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VISUOMENĖJE 

Min. St. Lozoraičio 
apsilankymas 

Ministeris St. Lozoraitis iš 
La Guardia aerodromo j New 
Yorko miestą atvyko New Yor
ko majoro jam atsiųstu automo
biliu ir lydimas New Yorko poli
cijos garbės sargybos. Apsigy
veno Plaza viešbuty* 

Jo viešėjimo laikui asmens 
sekretoriumi prie jo komandi
ruotas Lietuvos Generalinio 
Konsulato attache Anicetas Si
mutis. 

* * 

Antradieni New Yorke gen. 
konsulas J. Budrys min. Lozo-

. ffeičiui pagerbti surengė priėmi-
!»ą. Dalyvavo Lietuvai draugin
gų valstybių konsulai ir visa 

<eilė visuomenės atstovų. Tarp 
apsilankiusiųjų minimi prel. J. 
Balkūnas, kun. dr. J.B. Končius, 
Pr. Lapienė, dr. J. Pajaujis, J.B. 
Laučka, AMERIKOS redakto
rius dr. šerkšnas. Dalyvavo taip 

•$Nat ir keli didžiųjų New Yorko 
dienraščių redakcijų nariai. 

# # 
Trečiadienį min. St. Lozorai

tis turėjo audiencija pas kardi
nolą Spellmaną, kuris svečią la-

, bai maloniai priėmė. .Kardino-
*%si primine, kad jis Lietuvoje 
.^.yra buvęs, gerai prisimena ir 
teisingai taria Kauno vardą, 
kur jis lankęsis. Taip pat minė
jo, kad jis daugeli lietuvių pa
žįsta ir labai aukštai vertina 
Jų veiklumą, padedant savo tau
tiečiams. Drauge pareiškė savo 
tikėjimą, kad Lietuva, kaip ir 
kitos pavergtos tautos, atgaus 
tavo laisvę. Tai pabrėžęs, kardi
nolas pakvietė svečius (min. 
Lozoraitį lydėjo Dailės Parodos 
tvarkytojas A. A. Olis ir paro
dos komitetib sekretorius B. T. 

.Dirmeikis) J koplyčią drauge 
su juo pasimelsti už Lietuvą. 

Po to kardinolas pakvietė 
svečius f sodą, kur kalbėjosi 
įvairiais lietuvių reikalus liečian
čiais klausimais. Audiencija už
truko 40 minučių. -

* • 
Ketvirtadienio Vakare min. 

Lozoraitis atidarė Lietuvių Dai
lės Parodą New Yorke. Platesnis 
iškilmių aprašymas bus kitame 
DIRVOS numeryje. ' 

Lietuvių dailininkų ir visų 
lietuvių kultūros vertintojų ilgą 
fsiką nešiotoji svajonė pagaliau 
fvyko. Didelis darbas atliktas, 
liet dar daug reikia ir atlikti, 
ypač, kad šios parodos vaidmuo 
nepasibaigtų vien tik New Yor
ke. Nuo visuomenės paramos 
labai daug pareina, kad ši paro
da. galėtų pereiti per visą Ame
riką ir sudaryti dar daug gra
žių progų parodyti plačiajai 
Amerikos visuomenei, kas tai 
yra Lietuva ir kodėl ji ne ma-
Hau verta laisvės, kaip ir kitos 
civilizuotos tautos. 

# « 

Numatoma, kad po parodos 
jitidarymo min. St. Lozoraitis 
turės dar keletą svarbių pasi-
lįatymų New Yorke. Po to, grei
čiausiai pirmadienį, vyks į Wa-
Įgįiingtoną, kur pirmoj eilėj turi 
Apsvarstyti daug klausimų su 
iliinisteriu P. žatdeikiu. 

Tolimesne min. Lozoraičio vie
šėjimo programa paaiškės tik 
kitą savaitę. Bet jau dabar tik-
ifei galima pasakyti, kad jis lan
kysis Chicagoje. • 

Afrikos ir Azijos tautoms suteikiamo nepriklausomybe, o iš civilizuotų valstybių kuriama ver. 

gų imperija. Tai absurdas, kuris turi būti pašalintas. Jį pašalinus ir Lietuva atgas laisvę' 
Aš labai džiaugiuosi galėjęs 

atvykti į Jungtines Amerikos 
Valstybes — didžiųjų idėjų ir 
pajėgumo kraštą. 

Atskridau iš Europos kviečia
mas tautiečių, kurie pasirūpino 
surengti lietuvių meno parodą 
ir kurie suteikė man garbės tą 
parodą atidaryti spalių m. 20 d. 
New Yorke. 

Pirmą kartą atvykdam a s 
Amerikon nenorėčiau skubėti 
grįžti atgal neaplankęs nors ke
leto Amerikos lietuvių kolonijų 
ir reikšmingesnių vietovių. 

Būdamas Amerikoj turėsiu 
pasitarimų su Lietuvos Minis-
teriu Washingtone ir su lietuvių 
visuomenės atstovais. Amerikos 
lietuvių teikiama moralinė ir 
materialinė parama turi didelės 
reikšmės Lietuvos vadavimo by
lai. 

Man malonu susitikti čia 
Amerikos žurnalistus ir šia pro
ga padėkoti Jungtinių Valstybių 
spaudai už jos palankumą Lie
tuvai. Lietuviu tauta yra labai 
reikalinga civilizuotojo pasau
lio pagalbos. Sovietu okupacija 
Lietuvoje išsilaiko tiktai tero
ru. Ji yra panaikinusi bet kifria 
laisvę ir elementarines žmogaus 
teises. Ypač ryškiai tas teises 
^a^eidžia ir vnač navoiinfni oa-
liečia mūsų tautą žmonių depor
tavimas, kuriam dar nesimato 
calo. nes mūsu tautos atstovu 
skundai ir protestai vis dar 
lieka balsu tyrlaukiuose. 

Aš negaliu paslėpti skaudaus 
nusistebėjimo, kad UN vis dar 
nepradeda jai prieinamais bū
dais bent tyrinėti tarptautinius 
nusikaltimus, nukreiptus prieš 

Ministerio St. Lozoraičio, Lietuvos Diplomatinių Misijų Šefo pareiški
mas spaudos atstovams, pereitą pirmadieni, spalių 17 d., jam atvykus Į 

New Yorką, La Guardia aerodromą. 

sikalbėjimą su ALT vadovau
jančiais asmenimis, pareiškė: 

— Lietuvos byla yra visų ge
ros valios lietuvių reikalas. Ir 
tą reikalą turime ginti bendro
mis jėgomis, suderinta valia ir 
glaudžia kolaboracija. O tam 
tikslui reikia kalbėtis, aiškintis, 
susiprasti. 

— Kokiomis formomis reiškia
si Tamstos bendradarbiavimas 
su VLIKu? 

— Kiekviena pozityvi jėga 
Lietuvos bylai ginti yra svei
kintina. Mano, kaip Lietuvos 
diplomatijos šefo, uždavinys yra 

būti ten, kur reikalinga diplo
matinė pagalba Lietuvai, šia 
prasme mano bendradarbiavi
mas su VLIKu tegali duoti tik 
naudos mūsų, bendram reikalui. 

Amerikos spaudos korespon
dentai ypatingai domėjosi St. 
Lozoraičio nuomone dėl galimo 
karo, dėl Jugoslavijos, dėl Lie
tuvos rezistencijos ir, apskritai, 
dėl pavergtų tautų ateities. 

— Aš manau, kad pasaulis 
gali surasti taikingo gyvenimo 

I būdus ir be karo. Mano nuomo
ne, nuolatinė Sovietų agresija 
ir įvairūs tos paslėptos ir atvi

ros agresijos padariniai turėtų 
sukelti tiek tvirtą antisovieti-
nį spaudimą, jog galėtų pasi
kartoti Azerbaidžiano istorija. 
Juk Sovietai jį buvo užėmę, o 
paskui paliko. Aš nežinau, ko
kios priemonės buvo panaudotos 
tam sovietų atsitraukimui. Bet 
faktas rodo, kad šalia karo, kaip 
ultima ratio, dar yra ir kitų ga
limybių tautų išlaisvinimui. 

— Esu linkęs manyti, kad 
Sovietų santykiai su Jugoslavi
ja nebūtinai baigsis atviru karu. 
Sovietų agresiniai metodai yra 
tokie sudėtingi, jog jiems ne
sunku surasti apgaulės ir klas-

Visuotinis Amerikos Lietuviu Kongresas 
KADA? 

1949 m. lapkričio 4,5,6 d. <1 

KUR? 
Hotel New Yorker, 8th Ave. 

ir 34th St., New York* N. Y. 

KODĖL? 
Amerikos lietuvių vardu pa

reikšti nusistatymą visais už
sienių ir vidaus politikos bei 
g y v y b i n i a i s  l i e t u v i ų  t a u  t o s  
klausymais; užprotestuoti prieš 
Lietuvos gyventojų, kultūros, ti
kėjimo, kalbos, pagrindin i ų 
žmogaus teisių ir laisvo vals
tybingumo naikinimą; pareika-lietuviu tautos ir kitų tautų lais- , ,. . v, . . - • , . * , * * lauti griežtų ir skubių žygių 

vę bei gyvybę. 
Lietuvos nepriklausomybės at-

iš Atlanto čarterį pasirašiusių 
valstybių, kad tesėtų savo žodį 

ątatymo klausimas yra sunkus, -r aįsįaįyįų maskolių palaužtą 
bet jis nėra izoliuotas. Jis pri
klauso prie tų probiemų komp
lekso, kurias sukėlė ir dar su
kels pasauliui komunistinio me
lo, kolektyvinės priespaudos ir 
progresyvinės agresijos politika, 
gresianti pačios civilizacijos atei
čiai. 

Lietuvos padėtis yra pasekmė 
tragiško paradokso, kurio au
komis yra daug milijonų žmo
nių. Būtent, to paradokso, kad 
tuo pat laiku, kai kolonialinės 
imperijos Afrikoj ir Azijoj su
interesuotųjų tautų susitarimu 
užleidžia savo vietą nepriklau
somoms valstybėms, didelėj Eu
ropos daly smurtu sugriaunama 
visos eilės civilizuotų valstybių 
nepriklausomybė, kad ant tų 
griūvėsiu galėtų plėstis totali
tarinė, tai yra, vergų imperija. 

Tokia padėtis, priešinga nor
maliai sąžinei, sveikam protui 
ir realiems interesams, turės pa
kitėti. Pašalinus šią absurdinę 
padėtj, ir Lietuva atgaus laisvę. 

Meisteris Stasys Lozoraitis, 
paklaustas lietuvių spaudos ats
tovui ar jis numato turėti pa-
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Lietuvos ir kitų tautų suvereni
tetą; sustiprinti mūsų pačių ve
damą Lietuvos vadavimo akci
ją; apsaugoti mūsų tautinę 
kultūrą ir jos lobynus, bei su
kelti veikiai reikalingų lėšų at
sargą. 

KAS ŠAUKIA? 
Amerikos Lietuvį Taryba, 

kuri apjungia visų keturių ide
ologinių srovių centrus ir abudu 
didžiuoju fraternaliu ordinus 
A.L.R.K. Federaciją, A.L. Tau
tinę Sandarą, A. L. Socialde
mokratų Sąjungą, A. L. Tautinę 
Sąjungą, Susivienijimą Lietu
vių Amerikoje ir Susivienijimą 
Lietuvių R. K. Amerikoje. 
KAS GALI DALYVAUTI? 

Visų lietuviškų organizacijų 
ir įstaigų atstovai., 

KOKIOS YRA ATSTOVAVIMO 
TAISYKLĖS? 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyriai — vietinės Tarybos bei 
Draugijų Sąryšiai — ir stam
bių organizacijų centrai siunčia 
po 4 atstovus; Susivienijimų 

kuopos, klubai, unijų lokalai, 
draugijos ir kitos organizacijos 
— po 1 atstovą nuo 50 narių 
ar jų didesnės dalies; parapijos, 
kongregacijos, mokyklos, laik
raščių redakcijos ir kitos įstai
gos — po 1 atstovą. 

KAS DARYTINA Iš ANKSTO? 

1) Išrinktųjų atstovų manda
tų nuorašai tuojau siųstini ALT 
Sekretoriatui, 1739 S. Halsted 
Street, Chicago 8, 111. Sekreta-
riatas sąrašus pristatys kon
greso Rengimo Komitetui, kuris 
pagamins ženkliukus su atstovų 
pavardėmis. 

2) Su kvietimais pasiųstos 
hotelio rezervacijos kortelės 
grąžintinos arba hoteliui arba, 
įdėjus į voką su kitais raštais, 
Rengimo Komitetui: Lithuanian 
Amerisan Congress Committtee, 
3012 Wool worth Building, New 
York 7, N. Y. 

3) Dalyvavimui pramogose 
rengėjai siūlo atstovams pada
ryti kombinuotą registraciją: 
dalyvavimas visose pramogose 
$10.- asmeniui. Ypatingai tenka 
susirūpinti tiems, kurie nori da
lyvauti bankiete, kadangi rezer
vuotų vietų tėra 642. Rengimo 
Komitetas Kongreso delegatams 
rezervavo 550 vietų. 

Spalių 31 d. rezervacijos bus 
baigtos ir daugiau bilietų bus 
siūloma vietiniams lietuviams. 
Todėl patartina rezervacijas iš 
anksto padaryti. Galima užsi
sakyti stalus su 10 arba 12 
vietų. Pinigai turi būti siunčia
mi su užsisakymu: $6.- asme
niui. Rašykite Rengimo Komite
to aukščiau nurodytu adresu. 

, 4) Rezoliucijų projektai ir 
sumanymai siųstini šiuo adresu: 
Lithuanian American Informa
tion Center, 233 Broadway, New 
York 7, N. Y. 

5) Čekiais ir pašto perlado-
r *., 

mis aukos turėtų būti išmoka
mos Lithuanian American Coun
cil, Inc., vardu. 

KOKIOS BUS IšKILMeS? 

Bus atidarymo ir uždarymo 
iškilmės. 

Sekmadienį, lapkričio 6 d-
4 vai. popiet šv. Patriko Ka
tedroje, 5th Avenue ir 50 St., 
New York, bus Malda už Lie
tuvą. 

KOKIOS BUS PRAMOGOS? 
Penktadienį, lapkričio 4 d., 

nuo 8 vai. vakare posėdžių sa
lėje bus priėmimas - susipažini
mas. Kaina $1.- asmeniui-

Penktadienį, lapkričio 4 d., 
nuo 8 vai. vakare posėdžių sa
lėje bus šokiai. Kaina $1.25. 

šeštadieni, lapkričio 5 d., 
nuo 7 vai. vakare posėdžių salėje 
bus didysis bankietas. Kaina 
$6.-

Sekmadienį, lapkričio 6 d., 
nuo 7:30 vai. vakare posėdžių 
salėje bus muzikos ir literatū
ros vakaras. Kaina $2.-

Programoje dalyvaus garsio
ji Metropolitan Operos žvaigždė 
Ona Katkauskaitė (Anna Kas-
kas) ir kylanti Lietuvos Operos 
žvaigždė Stasys Baranauskas. 
Dalyvaus Apreiškimo Parapijos 
choras iš Brooklyno, N. Y., va 
dovaujamas muziko Povilo Sako. 

Literatūrinę dalį išpildys po
etas Bernardas Brazdžionis, ra
šytojas Stasys Santvaras, felje
tonistas Antanas Gustaitis ir 
aktorius Henrikas Kačinskas. 

KOKIA BUS DARBOTVARKĖ? 

Darbotvarkę su referentų ir 
kalbėtojų pavardėmis paskelbs 
ALT Sekretariatas. Kiek žino
ma, bus 4 referentai lietuvių 
kalba ir keli kalbėtojai anglų 
kalba. , r 

tos. Penktoji kolona, vadinamų 
"reakcijos jėgų" naikinimas, o 
pagaliau ir užmaskuota vidaus 
revoliucija — visa tai Sovie
tams yra labai gerai žinomi ke
liai, kuriais jie ėjo ir eis visur. 

— Su Lietuvos rezistencija aš 
jokių ryšių neturiu. Aš esu dip
lomatas ir veikiu diplomatinė-, 
mis priemonėmis. Jūs klausiate, 
ar Lietuvių Tauta jaučiasi ne
laiminga ir nepatenkinta po so
vietų jungu? Atsakymui tar
nauja milijonai bėglių iš So
vietų Sąjungos okupuotų kraštų 
ir virš 100,000 iš Lietuvos. 

— Ar Tamsta turi vilties, kad 
Lietuva bus išlaisvinta ir kaip? 

'— Aš turiu ne viltį, o tikė
jimą, kad Lietuvai laisvė su
grįš ir kad ji galės vėl kūrybin
gai dalyvauti civilizuoto pasau
lio bendruomenėje. Sovietų ag
resija ją pažeidė, ir tik tcs- agre
sijos pašalinimas tegalės su
grąžinti Lietuvai pilną pasiti
kėjimą visuotinės ir teisingos 
taikos idealų kilnumu. Priemo
nės Lietuvai išlaisvinti, manau, 
bus tos pačios, kaip ir kitų pa
vargtų tautų išlaisvinimo. 

Ministerį Lozoraitį aerodro
me pasitiko Lietuvos Ministeris 
P. žadeikis, gen. konsulas Bud
rys, Lietuvių Dailės Parodos 
Tvarkytojas ,adv. A. Olis, kon
sulato tarnautojai ir būrys lie
tuvių. Iš aerodromo iki viešbu
čio The Plaza jį lydėjo miesto 
policijos garbės tarnyba. 

ŠEŠIOS DIENOS 
pasaulio politikoje 

SPALIŲ 14. 

Stalinas pareiškė, kad Rytų 
Vokietijos valstybės įsteigimas 
yra naujas posūkis Europos is-
storijoje. 

• 

Jules Moch, vienas iš Prancū
zijos socialistų vadų, gavo par
lamente reikalingą balsų daugu
mą bandyti sudaryti vyriausybę. 

SPALIŲ 15. 
Kinijos vyriausybė apleido 

Kantoną ir išsikėlė į Chuhkingą, 
o komunistai rengiasi iškilmin
gai įžygiuoti į Kantoną. 

Čekoslovakijos "parlamentas" 
priėmė įstatymą, kuriuo visos 
bažnyčios padaromos priklauso
mos nuo valdžios administra
vimo ir finansų reikaluose. 

SPALIŲ 16. 
Vengrijoje pakorė buvftsį ko

munistų vadą ir užsienių reika
lų ministerį Laszlo Ra j k ir ke
lis kitus. Juos komunistinis teis
mas nuteisė mirti už išdavimą, 
susidedant su Tito. 

Vakarų Vokietijos vyriausy
bė kreipiasi į Sąjungininkus, kad 

(Perkelta i 5-tą pusi.) 

ŠIOJE SALYJE 
VIENUOLIKOS KOMUNISTŲ 
vadų byla, užtrukusi New Yor
ko teisme 7 mėnesius, pagaliau 
pasibaigė. Teismas visus kalti
namuosius pripažino kaltus, kad 
rengėsi ir ragino jėga nuversti 
šio krašto valdžią, šiandien, spa
lių 21 dieną, teisėjas paskelbs, 
kokia bausmė jiems bus paskir
ta. Gali būti iki ii metų kalė
jimo. 

Teisėjas, bylai pasibaigus, nu
baudė nuo 1 iki 6 mėnesių ka
lėjimo ir šešis kaltinamųjų ad
vokatus už teismo tvarkos įsta
tymų laužymą bylos metu. 

• 
ALGER HISS byla atnaujinta. 
Jis buvo kaltinamas, kad, būda
mas aukštoje Valstybės Depar
tamento tarnyboje, perdavinėjo 
rusų šnipų agentams slaptus do
kumentus. ^Teismo sprendėjai 
tada negalėjo priimti jokia 
sprendimo, nes 8 balsavo už tai, 
kad kaltas, o 4 — kad ne. Spreri* 
dimas turi būti priimtas visais 
balsais. Dabar byla bus spren
džiama iš naujo. Hiss norėjo, 
kad jo byla dabar būtų spren
džiama ne New Yorke, ir kad 
ji būtų bent dviems mėnesiams 
atidėta. Abu jo reikalavimai 
atmesti. 

PLIENO STREIKAS tebesitę
sia ir tuo tarpu nieko neįvykfe 
kas priartintų jo pabaigą. Skai
čiuojama, kad, jeigu streikas 
užtruks iki lapkričio mėnesio 
pradžios, tai dėl jo neteks darbie 
apie 2 milijonai darbininkų, net 
kitoms dirbtuvvėms stinga plie
no. O jeigu streikas užtruktų 
iki gruodžio pradžios, tai dar
bo netektų apie 5 milijonus dar
bininkų. Taip dar streikuoja 
daug angliakasių, neskaitant 
visos eilės kitų mažesnių strej-
kų. Greičiausiai tuojau prasidės 
streikai aliuminijaus dirbtuvl-
se, gresia streikai ir elektros 
bei radijo reikmenų dirbtuvėse. 

Federalinis Tarpininkautojas 
Ching vakar, ketvirtadienį, tu
rėjo New Yorke matytis su plie
no pramonininkų atstovais ir 
dar kartą bandyti rasti būdą 
streikui baigti. Jei ir jam ne
pavyks, bandys tarpininkauti 
pats prezidentas. 

Jeigu geruoju nesisektų su
taikyti, tai prezidentas gali, 
nors ir nenoromis, pavartoti 
Taft-Hartley įstatymo numaty
tas priemones streikui sus tab* 
dyti. 

TREMTINIŲ IMIGRACIJOS įs
tatymo pakeitimas jau beviltiš
kai palaidotas šioje sesijoje. Tas 
klausimas galės būti vėl iškel
tas tik po naujų metų. Pakeiti* 
mas tremtinių imigracijai būti} 
buvęs tuo naudingas, kad ja
me buvo numatyta padidinti 
įleistinų tremtinių skaičių. Ta-~ 
čiau jame buvo numatyta Ir 
visa eilė kitų pakeitimų, kurie 
iš Baltijos kraštų kilusiems 
tremtiuiduog nebūtu buvę nau
dingi. 

ATLYGINIMO minimumo paki
limo nuo 40 į 75 centus už da** 
bo valandą įstatymas jau galo* 
tinai priimtas abejuose rūmus* 
se ir jis bus netrukus perduo
tas prezidentui pasirašyti. Tfc. 
čiau tas pakėlimas liečia ne 
sas darbo sritis. 
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Baltimorės naujienos 
ALTS SKYRIUS 

Kaip jau buvo DIRVOJE pra
nešta, Baltimorės LVS skyrius 
jau persitvarkė j ALTS skyrių. 

Ilgametei LVS skyriaus pir
mininkei J. Rastenienei dėl ne
sveikatos atsisakius toliau to
kiose pareigose pasilikti, jai bu
vo pareikšta nuoširdi padėka 
už jos darbą ir didelį rūpestj, 
kurio ji parodė pirmininkauda
ma LVS skyriui. 

Nauja skyriaus valdyba iš
rinkta iš žinomų Baltimorės vei
kėjų (tik iždo sekretorius dar 
naujakuriu): 

Pirm. —. J. Velžis, vicepirm. 
— P. Jaras, sekr. — J. Lietuv
ninkas, ižd. — J. Kiškis, iždo 
sekr. — K. Rakūnas. 

Dabar skyrius rūpinasi Dai
lės Parodos bilietų platinimu ir 
rengiasi lapkričio 6 dienos pra
kalbų vakarui. E. A. 

Jūs laimingi, kad gulite skaityti šį laikrašti. Jūfc laimingi, nes 
matote. Ne kiekvienas turi tą laimę, štai šis žmogus, kuris I ĮSPŪDŽIAI 
šiuo metu dirba šluotų dirbtuvėj, negali gėrėtis rudens saulės 
patekėjimu ... Pagalvokite apie tokius žmones. Jie priklauso nuo 
tų, kurie už juos "žiūri ir mato", kurie jiems pageli),sti gyventi, 
susitvarkyti reikalus. Jie gauna pagalbą dėka Community Chest. 
Kasdien vien Clevelande 1,058 aklieji gauna paramą iš tos lab
daringos įstaigos. Ir ne vien aklieji, bet visoki nelaimingi. Pa
dekite Community Chest, paremkite jo rinkliavą! Rinkliava jau 

prasidėjo ir truks iki spalių m. 27 dienos 

PASAUIflO LIETUVIU SKAUTU 
SĄJUNGOS PRANEŠIMAS 

1. Pranešama skautu 
čiu žiniai, kad PLSS 

ir skau-
Tarvbos 

i ir Pirmijos būstinė perkelta 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Tuoj pradedamas leisti PLSS 
Biuletenis, kuris bus siuntinėja
mas visiems skautų-čių viene
tams, skautininkams-ėms, skau
tams vyčiams ir i y r, skautėms, 
"Vyties" Korp! nariams 'ir stu
dentėms skautėms. Todėl visi 
paminėtieji prašomi skubiai pra
nešti adresus Biuletenio redak
toriui vyr. sktn. A. Saulaičiui, 
853 Bank St., Waterbury, Conn. 

2. Jungtinėse Amerikos Val
stybėse įsteigtas PLSS Rajonas, 
kurio vadi ją sudaro: Rajono Va
das — vyr. sktn. dr. D. Kesiū-
naitė, The Polyclinic Hospital, 
6606 Carnegie, Cleveland, Ohio; 

Seserijos Vadei ve — vyr. sktn. 
O. Zailskienė, 1619 So.49th Ave., 
Cicero, 111.; ir Brolijos Vadeiva 
— sk. vyt. L. Grinius, 7201 So. 
May St., Chicago, .III. 

Susiorganizavę ir besiorgani
zuoją skautų-čių vienetai ir 
skautininkai-ės registruojasi pas 
atitinkamus vądeivas. 

3. JAV Rajono religiniam au
klėjimui vadovauja kun. J. Vai-
šnys, S. J., 8101 Champlain Ave. 
Chic ago 19, 111., į kurį vienetų 
vadai kreipiasi religinio auklė
jimo reikalais. 

Vyr. Sktn. l'alčiauskas, 
PLSS Tarybos Pirmijos 
P I R M I N I N K Ą  S  

Chicago, UI. 
1949 m. si 

Iš CLEVELANDO 

m. 11 d. 

Organizuojasi Lietuvos miškininke! 
Spalių m. 15 d. Chicagoje, Vy

čių Klubo patalpose, Įvyko pir
mas šiame mieste ir apylinkėse 
gyvenančių Lietuvos miškinin
kų pasitarimas organizaciniais 
reikalais. Buvo atvykę beveik 
visi kviestieji. 

Draugiškoje nuotaikoje ap
svarstyti miškininkų profesinia 
reikalai ir išrinkta statuto ko
misija bei laikinė valdyba. Lai
kinoji valdyba yra tokia*: 

pirmininkas A. Rukuiža, 
vii-epirm. — V. žemaitis, sekr. 
— J. Žebrauskas, ižd. — A. Ba
lys ir vald. narys spaudos rei
kalams — K. ščesnulevičius. 

Manoma, kad netrukus miški
ninkų organizacija apims visus 
emigracijoje esančius Lietuvos 
miškininkus. Taip pat manoma, 
kad ir išsiplėtus organizacijai, 
jos centras bus Chicagoje, ka
dangi čia jau yra didžiausias 
lietuvių miškininkų skaičius. 

Amerikos Lietuvių Kongresu 
pasveiginti įgaliotas miškinin
kas M. Gureckas, gyvenąs Wa
terbury. Con. 

Visais miškininkų organizavi
mosi reikalais kviečiama kreip
tis pas ratelio sekretorių J. Žeb
rauską, 3435 So. Racine St., Chi
cago, 111. 

Spalių men.- 7 d. Atletų Klubo 
būstinėj Įvyko DAINOS draugi
jos susirinkimas, kuriame pir
mininkavusi J. Rastenienė pa
darė pranešimą apie čiurlionie-
čius, kuriuos ji mačiusi būdama 
Clevelande. 

— Įspūdis puikiausias^ - pa
reiškė J. Rastenieiė. — Ypatin
gai krinta į akis čiurlioniečių 
laikysena scenoje, kai uždan
gai pakilus juos pamatai. Jie 
stovi, kaip mumijos: nei šyps
nio, nei judesio. Tik įžengus į 
sceną jų vadovui dirigentui A. 
Mikulskiui, pastebi, jog čia esa
ma gyvų žmonių. 

— Jie dainuoja puikiausiai, 
o apie tautinius šokius nėra ką 
ir kalbėti. Tai daugiau negu* 
gražu. Ir aš linkiu kiekvienam 
Baltimorės lietuviui išgirsti bei 
bamatvti čiurlioniečius. 

Susirinkime buvo svarstyta 
parengiamieji darbai kabareti
nių šokių vakarui, kuris įvyks 
šį šeštadienį, spalių m. 22 d. 
Buvo kalbėta jau ir apie tradi
cinio koncerto rengimą, kurio 
laukia ne tik lietuviai, bet ir 
kitataučiai. Koncerto programa 
numatoma Įvairi: šalia lietuvių 
kompozitorių numatoma įtrauk
ti ir kitų kūrinių. Be to, dar 
numatyta atskirai surengti J. 
Augaityti ir G. Leonienės kon
certą. ' Rač. 

Atletų Klubo patalpose įtiko ir visi pageidauja, kad sek-
surengė 100 metų nuo poeto, ra
šytojo ir kritiko Edgar Allan 
mirties sukaktuvių paminėjimą. 

Apie poeto gyvenimą labai 
turinigą paskaitą skaitė dr. žel
vys. Tokios paskaitos yra tik
rai vertingas įnašas į kultūrinį 
veikimą. 

Po paskaitos kalbėjo E. A. 
Poe vardo mokyklos direktorius, 
kuris labai džiaugėsi, kad lietu
viai surengė tokį paminėjimą, 
ir-kad susirinkusiųjų tarpe jis 
mato visą eilę savo mokyklos 
mokinių. 

Poeto eilėraštį The Raven 
Eldorado angliškai paskaitė Ki
sielius. Aktorius J. Palubinskas 
tą patį eilėraštį padeklamavo 
lietuviškai. Jis dar padeklama
vo ir Bradūno eilėraštį Poeto ka
pas Baltimorėj. 

Smuikininkas Paukštys pa-
smuikavo Čaikovskio melancho
lišką serenadą, o jam akompa
navusi G. Leonienė dar paskam
bino šopėno Scerzo. 

Programa visiems labai pa-

cija rengtų daugiau literatūros 
vakarų, ypač, kad Baltimore da
bar kaip tik praturtėjo litera
tais. Kaip tik šiame susirinki
me buvo perstatytas ką tik at
vykęs poetas Nyka- Niliūnas. 

MOKOMĖS ANGLIŠKAI 

Edgard Allan Poe vardo va
karinėje mokykloje veikia ang
lų kalbos kursai. Kursus lauko 
apie 70 lietuvių. Išviso šioje 
mokykloje mokosi keli šimtai, 
bet lietuvių grupė yra didžiau
sia. 

Baltimorėj jau yra apie 400 
naujakurių. Atmetus jau pra
mokusius angliškai ir vaikus, 
kurie mokosi mokyklose, mažai 
belieka tokių, kurie kalbos rfto-
kymąsi būtų atidėję tolesniam 
laikui. 

Kursuose moko be atlyginimo. 
Ir vadovėlius duoda, tik gaila, 
kad jų negalima namo parsi
nešti, kur būtų galima atidžiau 
pasirengti . Rač. 

DETROIT. MICH. 
PRAILGINAMAS DARBO - . . 

BUTO GARANTIJŲ VAJUS 

Spalių m. 15 d. Tremtinių 
Įkurdinimo Komitetas nutarė 
pratęsti darbo - buto garantijų 
vajų. Tuo reikalu kreipiamasi 
į Lietuvių Balso radijo klubą, 
prašant vajų garsinti ir raginti 
žmones sudarinėti daugiau ga
rantijų. 

Taip pat bus atskirai kreipia
masi į lietuvius laiškais, pra
šant garantijų. 

Pirm. T. Dambrauskas pada
rė platų"pranešimą apie ligšio
linę imigracijos eigą. Komite
tas ligi šiol yra parūpinęs 389 
garantijas^' apie 1,000-čiui as-
menų. Jau atvyko pagal tas ga- DA1Lf;S l>AR01)()s 

ranti.jas 270 asmenų. Į Michi
gan valstybę išviso yra atvykę 
apie 1,500 lietuvių. Michigan lie
tuvių naujakurių skaičium uži
ma antrą vietą po Illinois, kur 
esą jau per 3,000 lietuvių nau
jakurių (daugiausia Chicagoj). 

Detroite garantijų sudarymui 
labai daug padėjo radijo progra
ma ir spauda. Į darbą įsijungė 

Koncertas bus labai įvairus, 
jame dalyvaus be vyrų, mer
gaičių ir mišraus choro,, ir solis
tai, jų tarpe smuiko ir piano 
solistai. 

Tikimės, kad šis koncertas 
bus nepaprastas, nes kas jau iš 
Lietuvos ir Vokietijos žino Br. 
Budriūno chorus, tie užtikrina, 
kai1 jie visada buvo puikūs. Jo 
chore ir dabar susirinko per 50 
rinktinių balsų. 

Budriūno vyrų kvartetą ir 
mergaičių sekstetą jau pažįsta
me iš radijo programų. Perei
tą šeštadienį mergaičių sekstetas 
visai gerai padainavo penkias 
daittaą. 

BOSTON, MASS. 
ĮSTEIGTAS ALT SĄJUNGOS 

SKYRIUS 

Seniau Bostone gyvenančiųjų 
tautinės srovės veikėjų sumany
mu, šio mėnesio pradžioje, Da
riaus posto patalpose So. Bo
stone buvo surengta bendramin
čių arbatėlė - pasikalbėjimas, 
į kurį atsilankė nemažas būrys 
ir naujakurių. 

Pasikalbėjimą pradėjo žino
mas ir nusipelnęs veikėjas Jo
nas Kasmauskas. Buvo plačiai 
išsikalbėta apie Lietuvą ir Ame
rikos lietuvių veikimą, apie AL 

TS tikslus. Išvadoje nutarta 
steigti ALT Sąjungos skyrių, 
sudarytas narių sąrašas ' ir iš
rinkta vadyba: 

pirmininkas. — J. Kasmaus
kas, vicepirmininkai — K. Mu
steikis ir B. Kalvaitis, sekr. — 
A. Matjoška, iždininkas — V. 
Vakauzas ir korespondentas — 
A. Bričkus. 

Susirinkusieji čia pat pasida
lino platinti Dailės Parodom bi
lietų knygeles. v 

Pasikalbėjimas praėjo labai 
jaukioj nuotaikoj ir buvo baig
tas Tautos Himnu. 

AMSTERDAM, N. v 
GYVĖ.IA GYVENIMAS 

KOMITE
TAS VEIKIA 

Lietuvių Dailėą Parodai Rem
ti Komitetas jau platina paro
dos bilietus ir gauna aukų. 

ALTS skyrius spalių 16 d. 
susirinkime paaukojo parodai 20 
dolerių. M. Sims. 

— Amsterdamas irgi pratur
tėjo naujakuriais. Turime jų iŠ 
įvairiausių profesijų, bet dau
giausiai turėjome progos pasi
gėrėti daininku St. Liepa, ku
rio koncertas rugsėjo 18 įvyko 
šv. Kazimiero bažnyčioje, o taip 
pat ir buv. Lietuvos operos diri
gentu Vyt. Marijošium, kuris 
tame koncerte ne tik akompana
vo St. Liepai, bet ir solo vargo
navo. 

Koncerte dar dalyvavo smui-
kinikas Vai. Kerbelis ir J. Ol
šausko vadovaujamas tos para
pijos choras. 

Koncertas buvo tiesiog neuž
mirštamas. Nuostabu, kad vieti
niai lietuviai ne labai gausiai 
jame ąpsila.ikė. Vos pusė baž
nyčios tepri si rinko, o ir tai ne 
vien lietuvių, nes buvo ir kita
taučių, net iš kitų kaimyninių 
miešti;, kaip Albany, Utica, 
Schenectady. O net ir mokėti 
nięko nereikėjo. Matomai, žmo
nės nepagalvojo, kad tai gali bū
ti taip gražu. Kitą kartą jei toks 
koncertas bus, tur būt jau nebe-
apsigaus, kaip dabar apsigavo, 
kurie nepasijudino ateiti... 

O gal tik dėl to nepasitikėjo, 
kad mokėti nereikėjo? Na, tai 
girdėti, kad St. Liepa rengiasi 
koncertuoti Lietuvių Klubo sa
lėj ir ten jau reiks mokėti. Gal 
ten geriau susirinks... 

— Vietinis BALFo skyrius 
iki seimo buvo visai apsnūdęs. 
G.al bent dabar atgys. Per pas
kutinius metus, kiek kunigas 
bažnyčioj surinkdavo, tiek ir 
buvo "gana" iš mūsų tremti
nių šalpai... • 

— Ir Lietuvių Komitetas> ar
ba ALT skyriaus vienintelis 
pajudėjimas buvo — tai V. Si
dzikausko prakalbos surengi
mas. To, mat nebuvo galima nei 
apleisti, nei atidėti... 

— Vien tik Dariaus-Girėno 
vardo Karių Motinų Draugija 
čia daugiau energijos ir veikr 
lumo rodo. Ji pastatė gražų pa-

į minklą, surengė grįžusiems ka
reiviams dvi vakarienes ir kele
tą pelningų parengimų. Gaila 
tik, kad ši draugija nerengia 
parengimų su kultūrine progra
ma, o taip pat ir solidarumas 
draugijos reikaluose vietomis su
šlubuoja 

Redakcijos pastaba; žios ži
nelės iš Amsterdamo lietuvių ko
lonijos gyvenimo gautos dar 
prieš BALFo seimą, bet dėl vi
sokių priežasčių negalėjo tuojau 
būti įdėtos, Tikimės, kad po BA
LFo seimo, kuriame buvo atsto
vas ir iš Amsterdamo (A.J. 
Lukšis), ir besirengiant visuo
tiniam kongresui, visuomeninis 
veikimas bus jau atgijęs. 

X K W A R K ,  N .  J .  

| visa eilė lietuvių, kurie šį dide-
i lį darbą atliko padedant Darbo 
i Sąjungoms, Micigan DP Komi-

Pastba iš Clevelando; Gerb. J. I sijai ir Dioeezijai. 
Rastenienė savo gražiame įspū - j  

RENGIAMĖS DIDELIAM 
KONCERTUI 

SAVANORIAI KUREJAI 

Prieš kelius mėnesius per 
spaudą buvo kreiptasi į Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje 
gyvenančius Lietuvos savanorius 
kūrėjus, kviečiant atsiliepti su-
siorganizavimo tikslu. 

Atsiliepusieji buvo sukvies
ti į pradinį susirinkimą Chica
goje, Vyčių salėje, spalių 8 d. 

Sudarytas organizacinis ko-= 
mitetas iš šių asmenų: 

Pirmininkas J. Bobelis, vice
pirmininkas — V. Rėkus, sek
retorius — M. Klikna. 

Dar neatsiliepusius savanorius 
kūrėjus organizacinis komitetas 
kviečia pranešti savo adresus, 
adresuojant: Mr. V. Rėkus, 1630 
N. Kodzio Ave., Chicago 17, 111. 

Geriausias 

LIETUVIU 
Paveiksluotas 

u 
Žurnalas 8 

NAUJIENOS į 
» 

32-JŲ pusiapiy fl 
Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 

j Insfeigfos Gegužio 15, 1938. 

į LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N, 6th Street Philadelphia 6, Pa. 

f ?CX*SU«**muquc*JOI ****** one* 

džių papasakojime vis dėlto ve
da baltimoriečius į paklydimą ... 
Nes čiurlioniečių pasirodymo ji 
Clevelande dar nematė ir 
Įėjo matyti, kadangi čiurlione-
čiai dar tik dabar baigia rink
tis į krūvą ir dar tik dabar 
pradėjo pasirengimus savo pa
sirodymams. " 

Tai, ką J. Rastenienė turėjo 
progos matyti Clevelande rug
sėjo 11 dieną, nebuvo nei čiur
lioniečių choras, nei jų šokėjų 
grupė. Tai buvo tik skubomis 
tam kartui A. Mikulskio pamo
kytas choras, sudarytas iš ge
ros valios daininku, kuriame da
lyvavo ir naujakuriai ir senieji 
clevelandiečiai, dalyvavo ir čia 
esantieji čiurlionies Ansamblio 
nariai, bet jie sudarė tik apie 
penktadalį to choro. 

Šokėjų grupė irgi sudaryta čia 
pat. Joje senųjų čiurlioniečių 
buvo jau didesnis nuošimtis, 
kaip chore, bet ir šis pasirody
mas buvo, kaip šokėjų grupės 
pasirodymas, ne kaip čiurlionie
čių tradicinių pasirodymų repre
zentacija. 

Jeigu ir šie pasirodymai pa
tiko — labai malonu. Tas tik 
leidžia tikėtis, kad, kai čiurlio-
niečiai vėl surinks ir papildys 
savo jėgas, tinkamai prisirengs, 
tai tikrai bus ko pažiūrėti ii* pa
klausyti. 

Pirmasis komp. Br. Budriūno 
nega- j koncertas įvyksta lapkričio 13 d. 

Ukrainų Svetainėj, prie Michi
gan ir Martin gatvių. 

BUV. TREMTINIŲ D-JOS 
SUSIRINKIMAS 

Šį sekmadienį, spalių m. 23 d., 
Šv. Antano parapijos mokykloje 
(prie 25-tos gatvės) šaukiamas 
BUV. Tremtinių D-jos visuoti
nis susirinkimas. Dienotvarkėje 
numatyta daug svarbių klausi
mų, jų tarpe ir delegatų į Ame
rikos Lietuvių Kongresą rinki
mas. 

DAYTON, OHIO 
GRAžlS PAVYZDYS 

Antanas Mačinskas, būdamas 
77 metų amžiaus,, nėkieno ne
raginamas, užsisakė sau DIR
VĄ, sakydamas, kad, nors jis 
jau ir nedaug galįs skaityti, bet 
vis dėlto liūdna esą gyventi be 
lietuviško laikraščio. 
, O atsiranda daug jaunesnių 
"mandrapyplcių", kurie giriasi, 
kad Amerikoj lietuviškas laik
raštis jiems nebereikalingas ... 

L! ETUVA PA VEIKSLUOSE 

Šį penktadienį, spalių m. 21 
d. Lietuvių Parapijos Salėje fil-
mininkas Vytautas Beleckas ro
dys paveikslus iš Lietuvos. Pa
matysim bent paveiksluose se
nąją savo tėvynę Lietuvą, ko
kia ji buvo, kai mūsų ten nebe
buvo. Matysim, kas pasikeitė ir 
kas liko po senovei... 

J. A. U. 

C H I C A G O ,  I L  L .  
LIETUVIŲ TEATRAS 

MINĖJO EDGAR A. POE 

DAINOS draugijos meno ir 
literatūros sekcija spalių m. 9 

111. Teatro reikalus tvarko drau
gijos valdyba. Meno vadovas — 
režisierius Stasys Pilka. 

ANTANINA. DAMBRA. DAI
NUOS CHICAGOJE . 

Lietuvos Operos solistė Anta
nina Dambrauskaitė — Dambra, 
paskutiniais metais dainavusi 
Vokietijos ir Austrijos Opero
se, netrukus turės progos kon
certuoti Chicagoje. 

Koncertą rengia Chicagos vef-
Lietuviu Teatro draugijos ad-ikėjų komitetas. Koncertas bus 

resas: Lithuanian Theatre, I dideliame vidųrmiesčio Stųdeba-
2739 W 43rd St., Chicago 82, j ker Teatre. 

Chicagoje apsigyvenę Lietu
vos Dramos teatrų meninkai į-
kūrė organizaciją, pavadintą — 
LIETUVIŲ TEATRAS. Jau su
darė sutartį su ELEVENTH 
STREET teatru dėl vietos ke
liems lietuviškiems vaidinimams 

Pirmasis (atidaromasisi) vai
dinimas bus gruodžio 3 dieną. 
Vaidins Juozo GrųŠo veikalą — 
"Tėvas". 

KUDIRKOS PAMINĖJIMAS 
Newarko TMD skyrius šian

dien .spalių m., 21 d., Šv. Jurgio 
Draugijos salėje rengia dr. V. 
Kudirkos paminėjimą, 50 metų 
nuo jo mirties sukaktuvių pro
ga. Kalbėtojai — TMD pirmi
ninkas W. M. Chase iš Hart
ford, Conn., Prof. J. Žilevičius 
iš Elizabeth, 'N. J. ir kiti. 

MENO IR ŠOKIŲ VAKARAS 
Šį sekmadienį, spalių m. 23 d., 

toje pačioje šv. Jurgio Draugijos 
salėje rengiamas meno ir šokių 
vakaras. 

Programą atliks naujai atvy
kusių tremtinių grupė. Po pro
gramos šokiai ir žaidimai. Pra
džia 5:30, pabaiga — 12:00. 

Rengia New Jersey Lietuvių 

Taryba. Pelnas skiriamas Dsp-
lės Parodai, A. L. Tarybai ir 
BALFui. 

WATERBUftV, CT. 
TURĖSIME LIETUVIŠKŲ KA

LĖDINIU ATVIRUKŲ 

Waterburio Lietuvių šalpos 
Klubas, norėdamas patarnauti 
lietuviams, kad jie galėtų lietu
viškai pasveikinti savo draugus 
ir pažįstamus Kalėdų ir Naujų 
Metų proga, išleidžia dailininko 
Krasausko pagamintų atvirukų. 
Jų 20 su vokais tekaštuos $1.00. 
Kas jų nori gauti, gali kreiptis 
šiuo adresu: Lithuonian Care & 
Relief Club, 148 Grand St., Wa
terbury, Conn. 

LOS ANGELES, CAL. 
BUS KCTHRKOS MINĖJIMAS 

Los Angetes TMD skyrius iŠ 
anksto rengiasi tinkamai pami
nėti dr. Vinco Kudirkos 50 me
tų mirties sukaktį. Spalių 9 d. 
šis reikalas buvo apsvarstytas ir 
nustatyta minėjimo programa. 
Minėjimas bus lapkričio 19 d., 
vienoje iš Los Angeles svetainių. 

Susirinkime, kuriam pirmi
ninkavo skyriaus pirmininkas 
dr. Dagys ir vicepirm. Račkus,. 
o sekretoriavo Račkienė, buvo 
svarstyti ir kiti skyriaus reika
lai, bei pristatyta visa eilė nau
jų narių, kurių tarpe vienas bu
vo vos prieš 2 valandas pasiekęs 
šį miestą tiesiai iš Europos. 

Susirinkimas buvo gražioje 
Masonų rezidencijoje, AJtade-
noje, kurios šeimininkė, susirin
kimo dalyvius po posėdžio ma
loniai pavaišino. 

IX 

SLA SUSIRINKIMAS 

Spalių m. 12 d. įvyko SLA 75 
kuopos susirinkimas, šalia nuta- • 
rimų einamaisiais reikalais, nu
tarta skirti auką Amerikos Lie
tuvių Kongresui — $25.00. At
stovo nerinko, nes kuopai būtų 
per sunku pakelti tolimos ke
lionės išlaidas. Jei bent kas iš 
kuopos narių sutiktų savo lėšo
mis važiuoti, tai jam būtų su
teikti ir kuopos įgaliojimai. 

Susirinkime nurodyta, kad 
trys kuopos nariai šiuo metu 
serga. Susirinkimo/dalyviai pa
sižadėjo juos aplankyti ligoninė
se. V. Bakūnas. 

• LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE — teisy
bės žodis apie tai, kas 
atsitiko su Lietuva. 312 
pusi. Kaina $2.00 

m 

t $ 



D I R V A  

Mykolas Šleževičius - Lietuvos "kaires" simbolis 
Dešimčiai metų nuo jo mrties suėjus 

Ką tik minėjome 10 metų su
kaktuves nuo Lietuvos minis-
terio pirmininko Juozo Tūbelio 
mirties. . « 

Pereitą savaitę stiSjo 10 metų 
ir nuo kito žymaus Lietuvoje 
asmens, kelis kartus buvusio 
Lietuvos ministeriu pirmininku, 
nors ir ne po ilgą laiką. Tai 
buvo Mykolas Šleževičius, Lie
tuvos Valstiečių Liaudininkų 
Sąjungos žymiausias vadas. 

Gaila, tuo tarpu neturime po 
ranka nei plačios objektyvios 
medžiagos, nei artimai jį pa
žinojusių asmenų, galinčių pa
dėti — plačiau apibudinti jo 
asmenį. Tad teks šį kartą pa
sitenkinti tik keliais bruožais. 

Mes čia pavadiname jį Lie
tuvos politinės "kaires", tai yra 
kairiosios srovės simboliu. Tie
sa, politiniu atžvilgiu jis nebu
vo tikras "kairysis". Jis nebuvo 
socialistas, nors jo politinė gru
pė kurj laiką ir nešiojo Socialis
tų Liaudininkų Demokratų Par
tijos vardą. Bet kiekvienu me
tu, kada žymesnės Lietuvos 
"kairiosios" grupės, tai yra, 
socialdemokratai ir liaudininkai 
eidavo iš vien, tai jų priešaky 
formaliai ar bent faktiškai sto
vėjo Mykolas Šleževičius. 

Kaip katalikiškųjų politinių 
partijų viršūnėje visada buvo 
Itun. Mykolas Krupavičius, ne
žiūrint, kas formaliai toms gru
pėms vadovavo, taip kairiojoj 
pusėj vyriausiu autoritetu vi
suomenės akyse buvo Mykolas 
Šleževičius. Tie du Mykolai ir 
buvo žmonių nuomonėje lyg tų 
grupių simboliai. Kai rinkimų 
Sietu eidavo kova tarp katali
kiškosios ir kairiosios srovės, 
tai žmonės paprastai statydavo 
klausimą — už katrą Mykolą: 
Krupavičių ar Šleževičių? 

(Tarp ko kita — Krupavičių 
vadindavo "Mykolu juoduoju", 
nors Šleževičius buvo nei kiek 
ne šviesesnių plaukų, kaip ir 
Krupavičius, tik gal atrodė ne 
toks "juodas", kad nenešiodavo 
barzdos ir buvo daugiau pra
plikęs ...) 

* * 

Sunku pasakyti, kaip būtų 
buvę Lietuvoj, jei Šleževičius 
būtų buvęs vyriausybės viršū
nėje ilgesnį laiką. Sprendžiant 
iš jo vadovaujamos politinės 
grupės šūkių, būtų buvę galima 
laukti daugiau platesnes mases 
viliojančių užsimojimų, tik ne
žinia, kaip būtų buvę su įvyk
dymu ... Šitą abejojimą sukelia 
tarp ko kita ir šitas faktas, kad 
Šleževičiaus vadovaujama vy
riausybė iš karto pasijuto neša
ma verpetų, nebeišlaikanti vairo 
rankose... 

Kas kita būtų buvę, jeigu ta 
vyriausybė būtų turėjusi seime 
tvirtą daugumą ir nebūtų tu
rėjusi lankstytis į visas puses, 
kad išlaikytų savo pusėj reika
lingą seimo narių skaičių. Bet 
tą reikiamą skaičių sudaryti 
buvo sunku. Reikėjo daryti nuo
laidas arba krikščionims demo
kratams, su kuriais tada liaudi

ninkai buvo, kaip ugnis su van
deniu, arba.. .'tautinių mažumų 
atstovams: žydams, lenkams, 
vokiečiams... 

Nėra jokios abejoni#, kad nei 
Šleževičius, nei jo švietimo mi
nister i s prof. y. Čepinskis — 
socialdemokratas ir... švent
raščio žinovas — neturėjo jo
kio palinkimo leisti plėstis Lie
tuvos lenkinimo bangai, bet ka
dangi vyriausybei reikėjo lenkų 
jįtstovų balsų, tai buvo leista 
jjš karto atidaryti net kelios de
šimtys naujų lenkiškų mokyklų 
Lietuvoje, kurių tikslas buvo 
neabejotinai propagandinis. 

Reikėjo daryti visą eilę ir 
kitų panašių nuolaidų — ne dėl 
to, kad tai įeitų į vyriausybės 
vadovų įsitikinimu reikalingą 
programą, o dėl to, kad reikėjo 
lumokėti duoklę už balsus, rei

kalingus vyriausybėi laikytis, 
šita kaina ano laiko vyriausybė 
manė laikytis savo vietoje ir 
vykdyti savo programą. 

Iš to galima spręsti, kad Sle
ževičius buvo politikas, Jam ne
svetima buvo politinė "komer
cija", jis nevengė dėsnio "duo
tas už duotą". Bet bandydamas 
savo gabumus šioje politinėje 
"komercijoje" ir turėdamas 
prieš akis labai idealius tikslus, 
jis, matomai, perdaug pasiti
kėjo politinių kombinacijų ga
lingumu ir permažai kreipė dė
mesio į tai, kas dedasi prakti
koje, kas dedasi čia pat aplin
kui ... 
. Visa Lietuva pradėjo šaukti, 
kad komunistai perdaug kelia 
galvą ir kad su tuo negalima 
juokauti, reikia ką nors daryti. 
Šleževičius ir jo vyriausybė, 
gal nenorėdama nustoti populia
rumo tuose sluoksniuose, kurių 
balsų dėka paėmė į savo rankas 
valdžią, — nesiėmė jokių ener
gingesnių priemonių komunis
tams sudrausti, net nepadarė 
nieko tokio, kas susirūpinusią 
visuomenę nuramintų, duotų pa
sitikėjimo, jog vyriausybė ką 
nors daro... 

Iš kitos pūsis, pasakojama, 
Šleževičius buvęs įspėtas apie 
gruodžio mėnesio 17 dienos per
versmo rengimą. Ir tuos Įspėji
mus jis priėmęs labai abejingai, 
lyg netikėdamas, kad kas nors 
panašaus galėtų būti. 

Iš to tenka daryti išvadą, 
kad Šleževičius labai idealistiš
kai pasitikėjo demokratinės san
tvarkos veikimu, į' dalykus žiū
rėjo perdaug teoriškai. 

Tas faktas, kad gruodžio 17 d. 
perversmas įvyko be jokio pasi
priešinimo, ginančio vyriausy
bės pozicijas, — kaip bežiūrėtu-
mėm į patį perversmą, gerai ar 
blogai jį vertintumėm, — rodo, 
kad vyriausybė buvo mažiausiai 
neatsargi ir bet kas galėjo ją 
lengvai pašalinti. 

Todėl daug kam iki šiai die
nai tebėra neaišku, kaip Šleže
vičius, kuris yra ne kartą pasi
rodęs didelės iniciatyvos žmo
gus (garsiausias jo ryžtingumo 
apsireiškimas yra labai dažnai 
minimas jo vyriausybės 1919 
metų pirmasis atsišaukimas, 
kuris kvietė Lietuvos vyrus ei
ti savanoriais ginti Lietuvos 
nepriklausomybės), ,1926-ais me
tais tokio ryžtingumo neparodė, 
nors turėjo savo rankose didelę 
galią. 

šiaip ar taip, idealių sąlygų 
savo, kaip politiko, gabumams 
parodyti Šleževičius neturėjo. 
Būtų galima sakyti, jeigu ne 
sąmokslininkai, tai tos sąlygos 
būtų buvusios... Taip, jeigu 
žmonės nebūtų žmonės, tai kiek
vienas geros valios žmogelis 
galėtų būti puikiu ministeriu 
pirmininku arba prezidentu... 

# * 
Mykolas Šleževičius buvo va

dovas politinės grupės, kuri skel-
I bėsi atstovaujanti smulkiuosius 
. ūkininkus, smulkiuosius savi-
• ninkus, smulkiuosius verslinin
kus ... Bolševikų vartojamu 
pavadinimu tariant — "smul
kiąją buržuaziją". Šleževičiaus 
grupės programoje buvo įrašyta 
mažesnė žemės nenusavinama 
norma, negu kitos grupės siūlė. 
Pats Šleževičius, iš profesijos 
advokatas ir miesto žmogus, 
vargiai ar galėjo apskaičiuoti, 
kokio didumo žemės ūkis Lietu
voje gali būti. ekonomiškiausias, 
ir ko bei kiek reikia, kad smul
kūs ūkiai galėtų tinkamai išsi
laikyti. šioje srityje jam turėjo 
būti autoritetais tos srities spe
cialistai. 

Galima būtų ir šiandien ilgai 
ginčytis, ar gilesnė žemės re
forma būtų gerai ar blogai pa
sisekusi. Aplinkybės neleido Šle
ževičiui įrodyti, kad jo tiesa ... 

Jei Šleževičius butų ilgiau pa
silikęs prie Lietuvos vairo, be 

abejo, Lietuva būtų daug anks
čiau susilaukusi tokių dalykų, 
kaip civilinės metrikacijos, ti
kybos neprivalomumo mokyklo
se, o gal net ir formalaus Baž
nyčios nuo Valstybės atskyrimo. 
Bet galimas dalykas, kad ir tais 
klausimais jam būtų reikėję 
skaitytis su jėgų santykiu sei
me, su žmonių pažiūromis į da
lykus, ir daugelio dalykų nesi
skubinti vykdyti, kas progra
moje numatyta. Ir jam, kaip 
ir kiekvienam kitam, tarp kitko, 
būtų reikėję skaitytis su finan
siniais krašto galimumais. 

Jeigu Mykolas Šleževičius ko
kį dešimtmetį būtų buvęs Lie
tuvos ministeriu pirmininku, 
nereikėtų stebėtis, jei jį būtu
mėm matę jau ne kaip plačių 
sumanymų kėlėją, o aiškintoją, 
kas galima, ir ko negalima ... 
Gal tada kiti būtų raginę staty
ti ūkininkams- mūrinius trobe
sius, elektrifikuoti Lietuvą, ma
žinti žemės mokesčiuos, o jį bū
tumėm girdėję raginantį sulai
kyti užsimojimus krašto pajė
gumo ribose... 

Bet šiandien tai tik spėlioji
mai. Aplinkybės lėmė Šleževi
čiui daugiausiai- būti oficialios 
bei neoficialios politinės opozi
cijos viršūnėj. Ir jis toks buvo. 
Tiesus, ne perdaug veržlus, ne 
perdaug nuolankus. 

Tiesa, stebėtojui iš tolo Šle
ževičius niekad nedarė įspūdžio, 
kad tai mažaturčių sluoksnių 
politinis vadas. Jis pats buvo 
geras advokatas, gerai uždirb
davo, gyveno, Lietuvos mastu 
imant, turtingai. Ir pati jo iš
vaizda, laikysena darė įspūdžio, 
lyg jis būtų tikras miestietis ir 
namažas "ponas". Bet arčiau 
su juo santykiavusieji pasako
ja, kad buvo ne tik geras tei
sininkas, bet ir teisingumo prin
cipų žmogus, autoriteting a i 
draugiškas. Advokatai jį gerbė, 
kaip savo vyresnįjį ir mielai 
jį rinkdavo savo organizacijos 
vadovybėn. 

Teisingai vienas jo paminėto-
jas pareiškė, kad to asmens 
platesnio įvertinimo dar tenka 
palaukti. Tai buvo žymus as

muo Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo laikotarpyje. Dešim
čiai metų praslinkus nuo jo 
mirties, aplinkybėms taip ne
paprastai pasikeitus, yra tinka
ma proga nešališkai iškelti aikš
tėn jo, kip politiko, intymesnius, 
ne tiek daug viešumoj pasireiš
kusius nusistatymus. Tai gali 
padaryti buvę artimesni jo ben
dradarbiai. Tikime, kad jie tai 
padarys. Ir linkime, kad tą dar
bą darant, kiekvienam iš jų 
vadovautų tik noras atskleisti 
tiesą. 

Tokiu atveju kteffvienas, kas 
ir nesutiko su asmens politiniais 
nusistatymais bei sumanymais, 
tinkamai pagerbs žymų lietu
vių tautos asmenį, įvertindamas 
nuopelnus ir suprasdamas žmo
giškas klaidas, nuo kurių nei 
vienas šios žemės mindžioto-
jas nera apsaugotas. V. R. 

Kilni ir garbinga pareiga 

LIETUVIS išeina vieną 
kartą per savaitę 

LIETUVIS iki šio laiko ėjo 
du kartu per savaitę. Bet ka
dangi didelė skaitytojų dalis da
bar yra ne Vokietijoje, bet to
limuose kraštuose, tai redakcija 
priėjo išvados, kad laikraštį 
leisti du kartu per savaitę nėra 
prasmės, nes abu numeriai sa
vo skaitytojus pasiekia beveik 
tuo pačiu laiku. Todėl laikraštis 
jau pradėjo eiti vieną kartą per 
savaitę. Manoma, kad taip per
tvarkytas laikraštis geriau at
liks savo uždavinį. 

UŽSISAKYKIT 
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
pas generalinį jo leidėjų įgalio
tinį Amerikoje. 

Dėkite į laišką $2.50 čekį, ar 
"Money Order", parašykit la
bai aiškiai savo adresą ir siųs
kite laišką adresuodami taip: 

Mr. J. Audėnas, 
14 Townsend St. 
Boston - Roxbury, Mass. 

Dar ne vėlu, bet jau ir ne 
anksti 

Clevelandiečiai gali užsisaky
ti ir DIRVOJE. 

. Amerikos lietuviai yra didžių 
darbų nuveikę. Paviršium žval
gantis, gal kai kam atrodo, kad 
šio galingo krašto mūsų tautie
čiai partijom partijėlėm susi
skaldę, kad jie tik barasi ir nie
ko doro neveikia. Tačiau, kas 
taip galvoja ar kalba — erezijas 
skelbia. 

Giliau, if su atsidėjimu pa
žvelgus į Amerikos lietuvių gy
venimą, randi nuostabių susi
klausymo ir vieningumo reiš
kinių. 

Juk šiame gi krašte buvo su
rinktas milijonas parašų, rei
kalaujančių Lietuvai laisvės. Iš 
čia per Atlantą pakilo Darius ir 
Girėnas, pakilo Vaitkus. Daugu
mas mes girdėjome skambant 
Laisvės Varpą, iš čia Lietuvių į 
Lietuvą nusiųstą. 

O ir nūdien gyveną šio krašto 
lietuviai veikėjai bei jų vado
vaujamos organizacijos — ar 
ne sunkią naštą neša? 

Viename tik BALFe — kiek 
randame žmoniškumo, artimo 
meilės ir pasiaukojimo! 

Ak, didis džiaugsmas apima 
širdį, kai įsižiūri į Amerikos lie
tuvių pasiryžimą kovoti už savo 
tautos teises, už jos troškimą 
laisvai gyventi nuo amžių bro
lių krauju aplaistytoj žemėj! Ir 
būkime tikri, — ta sunki ir at
šiauri kova bus laimėta! 

Dabar, štai, didžiajame New 
Yorke rengiama Lietuvių Dailės 
paroda. Bet ar ji įvyktų, jeigu 
Amerikos lietuviai nebūtų apsi
ėmę ją remti asmeniškai ir or
ganizuotai? Tikriausiai, daugu
mas šion šalin atvežtųjų dailės 
kūrinių šiandien tebegulėtų pas 
autorius, o gal, kaip jau ne kar
tą su lietuvių dailininkų darbais 
yra atsitikę, jie žūtų atslenkan
čioj ir neišvengiamoj audroj. Bet 
štai dabar — ir vėl dėkui Ameri
kos lietuviams — matysime 
Lietuvių Dailės Parodą pačioj 
New Yorko širdy, kur tokias pa
rodas rengia seniai žinomi dai
lės meistrai italai, prancūzai ir, 
senoviškai tariant, flamandai. 

žinau, mūsų Dailės Paroda 
tinkamai atstovaus lietuvių dai
lės kūrybą, nors nebus joje 
Čiurlionio paveikslų, negalės jo-

Rašo Stasys Santvaras 

je dalyvauti fr kiti žymesnieji 
lietuviai dailininkai, kurių dalis 
prievartos darbus dirba Lietu
voje, o didelė dalis išblaškyta po 
visą pasaulį. 

Tačiau ryškių asmenybių pa
matysim ir šioje parodoje. Tuo 
tarpu neminėsiu jų vardų, bus 
įdomiau juos atpažinti jų dar
buose. Ir pamatysim mes savo 
dailę New York'e beveik visuo
se jos tarpsniuose, čia bus, jei 
taip galima tarti, ir lietuvių ori
ginalusis senasis menas*ir mo
dernusis, pasireikš vienokios ir 
kitokios dailės mokyklos, čia 
ras kuo pasidžiaugti ir anksty
vojo meno mėgėjai, o taip pat 
ir naujojo. Parodos lankytojai 
turės ne tik ko pažiūrėti, bet ir 
dėl ko rimtai pasiginčyti. 

Turime dainą, kurioj dainuo
jama: Menas galingas ir ste
buklingas ... 

Gal tai tik lakus posakis? 
Ne, jis nėra beprasmis. Mir

šta gentys, miršta tautos, visos 
jų medžiaginės gėrybės sunyks
ta, o mirusiųjų dvasios kūryba 
eina į kitas tautas ir gyvena am
žinai. > 

Dailė, architektūra, muzika, 
šokis, grožinė literatūra, drauge 
su mokslu, pelno tautoms garbę 
ir amžinumą. 

Kas liktų iš lietuvių tautos, 
jeigu iš jos kas atimtų liaudies 
dainų žodį ir meliodiją, tą nuo
stabų kryžių ir rūpintojėlių gro
žį, jeigu sunaikintų per pasta
ruosius 30 metų atsiektą kultū
ros kūrybą? 

Mes būtumėm vėl tokie ne-

SVARBU VISIEMS LIETUVIAMS! 

1. Kiekvienas lietuvis įsigyja parodos bilietą iš 
bilietų platintojų. Prie parodos įėjimo įsigytas bilietas 
neduoda teisės dalyvauti dovanų laimėjime, nes, pagal 
susitarimą su muziejumi, — jis eina muziejaus naudai.. 

2. Jei kas iš anksto nebūtų bilieto įsigijęs, jį gali 
įsigyti Parodos sekretoriate, Claridge Hotel, kambarys 
104, Broadway at 44th Street (tame pačiame name, kur 
ir muziejaus New York Hall of Science). 

t 
8. Parodon vykstančių ekskursijų vadovai praSomi 

iš anksto susisiekti su sekretoriatu, pranešant, kada 
ruošiamasi paroda aplankyti. 

4. Bilietai gaunami visose lietuvių kolonijose pas 
platintojus. * 

Visais parodos reikalais kreipkitis: 
Lithuanian Art Festival, New York Hall of Science, 

Broadway at 44th Street, New York City. 
Telefonas: Luxemburg 2-5050, kambarys 715 ar 104. 

PARODOS SEKRETORIATAS 

turtingi, kaip elgetos, atsidūrę 
svetimam kely. 

Bet mūsų tauta jaučia grožį, 
moka jį kurti ir jam pasiaukoti. 
Ir žinom: miršta kūnas, bet dva
sia gyvena amžius. 

Gyvena poeto žody, dailininko 
drobėje, skulptoriaus marmure 
ir granite, architekto savitoj ar
chitektūrinėj linijoj ir muziko 
harmonijos garsuose. 

Tikrai, ne viena duona yra gy
vas žmogus. Jo dvasia amžinai 
trokšta grožio, jis .amžinai to 
grožio ieško ir jam didžiausias 
aukas atnašauja. 

Jeigu New Yorke yra rengia-
ma Lietuvių Dailės Paroda, tftt 
yra akivaizdus ženklas, kad fr 
mes, lietuviai, nesitenkinsim tik 
kūno apranga. Vadinasi, mes 
stojam į gretą su kultūringom ir 
kūrybingom tautom, įnešam sa
vo įnašą į kultūrinį gyvenimą t® 
krašto, kuris priglaudė mūsų 
pabėgėlius nuo Rusijos caro per
sekiojimų, kuris ir dabar gau
sius pulkus lietuvių atplukdo į 
šią laisvės šalį. 

Amerikos lietuviai veikia. Kg 
jie dar nepadarė, — padarys ryt 
ar poryt. Tad mano žodžiai — to 
aš nuoširdžiai trokštu — tegu 
patenka į širdis tų, kurie dar ne
seniai vargo ištrėmimo vargus 
drauge su mūsų dailės kūrėjais. 

Broliai tremtiniai Lietuviu 
Dailės Parodą New Yorke ti
rėtų remti visomis jėgomis, taip 
pat ir tuo garsiuoju našlės ska
tiku. Savaime suprantama, tai 
yra visų mūsų kilni ir garbinga 
pareiga. 

Lietuviu atstovai 
-C 

dalyvauja IRQ konferencijoj 
Ilgai atidėliotoji IRO konfe

rencija Ženevoje pagaliau prasi
dėjo. Ji laikoma viena iš svar
biausiųjų, nes baigiantis IRO 
veiklai, spręs, kaip bus globo
jami tie tremtiniai Vokietijoje 
ir Austrijoje, kurie dėl ė vairių 
priežasčių, o daugiausia dėl svei
katos trūkumų, negalės emi
gruoti. Tokių lietuvių, kaip mes 
jau anksčiau esame DIVOJE 
pranešę, Vokietijoje bus apie 
9,000. 

šioje IRO konferencijoje lie
tuvius atstovauja LRK pirmi
ninkas Dr. Domas Jasaitis ir 

i Lietuvos vicekonsulas Zueriche 
Garbačiauskas. Jie į konferenci
ją nusivežė eilę memorandumų, 
liečiančių dabartinius IRO vyk
domus emigracinius skriningus, 
Mažosios Lietuvos lietuvių glo
bos reikalus, Belgijos lietuvių 
sunkią padėtį ir Vokietijoje pa
siliekančių jų reikalus. Visi šie 
klausimai keliais atvejais va
dovaujančiųjų asmenų buvo ap
tarti ir sutarti iškelti dabarti
nėje IRO konferencijoje. 

Visi tremtiniai didžiausį dė
mesį kreipia į tolimesnį globos 
ir šalpos reikalą. Bijomasi, kad 
tremtiniai nebūtų atiduoti visiš
kai vokiečių globai, kuri gali 
būti labai kieta ir nedraugiška. 

nuose. žinoma, tokiu kilnojimu 
iš vieno Vokietijos kampo į kitą 
tremtiniai negali džiaugtis, bet, 
kaip jau dažnais atvejais kons
tatuota, mažai paisoma bet ko
kių žmoniškumo principų. 

Hanau lietuvių tremtinių sto
vykla buvo didžiausia Vokietijo
je (kartais net iki 4,000). šiuo 
metu didžiausia stovykla yra 
Schwaebische Gmuend, netoli 
Stuttgarto. Į šią stovyklą dabar 
sukeliami lietuviai iš kitų lik
viduojamų stovyklų. 

LIKVIDUOJAMA 
HANAU STOVYKLA 

Didžiausioji lietuvių tremti
nių stovykla Vokietijoje-Hanau 
jau visiškai likviduojama. Sto
vykla savo laiku lietuvių trem
tinių gyvenime vaidino labai di
delį vaidmenį, čia vyko visi 
svarbesnieji suvažiavimai, čia 
buvo įkurta didžioji dalis trem
tinių organizacijų. Bet pasku
tiniuoju metu stovykloje buvo 
likęs jau mažas lietuvių skai
čius. Dabar ir tie jau iške
liami į Mitenvaldo stovyklą, prie 
pat Austrijos sienos, Alpių kai-

MEMMINGENO DP 
PADEDA VOKIEČIŲ 

PADEGĖLIAMS 
Visoje Pietų Vokietijos spau

doje tilpo žinios, kad baltų DP 
padėję vokiečių tremtiniams. 
Po to, kai vokiečių tremtinių 
stovykla Hinnerberg nukent§-
jo nuo gaisro, Memmingeno 
stovyklos gyventojai padarę 
rinkliavą ir surinkę maisto bei 
drabužių. Aukos įteiktos vokie
čių tremtinių bendruomenei, nu
rodant, kad vokiečių tremtiniai 
pergyveną tą patį likimą, ką 
ir Rytų Europos tautos, kurios 
neteko savo tėvynės. Šia proga 
vokiečių spauda labai teigiamai 
atsiliepė apie baltų DP, ir tai 
maloniai kontrastuoja su anks
čiau skelbtomis, dažniausiai iš
pūstomis, žiniomis apie DP spe
kuliacijas ir nusikaltimus. Taip 
pat vokiečių spauda, kuri anks
čiau panaudodavo kiekvieną 
progą pulti "auslenderius", da
bar noromis - nenoromis turi 
pripažinti, kad baltai, aplei
džiant stovyklas, jas palieka pa
vyzdingoj tvarkoj. 

liLV/SB 
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LIETUVIO atstovas Ameriko
je — St. Nasvytis, 4579 W. 
157th St., Cleveland, Ohio. Pre
numerata mėnesiui 50c. 
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KA TAI REIŠKIA? 
4. 

JPAUDA yra geriausia priemonė išgarsinti sumany
mams ir reikalams, kuriems būtina visuomenės pa

rama. Be spaudos, gerieji sumanymai liktų balsais, šau
kiančiais tyruose, nes mažai kas apie juos sužinotų.. 

Taigi spauda tarpininkauja tarp veikliųjų veikėjų 
ir plačiųjų visuomenės sluoksnių. Bet tinkamai tą atlik
ti ji gali, tik pati būdama, nors ir atsargiai kritiška, bet 
jautri kiekvienai minčiai, kuri pasirodo esanti verta vi
suomenės paramos, kaip naudinga lietuviškumui. 

Bet ar visada mūsų spauda yra tiek jautri? 
# « 

Lietuvių kalbos vadovo išplatinimas Amerikoje yra 
vienas iš tokių neabejotinai visiems lietuviams svar

bių reikalų. Jei "eiliniam piliečiui" tą reikalą dar kar
tais reikia aiškinti, tai tas be jokių aiškinimų aišku 
lietuviškų laikraščių redakcijoms. 

O vis dėlto Lietuvių kalbos vadovo leidėjų vyriau
siojo įgaliotinio laiškuose ne kautą galima pastebėti tam 
tikrą liūdesio šešėlį dėl mūsu lietuviškos spaudos abe
jingumo, net šaltumo šiuo reikalu. 

Nereikia nei tų laiškų: pavartę laikraščius^ galime 
įsitikinti, kiek nedaug laikraščiai yra parodę savo pas
tangų Lietuvių kalbos vadovo reikalui išaiškinti ir iš
garsinti. Daugumas pasitenkino tik leidėjų įgaliotinio 
suredaguotais pranešimais, pagaliau, net ir tais ne vi
si pasinaudojo... / 

* * 
0 * 

Lietuviškos knygos platinimas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse tebėra apverktiniausiojc padėtyje. Kar

tojame dar kartą, kad net esamų lietuviškų knygų su
rasti — ne dovanai, o už pinigą! —> fee ypatingo pasi
šventimo ligi šiol negalima... 

Tai yra nuostabiai liūdnas faktas ... 
Atsirado pasiryžėliai, kurie šį opų klausimą bando 

tinkamai išspręsti. Argi nereikia visais galimais bū
dais tokiam pasiryžimui padėti? 

Tuo tarpu iš tų pasiryžėlių laiškų irgi sklinda pa
našus liūdesio šešėlis, kaip ir iš Lietuvių kalbos vadovo 
leidėjų įgaliotinio: laikraščiai abejingi, šalti... 

Pagaliau ir čia nereikia nei tų laiškų: visi matėm, 
tikriau pasakius, daugumoje laikraščių dar nematėm 
nei mažiausių pranešimų apie tą sumanymą. 

Gal tas sunjianymas negeras? Gal jo vykdytojai 
nepatikimi? Jei kas tui;į žinių, kad taip yra — kalbėkim 
apie tai, kritikuokim, bet tylos ^sąmokslas čia nepatei
sinamas. Kokia gi teise tada mes priekaištaujame pa
saulio spaudai už tylos sąmokslą apie Lietuvos likimą, 
kada • mes patys, nežinia dėl kokių priežasčių, tylos 
sąmokslu sutinkame lietuviškai kultūrai gyvybinės reikš
mės turinčius reikalus? 

* * 

Būtų galima priskaičiuoti nemažą eilę tokių mažesnių 
ir didesnių reikalų, kurie nesusilaukė mūsų spaudos 

dėmesio, nors buvo jo verti, ir, gal daugiausia dėl to, 
dingo be žinios... 

Bet sustokim tik ties didesniaisiais, štai New 
Yorke* atidaroma Lietuvių Dailės Paroda. 

Kai lietuviams dailininkams kilo sumanymas su
rengti tą parodą Amerikoje, tremtinių spaudoje tas 
klausimas buvo gyvas. Ir vienas ir kitas apie tai ra
šė, kalbėjo, ieškojo būdų, kaip tai įvykdyti. Bet kad 
tai įvykdyti reikia, niekam ir abejojimų nekilo. 

Štai, pagaliau "žodis tapo kūnu". Paroda jau ati
daroma New Yorke. 

Tačiau ar visa spauda prisidėjo ir prisideda prie 
to didelio, ne tik lietuvių kultūriniame gyvenime, bet 
ir kovoje už tautos laisvę reikšmingo įvykio išgar
sinimo, jo reikšmės iškėlimo visuomenės akyse? 

Deja, ir čia daug kur matome tokią pačią abejingą, 
šaltą tylą, lyg tai būtų svetimas reikalas. 

Visų nuostabiausia, kad net ir tie patys mūsų rašy
tojai, laikraštininkai ir dailininkai, kurie ką tik ne
seniai atkeliavo iš anapus Atlanto, iš ten pat, iš kur 
atkeliavo ir pati paroda, — irgi daugumas tyli. Štai, 
bene pirm uosius iš jų išgirstame prabilstančius tuo klau
simu — laikraštininką Pr. Dailidę ir rašytoją St. Sant
varą . 

Kultūrininkų vardas dažnai mirguliuoja mūsų spau
dos skiltyse, bet kai' vyksta konkretus darbas kultū
rinėje srityje, kultūrininkai tyli, lyg vandens į burną 
prisisėmę... 

Kažin ką galvoje apie tai Europoje likę dailininkai, 
matydami, kad neseniai buvę jų likimo draugai, nese
niai dar-drauge su jais sielojęsi lietuviškos kultūros rei
kalais, dabar taip nutilo — nurimo, vos tik įkėlę koją 
į Amerikos žemę? Juk jie, ten likusieji, į čia atvyku
sius kultūrininkus ligi šiol laikė savo "ambasadoriais", 
iš jų pirmoje eilėje tikėjosi, kad jie visomis jėgomis 
skins platesnius kelius lietuviškai kultūros kūrybai Ame
rikoje. Argi jie nepasijus dabar apsivylę tais savo 
"ambasadoriais" ? 

* * 

|(ą tai reiškia? Ar tai gali būti sąmoningas f,tylos 
sąmokslas'1? Ar tyčia ntitylimi svarbūs lietuvių 

kultūrinio gyvenimo apsireiškimai? 
Jei tai būtų tyčia, tai tokį tylėjimą būtų galima pa

vadinti šiais laikais pagarsėjusiu sabotažo vardu. 
Bet dar gal per anksti taip griežtai spręsti. Grei

čiausiai tai yra tik paprastas... apsileidimas. Bet ap
gailėtinas apsileidimas, kurio reikėtų kuo greičiausiai 
nusikratyti. Kitaip visos deklamacijos apie kultūrinį 
veikimą bus tik ciniškas veidmainiavimas. 

IRGI ŽINOVAS... 
Philadelphijos trumparegi, ne

pajėgusį įžiūrėti Tautos šventės 
prasmės ir ypač jos minėjimo 
reikšmingumo kaip tik dabar, 
ėmėsi ginti tūlas "žinovas", šį 
kartą iš Clevelando, nors vis 
per tą patį KELEIVĮ ... 

Tas "žinovas" "išaiškino", kad 
rugsėjo 8 diena pradėta švęsti 
kaip Tautos šventė su tikslu ... 
sumažinti Vasario 16-tos reikš
mę. 

Jeigu jis sakytų, kad rugsėjo 
8 dienos šventė buvo skirta su
mažinti reikšmei, pavyzdžiui, 
gegužės 15-tos dienos — Stei
giamojo Seimo susirinkimo su
kaktuvių, arba rugsėjo 2 dienos 
—. 1922 metų konstitucijos pri
ėmimo dienos, tai tuo, gal būt, 
galima būtų net ir patikėti. Tie
sa ar netiesa, bet jau bent būtų 
panašu į tiesą ... 

O kad Smetona ar jo politiniai 
bendraminčiai būtų norėję Va
sario 16-tos dienos reikšmę ma
žinti, tai jau perdaug nepana
šu. Juk Smetona ir visa eilė jo 
bendraminčių buvo Vasario 16-
tos akto autorių tarpe! 

"žinovas" skelbia, kad Sme
tonos valdymo laikais Vasario 
16-tos dienos aktas buvo sten
giamasi nuslėpti, buvęs parodo
mas tik sutrumpintas. Nieko 
panašaus, "žinovas" gali užeiti 
į DIRVOS redakciją ir pama
tyti Vasario 16-tos dienos akto 
foto-kopi ją, išspausdintą Sme
tonai esant prezidentu išleistoje 
Lietuvos istorijoje. Jokių su
trumpinimų ten nėra. 

Be to, tais pačiais laikais Lie
tuvoje buvo išleistas, dailininko 
pagamintas, Vasario 16-tos die
nos akto turinys gražaus pa
veikslo formoje, ir buvo plati
namas, buvo raginama juo puoš
ti lietuvių namus, juo buvo 
puošiamos net valstybės jstaigų 
sienos. 

Nepriklausomos Lietuvos is
torijoj buvo vienas atsitikimas, 
kada Vasario 16-tos dienos 
akto reikšmė lyg ir buvo norėta 
sumažinti ar visai paneigti. Tai 
padarė ne kas kitas, kaip ... 
Lietuvos Steigiamasis Seimas, I bado. 

a i K y A ~~ 

tiksliau sakant, to seimo daugu
mos vadai. Būtent, jie pradėjo 
savo darbą nauju Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimu, lyg 
tartum iki tol Lietuvos nepri
klausomybė būtų buvusi nepa
skelbta, ar tas paskelbimas bū
tų neturėjęs galios. Ir ne kas 
kitas, o Smetona priminė, kad 
šis Steigiamojo Seimo aktas nu
vertina reikšmingiausį Lietuvos 
atgimimo istorijos įvykį. 

Seimo politikai tada aiškino, 
kad Lietuvos Tarybos paskelbi
mas nepakankamai autoritetin
gas, nes Taryba nebuvo kilusi 
iš visuotinų rinkimų, kaip Stei
giamasis Seimas. Dabar, esą, 
tak paskelbimas patvirtinamas 
visos tautos vardu. Galima su 
tuo sutikti ir nėra už ką St. Sei
mą dėl to labai smerkti, bet vis 
dėlto tai buvo Vasario 16-tos 
dienos „ Akto reikšmes mažini
mas. * 

Rugsėjo 8 dienos švente "ži
novui" dar ir todėl "diktatoriš
ka", kad ji surišta su Vytauto 
Didžiojo karalium vainikavimo 
minėjimu... Ar nereikėtų "ži
novui" pažvelgti į savo kolegas 
Anglijos socialistus, kurie dar 
ir dabar vainikuoja savo kara
lių — tadą gal nebus taip baisu 
minėti prieš 500 metų sumany
tą vainikavimą. Juk čia kalba
ma ne apie ką kitą, o apie Lie
tuvos pasididžia vilną — Vytau
tą. Tiesa, jis nebuvo socialistas, 
nes ... tada dar ir Marksas ne
buvo gimęs... 

Visos dienos, vienu ar kitu 
būdu surištos su visai tautai 
bendrais ir brangiais atsimini
mais, šiandien verta ir naudin
ga atžymėti atitinkamais, lie
tuvių dvasią gaivininčiais mi
nėjimais. Nereikėtų gal daryti 
išimties ir gegužės 15-tai, Stei
giamojo Seimo susirinkimo die
nai, kurios išstūmimas iš at-
žymėtinųjų tautos dienų skai
čiaus nebuvo natūralus ir, grei
čiausiai, net vidaus politikos 
taktikai nenaudingas. 

Tačiau tie atžymėjimai ir mi
nėjimai tik tada bus vertingi, 
jeigu jų turinys bus nukreiptas 
į taikos ir solidarumo lietuvių 
tarpe stiprinimą, o ne į atskirų 
politinių grupių savitarpinių sąs
kaitų suvedinėjimą. 

Yra žmonių, kuriems ir Va
sario 16-toji tik "buržuazinės 
reakcijos laimėjimo šventė" ... 
Netoli nuo anų nuėjęs ir tas, 
kam kitos tautinės šventės akis 

Laisvoji valanda 

UI kas - Amerikos lietuviam!! 
Brangūs Amerikos Lietuviai! 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
iniciatyva lapkričio mėn. 4-6 die
nomis, New Yorke, įvyksta vi
suotinis Amerikos lietuvių kon
gresas. Tame. kongrese bus 
svarstoma aktualieji mūsų tau
tos reikalai ir numatomas veik
los kelias Lietuvą laisvinti ir 
lietuvių tautą išlaikyti. 

Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, vertindamas 
dabartinę Lietuvos ir po visus 
pasaulio kampus blaškomų lie
tuvių padėtį, tam kongresui ski
ria ypatingą reikšmę. Jungtinės 
Amerikos Valstybės yra stip
riausias ir įtakingiausias veiks
nys Vakarų pasaulyje, Jungti
nėse Amerikos Valstybėse su
sitelkęs didžiausias lietuvių 
skaičius, iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir iš Jūsų mes tiki
mės tikros pagalbos kovojant 
dėl Lietuvos laisvės ir atkuriant 
mūsų valstybę. 

Šiandieninė pirmoji kiekvieno 
lietuvio pareiga — kovoti dėl 
Lietuvos laisvės ir Nepriklau
somybės. Amerikos lietuviai 
sunkiausiose Lietuvos valando
se yra sudėję daug kilnių aukų ir^ 
rodę didelį ryžtumą. Mes tiki
me, kad ir dabar, kada Lietuva 
žudoma žmonijos istorijoje dar 
negirdėtomis priemonėmis, Jūs 
gausiai ir .viena mintim vedini 

rengsitės į šaukiamą visuotinį 
JAV lietuvių kongresą, aptarsi
te padėtį ir ryšitės naujiems 
darbams. O tų darbų eilėje: ko
va dėl Lietuvos laisvės, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės or
ganizaciniai reikalai, lietuvybės 
išlaikymas Amerikoje, tremti
niams tolimesnės pagalbos tei
kimas sudarys esminį Jūsų 
Kvarstymų ir tarimų turinį. 

Jūstį organizuotai keliamas 
balsas Lietuvos laisvės reikalu 
paveiks Amerikos politikai va
dovaujančius veiksnius, Jūsų or
ganizuota pagalba termtiniams 
padės išsaugoti vargan pateku
sius tautiečius, Jūsų pastangos 
išlaikyti Amerikoje lietuvybę 
grąžins mūsų tautai nuo jos ka
mieno tolstančius, Jūsų aktyvus 
prisdėjimas prie kuriamos Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
padės sutelkti mūsų jėgas pa
grindiniams Lietuvių tautos už
daviniams atlikti. 

Tat, Brangūs Amerikos Lie
tuviai, visi ruoškitės j kongresą, 
aktyviai jame dalyvaukite, eida
mi pagalbon Lietuvai sunkiau
sioje jos istorijos valandoje, 
tarkite geriausius kelius visų 
mūsų ateičiai. 

Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi! 

VYRIAUSIASIS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS 

Jonas Biliūnas 

MODNA PASAKA 
( Tęsinys iš pereito numerio ) 

Atėjo ruduo, liūdnas, nelaimingas. Vy
to žali medžių lapai, vyto su jais kartu ir 
gražios vargdienių svajonės. Papūtė šiau
rus žiemys vėjas ir kartu su lapais išne
šiojo karščiausias žmonių viltis, — išne
šiojo ir laisvės^priešininkų kojomis pur
vyne sumynė. Išnyko paskutinis laimės 
šešėlis, išsisklaidė, kaip dūmas po orą. Ant 
viso krašto klaiki šmėkla savo sparnais 
šviesų dangų uždengė, žmonių krūtinėn 
aštrius nagus giliai įleisdama. Degino so
džius, šaudė ir korė ir iš tėvynės tolimon 
šiaurės šalin žmones gabeno. Nepasigai
lėjo nei žilų senelių, nei sergančių mote
rų, nei nekaltų mažų kūdikių. Visas kraš
tas kalėjimu virto. Niekas nebebuvo tik
ras rytdienos, nežinojo, gultų eidamas, ar 
beatbus laisvas iš miego. Kilo verksmas 
ir skaudūs dejavimai. Visi po budelio 
kirviu dėjo savo galvas. Tik maža sau
jelė maištininkų da narsiai su prispaudė
jais kovojo, laukdama galo... 

Juozapota baisiai atsimainė. Tat jau 
nebebuvo toji graži moteris, kurios akys, 
kaip žvaigždės, nuvargusį vyrą neseniai 
da ramino. Akys aptemo, veidas pajuo
davo. Nei vilties, nei laimės nebeliko. Vie
na slankiojo po namus, kaip šešėlis, be 
tikslo. Nieko nebebuvo, kuo da būtų ga
lėjusi rūpintis. Brangiausiąjį turtą jai 
atėmė, ir nebesitikėjo jo atgauti. Žinios, 
kaip gandas, ėjo viena paskui kitą ir be 
galo buvo liūdnos: tą pakorė, tą išvežė... 
Nuo jų vietos negalėjo sau rasti. Ne tik 
iš sodžiaus kur išeiti bijojo, bet ir troboj 
ivena būti. Kas vakaras ėjo dabar į Damulį, 
kur ramiau kiek jautėsi. Senio Damulio jau 
nebebuvo... Neišturėjo: nuo žaizdų po še
šių savaičių numirė. Vienos moterys be
liko. Su jomis Juozapota vargą vargo: 
visas jas nelaimė vienu ryšeliu surišo ... 

Vieną vakarą, kada taip visos sėdėjo 
netikėtai atsidarė trobos durys ir vidun 
įėjo ypatinga žmogysta — apiplyšusi ir 
nuvargusi. Dusliu balsu pagarbino Dievą 
ir pripuolusi apkabino senės Damulienės 
kojas. 

—  K a z i u k a s s u r i k o  m o t i n a ,  p a 
žinusi sūnų... 

Apkabino jo galvą, į savo krfttinę pris
paudė. 

— Dieve, Dieve... da gyvas... — rau
dojo jinai, tarytum abejodama. 

Tai glostė sustirusius sūnaus plaukus, 
tai žiūrėjo jam akysna. 

— O kur Antanas? — paklausė išsi
gandusi. 

Tylėjo. Sunku buvo tiesą pasakyti, mo
tinos širdį perverti. 

— Užmušė jį... — pašnibždėjo nusi
sukdamas. 

Ir ėmė sakyti, kaip tat buvo: kaip pas
kutinį kartą, alkani ir nuplyšę, su rusais 
netoli kovoję; kaip matęs brolį, ant žemės 
negyvą parkritusį, ir Banį, rusų suimtą ,.. 
O visi trys kaip tik dabar norėję savajan 
sodžiun apsilankytų... Nesulaukė... 

Tik dabar, pakėlęs akis, pažino Juoza
potą, kad toji, baisią naujieną išgirdusi, 
nusitvėrė už krūtinės ir iš didžio širdies 
sopulio skaudžiai sudejavo... Tartum Vis 
dar netikėjo, kad taip galėjo atsitikti... 

— Kur Petras? Kur? ... Ką dabar su 
juo padarys? — vaitojo, klaikiom akim } 
Kazį žiūrėdama. 

Papasakojo jai, kiek žinojo. 

eiti. Ir nesiklausus galėjo fasti... 
Apie pusryčius jau ėjo miesto gatVS* 

mis, bailiai į šalis dairydamos. Dideli, ke
liais gyvenimais namai tęsėsi iš abiejų pu
sių be galo; plačios gatvės, tiesios kaip 
stalas, buvo už viena kitą gražesnės... 
Bet nesistebėjo į tai Juozapota, nors kitą 
kartą visi šitie nematyti daiktai kaip ste
buklas būtų jai pasirodę. Žiūrėjo tik f 
žmones, kuriuos kiekvienam žingsny matė. 
Tartum nuo jų sau pagalbos laukė, tikė
jos tiesą patirti. Jai regėjos, kad visi jie 
apie jos Petrą žinojo, jį išvaduoti galėjo. 
Taip troško jų paklausti, paprašyti... Ne
drįso ... Visi jie tokie buvo ponai, galin
gi. Laukė, ar nepaklaus kartais jie patys, 
ko jinai šitan miestan atėjo ir tokia ne
laiminga į visus stebis. Bet niekas į ją 
ir žiūrėt nežiūrėjo. Visi savo reikaluose 
buvo paskendę. Šitai pro šalį trys po
nios praėjo, — gražios, kaip paveikslas. 
Nematė sodietės, nors tokiom galingom 
akim į jas pažiūrėjo... 

— Dieve, kiek ponų... kokie gražūs! 
— stebėjos Juozapota, stovėdama, nežino
dama, kur dėtis. 

— Ko čia dairais? ar ką pametei? — 
paklausė apdriskęs "ponos", matyt, kiemo 
sargas. 

Juozapota krūptelėjo, bet pamačius, 
kad į ją žiūri, apsidžiaugė -ir nedrąsiai pa
klausė : 

— Ar nežinai tamsta, kur mano Pe 
triukas?... 

— Petriukas?!... ar tai tavo vyras? 
— Vyras, vyras, — apsidžiaugė Juo

zapota. 
— Gal koks maištininkas? — nusijuo

kė piktai kiemo sargas: — eik tenai — rasi. 
Mostelėjo ranka. Juozapota norėjo 

da jo paklausti. 
— Eik, eik! čia negalima stovėti... 

užginta! — suriko ant jos. 
Ėjo gatve išsigandusi, galvą nuleidusi. 

Matė, kad ton pusėn daug žmonių skubi
nosi. Visi kaip ir ko pamatyti troško ir 
bijojo pasivėlinti. Ir jinai ėmė skubintis... 
Greitai pasibaigė gatvė. Pasirodė didelė 
plati aikštė. Juozapota pamatė joj dau
gybę žmonių, ratu sustojusių. Kareiviai 
su šautuvais ir blizgančiais durtuvais, po
nai žvaigždėtomis kepurėmis, ponios, gra
žiai pasipuošusios, ir... žmonių, žmonių 
— be galo... Visi, kaip negyvi, tylėjo. . 
Vidury aukšti šulai su permėtėmis styp
sojo ... 

Atsistojo nustebusi, nežinodama, kas 
daryti. Bet matydama, kad visi į ten eina? 
pribėgo žmonių minią. Kojas jai pakirto, 
tik kvapą galėjo atgauti... 

— Kiek ponų. . kokie gražūs... — 
šnibždėjo apsiblaususi. 

Pamatė žilą, malonaus veido senelį, į 
ją žiūrint, ir bailiu balsu paklausė: 

— Ar nežinai tamsta, kur mano Pet
riukas?... 

Netikėtai žvilgterėjo į šulus su per
mėtėmis ... Suriko klaikiu balsu ir, apal
pusi, krito ant žemės... 

(Bus daugiau) 

KUR GAUTI 

LIET U VIŠ K Ų 
KNYGŲ? 

Visame pasaulyje išleidžiamų lietuviškų kny-

Tiek Juozapota tesuprato, kad rusai jos platinimu rūpinasi neseniai įsteigtas Lietuvių 
Petrą, tur būt, miestan nugabeno. Nebe
klausė* Kazio skundimo, kad jisai negalįs 
nė vienos dienos namie būti, turįs iš savo 
krašto bėgti, jeigu nenorįs būti pakartas 
ar sušaudytas... Išėjo iŠ Damulio, de
juodama... 

Nors niekados nebuvo mieste buvusi,, 
tačiau dar gerai prieš auštant toli ant 
vieškelio, miestan einančio, atsidūrė. Ke
lias buvo tiesus, žinomas.*. Trys mylios 
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Raudonieji pirštai 
sustabdo rotatorių... 
Trupinys-iš nelygios kovos tremtyje 

Tremties spauda Vokietijoje 
savo aukso dienas jau pergyve
no. O kokie sunkūs buvo jos 
pirmieji žingsniai! Jokio me
džiaginio pagrindo, beteisišku
mas, nuolatinis kontroliavimas, 
cenzūravimas ir grasinimai už
daryti. Ir už ką? O dažniausia 
llž tai, kas jau pačių cenzūruo
tųjų buvo anglosaksiškoje spau
doje paskelbta. Trečioji' jėga 
akylai viską sekė ... 

Mažiausias nukrypimas nuo 
"draugingų" santykių su So
vietų Sąjunga perkūnais atsi
liepdavo ant redaktorių galvų, 
o politinių tremtinių masė kaip 
tik tais "nukrypimais" gyveno 
fip iš jų bandė įspėti tikrąją tri
jų galybių santykių eigą. 

Prieš trejus metus okupaci
nes zonos Vokietijoje buvo ki
nų siena atitvertos, Iš Britų 
zonos patekti j amerikiečių ar 
prancūzų zoną būdavo sunkiau, 
nei iš Lietuvos patekti į užsienį 
taikos gadynėje. O pirmieji 
naujagimiai — "Mūsų Kelias" 
ir "žiburiai", išaugę į rimtus 
laikraščius, atsirado kaip tik 
amerikiečių zonoje. 

Britų zona, nepavykus ke
liems mėginimams, su -visomis 
skirtingomis savo administraci
jos ir aprūpinimo sąlygomis, 
su popieriaus stoka ir nepalau
žiamu globėjų užsispyrimu ne
leisti tremtinių spaudos, — liko 
be informacinio leidinio. 

Pačių tremtinių pastangomis 
Detmolde susidarė lietuviškasis 
britų įonos cetras. čia kelis 
mėnesius (iki persitvarkymo į 
Lietuvių Tremtinių Bendruo
menę) buvo Lietuvių Sąjungos 
Valdyba, vėliau Lietuvių Trem
tinių Bendruomenės Zonos Ko
mitetas, Baltų Centrinės Ta
rybos įstaiga, generaliniai BAL-
Fo ir Raudonojo Kryžiaus įga-
lotiniai britų zonai, skautų cen
tras. 

Buvo tikras inormacijos ba
das. Keli spaudos mėgėjai ėmė
si bandyti užkišti spragą bent 
rotatoriumi. Pradžioje pasirodo 
"dienraštis" NAUJAUSIOS ŽI
NIOS, teikiąs radijo bangomis 
pagautą medžiagą ir lietuvių 
bendruomenės aktualijas, o po 
kurio laiko ir "savaitraštis", 
TREMTINIO ŽODŽIU pakrikš
tytas. šis savaitinis 6-8 pusla
pių leidinėlis siekė duoti skai
tytojams platesnės informacijos 
tarptautinės politikos ir mūsų 
vidaus gyvenimo klausimais. 

Pirmasis TREMTINIO ŽO
DŽIO numeris pasirodė 1946 m. 
balandžio 6 d., papildydamas 
dieninę "Naujausiųjų žinių" in
formaciją. Penki vyrai (Aušro
ta, Bakūnas, Glemža, Paplėnas, 
Vaitkus) sudarė abiejų leidinių 
redakciją ir administraciją. Iš
tisas valandas sėdėjo prie radi
jo aparatų, gaudė sunkiai gau
namą užsienio spaudą, vertė, 
rašė, suko rotatorių ir ekspedi-
javo. Popieriaus badą išspręsti 
ne kartą padėjo kava ir ame
rikoniškosios cigaretės, šios gė
rybės visada suminkštindavo vo
kiečių širdis. 

Ir taip iki 1946 m. rugsėjo ga
lo. Paskutinę to mėnesio savaitę 
pajutome, kad mūsų leidiniais 
domisi žmonės, kurių mes ir ne
svajojome laikyti savo skaityto
jais. Per Baltų Centrinės Tary
bos atstovą R. anglų specialioji 
tarnyba pareikalavo, pateikti jai 
''Trerfltinių žodžio" 16, 19 ir 20 
numerius. Po kelių dienų, rugsė
jo 27 d. gavome oficialų Det-
moldo UNRRos direktoriaus raš
tą, reikalaujantį tuojau sustab
dyti "NAujausiųjų žinių" ir 
"Tremtinio žodžio" leidimą ir 
platinimą, o visus turimus abie
jų leidinių egzempliorius tuojau 
sudeginti. Susidomėjome ir mes 
patys tais "Tremtinio žodžio" 
numeriais, kurių "nemokėjome" 
iScenzūruoti. 16-me radome in

formaciją apie tai, kad iš 150 
lietuvių Hiddeseno stovykloje 
"plebescito metu — nori grįžti 
į dabartinę Lietuvą ar ne — 
tik vienas mūsų tautietis A. V. 
atsakęs teigiamai, o ir tasai 
vienintelis buvęs ligonis, vos 
prieš kelis mėnesius pasprukęs 
š vienos Bavarijos (Kitzingeno) 
psichiatrinės ligoninės. Nors 
"plebescito" ' anketa teigiamo 
atsakymo atveju nereikalavo 
motyvų, šis nelaimingasis pa
brėžė, kad jis turįs vykti į 
Lietuvą, kad galėtų paruošti 
visų Pabaltijo tremtinių sugrį
žimą! Šis perkaitusių smegenų 
tautietis aiškino, kad jis turįs 
grandiozinį planą, į kurį įeina, 
žinoma, ir pasimatymas su ... 
Stalin U* 

20-me numeryje, informuo
jančiame apie tuo metu (1946 
m. rugpiūčio mėn.) Paryžiuje 
vykusią, vadinamą, taikos kon
ferenciją, straipsnyje "Konfe
rencija be taikos" buvo atpasa
kotos Molotovo pastangos pa
siekti sprendimo, kad visi "tai
kos konferencijos" nutarimai 
būtų daromi 2/3 balsų daugu
ma, tikėdamasis, jog vakarams 
nevisada pavyks suorganizuoti 
tokią daugumą. 

Pats raudonasis viešpats buvo 
trupučiuką užkabintas: 

"Molotovas šiai kovai buvo 
atidavęs visą sielą ir kūną. 
'Daily Express' savo objekty
vu užfiksavo tą kurjozinį mo
mentą, kai SSSR delegacijos 
šefas ir raudonosios mažumos 
vadas, įaistrintas karštų disku
sijų dėl dr. Evatto vykusiai pa
šieptos 2/3 magijos, netgi savo 
pirštus ant pilvo sunėrė 2/3 
kombinacijos būdu. Ta magija 
jį buvo apėmusi nuo galvos iki 
kojų. Alaric Jakob savo laikraš
čiui pranešė, girdėjęs gandą, 
kad Molotovas po karštų deba
tų pertraukos metu neturėjęs 
drąsos išeiti pasivaikščioti po 
Luxemburgo Rūmų kuluarus. 
O kiti korespondentai (kurie 
mėgsta nediskretiškai visur kiš
ti nosį rado reikalą paskleisti 
žinią, kad Molotovas, tik atvy
kęs į konferenciją, pasinaudojo 
veto teise dėl jam skirtų apar
tamentų. Išsiaiškinus, buvo kon
statuota, kad Molotovui skirti 
apartamentai jam yra tikrai 
nepriimtini, nes ties jų lan
gais stovįs..." aukštas medis. 
Argumentas šeimininkus įtiki
no ir apartamentai buvę pa
keisti." 

Toliau tame pačiame straips
nyje buvę pažymėta, kad rau
donieji dignitoriai bandė pasi
naudoti "įvykusio fakto meto
du" netiesioginiam Pabaltijo 
valstybių aneksijos pripažini
mui pasiekti. Kremliaus taikos 
organizatoriai į Paryžių atsiga
beno Lietuvos "ministrą" Ra-
tomskį ir kt. Pabaltijo jo ko
legas. šis manevras nerado pa
lankumo Vakarų sferose ir švi
niniai kareivėliai žaidimo len
toje nepasirodė. 

Bene visų "trefiausias" buvo 
19-sis numeris su vaizdeliu iš 
vienos anglų zonos stovyklos, 
aplankytos raudonojo repatri-
jacijos "apaštalo". Tai buvo 
tik vienas iš šimtų vaizdų 1946 
metų stovyklose :t 

"Be komentaru... 
Birželio 14 dieną į pabaltie-

čių stovyklą^ S. atvyko raudo
nasis pulkininkas, savo padė
jėjų, vietos UNRRos direkto
riaus ir kelių tarnautojų lydi
mas. Susirado stovyklos komen
dantą lietuvį ir pradėjo pokolbį 
rusų kalba. Raudonasis pulki
ninkas kreipėsi į komendantą: 

— Ar negalėtumėt sušaukti 
savo tautiečių susirinkimo. Aš 
norėčiau su jais pasikalbėti. 

— Kodėl ne, sušaukti galiu, 
turiu teisę, ~ atsake komendan
tas. 

Puiku, aš tamstai netgi galė
čiau pasakyti, kokiu reikalu aš 
noriu kalbėti, — nudžiugo rau
donasis pulkininkas. — Jūsų 
stovykloje prieš kurį laiką buvo 
atsiklausimas, kas nori grįžti 
namo. Mes žinome, kad apie 
50% atsakė teigiamai, tačiau 
anglai mums nurodo žymiai ma
žesnį procentą, čia greičiausia 
bus duomenys suklastoti. 

— Bet aš tamstai, pulkininke, 
vis dėlto nepatariu eiti į susi
rinkimą. 

— Kodėl? — nustebo pel
kininkas. 

— Susirinkimą aš sušauksiu, 
tamsta į jį nueiti galėsi, bet ar 
galėsi iš jo išeiti — to aš ga
rantuoti, deja, negaliu. O jei, 
leiskime ir išeisi, tai koks? — 
iš anksto užjautė komendantas 
raudonąjį pulkininką. 

— Tai kaip gi su tais 50% . . .  
su tais, kurie grįžti nori? — 
bandė teirautis pulkininkas. 

— Čia, pulkininke, gal iš tie
sų duomens bus suklastoti, nes 
iš mūsų stovyklos nė Vienas; 
grįžti nenori. 

— Ir tamsta? 
— Ir aš. 
— Tai koks gi tamsta patrijo

tas. Juk mums tiek darbininkų 
reikia. 

— Kap tik patri jotai Ir ne
grįžta, — atšovė komendantas. 

Dialogas pulkininką įtikino, 
kad į susirinkimą eiti rizikinga. 
Jis pakeitė taktiką ir nutarė 
lankyti butus. 

Ir suėjo raudonasis pulkinin
kas į pokalbį su lietuve moterim: 

- Ar nenorite grįžti? 
- Ar jau neturite ko vežti? 

Juk 1940 metais #0 tūkstančių 
išvežėte. 

- Taip jau ir 60, — bandė 
teisintis pulkininkas, — galėjo 
tai ir klaida būti, dabar daug 
kas pasikeitė. 

- Tikrai pasikeitė, — pri
tarė moteris, — juk 1918 me
tais už auksinius antpečius jūs 

korėte ir šaudėte, o dabar iSf 
"draugas" pulkininkas su pla
čiais auksiniais antpečiais. 

Raudonojo pulkininko veido 
raumenys nervingai suvirpėjo.? 

— Blogą tamsta dieną pas£ 
rinkai, pulkininke. Pasižiūrėk 
pro langą, matai lietuvių, lat
vių ir estų vėliavas pusiau stie
bo nuleistas. Juk šiandieną J>ir-
želio 14-toji... 

— Bet anglų nenuleista* 
nudžiugo .pulkininkas. 

— Jūs jų dar nevežėte, — 
paaiškino moteris. 

Rusiškai mokąs UNROS tar
nautojas žydas pokalbį išvertė 
savo direktoriui. Netrukus buvo 
įsakyta nuleisti pusiau stiebo 
ir anglų vėliavą 

Kitame bute pulkininkui nete
ko taip ilgai gaišti. Tik ką iš 
pamaldų už išvežtuosius grįžusi 
moteris šoko ieškoti... kirvio. 
Duktė apranfino ir paaiškino, 
kad jos tėvas Sibire, o brolis su
šaudytas. Palydovai patarė pul
kininkui greičiau atsisveikinti. 

Užsuko pas latvį. Pasisvei
kino. Latvis atsikėlė, atsiprašė 
visus palydovus, staigiu judesiu 
plačiai atidarė duris ir parodė 
pulkininkui kelią ... lauk. 

Per aikštę skubėdamas pulki
ninkas užkliuvo už vyro,, betriū
siančio su kaž kokiu įrankiu. 

— Iš kur? 
•— Iš Lietuvos:. 
— Ką ten veiUei? 
— Tarnavau NKVD. 
— Gal Gestape, norėjai pa

sakyti, — pataiso pulkininkas. 
— Ne, NKVD, — kategoriš

kai patvirtino vyras su įrankiu. 
Raudonasis pulkininkas neat

sigrįždamas nukiūtino prie au
tomobilio". 

Buvo aišku, kam nepatiko tie 
"nuodėmingi" numeriai. Palėpėj 
suktą rotatorių palietė ilgi rau
doni pirštai. 

Paskaitę griežtą UNRRos di
rektoriaus įsakjymą, 1946 m. 
rugsėjo m. 28 d. atsukome pas
kutinius "Naujausių žinių" ir 
"Tremtinių žodžio" numerius, 
p a i n f o i j m u o d a m i  s k a i t y  t o j u s ,  
kad atsirado "ypatingų, nuo mū
sų nepriklausančių veiksnių, 
verčiančių mus šį darbą baigti", 
ir pareikšdami viltį susitikti 
laisvoje lietuvių spaudoje. 

J. Paplėnas. 

Nuo grandinio iki karo vado 
Hitlerio generolas apie savo vadą 

Taip jau yra, kad daugelis 
karo vadų, pasidėję po karo 
savo ginklus, ima į rankas 
plunksną ir rašo atsiminimus. 

Po pirmojo karo tokiais atsi
minimais pagarsėjo vokiečių ge
neralinio štabo viršininkas Erich 
Ludeudorf. Dabar, sekdamas jo 
pėdomis, savo atsiminimus iš
leido 1938 - 42 metais buvęs to 
paties štabo viršininkas Franz 
Haider. 

Knyga pavadinta "HITLERIS 
— KARVEDYS", neseniai išleis
ta Vokietijoje, čia norime šį tą 
papasakpti iš tos knygos. 

Dar toli prieš karą, 1934 me
tais, prasidėjo trynimasis tarp 
generolų ir Hitlerio dėl kariuo
menės parengimo. Diktatoriaus 
nekantrumas ir didybės svaigu
lys niekais vertė generolų pla
nus tai pačiai kariuomenei orga
niškai sustiprinti. Vėliau tai iš
ryškėjo ir praktikoj: priešo ap
naikintos rytų divizijos, įgiju
sios patyrimo rytų fronto kovos 
sąlygose, nebuvo papildomos, o 
į kovą buvo siunčiamos visai 
naujos, patyrimo neturinčios di
vizijos. . 
: Hitleris neturėjo jokio dvasi
nio ryšio su kariuomene, su eili
nio kario siela. Paskutinius me
tus jis iš viso nei sykio nebuvo 
fronte. Tačiau jis kišosi net į 
smulkesnių dalinių operatyvi
nius planus, tuo sukeldamas 
chaosą vadovybėje. 

Tiesa, kad Hitleris yra paska
tinęs kai kurių ginklų ir .karo 
priemonių išvystymą, tačiau tu
rimų priemonių tinkamai įver
tinti jis nemokėjo. Sėkmingą 
šarvuočių, žygį Prancūzijon jis 
stabdė' ir tokiu būdu leido iš
smukti anglams. Iš kitos pu
sės žygyje Maskvos link Hitle
rio įsakytas tempas buvo toks, 
kad jo neišlaikė mašinų motorai. 

1939 m. jis sustabdė vadi
namų V-ginklų tyrinėjimą. Tai 
atsitiko tik todėl, kad čia ini
ciatyva priklausė ne jam, o 
Brauchitsch'ui. Vėliau prie jų 
sugrįžta, bet jau buvo vėlu. 

Hitleris niekad nemokėjo tin

kamai įvertinti savo kariuome
nės pajėgumo. Jam buvp nuro
domas dviejų frontų karo pa
vojingumas, o jis užsispyręs 
tvirtino, kad Prancūzija ir An
glija nekariausiaučios. Hitleris 
turėjo vado instinktą, tačiau 
taktinės klaidos ir pavėluoti 
sprendimai vedė į neišvengiamą 
katastrofą. 

Kai paaiškėja dviejų karo 
frontų pavojus, Hitleris ėmė 
blaškytis. Jis įsaikė invazijali 
Anglijon, bet vėliau pats tai at
šaukė. Jis norėjo užimti Gib
raltarą, nors tai buvo neįvyk
doma. Nors buvo aišku, kad Af
rikoje priešo sumušti nepajėgs 
jau dėl to, kad priešas trukdė 
priėjimą, Hitleris vis tebesva
jojo apie Egypto ir Sueso ka
nalo užvaldymą. 

Pradėdamas karą su rusais, 
Hitleris iš anksto didžiavosi po 
šešių savaičių užimsiąs Lenin
gradą, o po aštuonių savaičių 
rusai maldausią taikos. Tačiau 
šitame karo laikotarpyje Hit
leris iš vienos klaidos brido į 
kitą. Kai generolai parfengė pla
nus parūpinti specialiai žiemos 
aprangai rytų frontui, Hitleris 
nenorėjo nieko apie tai girdė
ti. Girdi, iki žiemos karas su 
rusais bus baigtas. Įsakęs vie
ną milijoną karių nukreipti Le
ningrado link, vėl tame ruože 
karo veiksmus sustabdė, neap-
sispresdamas, kas reikės daryti 
miestą paėmus: milijono mies
to gyventojų negali nei išmai
tinti, nei išžudyti. Sustabdė puo
limą Maskvos link, o vėliau rei
kalavo paimti Maskvą, kai tai 
buvo per vėlu. 

Kai prasidėjo rusų ofensyva, 
būtų buvę tikslu kariuomenę 
planingai traukti atgal. Vietoj 
to Hitleris įsakė stovėti vietoje 

ilį paskutinio vyro. Blogiausia 
buvo tai, kad Hitleris perverti
no savo kariuomenės pajėgumą 
ir niekad neįvertino priešo jė
gų. Visa jo strategija buvo tik 
kvaila didybės manija. Kai vie
noje štabo konferencijoje vienas 
generolas įrodinėjo, kad rusai 
kas mėnuo pagaminą nemažiail 
12.000 tankų, Hitleris apsipu* 
tojęs, sugniaužtais kumščiais 
šoko prie pranešėjo, liepdamas 
nutraukti tuos "idiotiškus ple
palus". Stalingrado tragedija 
žinoma visiems. Panašios ma
žesnio masto tragedijos karto
josi šimtais. Jau 1943 metais* 
kariškai žiūrint, karas buvo pra
laimėtas, bet Hitleris to nepri
pažįsta niekad. Jis pradeda At
lanto pylimo statybą, o 1944 
m. — garsiąją Ardėnų ofen
zyvą. 

Juo situacija blogesnė, juo 
Hitlerio galvoj daugiau planų* 
žinoma, jų niekas nevykdo. Tuo 
metu, kai amerikiečiai prie Cott-
buso susitinka su rusais, Hit
leris įsako Silezijoje esančiai 
atkirstai armijai pulti rusus 
prie Berlyno savo tankais. Iš 
armijos vargais negalais dar 
susirišama su Hitleriu ir jam 
išdėstoma, kad armija yra ap
supta, nebeturi nei tankų, nei 
benzino, nei municijos ir pulti 
negali. Hitleris atsako: gali, bet 
nenori. 

Paskutinis Hitlerio įsakymas 
buVo — sunaikinti Vokietiją. 

Taip pasakoja vienas Hitlerio 
generolų. Gaila, kad Vokietijos 
generolai neprabilo apie tai lai
ku, kada dar bent šis tas gali
ma buvo išgelbėti. Tik todėl 
daugelis generolų, karui pasi
baigus, nebuvo traktuoja m i, 
kaip karo belaisviai, o kaip 
nusikaltėliai ir atsidūrė kartu
vėse. VI. Vr. 

PARAMA, NAUDA IR GARBĖ ! 

Tai yra trys dalykai, dėl kurių patariama būti 
Lietuvių kalbos vadovo garbes prenumeratoriais 

1. Parama. . 
Garbės prenumeratorius bus parėmęs vieną iš svar
biausių darbų, kurie dabar yra daromi mūsų tautos kul
tūrai apsaugoti. 

2. Nauda. 
Garbės prenumeratorius gaus Lietuvių kalbos vadovą, 
išspausdintą ant geresnio popieriaus, gražesnį ir patva
resnį. 

3. Garbė. 
Garbės prenumeratorių vardai, gražiai išspausdinti pa
čiame vadove, Huolat, bus prieš visų mmą kalbo* bran-
gintojų akis. 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVO GARBĖS PRENUMERATĄ 
RlUM BUS KIEKVIENAS, KAS TUOJAU NUSIŲS LEIDĖJŲ 

GENERALINIAM ĮGALIOTINIUI DEŠIMTĮ AR DAUGIAU 
DOLERIŲ, PAREIKŠDAMAS, KAD TAI VADOVUI PAREMTI. 

Dešimts dolerių ištikrųjų yra tik nebrandi 
tokios knygos kaina! 

Siųskite šiuo adresu: 

Mr. J. Audėnas. 
14 Townsend St., Boston - Roxbury, Mass. 

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

( Atkelta ii 1-mo pusi.) 

jie pakeistų savo politiką Vo
kietijoj ir duotų daugiau sava
rankiškumo vokiečiams. Tai esą 
reikalinga atremti įtakai, kuri 
atsirado, įsteigus Vokietijos vy
riausybę rusų zonoj. 

Čekoslovakijoj prade dama 
nauja nuosavybės atėmimo ban
ga. Paliečiama visa vadinamos 
vidutinės klasės nuosavybė. 

SPALIŲ IT. 
Graikų sukilėliai paskelbė per 

radiją, kad jie nustoja kovoti. 
Jie sakosi, kad tai daro, norėda
mi išvengti visiško Graikijos 
sunaikinimo. Ištikrųjų jiems 
tas noras atsirado, kai jų pajė
gos tapo sumuštos ir išblašky
tos. Tuo būdu, atrodo, vidaus 
karas Graikijoj faktiškai baig
tas. žinoma, dar turės praeiti 
nemažai laiko, kol Graikijoj grįž 
normalus gyvenimas. Dalis su
kilėlių pasitraukė į Albaniją ir 
niekas negali užtikrinti, kad, 
gavę naujos paramos, jie vėl 
nepradės puldinėti. 

• 

Maskva pasikeitę pasiunti
niais su "Rytų Vokietija". Į 
Berlyną pasiuntiniu paskirtas 
Puškinas, kuris ligi šiol buvo 
pasiuntiniu Vengrijoje. Mano
ma, kad Rytų Vokietijoje ne
trukus prasidės politinis "valy
mas" nuo antikomunistinio ele
mento ir kad Puškinas vadovaus 
tam ^valymui". 

. « 

UN sluoksniuose jaučiamas 
susirūpinimas dėl susidarančios 
keistos padėties, sąryšy su pa
sikeitimais Kinijoj. 

Kinijos atstovybė turi labai 
svarbų balsą UN organuose, bet 
ji nebekontroliuoja Kinijos di
džiumos. Tuo tarpu vyriausybė, 
kuri kontroliuoja didžiąją Ki

nijos dalį, daugumos UN narių 
nepripažinta. 

SPALIŲ 18. 

UN pastangos sutvarkyti san
tykius tarp Graikijos ir jos kai
mynų nepasisekė, nes Graikija 
atsisakė patenkinti Sovietų rei
kalavimus. r 

• • 

USA Valstybės Departamen
tas paskelbė turįs įrodymų, kad 
sovietai ir graikus trėmė j to* 
limus Azijos kraštus. 

USA ambasadorius Canon 
Jugoslavijoje atšauktas. 

Jules Moch nesugebėjo susi
tarti su kitomis partijomis dėl 
Prancūzijos vyriausybės suda
rymo ir atsisakė nuo ministerio 
pirmininko pareigų. 

Jau trečia savaitė, kaip Pran
cūzija neturi vyriausybės ir da
bar vėl nematyti, kada ir kas 
galės ją sūdanti. 

SPALIŲ 19. 

Višinskis pasigyrė, kad ae» 
vietai atominę bombą turi jau 
nuo 1947 metų... Be to, jis 
pareiškė, kad Jugoslavijos iš
rinkimo į Saugumo Tarybą ne
laikytų nei teisėtu, nei teisingu. 
Jugoslavijos kandidatūros pa
laikymas esąs grasymas Rusijai 
ir net... UN konstitucijos bei 
tradicijų laužymas! 

Sovietų delegacija pareiškė sa
vo - veto rezoliuciją dėl ginklų 
kontrolės, įskaitant ir atomi
nius ginklus. Tai jau išviso ke-
turiasdešimts pirmas sovietų 
veto per trumpą UN gyvavimo 
laiką. 

• 

Prancfcrfftrs prezidentas par 
kvietė radikalą socialistą Renf 
Mayer bandytisudaryti, vyriau* 
sybę. ? 
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10,000 mylių 
kelione Rašo 

J. % VALICKAS © 
(Tęsinys iš 40 numerio) 

Nors dar ir buvo likę šio bei 
ne j e, bet vakare besikalbant su 
to pasižiūrėti Meksikos sosti-
Guadalupe dvaro savininku, su
sidarė planas trejeto dienų iški
lai. Per tas tris dienas buvo su
planuota aplankyti du aukš
čiausius Meksikos kalnus ( abu 
aietli 18,000 pėdų aukščio), o 
paskui užsukti J visą eilę ap
link esančių miestų - miestelių. 

Man | kompaniją panorėjo 
prisidėti dar viena pora apyse
nių amerikiečių keliauninkų. Pa
sirodo, kad senukas nelabai nori 
vairuoti kalnuose, o žmona būti
nai nori tas apylinkes pamatyti. 
Tad ir sutarėm keliauti trysė. 

Išvažiavom gana anksti ir 
pataikėm kaip tik tuo metu, kai 
darbininkai važiuoja į darbą. 
Automobilių miesto gatvėse be
veik nebuvo, bet užtat vėžlio 
greičiu slenkančių autobusų ir 
tramvajų buvo tiesiog tiršta. 

Išvažiavę iš miesto ir prava-

Meksikoje. • 
Prie XochimHefr yra flema-

žas ežeriukas ir kanalas. Tame 
ežere ir ypač kanale, plaukioja 
laiveliai — gondolos, panašios 
kaip Venecijoj. Pagrindinis tų 
gondolų uždavinys čia yra — gė
les iš kitos pusės kanalo bei eže
ro pervežti. Gražu pažiūrėti, 
kai tos gondolos plaukia, pilnos 
gėlių. Dėl to jas ir vadina tais 
"Plaukiojančiais darželiais". Bet 
tas gondolas galima ir žmonėms 
pasisamdyti. Tuo atveju gon
dola už atitinkamą pinigą virsta 
nebe darželiu, o... plaukiančiu 
restoranėliu. Atsiranda joje ir 
gitaristai, ir užkandžiai, ir stik
lelis ... 

Bet kadangi mūsų kitos die
nos programa buvo numatyta 
nemaža, tai ir čia pasitenkinom 
pasižiūrėję $ visa tai tik iš tolo. 

Meksikos 'Ukraina" 
Kitą rytą patraukėm Guada

lajara link. Iš pradžių vėl teko 
ristis į kalnus ir jau net pikta 

žiavę keletą miestelių, pradėjom pasidarė: nejaugi Meksikoj vis 
ristis aukštyn. Tos aukštumos 
feuvo apaugusios didelėmis pu-
iimis. To pušyno ir galo nesi-
Ifriatė. Tokiam dideliam pušyne 
vis dėlto nepastebėjau nei vie
no kelmo. Vadinasi, dar niekas 
to miško nekertai... 

Sausų šakų negalim uždegti! 
Sutikom pakeliui ūkininką. 

Mano bendrakeleiviai įsigeidė 
nusipirkti šviežio pieno ir kiau
linių. Kadangi turėjau su savim 
kepimo įrankius, tai užėjo ir 
man apetitas gryname ore išsi
kepti ir užkąsti kiaušinienės. 

Kiaušinienei medžiagos bema
tant įsigijome iš ūkininko ir čia 
pat šalia jo ūkio rengiamės su
sikurti ugnį ir kepti. 

Sausų šakų kiek tik noM, su
sikrovėm mažą lauželį ir pra
dedu kurti. O ūkininkas su žmo
na iš tolo žiūri ir juokiasi... 

Manau sau, ko gi jie čia dabar 
juokiasi... Bet greit paaiškėjo. 
Kol degtuką prie šakelės lai
kau, tol ji lyg ir bando degti, o^ 
kai tik degtukas pasibaigia, tai 
Ir šakelė, lyg ji būtų visiškai 
žalia ar vandeny permirkusi, — 
tik pasmilksta ir gesta ... 

Pasirodė, mūsų būta jau ga
na aukštai. Oras ten retesnis, 
ugnis ten gauna mažiau deguo
nies ir todėl viskas dega daug 
sunkiau, šeimininkai kiek pasi
juokę, atėjo mums į pagalbą: 

reiks tik į kalnus ir į kalnus 
važiuoti! Bet taip bepykstant 
vėl pamačiau kaimo pavadini-
nimą La Venta — tai jau tre
čioji "Venta" Meksikaj. O po 
tos Ventos ir kalnai pasibaigė. 
Prasidėjo derlinga lyguma. Ji 
nusėta gražiais ūkiais, ištisi lau
kai puikių rugių ir kviečių, nu
nokusių, stambiomis varpomis. 
Neiškenčiau nesustojęs, nepa-
čiupmėjęs tų puikių javų.. Var
pos keturkampės, ilgos, grūdai 
stambūs, gražiai geltoni... Vie
noje rugio varpoje suskaičiau 
116 grūdų! O diena graži,tylu, 
gana karšta. Plačiausiuose lau
kuose tokia ramybė — nieko 
daugiau nesidaro, tik javai 
noksta... 

Toliau pavftfiavę užtikome di
džiulius ganyklų plotus, kuriose 
ganėsi didžiulės bandos galvijų. 
Matomai, ūkiai čia daugiausiai 
stambūs, dvarai. Vienoj vietoj 
rugiai jau buvo nupiauti ar dar 
piovė mašina, čia pat lauke ir 
kūlė. 

Visų įdomiausia čia buvo žiū
rėti, kaip šiaudus krauna į dide
lį pailgą kūgį. Krovimas kaip 
krovimas, nieko ypatinga, bet 
nuostabu buvo, kad tuos šiaudus 
mynė ne žmonės, o .. .trys asi
liukai. Vaikštinėja sau ant 
šiaudų ir juos suslegia. Ir atro
do, visiškai nesijaudina dėl to, 
kad jiems vis daugiau šiaudų po 

paėmė kiaušinius atgal ir iškepė kojomis prideda ir jie keliasi vis 
kiaušinienę. Bet kaip ji ugnį kū
reno, ir kaip ji taip skaniai tą 
kiaušinienę prirengė, tas taip ir 
liko jos paslaptis ... 

Gana aukštybių! 
Kai pagaliau privažiavom prie 

pirmojo iš tų aukštųjų kalnų, 
kuriuos rengėmės lankyti, ir kai 
pažvelgėm į jo viršūnę, skaidriu 
snieginiu sidabru žvilgančią sau
lės spinduliuose, mums pasirodė, 
kad ta viršūnė taip baisiai auk
štai ... Visas noras keltis į tą 
aukštybę bematant dingo ir nu
tarėm, kad mums visiškai už
teks, jeigu mes tik nusifotogra-
f uosim prie to kalno... 

Kartą pradėję savo apetitus 
mažinti, sumažinom ir dar. Sa
kom — kurių galų mums dar 
Važiuoti prie kito kalno? Argi 
jis nėra panašus į šitą? Nuta
rėm nufotografuoti jį iš tolo ir 
tuo pasitenkinti. 

Venecijos papročiai ežere 
Šitaip sutrumpinę savo pro

gramą, dar kokias 3 valandas 
prieš saulėleidį atsidūrėme Xo-
chimilco miestelyje, garsinama
me savo "Plaukiojančiais Dar
želiais*. 

Beje, čia pakeliui vėl užtiko
me kaimelį La Venta. Tai jau 
antroji mano užtikti Tentą" 

aukštyn ir aukštyn... 
Labiausiai įdomu buvo pama

tyti, kaip tie asiliukai nulips nuo 
kūgio, kai jis })us jau baigtas 
krauti, arba kaip juos nukels... 
Gaila, nebuvo laiko laukti* kol 
prikraus tokį kūgį. 

Susitikimas su "tautiečiais" 
Guadalajaron pataikėm tur

gaus dieną. Na, čia jau ir neat-
silaikėm prieš senai persekioju
sią pagundą — prisipirkti viso
kių suvenyrų, nes kainos čia bu
vo pigesnės, negu bet kur iki 
šiol matytos. 

Kai jau gerokai viskuo apsi
krovę atsisveikinom su parda
vėjais, vienas iš jų staiga pa
klausė, ar mes kartais kuris ne
mokame lenkiškai ar rusiškai. 

Pasirodo, kad šiame vertelgų 
būrelyje esama poros žydų. Vie
nas gimęs Vitebske, bet gyve
nęs Vilniuje. Net apsiverkė, su
žinojęs, kad ir aš nuo Vilniaus. 

Pereito karo metu netekęs Vil
niuje turėtos didelės krautuvės, 
bastęsis po visą Europą, paga
liau iš Prancūzijos patekęs Į lai
vą, kuris turėjęs jį atvežti Ame
rikon, bet kažin kaip "per klai
dą" atvežęs Meksikon. Visos pas
tangos iš čia patekti | USA nu
ėję niekais ir taip jis tebeskurs-
tąs šiame Meksikos kampelyje.. 

Kitas gimęs ir augęs Lenkijoj, 
Lomžos mieste. Ten buvę neblo
gai, bet žmonės prikalbėję, kad 
Meksikoj daug geriau, ir jis su
sigundęs čia greit praturtėti... 

Deja, tai pasirodė ne taip la
bai lengva, kaip buvo pasakota. 
Vietiniai žmonės perka tik ži
balą ir adatas, o visa kita sten
giasi patys pasidaryti. Visas 
prekybos pelnas iš amerikiečių 
keliauninkų. Karo metu buvę 
geriau, kai amerikiečiai negalė
ję niekur kitur keliauti, bet da
bar vėl jau blogėja. Be to, sun
ku esą su vietiniais lenktyniau
ti. Vietiniai balaganų laikyto
jai savo prekes patys ir paga
mina, o kai reikia iš kito pirk
ti, tai maža ką tegalima uždirb
ti. Kai kada net savo pinigų ne
galima atgauti. Tada tenka pre
kybą sustabdyti ir laukti, kada 
suvažiuos daugiau keliauninkų 
ir pakils kainos... 

Apie meksikiečius jie labai 
gerai atsiliepė — geri, sako, ir 
nuoširdūs žmonės, tik, esą, juos 
kankina senoviški įpročiai — 
tos jų "siestos" ir "fiestos" la
bai daug laiko jiems suėda. Jie 
dirba tik tiek, kiek šiai dienai 
būtinai reikia ir labai jau mėgs
ta ilsėtis... 

Kadangi besikalbant pastebė
jau, kad jie Meksiką jau neblo
gai pažįsta, tai pabandžiau pa
klausti juos ir apie Meksikos 
politinį gyvenimą. Jie gyrė, kad 
Prezidentas Aleman esąs ne
blogų norų žmogus, lasvių 
nevaržo, gyvent galima. Tada 
paklausiau, ką Meksikoje gal
voja apie tuos didelius dvarus, 
kurių čia tiek daug — ar nebū
tų čia naudinga kokia žemės re
forma, nes šalia tų didelių dva
rų tiek daug bežemių ... 

"Tautiečiai", pradėjo juoktis 
susiriesdami iš tokio klausimo. 
Sako, čia Meksika, ne Europa. 
Jau buvę čia visokių "svieto ly
gintojų" — socialistų ir komu
nistų, daug pinigo ir prakaito 
išliejo propagandai, bet nieko 
iš to neišėjo. Dar mieste tas tu
ri šiek tiek pasekėjų, bet kai
me — visiškai ne. Sako, ką tie 
žmonės darytų su žeme? Tuo
jau pristigtumėm duonos ir mė
sos! Dabar žmogus nueina dva
ran, užsidirba, kiek jam tam 
kartui reikia ir vėl "ilsisi". O 
savo žemėj taip nesiilsėsi. To
dėl gal vienas ar du iš šimto pa
norėtų gauti savos žemės, o kiti 
nei dovanai jos neimtų. Svar
biausias gyvenimo šūkis čia — 
nepersidirbti. Todėl su daugiau 
darbo reikalaujančiais sumany
mais čia negalima susilaukti di
desnio pasisekimo. 

Tas pasikalbėjimas užėmė ne
maža laiko. Atsisveikindami tie 
"tautiečiai" būtinai kvietė dar 
užsukti atgal grįžtant, o Ameri-
oj visiems pasakoti, kad važiuo

tų j Meksiką ir visus suvenyrus 
pirktų tik Tulucoj, ir tik pas 
juos, nes jie parduodą pigiausiai. 

( Bus daugiau) 

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

M A R G U T I S  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, III. 

Pažeminta sakykla 
Spalių 9-11 dienomis šv. Jur

gio parapijoje, Clevelande, vy
ko 40 valandų — švenč. Sakra
mento garbinimo — atlaidai, 
kuriems vadovavo ir pamokslus 
sakė kun. Vincas Andriuška, 
vienuolis marijonas. 

Pirmąją atladų dieną pamoks
lininkas paskelbė, kad Bažny
čios teikiamiems atlaidams pel
nyti, be kitų sąlygų, reikia iš
klausyti bent penkis jo pa
mokslus. 

Tačiau išklausius tuos pa
mokslus ima abejonė, ar tikrai 
jie gera priemonė atlaidams 
pelnyti... 

Visiems tikintiesiems yra ži
noma, kad Katalikų Bažnyčia, 
nors tūkstančius yra įrašiusi 
į šventųjų ir palaimintųjų eiles, 
bet neveda jokio prakeiktųjų 
sąrašo ir niekad nėra tarusi 
savo autoritetingo žodžio, kad 
tas ar kitas asmuo tikrai esąs 
pragare. 

Tuo tarpu minimasis pamoks
lininkas paskelbė prakeiktųjų 
vardus, kurie, esą, savo sielas 
pardavę velniui. Tai esą: Liu
teris, Volteras ir kairysis lat
ras... 

Nors kairysis latras mus ma
žiausiai domina, bet vis dėlto 
kyla klausimas, iš kur kalbėto
jas sužinojo, kad jis (latras) 
pardavęs savo sielą velniui, ki
taip sakant, sėdi pragare. 

Dešiniojo latro likimas aiškė
ja iš Kristaus žodžių: "šiandien 
su manim būsi rojuje". Bet 
kairiajam latrui Kristus nepasa
kė: "šiandien su šėtonais būsi 
pragare". Tegu jis tą pačią 
dieną ir nepateko į h)jų, bet 
argi Dievo gailestingumas nega
lėjo jo sielą nuskaistinti' skai
styklos ugnim? Kas žino, gal 
kairysis latras tobulo gailesčio 
ašaromis apsipylė tada, kai ne
bepajėgė kalbėti, nebepajėgė 
Kristaus atsiprašyti. O tobulas 
gailestis,, juk tikime, išgelbsti 
sielą iš velnio nagų. 

Bet ypač keistai skamba tvir
tinimas, kad Liuteris ir Volte
ras "pardavę" savo sielas vel
niui. šie vyrai gyveno natūraliai 
dorą gyvenimą ir tikėjo Vieš
patį Dievą — Aukščiausiąją 
Esybę. Liuteris juk yra vie
nos galingos krikščioniškos baž
nyčios organizatorius, įsteigė
jas, kurio pasekėjai savu būdu, 
kaip jiems atrodo išganingiau, 
šlovina Viešpatį Dievą ir daro 
gerus darbus. 

Volteras nepaprastai gražiai 
išreiškia pagarbą ir meilę sa 
vaip suprastai Dievybei savo 
veikąle "Keturiasdešimties pa
mokslai". Be to, savo dvare jis 
pastatydino bažnyčią, ant ku
rios užrašė: "Voltaire erexit 
Deo" (Volteras pastatė Dievui) 
ir laikė prie jos vienuolį jėzuitą 
tėvą Adomą, šie vyrai, kaip iš 
kun. V. Andriuškos patirta, da
bar sėdi pragare... 

Kodėl kun. Andriuška savo 
autoritetu kiša juos į pragarą, 
tvirtindamas, kad jie "parda
vę" savo sielas velniui? Jis to 
nepaaiškino. Bet tai įvyko, tur 
būt, todėl, kad šie vyrai nepri
pažino Katalikų Bažnyčios die
viškumo ir skelbė, kad ji ne
tarnaujanti Tiesai. Gal jie ir 
klydo šitaip galvodami bei 
skelbdami, bet tai dar ne įro-

ŠĮMET ATVYKUSIEJI  .  
kreipdamiesi { DIRVĄ prenumeratos ar liftais 
reikalais, būkite malonūs, neužmirškite pažymėti, 

kada ir kokiu laivu 
atvykote, nurodant atvykimo mėnesį ir dieną. 

Tuo palengvinsite mums 
atlikti Tamstų pageidavimus ir susilauksite patys 

greitesnio patarnavimo. 

A č i fi ! 

dymas, kad jie yra Viešpaties 
Dievo prakeikti. Sakinys: "Sine 
Ecclesia non est salus" (be 
Bažnyčios nėra išganymo) juk 
dar turi plačius komentarus, 
kas kun. V. Andriuškai, kaip 
teologui, turėtų būti žinoma. 

Tokiais savo pamokslais šis 
kunigas tik parodo, kad jis ne
turi mažiausios tolerancijos ki
taip galvojančių ir kitaip tikin
čių atžvilgiu, tuo kompromituo
damas ne tik save, bet ir pačią 
Katalikų Bažnyčią. Joks kultū
ringas ir tikrai katalikybės 
klestėjimo trokštąs kalbėtojas 
taip nesielgia. 

e « 
Kitame pamoksle kun. V. An

driuška, sakydamas, kad lietu
vių tauta yra prisirišusi prie šv. 
Panelės Marijos, ėmė pakeltu 
balsu išmetinėti buvusiai Lie
tuvos valdžiai, kodėl ji neturė
jusi tokio paties prisirišimo. O 
toliau dar smarkiau kaltino Lie
tuvos valdžią už nebuvimą Lie
tuvoje tikėjimo laisvės ... 

Jokia Lietuvos konstitucija, 
net ir toji, kuri buvo redaguota 
labai gerų katalikų, niekad ne
reikalavo iš valdžios, kad ji bū
tų prisirišusi prie švenč. Pane
lės Marijos. Regis, ir jokioj ki
toj valstybėj tokios konstituci
jos nėra. O jeigu iš valdžios ne
reikalauja konstitucija, tai juo 
labiau to negali reikalauti kun. 
Andriuška... Jis gali to norėti, 
bet jo noras negali būti įsaky
mas visai valstybei ir tautai. 

O lietuvių tauta, kaip ji bebū
tų prisirišusi prie švenč. Pane
lės Marijos, 1926 metų pavasa
rį ėmė ir išsirinko sau valdžią, 
kuri buvo sudaryta iš socialis
tų ir liaudininkų, visiškai prie 
Šv. Panelės neprisirišusių. Ką 
dabar daryti su lietuvių tauta? 
Ar prakeikti ją už tai ir paskelb
ti, kad ir ji "velniui dūšią par
davė" ? 

Kai kun. Andriuška kaltino 
Lietuvos valdžią už tikėjimo lai
svės varžymą, tai jis nepaminė
jo, kurią vyriausybę kaltina. Jis 
minėjo tik Lietuvos valdžią. 

Bet kokios gi tikėjimo laisvės 
trūko Lietuvoje bet kurios vy
riausybės laikais? Ar buvo ka
da draudžiama Evangeliją skelb
ti, Sakramentus teikti, pamal
das bažnyčiose laikyti, viešas re
ligines procesijas rengti? Ne, 
tokių dalykų nepriklausomoje 
Lietuvoje niekas negirdėjo ir 
kun. Andriuška labai gerai ži
no, kad taip nebuvo. 

Kun. Andriuška taip pat labai 
gerai žino, kad Lietuvoje visos 
tikybos, o ypač Katalikų Baž
nyčia, turėjo visą eilę tokių 
privilegijų, kokių, pav., tikėjimo 
laisvės šalyje — Amerikoje jokia 
religija neturėjo ir nesvajoja tu
rėti. štai bent keletas tokių pri
vilegijų: 

1. Visose mokyklose, ne tik 
privatinėse, bet ir valstybinėse, 
tikybos mokymas buvo ne tik 
leistas, bet privalomas. Vyskupų 
parinkti kunigai mokydavo ti
kybos ir už tą mokymą gaudavo 
atlyginimą iš valstybės iždo, 
kaip ir visi kiti mokytojai. 

2. Privatinių konfesinių mo
kyklų mokytojai taip pat gauda
vo algas iš valstybės, o jų lai
kytojai turėdavo rūpintis tik 
kitomis mokyklų išlaikymo iš
laidomis. 

3. Kunigų seminarijos buvo 
išlaikomos iš valstybės iždo. 

4. Vyskupai ir visi kunigai 
gaudavo algas iš valdžios iždo 
ir dar pašalpas bažnyčių staty
mui. 

5. Kunigai buvo atleidžiami 
nuo karinės prievolės, tačiau ka
riuomenėje buvo valdžios apmo
kami, tik vyskupų paskirti, ka
pelionai. Kariuomenei sekmadie
niais būdavo specialios pamal
dos, kaip ir visų mokykylų mo
kiniams. 

6. Kunigai turėjo visas pi
liečių teises ir galėjo užimti vi
sokias vietas valstybės darbe, 
neišskiriant net pareigų pačio-

tfp/LINKESE 

je vyriausybėje. 1938-39 me
tais Lietuvos ministeriu pirmi
ninku buvo kunigas V. Mįronas 
— ne koks ekskomunikuotas 
kunigas, o visą laiką buvęs re
guliarus kunigas, kuris užimda
mas ministerio pirmininko vietą 
tam reikalui turėjo savo vysku
po leidimą. Nei būdamas minis
teriu pirmininku, nei po to kun. 
Mironas nebuvo dvasinės vyres
nybės suspenduotas, ar kaip 
nors papeiktas už tikėjimo lais
vės varžymą. O kun. Mironas, 
būdamas Lietuvos ministeriu 
pirmininku, nei sumažino, nei 
padidino visą laiką buvusių vie
nodų tikėjimo laisvių Lietuvoje. 
Ir po jo buvusios vyriausybės 
šitoj srity nepadarė jokių pa
keitimų. 

7. Lietuvoje visą laiką buvo 
tik bažnytinė metrikacija. Tuo 
skųsdavosi netikintieji, bet tuo 
negalėjo gi skųstis tikintieji. 

8. Lietuvoje būdavo rengia
mi šv. Sakramento pagarbini
mo kongresai. Lietuvos valdžios 
atstovai ir net pats prezidentas 
dalyvaudavo tų kongresų iš
kilmingose pamaldose, o valsty
bės geležinkeliai veždavo mal
dininkus į tuos kongresus tik 
už ketvirtadalį kainos. 

9. Kiekvieną sekmadienį per 
valstybės radijo stotis būdavo 
perduodamos pamaldos iš pa
čios Arkivyskupo Katedros, ar 
iš kitų žymesnių bažnyčių. 

Kur gi kitur tikėjimas turėjo 
tokias laisves ir privilegijas? 
Gal Amerikoj? 

šitų vienų faktų jau gana, 
kad būtų aišku, jog kun. V. 
Andriuška iš sakyklos skelbė 
clevelandiečiams netiesą, nusi
žengdamas aštuntajam Dievo 
įsakymui ir tuo pažemindamas 
bažnyčios sakyklą. 

štai kodėl tenka labai abejoti, 
ar tų pamokslų klausymas galė
jo padėti nusipelnyti Katalikų 
Bažnyčios teikiamus atlaidus... 

Judrėnas 

COMMUNITY CHEST VAJAUS 
ATIDARYMAS 

Spalių 16 d. Severance Hall, 
Community Chest vajaus ati
darymo proga, buvo gražus kon
certas. Clevelando simfoninis 
orkestras atliko eilę Mozarto, 
Stravinskio, Rachmaninovo ir 
kt. kūrinių. Dalyvavo garsi Cle
velando pianistė Eunice Podis 
ir vyrų choras. 

šis vajus truks 10 dienų ir 
norima sukelti Clevelande $ 5, 
400,000 labdarybės tikslams. Va
jaus vadovas John G. Meinlik 
perstatė vyskupą Hoban, pažy
mėdamas jo didelius nuopelnus 
labdarybės srityje. Vyskupas 
jautrioje kalboje pabrėžė, kai, 
prie šalpos darbo turi prisidėti 
visi be skirtumo, nes ir šalpos 
reikalingieji yra šelpiami visi 
be skirtumo. 

Atidarymo koncertas buvo la
bai puikus. Pažymėtina, kad į-
ėjimas buvo neapmokamas. Gai
la, ta iškilmė bent lietuvių tar
pe savo laiku nebuvo tinkamai 
išgarsinta ir todėl lietuvių ten 
buvo matyti vos keletas. Kon
certas buvo perduodamas ir per 
radiją. J. A. 

KAD NEĮVYKTŲ NEMALO-
NUMŲ?: 

neseniai į Ameriką atvykę jau
nuoliai nuo 18 iki 26 metų am
žiaus turi ypač neužmiršti per 
penkias dienas nuo atvykimo 
užsiregistruoti karinės tarnybos 
reikalu į Selective Service Sys
tem, Ohio Board. Nors šiuo me
tu į kariuomenės tarnybą ne
šaukia, nes yra gana savanorių, 
tačiau užsiregistruoti reikia ne
atidėliojant. Tokios įstaigos Cle
velande yra: Chester East 9th 
Building, Chester Ave. ir 9th 
St. kampe. Laiškams adresas: 
1845 9th St., Room 214, Cleve
land, Ohio. 

P. Pi Muliolis 
— J į > »  

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

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

STOKITE TALKON ĮKURDINI
MO KOMITETUI 

Tremtinių Įkurdinimo Komi
tetas nuoširdžiai kviečia visus 
clevelandiečius padėti jam at
likti jo uždavinį. Norėdami pa
gelbėti naujai atvykusiems įsi
kurti,kas žinote: 

1. progą gauti darbo, 
2. butą ar kambarį,, 
3. nebrangiai parduodamus ar 

dovanojamus baldus - rakandus, 
— tie nieko nelaukdami pašau
kit telefonu kurį nors iŠ šių as
menų ir praneškite: 

P. P. Mulioliui UT 1-2345; 
B. Bartkūnui HE 7722; 
M. Drosučiui LI 4698; 
K. štaupui KE 8794; 
J. Salasevičiui MU 1593 
Tad prašome parodyti artimo 

meilę ir nuoširdumą savo bro
liams. Jei mes, lietuviai, nepa
dėsime saviesiems, tai kas gi 
tą padarys? Kiek man yra ži
noma, atvykėliai ir sugyveni
me ir darbe gėdos nepadarys. 
Tad dar kartą — esate prašomi 

i minėtais reikalais nepamiršti 
jiems padėti, o ne pavydėti 
žmoniško gyvenimo. Jie bus 
Jums dėkingi. P. P. Muliolis 

M I R I M A I  
Jonas J, Markevičius, 73 m., 

1409 Giddings Rd., mirė spalių 
17 d. Palaidotas spalių 20, iš 
Naujosios parapijos bažnyčios, 
Kalvarijos kapinėse. Liko žmo
na Ona, sūnūs: Juozas, Jonas, 
Edvardas; dukterys: Mrs. C. 
Thompson, Mrs. D. ThompsoįĮ, 
Mrs. J. Sauter, Mrs. N. Kkdkiaer 
ir 13 anūkų. 

Laidotuvėms patarnavo Ja-
kubs & Son Funeral Home. 

GREETINGS AND BEST WISHES 

ANNE'S BEAUTY SHOPPE 
4465 Mayfield Rd. EV 0911 

GBEETINGS AND BEST WISHES 

TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

KNAPP WINE CO. 

Distributers of Growers Old Reserve 

7716 Broadway DI 7236 



Cleveland, Ohio 
Taupymas yra kelias į laimę 

Taupyk šiandienturėsi rytoj ar v ė l i a u ,  rei
kalui atėjus. 

Taupyk Lietuvių Banke, čia suma auga drauge 
su nuošimčiais. 

Taupymas Lietuvių Banke yra apsaugotas USA 
valdžioj užtikrinimu per Federal Insurance Corp. 

Taupyk šiandien, o neturėsi rūpesčio ateity. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE. 2498 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 

Pilnai padengta apdrauda 

Į V/M. DEBBS PAINTING CO. 
! Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

7526 Star Avenue 

UTah 1-4515 

Cleveland 3, Ohio 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos' Redakcijea) 

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

Darom naujas 

• Telefonai: 
! EN 3841 
1 MA 3359 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur Į 
TAISO IR SENAS BATTERIES ! I 

Antanas Kirkilas ir Sunus i 
1019 Woodland Ave. Cleveland i 
Namų adresas: 7204 Donald Ave. 

Spalių m. 6 d. laivu " General Bai-
lou" j New Yorko uostą atvyko šie 
lietuviai tremtiniai. 
Balbatas Jonas — Brooklyn, N. Y. 
Bankaitis Anetanas, Marija, Henri

kas — Detroit, Mich. 
Bytaut Anna — Hartford, Conn. 
Davidauskae Antosė, Virgin^ Al
fonsas —• Linden, N. J. 
Dičius Pranciškus, Domicėlė, Renual-

das — Chicago, 111. v 

Druskis Kazimieras, Elena, Edmun
das, Aaušra-Elena — Indianapolis. 

Gleiforsaitė Hilda — Brooklyn, N. Y. 
Janušonis Paulina, Ramusė — Kear

ny, N. J. 
J.asaitytė Agne — Detroit, Mich. 
Juršėnaitė Grasilda, Emilija j— Chi

cago, 111. 
Kazlauskas Pranas — Rėėd City, 

Mich. 
Klovas Vincas, Marija, , Paulina — 

Chicago, 111. 
Ladukas Stanislova*, Marija — Bro

oklyn, N. Y. 
Levickienė Sofija — Sunnyside,Wasc. 
Matijošaitis Justinas — Philadel

phia, Pa. 
Matulaitis Bronius, Konstancija — 

Chicago, 111. 
Mikuckis Juozas, Paulina — New 

York, N. Y. . * 
Mikaitis Otonas, ifcna, Hermanas, 

Vilhelmas, Anna M. — Concord, 
N. C. 

Mockus Stasys, Virgilija, Regina — 
Houston, Texas. 

Nakas Osvaldas — Philadelphia, Pa. 
Mikulionis Jonas, Janina — Roche

ster, N.' Y. • 
Natkevičienė Mikalina, Dominka-Da

nutė — Detroit, Mich. 
Palubinskas Saliomėja. Benediktas, 

Albinas — Lewiston, Maine. 
Paulavičius Pranas — Chicago, 111. 
Pažerūnaitė Antanina — Buffalo.N.Y. 
Plienaitis Pranas, Ona — Detroit, 

Mich, 
Plechavičius Povilas, Povilas, Ire

na — Avon Lake, Ohirt. 
Ramanauskaitė Elena — Heron Lake, 

Minn. 

Rasimas Boleslovas, Aušrelė, Brigi
ta, Agnieta, Cecilija, Marcijona — 

Orland( Park, 111. t 
Šaltenis Eva, Marija Angeles, 

Calif. 
Sinkevičius Zigmantas, MarcelS, Ra

mutė — Chicago, 111. 
Šuopys Vytautas — Imlay City, Mich. 
Teizeris Osmanas — Santa Paula, 

Calif. 
Timpa Gustavas — Bellevue, Mich. 
Vedeika Petras — Detroit, Mich. 
Venclauskas Mykolas, Emilija, Vy

tautas, Andrius —' Cleveland. Ohio 
Viliusitis Heincas So. Boston,Mass 
Vaičeliūnas Stasys, Kazė, Edmundas 

— E. Orange, N. J. 
Valkiūnienė Ir^aa, Jonas — Dyer-

burg, Tenn. 

Š. m. spalių 8 d., laivu "General 
Eltinge" į New Orleans atvyko šie 
lietuviai tremtiniai: 

Aukštkalnis Kazys, Bionš, Genovai
tė, Zigmantas, Kazimieras — Los 
Angeles, Calif. 

Bernotas Elena — Elton, La. 
Cilinaitė Stanislava' —1 Los Angeles, 

Calif. > 
Feiferis Vaclovas, Ma^ta, Genovaitė 

— Clarksdale, Miss. 
Gedgaudas Stasys, Vincenta, Algir

das, Gražvydas, Mindaugas — Do-
naldsville, La. 

Kijauskas Algirdas —* DanDiego.Cal. 
Malskis Jurgis, Elenaį Ramutis — 

Little Rock, Ark. į 
Pranys Augustas — Sebastopol, Cal. 
Rūbas Vaidilutė, Vytautas, Algirdas, 

Ramutis, Marija, Juozas — Saf-
ford, Ala. 

Schulat Marianne, Friedrich — Pa-
taluma, Cal. 

Vaičiulis Vanda, Gertrūda, Pranas 
— Clarksdale, Miss, 

Venckanskienė Antanina — San Die
go, Cal. 

Plunge Juozaą — Philadelphia, Pa. 
Petraitis Antanas — Chicago, iii. 
Petrauskas Jonas, Eugenija Fhi-

iadeipnia, f&. * 
PlytnyKas Antanas, Tiodora Phi

ladelphia, Pa. 
Preikšaitis Marttfiii|» Eva, Mantvy-

das, Eva, Mare — Freėsoil, Mich. 
Pudimaitis Adolfas, Ieva, Jonas —-

Newell,. S. Nakota. , 
Račka Antanas, Marija, Antanas, Bi

rutė — Detroit, Mich. 
Reinys, Jonas, Bernadeta, Jonas — 

Remsey, N. "J. 
Rickevičius Antanas, Teofilė, Teresė, 

Antanas, Bronius, Algimantas, Al
binas — Orwigsburg, Penn. 

Rimkevičius Antanas, Vilhelmina, 
Rimvydas, Edmundas Worcester, 
Mass. ' . / 

Rūkas Antanas, Elena; Bobilas -
Philadelphia, Pa. 

Rutelienis Vytautas, Julija, Algiman
tas — So. Boston, Mass. 

Rimkevičius Magdalena, Nijolė,. Vy
tautas — Philadelphia, Pa. 

Šaulys Vaclovas, Augusta — Chi
cago, 111. 

šliažas Juoaas — Bridgeport, 111. 
Šnipas Vincas, Kunigunda, Vincas, 

Romas — Waterbury, Conn. 
Staškauskas Jonas, Zuzana, Algi

mantas, Elena, Vytautas — Mor
gan, Minn. 

Strangalys Mina, Rose — St. Albans, 
N. Y. 

Subačius Albinas, Natalija, Romu
aldas — Wilkes Barre, Pa. 

Švitra Petras, Izabelė -— Brooklyn, 
N, Y. 

Tutlys Vincas, Emilija, Ramutė, Da
lia, Gabryela — Chicago, 111. 

Tautvila Juozas, Joana — Gary, Ind. 
Vaitkus Antanas, Ema, Vale, Elli — 

Westfield, Mass. 
Vaškelis Antanas, Anega, Gražina, 

Vitalija — Traverse City, Mich. 
Velavičiūtė Aldona — Napier RD 

near Pipestone, Minn. 
Žvilius Martynas — Northfield, Minn. 
Žvirblis Juozas — Athol, Mass. 

JAKUBS & 8 ON 
FUNERAL HOME 
Lietuviška laidojimo Įstaiga 

Valdžios pripažinti laidojimo direktoriai: 
Delia E. Jakubs 
William J. Jakubs 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
Edna Avenue ENdieott lflUI 

• PAKETJTTf I MIRTI — 
G. Gaidžiūno aprašymai 
anie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

gssmm 
WSIke lis Fanerai Home 

Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 
Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER šERafENIS-1 

GWĖ SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 

P J KERSIS I m 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio § 

OFISO TELEF.: MAin 1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 § 
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s 

kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- z 
riuose apdraudos-insurance reikaluose. £ 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas | 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. S 

S 

G  R  E  E  T I N  G  Š  
To My Many Friends 

KING'S BARBER Shop 
Finest Service in Town 

12909 St. Clair Ave. LI 9883 

Greetings to Our 

Many Friends and Patrons 
0 

MONCRIEF'S Šildymo Sistemos 
Palaiko Daugiau Clcvelando Namų ŠILTAIS negu 

kurie kiti šildymo Padargai GAS-OIL-COAL 

THE HENRY FU R N AC E C O., ME DI N A, O. 

TAI YRA BANKAS 
lengvai sutvarkyti asmeninėms skolom# 

Jūs galit gauti "Bank of Ohio" pigią paskolą visokiems 
reikalams — apmokėti sąskaitoms, skoloms, mokesčiam ir 
tt. _ butui taisyti ar gerinti — namui pirkti ar gerinti — 
naujam ar vartotam automobiliui, pirkti. Jums patiks mūsų 
draugiškas ir greitas patarnavimas. 

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

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

921 Huron Road 'ir Skyriai 

UPTOWN TAILOR'S 

& FURRIERS 

/ # / 

10614 St. Clair Ave. GL 0499 

BEFORE 
\ 

YOU BORROW 
TO BUY A HOME 

GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

Š. m. spalių 10 d., laivu "General 
Muir" j New Yorką atvyko šie lie
tuviai tremtiniai: } 
Andriūnas — Philadelphia, Pa. 
Arnastauskas Salmč, Jurgis — New 

York, N. Y. 
Aušrotas Antanas, Marija — Brook

lyn, N. Y. 
Baltūsis Edvardas — Racine, Wise. 
Benokraitis Dalė, Adelė, Vitalius, 

Vincentas — Brooklyn, N. Y. 
Barauskaitė Prima ~ St. Albans, 

N- Y' ~>iVf' 
Bitneris Evaldis, Ąf$$r — Balti

more, Md ' , 
Burba Bronius — Detroit, Mich. 
Butėnas Petras — Kearny, N. J. 
Braziulis Alfonsas, Stanislava — 

Avon Lake, Ohio. 
Damarodas Jurgis -y Trenton, N.J. 
Daukintis Apolinaras, Stefanija, Ana 

stazija, Gražina — Kearny, N.J. 
Butkus Kostas, Sofija, Konstanti

nas — Philadelphia, Pa. 
Cyvas Vladas — S. Euclid, Orio 
Dirgėla Adolfas, Ona — Chicago,111 
Dobilas Kasys, On* — Philadelphia 

Pa. 
Federavičius Stasys — Feltonvil!e,Pa 
Gemarkienė Marija — Cincinnati,Oh. 
Cicėnaitė Bronislava — Chicago, 111, 
Giedraitytė Elena — Chicago, 111. 
Girskis Pranas — Binghapton, N.Y. 
Gudelis Eduardas, Stasė — Phila

delphia, Pa. 
Hausrotas Augusias, Marija — Cle

veland, Ohio. 
Jankauskas Bronislavas, Jadvyga, 

Gražina, Jadvyga — Worcester, 
Mass. 

Jakštas Ernastas, Marija, Elfryda, 
Eimutis, Verneris, Erna — Herron, 
Mich. 

Janušaitis Juozas — Standish, Mich. 
Gaigalas Adolfas, Antanina, Audro

nė, Adolfas, Aušrelė — Philadel
phia, Pa. 

Janušauskienė Marija — .Boston, 
Mass. 

Kebleris Jonas, Anielė, Romualdas, 
Genovaitė — Mexico, Maine 

Kezelis Petras, Bronislava, Petras 
— Midlothian, 111. 

Kalvaitis Konstancija, Aldaęifi, Sta
sys — Betlehem, Conn. ( 

Knystautas Zigmas, Alfred, Janina 
— Amsterdam, N. Y. 

Ručinskienė Konstancija, Jonas — 
Philadelphia, Pa. 

Kupstas Mykolas — Irasburg, Verm. 
Laniauskaitė Agota — Nashua, N.H. 
Liaukiutė Juzė — Brooklyn, N.Y. 
Mackevičius Petras — Brooklyn, N.Y. 
Masiulytė Ona — Chicago, 111. 
Masiulienė Juzė — New York, N.Y. 
Masiulytė Aleksandra — New York, 

N. Y. 
Mažeika Povilas, Elenf, Marija — 

Glen Head, N. Y. 
Morkūnas Jonas, J"%». Algiman

tas — Philadelphia, Pa. 
Navickas Petras — Brockton, Mass. 
NasVytis Mindaugas, Katerina — 

Cleveland, Ohio. 
Nausėdas Izidorius, Justina, Izido

rius Eugenijus, Violeta, Angelė —-
Pittsburgh, Pa. 

Navickas Juozas — Georgetown, 1111. 
Norvilas Vaclovas,, Jonas, Viktoriar 

Kazimieras — Monroe, Mich. 
Paknys Jonas, Ieva — Woodhaven, 

N. Y. 

G R E E T I N G S  
To Our Friends and Patrons 

MAPLE HEIGHTS 
Restaurant 

Serving the Finest Food 
in Town 

15201 Broadway Avfū 
„ Maple Heights, .Ohio 

G R E E T I N G S  

FROM A. FRIEND 

* m 

Greeting and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons 

Triskett Recreation 

CHAS. LEMISCHŲK, PROP. 

3285 West 117th St. WI 4416 

G R E E T I N G S  
To Our Friends and Patrons 

IDLE HOUR CAFE 

Serving the Finest Choice 

Wines — Liquor — Beer 

13932 Triskett Rd. OR 6821 

B E S T  W I S H E S  
To My 

Many Friends and* Patrons 

Scott's Plastering Co. 

2439 East 79th St. GA 4621 

B E S T  W I S H E S  
ĮStrMy Friends and Patrons 

MIKE'S TAVERN 
Finest Choice of 

Wines — Liquor —« Beer 

4604 Warrensville Center Rd. 
North Randall, Ohio 

MONTROSE 1746 

Š. m. spalių 12 d., laivu "General 
Hersey" į Bostono uostą atvyko šie 
lietuviai tremtiniai: 

Adomaitis Motjejus* Zuzana, Itomu-
aidas, Edmundas — Maspeth, N.Y. 

Apanavičius Vincas, Milita, Aurinas 
— Wellesley, Mass. ' 

Ažubalis Alfonsas, GenovaHJM Da
lis — Beverly, Ind. 

Apanavičiūtė Stanislava — Si). Had-
ley, Mass. . r , • • 

Banaitis Kazimieras —-. Santą Moni
ca, Calif. . 

Bitinas Albertas dfrowleyn, La. 
Butkūnas Romanas Philadelphia, 

Pa. 
čiurlys Ernestas,. Stasė, Birutė. Kęs

tutis I -
Daukša Jonas. — Chicago, Ilk . 
Dimša Marijoną^ — Virginia Beach, 

Virg. ^ •; 
Dambrauskas Gustavas, Ema, Meta, 

Jonas, Helmut. -r- Coalinga, Calif. 
Elskis Apolinaras — Baltimore, Md. 
Galešas Antanas, Stefanija, Jūratė 

— Orangeburg, S. Carol. 
Gauronskis Antanas — Great Neck, 

N. Y. 
Gegžna Povilas — Chicago, 111. 
Gintvilaitė Viktorija . — Worcester, 
• Mass. / " . 
Gruodis Petį**. —- £Įwtence, Mass. 
Jakniūnas Anicetas, Birutė, Brazu-

tis — .Biddeford, Maine. 
Jasinskas Juozas -— Ocean City, N.J. 
Jukomsonas Veronica — Astoria, Or. 
Juodviršis Pranciškus, Izabelė — 

Chicago, 111. 
Karosas Viktoras — Litchfield, Conn. 
Karpiūnas Stasys — Scottviile, Kan. 
Levė Leonas, Anelė, Anelė — Hart

ford, Conn. 
Linertas Teodoras — ^VateHbį Conn. 
Lukoševičius Antanas — Brooklyn, 

N. Y. 
Markūnas Petras, Vanda, Povilas. 

Regina — Fort Collins, Colorado. 
Markevičienė Cecilija — Beverly. Ind. 
Marčėnas Juoas — Detroit. Mich. 
Merknerienė Justina — Butler, Pa. 
Mikalauskas Steponas — Newark, 

N. J. 
Milavickaitė Irutė — Chicago, 111. 

Moricas Jonas, Ona, Jonas, Marijo
na — New York, N. Y. > 

Januševičius 'Martynas, Cecilija — 
Chicago, 111. 

Pienius Selam, KetS — ——~-
Pranaitis Juozas, Zofija — 
Rudzevičius Mečys, Terese — Dover-

Foxcroft, Maine. 
Rutkauskas Aleksandras, Julija, Ra

gina — Detroit, Mich. 
Sadauskienė Rozalija — Newark,N.J. 
Šalkauskas Juozas, Hildegard — 

Waukegan, 111. 
Šatas Antanina, Donatas — Chicago, 

111. 
šarauskas Adomas, Alfonsą, Justas, 

Regina — Cicero, 111. 
Skaisgirgis Kazys — Chicago, 111. 
ikinderis Vaclovas, liana, Nijolė — 

hieago, 111. 
Stankūnas Jonas — Brockton, Mass. 
Steponavičius Stasys, Valentina, Zi

naida, Irena — Astoria, Oreg.' 
Steponavičius Jonas, Vitalija, Algi* 

mantas, Irena — So. Boston,Ma's%. 
Šurkovienė Elena — Waban, Mass. 
Šneideraitis Jurgis, Marė, Otas, Ar

turas — Five Points, Calif. 
Stašaitis Jonas — hieago, 111. 
Sadinauskas Bronius, Filomena, Kleo

patra, Marija, Arnoldas — Blance, 
TeĄas. 

Paulauskas Jurgis — Chicago, BĮ. 
Orentas Jonas, Ona, Augustinas — 

Springfield, 111. 
Tunkis Jeronimas — Gary, Ind. 
Ulevičiūtė Anelija — Windsor, Conn. 
Uleckas Vitalis, Viktorija, Laima, 

Augustinas, Kaxi — Baltimore,Md. 
Valavičius Petras — Pittsburgh, Pa. 
Vebeliūnas Petras, Liucija, Danutė, 

Elzbieta, Julius — Baltimore, Md. 
Vredytė Valentina — Harrisburg,Va. 
Valavičius Julija — Pittsburg, Pa. 
Vanagaitis Juozas •— Collinsville, BĮ. 
Voverius Franciška, Kristupas, Zina 

— Los Angeles, Cal. 
Vendelytė Marytė — L.I.C., N.Y. 
Židonis Stasys, Birute — Philadel

phia, Pa. 
Žitkus Antanas, Agnieta, Liucija* 

Dalia — 
Zubrickienė Marija — San Fernando, 

Cal. 

Greetings to All the Lithuanian People 

from 

STOACO SALES COMPANY 

STORM DOORS and WINDOWS 

?t0 Carnegie Ave. Phone: CH 7790 & MA 5750 

Greeting to the Lithuanian People 

LOU HORZOG & ASSOCIATES 

REAL ESTATE and GENERAL INSURANCE 

620 East 200th St. KE 3970 

GREETINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

EUCLID MARKET 

8115 Euclid Ave. 4 • SW 6872 

GREETINGS TO OUR MANY FRIENDS AND PATRONS 

STEVE & AL'S 
SUNOCO SERVICE STATION 

Let our expert servicemen check your car 
12914 Buckeye Rd. , LO 9840 

Greetings: and Best Wishes to our Friends and Patrons. 

THREE CORNER'S CAFE 
Finest Choice of Wines — Liquor — Beer 

1144 East 71st St. EN 9791 

BEST WISHES TO MY FRIENDS AND PATRONS 

CRO - BAR TAVERN 
Serving the Finest Foods, Wines — Liquor — Beer 

4428 St. Clair Ave. EN 9749 

G R E E T I N G  

NAVRATIL* S SUNOCO SERVICE 
12209 Miles Ąvev' į- ^ 1 VU 3-9726 

i 



rfWUMKESE 
Kviečiame visus 1 DIRVOS vakar;! 

/ Šį sekmadienį, spaltų 23 d., 6 vai. vak., Lietuvių Salėje. 

Štai trys veidai, kurie prisi
deda prie mūsų kvietimo ir pri
sideda prie malonumo, rengia-
3BHo visiems, kurie apsilankys 

vakarą Lietuvių Salėje. 

Tai yra jauni ir Clevelande 
dar nauji šokio meno atstovai. 
Jie dalyvaus vakaro programoje 
Ir duos progos pamatyti bei pa
sigerėti, kaip mintis gali būti 
išreikšta menišku šokiu. Maty
sime šokiais išreikštus vaizde-
Hms : "Partizano Sapnas", "Su
sitikimas" ir kt. 

Pirmajame paveiksle į mus 
šypsosi Mirga Gedgaudaitė, 
Ciurlioniei Ansamblio dalyvė, 
dalyvavusi ne tik čiurlioniečių 
tautinių šokių šokėjų grupėj, 
bet ir specialiai studijavus šo
kio meną. 

Antrajame paveiksle — Mal
vina Rudaitytė, išraiškos šokių 
mokyklos auklėtinė, šokio meno 
mokiusis Nasvytytės mokykloje, 
iš kurios yra išėjusių visa eilė 
gražiai pasižymėjusių šokėjų. 

Trečiajame paveiksle —Jau
nutis Puodžiūnas. Pereitame nu
meryje jį paminėdami, per klai
dą pavadinome j j Lietuvos ope

ros baleto šokėju. Ištikrųjų jis 
kaip meninkas šokėjas Lietuvo
je dar nebuvo spėjęs pasirodyti, 
tačiau yra gražiai pasirodęs ten, 
kur lietuviui ne taip lengva pasi
rodyti, būtent — Vokietijos val
stybiniame operos ir baleto te
atre Kasselyje. Jis dalyvavo ten 
baleto spektakliuose igesnį laiką 
ir susilaukė gero įvertinimo. 

Neabejojame, kad jų visų pa

sirodymas mūsų tarpe mums su
darys didelį malonumą. 

Kita svarbi vakaro programos 
dalis bus "Lietuva Paveiksluo
se". Tai filmą, sudaryta iš Lie
tuvos vaizdų. Jei kiekvienam 
malonu net į paprastą paveiks
lėlį iš senai matytos tėvynės pa
žvelgti, tai juo įdomiau ir malo
niau pamatyti tą tėvynę, gali 
sakyti,' gyvuose paveiksluose. 

Todėl nepraleskite šitos pro
gos! , 

Trečioji programos dalis — 
kaip visada: šokiai,, pasimaty-

AMERIKOS LIETUVIŲ TAU
TINĖS SĄJUNGOS SKYRIAUS 
ARTIMIAUSIAS SUSIRINKI-

H Kas ir kur I* 
P. J. žiūrys pereitą savaitę 

šventė gimtadienį. Nors ir vė
lai apie tai patyrę, dabartiniai 
žiūriu "pereinamosios stovyk-

yra numatytas netriikus po Vi-
suotiniojo Amerikos Lietuvių 
Kongreso, tai yra lapkričio mė- j įgP, į,ventoj-^~<Šiūo'metu žYū-
nesio pirmojoj pusėj. Netrukus 
bus tiksliai paskelbtas. susirin-

LIETUVIŲ SALĖ 
išnuomojama 

koncertams, šokiams, vestu
vėms ir kitokiems parengi
mams. Iš anksto kreipkitės pas 
A. Šimkūną, Lietuvū| Klube, 
6835 Superior Ave. 

'KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuve 
1463 Addison Rd. 

(Wade Park kampas) 
Savininkas 

Kazys Ivanauskas, 
lietuvis — naujakuris 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

k. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybe. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

M U S I C  H A L L  
"Cleveland 500" 

6 OPEREČIŲ FESTIVALIS 

Nuo antradienio, spalių 25 
iki sekmadienio, spalių 30 

VICTOR HERBERTO 

Išdykėle Marieta 
. Dalyvauja 

ROBERT SHAFER 
ANN ANDRE 

Dabar vaidina 

Valkat Karalius 
Bilietai pas Burrows 

419 Euclid Ave 

HEIGHTS TICKETS AGENT 
13210 Cedar at Lee 

Antrad., Trečiad., Ketvirtad., 
3.60, 3.00, 2.40, 1.80, 1.20, tax incl. 

įskaitant mokesčius 

Penktad., šeštad., Sekmad., 
3.90, 3.60, 3.00, 2.40, 1.80, tax incl 

įskaitant mokesčius 

NAUJI NAMAI! 
Geri pirkiniai, 

ypatingai ant Neff Rd., 
prie naujosios parapijos. 

17923 Neff Rd. 
19871 Meredith Ave. 

20500 S. Lake Shore Bl. 
Šaukite Mr. STREKAL, 

WickUffe 997, 
arba IV 3348 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 
Rezidencija: PENINSULA 2521 

mai ir vaišės bufiete. šokiams 
gros mėgiamas Sonny Michael's 
orkestras. Šokių pradžia apie 
8:00 yal. vak. Bet prašom neuž
miršti, kad vakaro programa 
prasidės 6:00 valandą. 

kimo laikas ir vieta. ' 
Susirinkime bus platus pra

nešimas apie Kongresą ir kitus 
šiuo metu lietuviams labiausiai 
rūpimus klausimus. Bus svars
tomi ir vietos visuomeninio vei
kimo klausimai. Numatoma pa
rinkti susirinkimui tokį laiką, 
kad visiems būtiįrpatogu daly
vauti. 

Tie, kurie renggsi dalyvauti 
ALTS skyriaus veikime, bet į 
susirinkimą ateiti negal ė j o, 
kviečiami užeiti į DIRVOS re
dakciją ir palikti savo prane
šimą, kad nori būti nariais ir 
palikti savo adresą. Tą patį gali
ma atlikti ir telefonu, prane
šant tatai kuriam nors iš sky
riaus valdybos narių. 

Valdybos narių telefonai yra 
tokie: 

Pirmininko St. Nasvyčio — 
CL 0531; 

Vicepirm. K. S. KarpiattS — 
RE 5216; 

Sekret. Juozo Leimono —' SW 
2799; 

Iždin. J. Salasevičienės — 
MU 1593; 

Ižd. globėjų: 
Mudrauskiefiės — KE 5669; 
Štaupienės . — KE 8794. 

(Pereitame numeryje per klai
dą buvo nurodyta, kad išrink
ta tik viena iždo globėja, o iš-, 
tikrųjų — dvi: Mudrauskienė 
ir štaupienė). 1 

Norintieji turėti ALT Sąjun
gos statuto knygelę, gali gauti 
DIRVOS redakcijoje. 

SKUBĖKIME PLATINTI DAI
LĖS PARODOS BILIETUS! 

Dailės paroda New Yorke jau 
atidaryta. Jei ji ten gerai pasi
seks, neabejojame, kad ateity
je susilauksime jos ir Clevelan
de. Bet dabar svarbiausia vi
siems lietuviams, kad ji gerai 
pasisektų svarbiausioj šios ša
lies vietoj. Viskas yra padary
ta, kad taip būtų. Toliau nuc 
to darbo stovintiems lieka tik 
vienu būdu prie to prisidėti — 
paremti parodą finansiškai. 

Parėmimas nereikalauja ypa
tingai didelių aukų. Reikia tik 
išplatinti Clevelande gautą pa
rodos bilietų skaičių. Vienas bi
lietas kaštuoja tik 50 centų. Bū
sim ar nebūsim New Yorke, o 
parodos bilietą kiekvienas nu
pirkime: tegul jis būna kiekvie
nam lyg ir tautinio susipratimo 
ir solidarumo atestatas! 

Geras dalykas yra pačiam 
vieną ar kelis bilietus įsigyti, 
dar geresnis — išplatinti tų bi
lietų kuo daugiausiai kitų tarpe: 

kurie patys neturės progos atei
ti pas turinčius bilietų ir jų pa
prašyti. Todėl imkime tų bi
lietų bent knygutę (12 bilietu 
5 doleriai) ir pasistenkime juos 
išplatinti savo pažystamųjų tar
pe. 

Yra dar keturios savaitės lai
ko. Reikia išplatinti bent 200 
knygučių. Tai labai nedaug, tik 
pasistenkime! 

Organizacijos kviečiamos pla
tinti bilietus narių tarpe, atski
ri asmenys — pažįstamųjų tar
pe. Bilietų knygutes platinimui 
atsiimti galima DIRVOS redak
cijoje. Jų bus galima gauti taip 
pat ir DIRVOS vakaro metu 
Lietuvių salėje prie tam tikro 
stalelio. Nepraleiskim progos ir 
mes, clevelandiečiai, prisidėti 
prie to didelio ir svarbaus dar
bo, kuris šiuo metu vyksta New 
Yorke! 

ŠIANDIEN, 

spalių m. 21 d., 7:30 vai. vak., 
Lietuvių Salėje, 6835 Superior 
Ave., įvyksta Kultūros Fondo 
skyriaus steigiamasis susirinki
mas. Susirinkimo pradžioje bus 
bendrai išklausyta lietuviška ra
dijo programa. Plačiau apie šio 
s u s i r i n k i m o  t i k s l ą  r a š o m a  
straipsnyje "Ko Wfcis šiandien 
susirinkom? 

SANDARIEčIŲ SUSIRINKI
MAS 

Ateinantį penktadienį, spalių 
mėn. 28 d., 7:30 vai., Lietuvių 
Salėje kviečiamas Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros 18-tos 
(Clevelando) kuopos susirinki
mas. 

Kuopos valdyba, nurodydama, 
kad Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara organizuoja tautiniai 
demokratinę visuomenę bend
ram lietuviškam darbui ir drau
ge su kitomis trimis lietuvių 
srovėmis (katalikais, tautinin
kais ir socialistais) dalyvauja 
Amerikos Lietuvių Taryboje, 
kviečia susirinkime dalyvauti 
ne tik kuopos narius, bet ir nau
jai atvykusius tautiečius. 

Susirinkime būsią plačiai pa
informuota apie šios organiza
cijos tikslus, pobūdį bei dalyva
vimą Lietuvoje dabar ir praei
tyje. Be to, susirinkime bus 
priimami nauji nariai ir renka
ma kuopos valdyba. 

rių namuose gyvena Plechavi
čių šeima, Braziuliai ir kt.) su
organizavo mažas iškilmėles su 
gėlėmis, eilėmis, sveikinimų pa
reiškimais. 

A. Nasvytis, agronomas, su 
šeima šiomis dienomis atvyko 
į Clevelandą ir apsigyveno St. 
ir J. Nasvyčių bei inž. J. ir A. 
Augustinavičių namuose. Nepri
klausomoje Lietuvoje A. Nas-: 
vytis buvo Belvederio žemes 
Ūkio ir Pienininkystės Mokyk
los direktorius, šioje mokyklo
je buvo rengiami gausingų Lie
tuvos pieninių vedėjai ir patyrę 
ūkvedžiai. 

A. Nasvyčio šeima yra jau 
penkta Nasvyčių šeima pasku
tiniu laiku atvykusi į Ameriką. 

Petras Kiaulėnas, dailininkas, 
išvyko iš Chicagos į New Yor-
ką, kur jis Lietuvių Dailės Ins
tituto vardu yra įgaliotas da 
lyvauti Lietuvių Dailės Parodos 
parengime. 

Anastazija Tamošaitiene, pa % 
garsėjusi lietuvių tautinių au 
dinių menininkė ir audimo peda 
gogė, iš Kanados atvyks daly
vauti Tarptautinėje Mote r ų 
Darbų Parodoje, Lietuvių sky
riuje, New Yorke. Ji žada atsi
vežti į parodą daugelį puikių 
audinių, o taip pat ir lietuviš
kas stakles, kuriomis parodoje 
demonstruos lietuviškų raštų 
audimą. 

Casey Deveikis, chicagiečiams 
žinomas MARGUČIO radi j o 
programos pranešėjas, šiomis 
dienomis baigia paruošti spau
dai savo naują knygą THE 
EAGER BEAVER REGIMENT, 
kurioje pasakojama, kas ištiko 
1303-čią Inžinierijos Pulką II 
Pasaulinio Karo metu. Jis tame 
pulke yra tarnavęs Europoj ir 
Pacifiko salose. Tas pulkas yra 
buvęs gen. Patton vadovybėje. 
Apie naują Deveikio knygą jau 
dabar rašoma Amerikos spaudo
je su dideliu susidomėjimu. C. 
Deveikis jau yra išleidęs vieną 
atsiminimų knygą WAR AS I 
KNEW IT, kuri turėjo nemažą 
pasisekimą. 

Balys Pakštas ir jo Day tone, 

Ko mes šiandien susirenkame? 
Per šimtus metų lietuvių tau

ta padarė daug gero ir gražaus. 
O dabar tenai tą niekina. Tos 

gėrybės ir grožybės — ta lietu
viška kultūra — dar niekad 
nebuvo tokiame pavojuje, kaip 
dabar ten, Lietuvoje. 

Ką gi turime daryti mes, ku
rie esame ne Lietuvoje? Ar tik 
žiūrėti ir aimanuoti? 

Ne, reikia gelbėti tai, ką ga
lima išgelbėti! Reikia saugoti 
tą, ką dar galima išsaugoti! Ir 
reikia ugdyti tą, ką galima iš
ugdyti ! 

Visada taip buvo 
Kai bėgo mūsų tautiečiai iš 

caro priespaudos į laisvą Ame
riką, kai Lietuvoj irgi buvo 
"tamsu , ir juodai" — ir tada 
lietuviai Amerikoj tą darė. 

Čia buvo geriau, Čia buvo lais
vė. Ir kai Lietuvoj už lietuvišką 
maldaknygę ar kalendorių rei
kėjo į Sibirą kaulus nešti, čia 
lietuviai kūrė parapijas, laik
raščius, draugijas, leido knygas, 
mokėsi, švietėsi, rengė vaidini
mus, koncertus — darė viską, 
kas tik palaiko ne tik pačias 
tautos kultūrines gėrybes, bet ir 
žmones iškelia prie didesnio su
sipratimo, prie apsišvietimo. 

O ką Lietuvoj lietuviškai kul
tūrai atsivėrė laisvės vartai, 
kai ten ji galėjo pilnu žiedu 
pražydėti, tai čia mūsų tautie
čiai nepasakė, kad dabar jau 
gana, jau mes galim eiti miego
ti. Ne, jie tęsė toliau tą darbą, 
kad čia lietuviškumas, kultū
rinių gėrybių remiamas, išsi
laikytų, gyvuotų. 

Jei jau tada . .. 
Taigi, jei jau tada taip buvo, 

tai ką gi bekalbėti apie tai da
bar! 

Dabar šimtą kartų labiau rei
kia sustiprinti mūsų kultūrinį 
veikimą. 

Ne be to mes patys suvysime, 
kaip nuskintos gėlės be van
dens ! 

Nes be to niekas į mus neat
kreips akies, niekas mūsų ne
įvertins, neišgirs mūsų balso! 

Tik per kultūrinį veikimą mes 
galime prieiti prie platesnės 
Amerikos visuomenės širdies. 
O mums reikia tos širdies, 
mums reikia, kad mūsų reikalą 
užjaustų, suprastų. Nes mes gi 

dailės parodų, mums reikia kny
gų, paskaitų, mums reikia vis
ko, kas lavintų ir vis tobulintų 
mūsų protą, mūsų talentus, ga
bumus, supratimą ir skonį. 

Nėra dar pasaulyje tiek kul
tūringo žmogaus, kuriam jau 
nebereiktų tobulintis. Todėl 
mintis apie tobulinimąsi nėra 
mums užgavimas. Priešingai, 
jei mūsų tarpe tokios mintys 
atsiranda, tai tas £ik rodo, kad 
mes suprantame, ką reiškia 
kultūra, arba lietuviškai tariant, 
tobulinimasis,, savę^ ir visko pa
gerinimas. 
~ Tik tamsiam žmogui gal atro

do, kad jam nieko nebereikia, 
kad jis patenkintas savim tokiu, 
k o k s  j i s  y r a . . .  

Sujungtomis jėgomis 
Kultūrinis darbas čia jau ne 

naujiena. Beveik, kiekviena drau
gija, kiekvienas organizuotas 
lietuvių būrelis mažiau ar dau
giau jau darė ar daro ką nors, 
kas didesnį ar mažesnį lašą pri
deda prie mūsų kultūrinių lai
mėjimų. 

Bet yra dalykų, kuriuos gali
ma padaryti tik sutraukus dau
giau jėgų į vieną vietą. 

Kiekviena organizacija netu
rėtų apleisti savo kultūrinio 
darbo programos, kurią ji pati 
gali atlikti. Bet didesniems dar
bams mums reikia sueiti vi
siems į vieną vietą ir sujung
tomis jėgomis veikti. 

Štai kodėl šiandien Clevelan
de susirenkame į Kultūros Fon
do skyriaus steigiamąjį susirin
kimą. čia turėsime nustatyti, 
kaip mes galime čia turimai 
kultūrines pajėgas taip sujungti 
į vieną bendrą veiksmą, kuriuo, 
jei žemės ir nepajudintumėm, 
tai bent jau Clevelando lietuvių 
kultūrinį veikimą dar kokiu 
laipsniu aukščiau kilstelėtumėm! 

Tad pasiryžimo ir vieningu
mo! A. N. 

Ohio, sudarytas orkestras gavo we tam čia esam, kad vien tik 

Dalis Clevelando žinių 
6-tame puslapyje 

RADIJO ŽINIOS 
WSRS 1490 kc. 

šiandien, 7 vai. 30 min., lie
tuviškame radijo pusvalandyje 
dainuos Aldona ir Juozas Stem-
pužiai, kankliuos O. Mikulskie
nės vedamas kanklių trio. 

# * 

Radijo valandėlė priima gim
tadienių, vestuvių ir panašius 
pranešimus. Kreipkitės telefo
nu IVanhoe 8473, ar rašykite: 
Lietuvių Radijo Valanda, 18030 
Olypia Rd. ' 

gražų įvertinimą iš Daytoilo 
muzikų pusės. Daytono Filhar
monijos draugija, įvertindama 
lietuvių orkestro gražius pasiro
dymus, apdovanojo visus or
kestro dalyvius nuolatiniais bi
lietais į viso sezono Filharmo
nijos koncertus. 

Vietos laikraštis įdėjo gražų 
straipsnelį ir bilietų įteikimo 
atvaizdą. Straipsnyje rašoma, 
kad Daytono Filharmonij 6 s 
draugija juos pagerbia už jų 
muzikos darbą čia ir Europoje 
karo bei pokarinėse tremtinių 
sąlygose. Orkestras su simpati
ja vadinamas "mažąja lietuvių 
kolonija", kadangi visi jo nariai 
gyvena vienoj vietoj, Daytono 
priemiesty. 

RKO KEITH'S 105th Į 
Spalių 19 - 25 "Come to the 

Stable" su Loretta Young ir 
Celeste Holm, 

DARŽELIO SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

Valdyba praneša, kad Darželio 
atstovų susirinkimas šaukiamas 
penktadienį, spalių 28 d., 8:30 
vai. vak., Lietuvių Salėje. Susi
rinkime bus. tautybių dienos ren
gimo apyskaita. Į susirinkimą 
valdyba kviečia ir naujai atvy
kusius tremtinius, kurie domi
si lietuvių Kultūros Darželio 
darbu. 

HIPPODROME 
Nuo ateinančio ' trečiadienio 

rodo TOKYO JOE, filmą apie 
lakūną, kuris manė, kad jo žmo
na mirusi japonų koncentracijos 
stovykloj, bet rado ją Tokio 
mieste gyvą, tik ... ištekėjusią 
už amerikiečio advokato. Vaidi
na Humprey Bogart, Alexander 
Knox, Florence Marly, Sessue 
Hayakawa. 

apsirūpintumėm, ką valgysim 
ir kuo apsivilksim. Mes gi čia 
esam ir tam, kad tėvynei padė
tumėm. Taip, ypač tam čia esa
me — visi, be skirtumo, ar šią 
žemę mūsų kojos mindo dar 
tik kelias dešimtis valandų, ar 
keliasdešimtis metų! 

Ko mums reikia? 
Mums reikia būti ne men

kesniais už kitus. Ir mums rei
kia kitiems parodyti, kad esame 
ne menkesni. Nes mes gi esam 
ne menkesni. 

Kuo gi tą parodysim? Ne pi
nigais, ne kitais turtais, nes to 
tai mes, lietuviai, neturime tiek 
daug, kaip daugelis kitų. 

Bet mūsų kultūriniai turtai 
yra ne menkesni už kitų, o dau
geliu atvejų kitiems ypatingai 
įdomūs, neg jiems dar nauji, 
nematyti. 

Todėl mums reikia tuos sa
vo kultūrinius turtus atskleisti 
ir tinkamai parodytu 

O tam mums reikia toje sri
tyje patiems nuolat veikti, la
vintis, ir remti kiekvieną pas
tangą, kiekvieną žymesnį ga
bumą. 

Mums jseikia chorų, kitokių 
meninių junginių, vaidinimų, 

TREMTINIŲ DRAUGIJOS 
šokiu Vakaras 

pereitą penktadienį sutraukė 
vidutinišką kiekį svečių. Penkta
dienis tam ne visai patogi diena, 
o ir išgarsinimo kiek stigo. 

Apie 9 valandą buvo trumpa 
meninė programa, galima saky
ti, salionino pobūdžio, kuriai ir 
aplinkybės nebuvo visai pato
gios: gerokai trukdė neramumai 
apie duris, pro kurias nuolat 
buvo atkakliai norinčių tai įeiti, 
tai išeiti kaip tik skambinimo 
ar dainavimo metu. 

Pianu gražiai paskambino KM* 
maitė, vykusiai dainavo Malca* 
naitė, su gera išraiška padekla
mavo Braziulytė, ir su žymia pa
žanga dainavime pasirodė Cleve-
landiečiams jau iš seniau pažįs
tamas daininkas Jurgelis. 

Buvo ir įdomių susitikimu: 
pirmą kartą didiesniam būry 
pasirodė prieš kelias dienas pas 
žiūrius atvykęs žurnalistas A. 
Braziulis su žmona, tik antra 
diena, kaip pas Karpius atvy
kęs E. Maziliauskas, buv. geriau
sios Kaune kirpyklos savininkas 
ir vedėjas, o pagaliau su Šamais 
pasirodė tik tą pačią dieną Cle
velandą pasiekęs profesorius 
Pranas Skardžius su žmona. Vi
si susitiko daugelį metų nema
tytų pažįstamų, tai pasikalbė
jimams, atrodė, ir galo nebus. 

LIETUVIŲ KLUBE 
dabar yra įrengtas puikus tele
vizijos priimtuvas. Nariai ir jų 
svečiai kviečiami apsilankyti ir 
pasigėrėti. 
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I I. J. SAMAS - JEWELER i = a 
= Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę s 
i § 
i 7007 Superior Ave, Greta Ezella Theatre E 
I " : '  i  
| Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, Žiedų, Laik- s 

s , rodelių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. § 
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