda 
galėtų pasiekti Ameriką ir čia 
atliktų didelį uždavinį lietuvių 
ir Lietuvos naudai. 

Besiartinant seimo laikui, ar
tėjo ir galimybės sulaukti šią 
parodą prieš seimą. Tačiau ne
buvo tikra, ar ji suskubs į šia
pus vandenyno iki seimo. 

Todėl buvo nusistatyta blo
gesniu atveju surengti bent ma
žesnę parodą iš čia jau esamų 
lietuviško meno dalykų. 

Seimo rengėjai tuo lyg ir pa
brėžia savo susirūpinimą kreip
ti ypatingą dėmesį į tautinės 
kultūros vertybes, kurios yra 
vienas iš svarbiausių pagrindų 
lietuviškumui išlaikyti, kas ir 
yra pagrindinis tautinės srovės 
veikimo tikslas. 

Visos kliūtys nugalėtos, 
bet • • • 

Daug laiškų, raštų ir tele
gramų paskutiniu laiku perlėkė 
per vandenyną tos parodos rei
kalu. Pirmadienį buvo gauta ži
nia, kad parodos eksponatai 
bus New Yorke balandžio 24 d. 
Viskas tvarkoj! A. Olis jau nu
matė šį šeštadienį vykti su dail. 
P. Kiaulėnu į New Yorką paro
dos eksponatų priimti ir drau
ge su New Yorke tam sudaryta 
dailininkų komisija sutvarkyti 
paroda iki balandžio 30 dienos. 

Tačiau trečiadienį atėjo žinia, 
kad laivas su parodos ekspona
tais bus New Yorke tik... ge
gužės 2 diena. 

JCą daryti? 

lietuviai iš įvairių Amerikos 
kampų susirenka į svarbų sei
mą. 

Todėl seimas turi būti ati
dėtas iki tkios dienos, kada pa
roda galės būti tikrai paruošta 
atidarymui. 

BET KADA? 
Nukelti seimą į gegužės 7-8 

dienas rizikinga, nes nuo gegu
žės antros dienos labai maža lai
ko parodai sutvarkyti, o dar ge
gužės 2 dieną laukiamas laivas 
gali ir pavėluoti. 

Gegužės 14-15? Cia DIRVA 
iš Clevelando šaukia, kad jos 
vakaras numatytas gegužės 15! 
Tai gal gegužės 21-22? Dirmei
kis iš Waterburio (o gal iš 
kitur?) šaukia — nesugadinkim 
Detroitui koncerto! 

Dar toliau? Tysliava iš VIENY-
BXS ir Ginkus iš saldainių pa-
lociaus šaukia, kad taip ilgai 
negalima laukti, praeis susido
mėjimas, ateis vasara. 

Tada Rastenis iš Clevelando 
taria: Gerai — šitas reikalas 
yra svarbesnis už DIRVOS va
karą, mes atsisakysim nuo jo, 
tegul bus seimas gegužės 14-15. 

Iš visų Amerikos kraštų atsi
liepia pritarimo balsai. 

KUR? 
A. Olis apsiima išsiaiškinti, 

ar New Yorker viešbutis bus 
laisvas. Visi sutinka, kad vieš
butis gali būti ir pakeistas, bet 
jau laikysimės tos datos. Tuomi 
telefonu posėdis ir baigiamas. 

Po poros valandų A. Olis pra
nešė DIRVAI, kad nei New 
Yorker, nei Statler (buv. Penn
sylvania) viešbučiuose gegužės 
14-15 vietos nėra... 

Na, bet ~gi New Yorke yra 
dar ir daugiau viešbučių. Vieta 
turi atsirasti. 

DIDELIS ĮSPŪDIS 
TREMTINIAMS 

Iš Europos mums praneša: 
"Prieš metus laiko paruošta 

turtinga dailės darbų paroda 
Amerikai vis dar tebegulėjo Ha-
nau lietuvių stovykloje. Daili
ninkai buvo pradėję nerimauti, 
nes susirašinėjimai su Ameri
kos Lietuvių Taryba* ir BALFu 
nedavė jokių vaisių ir niekas ne
sutiko pakelti didelitg parodos 
rengimo kaštų. 

Dabar, atėjus linksmai žiniai, 
kad parodą imasi globoti tauti
nė Amerikos lietuvių srove, vi
sų nuotaikos pasitaisė. 

Paroda, kuri susideda iš 6,5 
tonų meno kurinių, balandžio m. 
8 d. iš Hanau stovyklos jau iš
siųsta į Bremeno uostą. 

čia reikia priminti, kad pa
rodos išsiuntime labai daug pa
sidarbavo tos parodos organiza
torius dailininkas Liudas Vili
mas. Jūsų korespondentui pa
rodos išsiuntimo metu taip pat 
teko būti Hanau ir patirti, kiek 
reikia lakstyti, kol atsiranda vi
sokie leidimai leidimėliai. 

Tremtiniai, būdami dėkingi, 
galima sakyti, už parodos išgel
bėjimą, labiausiai dėkoja adv. 
A. Oliui, kuris įnešė dideles pi
nigines garantijas, padengian
čias parodos išsiuntimo kaštus. 
Dėkoja ir visiems, kurie prie 
to sumanymo prisidėjo. 

Ši paroda, neabejotinai, daug 
prisidės prie lietuvių vardo iš
populiarinimo ir jų dabartinės 
padėties išryškinimo. 

Mes džiaugiamės, kad ko ne
galėjo padaryti nei ALT nei 
BALFas, ėmėsi padaryti tau
tinės srovės veikėjai." 

Adv. A. Olis mums telefonu 
pranešė, gavęs žinią, kad paro
da jau perkelta per muitinę į 
laivą ir turi pasiekti New Yorką 
apie balandžio 24 d., t.y., ke
lias dienas prieš seimo atidary
mą. 

Remkime tą darbą visi! 
» 

Dailės parodos perkėlimas į 
Ameriką jau didelis mūsų tau
tos kultūros turto apsaugojimo 
ir tautiniams reikalams panau
dojimo žygis. 

šios parodos atgabenimas ir 
parodymas plačiai Amerikos vi
suomenei yra ne tik mūsų kul
tūros skatinimas, bet ir ap
skritai lietuvių tautos vardo po
puliarinimas, turįs nepaprastos 
reikšmės lietuvių tautos sieki
mams. 

Parodos atidarymas svarbus 
įvykis lietuvių visuomenei, šį 
darbą remkime visi! Jei Tau
tinės srovės veikėjai ėmėsi šio 
didelio ir* svarbaus žygio, tai 
ėmėsi ne tam, kad monopoli
zuotų sau tą parodą, o tam, kad 
patarnautų visų lietuvių reika
lui. 

Išpopuliarinti šią pa r o d ą 
Amerikos visuomenėje, parody
ti ją ne tik New Yorke, bet vi
suose svarbesniuose Amerikos 
centruose — štai yra didelis 
darbas, svarbus visiems lietu

viams. Tad reikia ir pritinka 
visiems tą darbą visokeriopai 
paremti. 

PIRMI SVEIKINA 
S E I M Ą  

DIRVOJE gautas pirmas 
sveikinimas seimui iš Europos. 
Rašo Lietuvių Tautinės Dailės 
Instituto pirmininkas dailinin
kas A. Valeška. 

Tautinės Srovės Seimo New 
Yorke Prezidiumo Pirmininkui. 

Lietuvių Dailės Institutas šir
dingai sveikina Seimą ir linki, 
kad visi uždaviniai, kuriuos Sei
mas pasiryžęs vykdyti, pasi
sektų kuo darniausiai. 
* Mes tikimės, kad Seimas, 
svarstydamas lietuvių tautinės 
kultūros reikalus, nepamirš ir 
dailę liečiančių reikalų. 

. . .  t o l i a u  s v e i k i n i m e  k a l b a m a  
apie Lietuvių Meno Galeriją — 
reprezentacinę kolekciją, ir pra
šo seimą apie tą reikalą pasirū
pinti ... 

Sveikinimas baigiamas Šiais 
žodžiais: 

Kadangi tautos galybėje glūdi 
dvasinis turtas, lietuviai meni
ninkai tikisi, kad Lietuvių Tau
tinės Srvės Seimas kreips ypač 
daug dėmesio į lietuvių dvasios 
kūrybą, tuo tęsdamas savo tau
rias tradicijas. 

Broliams užjūryje linkime 
daug sėkmės. 

A. Valeška 
- Lietuvių Dailės Instituto 

Pirmininkas 

įvyko nepaprastas seimo 
rengėjų posėdis 

Tai buvo posėdis, kuris įma
nomas tik šiame technikos am
žiuje. Buvo sujungta telefonu 
Chicaga, New Yorkas, Water-
bury ir Clevelandas. Prie tele
fonu sukviesti: A. Olis, dr. M. 
J. Colney, D. Dirmeikis, J. P. 
Ginkus, J. Tysliava, Vl^Vijei-
kis, V. Rastenis. A. Olis iš Chi-
cagos pranešė apie padėtį. 

Greit apsikeitus nuomonėmis, 
prieita išvados, jog šios paro
dos atsiradimas Amerikoje yra 
per svarbus įvykis, kad būtų 
leistina jį palikti tik paprastu 
vietiniu parengimu. 

Jos atidarymui tinkama ap
linkuma ir patogi proga ją rei
kiamai išgarsinti susidarys, jei 
ji bus atidaryta tuo metu, kai 

Svarbiausias tikslas— 

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS 
Pasikalbėjimas su ALTC Pirmininku V. G. Abraičiu 

PRANEŠIMAS 
Lietuvių T autinio 
Sąjūdžio nariams 

Visi Tautinio Sąjūdžio na
riai, gyveną Amerikoje, kvie
čiami į susirinkimą, kuris įvyks 
New Yorke gegužės 21 d Vie
ta ir valanda bus pranešta vg-
liau. Tie, kurie negalės atvyk
ti, prašome pasiųsti savo adr^» 
sus D. Adomaičiui, 1537 Gar* 
field Street, Gary, Ind. 

LTSąjūdžio Delegatura 

VLIK© pirmininko pra
kalbos P ennsylvani joje 

VLIKo pirmininkas M. Kru
pavičius šį sekmadienį, balan
džio 24 d. kalbės Scrantone, šv. 
Juozapo parapijos salėje. 

Pirmadienį, balandžio 25 — 
Wilkes Barre, St. Nicholas pa
rapijos salėje, 226 S. Washing
ton St. 

Trečiadienį, balandžio 27 d. 
— Shenandoah^ šv J/rgio para
pijos salėje, 129 Jardia St.; han
kie ta s ir prakalbos. 

Ketvirtadienį, balandžio 28 d. 
— Mahanoy City, šv. Juozapo 
parapijos salėje. 

Penktadienį, balandžio 29 d. 
Minersville, šv. Pranciškaus pa
rapijos salėje, 320 Spruce St. 

Visur pradžia 8 vai. vak. 

TMD Pirmininkas W.M. 
Chase lankosi Baltimo-

rėje 
Šį sekmadienį, balandžio 24 

d., 7 vai. vak. L.A.A. Klubo sa
lėje Baltimoreje įvyks Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos 11-tos kuo
pos regiamos prakalbos. Kalbės 
iš Hartford atvykstąs TMD 
Pirmininkas W. M. Chase, dr. 
A. želvis ir nesenai iš tremties 
atvykęs Petras Jaras. Paveiks
lus rdys J. Siaurusaitis. Įėjimas 
nemokamas. 

IR VĖL - KADA? 
,, Sutarta, kad ieškos kito tin
kamo viešbučio. Tačiau ketvir
tadieni 11 vai. A. Olis vėl pra
nešė, kad gegužės 14-15 die
nai visai negalima gauti PARO
DAI ir SEIMUI tinkamos vie
tos, ir dar susidėjo kai kurių 
kitų kliūčių toms dienoms. 

Noromis - nenoromis reikia 
sutikti su atidėjimu vienai 
savaitei... 

Todėl dabar galime skaityto
jams pranešti tik tiek, kad dėl 
čia papasakotų priežasčių 

TAUTINĖS SROVĖS. SEI

MAS NUKELIAMAS Į GEGU

ŽĖS 21 - 22 d. 

o jo vfeta bus pranešta ateinan 
čią savaitf. • 

Amerikos Lietuvių Tautinin-
tc„ Centras yra viena iš tautinės 
srovės šakų, kuri jungia nema-
žakgerų pajėgų darbui lietuviš
koj dirvoj. Adv. Vyt. Abraitis 
jau kelinti metai vadovauja 
Tautininkų Centrui ir per ilgą 
laiką turėjo progos gerai pažin
ti visą visuomeninio darbo pai
numą Amerikoje. Jis sutiko at
sakyti į kai kuriuos mūsų klau
simus, kurie, artėjant tautinės 
srovės seimui, verti ypatingo 
dėmesio: 

_ iš Jūsų, kaip ALTC pirmi
ninko, būtų labai įdomu patirti, 
kokios priežastys verčia tautinę 
srovę persiorganizuoti? 

Lietuvių tautinė srovė 
Amerikoje yra sena, bet pilnes
nis ir aiškesnis jos pasireiški
mas prasidėjo tik nuo 1941 me
tų, nuo tada, kai įsisteigė Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga. Tauti
ninkų Centras ir Amerikos Lie

tuvių Misija, šios trys organi
zacijos turėjo bendrus tikslus, 
bet jų veiklos būdai buvo skir
tingi. Prie jų dėjosi išimtinai 
tik tie Amerikos lietuviai, ku
rie pirmon vieton statė ne ką 
kitą, o lietuvybės išlaikymą. 

Kol tautinė srove dirbo atski
rai Lietuvos laisvinimo darbą, 
tol, mano supratimu, ir Lietu
vai Vaduoti Sąjunga ir Ameri
kos Lietuvių Misija pateisino 
savo atskirą buvimą. Bet dabar, 
tautinei srovei įstojus lygiatei
siu nariu į ALT, tų dviejų orga 
nizacijų atskira veikla pasida
rė nebereikalinga. Tuo pačiu 
atsirado reikalas sujungti visas 
tautinės srovės jėgas į vieną 
organizaciją. % 

Kokius pagrindinius užda
vinius numatote tautininkams 
po persitvarkymo? š 

— Palikčiau seimai smulkiau 
apie tai pasisakyti, o stambes

niais bruožais kalbant — užda
vinių planas remsis pačiu di
džiuoju tikslu: lietuvybės gai
vinimu Amerikos lietuvių visuo
menėje. 

— Kaip vertinate Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklą? 

— Reikia džiaugtis, kad Lie
tuvos laisvinimo darbas yra dir
bamas visų srovių sutartinai, 
šia prasme — ALT veikla pati 
savaime jau yra teigiama. Bet 
manau, kad Tarybos veikimas 
turėtų ir galėtų būti žymiai gy
vesnis, negu jis buvo iki šiol. 
Man rodos, kad Tarybos politi
nė propaganda amerikiečių tar
pe šiuo metu yra labai silpna. 
Informacijos Centro leidžiamai
siais biuleteniais ir retais "ke
turių didžiųjų" pasirodymais 
State Departmente kažin ar 
įmanoma pasiekti visus propa
gandinius tikslus. 

Kokie Jūsų įspūdžiai iš 

VLIKo atstovų prel Krupavi
čiaus ir V. Sidzikausko lanky
mosi Amerikoje? 

— Turėjau progos girdėti tik 
prel. Krupavičių. Kalbėjo ilgai 
ir sklandžiai, bet... labai ne
daug ką tepasakė. Manyčiau, 
kad Amerikos lietuviai turi tei- , 
sės žinoti truputį daugiau apis 
VLIKo veikimą. Kitos paverg
tos tautos tuo atžvilgiu daug 
drąsesnės ir jų vadovaujantieji 
asmenys daug atviresiii. Gal 
čia ir glūdi tam tikro nusivy
limo priežastis. 

Kaip žiūrite į Lietuvos 
ateitį? 

Tikiu, kad Lietuva vel bus 
nepriklausoma. Aišku, kelias | 
nepriklausmybės atgavimą nėra 
ir nebus gėlėmis klotas. Galimas 
daiktas, kad bus sunku Lietuvą 
beatpažinti. Bet energingai ir 
sumaniai dirbant, žaizdos bus 
užgydytos. 

— Kokių vilčių dedate į taw-
tines srovės seimą, įvykstanti 
balandžio 30 d. New Yorke? 

— Laukiamo seimo pasiseki
mas man nekelia jokių abejonių. 
O tą pasisekimą aš matau rim
tame mūsų srovės jėgų įverti
nime, aiškių uždavinių nusta
tyme ir pasirinkime tinkamų 
priemonių veiklai. Pasiruošimas 
seimui yra rimtas. Ttd ir jo 
nauda bus gera, N ' mm 
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Užsisakė ir užsimokėjo už knygą 
» RED TERROR OVER LITHUANIA" 

Visi čia paminėtieji asmenys 
užsimokėjo už knygą po $2,00. 

lOSTON, Mass: 

J. Kasmauskas, St. Mockus, 
adv. J. Grigalius, acty. J. Cu-
liys, Myk. Venys, Pr. Razva-
llauskas, Pr. Vaitkus, J. Kli-
iHas, kun. Virmauskas, dr. Ro
paitė, adv. šalna, Miss Grande-
lytė, Stukas, St. Minkus, dr. Ja
kimavičius, dr. Kapočius, dr. 
Landžius, D. Zaleckas, inž. Va
siliauskas, Mrs. Cleveland-Pili-
paitė. 

BROCKTON, Mass: 

Mrs. Mashidlausky, Yp. Mon-
sevičius, Ad. Kiela. 

WORCESTER, Mass: 

Mrs. Dodge, V. Dabrila, Elz. 
, Navickienė. 

Knygą LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE nusipirko: 
BOSTON, Mass; 

J. Eidukas, V. Balukonis, P. 
Jarvis, Ant. Ašmenskas, Alb. 
Neviera, Ant. Alekna, adv. Ka
linauskas. 
BROCKTON, Mass: 

Kun. Saulėnas, Mrs. Mashid 
lausky ($3.00), O. Stoškienė, 
M. Valentukevičius, II. Monke
vičius. 
WORCESTER", Mass: ' 

O. šukliene, Ad. Kudarauskas, 
J. Struckas, J. šiugždinis, Mrs. 
Dodge, Vikt. Repečka, B. Struc-
kus. Dan. Repečkaitė užsisakė 
TIMELESS LITHUANIA (S3). 

aabuk D I R V A » ^ 
' •  lįpggį 

Detroit, Micft., Naujienos 

Wore esteryje iš viso užsisak€ 
Red Terror Over Lithuania ir 
Lietuva Tironų Pančiuse 54 as
menys. 

Nuo 1887 Metų Tūkstančiai 
Naudojo ši Garsų Skilvio 

T-/? Toniką Mediciną Kovojant 
su Užkietėjimu ir Jo 
Symptomais! 
Senesnieji žmonės iš patyrimo žino greitą švelnią ak-

7čs0 c i ją Triner's Bitter Wine (Kartaus Vyno). Jie žino 
V$» a  ^7^1 kad ši moksliška kombinacija pačios Gamtos šaknų, 

augalų ir botanikalų, tuoj imasi darbo išjudinti užsi-
v _j kimšusias žarnas ir taip paliuosuoja galvos skaudėji-
-1/ ' mus, nervingumą, suirusį skilvi, nevirškinimą, gasus 

ir išpūtimą, taipgi nemigę ir stoką apetito, kai šios 
negerovės paeina nuo užkietėjimo. Nereikalinga ken

tėti be reikalo, nereikia naudoti aštrių vidurių valy
tojų ar liuosuotojų. Tik gaukit šiądien bonką Triner's 
ir lai jo skanus, užkietėjimą liuosuojantis veiksnys 
pradeda jumyse savo darbą. (Pastaba: Jei negalite 
gauti Triner's savo artimoje vaistinėje, siųskit $1.50, 
kartu su vaistinės vardu j: Jos. Triner Corp., 4053 
W. Fillmore, Chicago, ir jums tuoj bus pasiųsta di
delė 18 oz. bonka Triner's, apmokstu paštu.) 

Trmer'sBltterWIne 

Skaitytojai 
pdeda DIRVAI 

liiiikvli tremtinius 
* 

Tik nedidelis tremtinių skai
čius pajėgia iš savo kuklių pa
jamų patys užsiprenumeruoti 
DIRVĄ, arba jų giminės jiems 
užsako. Visai eilei ištikimų DIR
VOS skaitytojų tremtyje DIR
VA turi būti siunčiama nemo
kamai. čia ateina j talką mūsų 
skaitytojai amerikiečiai, kurie 
savo aukomis padengia žymią 
dalį išlaidų, susidarančių siun-
tinėjant DIRVĄ į įvairius kraš
tus tautiečiams, tuo tarpu nepa
jėgiantiems iš savo pajamų tas 
išlaidas padengti. 

štai tie rėmėjai, kurie nuo 
Kalėdų iki Velykų savo aukomis 
prisidėjo prie DIRVOS lanky
mosi tėn, kur ji labai laukiama: 

Gecevičius V., Cleveland, 
Ohio $2.00 

Januška J., Cleveland, O. 1.00 
Verbela J., Holliwood, Fla. 2.00 
Jankauskas Z.,Philad., Pa. 2.00 
Slavinskas Ad., Shelton, 

Conn. 2.00 
Mieldažis St., Cleveland-, O. 5.00 
Vilkišius M. Lawrence, 

Mass. 2.00 
Marcinkas B., Paterson,N.J. 2.00 
Maznik F., Dalias, Pa. 1.00 
Mickevičius A., Broklyn, 

N. Y. 1.00 
( Perkelta į 6-tą pusi.) 

TREMTINIAI ŠOKS IR DAI
GUOS TELEVIZIJAI 

Tarptautinis Institutas pa
kvietė lietuvius šokti tautiškus 
šokius ir dainuoti televizijai. To
kia tautų programa įvyks bir
želio mėnesio pradžioje, konven
cijų salėje (Convention Hall). 
Lietuviams, kaip geriems šokė
jams, leidžia pasirinkti dieną, 
pradedant trečiadieniu, baigiant 
sekmadieniu. Kol kas dar diena 
nenusistatyta, bet spėjama, kad 
bus patogiausia šeštadienis, bir
želio 11. 

Kadangi &&Mrtiniu laiku ne
turime stipresnio choro, tai bu
vo kreiptasi į tremtinių draugi
ją, kad jie sudarytų chorelį, pa
našų kaip jau kelis kartus lie
tuviškuose parengimuose daina
vo. Tik reikėtų stipriau pasi
ruošti. Jei tremtiniai susiorga
nizuos ir nutars dainuoti, jie 
numato pasikviesti muziką An
taną Kvedarą juos paruošti. Su 
šokiais jiems bėdos nėra, nes 

! jie turi išsilavinusių šokėjų, ku-
: rie jau ne kartą šoko ir gerai 
pasižymėjo, šokių praktikas ir-

! gi tuoj pradės, šokiais rūpinasi 
i Marytė Navickaitė ir Aleksai*-
dra Žemaitienė. 

Kaip tik sužinosime tikrą 
šios nepaprastos programos lai
ką ir dieną, kviesime ir mūsų 
tautiečius ten dalyvauti. 

PEREINAMIEJI LAGERIAI 
UŽKIMŠTI ŽMONĖMIS 

Gavau laiškus nuo dviejų 
šeimų iš Vokietios, kurios pra
neša, kad jau turi vizas ir ge
gužės mėnesį tikisi pasiekti 
Detroitą. Ir čionai, kur tik su
eini didesnį būrį žmonių, tai ir 
girdi kalbant apie svečių lauki
mą. Iš Vokietijos rašo, kad yra 
transportui paruošta tiek daug 

m (00 EB Sim 5W. 
Kelvinator is eold cfe£?r 

f o the floor! 

ft ip fį&p 
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• les! Kelvinator gives you loads 
of shelf space, pluslhe refriger
ated Iruit Freshener that keeps 
fruits ... soft drinks deliciouslv 
eold! 

• Big Frozen Food Chest holds 40 
pounds of packaged frozen foot? s 
and ice cubes. 

• Plenty of ice cubes... from four 
hig quick-release ice trays! 

• Lots of space for tall bottles. 
• Big 12-quart crispcr to keep gar

den greens dewy fresh. 
• Powered by Polarsphere, Ke?* 

vinators fc.mou? penny-pinch
ing cold-maker. Sealed-in-steel! 

žmonių, jog: užkimštos pereina
mos stovyklos laukia laivų. Iš 
to atrdo, kad emigracija pasie
kė aukščiausio tempo* Tik dar 
daug tremtinių nefuri darbo-
buto sutarčių ir pergyvena bai
sų nervų įtempimą. Galima įsi
vaizduoti, kaip jie jaučiasi ma
tydami kitus išvažiuojant, o pa
tys dar neturėdami už ko nusi
tverti. M. Sims 

.RADIO KLUBO VAKARAS 
įvyks jau šį sekmadienį, buvu
sioje lietuvių salėje, kur radijo 
choro aktoriai vaidins labai juo
kingą komediją "Nelaimingas 
Buickas". 

KALBĖS PER RADIJĄ 
Dr. Bronius Kazlauskas, De

troit University School Grosse 
Pointe Woods mokytojas, vėl 
kalbės per Amerikos Lietuvių 
Balso radio pusvalandį "Baltic 
Melodies" šį šeštadienį. Radijo 
stotis WJLB,1400 kc., programa 
prasideda 8:30 v.v. 

BALFo VAJUS 
BALFo vajaus proga auko

jami drabužiai paimami iš au
kotojų namų. Dėl informacijos 
malonėkite pašaukti telefonu — 
UNiversity 2-3298. 

M I R Ė  
Balandžio 12 dien^ mirė An

tanas YONCAITIS, 77 metų, 
gyvenęs 7626 Penrod. 

NAUJAGIMIS 
Eugenijus ir Veronika Ko-

i lasinski (Baroniūtė) susilauki 
j sūnelio pereitą šeštadieni, ba-
I landžio 16-tą. 

STASIUI DRUSHKAUSKUI 
buvo padaryta opeisieija. Jis 
sveiksta namie. -rjv-

Cleveland, Ohio 
LIETUVIŲ BANKINĖ IŠTAIGA 

Pavasario laikas yra namų taisymo ir naujų statymo 
laikas. Bet nuolatinis taupymas ant depozitų yra tikras 

laimingo gyvenimo statymas ateičiai. 

Todėl pasinaudokite mūsų patarnavimais! 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE. 2498 

fyrį 

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 

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

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

i 

S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, _ 
sj kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įlii* 5 
5 riuose apdraudos-insurance reikaluose. j* 
S Sutaisau paslčolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildym«» s 
5 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. ~ 

9 

•Prices shown are for delivery in yoar kiiehen with 5-Year 
Protection Plan. Slate and local taxes extra. Prices and 
tpecificalioru tubject to change without notice. 

P 
rfį\Ą0(&'''&Br "LEA*- "TO THE FLOOR, 

The UOltl Fisrailiire & 
FOR COMPL^TC HOME FURNISHINGS. 
10412 Superior Ave,, Cleveland CE. 3610 

Convenient Budget Plan! 
Free P.'-kv^: in the Rear of Store 

PORT JEFFERSON, 
1j. J., N. Y. 

Pavyzdinga lietuvių šeima 
Šiame miestelyje gyvena ne

maža lietuvių, bet jie tik pasku
tiniuoju laiku pradeda būti ži
nomais platesnei visuomenei. 
O tai vis dėka atvykstančių 
eia tremtinių. 

Pereitą sekmadienį teko vie
šėti Ivanauskų namuose, kur 
žymią dalį svečių sudarė trem
tiniai. Nežiūrint, kad Ivanaus
kai Amerikoje gyvena arti 40 
metų ir vaizdžiai pasakoja, 
kaip čia atvykę dirbo į dieną 
po 18 vai. už 1 doleri, jie yra 
jautrūs naujakuriams ir mie
lai jiems padeda kurtis. Ne, 
jie nenorėtų matyti ir šiuos 
žmones taip vargstant, kaip 
jiems teko vargti. 

Dabar jie gyvena tikrai pui
kiame vienkiemyje, kieme daug 
rūšių vaiVinių medžių, o sodo 
gale keliolika bičių avilių. Me
deliai pavyzdingai apkarpyti, 
medžiai prižiūrimi. Pareiškus 
to susidomėjimą, jie išdidžiai 
parodo pirštu į savo giminaitį, 
kurį prieš metus pas save atsi
kvietė iš tremties. O tas jų gi
minaitis laisvoj Lietuvoj buvo 
baigęs sodininkystės ir bitini-
kystės kursus. ' Nežiūrint,kad 
jis eia pat Long Island gavo 
darbo savo srityje ir dabar kom
panijoj, kurioj jis dirba, vadi
namas "top man", jis suranda 
laiko ir namie viską pagražinti, 
įsteigti savo tetai bičių. 

O kiek pasakojimų jis turi iš 
pirmosios bolševikų okupacijos 
Lietuvoj, kada jis tarnavo ka
riuomenėj ir daug ką pergyve
no! Nežiūrint, kad jo teta dar 
tebeskaito LAISVĘ"; bet joje 
rašomų žinių už gryną pinigą 
nebeima. Giminaičio nuoširdu
mas nebeleidžia jai abejoti bol
ševikų žiaurumu nekaltie m s 
žmonės. '' 

Pažymėtina, kad čia valgant 
puikiai paruoštus pietus, ant; 
šalutinio stalelio buvo padėtas 
BALFui aukų lakštas. Daugu
ma svečių įrašė jame savo vai
dus, pridėdami po kekias dole
rines. Koresp. 

PHILADELPHIA 
PHILADELPHIJOJ MIRĖ 
ADAMAS GARLIAUSKAS 

Kovo 13 d. Philadelphijoj mi
rė Adomas Garliauskas, 69 me
tų amžiaus, išgyvenęs Ameri
koje per 40 metų. 

Velionis anksčiau rašydavo ir 
į laikraščius, buvo karštas pa
triotas ir veikėjas, ypač kol bu
vo jaunesnis ir buvo gyva jo 
žmona Zuzana Stanevičiūtė Gar-
liauskienė. 

Jo dukteriai Albinai Garliau-
skaitei mškiu nuoširdžią užuo
jautą. Kazys Vidikauskas 
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| I. J. S A MAS - JEWELER J 
= Persil.t'lė Į naują didesnę ir gražesnę kraut«vę = 

= 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre = 

E Dabar jati turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik» 5 
s rodėliu ir visokiu graždaikčiu, už nupigintą kainą. 5 
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1 PILNAS LAIDOTUVIU | 
1 PATARNAVIMAS | 
J —HAMMOND VARGONAf PER ŠERMENIS— | 

' 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
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Jaiosbs F&Eiierai Umm 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorf) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

OSCEOLA MILLS, PA 
Kovo 23 dieną čia mirė Balu-

konienė, Prano Balukonio žmo
na. 79 metų, atvykusi į Ameri
ka 1901 metais., kilusi iš Vais-
kūniškių, Metelių parap., Aly
taus apskr., iš tėvu Budzin-
skaitė. Paliko vyrą, dvi dukte
ris, šešetą anųkų ir daug kitų 
giminių. 

Vyras Pranas Balukonis savo 
laiške pamini, kad liko žmonos 
rūbų ir nežino, kur juos dėti. 
. Atsakome: jeigu jie dar tin
kami nešioti, tai siųskite Į 
RALFi, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y. Jie išsiųs tremti
niams į Europą, kuriems rūbų 
labai reikia. 

^——mmmmmmm—————————^ 

KAS platina Dirvą — tas 
platir.a apšvietą. 

J 

JONAS G. 
P O L T E E  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojaą 

Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. • 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 L 

AID OVERSEAS, INC. 

Neužmiršk padėt tremtiniui! 
4851 S. Ashland Avenu# 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-
tiami. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų. Užsakant didesnius 
kiekius duodama nuolaida. 

Siuntinys Nr. 5—$5.50 
2 sv. rukytij 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  s v .  k i a u l i n i ų  t a u k ' 4  
2 sv. margarino 
2 sv. marmelado 
4% sv. cukraus 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys N. 14—$6.40 Siuntinys N. 21—$6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 s v. cukraus 
1 sv. marmelado 
1 sv. kiaulienos mėsos 
2 gab. tualet. muilo 

2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 
11 oz. kondens. pieno 
2 gab. tualet. muilo 

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

EKSTRA TAUKAI 
Siuntinys Nr. 25 
A. 8 sv. grynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 s v. grynų kiaulinių taukų $6.00 
C. 15 sv. grynų kiaulinių taukų $7.25 

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

Siuntinys Nr. 27 — $6.30 
3 sv. margarino, 4 sv. cukraus, 2 sv. arbatos 

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąrašo. 

MlOOOtlOUOOOOOOOllODOIIOOOOOOOUOOOOOOOtSOiJOUCXiOOOiKXICXfll 

Geriausias \ Žurnalas 

LIETUVIU NAUJIENOS 
Paveiksluotas y 32-jų puslapių 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia 6, Pa. j 
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D I R V A  

Painus yra kelias i laisvę • M 
JONAS MEŠKU1TIS 

Ministeris 6. K. Balutis pas tremtinius 
6. Pirmas bandymas 

(Tęsinys iŠ pereito iffc) 
Kartą eidami G. gatvėmis ir tyliai lietuviškai 

šnabždėdamiesi, kaip stabo ištikti sustojame ir 
dairomės viens į kitą. Nei iš šio, nei iš to, buvo
me prakalbinti vieno praeivio lietuviškai! Pama
tęs mūsų didelį nustebimą (tur būt su nemaža 
doza išgąsčio), praeivis paskubėjo mums prisi
statyti visais turimais titulais ir išaiškinti trum
pai savo praeitį, kad pašalintų mūsų abejones 
dėl jo patikimumo. Pasirodo, tai būta Vilniaus 
lenko, nuoširdaus 'lietuvių draugo, turėjusio ben
drų pažinčių ir draugysčių Vilniuje. Jis pats, ne
laukdamas Vilniaus lenkų repatrijacijos, buvo 
priverstas palikti ten šeimą ir bėgti, o čia įsikū
ręs ir beturįs aukštą valdišką tarnybą. Išsiaiški
nę, kad jis yra ta pati geroji dvasia, padėjusi čia 
jau dviem mūsiškių įsikurti, jo pažadus ir mu
dviem padėti priėmėme, kaip skęstantis virvę. 

Dr. G., matydamas, kad čia jau visokiais 
atvejais neblogas "kablys", palikęs daiktus ir 
mane, išdūmė Varšuvon "apsiuostyti" dar ten 
jam prieinamose dvasiškių sferose, kur užkliuvo 

Tr liko, kol pasitaikė gera proga "dumti" į Va
karus. šiandien jis jau Amerikoje... 

Paaiškėjus, kad likti G. nėra jokių galimy-
atsižvelgiant į mand dar labai ribotas gali

mybes rodytis tirštai lenkų nusėtose darbovietė
se, teko sutikti su patarimu, dar išbandyti laimę 
naujose Lenkijai priskirtose žemėse, šiuo atveju 
— Pomeranijoje. Paslaugaus vilniečio aprūpin
tas reikiamais dokumentais, su neišvengiamu 
"reikalavimu" karinėms ir civilinėms įstaigoms 
"teikti šiam obivateliui visokiariopą paramą", su 
teise lankytis ir apžiūrėti visas prekybos ir pra
monės įmones bei įstaigas, — leidausi nežinomon 
kelionėn. 

Kelionės tikslu buvo numatytas Pomerani
jos centre esantis ne mažas miestas St. Rodos ne
toli, tik virš 100 kilometrų, bet nuvykti neužteko 
48 valandų. Mat, toje srityje dar kursavo tik ru
sų kariniai transportai ir nuo jų malonės priklau
sė ten jau ne mažais būreliais vykstančius len
kus vežti, ar ne. Taigi, tos kelionės malonumai 
teko dalintis su būriu lenkų repatrijantų iš rusų 
užimtų rytų Lenkijos sričių ir vilniečių. 

Mano pažymėjimuose įrašyti reikalavimai 
teikti man "visokiariopą paramą" buvo "įpras
minti"1 vienoje pusiaukelės stotyje, kai, važiuo
jant ant geležinkelių bėgiams vežioti platformos, 
rusų kareivių buvome visi nusodinti ir pristatyti 
jų lupinėjamus geležinkelių bėgius pakrauti. 

Kokie bebūtų tokios kelionės "malonumai", 
trečią dieną vis dėlto atsidūriau S. mieste. 

Gražus miestelis, paskendęs pavasario žalu
mynuose ... Bet tas pavasario grožis akies nevi
liojo. .Teko dairytis, kur gi patekau. Kiekviena
me lange tebeplėvėsuoja baltos vėliavėlės kapi
tuliacijos ženklan... Bet daug, oi daug ir rau
donų vėliavų! Gatvėse zuja karinės mašinos, kur 
ne kur pasirodo senesnio amžiaus vokietės. 

Pagaliau pačiam centre prieinu gražų namą, 
gausiai apkaišytą lenkiškomis vėliavomis ir ere
liais. Tai S. srities lenkų valdžios įgaliotinio įs
taiga. Tačiau vėlyvas popietis ir ta įstaiga jau 
nebeveikė. Pasirodo vienas-kitas žmogus su len
kišku ženkliuku atlape. Ir man tik tuo būdu pa
vyko išvengti dažnų dokumentų kontrolių, vyk
domų beveik ant kiekvieno kampo rusų karių. ^ 

Nakvynės klausimas ... Sužinojau, kad vie
nintelėje vietoje atvykusiems lenkams pernakvo
ti — jau spėjusi įsikurti lenkų komunistų par
tijos būstinė. Keista, bet nudžiugau ten sužino
jęs, kad laisvų vietų jau nėra, reiškia, daryk, 
kaip išmanai! Pagaliau suradau nedidelį miesto 
rajoną, ištuštintą vokiečių ir skirtą lenkams įsi
kurti. Savotiškas "gheto"! Ten jau kur-nekur 
pamačiau pro langus kyšančias baltai ružavas 
lenkiškas vėliavėles. Po tą lenkų "ghetą" vai
kščiodamas pagalvojau, kad čia rasti nakvynę 
gal ir nesunkus daiktas, bet tai bus surišta su 
lenkų pamėgimu ilgai ir atvirai issikalbėti, o 
mano "lenkiškam" liežuviui dar per sunkus už
davinys. 

Paėjau toliau į vokiečių rajoną ir užkalbinau 
praeinančią vokietę, sukančią pro mane dideliu 
ratu. Mat, pagal mano ženkliuką atlape, aš, jų 
akimis, taip pat naujas ir nežinomas okupantas! 
Apie nakvynę nė kąlbos... Bandau laimę su ki
ta vokiete, berakinančia namo duris. Matydamas 
jos gan išblyškusį veidą ir alkyje spindinčias 
akis, nustebinau ją kiek savo mandagiu kreipi
musi gan sklandžia vokiečių kalba. Nebodamas 
savo kuklios išorės, bandžiau ją įtikinti, kad esu 
valdžios prisiųstas perimti tos srities malūnus, 
taigi aukštai "misijai"' (su geromis perspekty
vomis kada nors disponuoti miltais ir kitomis 

»gėrybėmis) ir kad būtinai turiu iki rytojaus 
tinkamai išmiegoti ir susitvarkyti padorioje šei
moje, už ką, žinoma, žadėjau nelikti skolingas. 
Pataikiau gerai! ^ 

Pavaišinęs atsivežta duona ir sūriu, atsigu
liau paruoštan guolin ir, perleidęs mintyse pir
muosius įspūdžius iš naujai kolonizuotinų Lenki
jos žemių, jau tą patį vakarą priėjau išvados, 
kad čia atmosfera dar, toli gražu, nepribrendusi 
Jiet kokiam įsikūrimui. Aiškiai buvo matyti, kie 

no rankose miesto gyventojų likimas... 
Tačiau taip pat žinojau, kad tokių išvadų ne

pakaks pateisinti mano nevaisingai kelionei. To
dėl teko užmigti su uždaviniu ryt dienai — žūt
būt, surinkti tikslesnių žinių apie padėtį lenkų 
įgaliotinio įstaigoje. Vokietkų nupasakoti gyve
nimo vaizdai buvo per daug šiurpūs, kad jais 
vienais galėčiau patikėti ir padaryti išvadas. 

Sekantį rytą žygiavau link įstaigos, lyg į 
lotynų kalbos egzaminą. Tačiau daug nesvyruo
damas, susiradau valdininką, kurio paskirtis 
maždaug atitiko mano pažymėjime nurodytą ke
lionės tikslą. Tas pažymėjimas maloniam valdi
ninkui, laime, už mane viską paaiškino ir man 
liko tik klausytis ilgo ir kritiško "referato apie 
Isamą padėtį. Pasirodė, kad apie bet kokius įmo
nių lankymus nei kalbos negali būti (čia turiu 
pridurti, kad nemaniau iš karto pasidaryti kokios 
įmonės direktorium, o tik pasiinformavus, jei 
būtų realių galimybių, sutvarkius formalumus 
per vilnietį, susimetus tokiems "malūnininkams", 
kaip aš ir kiti panašūs, galima būtų bent pradžiai 
už ko nors užsikabinti). 

Jo pasakojimų, čia atvykę lenkų pareigūnai 
sėdi, kaip pelės po šluota ir dar jokių perspekty
vų nematyti, kad nors kelių mėnesių bėgyje bū
tų galima jau rodyti lenkų valdžios iniciatyvą. 
Vokiečiai rusų traktuojami gerai, o lenkai lai
komi bereikalingais stebėtojais krašto "išlaisvi
nimo" nuo geresnių baldų, fabrikų mašinų ir kitų 
gėrybių. Kurie jau čia atkeliavę, tai tik pionieriai 
(daugiausia iš sunaikintos Varšuvos) ir laikosi 
čia, kol išsisems atsivežto maisto ir rūkalų ištek
liai). Man padėkojus už tokias informacijas* spau
džiant ranką jis dar skeptiškai pridūrė, kad var
gu ar iš tų naujai prijungtų sričių "šiaudų" len
kams beliks koks "grūdas". 

Grįžtant su tokiais "rezultatais" į G., sėdint 
ant platTormos ir kovojant su įkyriu snauduliu, 
išgirstu du vyru bekalbant apie Stutthofo kon
centracijos stovyklą. Kalbėjosi kaž koks Varšu
vos lenkas su civiliai apsirengusiu žydelių - enka
vedistu, apsisagsčiusiu raudonomis žvaigždėmis 
ir visokiais medaliais. Iš kalbos supratau, jog jų 
atsidurta Stutthofe į galą — prieš pat evakuaci
ją. Kai žydelis užsiminė, kad toje stovykloje bu
vo ir "visa buvusi Lietuvos vyriausybė" ir kad 
jis žinąs, jog dalis tų žmonių vengią grįžti namo, 
o bastosi po šias apylinkes, dar labiau įkniaubiau 
galvą į rankas ir nudaviau miegantį. 

Taigi, kelionė nebuvo veltui padaryta. Dar 
kartą teko įsitikinti, kad nesu paliktas vien Die
vo valiai, o yra dar "kaž kas", mano likimu be-
sidomįs... 

( Bus daugiau ) 

Praneša, kad iš Anglijos į 
Vokietiją, anglų kontroliuojamą 
zoną tremtinių lankyti atvyks
ta Lietuvos nepaprastas pasiun
tinys ir įgaliotas ministeris B. 
K. Balutis. Su juo drauge at
vyksta Londone esantieji Lat
vijos ir Estijos ministerial. 
Svečiai į Vokietiją atvyksta ba
landžio 20 d. Vokietijoje išbus 
iki balandžio 29 d. Per tą laiką 
numato aplankyti visą eilę pa-
baltiečių stovyklų ir susipažin
ti su jų gyvenimu. 

Tremtiniai pageidavo, kad Pa
baltijo ministerial Anglijoje to
kį vizitą į Vokietiją padarytų, 
bet matyt įvairūs suvaržymai 

tai neleido. Dabar, nuotaikoms 
keičiantis ir tas vizitas pasida
rė galimas. 
• Kiek 'tenka patirti, tremti
niai pabaltiečiai savo ministe-
rius ruošiasi iškilmingai sutik
ti. Savo laiku, kada Vokieti
joje lankėsi ministeris Povilas 
Žadeikis iš JAV, tas vizitas 
buvo išgyventas dideliu jau
trumu. 

Apie ministerių vizitą Vokie
tijoje DIRVOS skaitytojus tuoj 
painformuosime, nes ir jūsų ko
respondentas ruošiasi dalyvauti 
ministerių sutikime. 

NUMATYTAS NAUJAS LIE
TUVIŲ TREMTINIŲ BEN

DRUOMENĖS ATSTOVŲ SU
VAŽIAVIMAS 

Vokietijoje nuo pat sąjungi
ninkų pergalės veikia Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenė, tam
priai apjungusi visus tremti
nius, esančius Vokiet i j o j e. 
Kiekvienais metais vyk s t a 
tremtinių bendruomenės rinktų 
atstovų suvažiavimai ir „jie iš
renka centro komitetą, kuris 
vėliau visus organizacinius rei
kalus ir tvarko. 

šiuo metu tremtinių stovyk
lose vyksta atstovų rinkimai. 
Nuo 1,000 tremtinių renkamas 
1 atstovas. Atstovų rinkimai 
jau eina į galą ir apie gegužės 
mėn. vidurį įvyks visuotinis 
atstovų suvažiavimas. Jame bus 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
JEI NORITE gauti lietuviškų kny

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

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

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

D I R V A ,  
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

Plakeliui į mirtį — B. Gaidžiuno 
aprašymai apie pergyvenimus 
vokiečių kalėjimuose. — 231 , 
pusi. / Kaina $1.00 

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

Lietuvos žemelapis — kur pažy
mėti visi Lietuvos miesteliai. 

Kaina 50c 

Ašarinės bombos ir tankai 
prieš tremtinius 

10,000 tremtinių demonstravo prieš sovietus. 
Dalyvavo apie 1,000 lietuvių 

Specialus pranešimas DIRVAI 

DIRVA - Kanadoje $4.00 
Kitur užsieny- $4.50 

Prašom nesiųsti laiške savo krašto 
pinigų ar pato ženklų, o naudoti paš
tą c#kiug a* perlaida®. 

Verbų sekmadienį pavergtų 
tautų tremtiniai dideliame mi
tinge Muenchene pakėlė pro
testo balsą prieš sovietų terorą, 
kuris yra vykdomas rusų užim
tuose kraštuose prieš žmonišku
mo, religijos ir tautiškumo lais
vę. Šį mitingą ir demonstracijas 
surengė vadinamas Antibolševi-
kinis Tautų Blokas (Anti-Bol-
shevist Block of Nations — 
sutrumpintai %ABN). 

Minėtą dieną į didęlę aikštę 
— Koenigsplatz Muenchene 

susirinko 18 tautų nemažiau 
10,000 tremtinių 

demonstrantų pasakyti tiesos 
žodį ir atkreipti dėmesį į bolše
vikų siautėjimą ir bažnyčios bei 
žmonių naikinimą pavergtuos 
kraštuos, šiame proteste dalyva
vo apie 1,000 lietuvių. Tos dienos 
rytą lietuviai, pasimeldę bažny
čiose, kad Visagalis greičiau 
suteiktų Lietuvai laisvę ir pa
lengvintų sunkią priespaudą, at
žygiavo j protesto mitingą. 
Aikštėje po atviru dangum mel
dėsi įvairių religijų žmonės, o 
po pamaldų prasidėjo kalbos. 

Įvairių tautų kalbėtojai iškė
lė bolševikų nežmoniškus ir kru
vinus darbus jų pavergtuose 
kraštuose, skaičiais ir faktais 
pavaizdavo daromas skriaudas 
ir kvietė pasaulį išvysti ken
čiančių bolševikinį terorą^ žmo
nių kančias ir išgirsti jų šauks
mą. Lietuviai trumpais, bet ug
ningais žodžiais sušuko: PA
SAULI, GELBĖK ŽŪSTANČIĄ 
LIETUVĄ!" . 

Po atskirų tautų kalbėtojų 
buvo perskaityta rezoliucija. Ja 
buvo iškelta bolševikų žiaurumai 
ir reikalaujama išvaduot tautas 
ir žmones nuo raudonojo tero
ro ir suteikti pavergtom tautom 
laisvę. Rezoliucija tapo priimta 
garsiais pritarimais. Ji bus pa
siųsta UN fpisirinkimui Ameri
koje. 

Priėmus rezoliuciją aikštėje 
mitingas buvo baigtas. Po to vi

ii 

išrinktas ir naujas Vokietijos 
tremtinių centro komitetas. 

EMIGRACIJA IS VOKIETIJOS 
AUGA KASDIENĄ 

Tremtinių judėjimas iš Vo
kietijos auga ne savaitėmis, bet 
dienomis. Pavyzdžiui, iš tokios 
Hanau stovyklos prieš mėnesį 
į JAV išvykdavo po 50-60 as
menų, o per šias paskutines 
dvi savaites išvyko daugiau, 
kaip po 120 asmenų vien į Ame
riką. Atsimenant, kad emigra

cija dar eina ir į kitus kraštui, 
lai tremtinių mažėjimas pasi
darė nepaprastai žymus. Dau
giausia vargo turi mokyklų or
ganizatoriai, nes mokytojams 
nuolat išvykstant darosi dide
lės spragos. Ir šiuo metu jau 
keliama mintis, kad reikia glau
dinti, stovyklas, nes tik tada 
bus dar galima išlaikyti mokyk
las. Jau pradedama dėti pastan
gų, kad ir Vokietijoje liekan
tiems dėl sveikatos ir kitų emi
gracinių negalavimų būtų suda
rytos kelios tautinės stovyklos. 
Tokiose tautinėse stovyklose 
dar būtų įmanomas tautinis ir 
kultūrinis organizuotas veiki
mas. B. G« 

Jie sužavėjo net anglus! 

Lietuvos operos solistai: A. Dambrauskaitė, I. Nauragis, is. Ba
ranauskas, A. Kalvaitytė ir pianistas prof. V. Jokubėnas su 

lietuviškais koncertais aplankė visą Angliją 

sa minia tvarkingai patraukė 
miesto gatvėmis. Eisenoje buvo 
nešama kryžius ir apie 200 pla
katų. Didžiulis pirmutinis pla
katas vaizdavo žemėlapį su nu
rodymu kiek ir kuriose Rusijos 
vietose yra koncentracijos sto
vyklų ir naikinamų jose žmonių 
skaičius. Lietuviai nešė juodą 
plakatą su įrašu: "Teroras ir 
tautos naikinimas siaučia Lie
tuvoje". Kituose buvo įrašyta: 
"Mes lietuviai protestuojame 
prieš masines deportacijas", 
"Kur Lietuvos vyskupai?". Bu
vo plakatų, skirtų ir vokiečiams. 
Pav.: "Vokiečiai, ir jūsų sūnūs 
atlieka .vergų darbus Rusijoj. 
Kovok prieš bolševizmą". Kitų 
tautų plakatuose pažymėtini dar 
šie įrašai: "15 mil. aukų sovie
tų KZ stovyklose, 8 mil. 1932-33 
m. bado aukų, Sovietų Sąjungo
je dingo 33,5 mil. žmonių", 
"Mirtis Tautų Priešui", "šalin 
rusų imperializmą", "Mirtis pa
saulio komunizmui". 

Eisena, kuri buvo nemažesnė 
3 kilometrų, po pusvalandžio 
sulaukė vokiečių policijos silpną 
pasipriešinimą. Čia komunistai 
bandė išprovokuoti muštynes iš 
šalies apmėtydami vokiečių po
liciją akmenimis. Patys demon
strantai griebėsi sudrausti pro
vokatorius. Bet policijai įsikišus 
jie buvo išgelbėti nuo minios 
pykčo. Demonstrantai, pralau
žę policijos užtvarą, žygiavo to
liau. Bet tuoj garsiakalbiais bu
vo įspėti, kad karinė valdžia 
draudžianti eiseną ir įsakanti 
skirstytis. Tačiau ilgai ir kan
triai tylėję DP sujudo ir nei 
vienas nepaklausė valdžios liepi-
mo! Minia tyli, bet pakelta dva
sia plauke pirmyn. Kada pasuko 
kryptimi, kur buvo bolševikų 
satelitinių kraštų repatriacinių 
misijų buveinė, sulaukė stiprų 
amerikiečių policijos pasiprie
šinimą. Atvažiavusios tanketės 
su ginkluotais ir kautynių ap
ranga kariais sudarė skersai 
gatvės užtvaras. Demonstrantai, 
matydami, kad šių kliūčių jie 

Pirmą kartą jie koncertavo 
Anglijoje tik keliose vietose. Tik 
septyni anglų laikraščiai pami
nėjo jų pasirodymą. Paminėjo 
palankiai, bet platesnėje anglų 
visuomenėje tie koncertai ta
da nepagarsėjo. Nes anglai ne
greiti parodyti savo susižavėji
mą svetimais dalykais. Jie man
dagiai išklauso, jei nepatinka 
— nutyli, jei patinka — san
tūriai pagiria. Taip buvo ir su 
pirmuoju mūsų dainininkų pa
sirodymu: santūriai pagyrė ir 
tiek. 

Bet pernykščių metų paliktas 
geras įspūdis atsiliepė šiemet, 
kada D. Britanijos Lietuvių Są
junga vėl pakvietė šiuos dai
nininkus koncertuoti. 

Dabar jie koncertavo net 28 
kartus. Jų lankymasis Anglijo
je truko du su puse mėnesio. 
Ir visur koncertai buvo plačiai 
lankomi anglų visuomenės, visi 
laikraščiai apie koncertus rašė.1 

šie koncertai labai daug pa
dėjo Anglijoje apsigyvenusiems 
lietuviams susieiti su visuome
ne. Jų vardas pakilo. Drauge ir 
Lietuvos vardas puikiai išgar
sintas. Keturios dešimtys ir 
trys straipsniai per tą laika bu
vo išspausdinti anglų laikraš
čiuose apie tuos koncertus, apie 
lietuvius ir apie Lietuvą. Jie 
pasiekė milijonus skaitytojų. 

Provincijos laikraščiuose ran
dama net tokių atsiliepimų: 

"šioje apylinkėje niekad ne

nenugalės, pasuko į šalutines 
gatves. Neilgai pažygiavus pa
sivijo tanketės ir pradėjo sklai
dyti demonstrantus. Išvaikytie
ji atskirais būriais metėsi į ki
tas gatves ir traukė tikslo kryp
timi. Policija užsidėjo dujokau
kes ir netrukus demonstruojan
čių eilėse pradėjo sproginėti 
ašarinės bombos. Vienok demon
struojantieji įvairiomis gatvė
mis pasiekė aikštę ir pradėjo 
veržtis prie repatrijacinės misi
jos namų. Pirmųjų aukštų lan
gai buvo uždaryti stipriomis 
langinėmis, kad demonstrantai 
jų nesunaikintų. Tačiau atkak
lūs demonstrantai prisiveržė 
prie misijos namų durų. .Bet at
skubėjusios tanketės apsupo 
demonstruojančius ir 

pradėjo metyti į minią 
ašarines bombas 

{Perkelta į 5-tą pusi.) 

girdėjome nieko panašaus, nors 
mūsų publika yra pripratusi 
prie aukšto meninio standarto". 

"Puikios muzikos ir reto pa
jėgumo balsinės išraiškos pali
ko nepamirštamą įspūdį. Kai 
lietuviai menininkai, po griaus
mingų plojimų — nuoširdžios ir 
gausios publikos atsidėkojimo — 
apleido sceną ir nusileido už
danga, kurį laiką alėje dar nie
kas nesiryžo pajudėti iš savo 
vietų". 

Daugelis laikraščių koncertų 
proga plačiai palietė ir pačią 
Lietuvos problemą, pasiremda
mi tuo faktu, kad šitokios meno 
jėgos negali tęsti savo meninio 
darbo tėvynės scenoje. 

Net "The Times", ilgus metus 
tylėjęs apie Baltijos valstybes, 
šį kartą prabilo ir dideliu straip
sniu nušvietė Baltijos taafai 
kančias sovietų vergijoje. 

Ir radijo (BBC) kovo 26 die
ną davė Sir Stephen Tallents 
paskaita apie Baltijos valsty
bes ir dabartinius tų kraštų gy
ventojų vargus. Paskaita buvo 
tokiu laiku, kada paprastai esti 
tik valdžios narių kalbos arba 
labai svarbios paskaitos. 

Menas pralaužia ledus, kurių 
nepralaužia diplomatiniai žygiai. 

Taigi šio penketuko nuopel
nai Lietuvai yra neįkainuojami. 
D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
dėkoja jiems už pasišventimą, 
kad jie tą žygį atliko be atly
ginimo, dirbdami ir išsilaiky
dami tik tuo, ką Britanijos lie
tuviai, daugumoje naujakuriai, 
cralėio jiems parūpinti. 

Ir visų lietuvių pagarba 
jiems! 

• * * 

Ta proga reikia prisiminti, 
kad apskritai kultūriniai turtai 
turi nepaprastos reikšmės tau
tai, siekiančiai išsikovoti palan
kią nuomonę svetimuose kraš
tuose. 

Be abejonės, ne mažesnės 
reikšmės bus ir mūsų dailės pa
rodos patiekimas Amerikos vi
suomenei. 

Gegužės 21-22 dieną, susiren
kant Tautinės srovės seimui 
New Yorke, drauge bus atidary
ta ir didžiulė lietuviškos dailės 
paroda. Darykime viską, kad 
šis didelis mūsų meno turtas 
būtu gerai panaudotas mūsų 
tautos vardui Amerikos.visuo
menėje išgarsinti! 
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Sugavo tėvelius, sugaus ir mane. Broliai ir sesės Amerikiečiai, gelbėkite! 
Skubiai siųskite aukas: UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF 

AMERIKA,  INC.  105  Grand  St . ,  Brook lyn  11,  N.  Y.  

ŠTAI KAIP RUOŠIASI TAIKAI 
Mūsų korespondento Paryžiuje 

— Na, tegul tik jie pabandys 
Washingtone pasirašyti tą At
lanto paktą, pamatysite, kokia 
velniava čia prasidės! — taip 
kalbėjo Europoje prieš balan
džio 4 dieną. 

— Kai tik paktas bus pasi
rašytas, — kalbėjo "pranašai", 
— rusai tuoj užims Suomiją, o 
gal ir dar daugiau! 

Šitiems gąsdinimams paremti 
buvo ir faktų. Visa eilė svarbių 
permainų Maskvoje, dideli so
vietų kariuomenės manevrai Vo
kietijoje ... Švedija tiek nusi
gando, kad išsiskyrė su kitomis 
Skandinavijos valstybėmis ir 
"atsižėgnojo" nuo Atlanto pak
to. 

Bet paktas pasirašytas ir nie
ko tokio neatsitiko ... Maskva 
patriukšmavo ir nutilo. Iš dide
lio debesio ... jokio lietaus! 

"Nusiraminimas" 

zuojami komunistiškai nuteik
tieji vokiečiai, taip vadinama 
vokiečių "liaudies milicija", ku
ri nesenai paradavo su tankais 
ir patrankomis. 

Ką tik iš Lenkijos "rojaus" 
pasprukę ūkininkų partijos va
dai St. Banczyk ir St. Woicik 
tvirtina, kad per paskutinius 6 
mėnesius rusai Lenkijoje su
traukė dvigubai daugiau kariuo
menės ir dabar ten laiko apie 
600,000 vyrų. Lenkų kariuome
nės smulkiausius dalinius seka 

rusai prižiūrėtojai ir kasdien 
kala jiems j galvas, kad karas 
su vakarais neišvengiamas > ir 
kad jis prasidės dar šiais me 
tais! 

Ką tik pasirodė žinių, ,kad 
Vengrijoje ir Čekoslovakijoje 
vyksta didžiausi kariuomenių 
perkilnojimai — visi keliai ir 
geležinkeliai esą užimti kariuo 
mene. O komunistų leidžiami 
laikraščiai Berlyne kartoja, kad 
sovietams bus lengva žygiuoti 
per Europą, nes juos pasitiks 
draugiškos komunistų partijos. 

Šitokių faktų akivaizdoje "ti 
kimės", lead bus taika ... Z. U. 

KAS YRA TAS KRAVČENKO ? 
Antikomunistas, bet ar ne rusiškas imperialistas? 

Kravčenko bylą Paryžiuje lai- Į Kravčenko ne tik nesutinka, bet 
mėjo. Jam teismas priteisė tik i turi jam net labai didelių prie-

— Aha, tai reiškia, kad so
vietai tikrai nenori karo. Turė
sime taiką! — taip raminasi vi
si, kurie rūpinasi "kad tik 
šiandien manęs niekas neliestų". 

Taip, tikra tiesa, Maskva 
šiandien karo nenorėtų. Nes per 
paskutinį karą apžioti kąsniai 
ne tik nesukramtyti, bet juose 
dar atsirado nepageidaujamų 
"akmenukų". 

Todėl pirmas dalykas Mas
kvai dabar — iškrapštyti tuos 
"akmenukus". 

Ir krapšto: Bulgarijoje suim
ta apie 300 komunistų vadų su 
vicepremieru Kostov priešaky, o 
paskutinės žinios sako, kad ir 
garsusis Dimitrovas, bu v ę s 
Kominterno pirmininkas, "išva
žiavo į Rusiją sveikatos patai
syti" — visi tvirtina, kad ta 
"ligoninė", kurioje jis "gydo
mas", vadinasi... Lubianka (N 
KVD centrinis kalėjimas Mas
kvoje). 

Panašiai atsitiko su graikų 
sukilėlių vadu Markos, su al
banų žymiu komunistų vadu 
Spvrou, o ir Lenkijoj tos pačios 
bėdos, — net pats Gomulka pa
sirodė panašus į Tito ir reikėjo 
"sutvarkyti", kad nesišiauštų 
prieš vadovavimą iš Maskvos. 

Kol lengvatikiai raminasi, kad 
Maskva nori taikos, Maskva 
skubinasi susitvarkyti su jai vi
siškai netikėtu apsireiškimu: 
tarp komunistų atsiradusiu tau
tiniu patriotizmu. Taip, ir ko
munistų tarpe atsirado tokių, 
kuriems nebepatiko būti vien 
tik Maskvos tarnais, kurie pasi
ilgo savo tautinio savarankiš
kumo ... Tas reiškinys Maskvai 
netikėtas, ji turi (ir turės!) su 
juo nemaža bėdos, todėl ji ir 
stengiasi atitolinti kitas bėdas, 
kol šita neprašalinta ... Bet ne 
ilgiau! 
Kokiai taikai tos mobilizacijos? 

Ateina visai patikimų žinių, 
kad rusai visu "geležinės uždan
gos" pasieniu sutraukia labai 
daug savo kariuomenės. Mobili-

150.000 frankų iš komunistų 
laikraščio, bet gi byla buvo ne 
dėl pinigu ... 

Komunistų laikraštis turi pa
dengti apie 6 milijonus teismo 
išlaidų, o svarbiausia, paskelbti 
savo skiltyse tris teismo spren
dimus, kuriuose laikraštis pri
pažintas kaltas... 

Bylos metu paaiškėjo, kad 
Kravčenko yra komunistams pa
vojingas priešas, nes jų pačių 
išauklėtas ir moka vartoti "jų 
pačiu ginklus" ... Bet kas to
liau ? 

Surusėjęs ukrainietis 
Kravčenko yra ukrainietis. 

Tai ir jo liudininkų tarpe buvo 

kaištų. 
Kravčenko panašus j kitus bol

ševikų dipk>matus 
Buvau apsilankęs spaud o s 

konferencijoj, kur Kravčenko 
kalbėjosi su žurnalistais. 

Jis greit ir logiškai orientuo
jasi, drąsiai sako savo nuomo
nę, bet jį labai erzino ir vargino 
kai kurie tiesiog vaikiški ame
rikiečių, anglų ir net prancū
zų žurnalistų klausimai. Krav
čenko kelis kartus • pakartojo, 
kad Vakarai nesugeba ar neno
ri suprasti, kas tai yra sovietai 
ir Stalinas... 

Jis sako, kad visiškai nesvar
bu, mirs ar nemirs greitu laiku ^ ~ o  

ukrainiečių Kravčenkos jaunys- Stalinas. Jei mirs, tai bus ki
tes draugų. Vienas Paryžiaus! tas — Molotovas, Andrejevas, 
ukrainiečių veikėjas nuvedė juos 
pasimatyti su Kravčenko. Tie 
pradėjo kalbėti ukrainiškai, bet 
Kravčenko jiems atsakė rusiš
kai ir pareikalavo, kad teisme 
jie liudytų tik rusiškai. 

Liudininkai tuo buvo labai nu
stebinti ir atsisakė stoti į teis
mą. Tada Kravčenko, lyg užsi
miršęs, kad jis jau nebe Mas
kvoj, ir kad jis nebe didelis 
Kremliaus pareigūnas, sušuko, 
kad tuos vyrus reikia areštuo
ti! Prancūzų policijos valdinin
kas, kuris Kravčenką saugojo 
nuo užpuolimų, priminė jam, 
kad Prancūzijoj nėra tokios 
tvarkos, kad žmogų nei iš šio, 
nei iš to imtų ir areštotų ... 

ar dar kas nors, bet sovietiška 
sistema bus vis ta pati. 

Kravčenko kalbos tonas ir 
laikysena labai primena many
tus sovietų diplomatus — Vi
šinskį, Gromyką, Maliką ik kt. 

Nenorį kalbėti apie ateitį ir 
Apie Pabaltijį 

Paklaustas, kas būtų su Ru
sija, jei sovietinė sistema griū
tų, Kravčenko visaip sukosi ir 
nieko aiškaus nepasakė. Sako, 
apie tai rašysiąs antroje savo 
knygoje. Matyt, susikirtimas su 
savo tautiečiais ukrainiečiais jį 
pastatė į keblią padėtį. 

Paklausiau jį, koks, jo nuo
mone, sovietų tikslas išvežti ir 

Ukrainiečiams nepakeliui su išnaikinti Pabaltijo tautas, ir 
KV»v*imkn i W Jis \ tai žiuri. _ 

Ir į tą klausimą Kravčenko 

Gal ir nepamatuotas įtarimas... 

Skaičiau SANDAROJE apie 
ištremtosios iš Maskvos žurna
listės Anna Strong straipsnį, 
kur ji pasakoja apie Lubian-
kos kalėjimą ir sako, kad tas 
kalėjimas panašus į mažo mies
to viešbutį, lovos minkštos, su 
dviem pagalviais, maistas geras 
ir įvairus, sargai mandagūs, rū
pinasi kalinių sveikata ir pato
gumais. " 

SANDOROS straipsnio auto
rius dėl to Įtaria Strong, kad čia 
ji veda kaž kokią išvirkščią 
propagandą. 

Aš neturiu tikros nuomonės 
apie tą Anna Strong: jos lai
kysena kiek keista. Bet kiek 
tai liečia Lubiankos kalėj imą,tai 
jis tikrai ne perblosyiausias. 

Buvau tame kalėjime du kar
tu. Ir galiu patvirtinti, kad jis 
tikrai panašus į mažo miesto 
viešbuti, nes jo dalis yra per
dirbta į kalėj infą iš buvusių gy
venamų namu. Ir lovos nekie
tos, ir pagalvės yra, ir maistas 
vidutinis. Sargai mandagūs, o 
sveikata tiek rūpinasi, kad ne
leidžia miegoti nusisukus i sie
ną, kad neuždustum; neleidžia 
ranku apsikloti (iei«ru net ir 
vėsu) ir akiu antklode nuo ne
gesinamos šviesos užsidengti, 
kadh kartais taip užsimaskavęs 
'iena si smaugtum ... 

Kalėifmas, palyginus su ki
tais, tikrai geras, reprezentaci
nis. Tik gaila, kad jame ilges
niam laikui uždarytų nelaiko, 
tuoj perkelia 'j kitus, kur nebe 
tain gerai... 

Kadangi Strong buvo numa
tyta ilgai nelaikyti, o ištremti, 
tai nenuostabu, kad ji buvo už
daryta, kaip tik į šitą kalėjimą 
ir, gal būt, dar į geresnį j Į jo 
skyrių... V. R 

Kartais viena kairė nežino, ką 
daro ... kita kairė. 

NAUJIENOS spasdina EL
TOS paaiškinimus apie tūlo Ša-
cikausko provokacini veikimą 
Urugvajuje. 

Gerai. Bet KELEIVIS nese
nai įdėjo straipsnelį, pavadintą 
Du "Ministerial", kuriame ir 
Lietuvos pasiuntinį K. Grauži
nį suverčia į vieną katilą su ša-
cikausku. 

Tas straipsneHs taip parašy
tas, kad reikia kelis kartus pa
sižiūrėti į laikraščio pavadinimą 

ar tai tikrai KELEIVIS, ar 
Brooklyno "Laisvė". 

Nuo kurio laiko Bimba įso
dino savo agentą į KELEIVIO 
redakciją? 

D. B., Pfwton, Mass. 

Ukrainiečiai yra nuo senų 
laikų priešingi rusų imperialis
tiniams siekimams. 

nieko nenorėjo^ atsakyti, teisin
damasis, kad neturįs apie tai 

— , .gana informacijų.... 
Bolševikai, nors ir skelbia j Rusų emigrant^ sluoksniuo-

"tautinę formą" "Socialistiškam: ge tebėra stiprus rusiškas im-
turiniui", bet ištikrųjų veda perįaiįzmas> Girdėti, kad Krav-
seną caro laikų imperialistinę -
ir rusinimo politiką. 

Atrodo, kad Kravčenko irgi 
yra taip išauklėtas. Jis priešin
gas komunistiniam terorui, bet 
rusiškas šovinizmas jam nesve
timas ... Todėl ukrainiečiai jį 
teisme remė tik tiek, kiek tai 
buvo bendras reikalas prieš ko
munistus, tačiau kitais politi
kos klausimais ukrainiečiai su 

VALYJE 
LIETUVIAI FESTI- # 
Balandžio 6-9 dienomis St. 

Louis, Missouri, įvyko įvairių 
tautų tautinio meno festivalis. 
Dalyvavo įvairių tautų kilimo 
amerikiečiai, parodydami savo 
tautines dainas, šokius, muziką. 

Festivalis įvyko Opera House, 
Kiel Auditorium. 

Programoje dalyvavo taip 
pat ir dvi lietuvių šokėjų gru
pės: iš Bostono mažų mergaičių 
grupė, vedama Onos Ivaškienės, 
ir iš Chicagos šokėjų grupė, ve
dama V. F. Bieliaus. 

Bostono grupėje šoko mer
gaitės 7-10 metų amžiaus, trys 
ių tarpe nesenai atvykusios iš 
Europos. Jų paveikslai su gra
žiais aprašymais buvo įdėti vie
tos laikraščiuose. 

čenko Amerikoj yra nesvetimas 
tiems rusų sluoksniams.. 

Sovietinė sistema Rusijoje nė
ra paskutinis kaimyninių tautų 
laisvės ir savarankiškumo prie
šas: ir jai sugriuvus, rusų ape-
titąi į kaimyninius kraštus pa
siliktų gyvi, tuo atveju ir toks 
Kravčenko vargiai ar bebūtų 
laisvės siekiančių tautų, sąjun
gininkas ... ' Z» U. MICH 'FOR ALi TRAFFIC 

K. APAščIA 

(Iš 1949 metų MUSŲ KALENDO
RIAUS, išleisto Vokietijoj. . 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Kartą Žadvytis sumanė pamatyti ir pačią 
sostinę. O susisiekimas čia pigus ir patogus: 
autobusai, galima sakyti, už menkutį skatiką nu 
gabena kur reikia. 

Išlipo žadvytis vienoje affcStėje. Elnią žmo 
gus ir viskuo stebisi: puikūs rūmai su statu 
lomiš ir fontanais, puošnių mašinų srovės lie
jasi, teka plačiomis gatvėmis, žmonės madingais 
drabužiais, o didžiulės krautuvių vitrinos pri 
grūstos įvairiausių gėrybių. Tartum pasaulyje 
karo nė būti nebuvę! O va — žuvų krautuvė 
lašišos, unguriai, devynakės, gi plekšnių, plekš 
nių! Kokių tik nori: ir gyvų, ir džiovintų, ir 
rūkytų, ir dar kitokių! Visai taip, kaip anais 
laikais Klaipėdoje ar Palangoje... 

Kioske žadvytis nusipirko laikrašti tr, su 
siradęs skverą su suoliukais, prisėdo pažiūrėti 
kokios paskutinės naujienos. Et, vis tas pats 
neramumai Palestinoje, sukilimas Čilėje, prancū 
zų profsąjungos konferuoja ... Skelbimų sky
riaus "Darbo pasiūlymų" skiltį jis skaitė pama
žu, eilutę po eilutės. Staiga židvytis krūptelėjo 
ir kone suriko iš džiaugsmo: mielasai dangau 
štai kur jis, tasai ponas Sanflaueris! Ministeris 
Sanflaueris! Po aštuonerių metų nesimatymo 

tokia staigmena! Lyg nenorėdamas patikėti 
jis skaitė dar ir dar kartą, o skelbime aiškiai bu
vo parašyta: "Mr. Sanflaueris, Užsienio Reikalų 
Ministerijos Rytų skyriaus direktorius, ieško pa 
tyrusio dekoratoriaus, kuriam galėtų pavesti sa 
vo darbo kabineto pertvarkymą". 

Užsienio reikalų ministerija... luk ji, be
rods, turėtų būti kur nors netoliese. Ko gero, gal 
dar šiandien būtų galima į ją suskubti? žadvytis 
tuojau pakilo nuo suolelio ir, pasiklausinėjęs pra
eivių, netrukus susirado ieškomuosius rūmus. 
Rytų skyriaus pastatas, apsuptas karpytų pla
tanų, stovėjo kiek atokiau nuo gatvės. Jau prie 
geležinių vartelių jį pasitiko šveicorius. Žadvy
tis šią akimirką kažkaip užsimiršęs, kad čia ne 
Vokietija, bandė įbrukti jam į saują porą ciga
rečių, bet tasai tik neigiamai papurtė galvą, ir 
cigaretės pabiro ant takučio... 

Aš esu dekoratorius, kurio ieško miste
ris Sanflaueris. Man svarbu misterį Sanflauerį 
pamatyti dar šiandien, —tarė Žadvytis, kiek su
mišęs dėl pirmojo nepasisekimo. 

Su apgailestavimu turiu pasakytf, kad jū
sų pageidavimo aš negalėsiu išpildyti, — ramiai 
atsakė šveicorius. 

— Kodėl? Ar misteris Sanflaueris išvykęs? 
— Ne, bet šefo man įsakyta, kad į šituos 

rūmus aš neįleisčiau nė vieno DP! 
_ Kas rodo, kad aš — DP? M tamstai ši

to dar nepasakiau? 
— Jūsų kelnės, pilieti! — pirštu dar paro

dydamas, atsakė šveicorius ir tuojau užtrenkė 
vartelius. 

žadvytis dabar ir pats žvilgterėjo į save: 
tikrai, juk jis vis dar su tomis pačiomis žalios 
spalvos kelnėmis, kurias kadaise jam buvo davu
si UNRRA! Va, kur ta nelemtoji klaida, iš kar
to sugadinusi visą. reikalą! 

Lėtu žingsniu žadvytis tolinosi nuo rūmų, į 
kuriuos tokiems žmonėms, kaip jis, nevalia 
įžengti. Bet jo galvoje visvien rezgėsi mintys, 
kaip reikėtų dar pabandyti į juos įsibrauti. Jis 
tarėsi jau esąs pakankamai gyvenimo pamoky
tas, jog ir tokias kliūtis galima pašalinti. O mis
teris Sanflaueris! Jei tik kada nors jis būtų ga
lima pamatyti, tai būtų kalba! Kalba, kuri grieb
tų tiesiog už širdies! 1^ bus! Tik šitos kelnes ir 
tas kaip piktšašis prikibęs DP vardas!... 

žadvytis - pasuko į nuošalesnes gatves, kur 
žmonių rečiau. Bet vistiek jam rodosi, tartum 
kiekvienas praeivis vis atsigrįždamas žiūri į jo 
žalias, nubružintas kelnes, o šeimininkės, iškišu
sios galvas pro langus, taria: žiūrėkite, ten ei
na DP! Kiek geriau jis pasijuto tik tada, kai 
vėl įšoko į autobusą ir, sėdęs į patį karną, galėjo 
plačiai išskleisti laikraštį ir taip pridengti savo 
kelnes. Ir vėl galvojo, vėl svarstė... O, štai yra 
ir planas! Geras planas. Tik trūksta va ko: išei
ginių drabužių eilutės ir šitos šalies paso. Jeigu 
tik jis galėtų tų daiktų kur nors pasirūpinti, tai 
jis sugebėtų apmulkinti tą šveicorių ir įsiskverb
tų į rūmus, o jau tada... 

Planas buvo gal dešimtį kartų apsvarsty
tas. Beliko tik pradėti jis vykdyti, žadvytis ne
norėjo gaišti. Todėl, vos grįžęs stovyklon, jis tuo
jau nuėjo į administraciją ir ten pareiškė, jog 
jis sumanęs organizuoti stovyklos gyventojų me
dinį pasirodymą. Administracija pasisiūlymą iš
klausė labai maloniai. Dar daugiau: ji mielai pa
sižadėjo, kuo tik galėdama šitą puikųjį suma
nymą paremti. O kadangi stovykloje būta ir tau
tinių šokių šokėjų, iff muzikantų, atsirado net 

vienas buvęs operos solistas, tai beliko tik visus 
suburti krūvon ir imtis repeticijų. Jau sekančią 
dieną židvytis vėl kreipėsi į administraciją: ar 
nemalonėtų ji parašyti artimiausiam teatrui to
kį raštelį, kad stovyklos scenai būtų galima iš 
ten pasiskolinti išeiginių drabužių eilutė? Raš
telis, žinoma, jam buvo duotas. 

Teatras mielai išdavė viską, ko "buvo prašo
ma. Dabar stigo tik paso. Bet žadvytis jau buvo 
spėjęs susibičiuliauti su vietiniu kirpėju, aistrin
gu numizmatikos rinkėju, šitam buvo paaiškinta, 
jog norima bent vienai dienai išvykti toliau mies
to ribų, gi su DP dokumentais nedrąsu keliauti. 
Taigi, jei jis galėtų paskolinti savo pasą. žmo
gelis iš pradžių dar lyg abejojo, bet kai žadvytis 
parodė jam lietuvišką sidabrinį penkUtį* jo širdis 
kaip mat atsileido. 

Taigi, pradžia buvo gera. Kad tik toliau taip! 
Vieną dieną prie užsienio reikalų ministe

rijos rytų skyriaus vartelių vėl sustojo žmogus. 
O, kad tą kartą būtumėte jį matę! Jis jau nebe
buvo tas keistas DP su žaliomis kelnėmis. Ten 
stovėjo elegantiškas vyras: lakuoti pusbačiai, 
pilkos dryžuotos kelnės, juodo krepo švarkas, šil
kinis kaklaryšis su blizgančia sagute, rankoje — 
bambuko lazdutė, o ant galvos — naujitelaitė, 
dailiai išlenkta skrybėlė. Tas pats šveicorius jau 
iš tolo pagarbiai nusilenkė, nė žodžio netaręs ati
darė vartelius ir palydėjo į rūmus. Pasirodo, pa
so nė nereikėta! % • 

— Ką turėsiu garbės pranešti savo šefui? — 
paklausė šfeicorius tik tada, kai žadvytis įžengė 
į laukiamąjį. 

— Praneškit trumpai: Džordžas jau čia! 
Po trumpos minutėlės šveicorius grįžo kiek 

sumišęs ir pranešė: 
— Atleiskite, man labai nemalonu, bet mano 

šefas sako, kad čia kas trečias interesantas 
Džordžas. 

žadvytis prikando lūpą: misteris Sanflaueris", 
matyt, jau bus jį kiek primiršęs. O gal čia visai 
kitas, ne tas Sanflaueris? Gal tik jo bendrapa-
vardis ? 

— Taip, tamstos šefas teisus... Kas tre
čias žmogus čia esti Džordžas! Kaip aš galėjau 
tatai pamiršti ? ... Praneškite tad, kad ... kad 
dekoratorius norėtų jį matyti! 

Šį kartą šveicorius grįžo su teigiamu atsa
kymu: misteris Sanflaueris yra laisvas ir kviečia 
įeiti. Pats šveicorius paskubėjo praverti savo 
šefo kabinetd duris ir įleisti interesantą, žad
vytis išvydo tą patį misterį Sanflauerį, besėdintį 
už puošnaus rašomojo stalo. Tiesa, misteris bu
vo kiek sulysęs ir jau gerokai praplikęs. Kągi, 
aštuonerių metų laikas juk turėjo atlikti savo 
griaunamąjį darbą, žadvytis tuojau žengė porą 

žingsniu į priekį ir, bičiuliškai šypsodamasis, 
tarė: 

— žiūrėki, štai ir Džordžas jau čia! 
( Bus daugiau ) 

* & 
Juokai keliauja apJink pasaulį 
Jis gali pakeisti... 

Į kepyklą įbėga mergaitė: 
— Klausykit, toj bandutėj su razinkomis 

mama rado įkeptą musę! 
— Taip? — atsiliepia kepėjas. — Gal būt, 

visko gali atsitikti... Atnešk man tą musę, duo-
siu minką. ,-^iiljl!" 

Atsargias .vyras 

— Mieloji, ką aš matau! Jūs pietaujate re
storane? Tu, kuri parašei tokią pagarsėjusią 
knygą apie virimą ir šeimininkavimą, nepanau-
uoji savo gabumų namuose? 

— Matai, mieloji, Juozas man neleidžia virti 
ir šeimininkauti, kad tas nepakenktų mano kny
gos pasisekimui... 

Atsargus 
Jurgis visai netaupo. Kiek uždirba, tiek iš

leidžia. Draugai kalbina jį taupyti. Sako: * 
— žiūrėk, Jurgi: reikia gi ir apie ateitį pa

galvoti. Jeigu kas savaitę atidėsi nors po 10 do
lerių, tai per 10 metų turėsi 5,000 dolerių. Pa
galvok, kaip bus geraį, jei užeis depresija ir tu
rėsi tiek pinigų. 

— Taigi... O jeigu po 10 mefaj «&buft de
presijos ? Tai mano 5,000 ir žuvę... 

šykštuoliu čem pi jonas 

Jis buvo toks šykštus, kad-kai žmona 
dė, kad jis. nupirktų jai "ping-pong" stalą, tai -
jis nupirko tik pusę stalo, aiškindamas, kad jis 
pats "ping-pong" nelošia. 

Viską, ką uždirbdavo^ slėpdavo į pagalvy 
Kartą draugai jam sako: 

— Kam taip darai? Jflk tu pinigų vis vien $ -
aną pasaulį nepasiimsi. 

šykštuolis susimąstė. Ir sugalvojo. Jis nu
ėjo pas gydytoją ir paprašė išpiauti jam apendi* 
cilą, o jo vieton įdėti pinigus.... 

Ji* į 
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- NAUJAKURIAI 
STONY BROOK ATGYJA 

Stony Brook (Long Island, 
N. Y.) ir jo apylinkėj apsigyve
nę naujakuriai praleido Vely-

, kas tikra pavyzdingai. Pakvies
ti Pr. Lapienės arbatėlei ir mar
gučiams, svečiai nepasitenkino 
vien savo džiaugsmu. Susirinkę 
13 žmonių vienbalsiai nutarė 
dėti pastangų pagelbėti ir trem
tyje dar gyvenantiems mūsų 
tautiečiams ir padėti tiems, ku
rie atvykę reikalingi darbo ir 
buto, nekalbant jau apie visa 
kita, kas žmogui būtina. 

Didelės energijos jaunas vy
ras, Benis Čeponis, nesenai at
vykęs iš tremties, sutiko eiti 
atgaivinamo 120 BALFo sky
riaus pirmininko pareigas. Mat, 
anksčiau šis skyrius- buvo su-
rganizuotas irgi daugumoj iš 
tremtinių, kurie, tačiau, greit 
išsiskirstė po plačiąją Ameriką 
ir skyriaus veikla buvo apmiru
si. 

Trys nariai pasiėmė aukų rin
kimo lakštus, į kuriuos stam-
biasias aukas irgi įrašė vos 
prieš kelius mėnesius į čia at
vykę tremtiniai. Pažymėtina ir 
dr. Kusos šeima, kuri nuošir
džiai dirba tremtyje likusiųjų 
būviui pagerinti. Patys, dar te
begyvendami siaurame butely
je, jau yra išrašę kvietimų savo 
artimiesiems ir laukia jų greit 
atvykstant. 

Neatsilieka ir Ona Jermalavi-
čienė. Ji nė kiek nesirūpina, 
kad čia atvykus pati pasipuoštų, 
geriau įsikurtų, bet pirmiausia 
siunčia pagalbą tremtyje liku
siems, teisindamosi, kad anie 
negali savo likimu pasirūpinti. 

Maža būtų pagiros žodžių Be
niui Čeponiui, kuris savo darb

štumu ir tautišku susipratimu 
tikrai virto pažiba seniesiems 
Amerikos gyventojams, kurie 
nutolę nuo lietuvių kolonijos 
buvo > bepradedą abejoti savo 
tautybe, šio vyro iniciatyva vie-
toe organizuojamas lietuv i ų 
knygynas, platinamos lietuviš
kos knygos ir jau rimtai kal
bama apie lietuvių mokyklėlės 
steigimą. Senesnieji amerikie
čiai lietuviai matydami, kokie 
puikūs lietuviai, kuriuos jie su
tinka iš Vokietijos atvykstant 
ir girdėdami kitataučių gražius 
žodžius apie juos, garsiai pa
reiškė noro savo vaikus moky
ti lietuviškai. Organizuojasi ir 
vaidintojų būrelis. 

Gegužės pirmomis dienomis į 
Stony Brook laukiami rašyto-
jai-poetai Brazdžionis, Santva
ras, Kirša, sulietuvėjęs estų po
etas Aleksis Rannit. Į Stony 
Brook turi kvietimą žurnalista 
A. Merkelis ir kiti. Visi žada 
atvykti su šeimomis. Reiškia, 
jų bent dalis čia apsigyvens, 
kursis. 

DIRVA iems arčiausia prie 
širdies. Jie mato joje daugiau 
žinių iš tremtinių ir bendrai 
lietuvių gyvenimo, žada visi ją 
išsirašyti, o tuo tarpu visi skai
to dalindamiesi su tais, kurie 
jau ją yra užsiprenumeravę. v 

Šiuo laiku čia paminėtieji lie
tuviai važinėja (Pr. Lapienės, 
jos pačis vairuojama, mašina) 
ir renka aukas iš toliau gyve
nančių lietuvių ir kitataučių lie
tuvių pinigais ir drabužiais. 
Tam pačiam tikslui planujama 
surengti ir kokią pramogą. 

Koresp. 

APIE VENECUELĄ IŠ VENECUELOS 
Rašo Vyt. Naujenis 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

Kol kas norima sustiprinti 
žemės ūkį, kuris iki šiol tiekė 
tik dalį to, kas reikalinga ketu
rių milijonų gyventojų išmaiti-
nimui, tačiau kartu pastebimas 
ir vietinės pramonės augimas. 

Krašte jau veikia šiek tiek 
tabako, kavos, cukraus, konser
vų ir vyno fabrikų, bravorai bei 
degtinės varyklos, vykdoma ce
mento fabrikų statyba, o be to, 
dar daug kas planuojama staty
ti, tačiau visa tai tik pradžia. 

Visiškai nėra savos metalo 
pramonės, beveik nėra miško 
pramonės, o taip pat beveik nė
ra nei pieninių, nei malūnų. 

Laisvų ir žemės ūkiui tin
kamų plotų panaudojimą apsun
kina kelių stoka, nes nors jų 
jau gana daug pravesta ir ta 
kryptimi nuolat dirbama, tačiau 
visa tai labai sunkiai ir lėtai 
vyksta, nes gi reikia atsiminti, 
kad Venezueloje vienam kva
dratiniam kilometrui ploto vi
dutiniai tenka tik keturi gy
ventojai. 

Už tai miestai auga sparčiai 
ir naujų namų statyba jokiu 
būdu nesuspėja tenkinti gyve
namų patalpų pareikalavimo. 

Sakoma, kad per paskutinius 
dešimts metų kraštas visais at
žvilgiais smarkiai pažengė į 
priekį ir tuo abejoti netenka, 
tačiau taip pat neabeotina, kad 
dar reikės ilgos eilės metų iki 
Venezuela pasieks vidutiniškai 
susitvarkiusios Europos valsty
bės lygį ir kad iki tam laikui 
reikės įtemptai dirbti ne tik 
ten, kur darbas vos yra prasi
dėjęs, bet ir ten, kur dirbti tik 
numatoma pradėti. 

Taip pat svarbu krašto spar
tesniam susitvarkymui ir tai 
liečia pirmiausia pramnės įmo
nių ir kitą specialaus pobūdžio 
statybą, kad venezualiečiai iš
moktų bei priprastų ne tik sta
tybas projektuoti, bet ir jas 
vykdyti patys. 

Šiuo laiku beveik visame kraš
te veikia daugybė įvairaus dy
džio užsienių bendrovių, kurios 
atlieka beveik visus nors kiek 
sudėtingesnius darbus ir, žino
ma, rūpinasi tik tuo, kad dar
bas būtų atliktas kiek galima 
pigiau ir kad už jį paėmus kiek 
galima brangiau. 

Jei anksčiau tokia padėtis bu
vo neišvengiama dėl vietinių 
organizatorių bei specialistų 
stokos, tai dabar bręsta rei
kalas šią sistemą pakeisti, nes 
pagaliau ji perbrangiai Vene-
zuelai kainuoja, o techniniu at
žvilgiu dažnai duoda labai men
kų vaisių. 

Reikia žinoti, kad visos to
kios bendrovės savų specialistų 
arba visai neatsiveža, arba at
siveža labai mažai, o visą darbą 
atlieka vietoje surasto ir už
verbuoto personalo pagalba. 

Tai reiškia, kad techninio 
personalo šis kraštas jau turi, 
jei dar ir nepakankamai, kad 
pradėjus visus krašto ateičiai 
reikalingus darbus vykdyti vien 
savo jėgomis, tai vis tik pakan 
karnai, kad perimti ir toliau 
vesti bent dalį svarbesnių darbo 
sričių, kurios jau veikia, bet už 
kurias visas pelnas atitenka ki
tiems. 

Nėra abejonės, kad Venezu-
elos vyriausybė turi kokių nors 
konkrečių planų ligšiolinei dar
bų sistemai pakeisti, nes negi 
užsienių bendrovių labui pradė
ta skatinti įvairių specialistų 
ir amatininkų imigracija j Ve-
nezuelą. 

Tiesa, dar ir dabar dalis iš 
naujai atvykusių imigrantų pa
tenka dirbti kaip tik į tas už
sienių bendroves ir krašto vy
riausybė jų šiuo atveju nevar
žo, tačiau ji taip elgiasi, grei
čiausiai todėl, jog skaito, kad 
darbo praktika tose bendrovėse 
vėliau bus naudinga tiek naujai 
atvykusiems žmonėms, kiek ir 

ATVYKSTA DAUG 
NAUJU TREMTINIŲ 
Kovo mėn. paskutinis laivas 

išplaukė 27 d. ir iki balandžio 
8 d. nebuvo jokio laivo, nors 
Bremeno emigracinė stovykla 
perpildyta. Balandžio mėn. lai
vas "Mercy" tegalėjo paimti tik 
437 tremtinius, šiame laive pir
mavo lenkai — 336, žydų — 49, 
lietuvių — 46, estų — 39, latvių 
— 30 ir kitų tautybių. 

Laivas "General Haan", iš
plaukęs balandžio 9 d., jau pa
ėmė 887 keleivius, vien tremti
nius, nes buvo karinis, šiuo lai
vu važiavo žydų — 240 (15 lie-
tuvos žydų), lietuvių — 140, 
latvių — 58, estų — 24 ir kitų 
tautybių. Abu laivai plaukia į 
Bostono uostą. 

Trečias laivas 'General Haw-
ze" išplaukė iš Bremeno uosto 
balandžio 14 d. Šis laivas paėmė 
net 936 tremtinius, kur pirmau
ja beveik pabaltiečiai, sudarę 
48%. šiuo laivu važiuoja: len
kų — 263, lietuvių — 213, žydų 
— 201 (jų tarpe 5 iš Lietuvos), 
estų — 124, latvių — 84, rusų 
— 24, be pilietybės — 10, ju
goslavų — 8, vengrų —- 5 ir 
ukrainiečių — 4. 

Balandžio mėn. dar numato
ma: 15 d. laivas "Hersey" su 
535 keleiviais į New Yorką; 18 
d. — "Jumper", 22 d. — "Ge
neral Sturgis", 23 d. — "Black", 
24 d. — "Taylor", 28 d. — 
"Holbrook" ir balandžio 30 d. 
laivas "Etlinge". 

Pereinamosios stovyklos — 
Augsburgo (viena iš geriausių 
ir duodanti daugiausia lietuvių), 
Muencheno, Ludv i g s b u r g o, 
Schveinfurto, Salzburgo, Butz-
bacho ir Ambergo (šioji dėl su
sirgimų laikinai uždar y t a); 
kiekviena kas savaitę duoda į 
emigracinę stovyklą 300 - 500 
emigruojančių. Dėl laivų trūku
mo balandžio mėn. 10.000 nor
ma liks neišpildyta. 

Paminėtina Bremeno emigra
cinė stovykla, kuri yra taip va
dinamoj "lenkų valstybėj", nes 
jie ten šeimininkauja. Lietuviai 
čia tik trys nuolatiniai tarnau
tojai — stovyklos kapelionas 
kun. V. šarka, stovyklos vyr. 
gydytojas dr. VI. Blažys ir re
gistracijos skyriaus viršininkas 
VI. Pūkas, visi vilniečiai. Jie 
turi geriausią vardą ir svetim
taučių tarpe. Savo sąžiningumu 
ir rūpestingumu jie kelia lietu
vių vardą ir gerai gina lietuvių 
reikalus bei garbę. Ypač reto 
pavyzdingumo yra kun. V. šarka 
kuris kiekvienam randa ne tik 
gerą žodį, bet ir patarimą, net ir 
pašalpą, nežiūrint į jokius įsiti
kinimus ar pasaulėžiūrą. Jo ini
ciatyva yra net skaitykla, ku
rioje rasi visus tremtyje einan
čius laikraščius. Tik gaila, kad 
nėra Amerikoje išeinančių lietu
vių laikraščių. 

Minėtu didžiuoju transportu 
atvažiuoja į Clevelandą 19 lie
tuvių. 

J. Zanavykas 
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NAUJAKURIŲ PAGEIDAVIMAI 
Malonus jausmas apima širdį j moję. 

jau vien tik paėmus į rankas! Jau yra pavyzdžių, kad atvy-
Amerikoje leidžiamus lietuviš- !kę tremtiniai, kurie pagal sutar-
kus laikraščius, kuriuos beskai-! tį turėjo darbą, to darbo šiuo 
tant, tarytum veidrodyje, ma- j metu užimti negali, nes kaip tik 
tai Amerikos lietuvių gyvenimą j dabar susidarė nepalankios dar-
ir, rodos, jauti kiekvieno lietu-įbams sąlygos, o kaip bus toliau 
vio širdyje tokį pat troškimą, Į— nežinia. Yra buvę atsitiki-
siekimą, rūpestį ir sielojimąsi, j mų, kad darbą susiradus būna 
kad tik rytojaus diena būtų gie- j kliūtis — nepakankamas anglų 
dresnė, geresnė, ar tai šiam j kalbos mokėjimas, arba, išviso, 
Laisvės Kraštui, ar Bočių že- neturėjimas amerikoniško darbo 

patyrimo. Manau, neapsiriksiu 
pasakęs, kad didelei daliai at 

AŠARINĖS BOMBOS IR TANKAI 
(Atkelta 3-{io pusi ) 

Aikštė paskendo tirštuose ir 
žaliuose dūmuose. Iššokę iš tan
kečių kariai su durtuvais sklai
dė demonstrantus, žmonės me
tėsi į šalis, nes dujos troškino 
ir graužė akis. Stiprus vėjas 

mei, ar savo asmens gerovei. 
Spaudos leidėjams ir redakto

riams laikraštis kas kart da-j vykstančių jų tai ir bus šios 
rosi malonesnis, matant, kada j kliūtys, kurios, kaip "naujaku

riams" sudarys didelio rūpes
čio. Tokioj būklėj esant ir ne
galintiems susikalbėti, patiems 
tremtiniams bus sunku ieškotis 
darbo, ir todėl jie apsunkins 
darbo ir buto garantijų davėjus. 

Kaip tą klausimą lengviau 
spręsti 

Amerikos lietuvių spaudoje 
matome daug skelbimų, kuriuo
se Amerikos lietuviai skelbiasi 
visokiais biznio ar pardavimo 

jis savo turiniu tobulėja, turi 
didelį savo nuolatinių skaityto
jų skaičių ir taip pat skaityto
jų skaičius rodo tendencijos di
dėti, o tas įvyksta tuo metu, ka
da spaudos vadovai giliau įsi
jausdami į žmogaus sielos troš
kimus stengiasi juos tenkinti. 
Tada tarp spaudos vadovų ir 
skaitytojų susidaro tampresnis 
bendradarbiavimas ir to pasė
koj e — abiem pusėm nauda di
desnė; 

Beskaitant velykinį DIRVOS i reikalais, tačiau labai retai ar-
leidinį užtikau naują skyrių, pa-|ba ir visai mažai skelbimų dar-
vadintą vardu "Naujakuriai". bo Pareikalavimui. O kiek daug 
Vadinas, ir čia laikraščio vado
vai, puikiai suprasdami ir at-
jausdami mus tremtinius, pa
skyrė laikraščio dalį, kad ten
kinti mūsų troškimus. 

Štai tame skyriuje straips
niai: "Ką naujakuris mato Ame
rikoje", "Kaip mes kuriamės", 
tai vis tų lietuvių tremtinių 
straipsniai, kuriuose aprašoma 
tai, kas jaučiama ir patiriama 
čia, ar tai būtų gera, ar bloga, 
žiūrint mūsų akimis. 

Kyla noras ir man šiuo kart 
pasidalinti mintimis su Ameri
kos lietuviais ir pabandyti rasti 
tinkamesnį sprendimą, besirū
pinant tais lietuviais tremti
niais, kurie dar turės galimy
bės atvykti Amerikon ir tapti 
"naujakuriais". 

Jeigu tai įtikėtina, ką BAL
Fo pirmininkas kun. dr. Končius 
dalindamasis įgytomis žiniomis 
su Amerikos lietuvių spauda, 
skelbia, kad dabar yra paruoštų 
darbo ir buto garantijų lietu
viams tremtiniams apgyvendin
ti Amerikoje per 6,000 ir tai 
sudarytų apie 18,000 asmenų, 
vadinasi, įvažiuotų dar apie 
16,000 lietuvių. Tai didelis skai
čius. Jaučiu, kad jų atvykimas 
Amerikos lietuviams sudarys 
nemaža rūpesčio darbo proble-

lietuvių turi įvairių pataisų 
dirbtuvėlių, namų dažymams ir 
įrengimams darboviečių, kiek 
daug matome skelbimų kontrak-
torių, pagaliau, kiek daug yra 
"bosų" didesniuose fabrikuose, 
arba verčiasi savistoviais stam
besniais bizniais ir tt., kurie 
bent dalinai šią atvykstančio 
"prieauglio" dalį galėtų laikinai 
priglausti, kol toji lietuviško 
"prieauglio" dalis pasijaus sa
vy stovesnė kalboje ir smulkiau 
apsipažins su šios šalies gyve
nimu. 

Ar nederėtų tad Amerikos 
broliams lietuviams, jau ir taip 
daug padariusiems gero tremti
nių išsilaikymo labui, daugiau 
skelbtis spaudoje kiekviena pa
sitaikiusia proga ieškant sau 
darbininkų iš tremtinių sesių 

dra, Liucija — Yonkers, N.Y. 
Buračas Bronius, Emilija, Ele

na, Genė, Donatas — Balti
more, Md. 

Gerkauskas Petras — Chicago, 
111. 

Dautartas Vlada, Jadvyga •— 
Gardner, Mass. 

Garmus Antanas — Cleveland, 
Ohio. 

Gogely te Janina — Rochester, 
N. Y. 

Gražulis Pranas, Marija — Cle
veland, Ohio. 

Hartvigas Robertas, Elena, Jo
nas, Ona, Leonardas, Alfon
sas — Philadelphia, Pa. 

Kacevičius Jonas — Chicago, 
111. 

Kaliašas Vincas — Warehouse, 
Conn. 

Karalius Jonas — Newark, N.J. 
Karmuza Juozas, Anelė, Juozas, 

Maria, Kazys — Watertown, 
Conn. ' 

Kaucevičiutg Aleksa n d r a — 
Worcester, Mass. 

Kisielienė Pranė — Cleveland 
Heights, Ohio. 

Kiškumas Petras — Auburn, 
Maine. 

Klabis Konstantinas — Brook
lyn, N. Y. 

Klausutis Aleksandrai, Nor-
mandas Syracuse, N. Y. 

Klypas Antanas — Chicago, 111. 
Kriščiūnas, Antanas, Veronika, 

Danutė, Vida — Elizabeth, 
N. J. 

Kybartas Anzelmas, Olga — 
Chicago, 111. 

Martinaitis Petras, Brone, By-
tutas, Nijolė — Chicago, UI. 

Milierius Leonas, Maria, Liuci
ja, Romualdas — New Orle
ans. La. ir brolių tarpo, o* tikėkite, kad 

lietuvis tremtinys, iškentėjęs Mo"kus Jonas - Bridgewater, 
— jyiQ^q 

daug vargo būdamas be tėvy- * 
nes, ir dirbdamas savųjų tarpe, Neimonas Vitoldas 
neliks už tai abejingas gražiai 
ir nuoširdžiai atsidėkti. 

Inž. č. Tamašauskas 

• LIETUVIŠKAS ALBUMAS 
gražūs paveikslai iš Lie
tuvos su paaiškinim a i s 
lietuviškai ir angliškai. 
Kaina $1.00 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie š.m. balandžio 18 d., Pladis Antanas — Brooklyn, N. 

laivu "Mercy" į Bostono uotą 

kraštui, kuris tuos žmones atsi
kvietė. 

Visai atskirą imigrantų ka
tegoriją sudaro žmonės, kurie 
čia vyko kaipo ūkininkai. 

Jiems Venezuelos vyriausybė 
užtikrino žemės gavimą, išlai
kymą iki pirmo jų surinkto der
liaus ir paskolos forma viską, 
kas reikalinga žemės ūkyje įsi
kurti ir dirbti. 

(Bus daugiau) 

S A M'S 
Fruit Store 

Complete line of the Finest 
Fruits in the City 

9201 St. Clair Ave. 

GL 9440 

atvyksta šie lietuviai tremti
niai: 
Arlickas Vladas, Agota, Zenona 

— Maspeth, N.Y. 
Augulis Vaclovas, Tamara, Da

lia — Spring Valley, N.Y. 
Bardauskas Petronele — Water-

bury, Con. 
Biliūnas Vanda — Rayne, La. 
Blekaitis Jonas — Cedar Grove, 

N. J. 
Burba Agota — Albany, N.Y, 
Burokas Vytautas, Romualdas 

— Philadelphia, Pa. 
Bušys Jonas — So Boston, Mass 
Cukuras Antanas — Chicago, 

111. 
Dabrila Pijus, Vincas, Marija, 

Rasutė — Worcester, Mas. 
Dūda Janina — Waterbury, 

Conn. 
Dudėnas Kazys, Joana, Vytau

tas — Cicero, 111. 
Dulieba Juozas — Cleveland, O. 
Dumanski StanisW* — Hew 

Iberia, La. 
Gediminskas Jokūbas — Pit

tsburgh, Pa. 
Grincevičius česlovp» '«*— Bro

oklyn, N.Y. 
Juodikis Alfonsas — Brooklyn, 

N. Y. 
Jorkėnas Juozas; —- Worcester, 

Mass. 
Kancleris Bronius — Hartford, 

Conn. 
Kučinskas Jonas, Julė — Little 

Falls, N. Y. 
Ošlapas Algimantas — Brook

lyn, k:*v 

Pladis Antanas 
Y. 

Tornau Alexandras —Cleveland, 
Ohio. 

Vaičaitis Kostas — Lichtfield, 
Conn. 

Variakojis Jonas, Helena, Jonas 
— Kennebunkport, Maine 

Vebeliūnaitė Vitalija — Brook
lyn, N. Y. 

Wengris Stefan, Stella, Irena 
— Chicago, 111. 

žemaitaitis Edvardas, Adelė —« 
Brooklyn, N. Y. 

Žostautas Vaclovas — Newark, 
N. J. 

Apie š.m. balandžio 19 d., lai
vu "General Haan" į Bostono 
uostą atvyksta šie lietuviai 
tremtiniai: 
Aukštuolis Andriejui, Mečislo

vas, Ona — Omaha, Nebr. 
Balčiūnas, Vaclovas, Malvina, 

Enrikas — Eeast Hartford, 
Conn. 

Banys Karolis, Elena, Algiman
tas, Rimas — Chicago, 111. 

Barius Vladas. Rožė, Eduardas 
— Rhinelander, Wise. 

Bernotas Bronius — Philadel
phia, Pa. 

Bichnevičius Vladislovas, Petro
nele, Jadvyga, Vladislovas, 
Stasys, Vanda, Modesta, Ele
onora — Brooklyn, N. Y. 

Bielsk Pavilas — Gardner, Mass 
Blazas Henrikas, Jurgis — E. 

Ext. Stratford, Conn. 
Bočiūnas Feliksas — Hartford, 

Conn. 
Buividas Stanislovas, Aleksan-

Mass. 
Cleve

land, Ohio. 
Pakštas Balys — Santa Monica, 

Calif. 
Palčiauskas, Kazys, Valerija, 

Rimantas, Vytautas — Nau-
gatuck, Conn. . 

Paškevičius Povilas — Stough-
ton, Mass. 

Patlabaitė StaiS — Chicago, 
111. 

Petrauskas Vytautas — Lock-
port, 111. 

Petrauskas Johan — Lowell, 
Mass. 

Petrauskaitė Jadvyga —Eliza
beth, N. J. 

Petraitis Marijona — Brooklyn, 
N. Y. 

Petraitis Petras — Broklyn, 
N. Y. 

Petraitis Antanina — Broklyn, 
N. Y. 

Pras Vaclovas — Grand Rapids, 
Mich. . 

Radzevičiūtė Stefanija — Cleve
land, Ohio. 

( Perkelta į 7-tą pusi. ) 

greitai dujas išsklaidė ir nauji 
demonstrantai vėl atakavo aikš
tę. Tada policija pavartojo stip
resnio veikimo dujas, daužė ir 
laužė demonstrantų plakatus ir 
draskė nuo krūtinių ženkliukus, 
kuriuos demonstruojantieji bu
vo prisisegę, (ženklelyje buvo 
įrašyta: "Laisvė tautoms, Lai
svė žmonėms") Uolių malšinto
jų adresu pasipylė iš minios ko-
liojimai ir nedraugingi šūkiai. 
Apie 10 demonstrantų buvo su
žeista. Keletas net gana sunkiai 
ir pačių demonstrantų nunešti 
į ligoninę. Kai kurie buvo už
gauti tankais ir paliesti durtu
vais. 

Kai aikštė ir aplinkinės gat
vės paskendo tirštose dujose, 
demonstrantai, genami karinės 
policijos, pamažu išsiskirstė. Vi
sa demonstracija tęsėsi 5 va
landas. 

Demonstracijos išvakarėse 
Koenig aikštėje, kur įvyko pa
maldos ir mitingas, buvo išraši
nėti šūkiai, nukreipti prieš už
sieniečius. Be to, muenchenie-
čiams vokiečiams į laiškų dė
žutes buvo prikaišiota spausdin
tų lapelių, kuriais Muencheno 
gyventojai buvo kviečiami į ma
sinį mitingą prieš "užsienietiš
kus gangsterius". Laike trem
tinių mitingo aikštėje buvo nu-
piauti garsiakalbių kabeliai ir 
tuo trumpam sutrukdyta kal
bos. Visi daviniai rodo, kad šie 
trukdymai buvo padaryti ko-
munistų. Bavarijos komunistų 
partijos pirmininkas H. Ehrlieh 
už šią demonstraciją kaltina 
amerikiečių karinę valdžią. Jis 
pasakė, kad karinė valdžia už 
tai esanti atsakinga, nes, girdi, 
jau penktadienį antibolševiki-
nės organizacijos atsišaukimai 
ir milžiniški plakatai buvo iš
kabinti ant amerikiečių ir britų 
konsulatų namų sienų. Antibol-
ševikiniai atsišaukimai ir pla
katai, girdi, atspausdinti su val
džios pritarimu. Kartu H. Ehr
lieh paireiškė, kad komunistai 
žygiuos prieš tremtinius, jei dar 
kartą panaši demonstracija pa
sikartosianti. 

šiame protesto žygy visų pa
vergtų tautų tremtiniai parodė 
didelį vieningumą ir ryžtumą 
kovoti už tautų laisvę. Demon
stracijos metu platinamuose at
sišaukimuose visos laisvos tau
tos buvo kviečiamos jungtis į 
kovą prieš pasaulio pabaisą — 
bolševizmą. _____ 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arb& 
sugadinti ugnies, kreipkitės f 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap* 
dra'udos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 
' 

Happy Easter and Best Wishes 

ASSOCIATE PLAN CORP. 
Personal Loans to Meet 

UNEXPECTED EMERGENCIES 

#1 UNION BUILDING PRospect 0300 

Mūsų Linkėjimai Lietuviams Draugams 

FAMOUS FURNACE CO. 
Hyman Blaudshild - Pres. 

$420 WOODLAND AVE. UT. 1-5700 
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Skaitytojai padeda DIR

VAI lankyti tremtinius 

( Atkelta iš 2-ro pusi.) 
X, Gary, Ind. t$0 
Sakalas J., Dayton, Ohio 2.0d 
Kavaliauskienė A.# Dayton, 

Ohio 
'Tamošiūnas J., Detroit, 

JVIich. 10.00 
KanČienė Ad., Cleveland, O. 4.00 
Navalinskas A., Lorain,O. 2.00 
Radzevičius A., Amsterdam, 

N. Y. 10® 
Vasil Z., Cleveland, Ohio 10.00 
Rakauskas J., Cleveland, O. 1.00 
Balanda N., Chicago, 111. 2.0$ 
Chaplinas N* Binghampton, 
. N. Y. 1M 
Baltuška K., Amsterdam, 

N Y. 1-00 
ffepikas Urš. Wanamie, Pa. 2.00 
Barauskas Mary, Detroitt, 

Mich. 2.0® 
Buika M., Brooklyn, N.Y. 1.00 
Butch Jurgis, Cleveland, O. 1.40 
Baranauskas F., Clev., O. 2.00 
Wallace K., Cleveland, O. 1.00 
Sebastinas Ona, Newark, 

N. J. IM 
Elsberg Yict.t Naugatuck, 

Conn, 2.00 
Stiniulis J., Mayville,Mich. 5.00 
Kunevičius J., Clev.,Ohio 2.00 
žvirblis, Chicago, 111. 2.00 
Gregeris R., Sandoval, 111 1.00 
Kušlis J., Bethleem, Conn. 1.00 
Žilinskas P., Los Angeles, 

Calif. 2.0© 
Shugzda Mary, N. Britain, 

Conn. 1.00 
Mitchell B., Calville, Wash. 1.00 
Jervis Barney, Factoryville 1.00 
Miliauskas, Baltimore, Md. 1.00 
Stankevich, Wellsbugh, 

W. Va. 1.00 
Vaitkevičius Ad., Chicago, 

111. 1.00 
Kupstys D., Elizabeth, N.J. 2.00 
Glinski Jos., Chicago, 111. 5.00 
Kupris Mary, Akron, Ohio 1.00 
Salasevičius J., Clevel., O. 1.00 
Šimonis Jonas, Santa Barba

ra, Calif. 1.00 
Kalėda D., Pittsburg^. Pa. 2.00 
Rouika, Columbus, Ohio 5.00 
Smilgienė A., Norwood, 

Mass. 2.00 
Gilius B., Venezuela 1.00 
Beleckas Vyt., Geneva,N.Y. 7.00 
Y — Pennsylvania 10.00 
Baltrukoniene, Clevel., O. 2.00 
Blauzdis J., McKees Rock, 

Ohio 1.00 
Narvydas Pr., Brookl., N.Y. 2.00 
Pūkas Fr., Philadelph., Pa. 1.00 
Yčaitė Hypatije, Washington, 

D. C. 2.00 
Petriką V., Mar., Cal., 2.00 
Kazakevičienė Marg., Muske-

gan, Mich. 1.00 
Savukynas J., Newbury, 1.00 
Noreika J., Medina, O. 1.00 
Kalibat Fr., Newark, N.J. 1.00 
White Thomas, Brooklyn, 

N. Y. 8.00 
Russel Mike,: Canbr. Springs, 

Pa. 1.00 

Visiems rėmėjams nuošir
džiai dėkojame savo vardu ir 
drauge vardu ty, kurie šios pa
ramos dėka gauna DIRVĄ. 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namu langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADES? 
šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 ' 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimag 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 
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Į Its NEW! ai SETTER! 
1  i . / T T T  A  š  

mode possible by 1 

' NEW • EXCLUSIVE • AUTOMATIC 

©SMJUUML 
a system that permits intense cold in the Super Freezer, and, at the same 
time, steady, safe cold in the normal Food Compartment. No "seasonal 
control" dials to turn—nothing to adjust, regardless of outside tempera
tures, humidity or climate. Completely all-weather automatic! 

COLDER COLD freezes foods—keeps them safely 
. ^ COLDER COLD freezes ice cubes faster 

^ COLDER COLD keeps ice cream firm 

and, at the same time, 
. "jc gives steady, safe cold for normal food-keeping 

it gives moist cold to keep vegetables crisp and fresh 

New Giant Super Freezer 
Freezes and stores safely 35 pounds 
of food and ice cubes. Double-door 
protection: insulated Super Freezer 
door seals in COLDER COLD—* 
speeds freezing. Ice trays hold 56 
easy-to-remove ice cubes. 

Get these other great new features! 
Meat Keeper holds 18 pounds 

of fresh meat—deep enough for 
roast. 

Two Humidrawers keep 
bushel of vegetables crisp and fresh. 

Humidrawers slide easily and 
quietly . . . may be "stacked". 

A 9-cubic foot refrigerator-
freezer in floor space formerly given 
to 7-foot model. 

All shelves heavy-duty, triple-
jlated, chrome finish. 

Hermetically-sealed Economizer 
Mechanism lubricated for life. 

Ttetv 

Completely new refrigerator design. Hori
zontal styling blends with modern kitchen 
decorative scheme. 

y°u cAN b 

ITS 

1()USc 

Other models from 7 to 11 cubic feet 
— priced as low as $000.00 

Act Now! Stop in and see these great, new Westinghouse Refrigerators today—at 

The VICTIM! Furniture & l|i|ilin Company 
mJjk* t-it* 

FOR COMPLETE HOME FURNISHINGS 
» 

15% Down Payment take 21 Months to pay 

Convenient Budget Plant 

10412 Superior Ave.,  Cleveland CE. 3610. (Free parking in rear of stoit) 

4 

'A . * *, v.% f ,*Xl, ' 4 i 



M » y A « 

Clevelando Naujienos 
P. J. ŽIURIAI, AVON LAKE, 

taip pat dar nespėjo visai su
tvarkyti dabartinių savo svečįų 
reikalų. Mat, bandė veterenari-
os gydytojui Kregždei gauti ir
gi jo specialybės darbą. Tokio 
darbo yra, veterenarjjos (gy
vulių) gydytojų reikia, bet... 
ne piliečių negalima į tą darbą 
priimti. Tokiu būdu darbo vie
ta lieka tuščia, jai žmogaus ieš
ko, o žmogus, kuris yra ir tam 
darbui tinka, turi sau ieškoti 
visai kito darbo ... 

Gegužės mėnesį Žiftriai lau
kia naujų svečių — trijų ar ke
turių šeimų, išviso 22 asmenų 
(!), kuriems jau paruošė kam
barius ir savo namuose ir net 
pas kaimynus išnuomojo... 

IŠVAŽIUOJA Į ANGLIJĄ 

Adelė Kvederienė, kuri su sa
vo vyru Jonu Kvederu ant 
Truck Rd. laiko Erie Cafė. ba
landžio 27 dieną "Queen Eliza
beth" laivu išvyksta i Angliją 
aplankyti savo brolių ir seserų, 
kuriu nėra mačiusi apie 20 me
tų. Ten žada praleisti apie tris 
mėnesius laiko. Paėmė iš DIR
VOS ir Anglijos lietuvių drau
gijos adresą, nes nori ten ir 
daugiau lietuvių susitikti. 

MOTERŲ MEDŽIOTOJAI? 
Mums praneša, kad viena ne

senai atvykusi į Clevelandą jau
na lietuvaitė gavo nuo kaž ko
kios moters iš Chicagos laišką 
su pasiūlymu darbo raštinėje, 
kur nereikia net ir anglu kalbos 
mokėti. Toji atsakė, kad ji jau 
gavusi darbo čia. Tada gavo 
laišką jau nuo kaž kokio vyro, 
kuris vis tiek kviečia atvažiuo
ti ir sakosi, daug metų nematęs j ggjes ir užuojautą, 
lietuvaičių, norįs pats atvažiuo-

VELYKŲ DOVANA 

Gražus Velykų rytas. Aš kar
tu su savo šeimininku Vincu De
besiu ir jo žmona grįžome iš 
bažnyčios. Visų nuotaika šven
tiška. Susėdom prie Velykinio 
stalo ir, padėkoję Aukščiausiam 
už suteiktas jo malones, ruošė
mės atsigavėti. Bet, kaž kodėl 
nei vienas iš mūsų trijų nedrį-
some pradėti valgyti. Kaip 
šmėkla prieš akis stojosi dabar
tinė žiaūri būklė mylimojoj tė
viškėj. Koks gi Velykų stalas 
mūsų gimtinių trobose. O koks 
jis partizanų apkasuose... 

Staiga V. Debesis pakėlė gal
vą ir tarė: "Reikia nors mažą 
dalelę nuo šio stalo paaukoti 
Tėvynės reikalams" ir išėmęs 
3 dolerius padėjo ant stalo. Ta 
proga ir aš paskyriau dalelę sa
vo mylimai Tėvynei ir padėjau 
ant stalo 10 dolerių, šią Velyki
nę dovaną mudu su Debesiu nu-
siuntėm į Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Alekas Banys 

P A D Ė K A  

Š.m. kovo 8 d. mirė mano my
limas vyras ir mūsų tėvas An
tanas PIELIK. 

Dėkui gedulingai pamaldas 
atlaikiusiems kun. klebonui Vil-
kutaičiui, kun. Ivinauskui ir 
kun. dr. širvaičiui. 

Dėkui grabnešia rti's Bara
nauskui. Janušiui, Vikniui, Sam
sonui, Matusevičiui ir Stočkui. 

Dėkui Jacubauskienės laido
tuvių Namams už gražų patar
navimą. 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
( Atkelta iš 5-to pusi.) 

Radeckas Liudas, Ieva —.Fair-
view, N. J. 

Raštikis Henrikas Ona Ge
neva, N. Y. 

Remeika, Pranas, (jįa, Algi
mantas,). vGraizir$ Kearny 
N. j. r-

Sakalauskaitė Kazimiera, Van
da — Manchester, N. H. 

šemeta Aleksas, Ramutis, Skir
mantė, Gediminas, Anelė — 
Leviston, Maine 

Senkus Stasys, Adel%'Bytau
tas — Brooklyn, N. Y. 

Sereičikas Feliksas, Elenora, 
Feliksas — Hardwick, Mass. 

šilgalis Julius, Rimantas, Euge
nijus — Baltimore, Md. 

Skaisgirytė Ona — Brooklyn, 
.N. Y. V / ' , - /  

Šlepetys. PraniŠ, Juozas — Eli
zabeth, N. J. 

šulaitis Juozas, Aldona, Dalija 
— Cicero, 111. 

S vilas Petras — Grand Rapids, 
Mich. 

Tėvainis Eduardas — Plants-
ville, Conn. 

Meizrimienė Ona , — Chicago, 
111. \ 

Miknevičius Jute, Algimantas, 
Vytautas, Nijolė — Newark, 
N. J. . * 

Misiūnas JonasN. Scranton, 
N. J. ' % . 

Narbutas Antanas, Ona, Augius 
— Cicero, 111. 

Nelsas Adolfas, Marija — Bro
oklyn, N. Y. , • 

Norkūnas Stasys, Malvina, Ri-
mutis, Elena — Lowell, Mass. 

Oertel Jan, Ludwika, Jan, Jo-
zef, Marin — Brooklyn, N.Y. 

Pacevičius Ipolitas -^Detroit, 
Mich. v 

Pakalniškis Mečislovas — Eli
zabeth, N. J. 

Paliliūnas Zigmas — Chicago, 
111. 

Paukštelis Jnas, Aldona, Aldo
na, Algirdas, Vytautas, Biru
tė — Yonkers, N* Y. 

Pečkys Vladislovas, ^Faustina, 
Irena, Laimutė, Algirdas, Ge
novaitė — Union, N. J. ' 

Petkevičiūtė Ursula — Mt. Pro-
Vaidilauskas Antanas, Ona, Au-j vidence, Pa. 

tanas — Chistopher, 111. Petrauskas Antahas, Adelė, Ju 
Vaidada Agota, Viktorija -

Cleveland, Ohio. 
Vilkauskas Juozas 

town, Conn. 
Vodopalis Jurgis -

Ohio. 

Water-

Cleveland, 

li j a, Viktoras — Elizabeth, 
N. J. 

Petrulis Jonas —» Rock-
ford, N. Dakota. 

Pšybilskis Jonas, Ursute -— Cle
veland, Ohio. 

Vodopalienė Sofija — Cleve- Pulkaunikas Bronius, Ona, Lai-
land, Ohio. mutė, Danguole — So. Bos-

Žemaitis Vincas, Bronius, Algir- ^on> Mass. 
das, Kęstutis — Elizabeth, Račiūnas Pranas, Stefanija, Ro-
N. J. 

Žygas Kęstutis, Ona, Kęstutis-
Paul, Rūta — Cleveland,-O. 

Apie š.m. balandžio 23 dieną, 
širdingai dėkojame visiems laiVu "General Howze" į Bos 

1 . T n vm n «ln rl giminėms ir prieteliams už da
lyvavimą laidotuvėse ir mišiose 
už aukas mišioms, už gražias į 

toną atvyksta šie lietuviai trem
tiniai : * ! 

ti pasiimti, o paskui... "jei 
sutiksim, tai ant visados būsi 
mano". Klausia kiek metų, ar 
laisva ... , 

Kai toji mergina atsakė, Vad 
čia turi ir darbą ir turi kur gy
venti, tai po to vėl gavo laišką 
nuo moteriškės, kuri bara: "ne
turi apsiėjimo, tu jį užgavai, 
jis aukšto mokslo vyras, inte
ligentas, aukštai keliesi, bet^ že
mai nutūpsi" ir tt. 

Merginos artimieji dabar gai
lisi, kad nedavė progos tam vy
riškiui atvažiuoti, būtų pamatę, 
"kas tai per paukštis". 

feiaip ar taip, reiškinys gana 
keistas. Merginoms reikėtų bū
ti atsargiomis su tokiais pasiū
lymais. 

HIPPODROME 

žmona Monika Pielik, duktė M. 
Tobasko ir sūnus Antanas Pielik 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D41Ą MATULAITI 
O -nit) 

7829 Euclid Avenue 

Tennesee. Jis sveria 240 svarų, 
o Kowalski — 265 ... 

Vakaras prasidės Dr. Ed. 
Meske imtynėmis su "Laukiniu 
Biliu" Zim-Zim. 

Bilietai parduo&ami pas Rich-
man Brothers, 736 Eučlid Ave., 

.MAin 0978, kiekvieną antradie-

mualdas, DanutB — Bell Ro
se, La. 

Radziukynas Pranas, Marija, 
Marija -r Waterbnry, Conn. 

Radzivanas Bronislavas, Apo-
lionija, Vytautas -M-* Brook
lyn, n. y. ' n į-

Bakūnas, Kasys, Broftlf Ramu
tis — Baltimore, Md. 

Ambrozaitis Juozas, Elena, Ri- Raudys Adomas, Eugenija, Ett-
mantas — Cambridge, Mase. geni ja, Rimantas —i Linden, 

Bacanskas Jonas, Aleksandra, N. J. 
Jonas, Edmundas, Rimas, Ma- Rudėnas Vilius» Petrė — Glea-, 
rija — Brooklyn, N.Y. j son, Wise. I, 

Barševskis Jonas, Sofiją — No.. Šileris Friedrichas, El?b|ęta, ĄJ-
Hollywood, Calif.'"Į fredas — Brockton, ivlass. 

Bildat George, Ieva, Andrius,' Simonaitis Matas, Irena, Lai-
Maria, Ane-Alma, Lida — mutė, Romualdas, Regina, Al-
Farmington, Mich. fonsas — Nashville, Tenn. 

Budrionis Vytautas, Alfonsą — Simonelis Jurgis, Antanina, Liu-
Maspeth, N. Y. das — Woodhaven, N. Y. 

Burokas Stasys — Davenport, 
lova. 

Cesas Mikalojus, Gerda, Jūratė, 
Romualdas - ęęcįiminas — 
Oakville, Conn. 

čiurlys Kazimieras — New 
Brunswick, N. J. 

Fabijonavičius Juozas, Stas<5, 
Romualdas, Vanda 
go, 111. 

Rich-

Pitts-

jimas — $1.20. Durys atdaros 
7:00, pirmos imtynės praside
da 8:30. 

Nuo balandžio 27 d. rodys _ 
tebai įdomią komediją "Mr. Bel- vuotos viefcs $2.49 ir $1.80, je-

„ _ ~ ,, • ii'vnnr. ®1 OA TlllVVC SlTrl O IVlS 
vedere Goes To College apie 
savamokslį "genijų", kuriam 
prireikė mokyklos diplomo ir 
kuris dėl to turėjo įstoti į mo
kyklą. Komedijoje rodoma, kaip 
jam ten sekėsi... Nors tema 
panaši į žinomą komediją "Sit
ting Pretty", bet tai yra visai 
naujai pagaminta filmą, kur iš 
anos pasiliko tik Belvedere vai
das. Belvedere vaidina Clifton 
Webb. Be to, dalyvauja Tom 
Drake, Alan Young, Jessie Roy
ce Landis, Kathleen Hughes, 
Taylor Holmes, Alvin Greer-
man, Paul Harvey, Barry Kelly 
ir Bob Patten. 

Yiį ir. trečiadienį, taip pat Cen- Gedvilas Magdalena Linden, 
tral Armory, PRospect 4121, N. J. 
nuo vidudienio ligi 5:00 kasdien Gliaudelis Jonas, Jonė -— Bro-
išskyrus- penktadienius. Rezer- oklyn, N. Y. 

Ignatavičius Jonas, Monika — 
Elizabeth, N. J." 

Jakimas Natalija — Pittsburgh, 
Pa. . ' ' 

Jaksonas Irena r-~ Newark, N.J. 
Jangys ^Vytautas — Jamaica 

Plain, Mas. 
Jankauskas Ildefonsas, Marija, 

Aliodija — Watertown, Mass. 
Jankauskas Vincas, Ona, Irena 

—- Philadelphia, Pa. 
Kalnietis Jonas, Jadvyga, Algir

das — Baltimore, Md. 

CENTRAL ARMORY 
Evans, nepatenkintas trimis 

sprendimais paskutiniuose su
sitikimuose su didžiuoju indio-
nu Don Eagle, šaukia jį galu
tinėms imtynėms ateinantį an
tradienį, balandžio 26. 

Clevelandietis Fred Bazic m 
no, kad jo partneris paskutini* 
se porinėse imtynėse buvo per 
lėtas. Po ilgesnio ieškojimo, jam 
į porą parinktas Whitey Whist-
W. Jie stos Prieš K^ro1 Krau" 
ser ir Tug Carlson. ' ^ 

"Didžiajam lenkui" ICowals 

A R E N A 
Arenoje nuo balandžio 26 dienos 
iki gegužės 1 dienos imtinai bus 
galima matyti 1949 m. VAN
DENS PARADĄ, kuriam vado
vauju pasaulyje garsus nardy
mo klounas Stubbv Kruger. 

Dalyvauja plaukimo žvaigždė, 
1948 metų olimpinių žaidimij 
Lndone dviguba nardymo pir
menybių laimėtoja Vicki Dra-
ves ir visa eilė kitų olimpijado-
se pasižymėjusių plaukikų. Pro
grama sudaryta iš įvairiausių 
plaukiojimo, nardymo ir kito
kiu numerių. Bus ir scenoje 

Skersy s Juozas, Irena 
mond, Pa. 

Skemundris Jonas 
burgh, Pa. * 

Skladaitis Emilija, Elena — 
— Waterburry, Conn. 

Snarskis Bronius, Regina, Vai
dotas — Cleveland, Ohio. 

Čhica- Stadalninkas Vytautas, Leoka
dija, Ina — Stamford, Conn. 

Stankovičius Justinas — Gre
ene, Maine, 

Stukas Antanas — Baraga, 
Mich. 

šukelis Donatas, Stefanija, Dan
guolė — Brooklyn, N. Y. 

Šukauskas^Antanas, Bronė, Zig-
tnantas, Rimgaudas, Marija— 
Elizabeth, N. J. 

Sventickas Edmundas — Det
roit, Michv 

Tamulinis Pranas — Cincinnati, 
Ohio. 

Užemeckas Bronius, Emilija, 
Dalia — Rochester, N. Y. 

Vaidelys Jonas — New Britain, 
Conn. 

Brock-

PAJIEŠKOJIMAI 
Jietkomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti j: 

CONSULATE GENERAL 
L I T H U A N I A  s į n  

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

Veseliunas, Feliksas, iš Kivilif fcį 
Akmenės vl. ( 

Vešėtas, Gasparaa, il Kolainių 
Panevežio ap. 

Wetkus - Mačiulytė, Zuzana, ir Ma
čiulis, Juozas, iš Miškinių k., Rau
dondvario vai. 

Vifranauskaitė-Dambrauskien®, Adele, 
iš Kunigiškių k., Bartininkų y 
Vilkaviškio ap. 

Viiiušienė, našlė Petro, iš Pečiulių 
k., Višakio Rudos par., Suvalki
jos ir jes aštuoni vaikai. 

Vilkas, Domininkas, II Telšių ap., 
Kalnėnų k. * į 

Vilkas. Kazys, iš" Bapdoniškių k., 
Žaslių vl., Trakų ap. 

Vinkelienė - Katcvinkelienė - Jure
vičiūtė, Ona, iš Alvito par.. Vil
kaviškio ap., ir jos vaikai Jonas, 
Kazimieras, Ona ir Vincas. 

Vipartas, Zigmantas, iš Juodeikių 
k., Žagarės vl. 

Visackaitė - Kybartaitė, Adele ir 
Fele, iš Nevaronių k., Gelvonių v., 
Ukmergės ap. 

Yitartaitė - Burcikiene, Elzbieta, iš 
Rimšiškių vienkm., Papilio vl., 
Biržų ap. 

Vitkus, Oliesius ir Pranas ir Vit
kutės, Barbora ir Marijona, nuo 
Panevežio. • 

Volodkevičius, Kostas, atvyker ii 
Vokietijos 1948 metų kovo mėnesy. 

Vosylius, Gustavas, iš Jurgbudžių 
k., Lukšiu vl., Šakių ap. 

Voverienė, Barbora, ir jos s'nūs Bro
nislovas ir Ignacas, iš Rekečių k., 
Viekšnių vl., Mažeikių an. 

Voveris, Antanas, Jonas, Kazys ir 
Stasys, iš Rekečių k., Viekšnių 
vl., Mažeikių ap. 

Zablackas, iš Biržų ap., Papilio vl., 
gal iš žiobų k. 

Zajankauskas. Juozas, iš Šilsuodžio 
k., Vilkaviškio ap. 

Zabliofskis, Ona, iš Kaimelio k., Ki
dulių vl.,- šakiu ap., anksčiau gyv. 
Philadelphia, Pa., arba jos vaikai. 

Zakutauskis, Feliksas, ii Stonų k., 
Raseinių ap. 

Zaloga, Antanas," baigęs Kauno Jė
zuitų gim., jo seserys Bronė ir 
kitos bei motina Zalogienė-Šimai-
tytė, iš Ramoškiu k., Skaistgirio. 

Žalytė (Saulytė), Vincenta. 

Žalys, iš Starkonių k., Viešintų vl.,' Žilinskjįenė, iš Pakuonio. 
Panevežio ap. . ; j Žolpis, Pranciška*1, ii StCftudvilg§ 

Zamataitė - Kontautienė, &va, iii Tauragės ap . 
Šiaulių ap., ir vyras Kontautas,' Zorskaitė - Macienė, Oną, ii Mari-
Kazimieras. • • ' * > j jampoles. \ 

Zavackas (Zav&dgfras), "A., gyvenasi Zudginas, Maisiėjus, s. Joselio, iš 
Cambridge, Mass. • Raseinių. 

Zavista (Zavistanavičius), gyv. Kaz- Žukas, Pranas, iš Gervenų k., Seiri-
lų Rūdoje, Biblijos ir "Sargybos! jų vl., Alytaus ap. 
Bokšto" (Watch Tower) Platin
tojas. »• 

Žebelys, Jonas, iš žoliški^ km. Žy
gaičių tl., Tauragės ap. 

Žebrys, Step., ir žebrytė, Mania, ii 
Starkonių k., Vi«šintų vl., Pane-; 
vėžio ap. ' 

želvys (želviai^, ii Reketės k., Sa
lantų vl., Kretingos ap. j 

žemaitaitis, Jonas. Į 
Žemgulis, J., iš Šilalės. j 
žibo, Antano, gyv. Scranton, Pa., 

pažįstamieji prašomi atsiliepti. į 
Žibutienė - Laukmanytė, Emilija, jos J 

vyras Žibutis, Domininkas, ir jų: 
sūnus Žibutis, Jonas, iš Narbučių 
k., Kruopių vl., Šiaulių ap. > 

BEFORE 
YOU BORROW 

T<ŲtŲU>H0M£ 
; .  t G E T  O U R  
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

SAYO ADRESĄ, 
rašydami DIRVAI, parašykite, 
labai aiškiai pačiame laiške. 

DėU neaiškumo ar klaidos 
Jūsų parašytame adrese Jums 
siunčiami laikraščiai ar kny
gos grįžta atgal ir neturime 
kaip Jums apie tai pranešti. 

STILIUM DAUG METŲ PRYŠAKY . . . PUIKUS 

MONCRIEF'S NAUJIŠILDYM0 

PEČIAI '49 METAMS GAS-OIL-COAL 

THE* HENRY FUR*JA£€ CO., MEDINĄ, O: 

Pilnai padengta apdrauda 
IMIHIMIUIMIHIMlII* 

UTah 1-4515 

WM. DESBS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko I 

7526 Star Avenue ° * Cleveland 3, Ohio 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
S 

(šalia Dirvos Redakcijos) 
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mut. 

Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai 

automatic Tik nustatykit termostatą ant jūsų automatiško 
;rasinio vandens šildytuvo. Turėsit vandenį šilti}, 
kokio norėsit ... kada norėsit... ir visada auto
matiškai. 

/£>, 

Kazlauskas Antanas, Aleksan- Valacauskas Izidorius 
dra, Elena, Ona, Sofija, Stasė, ~ ton, Mass. 
Jonas, Vytautas, Gediminas Vanagas Liudas 

\ —Florence, S. C. v Mich. 
Kirlys Povilas, Julija, Aldona— 

Exeter, Pa. 
Kniukšta ' Antanas, Stasė — 

Chicago, 111. 
Krakauskaite Jadvyga — Galla-

Marquette, 

underfired 
„, 

il# ^ 
šildymas yra tiesiai po vandeniu. Tai greičiausias 
ir ekonomiškiausias būdas vandeniui sušildyti. Dė
ka iš apačios kūrenimo pasiniai šildytuvai ilgai 
laikosi, nes vanduo yra šildomas vienodai. 

įdomus akrobatinis bale t a s. I tin> Penn-
Plaukiojimo numeriams įrengia
mas puikus baseinas, kuris 
užims apie du trečdalius Are
nos grindų. 

RKO KEITH'S 105th 
* 

Nuo balandžio 23 iki 23 d. rodo 
"Down to the Sea in Ships su 
Richard Widmark, Lionel Bar-; jy[asiuii# Jadvyga,^ Adelė — Bo-

• _ _ V-. O A 11/1 I _ _ • ^ 

Krasauskas Ildefonsas, Elena, 
Elena — Hartford, Cnn. 

Kriaunevičius Marija, E. — 
Cleveland, Ohio 

Levickaitė Ona — Cleveland, O. 
Liutkevičius Antanas, Jadvyga 
' — Wilson, Conn. 
Mackevičius Stasys, Bronė, Mil

da, Birute — 'Portsmouth, N. 
H 

jklui vargais negalais rastas Belinda» ir "Treasure of Sierra 
priešiniftkas Herbie Freeman iš 

rymore ir nuo balandžio 24 ikj^ chester, N. Y. 
balandžio 26 d. rodo "Johnny Matulevičius Vincas, , Juozefa, 

Vytautas, Gediminas 
veland* Ohio. 

Cle-

Vitkauska's Vytautas,w Anelė, 
Vytautas — Cleveland, Ohio 

Vizbaras Jonas — Brooklyn, 
N. Y. • 

Zaramkus Emilija — St. Louis, 
Mo. V 

Žilinskas JCazimieras, Marija, 
Irena — Cleveland, Ohio. 

Zujus Motiejus, Teofilė, Laimu
tė, Raimondas — Kearny, N. 
J. 

Žukas Stefanija — Brooklyn, 
N. Y. 

Žukas Zosė — Baltimore, Md. 
Zlioba Vladislav — Brooklyn, 

N. -Y. 
Milass Benediktas, Marija, Ma

rija, Stanislavs, Mikolis, Ka-
zimiers, Janis, Birutė, Jadvy
ga, Teresė, Jozef — Salisbu-
ry» N. Carolina. 

insulated 
CHOOS 

Stora izoliacija laiko vandeni šiltį. Izoliuoti Ra
siniai šildytuvai sutaupo šilumą. Ištikrųjų, vien 
sutaupymai pateisina jūsų investavimą. Į modernų 
gasinį vandens šildytuvą. 

UTOMATIC 

Jj^NDERFIRED 

ULATED 

CAS WATER HEATERS 
- At Terms for Every Budget 

g^EAST OHIO GAS 
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CLEVELANDO IR APYLINKĖS ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicett 4486—Atdara vakarais 

VLIKo VYKD. TARYBOS PIR
MININKAS V. SIDZIKAUS

KAS LANKYSIS CLEVELAN-
DE GEGUŽĖS 1 d. 

Cleveland© lietuvių visuome
nė V. Sidzikausko kalbos išgir
sti kviečiama gegužės 1 d. atsi
lankyti j šv. Jurgio parapijos 
salę. Prakalbos prasidės 4:30 
vai. p.p. 

« Prie prakalbų bus ir koncer
tinė dalis, kurią paruošti yra 
pakviesta Tremtinių Draugija. 
Po prakalbų ir koncerto^ įvyks 
šokiai. 

Bilietai į tą parengimą po 50 
centų. Jų galima gauti pas įvai
rių organizacijų atstovus, taip 
pat ,ir DIRVOJE. 

Jau ko ne visas kolonijas ger
biamieji svečiai aplankė, paga
liau susilaukia vieno iš tų sve
čių ir Clevelandas. Ilgai laukę, 
gausiai apsilankysime tame pa
simatyme! Apsirūpinkime bilie
tais iš anksto! 

GEGUŽĖS 6 — TREMTINIŲ 
DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS 

Penktadienį, gegužės 6, ma
žojoje Lietuvių Salėje numato
mas nepaprastas Tremti n i ų 
Draugijos susirinkimas, skirtas 
MOTINOS DIENAI paminėti. 
Bus atitinkama paskaita ir 
trumpa meninė programa. 

15 METŲ SUKAKTUVĖMS 
PAMINĖTI 

LIETUVIŲ MOTERŲ ATJAU
TOS KLUCAS 

rengia 
Card Party 

gegulės 1 dieną 4 vai. po pietų 
Lietuvių Apatinėje Salėje 

Prie kiekvieno stalelio bus tei
kiamos dovanos. Po kortų lo 

Šimo bus šokiai 

SVARBUS PASITARIMAS 
APIE DIRVOS VAKARĄ 

Kas perskaitė pirmanje pus
lapyje pranešimus apie įvairius 
pasikeitimus Tautinės srovės 
seimo dienos reikalu, turėjo pa
stebėti, kad nuo DIRVOS ren
giamo gegužės 15 dieną vakaro 
jau buvo atsisakyta. , 

Bet paskutiniai pasikeitimai 
seimo reikale vėl paliko gegužės 
15 dieną laisvą. Nors pasiren
gimai seimui ir labai nepalan
kus dalykas DIRVOS vakarui 
—juk buvo numatyta, kad vaka
ras įvyks už dviejų savaičių po 
seimo — tačiau šitaip dalykams 
esant, ryžtamasi tesėti vienu 
metu du darbus, tai yra: reng
tis seimui ir tuo pačiu meti# su
rengti vakara. 

Tremtiniu Dr-jos Valdyba pri
tarė DIRVOS vakaro rengėju 
kvietimui, kuriuo buvo kviesta 
Tremtinių Draugijos Meno Sek
cija talkininkauti to vakaro pro-
eramos parengime ir naujai iš
rinktoji sekcijos programų ren
gimo komisija apsiėmė tam dar
bui vadovauti. 

Šiandien, penktadienį, 8 vai. 
vak. DIRVOS vakaro rengimo 
komitetas kviečiamas j pasitari
me tuo reikalu DIRVOS re
dakcijoje. 

GEGUŽĖS 8 — AUŠROS VAR
TŲ DRAUGIJOS MOTINOS 

DIENOS MINĖJIMAS 

šl SEKMADIENĮ 

balandžio 24 d. Moterų Sąjun
gos 36-ta kuopa prie Naujosios 
parapijos rengia linksmą pa va
rna komedija "Nenorėjai duo-
sarinę programą. Bus vaidina-
nos, graužk plytą", dainuos C. 
L. K. Dainos choras, vadovau
jamas K. štaupo. Arnast* Šamas 
ir Jurgis Kaielis dainuos duetą, 
pianu skambins Julijona Leiziū-
tė. Pirmą sykį mūsų estradoje 
pasirodys šokikas D. Jerukas. 

Po programos bus šokiai. Pro
gramos pradžia 6:00 vai. vak. 
Vakaro pelnas skiriamas Nau
jos bažnyčios altoriui įrengti. 

KAIP PADĖTI NAUJAI AT
VYKUSIEMS 

Visi tautiečiai, senai Čia gy
venantieji ir naujai atvykusie
ji ir jau suspėję daugiau susi
pažinti su, aplinkybėmis, yra 
kviečiami: . % 

1. Nuolatos teirautis, kur ga
li būti koks nors darbas, kurį 
galėtų gauti naujai atvykusieji; 

2. Nuolatos teirautis, kur ga
lima gauti butų bei kambarių, 
jei ne nuolatos, tai bent laiki
nai apsigyventi, ne per brangių; 
3. Nuolatos teirautis, kas turi 
nereikalingų lovų, pečių, stalų, 
kėdžių ar kitų baldų bei namų 
reikmenų ir galėtų jais nauja
kurius sušelpti. 

Tremtinių Draugijos susirin-

Lithuanian 
6820 SUPERIOR JLVM. CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdlcott 4486 

. - The 5th Anniversary 
Impressions of a DP 

_ . . v_ v kimas pageidavo, kad visos tos 
Sekmadienį, gegužės 8 d. sv. | gjnjos būtų pranešamos telefo

nu ar raštu DIRVOS redakci
jai, 6820 Superior Ave.,' Tel. EN 
4486. Tos žinios bus perduotos 
tiems, kuriems darbai, butai ar 
daikt&i reikalingi. 

Jurgio parapijos salėje Aušros 
Vartų Draugija rengia MOTI
NOS DIENOS minėjimą. Pro
gramoje yra rengiamas vaidi
nimas, taip pat dalyvaus Trem
tinių Draugijos moterų kvarte
tas. 

DAINA BE GALO 
ši komedija bus vaidinama 

Naujosios Parapijos Salėje, 
18022 Neff Rd. 

Sekmadieni, Gegužės 1 d. 
Vaidinimą rengia 

Moterų Labdarybės Draugija 
Vakaro pradžia 5:00 vai. p.p. 

šokių pradžia 7:00 vai. vak. 
Bilietų kaina — 50 centų. 

LIETUVIŲ SALĖ 

išnuomojama 
koncertams, šokiams, vestu
vėms ir kitokiems parengi
mams. Iš anksto kreipkitės pas 
A. Šimkūną, Lietuvių Klube, 
6835 Superior Ave. 
\ —t 
Lankykitės savo Klube! 

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo penktadienio vakarais 
gausite skaniu bulviniu bly
nų, šviežios žuvies, prie to 
visokių išsigėrimų. . Klubo 
nariai prašomi dažniau prisi
minti apie savo Klubą. 

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

REIKALINGAS BUTAS 

iš 3 - 4 kambarių 
bevaikei šeimai 

Prašoma praešti DIRVOS 
redakcijai—arba telefonu 

ON. 1290 

GEGUŽĖS 29 — BALFo VA
KARAS 

Visi trys Clevelende veikią 
BALFo skyriai nutarė bendrai 
surengti vieną vakarą BALFo 
naudai. Jis įvyks gegužės 29 d., 
šv. Jurgio parapijos salėje. 
Tremtinių Draugija pakviesta 
parengti tam vakarui programą 
ir valdyba jau yra paraginusi 
meno sekciją rengtis. 

TREMTINIŲ DRAUGIJOS ME
NO SEKCIJOS SUSIRINKIMAS 

Pereitą sekmadienį įvyko Tr. 
D-jos Meno Sekcijos susirinki
mas, kuriame dalyvavo ir be
veik visi valdybos nariai. 

Turint prieš akis didelį kiekį 
parengimų gegužės mėnesį, ku
riems visiems Tremtinių D-ja 
kviečiama paruošti programą, 
ar bent jos 'dalį, susirinkimas 
apsvarstė, kaip tai reikės at
likti. 

Organizuoti reikiamas pajė
gas tų programų parengimui, 
išrinkta speciali komisija, l^uri 
iki gegužės mėn. pabaigos, kon
takte su valdyba, vadovaus sek
cijos darbams. Į komisiją išrin
kti P. Nasvytis, A. Puškoriūtė 
ir Januškis. 

Visi naujai atvykstantieji į 
Clevelandą tremtiniai kviečia
mi nedelsiant susisiekti su ta 
komisija, ar su valdybos nariu 
meno reikalams Gaižučiu, ir ne
nuslėpti savo gabumų vaidinti, 
dainuoti, deklamuoti, tautinius 
šokius šokti, muzikos instru
mentus valdyti ir tt. Visos pajė
gos yra labai reikalingos. Jei 
naujai atvykusieji nori, kad vie
tos visuomenė padėtų jiems įsi
kurti, tai reikia, kad ir jie iš 
savo pusės padėtų vietos visuo
menei įvykdyti užsimotą visuo
meniškų darbų programą. Su 
minėtais asmenimis susisiekti 
gali patarpininkauti ir DIRVOS 
redakcija. 

VIETINIAI 
SKELBIMAI 

2-me ir 7-tame puslap. 

YRA ATSITIKIMŲ, 

kad žmonės, neturėdami kur dė
ti vartotų daiktų, atidavė juos 
į Salvation Army be jokio at-
lvginimo, o iš ten naujakuriai 
tuos daiktu gave turi ne visiš
kai pigiai užmokėti. 

Salvation Army geras daik-

EARLY in the spring of 1944, 
the future for many Europeans 
seemed to be very unclear. Millions 
of people were anxious to guess 
what would happen in the next 
months. I lived in Vilnius, capital 
of Lithuania. We suffered much 
from the German*, but w« feared 
even worse. 

Everyone was convinced that the 
Germans had lost the war. This 
was all right. But what would be 
the political situation after' the ar
mistice? The peoples of Eastern 
Europe were frightened at the very 
thought of a new occupation by 
another more cruel and selfish enemy. 
Some dreamers suggested: the Rus
sians will hardly be allowed to go 
outside their boundaries of 1938; 
otherwise all the sacrifices, offered* 
in defeating tyranny and oppression, 
would be made quite futile. Many 
thought that the Atlantic Charter 
was of more wbrth than a scrap 
of paper. This belief was indeed a 
mistake, because we did not under
stand the mentality of the Western 
Allies, who were beguiled by a de
c e p t i v e  p r o p a g a n d a .  S o m e  y e a r s  
were necessary for the western peo
ples and their statesmen to under
stand the simple wisdom which was 
clear for every herdsman in East
ern Europe' five years ago. 

All the illusions were entirely dis
persed by the Agreement of Yalta. 
I remember very well this fatal day. 
I heard the first announcement from 
the German radio. I and many of 
the others thought, merely a bit 
of German propaganda to discourage 
about half of the European people. 
I waited restlessly for the evening 
to listen to BBC news from Lon
don. It was very strongly forbidden 
by Germans to listen to foreign 
radios, but everybody listened se
cretly to BBC and Voice of Ameri
ca. • (Some were surprised and sent 
to concentration camps for offense 
against this law.) And what was 
my disappointment as I learned that 
the Agreement of Yalta was not 
German propaganda, but a real tra
gedy. With what right were mil-

Canada, or Venezuela. But many 
more thousands are dying every day 
in the mines of the Artie region, in 
the woods of Siberia, in the desert 
of Kazachstan, and in the deep cel
lars of the jails under terrible tor
tures. Others are resisting in a 
hopeless battle on the roads and in 
the woods of the country. About 
25,000 patriots died with the guns 
in their arms. Countless families 
were murdered in the farms and vil
lages, and some hundred of thou
sands deported. Not only in my 
country is the situation so sad. The 
old and valuable nations will be 
victims of genocide. All this is the 
results of the tragedy of Yalta, 
civilization in half of Europe is al
so stopped, or turned back for cen
turies. Many millions of the most 
capable men must die, and for some 

This day remains the most exciting 
in my life. 

For the United States this fatal 
failure cost many billions of dollars, 
and will cost much more. We must 
remember the Lend-lease help, gran
ted longer than necessary; further — 
UNRRA, IRO, ERY, China-help, the 
North Atlantic Pact, -tremendous ex
penses for national defense with a 
radar fence, etc. Even in time of 
peace, a certain number of Ameri
can fliers must die from accidents 
in connection with the airlift to Ber
lin. All this is but no more than a 
drop in comparison with that which 
is awaiting the world in the near 
future. Not all the Americans of to
day are conscious of the tragedy of 
Yalta; one day* I am sure, they will 
be convinced by a terrible realisM. 

J. V. Džiugas. 

DEDICATED TO OUR UNKNOWN SOLDIER 

tas, bet jeigu mes dabar turim) lions of the best European men con-
tiek tautiečiu, kuriems reikia 
padėti įsikurti, tai kam reikia 
tarpininko, kada mums nerei
kalingus daiktus galime atiduo
ti tiesiai tiems, kuriems jų la
bai reikia ir kurie bus už tai 
labai dėkingi. 

Kutkai, gyveną 3625 E 112 
St., paskaitė DDTRVOJE pas
taba šituo reikalu, pirmieji pra
nešė redakcijai, kad jie galėtų 
perleisti lovą su spyruoklėmis 
ir matracu, o taip pat ir kilimą. 
Apie tai ,buvo pranešta tiems, 
kuriems tie dalykai kaip tik 
reikalingi. 

Sekite visi Kutkų pavyzdžiu! 

PAS MUDRAUSKUS 

1538 E 174 St., gyve prieš po
rą savaičių atvykę Stungiai. 
Stungys yra medicinos gydy-

demned to a terrible death, and 
many nations were sold for entire 
extermination It was clear for ev
erybody: if Poland is faithlessly 
abandoned, the fate of the Baltic 
States is quite clear — we were 
sold like cattle to a butcher. No
body in our country, after Teheran, 
held the sick President Roosevelt 
for a great statesman in foreign 
affairs, but many did not under
stand how it was possible to get 
C h u r c h i l l ' s  s i g n a t u r e  u n d e r  t h i s  
shameless treachery to civilization. 

The red wave comes nearer and 
nearer to the Lithuanian border. An 
awful panic broke oat among all 
classes of the population. In those 
hopeless days a common man told 
me, "Everybody is walking as if 
poisoned, and none is clever enough 
to know what must be done." The 
unsuccessful revolt against Hitler 
took the last hope away. A mira
cle was impossible. Finally a slo
gan was started like on a sinking 

tojas, stungienė — dantų gy-|ship, "Save yourself <tyho can!" 

The Lithuanian American Veter
ans have been striving for the past 
year to complete a Memorial Tablet 
which would conform to the regula
tions of the War Department, and 
the artistic standards of a National 
scope. After untiring effort, a suit
able plaque has been selected, and is 
in process of completion. 

The War Department has granted 
permission to dedicate the Memorial 
Plaque at the Tomb of the Unkown 
Soldier in Arlington National Ceme
tery, Virginia. Thereafter, the pla
que will remain in the Trophjr Room 
in the Ampitheatre at Fort Meyer, 
Virginia. 

Feeling that the Unkown Soldier 
might be Lithuanian, we found that 
no Lithuanian action had been taken. 
Other nationalities had made presen
tations and bestowed honors. We 
are now preparing Lithuanian recog
nition and honors. 

Owr solemn dedication, m the name 

of the Lithuanians of the United 
States, will be held in the early Fall 
at the Tomb of the Unkown Sol
dier. 

Commander. Alfonse Andrews has 
appointed the following committee to 
handle all arrangements: 

General Chairman: 
Anthohy V. Washkewich. 

Assistant Chairman: 
Alfonse Andrews; and Mrs. Ka-

rin Washkewich, the President of 
the Ladies Auxiliary; and Jack S. 
Stukas. 

Professional Group Chairman: 
Joseph Lewis. 

Business Men's Group Chairman: 
Peter Mitchell. 

Society Group Chairman: 
Walter Kranowski. 

Individauals' Chairman: 
Edward Thompson. 

Committee at Large ChaittlMfi: 
John Arloff. 

The Memorial Plaque Dedication 
Committee will be in touch with the 
leading Lithuanians of each com
munity. The committee is preparing 
letters of information for each lo
cality. A local chairman in each 
community will be selected, and his 
duties will consist of arranging for 
a local committee to work with him 
in advertising and making the ar
rangements for the final dedication 
date, which will occur in early Fall, 
and everyone will be asked to par
ticipate at Arlington National Cem
etery, Virgina. 

All the veteran groups of the 
United States, and all patriotic and 
social societies will be invited to at
tend. Impressive and solemn cere
monies will be held. 

Inasmuch as the entire dedication 
will be held in the name of the Lith
uanians of the United States, and 
the plaque will be placed perma
nently in the Trophy Room in the 
Ampitheathre at Fort Myer, Va. our 
committee urges everyone to realize 
that we are fulfilling a moral duty 
which should have received atten
tion many years ago. Other na
tionalities have fulfilled their moral 
duty, and we feel that by our action 
the Lithuanians of the United States 
will receive recognition far their 
efforts. 

Our committee urges every Lith
uanian in the United States to par
ticipate in this national dedication. 
Names and addresses of volunteer 
workers and leaders can be sent to 
Anthony V. Washkewich, 61 Napo
leon St., Newark, N. J. 

Our Committee feels that all the 
Lithuanians of the United States 
will feel deeply gratified at the re
cognitions which will be given Lith
uanian for our efforts. This oppor
tunity for our efforts at the Tomb 
of the Unknown Soldier can hap
pen only once in a life time, and 
this is our chance to promote the 
good of Lithuania, and to honor the 
Unkown Hero in the Tomb of the 
Unkown Soldier. After all . . .he 
may have been a Lithuanian, or of 
Lithuanian parentage. > 

In humble reverence for tike UK-
KNOWN SOLDIER who is "Known 
but to God", we humbly dedicate this 
token of sincere individual Uld ff 
tional recognition. "" 

dytoja. Deja, savo specialybė 
je gauti darbo sunku. Stungie
nė au pradėjo dirbti vienoje 
siuvykloje. Stungys dar veda 
pasikalbėjimus su viena ligo
nine. Jei nepasiseks, teks irgi 
kito darbo ieškoti. Tačiau Mu-
drauskas sakosi laimingas susi
laukęs svečių ir dėl pirmutinių 
sunkenybių nei pats nenusime
na, nei svečiams neleidžia nu
siminti. 

Toliau skaitykite 7 pus. 

HELP 
CRIPPLED 
CHILDREN 

Many thousands of people left their 
homes and all property, and an exo
dus to the West began. For every 
price, despite all of the difficulties, 
and so far as possible away from 
the Red pest. Better death under 
ruins of destroyed German towns, 
better hunger and air raids, better 
the risk to be drowned in the Bal
tic Sea, better the fate of a home
less and penniless refugee then the 
"Red Freedom". All remebered very 
well the red rule,in 1940-41. In one 
year the flourishing life of the Bal
tic States was seriously damaged: the 
economy collapsed, the cutural life 
was entirely paralized, about 200-
000 of the best men were murdered 
or deported for a slow but sure de
cline in the camps of slave labor-
#rs. No wonder if in the summer 
Of 1944, about 150,000 Baits be
gan the life of refugees under con
stant persecution by red agents and 
lure to "go t home", this means "to 
the gallows". 

As for my part, after four years 
of adventurous life, constant suf
fering from uncertainty, hunger and 
cold, I reached finally the U. S., 
*nd feel that I am saved. Thou
sands of countrymen of mine and 
other Baits are going to Australia, 

veterans 
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R£V£R£l NTL Y OeDtCXTED TO OUR UNKAJOW/V MSAO. MWAXK MĖvtJtKser. 
Above is the bronze tablet to be placed on 
Memorial honoring the Unknown Soldier 

The Memorial Tablet is made of ing from the Baltic to the Black Sea. 
Bronze. Bronze represents the most 
permanent metal known to mankind. 

The name "Lithuanian American" 
is significant because our parents 
came from Lithuania, and we have 
become a part of the United States 
of America. We have toiled, fought, 
and given our blood and our lives 
and our loved ones to the United 
States, and we are ever willing and 
eager to continue serving her faith
fully and loyally. 

The Central insignia of Vytautas 
the Great was derived from his coat 
of arms. It brings forth our spirit 
of continuing the great name which 
he made ųi Lithuanian history. Un
der the role of Vytautas the Great, 
Lithuania was the largest power in 

Vytautas is considered the greatest 
statesman Eastern Europe has ever 
provided. 

The upper left and right hand cor
ners portray the Gates of Gediminas. 
The historic Gates of Gediminas in
dicate the tremendous influence King 
Gediminas exercised on Lithuanian 
life. He unified the Lithuanian prin
cipalities into one nation in the 13th 
Century. He -was the first ruler, 
and is oftened referred to as: The 
George Washington of Lithuania. 

The lower left and right hand cor
ners are devoted to the Horseman, 
or the White Knight, Vytis. It is 
used in times of strife and. in the 
times of peace. Vytis is the ab
breviation for Vytautas, and car-

Europe with her boundaries stretch-
ries the national significance of 
fighting for God and the protec
tion of the Country's Sovereignty. 

From years immemorial, these re
presentations have been cherished 
and upheld by our ancestors. We 
continue today to uphold the great 
ideals which were associated lyith 
these symbols. 

We have embodied them In on? 
reverence and in our thoughts to 
honor the UNKNOWN HERO. Ho 
may have been a Lithuanian. We 
haves pledged our lives and our al
legiance that with the Grace of 
God, our UNKNOWN HERO shall 
not have died in vain, and that 
one day all nations shall live is 
Eternal Peace. 


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

