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Amerikos 

M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 

VIEŠAS LAIŠKAS 

PWeS pat išleidžiant DIRVĄ, 
gavome tokį laišką: 

Lietuvių Dailės Parodos New 
Yorke atidarymo proga susirin
kusios bendram posėdžiui 1949 
m. spalio 29 d., Chicagoje, abie
jų organizacijų valdybos nutarė 
parašyti lietuvių visuomenei šj 
viešą laišką: 

1. Lietuvių tremtinių pastan
gomis ir rūpesčiu, dažnai au
kojant nutrauktą vaikui ar li
goniui paskutinį kąsnį, ir bega
liniu dailininkų pasišventimu, 
sugrubusiomis nuo vargo ran
komis kuriant meno kūrinius, 
ši, paroda buvo suorganizuota. 

2. Parodos tikslas reprezen
tuoti lietuvių šių dienų dailę ir 
liaudies meną Amerikos visuo
menei. Parodos technikinis ko
mitetas Europoje veikė be jo
kių politinių ar partinių išskai
čiavimų, turėdamas tik vieną 
idėją: męilę ir atsidavimą savo 
kultūros laimėjimams, kuriais 
mes didžiuojamės prieš pasaulį. 
Tremties lietuvis tikėjo šia pa
roda tartum mūsų kraičiu, kurį 
mes siunčiame Amerikos lietu
viams išreikšdami mūsų broliš
kus jausmus ir dėkingumą. 

3. Mes tikime, kad ši paroda 
turėtų rasti platesnį atgarsį ir 
įvertinimą didžioje Amerikos 
spaudoje, kuri prisidėtų mūsų 
laisvės bylai kelti ir ginti. 

4. Ši paroda šiandieną yra 
Amerikoje ir atidaryta New 
Yorke su dideliu pasisekimu 
Amerikos lietuvių ir amerikie
čių visuomenės tarpe. 

5. Dailininkai yra labai nuste
bę, kad šios taip didžiai reikš
mingos parodos, kurią mes drįs
tame lyginti su istorine pirmąja 
lietuvių dailės paroda 1907 m. 
Vilniuje, Amerikos lietu v i ų 
spauda nerado reikalo paminėti 
savo skiltyse net vienu straips
niu. 

6. Kreipdamiesi į lietuvišką
ją visuomenę jr spaudą, mes 
labai apgailestaujame šį faktą 
ir tikime, kad, nežiūrint visų 
politinių ar kitokių ambicijų, 
kurios šiuo metu tikrai turėtų 
atsidurti antroje eilėje, ši paro
da dar bus tinkamai lietuvių 
spaudoje paminėta ir įvertinta. 

7. Mes siunčiame šį laišką vk 
soms lietuviškoms redakcijoms 
prašydami jį atspausdinti savo 
laikraščiuose. 

Adomas Varnas 
Lietuvių Dailės Instituto _ 

Garbės Narys -
„ Pasaulio Liet. Dail. ir Archit 

S-gos Pirmininkas 

Viktoras Petravičius 

Lietavių Dailės Instituto 
Pirmininkus 

Petras Kiaulėnas 

Lietuvių Dailės Instituto 
Gen. Sekretorius 

Kazimieras Varnelis 
Pasaulio Lietuvių Dailininkų ir 

' Architektų S-gos Gen. Sekr 
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Nuoširdžiausi linkėjimai ŠIOJE SALYJE 

Visuotiniam Amerikos Lietuvių Kongresui! 

apie Lietuviu Kongresą 
Atstovas Philip J. Philbin iš 

Massachusetts pareiškė Atsto
vų Rūmuose, paskutiniąją Kon
greso pirmosios sesijos dieną 
(spalių 19 d.): 

Man malonu pažymėti, kad 
lietuvių kilmės amerikiečiai, 
atstovaują apie milijoną lietu
vių amerikiečių, lapkričio pra
džioje susirinks į savo Kongresą 
New Yorko mieste. 

Šis Kongresas, šaukiamas 
Amerikos Lietuvių Tarybos, ku
rią sudaro amerikiečių atsto
vybė iš visų krašto dalių, ti
kimasi pareikš tos grupės as
piracijas ir pažiūras visais šių 
laikų užsienio politikos ir vi
daus klausimais. 

Kaip visi tikrieji amerikie
čiai, šios grupės nariai nesa
vanaudiškai tarnavo kraštui ka
ro ir taikos metais, ir jiems 
gyvybiniai rūpi visi laisvės by
lą plačiame pasaulyje liečią 
veiksmai ir demokratiškų idea
lų įamžinimas. 

Jiems rūpi didžioji problema, 
kuri taip labai kiekvienam lais
vę mylinčiam amerikiečiui. 

Išlaisvinimas Lietuvos, Latvi
jos, Estijos ir kitų tautų, kurių 
asmens teisė ir civilinės laisvės 
buvo pamintos. 

Kaip ir praeity, ir kaip kiek
vienas tikras amerikietis pri
valėtų, jie stengiasi lietuvių 
tautą ir kitas, panašion būklėn 
patekusias tautas, išlaisvinti iš 
politinės ir ekonominės vergijos. 
Jie ragins atsteigti ir naujai 
pripažinti tautinio apsisprendi
mo principą ir kiekvienos lais
vės ištroškusios tautos teisę pa
tikrinti palaimą, kokia plaukia 
iš laisvo savosios vyriausybės 
pasirinkimo. 

Jie maldaus iš priespaudos iš
laisvinti bejėges mažas tautas 
ir milijonus žmonių, kurie ken
čia po tironijos ir diktatūros bo
tagu. Kiekvienas amerikietis ir 
kiekvienas (JAV) Kongreso na
rys privalo jaustis giliai sujau
dintas jų maldavimų ir aspira
cijų lasves ir teisingumo bylos 
vardan, užtariant pasaulio pa
mintus ir prislėgtus žmones. 

Be to, šis Kongresas svarstys 
reikalą Jungt. Valstybėms ra
tifikuoti Genocido sutartį ir iš-
vietintųjų asmenų problemą, 
ypatingai, kiek'tas liečia nepa
kankamas imigracijos kvotas 
Baltijos valstybėms ir teisingą 
proporcinį paskirstymą, įsilęi-

^džiant į Jungtines Valstybes 
kvalifikuotus asmenis pagal DP 
programą. 

Yra manoma, jog šis Kongre
sas svarstys, pasisakys ir ra
gins sutvirtinti Jungtines Tau
tas, išvystyti stiprią, energingą, 
nesvyruojančią užsienio politi
ką, kuri siektų atitaisyti ir pa 
šalinti klaidas ir negeroves (ma

ladjustments), primestas laisvę 
mylinčioms tautoms Teherano, 
Jaltos ir Potsdamo susitarimų 
pasekoje — susitarimų, kurių 
Jungt. Valstybių Senatas nie
kad neratifikavo, bet gi kurie 
buvo atsakingi už laisvės žibu
rių užgesinimą tiek daugelyje 
mažųjų tautų. • 

Aš nuoširdžiai pritariu ' šios 
Konferencijos siekiams ir noriu 
užtikrinti lietuvių tautos žmo
nes, kurie niekam neužleidžia 
pirmenybės tarpe mūsų geriau
siųjų Amerikos piliečių (who 
are second to none among our 
very best American citizen), 
kad aš širdimi užgiriu jų sie
kimus kovoti prieš priespaudą 
ir diktatūrą > ir« laimėti laisvę 
ir demokratiją karžygiškai tau

tai (for the gallant people), iš 
kurios jie patys kilo, lygiai kaip 
ir kitoms tautoms, kurios šiuo 
metu velka žUturios^priespaudos 
jungą. • i 

Mūsų pačių didžiosios vyriau
sybės, gimusios iš pasiaukoji
mo ir kraujo aukų laisvės var
dan, tiesioginė prievolė yra im
tis vadovybės šių prispaustų 
valstybių ir jų didvyrišku žmo
nių laisvei ir apsnsp ren c'i m u i 
atsteigti. 

Aš tikiu, kad netrukus ateis 
diena, kai mūsų atatinkamų už
tarimų ir didžiosios įtakos tarp
tautiniuose reikaluose dėka, mes 
galėsime praskinti kelią visų 
pavergtų tautų išlaisvinimui ir 
laisvės bei demokratijos atstei-
gimui (laainstitution). 

NeMns baigiasi laikas garantijoms sūdanti 
Pereitą šeštadienį, spalių m. 

29 d., laivu "General Howze" į 
New Yorko uostą atvyko jau 
100,000-tasis tremtinys pagal 
1948 metų Tremtinių Imigraci
jos Įstatymą. Tuo įstatymu pa
sinaudojusių lietuvių tremtinių 
skaičius tą dieną pasiekė 14,332. 
Tai didelis skaičius. Mes, lietu
viai užimame antrą vietą trem
tinių imigracijoje, palyginus su 
kitomis tautybėmis 

100,000 įvairių tautybių trem^ 
tinių atvežimas per, palyginti, 
trumpą laiką pareikalavo didelio 
ir kruopštaus darbo, kuris buvo 
atliktas bendradarbiaujant val
džios įstaigoms ir savanoriškoms 
organizacijoms. Darbas jau pu
siau atliktas. Tremtiniai atvyk
sta be pertraukos. Garantijų 
kontingentas jau baigiamas už
pildyti. Greit ateis laikas, kada 
garantijų priėmimas bus sustab
dytas 

Mes, lietuviai, skubėkime! 

Rašykime darbo ir buto garan
tijas tiems lietuviams tremti
niams, kurie jų laukia, kaip iš
ganymo. Tenelieka nei vieno 
nei vieno tremtinio, kuris dėl 
neturėjimo garantijos būtų pa
liktas vargti Vokietijoje ar Aus
trijoje nežinia iki kokio laiko. 
Mes turime ištesėti. Jau tiek 
daug padarėme, tai ir baikime 
jį varyti iki garbingo galo. ži
nokime, kad pasibaigus D. P. bi-
liui, lietuviui patekti į Ameriką 
bus be galo sunku, nes teks 
naudotis tik puse metinės kvo
tos, o tai rei#kia, kad galės at
vykti tik 198 Lietuvoj gimę as
menys. 

Tad skubiai kvieskime trem
tinius, kol dar nevėlu ir kol 
veikia D.P. įstatymo nustaty
tas pigūs ir kvotomis nesu var
žytas atvežimas. 

BALFo Imigracijo ir 
Įkurdinimo Komitetas 

Lankykite 

DIDŽIĄJĄ LIETUVIŲ DAILĖS 
P A R O D Ą  
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Ji jau gahitlnai sutvarkyta, išpuošta ir lankoma 

kasdien nuo 10 vai, ryto iki 1Ž vai vakaro 

Visuotinio Amerikos Lietuvių Kongreso metu, 
lapkričio 4-5-6 dd., 

bus speciali meno programa 

Programoj dalyvaus Lietuvos Operos dainininkais. 
Jonu skaitė, Nauragis, Ivanauskas, Liepas 

ir vietiniai dainininkai: Griškiūtė ir Vasiliauskas 

Šokių programą atliks: E. čiurly te su Liepinu k 
Bichnevičįūtės bei Žukauskienės vadovaujamą 

1 • ....  ̂ . ,, 
20 šokėjų grupė 

Programos atliekamos: 
penktadienį — 8:00 vai. vak. 
šeštadienį — 2:00 vai. p. p. ir 7:30 vai. vak. 
sekmadieni — 2:00 vai. p. p. ir 7:30 vai. vak. 

Didžioji Lietuvių Dailės Paroda 
New York Hall of Science 

Broadway at 44th St., New York City 

see 

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

Artinas žiema. Europos stovyk
lose likę tremtiniai prašo para
mos. Jiems reikia maisto, rūbų, 
apavo. Gautus iš amerikiečių 
daiktus jie patys pasitaiso ir 
prisitaiko. Tautiečiai, paremki

t e  t r e m t i n i u s  p i n i g i n ė m i s  i r  
daiktinėmis aukomis. Visas au 
kas siųskite: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc. 
105 Grand.St., Brooklyn 11, N.Y. 

SPALIŲ 874 
Didžiosios Vakarų valstybės 

pareikalavo', kad UN uždraustų 
įvežti ginklus į Albaniją ir Bul
gariją, ligi susitvarkys jų san
tykiai su Graikija. 

• 

Nuo septynių iki devynių so
vietų divizijų esą sutraukta ar
ti prie Jugoslavijos sienos. Ta
čiau nemanoma, kad dabar jos 
pradėtų kokį puolimą. 

SPALIŲ 28. 

ECA administratorius Hoff-
manas mano, kad Stalinui mi
rus sugriūtų Rytų Europos so
vietinis blokas, jei tik Vakarai 
laikysis kietos politikos. 

Prartefteijoje vyriausybę pa
galiau sudarė G. Bidault, kata
likų partijos vadas. Vyriausybė 
sudaryta iš katalikų, socialistų 
ir radikalų. 

• 

Čekoslovakijos vyriausybė iš
trėmė du Prancūzų ambasados 
tarnautojus: karo attache ir jo 
sekretorių, už ... uraniaus pas
lapčių vogimą. 

• 

Komunistinė Lenkijos vyriau
sybe uždraudė Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus veikimą Lenki

joje ir liepė išsikraustyti jo įs
taigoms. 

• 

USA paskyrė naują ambasa
dorių į Jugoslaviją — Valst. 
sėkr. padėjėją Allen. 

SPALIŲ 29. 

UN sekretorius Trygve Lie 
pareiškė nuomonę, kad tremti
niams globoti turėtų būti su
rasta speciali įstaiga, kaip tai 
buvo Tautų Sąjungos laikais. 
Tokia įstaiga pradėtų veikti, 
kai baigs savo darbą dabartinė 
IRO. 

SPALIŲ 30. 
USA konsulą Mukdene, Man-

džūrijoj, ir keturis konsulato 
tarnautojus kiniečiai komunis
tai suėmė, kaltindami, kad jie 
mušę buvusį Kinijos valdinin
ką... Valstybės Departamen
tas tuo tarpu nieko nelaimėjo 
jų reikale. Rengiasi 'tolimes
niems žygiams". 

Pagal "Kveikerių" teoriją, 
reikėtų nieko nedaryti... 

• 

Panaši padėtis yra fr Prahoje, 
kur buvo suimtas vienas USA 
ambasados tarnautojas. 

Rusų zonos Vokietijos dalies 
( Perkelta į 3-čią puaL > 
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PLIENO STREIKO frontas tru
putį jau pralaužtas. Antroji di
dumu plieno bendrovė, Bethle
hem Steel, šį pirmadienį susi
tarė su darbininkų unija. Bend
rovė sutiko pati viena, be darbi* 
ninku prisidėjimo, sudaryti pen
sijų fondą, iš kurių būtų moka
ma $100 mėnesinė pensija 25 
metus ištarnavusiems darbinin- ' 
kams. Bendrovė taip pat sutiko 
dalintis su darbininkais sociali
nio draudimo išlaidoms. Po šio 
pralaužimo, turima vilties, kad 
greit pavyks susitarti ir su ke
toms bendrovėmis. Todėl tiki
masi, kad streikas greit baigsis. 

• 
DETROITE if penktadieni grei
čiausiai būsią paleisti iš darbo 
35,000 darbininkų iš Dodge, 
Chrysre ir De Soto automobi
lių fabrikų, kadangi trūksta 
plieno. Daugelyje kitų įmonių 
plieno trūkumas irgi labai atsi
liepia. 

CIO PIRMININKAS Murray, 
kuris kovoja su komunistų įsi
galėjimu CIO organizacijoje, at
metė kompromiso pasiūlymą ii 
kairiojo sparno vadų pusės, ku
rį siūlė elektrikų unija. 

• 
CIO KONVENCIJA didele balsų 
dauguma prisėmė Murray praiir * 
šimą, kuriame jis pažadėjo * 
šluoti komunisto® iš kairioj 
unijos sparno. 

• 
STETTINIUS, buvęs USA vate* 
tybės sekretorius, 49 metų am
žiaus, pereitą pirmadienį mirė 
nuo širdies smūgio. 

• 
EZRA VAN HORN, darbdavių 
atstovas angliakasių pensijos 
fondo priežiūros komisijoj, pa
reiškė Federaliniam Teismui, 
kad Fondo lėšos yra išsemtos. 
Jis kaltino Priežiūros Komisi
jos narius John L. Lewis ir 
senatorių Bridge. 

DARBO ĮSTAIGA apkaltino 
Tarptautinę Spaustuvininkų Uni
ją sulaužius Taft-Hartley įsta
tymo nuostatus. Iš unijos parei
kalauta, kad ji liautųsi reikala
vusi uždarų įmonių ir vertusi 
darbdavius klausyti unijos vir
šininkų. 

PRAGYVENIMAS rogsfjo mėn. 
buvo puse nuošimčio brangesijis, 
kaip rugsėjo mėn. Spalio mėn. 
pragyvenimo brangumas dar ne
apskaičiuotu. ̂  

• 
LAIVYNO ADMIROLAS Louis 
E. Denfeld, laivyno operacijų 
skyriaus viršininkas, kuris va
dovavo "laivyno riaušėms", at
leistas iš pareigų. Tas atleidi
mas sukėlė naują audrelę Kon
greso sluoksniuose tarp laivyno 
"riaušių" šalininkų ir priešinin
kų. Paskutiniu laiku vyko pla
tus tardymas, kuriame laivyno 
admirolai skundėsi, kad, vyk
dant karinių pajėgų vadovybės 
suvienijimą, esąs labai nuskriau— 
džiamas laivynas, atimant jo 
savorankumą ir pastatnt jį | 
antraeilės reikšmės poziciją. Vi
suomenėje, tačiau, tie ginčai 
dėl pirmenybės sudarė nemalo
naus įspūdžio. LIFE savo trum
pame vedamajame pareiškė, kad 
"Gana yra — gana", tai yra, 
gana ginčytis dėl ambicijų, nes 
reikia kalbėti apie Amerikos 
saugumą, o ne apie laivyno..., •• 
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Kongresas 1918 m. ir dabar 

V 

Visuotiniam Amerikos Lietu
vių Kongresui susirenkant neno
romis daugeliui kyla mintis pa
lyginti šį istorinį su ankstyves-
niuo.ju, 1918 metų Amerikos Lie
tuvių Visuotiniuoju Seimu. 

1918 m. sausio 17-18 d. Ame
rikos Lietuvių Taryba (katali
kų) Washingtone nutarė kvies
ti Lietuvių Tautinę Tarybą (tau
tininkų) ir Socialistų Sąjungos 
pildomąjį komitetą bei Am. Liet. 
Darbininkų Tarybą sujungtomis 
pastangomis sušaukti Visuoti
nąjį Seimą. Kun. Fabijonui Ke
mešiui pavesta tartis su socia
listais. Kaziui Pakštui ir Juliui 
Kaupui su tautininkais. Jau sau
sio 22 d. Tautinė Taryba nuta
rė dalyvauti Seimo šaukime ir 
susitarta: "Seimo svarstymų 
programon dėti tiktai tokius 
klausimus, kurie abiems sro
vėms bendrai rūpi ir dėl kurių 
jau iš anksto abi srovės sutaria 
tam tikrų rezoliucijų formoje; 
o tų klausimų, dėl kurių iš anks
to nebuvo galima sutarti, visiš
kai Seime neiškelti". Socialistų 
srovė oficialaus atsakymo nesu
teikė, ir Seimą sukvietė abidvi 
Tarybos. 

Seimas posėdžiavo 1018 m. 
kovo 13 ir 14 d.d. Madiso Square 
Garden teatre, New Yorke. Sei
mo darbų knygoje surašyta 
1,101 atstovas, nors paskutinėje 
sesijoje pranešta, kad dalyvavo 
1,130 atstovu ir visur vyravo 
įsitikinimas, kad dalyvavo virš 
1,200 žmonių. Tarp 1,101 ats
tovų, kurių pavardės žinomos, 
stambiausią grupę sudarė Penn
sylvania su 258 atstovais. To
liau sekė: Connecticut su 184 
atstovais, New York 175, Massa
chusetts 155, New Jersey 119 
Illinois 109, Maryland 48, Ohio 
24, Michigan ir Wisconsin po 7. 
Indiana 6. D.C. ir R.I. po 3. 

Renkant prezidiumą ir komi
sijas. abidvi oficialiai dalyvau-

kevičius, kuris* užėjo ant estra
dos, paėmė Lietuvos vėliavą ir 
ją plevėsuodamas į tūkstantinę 
minią, karštoje prakalboje pa
brėžė, kad jiems, čia esantiems 
lietuviams kareiviams, visai ne
suprantamas šis sujudimas, nes 
pas juos armijoje kiekvienos 
tautos ir religijos žmonės sau 
meldžiasi, kaip kas nori ir to 
niekas jiems nekliudo". 

Posėdžių gale — "Seiman po-
tam atsistojimu pagerbė atmi
nimą Lietuvos himno autoriaus 
dr. V. Kudirkos, taipgi didelio 
Lietuvos kultūrnešio vyskupo 
Valančiaus bei visų veikėjų ir 
kovotojų už Lietuvos laisvę. 
Malda paminėjimui žuvusių ka
re". Taigi, posėdžių ięale Nesusi
pratimo jau nebuvo. 

Seimas 1918 metais buvo šau
kiamas Brest Litovsko derybų 
metu, JAV buvo kare, "14 punk
tų" tik ką paskelbta, tūkstančiai 
veikėjų jau vilkėjo karių ir jū
reivių uniformas. Todėl ir re
zoliucijos buvo momentui pri
taikintos. 

Du 1918 metų Seimo pareigū
nai — viceprez. Stasys Gegužis 
1-mas raštininkas Leonardas 
šimutis — dalyvauja ir 1949 m. 
Kongrese, šimutis yra visų sro
vių sukurtos ALT pirmininkas, 
o Gegužis — vienas jos narių. 

1918 m. Komisiją Seimui reng
ti sudarė: ALT — Julius Kau
pas, Kazys Pakštas, Paulius 
Mulevičius, kun. N. Letkus ir 
Matas Milukas, LTT — Pijus 
Norkus, Vincas F. Jankauskas, 
Vincas Vaitkus, A. Augūnas ir 
Julius Baniulis. Pakštas, dabar 
Daquesne Universiteto profe
sorius, 1949 m. Kongrese bus 
vienu keturių referentų. Augū
nas, Jankauskas Milukas gal 
bus atstovais. 

Iš 1918 m. Seimo dalyvių šių 
metų Kongreso Rengimo Komi
tete dalyvauja: Juozas Ginkus, 

Detroit, Mich., Naujienos 

"j&ričios srovės patiekė savo i Marijona Kižytė, Petras Mant-
"Kandidatų lakštus", kuriuos iš j vila, Albinas S. Trečiokas ir dr. 
anksto patvirtino srovinės kon -į Matas J. Vinikas. Bet rengėjų 
ferencijos. Protokole pažymėta, Į tarpe jau naujos asmenybės — 
kad "Krikščioniu Demokratų 
srovės kandidatai" buvo: pirm. 
Jonas G. Miliauskas ir Antanas 
Staknevičius; sekr. Leonardoas 

Juozas Laučka, adv. Kostas R. 
Jurgėla, adv. Stepas Briedis, 
Danielius J. Averka, Vytautas 
Abraitis, Stella čeraškaitė, Jo-

šimutis ir Jurgis Tamasonis, o Inas Buivydas, dr. Antanas šer
kšnas, Juozas Tysliava. 

Daug kas pasikeitė 31 metų 
laikotarpy, šį kartą vieningai 
bendradarbiauja jau visos ke
turios srovės. Dabar nebereikia 
srovių kontrakto apie keltinus 
ir nekeltinus reikalus — atsto
vai galės bet kokį klausimą kel
ti ir visi dalyvaus to klausimo 
sprendime. Dabar nebekyla gin
čas dėl maldos. 

1918 m. Seimo rezoliucijų ko
misijos narys kun. Vasys su
kalbės 1949 m. Kongresui invo-
kaciją. Pačios pažiūros pasikei
tė. Pavyzdžiui, vienas dabar žy
miųjų tautininkų 1918 m. at
stovavo Bridgeport, Conn., pa
rapiją, kitas — Brooklyno pa-

'Tautininkų Demokratų Sro
vės": pirm. Stasys Gegužis, vi-
cepirm. Pijus Birštonas ir adv. 
Jonas Lopata, sekr. Juozas O. 
širvydas ir Lukošius Natkevi
čius. Balsuojant pirmininku iš
rinktas Miliauskas (641 balsas), 
vicepirmininkais (341 balsas), 
Birštonas, Lopata ir Staknevi
čius; sekretoriais —- pirmuoju 
šimutis, antruoju širvydas, pa-
gelbininkais — Natkevičius ir 
Tumasonls. 

Rezoliucijų Komisiją sudarė: 
katalikų — kun. F. Kemešis, Ju
lius Kaupas, Jonas Karosas, 
kun. K. Vasiliauskas (dabar Va
sys) ir J. S. Vasiliauskas; tau
tininku — adv. Bronius K. Ba
lutis, adv. F. Bračiulis, Vincas i rapijos chorą, vienas dabartinis 
F. Jankauskas, adv. J. Lopata 
ir Romanas Karuža. Kalbėtojais 
tautininkai paskyrė advokatą 
Balutį ir inž. M. J. Vinikaitį 
(dabar Dr. Vinikas), o katalikai 
Miliauską ir kun. Joną Jakaitį. 

"Pradėjus Seimo darbus vie
nas delegatų įneša, kad būtų ge
rai sukalbėti maldą; šitam tūla 
delegatų dalis užprotestavo, to
dėl sulyg kun. P. Augustaičio 
patarimo, tam pritariantieji at
sistoję tyliai sukalba maldą. 
Kilusį dėl maldos nesusiprati
mą labai gražiai nuramino jau
nas lietuvis kareivis ameriko
niškoje uniformoje Vincas Vaš-

sandariečių vadas atstovavo ka
talikų Tarybą ir tt. 

Atstovautų draugijų sąrašuo
se figūruoja daugelis šiandien 
pranykusių draugijų. Mirtis pa
šaukė daugelį 1918 m. 'Seimo 

•dalyvių, bet jų aspiracijos šian-
lien tebėra gyvos. Anuomet Lie
tuva buvo vokiečių okupuota, 
šiandieną — rusų. Anuomet 
Lietuvos vėliava, kurią Seimo 
dalyviai taip gerbė, buvo žalia-
balta-raudona, dabar jau kitokia 
trispalvė. Bet 1918 m. ir 1949 
m. visi giedojo tą patį Lietuvos 
Himną ir gynė tas pačias lais
vės idėjas. L.A.I.C. 

Geriausias 

LIETUVIO 
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SENIAI LAUKIAMAS RADIJO 
KLUBO KONCERTAS JAU 

CIA PAT 

Lapkričio 13 d., 6 vai. vakare, 
Uranian National Temple, 4655 
Martin prie Michigan gatvių 
įvyksta tas seniai visų detroi-
tiečių laukiamas Amerikos Lie
tuvių Balso Radijo Klubo choro 
koncertas, vedamas* komp Br. 
Budriūno. 

Jo vedamas mišrus choras 
dainuos net dešimt dainų, kurių 
tarpe ir pa^įes vedėjo kompozi
cija — "O, Nemune", už kurią 
laimėjo pirmą premiją Ameri
kos Vargonininkų Sąjungos dai
nų ir giesmių konkurse. Progra
moje yra ir Ištrauka iš Fausto 
operos. 

Vyrų choras dainuos keturias 
rinktines dailias ir mergaičių — 
tris. Daugelis dainų bus su solo. 

Koncerto solistais bus-Valen
cia Stepulionytė, Agota Juod-
snukytė, Jonas Valiukas, Kazys 
Stašaitis ir R. Walatka. Smuiko 
solo atliks muzikas prof. Vladas 
Motiekaitis ir piaųo — Frank 
Janek. 

Komp. Br. Budriūnas buvęs 
Lietuvoje Philharmonijos diri
gentas ir Vilniaus Operos choro 
dirigentas. Jo muzikines jėgas 
jau galima aukštai vertinti ir 
dėl to, kad Lietuvoje, mokyto
jaudamas aukštesnėse mokyk
lose, kur vesdamas chorus net 
du metus, laimėjo pirmas premi
jas — aukso medalius, visų 
Lietuvos gimnazijų chorų kon
kurse, Būdamas Vokietijoje jis, 
kaip choro dirigentas, irgi at
kreipė vokiečių ir kitų tautų 
dėmenį, kurie savo laikraščiuose 
labai gerai vertino komp. Br. 
Budriūno muziką. 

Rengėjai, matydami didelf su
sidomėjimą Budriūno choru ir 
salę nusamdė didelę, gražią, ku
rioje telpa per 1,200 žmonių. 

Apsilankykime ir išgirskime! 

DAILĖS PARODOS KOMITE
TAS DARBUOJASI 

Vykstanti New Yorke Lie
tuvių Dailės Paroda sulaukė ne
mažus atgarsius ir mūsų mieste. 
Mes, neturėdami galimybės pa
rodoje dalyvauti, stengiamės pa
justi jos vertybę savo vaizduote 
ir savo jausmais. Nepamiršta
me, kad tokia nepaprasta ir lie
tuviams dar tik pirmutinė paro
da daug kaštuoja ir finansiškai. 
Vietinės draugijos aukoja, kas 
kiek išgali. Be seniau aukojusių, 
$10.00 paaukojo if Organiza
cijų Centras. 

Susidaręs Dailės Parodai rem
ti komitetas platina šios paro
dos bilietus. Parodai remti ko
mitetą sudaro šie asmenys: Gar
bės pirm. kun. I. Boreišis, komi
teto pirm. H. Rauby, sekret. B. 
Čiurlionis ir nariai — V. Sala-
džius, B. Urbonas (Tremtinių 
D-jos pirmininkas), J. Valiukas, 
M. Sims, S. Douvan ik kt. 

Šis komitetas ateityje galės 
pasikeisti ir pasipildyti. Jei bus 
galima parodą kada perkelti į 
Detroitą, vietinis komitetas bus 
pasiruošęs ir Detroito lietuviams 
jau tie dalykai nebus svetimi. 

Labai gražiai parodą skelbia 
Lietuvių Radijo Klubas, kuriam 
vadovauja Ralph Walatka. Jis, 
kaip prityręs pranešėjas, gra
žiai šiuos dalykus sutvarko ir 
praneša klausantiems. Mes tu
rime didžiuotis, kad mūsų Ra
dijo Klubas išsilaiko neparti
niuose rėmuose ir patarnauja 
visokiems lietuvių kultūriniams 
ir visuomeniniams reikalams. 

R. WALATKA GRfžO Iš 
ATOSTOGŲ 

Lietuvių Balso Radijo prane
šėjas R. Walatka po trijų metų 
nuolatinio darbo prie radijo, bu
vo išvykęs keturioms savaitėms 
atostogų. Kai jis atostogavo, jo 
vietoj pranešėjos pareigas ėjo 
Helen Rauby, kuri nuo šio ra
dijo pusvalandžio įsisteigimo 
uoliai darbfiojasi jo programai 
palaikyti. Jai padėjo Vbuvęs trem
tinys V. Saladžius. 

SLA 352 KUOPOS VAKARĖ
LIS PRAĖJO LINKSMAI 

Spalio 30 d. Lietuvių Salėje 
buvo Lietuvių Susivienijimo 352 
kuopos vakarėlis. 

Šiame vakarėlyje buvo su vai-
dintas naujas veikaliukas — ko
medija "Pasimatymas", kurį ne
seniai parašė jau žinoma rašy
to ja-poetę Alė Rūta-Nakaitė-Ar-
bačiauskienė. 

Komedija liečia naujakurius, 
atvykusius į Ameriką pas gimi
nes, ir vietinių lietuvių kalbą 
bei gyvenimą. Pav., atvyksta 
jaunas vyras pas dėdę ir jauna 
mergaitė pas tetą. Jie atvykda
mi net nežinojo, kur kuris yra 
ir nežinojo, kad važiuoja pas 
išsiskyrusią porą. Tik atvažiavę 
netyčiomis visi susitinka ir la
bai džiaugiasi: naujokai — kad 
atrado vienas kitą, o senieji — 
dėdė ir dėdienė džiaugiasi suži
noję, kad dėdė jau negeria, o 
dėdienė jau neina su komunis
tais. Dėdė su dėdiene vėl sueina 
į porą ir visi jaučiasi laimingi. 

Labai gerai dėdės rolę atliko 
Petras Rūkštelė, o dėdienės — 
Kapickienė, gimusi Amerikoj, 
Pennsylvanijoj. Kitose rolėse — 
Roma Resekaitė, Juozas Juška, 
Jonas Budrys. Veikalu ir vaidi
nimu žiūrovai patenkint. Vaidi
nimas buvo gerai surežisuotas. 

Po vaidinimo dar solo daina
vo vietiniai solistai: Agota Juod-
snukytė ir Jonas Valiukas. Jiems 

akompanavo Elena Dailydaitė. 
Abu solistai buvo net po kelis 
kartus iššaukti daugiau padai
nuoti. Programa truko tik vie
ną valandą, bet publika buvo ja 
patenkinta. Vėliau buvo šokiai 
ir veikė bufietas. Ne visai pa
tenkintų, girdėti, yra tik kuo
pos narių tarpe — tų, kurie va
kare nebuvo. Mat, esą nutarta, 
kad įžangos mokestį turi sumo
ti visi nariai, pors nebuvę ... 

Marija Sims. 

BENDRO ŠALPOS FONDO 
76to SKYRIAUS-
P A D ft K A 

Bendro Šalpos Fondo 76-to 
skyriaus pastangomis buvo gau
tas leidimas iš Detroito ir Ham-
tramck, Mich., pravesti viešą 
rinkliavą (Tag Bay) rugsėjo 
24 d. 

'Tag Day" komitetą sudarė: 
Jo Eminencija Edward Cardi
nal Mooney, Governor G. Men-
nen Williams, Mayor Eugene I. 
Vanantwerp, kun. J. čižauskas, 
kun. I. Boreišis, kun. W. Savage, 
kun. J. Kluonius, adv. Joseph 
Uvick ir adv. A. Conrad. Tag 
Day vedėjai: E. Paurazienė, V. 
Urbonas, M. Kase, M. Ručins
kienė, H. Rauby, J: Pilka, A. 
Dainius, J. Paškauskas, B. Bud-
riūnas dėjo visas pastangas, 
kad darbas būtų sėkmingas. 

Taipogi j talką atėjo: O. Kra-

tage, M. Smailienė, V. Kriau
čiūnienė, J. Shires, A. Žukaus
kas, P. čečkauskas, R. V^61odke, 
R. Boris, Tumas, Pūkas. 

Tikslas sėkmingai atsiektas. 
Pasiaukojusių rinkėjų dalyvavo 
195, lygiai senosios lietuvių kar
tos ir naujai atvykusių lietuvių. 

Bendro šalpos Fondo 76-tas 
skyrius nuoširdžiai dėkoja Tag 
Day Komitetui už pasidarbavi
mą ir už susidariusių išlaidų 
aukas: garbės pirmininkams, 
vietiniams klebonams už garsi
nimus; šv. Jurgio parapijos kle
bonui kun. J. čižauskui už su
rinktus savo parapijoj $100, ku
rie buvo pasiųsti į Našlaičių 
Fondą; Amerikos Lietuvių Bal
so Radijo-Draugijai už garsini
mus Tag Day ir už stambią 
auką $50; radijo pranešėjams 
R. Volodke ir E. Rauby; vi
siems lietuvių ir anglų laikraš
čiams už talpinimą mūsų atsi
šaukimų; Antanui ir Onai Kra-
tage už stambią auką $100; 
Draugijoms už prisiųstas aukas 
bei visiems aukotojams. Ypatin
gai dėkojame rinkėjams, kurie 
tą dieną, palikę visus savo dar
bus, dalyvavo rinkliavoje. 

Ne visiems pavyko daug su
rinkti. Vieni daugiau, kiti ma
žiau, bet centas prie cento, do
leris prie dolerio ir surinkta 
graži suma — $4,000. 

Visiems talkininkams ir au
kotojams tariame širdingą ačiū! 

B. Paurazienė 
76-to skyriaus pirmininkė ir 

Tag Day vedėja 

CHICAGO, ILL. 

ANTANINA DAMBRA, 

veina iš žiymiausių Lietuvos 
Operos solisčių, lapkričio 20 d. 
koncertuos Chicago j, New Great 
Northern Theatre. 

Baltimorės naujienos 
TREMTINIŲ SUSIRINKIMAS 

Spalių 23 d., Lietuvių Sve
tainės patalpose įvyko Tremti
nių Draugijos viešas susirinki
mas, pirmininkaujant St. Ka-
naukai ir sekretoriaujant K. Mi
siūnui. 

Draugijos vicepirm. A. Le
onas perskaitė susirinkimui spa

lių 15 dieną įvykusio spektaklio 
"Pirmas skambutis" apyskaitą, 
kuri buvo priimta ir patvirtinta 
be jokių pataisų. Gauta gryno 
pelno $389,29. Atstovu į Kon
gresą išrinko P. Brazauską. 

Mokyklos reikalais kalbėjo 
Draugijos valdybos narys C. 
Surdokas. Jisai pabrėžė, kad 
Tremtiniu D-jos valdyba yra 

BROOKLYN, N. Y. 
KAUNO OPEROS ŽVAIGŽDYNAS NEW YORKE 

Amerikos Legiono Lithuanian 
Memorial Posto ir Moterų Vie
nybės didysis koncertas lapkri
čio 27 d. po piet Lost Batalion 
Hali, 93-29 Queens Blvd., Elm-
hurst, N. Y., jau baigiamas 
rengti. Tai bus pirmaeilė meno 
pramoga. Dauguma programoj 
numatytų menininkų yra buvę 
Lietuvos operos solistai, šo
kiams gros du geriausi vietos 
lietuvių orkestrai. 

šis Legiono ir Moterų Vie
nybės parengimas bus vienas 
iš didžiųjų ir svarbiųjų paren
gimų šį sezoną New Yorke. 

D. Klinga 

PROF. K. BANAITIS MOKO 
OPERETĖS CHORĄ 

Brooklyno Lietuvių Operetės 
Choras, kuris šiemet švęs savo 
gyvavimo ir lietuviškos dainos 
bei lietuvybės palaikymo 35 me
tų sukaktį, buvo susidūręs su 
didele kliūtimi — neturėjo pa
stovaus ir gero mokytojo. Bet, 
to nepaisydamas, jis kiek galė
damas veikė: nuo 1946 m. rug
sėjo mėn. atgaivinęs savo veik
lą, jis surengė 5 viešus koncer
tus ir dalyvavo 12 kitų koncer

tinių paruošimų. 
Š. m. spalio 15 d. iš tremties 

atvykęs muzikas kompozitorius 
K. Banaitis yra pakviestas mo
kyti Operetės Chorą, kuris sa
vo reguliarias pamokas pradėjo 
spalio 28 d. Naujasis choro va
dovas, buvęs Kauno Muzikos 
Konservatorijos direktorius ir 
profesorius, yra didžiai prity
ręs ir gabus muzikos kūrėjas. 
Jis yra sukūręs ištisą eilę kom
pozicijų ir parašęs muziką dau
gybei liaudies dainų. Tragingos 
Dariaus ir Girėno mirties de
šimtmečiui paminėti K. Banaitis, 
kaip jis pats pasakbja, ištisas 
naktis kūręs muziką tų didvyrių 
pagerbimo dienai, bet okupan
tai vokiečiai 1943 m. uždraudę 
tas iškilmes ruošti. 

K. Banaitis yra pasiryžęs šį 
Operetės Chorą padaryti vienu 
iš gausingiausių ir geriausių 
chorų visoje Amerikoje. Todėl 
yra kviečiami stoti į šio choro 
eiles visi dainininkai, ar šiaip 
lietuviškos dainos mėgėjai, tiek 
vietiniai, tiek iš tremties at-
vykuseji. 

Petras Juknys 
Choro reikalų vedėjas 

DIDYSIS KONCERTAS IR ŠOKIAI 
Didžiausia sezono pramoga New Yorke 

Sekmadienį, 27 lapkričio, nuo 4 vai. po piet 
LOST BATALION HALL, 

93-29 Queens Blvd., Elmuhrst, N, y. 
rengia 

MOTERŲ VIENYBi 
ir 

AMERICAN LEGION LITHUANIA!* " 
MEMORIAL POST 

nutarusi suorganizuoti lietuviš
ką mokyklą, kurioje būtų mo
koma lietuvių kalbos, Lietuvos 
geografijos ir Lietuvos istori
jos, pagal nustatytą Tremtinių 
valdybos programą. Pamokos 
bus vakarais ir šeštadieniais. 
Prašė tėvus, kad mokyklos stei
gimo reikalą pilnai suprastų ir, 
kiek galėdami, jį paremtų. Su
sirinkusieji šį valdybos nutari
mą priėmė ir prašė valdybos, 
kad jis būtų įgyvendintas, su
darant lėšų mokyklos veikimui. 
Svarstant šį klausimą, kun. P. 
Dambrauskas iškėlė mintį, kad 
lėšoms surasti reiktų sudaryti 
rėmėjų ratelį, kurių aukos padė
tų mokyklai veikti. Ir pats pa
siūlė mėnesiui skirti $5.-

Sporto reikalais rūpintis ir 
juos tvarkyti pavesta J. Bendo-
raičiui. 

Pramogų reikalais kalbėjo A. 
Leonas. Jis pabrėžė, kad parapi
jos klebonas kun. dr. Mendelis 
pasiūlęs parapijos salę ir pra
šęs, kad būtų joje suruoštas 
tremtinių koncertas, kad skau
tai susiorganizavę paruoštų ko
kią nors programą ir pasirody
tų viešai grynai su savo meni
nėmis pajėgomis. Klebonas dar 
pageidavo, kad Kūčios būtų su
ruoštos visų bendrai toje pat 
salėj e, drauge su vaikų Kalėdine 
eglute. Taip pat pritarė, kad 
būtų suruoštas bendras Nau
jųjų Metų sutikimas. 

Lietuvių Tarybos Baltimorės 
skyrius yra nutaręs lapkričio 
mėn. 27 d. suruošti dr. Vinco 
Kudirkos 50 metų nuo jo mir
ties sukaktuvių minėjimą. Su
sirinkusieji nutarė prie minė
jimo prisidėti. t 

v Dar buvo kalbėta apie kny
gyną, teatro išvykas ir kitus 
reikalus. Tenka v pabrėžti, kad 
baltimoriečiai naujakuriai yra 

, labai dėkingi klebonui kun. dr. 
| Mendeliui, kuris juos visais bū-
| dais remia, jais rūpinasi ir kiek
vienam nelaimėje padeda. Tai 
retas kunigas, kuris taip dosniai 
rūpinasi ir. atjaučia tremtinius. 

\ Ra*. 

TREMTINIAI KURIASI BAL-
TIMORĖJE 

Palyginę Baltimorėje gyve
nančių lietuvių skaičių su kitų 
vietovių, matome, kad baltimo-

ALT SĄJUNGOS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

ALT Sąjungos Chicagos sky
rius spalių 22 d. turėjo mėnesi
nį susirinkimą, kuriame svars
tė ALTS Lietuvybės Fondo sta
tutą, Amerikos Lietuvių Kon
greso, Lietuvių Dailės Parodos, 
reikalus. 

Dėl ALTS lietuvybės Fondo 
kilo karštos diskusijos. Buvo iš
kelta eilė pasiūlymų ir patai
symų. Visiems tiems iškeltiems 
pasiūlymams susirinkimas nuta
rė nedaryti specialaus komiteto, 
kuris turėtų paruoštus pataisy
mus perduoti Sąjungos vadovy
bei, bet pasiūlė visus pataisy
mus siųsti ALT Sąjungos pir
mininkui. 

ALTS Chicagos skyrius nuta
rė pasiųsti $25.00 Amerikos 
Lietuvių Kongresui ir' $100.00 
Lietuvių Dailės Parodai. Susi
rinkime buvo iškelta ir priimta 
mintis apsidėti vienkartiniu mo-" 
kesčių ir sukelti reikiamą su
mą aukomis. Kongrese skyrių 
atstovauti įgalioti: A. Lapins
kas, Dr. St. Biežis, O. Biežiertfc,' 
P. Linkus. 

Po susirinkimo Lapinskienės 
ir Linkienės rūpesčiu buvo su
ruoštas smagus pasilinksmini
mas su užkandžiais, kuris davė 
apie $70,00 pelno. B* 

riečiai lietuviai buvo šykštoki 
affidavitų ir vėliau darbo-buto 
garantijų išdavimo srity. 

Iki šiam laikui čia yra at
vykusių apie keturi šimtai lie
tuvių tremtinių, iš kurių dalis 
yra atsikėlę iš kitų Amerikos 
vietų. 

Nepasakysiu, kad baltimorie-
čių tarpe nėra gerų, jautrių ir 
tremtinius užjaučiančių ir su
prantančių žmonių. Tokių yfa 
nemažai, kaip, pav. M. Volskte-
nė ir visa eilė kitų geradariu, 
kurie net po kelioliką ir kelias 
dešimtis garantijų yra išdavę. 
Bet yra nemaža ir tokių, kurie 
vis dar nesiryžta. O turi nema
ža pavyzdžių, kad kaimynų atsi
kviestieji tremtiniai nepadarė 
didelių apsunkinimų: greitai 
gayo darbą ir jau gražiai gyve
na. Ir nežinau nei vienos trem
tinių šeimos, kad iš Baltimorės 
būtų išvažiavusi apsigyventi ki
tur, negalėdama čia įsikurti. O 
iš kitur Baltimorėn atvažiavę 
visi įsikūrė be ypatingų sun
kumų. Gauti butą — nėra jokio 
vargo. Dažnoje gatvėje yra lais
vų net po kelis. Rudeniop kiek 
jau sumažėjo, bet visur pasitai
ko matyti languose skelbimų, 
kad išnuomoja butą. Daugumo
je su baldais — visu apstatymu. 

Kainos neaukštos: dvi e j ų 
kambarių ir virtuvės su patogu
mais butukas pasitaiko net už 
20 dolerių mėnesiui, bet tai išim
tys. Paprastai toks butas kai
nuoja mėnesiui 25-40 dolerių. 
Kainos priklauso nuo buto ko
kybės ir vietos. / 

Su darbu iki plieno streiko 
irgi ypatingų sunkumų nebuvo. 
Tik paskutiniuoju laiku pasun
kėjo. 

Atlyginimai labai įvairūs: nuo 
(Perkelta į 7-tą pus!.) -
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A. Bendorlus. Kova už taiką 
KVeikeri&i ir jų kova uz taiką. — Tarptautiniai seminarai taikos problemoms diskutuoti. — Kveike
rių pasiūlymai USA Valstybes Departamentui ir Sovietų Rusijos valdovams. — Apeliacija Roose-
veltienei apie lietuvių, latvių ir estų tautų naikinimą Stalino koncentracijos stovyklose. — Lietuvos 
tragiška padėtis nušviečiama Pąsaulio Reikalų Institute. — Lietuvos klausimas iškeliamas UN būsti
ne je^ ir apeliuojama pagalbos kankinamiems tremtiniams Sibire. — Valstybes Departamento ,5r UN 
aukštų pareigūnų pažadai įnešti Lietuvos klausimą į sekančios UN general, asamblėjos dienotvarkę. 

ilga. Iki vaikiškumo už taiką 
kovojantieji kveikeriai Maskvos 
imperialistams tampa labai pa
togūs talkininkai... 

Kas yra kveikeriai? 
Kveikeriai yra maža religine 

sekta. Visame pasaulyje jų esa
ma apie 200,0000, o Jungtinėse 
Valstybėse yra apie 120,000. Ki
taip jie dar vadinasi Bičiulių 
Draugija (Friends Society). 

šios tikybo įkūrėjas buvo ang
las Jurgis Fox (1624-91). Jis 
buvo audėjo sūnus, bet pats 
pasirinko kurpiaus amatą. Iš 
pat mažens jis buvo labai rim
tas ir jautrus, gero, švelnaus 
būdo vaikinas. Vieną kartą jis, 
būdamas ant aukšto kalno, ta
rėsi pajutęs Dievo šaukimą apaš
talauti. 

Kadangi jo nepatenkino an
gliškoji bažnyčia, jis sumanė 
naują tikybą, kurioj nėra jokių 
liturginių apeigų, dvasiškių ir 
maldos namų. Jie susirenka su
tartu laiku kurioj nors vietoj 
ir meldžiasi, geriau sakant me
dituoja, mąsto tyloje. Kartais 
tylus susikaupimas pertraukia
mas vieno kurio dalyvio trumpa 
prakalba arba paskaitymu iš 
parinktos knygos vienos-kitos 
minties. Tylus susikaupimas taip 

fo, tuomet Mr. Jessup pradėjo labai dalyvius paveikdavo, kad 
"draugus" kalbinti nuimti Ber- jje imdavo net drebėti. Iš čia 
lyno blokadą. Apdovanotiems kilo jų pravardžiavimas "qua-
Kolševikams buvo nepatogu nesi- (kers". 

Kveikeriai laimi Nobelio 
taikos premiją 

Neseniai Amerikos spauda 
paskelbė, kad kveikeriai paruo-
Sė planą abipusiam susitarimui 
tarp USA ir Sovietų Rusijos at
siekti, ginčijamiems klausimams 
išspręsti ir pastoviai taikai pa
saulyje įgyvendinti. 

Svarbesnieji šio plano punk
tai buvo paminėti ir spaudoje. 
Aš juos kiek plačiau paliesiu 
vėliau. 

Dabar noriu tik priminti, kad 
kveikeriai yra prityrę ir di
džiai nusipelnę savo 300 metų 
kovoje už įgyvendinimą taikos 
pasaulyje. Dėl šių nuopelnų" jie 
yra laimėję 1947 metų Nobelio 
taikos premiją — apie $15,0(00. 

šiuos pinigus jie paskyrė su
švelninti politinę įtampą tarp 
USA ir Sovietų Rusijos. Jie 
nupirko streptomicino (nauji 
Vaistai prieš tuberkuliozę) ir 
išgavo iš vyriausybės leidimą 
pardavinėti šiuos vaistus Sovie
tų Rusijai. 

šiai operacijai pasisekti daug 
(prisidėjo žymusis amerikiečių 
politinis veikėjas Ph. Jessup ir 
bolševikų atstovas prie UN. Kai 
streptomicinas buvo tikrai įteik
tas rusams ir jie labai nudžiu-

leisti į kalbas su savo gerada
riais. Tuo būdu užsimezgė abi
pusės derybos Paryžiuje, kurios 
privedė prie blokados panaikini
mo. 

Trumpai tariant, kveikeriai 
pralaužė ledus taikos laivui į 
,Berlyną ir dabar toliau intensy
viai valo kelią pilnam susitari
mui atsiekti, šiam tikslui jie 
yra suorganizavę dideles jėgas 
iš intelektualų, publicistų, visuo
menės veikėjų ir politikų. Jų 
kombinuota mašinerija turi pri
vesti prie taikos su Sovietų Ru
sija ir ta taika turi būti laimėta 
bile kokia kaina! 

žodžiu, kveikeriai daro visa, 
kad būtų laimėtas susitarimas 
su bolševikais, kad šaltasis ka
ras, kuris prasidėjo Jaltoje, ne
virstų karštuoju, bet pasibaig
tu brolišku susibičiuliavimu, abi
pusiu ūkiniu bendradarbiavimu 
Ir pastovią politinę taiką. 

Kveikeriai yra tikri humaniz
mo apaštalai ir jie su dideliu 
pasišventimu peri taikos balan
dėlį, kuris, deja, vis dar nesi-
kala iš kiaušinio. Kadangi tai
ka yra labai pageidaujamas da
lykas ne tik didelei daugumai 
taikių amerikiečių, bet ir mili
jonams žmonių visuose pasaulio 
kraštuose, tai šios kveikerių 
pastangos randa stipraus prita
rimo ir jie naudojasi ne tik 
savo gražiu vardu, bet ir didele 
įtaka politiniuose sluoksniuose.. 

Tai patinka ir Kremliaus val
dovams, nes, kol amerikiečiai 
visom keturiom siekia taikos, 
jie turi gražios progos pasi
ruošti naujam agresyviam karui. 

Maskvos kraugeriam karas 
yra geriausias biznis. Ne veltui 
jie vien tiktai 1939 metų ru
denį pradėjo du agresyvinius 
karus: susitarę su Hitleriu už
puolė iš pasalų Lenkiją ir Suo
miją, p po keleto mėnesių pra
rijo Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Besarabiją ir š. Bukoviną. Bet, 
kai žvėris paragauna kraujo, 
tai jo apetitas auga ir auga, kol 
prieina prie pasiutimo. Tai atsi
tiko ir su Stalino gauja. t 

Prariję Pabaltijį, jie paplukdė 
kraujuose Lenkiją, Rumuniją, 
Bulgariją, Vengriją, Čekoslova
kiją... Visa laimė žmonijai, 
Jpd pasiutim stadija esti ne 

Jie nelaiko Kristaus Dievo 
sūnumi ar dievažmogiu. Jie lai
ko Kristų didžiausiu pasaulio 
istorijoj mokytoju ir tiki ne į 
Jį, bet tik į Jo skelbtą mokslą. 
Dėl to daug teologų nelaiko 
kveikerių net krikščionimis, bet 
jų pačių daugumas save vadina 
krikščionimis, arba bent tarpi
ninkais tarp krikščionių ir kitų 
tikinčiųjų. 

Foxas ir jo pasekėjai pasi
ryžo kai kurias Kristaus skelb
tas idėjas praktiškai vykdyti 
gyvenime. Kadangi Kristus skel
bė taiką ir artimo meilę, tai 
ir kveikeriai pasidarė fanatiški 
taikos apaštalai. 

Jie pasmerkia bet kokf karą 
ir bet kokį žmogaus žudymą. 
Jeigu priešas užpuolė tavo šalį, 
tai jam nesipriešink, nes tu ne
gali žudyti ir negali kovoti gink
lu, kuris neša mirtį. Jeigu tave 
užpuolė žmogžudys, tai leisk, te
gul jis tave nužudo, bet nesi-
gink ir jo nežudyk, nes jeigu 
jis nužudys tave, tai jis už tai 
ir atsakys prieš Dievą, o jeigu 
tu jį nužudysi — tu turėsi at
sakyti. 

Kadangi kiekvienas karas yra 
geriausiai organizuotas žmonių 
žudymas, tai jam išvengti ga
lima paaukoti visas kitas pasau
lyje ir gyvenime esančias ver
tybes: turtus, garbę, teisę, tei 
sybę, laisvę, gerovę ir tt. 

Praktiškai kalbant, jie nori 
išvengti karo su raudonaisiais 
barbarais, galima ir net reikia, 
jeigu kitos išeities nėra, jiems 
atiduoti visa, ko tik jie nori, 
sutikti su visa tai, ko jie rei
kalauja, grasindami karu. O 
jeigu ir tai negelbės ir jie vis-
tiek užpuls, tai ir tuomet nesi
priešinti, bet stengtis įpūsti jų 
širdyse esančią dieviškąją ki
birkštėlę (ją turi kiekvienas 
žmogus, net pikčiausias žmog
žudys), kad ji suliepsnotų ir 
paverstų užpuolikus taikiais avi
nėliais ... 

štai kaip toli nueina tų gera
širdžių žmonių fanatiškas tai
kos siekimas. Tie žmonės šian
dien yra pasišovę vadovauti tai
kos kompanijai. 

šia proga noriu pažymėti, kad 
Ph. Jessup, kuris yra artimiau
sias Achesond bendradarbis, jo 

patarėjas ir įkvėpėjas yra lai
komas kveikerių tarpe savas 
žmogus, nors formaliai nėra 
organizacijos narys. Dėl to kvei
keriai turi pagrindo didžiuotis, 
kad, Achesonui perėmus Vals
tybės Departamentą, santykiai 
su Sovietų Rusija žymiai page
rėjo ir toliau eina susiartinimo 
kryptimi. 

Kveikerių labdarybe 
Kveikeriai yra pasišventę lab

daros veikėjai — jie šelpia 
vargšus, guodžia nelaiminguo
sius, steigia prieglaudas naš
laičiams ir seneliams, išlaiko li
gonines, organizuoja badaujan
čių maitinimą ir tt. Vien tik 
pereitais metais jie išleido lab
darybės reikalams per $7,000, 
000. 

Pirmojo Pasaulinio Karo me
tu (1917) jie įsteigė specialią 
savo organizacijos sekciją Ame
rican Friends Service Commi
ttee (AFSC), kuri tiesiogiai 
rūpinasi taikos išlaikymu pasau
ly ir karo aukų šelpimu. 

Anuo metu jie vien tik Vo
kietijoje maitino apie 2,000,000. 

Revoliucijos metu Rusijoje ir 
vėliau bado metais jie buvo iš
plėtę savo šalpos akciją. Sovietų 
Rusijoje jų misija išsilaikė ligi 
1931 metų ir dabar kveikeriai 
daro pastangų įsibrauti anapus 
geležinės uždangos ir ten va* 
ryti šalpos darbą. 

Pereitais metais dėl žydų te
roro Palestinoje atsirado apie 
1 milijonas arabų pabėgėlių. Jų 
būklė buvo katastrofiška. Tūks
tančiai kasdien mirė iš bado ir 
šalčio. UN socialinė komisija 
pavedė Amerikos kveikeriams 
organizuoti ir vadovauti tų ne
laimingųjų benamių globą. 

Prieš keletą dienų aš turėjau 
progos plačiau šiuo reikalu iš
sikalbėti su ką tik iš Palestinos 
grįžusiu kveikerių Dr. Mills, ku
ris vadovavo 600,000 arabų pa
bėgėlių globai. Arabų pabėgėlių 

būklė stovyklose yra labai pa
naši į mūsų tremtinių būklę 
Vokietijoje ir Austrijoje. 

• 
Kveikerių įtakingumas 
Pradžioje Fox'so sekta buvo 

skaudžiai persekiojama Angli
joje. Jis pats 6 metus praleido 
kalėjimuose. Mat, kveikeriai, 
vykdydami savo religinius prin
cipus gyvenime, laužė kai ku
riuos valstybės įstatymus ir pap
ročius. Jie, pavyzdžiui, nesiduo-
davo mobilizuojami į kariuo
menę, prieš karalių nenusiimda-
vo kepurės (nes visi žmonės 
yra lygūs), atsisakydavo pri
siekti, nes, pagal jų nuomone, 
priesaika yra Dievo įžeidimas, 
ir tt. 

Ir Amerikoje jie buvo per
sekiojami — Bostone 4 kveike
riai buvo pakarti, <• 

Tačiau, iš kitos pUflSfl, gfft jų 
vaidmuo buvo didžiulis. Kvei
keriai įkūrė Pennsylvanijos ir 
N. Jersey kolonijas. William 
Perin, kurio garbei jo vardu pa
vadinta Pennsylvanija, buvo 
šios kolonijos valdytojas. Į šias 
teritorijas suplaukė daug kvei
kerių iš Anglijos ir čia jie su
kūrė savo stiprias bendruome
nes. Iš jų tarpo iškilo daug žy
mių valstybininkų ir turtuolių. 

Tarptautiniai tailm 
seminarai 

šalia įvairių priemonių taikai 
pasaulyje laimėti, kveikerių AF
SC 1944 pradėjo organizuoti va
saros metu septynias savaites 
trunkančias studijas taikos pro
blemoms diskutuoti ir paruošti 
pasiūlymams, pirmoj eilėj USA 
vyriausybei, kaip pasiekti taiką. 

Kadangi jiems rūpi, kad ši 
taikos puoselėjimo idėja būtų 
paskleista po visu$ pasaulio 
kraštus, kveikeriai į seminarus 
kviečia daugiausia užsieniečius 
studentus, mokslininkus, visuo
menės veikėjus, politikus, diplo-

Reginys iš Gedimino pilies kalno į Trijų Kryžių kalną gilios žiemos metu. Priešakyje matyli 
Gedimino pilies rytinio fasado griuvėsiai, toliau — kitapus Vilnelės ant upės slėnio Trijų 
Kryžių kalnas ir trys kryžiai (dešiniame kampe viršuje). Toje vietoje rusai žudę 1863 metf 

sukilimo dalyvius. 

matus, žurnalistus, pedagogus ir 
kitus profesionalus, kurie gali 
prisidėti prie taikos klausimų 
svarstymo. . '•* 

Didelę daugumą seminarų da
lyvių jie aprūpina stipendijo
mis — sudaro puikias gyvenimo 
sąlygas per tas 50 studijų die-
nų\ . šiais metais a§ turėjau malo
numo būti vieninteliu seminaro 
nariu iš anapus "geležinės už
dangos". 

(Bus daugiau) 

TREMTINIU ADRE
SAI VOKIETIJOJE 

, Vokietijoje yra vedama ten 
gyvenančių bei gyvenusių lie
tuvių tremtinių adresų karto
teka. Ji vadinama CENTRALI-
NĖ KARTOTEKA. Angliškai ją 
vadina LITHUANIAN INDEX 
CARD. 

Pranešama, kad ta įstaiga 
dabar persikėlė į Muencheną ir 
jos dabartinis adresas yra: 
Muenchen, Rauchstr. 20, Ger
many, US Zone. 

Kas nori rasti ten gyvenan
čius savo pažįstamus, gali kreip
tis tiesiai tuo adresu. 

Dailės Paroda vystosi 
Kasdien lankosi gausios minios žfnonių. — Padau
gėjo skulptūros, piešinių, grafikos, keramikos, 
mezgjinių, audinių, odos dirbinių. — Daugelio me

nininkų darbas. 

Rašo Petras Juknys 
Specialus DIRVOS korespondentas parodoje 

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). 

3. Parodon vykstančių ekskursijų vadovai prašomi 
iš anksto susisiekti su sekretoriatu, pranešant, kada 
ruošiamasi paroda aplankyti. • 

4. Bilietai gaunami visose lietuvių kolonijose pas 
platintojus. 

Visais parodos reikalais kreipkitės: 
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 

i* y 

Jūsų reporteris — dažnas 
*fečias didžiojoje mūsų Dailės 
Parodoje New Yorke. Paroda 
plečiasi ir vystosi kasdien. Sve
timtaučių ir lietuvių visuomenės 
susidomėjimas paroda yra di
delis. Dailin. P. Osmolskis ne
nuilstamai dirba išstatydamas 
paskutiniuosius eksponatus, kad 
viskas būtų galutinai įrengta 
prasidedančio Amerikos Lietu
vių Kongreso metu. Jau porodą 
aplankė visa eilė ekskursijų iš 
įvairių lietuviškų kolonijų. Kon
greso metu atvyksta ekskursi
jos iš Bostono ir Worcester. 

Nuo sekmadienio, spalio 30 d., 
pradėtos vakarinės programos 
su tautiškais šokiais. Bus pasi
rodomą dviem atvejais — šeš
tadienių ir sekmadienių vaka
rais, savaitės dienomis vieną sy
kį vakare. Kas dvi valandas 
lankančia jai publikai rodomos 
filmos iš lietuvių tremtinių gy
venimo. Išstatytų pieši n i ų, 
skulptūros, mezginių, audinių 
autoriai, mūsų menininkai, kurie 
visa tai sukūrė tremtyje, yra 

čia: P. Augius, J. Bakys, Dargis, 
Janušas, V. Jonynas, Jonušia, 
Kasiulis, V. Kašuba, KašubienS, 
N. Kovas, P. Kiaulėnas, Kra
sauskas, Kulvietis, Marčiulionis, 
Marčiulionienė, Murinas, Pai-
kevičius, Paškevičienė, PaukB-
tienė, Petravičius, Rataiskis, A. 
Tamošaitis, Vaičaitis, Valešks, 
T. Valius, Ad. Varnas, Vizgirda, 
Zikaras ir kt. 

šiomis dienomis paroda dar 
papildyta lietuviškų audinių ir 
mezginių rinkiniu, suteiktu Vin
cės Jonuškaitės-Zaunienės. Tai 
yra vienas iš seniausių ir įdo
miausių tautodailės rinkinų. 

Techniniams parodos įrengi
mo patarimams suteikti, paro
dos atidarymo proga iš Chicagos 
buvo atvykę menininkai P. Kiau
lėnas ir VI. Vijeikis. * 

Kitą sykį išvardysime kera
mikos, drožinių, fotografijų bei 
odos rankinių dirbinių autorus. 
O dabar ki pasimatymo, malo
naus pasimatymo su Kongreso 
dalyviais ir svečiais Tautos Dai
lės Parodoje! 

ŠEŠIOS DIENOS pasaulio politikoje 
( Atkelta iš 1-mo pusi. ) 

prezidentas Pieck paskelbė, kad 
sovietai pažadėjo iki šių metų 
galo paleisti visus vokiečius be
laisvius. Jie tai buvo pažadėję 
padaryti prieš dvejus metus. 
Dabar tas pažadas gal iš da
lies ir bus įvykdytas, nes Mas
kva nori įsigyti simpatijų Vo
kietijoje. Tik klausimas, ar jau 
ne per vėlu . . 

• 

Jugoslavai' skundžiasi, kad 
vengrai vienoje pasienio vieto
je pradėjo šaudyti ir mėtyti 
granatas į Jugoslavijos pusę. 
Sienos vengrai neperėję. Ju
goslavai sakosi neatsišaudę. 

SPALIŲ 31. 
Lenkijoje numatoma netru

kus didelių politinių bylų prieš 
nutolusius nuo generalinės li
nijos komunistus. 

LAPKRIČIO 1. 
USA pareikalavo, kad Čeko

slovakija atsiimtų savo gene
ralinį konsulą iš New Yorko ir 
Čekoslovakijos Ambasados "ūk
vedį" iš Washingtono. 

• 

USA ir D. Britanija svarsto 
lflftiiaima. axua taikng aiiHarvjna 

su Japonija. Norima tą sutartį 
sudaryti gana greitai, jei sovie
tai derybose net ir nedalyvautų. 

TIKROS DATOS 
Dėl abejojimų, kada Lietuvos 

kariuomenė įžygiavo į Vilnių, 
atsiliepė prof. St. Kolupaila ir 
V. Laurušonis. Abu nurodo, kad 
tai buvo šeštadienj, spalių mėju 
28 dieną. Spalių 29 d. Gediminą 
pily buvo iškelta Lietuvos v§-
liava. Ją iškėlė tie patys ka
riai, kurie ir 1919 metais t*, 
me pačiame bokšte Lietuvos vė
liavą pirmą kartą iškėlė, bi-
tent> buv. karininkas adv. Pet> 
ras Gužas ir buvęs kareivis ar
tistas Vincas Steponavičius. Tik 
pilis, rašo prof. Kolupaila, at
rodė ne taip, kaip atspausdinto
ji... Trakų pilis. 

Taip, atspausdinus matyti, 
kad tai ne Gedimino pilis, taip 
pat ir... ne Domininkonų, o 
universiteto koridoriai ir sali.* 
Deja, iš 10 metų išgulėjusių 
matricų, be jokių užrašę, ne
buvo galima gerai įžiūrėti, kas 
jose atvazduota. ; " 

V. Laurušonis, be to, nurodo 
ir tikrą M. Šleževičiaus mirties 
datąi lapkričio H dieną* 
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AVINŲ TAIKA? 
§IAME numeryje pradedame spausdinti labai įdomų 

informacinį A. Bendoriaus straipsnį apie "Kveikerių" 
pastangas bet kokia kaina išlaikyti pasaulyje taiką. 

Gražus žodis — taika. Yra ir daugiau gražių žo
džių: tiesa, laisvė, teisingumas, demokratija... 

Bet mes jau esame per gerai patyrę, kad praktikoje 
tais vardais ne visada tie patys dalykai vadinami. Gyve
name tokiais laikais, kada ir tikrą melą daugelis vadina 
skaisčiausia tiesa, kada fizinis ir dvasinis prievartavi
mas didžiu balsu vadinamas laisve, kada į dangų keršto 
šaukiančios skriaudos vadinamos teisingumu, kada aukš
čiausio laipsnio simvali vadinama "tikrąja demokra
tija"... 

Argi ne tas pats šu taika? Daugelis sako, kad dabar 
pasaulyje yra taika, nes... nešaudo kulkosvaidžiai ir 
kanuolės, nekrinta žmonėms ant galvų bombos... 

Tiesa, Kinijoj nei tokios taikos nėra. Bet, esą, bettt 
kitose pasaulio šalyse, bent Amerikoje, bent... Euro
poje taika! 

Tuo tarpu kiekvienas, kas atsimena, pavyzdžiui, nors 
ir Pirmąjį Pasaulinį karą, tas be jokių abejojimų sutinka, 
kad tai buvo tik vaikų žaidimas, palyginus ne tik su 
antruoju karu, bet net ir su dabartine, atsiprašant, "tai
ka". 

Kada "taikos metu" milijonai žmonių žūsta lėta 
kankinių mirtimi vien tik todėl, kad jie negali taip gal
voti, kaip įsakyta, arba tik todėl, kad nepajėgia pakelti 
prievartos, kada šimtai tūkstančių žmonių metų metais 
neranda sau prieglaudos, kada ištisos tautos despera
tiškai kovoja dėl gyvybės — argi tokia taika nėra bai
sesnė už kara? 

|š mums gerai pažįstamų gyvulių bene taikingiausi yra 
avinai. Jie tyliai pasiduoda ne tik vilnas kerpami, 

bet ir gerklę perplaunami. Neišgirsi iš jų protesto 
balso... 

Kai skaitai aprašinėjamas "kveikerių" pastangas 
išlaikyti taiką, neišvengiamai prisimena tas... avinų 
taikingumas... . 

Nenorėtumėm abejoti tų žmonių gerais norais, ide
alizmu, bet, girdėdamas tuos kraštutinius taikingumo 
principus, negali nepagalvoti, kad... žmonijos skerdi
kams kaip tik ir reikia tokių aklų idealistų! Žmonijos 
skerdikams būtų labai jjįitogu, kad visa kita žmonijos 
dalis, išskyrus juos pačius, būtų tikri avinai ir tyliai, 
ramiai, be jokio pasipriešinimo, *be jokio protesto balso, 
pasiduotų išskerdžiami, arba pasiduotų į nepasibaigiančią 
vergiją... •. 

* * 

|r kitoks įtarimas ateina į galvą, susiduriant su tomis 
gražiomis, taikingomis idėjomis. Jose visur sutin

kame siūlymus nusileisti... prievartautojams, žudikams. 
Juose sutinkame įtikinėjimus, kad jau nėra kitokios 
išeities, kad reikia sutikti su likimu, ar jis patinka, ar 
nepatinka. 

Kiekvienas atsparumai!, kiekvienas pasipriešinimas 
taikos apaštalų yra kritikuojamas, smerkiamas, kaip 
pavojingas taikai. Skerdikų veiksmai visokiais būdais 
teisinami, raginama juos "suprasti"... 

žodžiu sakant, traukitės, nusileiskite, pasiduokite ... 
Argi ne panašiai kalbėjo karo metu abiejų kovojančių 
pusių propagandistai? Argi ne už tokias kalbas nese
niai Amerikos teismas pasmerkė japonams tarnavusią 
"Tokio Rože"? Ar ne už tą patį prieš porą metų anglai 
pakorė savo išdaviką "lordą haw-haw"? 

Tad klausimas, ar kartais tarp tų "taikos apaštalų" 
nėra žymios dalies tų pačių "žmonijos skerdikų agentų, 
kurie numatomas savo aukas šituo keliu nori padaryti 
taikingais ir viskam pasiduodančiais avinais? 

* ^ 

Qidelis susirūpinimas turėtų apimti kiekvieną, matant 
galingiausios pasaulyje valstybės politikos nustaty

tojų pavardes tos beatodairinės, tos avinų taikos rėmėjų 
tarpe. 

Ateina į galvą klausimas — kam tada kovojama su 
šnipais, kam teisiami ir į kalėjimus sodinami bolševikinių 
perversmų rengėjai, jeigu aukštoji diplomatija ieško 
būdų, kaip čia būtų galima geriau... nusileisti ir pa
siduoti. 

* * 

§is klausimas svarbus ir susirenkančiam Amerikos Lie
tuvių Kongresui. 

Niekas taip nenorėtų branginti taikos, kaip lietuviai. 
Nes gi ne iš taikos, o iš karo kilo visi tie rūpesčiai, kurie 
taip ilgai vargina Amerikos ir visus lietuvius. Tie, kurie 
sukėlė karą, tie patys atneš# ir visas nelaimes lietuvių, 
tautai bei tėvynei. 

Bet taikos lietuviai nori tikros, kurioje viešpatautų 
tikra laisvė, tikras teisingumas. "Taikos", kuri amžiams 
patvirtintų už karą baisesnę padėtį — tokios taikos nie
kaip nereikia, išskyrus pasaulinius'plėšikus! 

Be abejo, lietuviai savo didžiajame kongrese svei
kins visas tarptautines ir šio krašto įstaigas, kurios rū
pinsis išlaikyti taiką. Lietuviai pareikš savo pritarimą 
visoms pastangoms, siekiančioms pasauliui taikos gerovės. 

Bet tuose sveikinimuose, tame pritarime neturi būti 
dviprasmiškumo! Turime aiškiai ir nesvyruodami pa
sakyti, kad avinų taikos mes nelaikome taika, o tik sker-
dyne! Turime pabrėžti, kad siekiame tikros taikos, 
teisingos taikos, nešančios laisvę ir gerovę. 

Turime aiškiai pasakyti savo įsitikinimą, kad taikos 

KREIVI BRUOŽAI 
Spalių m, 14 d. SANDAROJE 

"Bruožų'* nuolatinis autorius 
V. G. rašo: 

"New Yorko rengiamai meno 
parodai norima sukelti apie po
ra desėtkų tūkstančių dolerių, 
ir tik už pažiūrėjimą, o ne nu
pirkimą eksponatų. Mūsų su
pratimu, daug išmintingiau bū
tų išleisti tuos tūkstančius su-
šelpimui vargstančių Čia ir už
jūryje lietuvių menininkų, šiaip 
iš tos parodos jiems gali Ir nie
ko nekliūti". 

Menkas tas autoriaus suprati
mas", jeigu jįis taip kalba apie 
tokį dalyką, kaip meno paroda. 
Jei menininkai taip suprastų sa
vo uždavinį, tai jie tų kūrinių 
visiškai būtų nei nepradėję. 
Kiek man žinoma, daugelis iš 
jų kaip tik iš Amerikos gautą 
paramą pirmoj eilė naudojo ne 
suvalgyti, ne apsirengti, o įsi
gyti medžiagai,- kad galėtų su
kurti tuos meno kūrinius, ku
riuos dabar taip gausiai lanko 
New Yorko visuomenė ir lietu
viai net iš tolimų Amerikos 
vietų. 

Menininkams buvo svajone, 
kad .jų kūriniai galėtų išvysti 
platesnį pasaulį ir tuo patar
nautų Lietuvai. Jie porą metų 
beldėsi į Amerikos lietuvių or
ganizacijų duris, bet kol patai
kė i duris reikalą tik taip su
prantančių, kaip V. G., tol nie
ko iš to neišėjo. 

UŽSISAKYKIT 
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 

pas generalinį |o leidėjų įgalio
tinį Amerikoje. 

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

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

Ar tam menininkai dirbo ba
daudami, kad jų tūriniai arba 
liktų išmėtyti Vokietijoje, arba 
galų gale atvežti liktų trūnyti 
sandėluiose? Aš nežinau tokio 
menininko, kuris pasakytų: "Te
gul sau mano kūriniai guli, 
nyksta, tik duokit man šimtinę 
-kitą dolerių, kad galėčiau ge
riau pavalgyti, apsirengti". Taip, 
mes turime padėti visiems, ir 
meno kūrėjams vieniems iš pir
mųjų, bet argi jie ne visų la
biausiai vertina tą pagalbą, ku
ri jiems duodama, išvedaint į 
platųjį pasaulį jų kūrinius? 

Amerikos valdžios įstaigos ir 
eilė kitų šviesuolių amerikiečių 
puikiai suprato šios parodos ver
tę ir daug padėjo, kad ji ga
lėtų siekti savo tikslo, o tuo 
tarpu štai atsirado lietuvis, ku
ris pirmutinėj laikraščio skil
ty taip paniekina ne tik mūsų 
dailininkų meno kūrinius, bet 
ir pačius menininkus. Negražu! 

M. J. C., Waterbury, Conn. 

Red. pastaba. Mūsų vadovau
ja nčų dailininkų nuomonė tuo 
reikalu yra dedama pirmame 
puslapyje. Tai yra geriausias 
atsakymas į' visus tokius "su
pratimus". 

siekimas "bet kokia kaina", taikos siekimas, atiduodant 
vilkui į nasrus žmogų po žmogaus ir tautą po tautos, 
—yra arba iš neregėto nayvumo kilęs* nesusipratimas, 

arba išdavimas — išdavimas pries valstybes, prieš tau
tas ir prieš visą žmoniją. t 

Tegyvuoja laika, bet tam, kad tautos laisvai gy
ventų,, o ne tam, kad galėtų būti nekliudomai žudomos! 

• 

AR KONGRESAS TARS? 
DIDELIS įvykis mūsų gyvenime New Yorko Kongresas. 

Bet neužmirškime ir kito didelio įvykio — Dailės Pa
rodos. Mes jau kartą minėjome, kad dalis mūsų spaudos, 
kaip apie kitus kai kuriuos mūsų kultūrinio gyvenimo 
dalykus, taip Ir apie parodą gana šykščiai prabilo į vi
suomenę. 

Kiekvienam galvojančiam lietuviui be įrodinėjimų 
aišku, kad Lietuvių Dailės Parodos atvežimas iš Europos 
ir rimtas parodymas Amerikos visuomenei yra svarbus 
ir reikšmingas lietuviams visais atžvilgiais. 

Kiekvienam galvojančiam lietuviui taip pat aišku, 
kad čia visai neturi reikšmės jokie sroviniai reikalai, 
nes ne sroviniais pagrindais parodos kūriniai sukurti, 
ne sroviniais tikslais jie Amerikos visuomenei rodomi. 

# * 

yisiškai nenuostabu, kad komunistų — Lietuvos pa
vergėjų agentų — laikraščiai apie šią Dailės Parodą 

stengiasi parašyti menkindami jos reikšmę, bandydami 
pašiepti, a.r kaip kitaip sudaryti savo akliesiems skaityto
jams įspūdį, kad tai menkos vertės darbas. Supranta
ma, kai jie nepajėgia šio darbo sukliudyti, tai nieko kito 
jiems ir nelieka, kaip tik "pasiteisinti", panašiai, kaip 
teisinosi lapė, negalėdama pasiekti vynuogių ... 

Bet nuostabu, kai lietuviškos patriotinės linkmės 
laikraštis užsimano jo paties bendraminčių pagirtą ir 
globojamą darbą, nors ir nvykusiai, pašiepti arba neigti. 

Galvojantieji lietuviai, net nuolatiniai to laikraščio 
rėmėjai, piktinasi tokiu pasielgimu ir stebisi, kodėl taip 
daroma. Todėl būtų galima į tokį nesusipratimą, pasaky-
tumėm, tamsuolišką nusistatymą, nei dėmesio nekreipti. 

Deja, ne visa mūsų visuomenė tokiais klausimais sa 
varankiškai galvoja. Daugelis lietuvių labai mielai pri
sideda prie naudingų darbų, bet tik tada, kai lietuviškoji 
spauda tinkamai išaiškina, kad tai reikia daryti. Jei 
spauda to nepadaro, susidaro neatitaisomų nuostolių lie
tuviškam reikalui. 

* # 

|{ai spauda savo pareigas Daii&s Parodai nėra pakan
kamai atlikusi, tai ar nebūtų reikalinga ir Lietuvos 

reikalui naudinga, kad pats Visuotinis Amerikos Lie
tuvių Kongresas šiuo klausimu tartų savo žodį? 

Kongreso dalyviai, kurie patys turės progos pama
tyti mūsų menininkų darbus, juk negalės likti tylūs ir 
šalti. Jie negalės neįvertinti tos didžios menininkų tal
kos, kuri irgi remia teisybės besišaukiantį Lietuvos balsą. 

Todėl tikimės, kad Kongreso rezoliucijų tarpe bus 
nutarimas, tinkamai įvertinantis mūsų menininkų įnašą 
į bendrąją tautos talką ir įtikinančiai paraginantis visą 
stipuau paremti menininkų sukurtojo ginklo panaudo
jimą. N-"' . 

Laisvoji valanda 
Jonas Nevardauskas 

UŽRŪSTINTI DIEVAI 
Rašytojas Jonas Nevardauskas, 

gyvenąs Kanadoje, yra atidavęs 
spausdinti savo eilių rinkinį, pava
dintą "Užrūstinti Dievai". Rinkinys 
spausdinamas Kanadoje. Tikimės, 
kad jį netrukus bus galima gauti ir 
Jungtinėse valstybėse. 

Čia dedame keletą eilėraščių, 
kurie bus tame rinkinyje. 

KODĖL TU . IŠEINI ? 

Gal tu ilgies gražių dienų ir vasaros, 
Pavasario nakties alyvų mėlynų? 
Juk mūsų širdys buvo atviros. 
Abi jos plakė tuo pačiu džiaugsmu. 

Tu neišeik su lietumi rudens 
Ir nedainuok tuštiems laukams, 
Nes tavo žodžiai manyje ilgai gyvens 
Ir džiaugsmą jie paliks tyliems namams. 

Tu neišeik! šio vakaro vėjas neramus 
Išplėš tau gėles iš kasų gelsvų. 
Kai kryžkelėj sustosi tu - manęs nebus,-
Kas tau priskins pavasarį žiedų melsvų? 

VARGDIENEI MOTINM 

Tu auginai, vargai, brangi motute, 
Ir sukdama ratelį vakarais budėjai. 
Naktis ar rytas, tavo čiūčia liūlia 
Lopšelio girgždančio dainoj skambėjo. 
Nubraukus prakaitą, kaip rudenio lietis 
Klūpai su baisiu troškuliu krūtinėj. 
Nuo tavo verksmo plačios upės išsilietų, 
Tu mano motina brangios tėvynės. 
Tu vieną sūnų Sibiran išlydėjai, 
O antras mūšyeje už laisvę krito. 
Kiti į nežinią ar grįš išėję, • 
Parnešt Tėvynei laisvės ryto. 
Kaip juodi debesys, dienos slenka — 
Kenti senatvės ir vargų suspausta, 
Kas tau atneš kąsnelį duonos menką 
Už laisvės raštą drobėje išaustą? 

KUR GAUTI 
LIETUVIŠKU 

KNYGŲ? 

Visame pasaulyje išleidžiamų lietuviškų kny

gų platinimu rūpinasi neseniai įsteigtas Lietuvių 

Spaudos Centras Amerikoje. Leidinių sąrašai 

siunčiami nemokamai. Rašykite atviruką, kuris 

tekainuoja 1 centą, šiuo adresu: 

G a b i j a ,  
412 Bedford Ave., 

Brooklyn 11, N. Y. 

V Y D Ū N A S  

KALĖJIMAS -
LAISVĖJIMAS 

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio lėšomis išleido 
Lietuvos Skautų Sąjungos Brolijos Vadija 

D E T M O L D  
19 4 7 

BE SKAUSMO 

Be skausmo šį pasaulį aš galiu palikti, 
Kas jums brangu ir verta už viską branginti. 
Ir lyg iš ekspreso galiu ramiai išlipti, 
Ir paskutinį kartą dvikovoj žmogaus teises 

apginti. 

Aš nieko neradau, kas širdį nuramintų, 
Kas žemės troškulį alkanoj sieloj užlietų. 
Į baltus sodus žvaigždės naktimis tekrinta, 
Ir teneša žiaurus ruduo audras ir lietų. 

TAUTA ARENOJE 

Tai kas, kad šiandien ne tų amžių datos, 
Kad Kolizėjaus vardas liko minimas re

čiau. 
Patricijai ir budeliai gyvi vėl matos — 
Nauji pilotai teisia mus dar nekalčiau. 
Esi tu, Lietuva, ant didžio kelio, 
Visiem^ čia akį veria nokstantys laukai. 
Nežino jie, kaip dygsta želmenys rugelio, 
Dėl ko išbalo- motinų plaukai... 

Rankas sugraužė rankenos mums plūgo, 
Beverčiant vargo ir vilties vagas. 
Lyg vargdieniai mes Victor Hugo, 
Kiti atėję mūsų tėviškę praras. 
Esi tu dvidešimto amžiaus runde, 
Grumies arenoje, Tėvyne, tu! 
Tau niekšai ploja už skausmo sekundę, 

.Ir žudikus papuošia laurų vainiku. 
Jau liūtų dantys, rodos, širdį remia' 
Bet vis tu perverta kelies gyva... 
Tau šaukia: Bis! Pirmyn už savo žemę! 
Pirmyn ramių smūtkelių Lietuva! 
Bet dar išeisi laisvės saulėn, 
Kur erdvę raižys plieno sakalai, 
Išeisi vėl žydėti į pasaulį, — 
Gyvent nebūna niekados vėlai. 

G A U N A M A  
Kaina 50 c. 

D I R V O J E  
Paštu <— 60 c. 

Kiekvienas lietuvis įkaito 

Vienintelį Pasaulio Lietuvių Kultūros 

žurnalą 

AIDAI 
Nuo 1949 m. spalių mėn. 4 d. ši žurnalą 

perėmė leisti 
Lietuvos Pranciškonai Amerikoje 

AIDAI yra vienintelis lietuviškas 
mėnesinis mokslo, literatū
ros bei meno ir visuomeni
nio gyvenimo žurnalas. 

AIDAI žadins tautinės kultūros kū
rybą ir skelbs jos laimėji
mus. 

.AIDAI burs aplink save visas,mū
sų tautos intelektualines, 
menines ir religines pajėgas. 

AIDAI iki Naujų Metų bus leidžia
mi Vokietijoj, o nuo 1950 m. 
sausio 1 d, - Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. 

AIDUS redaguos redakcinis kolek
tyvas, sudarytas iš žymių 
lietuvių mokslininkų, rašy
tojų ir kitų kultūrininkų. 
Vyriausias redaktorius — 
rašytojas Antanas Vaičaitis 

AIDU prenumerata metams: čia, 
Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse, Pietų Amerikoje, 
Meksikoje ir Ispanijoje — 
J5.00; Kanadoje -r- $5.50; 
kituose "kraštuose — $6.00; 
Atskiras numeris JAV — 
50c., kituose kraštuose — 
55c. 

AIDU redakcija: Ant. Vaičiulai
tis, 2087 N. Main Ave., 
Scranton 8, Pa. 

AIDŲ administracija: AIDAI, 
Kennebunk ,Port, Maine, 
Tel. 5. 
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NAUJAKURIAI 
GAL JAU GANA ? 

Prieš kelias savaites DIRVOJ 
buvo įdėtas dr. M. J. Colney 
straipsnis, kuriame buvo kelia
mas klausimas, ar reikalingos 

"atskiros tremtinių arba buvu
sių tremtinių draugijos. 

Ligi šiol dar niekas nestojo 
ginti tremtinių draugijų reika
lingumo, nors, kiek supratau, 
redakcija kvietė tuo klausimu 
pasisakyti. 

Jeigu čia galima taikyti tai
syklę, anot kurios, tylėjimas yra 
sutikimas, reiktų daryti išvadą, 
kad naujakuriai, buvę tremti
niai, sutinka su dr. M. J. Colney 
mintimis. 

Bet atskiros tremtinių drau
gijos dar tai šen tai ten yra, jos, 
kaip praneša laikraščiai, dele
guoja savo atstovus į kongresą, 
šaukia susirinkimus, rengia va
karus ..žodžiu sakant, veikia. 

Vadinasi, kas nori kalbėti 
apie mūsų reikalingumą ar ne
reikalingumą — gali sau kalbė
ti, ką tik nori, o mes esam ir 
baigta, ir neinam dėl to į jokias 
diskusijas! 

Toks savim pasitikėjimas la
bai įspūdingas. Bet ar tai yra 
teisingas atsakymas į keliamą 
klausimą ? 

Gerosios puses 
Tremtinių draugijos vienur 

kitur savo uždavinį neblogai at
liko. Jos apsaugojo pradžioj ne
gausingus naujakurius nuo vi 
siško išsiblaškymo. Jos padėjo 
pradžioj dar negausioms nau
jakurių kultūrinėms ir ypač me
ninėms jėgoms bendrai pasi
reikšti. Prieš porą metų, dar 
ir prieš metus naujai atvykusių 
buvo dar tiek maža, kad tik 
juos visus viename mieste gyve
nančius suvedus į vieną krūvą 
dar buvo galima šį tą sukombi
nuoti. Jeigu jie iš karto būtų pa
siskirstę į įvairias čia esamas 
organizacijas, tai pradžioje tų 
naujų jėgų atsiradimas ilgą lai
ką būtų buvęs nepastebimai# 

Tam paaiškinti gana labai pa
prasto pavyzdžio. Pripš metus 
ar prieš pusantrų metų naujų 
dainininkų bent "kvarteto ar dve
jeto porų šokėjų pasirodymas 
bet kuriame parengime dar buvo 
ne visai mažas įvykis. Bet su
rinkti į vieną vietą net ir tokias 
kuklias naujakurių jėgas tuo 
metu dar nebuvo taip labai leng
va, nes tokių jėgų iš naujaku
rių tarpo buvo dar labai maža. 
Jeigu tos pačios jėgos būtų iš 
karto' išsiskirsčiusios po įvai
rias organizacijas ir nebūtų tu
rėjusios kokio nors ryšio, suve
dančio jas į krūvą, tai tuo metu 
daugelis dalykų, kurie įvyko, ir 
kuriais visuomenė buvo paten
kinta, būtų neįvykę. Tremtinių 
draugijos kaip tik atliko tą jėgų 
surinkimo uždavinį. Jeigu ne 
jos, tai daugelis naujai atvy
kusių visuomeniniam veikimui 
tinkamų pajėgų ne tik iš karto 
būtų išsibarstę į daugelį įvai
rių vietinių organizacijų, bet 
nemaža jų dalis ir išviso būtų li
kę nuošaliai nuo pasireiškimo 
visuomeniniame darbe. 

Dabar jau yra kiek kitaip. 
Nors iš keliolikos tūkstančių 
naujakurių toli gražu ne visi, ir 
gal net ne pusė turi reikiamų ga
bumų visuomeniniam veikimui, 
jau yra daug daugiau. Dabar, 
bet vis dėlto dabar tokių jėgų 
jei tos jėgos ir pasiskirstys, tai 
vis tiek jau bus žymė ir šen ir 
ten. Bet ir tai, tų jėgų dar nėra 
tiek daug, kad atskiri jų padali
niai galėtų didesnius dalykus 
nuveikti. Didesniems uždavi
niams dar ir dabar reikia tas 
jėgas iš įvairių kampų šaukti į 
vieną vietą. Anot vieno chorve
džio betariant: mes galime turė
ti keturis chorus. Bet jei viena
me chore bus geri sopranai, ki
tame geri altai, trečiame geri 

tai nei vieno choro neturėsim 
tikrai gero. Bet suvedę iš visų 
keturių rinktinius balsus į vieną 
vietą — turėtumėm vieną, bet 
tikrai gerą chorą. 

Tas palyginimas puikiai tin
ka kiekvienai visuomeninio vei
kimo sričiai. 

Blogosios puses 

Bet nereikia užmiršti, kad pir
moji žinia apie atskiros vien tik 
naujai atvykusiųjų organizacijos 
įsikūrimą Amerikos lietuvių vi
suomenėje buvo sutiktas su tam 
tikru nusistebėjimu. Tai sudarė 
ir dabar tebedaro įspūdį ,lyg 
naujai atvykusieji lietuviai nori 
sudaryti lyg kokią atskirą kastą 
ir su seniau čia veikusiais visuo
meniniame veikime bendrai daly-
vaut nenori. 

Tiesa, kai naujakuriai organi
zuotai prie to darbo prisidėjo, 
tai tas įspūdis atsitaisė ,bet vi
siškai neišnyko ir neišnyks, kol 
bus tokios atskiros organizaci. 
jos. 

Iš kitos pusės — kiekviena 
organizacija sunaudoja tam tik
rą energijos dalį vien sau palai
kyti. Naujakuriams dar tokia 
svarbi organizacija, kaip B ALF 
lygi šiol labai mažai tesusilaukė 
pastovaus bendradarbiavimo iš 
naujakurių pusės, nes... jie 
užimti savose draugijose. (Ne
kalbam čia apie talkininkavimą 
vienkartiniams darbams, kaip 
rinkliavos ar parengimai). 

Ir kitos organizacijos ilgokai 
turėjo laukti ar dar tebelaukia 
talkininkų iš naujakurių, kurių 
ne visai maža dalis jaučiasi sa
vo visuomeninę pareigą atlikę, 
jei dalyvauja savoje atskiroje 
tremtinių draugijoje ... 

Taigi taip susidaro, kad lietu
vių visuomenė, dėjusi ir dedanti 
tiek cteu pastangų partraukti į 
šią šalį, tarp ko kita tikėdama, 
kad ir visuomeniniame darbe su
silauks naujų talkininkų, dabar 
pasijunta, kad tų talkininkų jai 
reikia per ilgai laukti. Ir sunku 
pašalinti įspūdį, kad viena iš to 
vėlavimosi priežasčių yra ... at
skiros tremtinių draugijos. 

Kur linksta svarstyklės 
Sudėkim dabar tas gerąsias 

blogąsias puses ant svarstyklių. 
Galima pripažinti, kad pradžioj 
daug kur gerosios pusės nusvė
rė blogąsias. Bet nebe taip tas 
atrodo šiandien. s 

Visų pirma, visi tie naujaku
riai, kurie turi tam tikrus srovi
nius nusistatymus, šiandien jau 
puikiai žino kelią į atitinkamas 
čia veikiančias organizacijas. 

Daugelis naujakurių jau yra 
radę kelią ir į vadinamas fra-
ternalineS apdraudos organiza
cijas. Kurie dar nerado to ke
lio, tai greit ras, ir neturėtų 
su tuo delsti, jei supranta reika
lą ne tik savo interesus apdraus
ti, bet ir įsilieti nauju krauju į 
tas seniausias ir reikšmingiau
sias Amerikos lietuvių organi
zacijas, kurios yra Amerikos lie
tuvių pasididžiavimas. 

Būtinas reikalas yra ne tik 
atsitiktinai, bet pastoviai ir for
maliai įsijungti į vietinių BAL-
Fo skyrių veikimą, kuriems taip 
reikia pastiprinimo. 

Lieka dar vienas svarbus klau
simas — kaip surinkti stipres
nius kultūrinių jėgų vienetus, 
ir kur gali visumeniškai pasi
reikšti tos jėgos, kurios nėra 
linkusios savo kultūrinę veiklą 
griežčiau surišti su bet kuria 
srovine organizacija. 

Kaip. tik tremtinių draugijos 
visur veikė tokiais pagrindais, 
kad skelbėsi apimančios visas 
sroves ir veikiančios virš srovių. 

Taip, jos šiam uždaviniui tik
tų, jeigu iš pat savo prigimties 

nės Amerikos lietuvių visuome
nės. 

Bet štai dabar jau pradeda 
kurtis Lietuvių Kultūros Fondo 
skyriai. Atrodo, kad jie kaip 
geriausiai išsprendžia tą klau
simą. Kultūros Fondas yra vieta, 
kur gali tilpti visų srovių ir ne-
srovių, visų kartų lietuviai, čia 
visada gali būti atlikta reikalin
gu jėgų mobilizacija visiems 
tiems darbams, kurie yra per 
dideli po kitas atskiras draugi
jas pasiskirsčiusioms jėgų gru
pelėms atskirai veikiant. 

Kultūros Fondas lygiai tinka 
Jėgų jungimo tikslui, kaip ir 
dabartinės tremtinių draugijos, 
bet jis turi didelę pirmenybę 
prieš tas draugijas, nes jis nėra 
atskirtas nuo senosios vietinių 
visuomenininkų kartos, jig ją 
taip pat apima. 

štai šitose aplinkybėse trem
tinių draugijų gerosios pusės 
jau atrodo pralenkiamos, nebe
reikšmingos. O blogosios pusės, 
tegu ir ne tap jau labai didelės, 
pasilieka nesumažėjusios. Dėl to 
svarstyklės syyra į kitą pusę: 
gerosios pusės nebeatsveria blo
gųjų. 

Išvada — naujų tremtinių 
draugijų kurti jau nebėra pras
mės. Senosioms irgi laikas pa
galvoti, kad gal jos savo pionie
rišką uždavinį jau baigia ir, tur 
būt, netrukus ateis laikas, "pa
keist bėgius": verčiau įsijung
ti į Kultūros Fondą bendrajam 
veikimui, įsijungti į kitas orga
nizacijas, kuriose kiekvienam 
visuomeniškai susipratusiam lie
tuviui priklauso dalyvauti. 

Kam gi tokiose aplinkybėse 
toliau beaikvoti energiją toli
mesniam palaikymui draugijų, 
kurių uždaviniai gali būti atlikti 
tobulesniu keliu? •» 

žinoma, ši nuomonė liečia 
tik bendrąsias tremtinių — nau
jakurių draugijas, bet ne pro
fesines. Kai organizuojasi nau
jakuriai miškininkai, inžinieriai, 
teisininkai ar kitoki, tai čia vi
sai kas kita. Jie nori palaikyti 
ryšius savo tarpe, jie nori ban-

NAUJAUSI NAUJAKURIAI •> 

ftių metų spalių 13 d., laivu "GEN
ERAL HARRY TAYLOR" į New 
Yorką atvyko šie lietuviai tremtiniai: 

Adomavičiūte Regina, Chicago, 111. 
Aleksandravius, J., Shorard, Miss. 
Avilza, Albertas, New York, N.Y. 
Barziliauskas, Sigitas, Marija, Si

gitas, Kęstutis, L. I., N.Y. 
Bružas, Juozas, Dalia, Birutė, Cle

veland, Ohio. 
Bytautas, Vytautas, Marcele, Vir

ginia, Kristina, Chicago, 111. 
Bilaisytė, Leokadija, St. Louis, Miss. 
Blažys, Juozas, St. Louis, 111. 
Cepukas, Jonas, Elena, Danutė, Bal

timore, Md. 
Dabrila, Aldona, Jeronimas, Worces

ter, Mass. 
Dainauskas, Stasys, Newark, N.J. 
Didžiulis, Algirdas, Stanislava, Chi

cago, 111. 
Dikmanas, Kostas, El Centro, Cal. 
Duve, Gustavas, Ona, Lyda, Gedemi-

nas, Vytautas, Biruto, RFD, Thibo-
daux, La. 

Banevičius, Vytautas, Drew, Miss. 
Feiferis, Vaclovas, Marta, Genovai

tė, RFD 2, Clarksdale, Miss. 
Fetingis, Adolfas, Pauline, Lidija, 

Pranciskus, Zinaida, Highlandale, 
Miss. 

Gatautis, Ignas, Dominika, Vytenis, 
Visgaila, Mayberry Pat 

Grigaliūnas, Algirdas, Cleveland, O. 
Gegis, Vladas, War, West Virginia. 
Čekanauskas, Vytautas, Chicago Hts, 

111. 
Janevičius, Vytautas, Elena, Cleve

land, Ohio. 
Juodisiutė, Ona, Brooklyn, N.Y. 
Jurgelevičius, Pranas, Algirdas, Lo

well, Mass. 
Juozapaitis, Antanas, Zofija, Kristi

na, Ansonia, Conn. 
Karuža, Elena, Chicago, UI. a 

Kidulas, Antanas, Algis, Gytis, Bro
nė, Melrose Park, 111. 

Kazėnas, Julius, Cambridge, Mass. 
Kirspyla, Petras, Konstancija, Oma

ha, Neb. 
Laučius, Jonas,. Brockton, Mass. 
Milienė, Kazimiera, Eu Calle, Wis. 
Mockunas, Simonas, Jadvyga, Leo-
Kuprenas, Algimantas, Fairfax Sta., 

dyti rasti darbo savo specialy
bėje ir tt. Tai yra specialūs tik
slai, kuriems nėra kitų tinkamų 
organizacijų ir nebus. 

Atrodo, kad tik šitokio pobū
džio specialiomis organizacijomis 
galima ir pasitenkinti. Visuo
meniniams, -kultūriniams tiks
lams siekti atskirų organizacijų 
naujakuriams jau nebereikėtų il
g a i  l a i k y t i .  f *  

Pusfau nauja kuris 

Virginia. 
Kurelaitis, Olga, Virmantas, New 

Haven, Conn. 
Kulisauskas, Balys, Reginį Water-

bury, Conn. 
nidas, Philadelphia, Pa. 

Mrozinskas, Aleksas, Saulius, Ches
ter, N.Y. 

Nelsas, Aleksandras, Elena, Romual
das, Edmundas, Elena, Omaha, 
Neb. 

Neverdauskas, Stanislovas, Hedwig, 
Norbert, Newton, N.Y. 

Patalauskas, Alfonsas, Royal Oak, 
Mich. 

Petkevičius, Justinas, New York, N.Y. 
Pomeringaitė, Jadvyga, Chicago, 111. 
Paulauskas, Vladas, Mikalina, Vir

ginija, Brooklyn, N.Y. 
Petkauskas, Vladas, Boston, Mass. 
Pupalaigis, Balys, Methuen, Mass. 
Rugis, Jonas, Waynesville, N.C. 
Rugys, Antanas, Valerija, Algiman

tas, Vytautas, Brooklyn, N.Y. 
Rutkunas, Benediktas, Birutė, Sau

lius, Daiva, Aušra, Philadelphia, 
Pa. 

Sereika, Tomas, Vtikla, Hartford, 
Conn. 

Stakonas, Antanas, Veronika, Min
daugas, Chicago, 111. 

Strupys, Maksas, Leokadija, Jonas, 
Los Angeles, Cal. 

Steikunas, Antanas, Elena, Wor
cester, Mass. 

Stockus, Magdelena, Terese, Chica
go, 111. 

Svabinskas, Jonas, Chicago, HL. 
Skardžius, Pranas, Marijona, Dalia, 

Cleveland, Ohio. 
Šatkauskas, Česlovas, Patterson, N.J. 
Surkus, Antanas, Vladislava, Vanda, 

Detroit, Mich. 
Stockus, Bronius, New York, N.Y. 
Tilvikas, Donazas, Anicota, Aldona, 

Danutė, Sofija, Cadyville, N.Y. 
Trumpa, Vincentas, Los Angeles, Cal. 
Vaišvila, Eugenijus, Kazimiera, RD, 

Marion, Md. 
Vaskevičius, Ona, Kenosha, Wis. 
Vaiceliunas, Ignas, Elena, Elena, Chi

cago, 111. 
Valavičius, Antanas, Chicago, 111. 
Virbalis, Jonas, RD 1, Zelienople, Pa. 
Zaganavičius, Barbara, Zofija, Web

ster, N.Y. 
Sapalas, Pranas, Hortenzija, Aldona, 

Nijole, Milda, Apolionija, Calver 
City, Ind. 

Stefanavičienė, Marijona, Chicago, 
111. 

Siliauskas, Vaclovas, Chicago, 111. 
Vilutis, Juozas, Westville, 111. 
Vaišvila, Marija, Lucija, Marion, Md 

Ui metų spalių 13d. laivu "GEN
ERAL STEWART" į New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai: 

Anevičius, Vincą, Kenosha, Wis. 
Anužis, Petras, Adele, Barbora, Hatn-

tenorai, o ketvirtame —- bosai, .nefc>ū% atsiskyrusiosjiuo ligžioli-
i ' i  

PARAMA, NAUDA IR GARBĖ! 
Tai yra trys dalykai, dėl kurių patariama būti 
Lietuviu kalHoa vadovo aarbis 

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. 

& Garbė. 
Garble prenumeratoj orM, gražiai Išspausdinti pa
čiame vadove, nuolat bus prieš visų mūsų kalbos bran
gintô  akm. 

* 
LIETUVIŲ KALBOS VADOVO GARBfiS PRENUMERATO
RIUM BUS KIEKVIENAS, KAS TUOJAU NUSIŲS LEIDĖJŲ 
GENERALINIAM ĮGALIOTINIUI DEŠIMTĮ AR DAUGIAU 
DOLERIŲ, PAREIKŠDAMAS, KAD TAI VADOVUI PAREMTI. 

Dešimts dolerių ištikrųjy yra tik nebrangi 
tokios knygos kaina! 

Siųskite šiuo 

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

•ip-

let, Ind. 
Bacevičius, Petras, R.R. 1, Waupaka, 

Wis. 
Bacanskas, Vladas, Bronė, Rita, Ro

mualdas1, Woodhaven, L.I., N.Y. 
Butrimas, Vladas, Marija, Irena, Ra 

mutis, Woodhaven, L.I., N.Y. 
Balčiūnas, Povilas, Baltimore, Md. 
Beauvais, Leonas, Antanina, Henri' 

kas, Philadelphia, Pa. 
Bučienė, Elena, Brockton, Mass. 
Baukus, Valentina, Sisterville, W. Va. 
Bekerytė, Marijona, Michigan. 
Brinas, Aleksas, Veronika, Erna, AI 

girdas, Hilda, Aleksandras, Scot-
ville, Mich. 

Bauža, Tadas, Kenosha, Wis. 
Bružas, Petras, Waterbury, Conn. 
Burdulis, Elzbieta, Juozas, Woodha

ven, L.I., N.Y. 
Dibulskienė, Antanina, Chicago, 111. 
Dubinskienė, Franciska, Belle Moad, 

N.J. 
Damulis, Stanislovas, Ladd, 111. 
Gražys, Silvestras, Bronislava, Ra

mutis, Paulius, Blue Island, 111. 
G&leikis, Vincas, Stefanija, Dorry, 

New Hampshire. 
Grigaliūnas, Vladas, Elena, Algirdas, 

Renata, Chicago, 111. 
Girginas, Antanas, Leokadija, Rozali

ja, Watertown, Conn. 
Grinius, Antanas, Jadvyga, Wixon, 

Mich. 
Hriskęvičius, Vladislovas, Wanda, El

ena, Jonas, New Haven, Conn. 
Jakimavičius, Juozas, Felicija, Wor

cester, Mass. 
Jurkunas, Juozas, Sodus, Mich. 
Kaminskas, Pranas, Magdė, Royal-

ton, Vermont. 
Kamockis, Bronislovas, Eugenja, Liu-

dnuras, Brooklyn, N.Y. 
Katinas, Pranas, Detroit, Mich. 
Kijauskas, Jonas, Vera, Elena, Chi

cago, 111. 
Kleinaitis, Juozas, RFD 1, Stock 

Bridge, Mich. 
Kubilius, Ajas, East Windsor Hill, 

Conn. * 
Laniauskas, Simonas, Stanislava, Vik

toras, Regina, Jtilnanta*, Cleve
land, Ohio. 

Liuogis, Jurgis, Agota, Stasys, Ro-
venna, Maspeth, N.Y. 

Maldeikis, Petras, Jadvyga, Cicero, 
111. 

Markus, Kazys, Bronė, Danguolė, 
Worcester, Mass. 

Maskoliūnas, Elena, Elena, Allegau, 
Mich. 

Melynis, Juozas, Marija, Danutė, 
Juožas, Brockton, Mass. , ( 

Miliūnas, Kęstutis, Chicago, m. 
Murielis, Alfonsas, Rt. g, Gofceles, 

Mich. 
Masiliauskas, Edmundas, Cleveland, O 
Macuras, Henrikas, Chicago, 111. 
Miknaitis, Sigitas, Julija, Pranas, 

Chicago, 111. 
Nemicas, Rruonas, Chazy, N.Y. 
Naujokaitis, Pranas, Antanina, Ge

diminas, Dalia, Mocers N.Y. 
Petrauskas, Balys, Augustinas, Irene, 

Detroit, Mich. 
Pinkevičius, Juozas, Baltimore, Md. 
Puzinas, Jonas, Konstancija, Jonas, 

Laimutė, Lawrence Mass. 
Pocevičius, Antanas, Emilija,. Algi

mantas, Omaha, Neb. 
Ruokis, Jonas, Stase, Gražina, Elvira, 

Brooklyn, N.Y. 
Riblevičius, Pijus Albinas, Stanislo

va, Chicago, 111. 
Plonus, Christoforas, Ane, Algirdas, 

Irene, Red Lake Falls, Minn. 
Parojus, Vladas, Jersey City, N.J. 
Paukštienė, Antanina, Worcester, 

Mass. *• 
Pleskevičius, Pėtras, Elžbieta, New 

Baltimore, N.Y. 
Puskepalaitis, Henrikas, Kunigunda, 

Henrikas, JKarijona, Worcester, 
Mass. 

Salasevičius, Juozas, New Canaan, 
Conn. 

Stankevičius, Pranas, Brooklyn, N.Y. 
Stulgis, Petras, Rt. 1, Kaukana, Wis. 
Sabaliauskas, Alfonsas, Chicagp, 111-
Smalenskas, Kazys, Eugenija, Irene, 

Raimundas, Chicago, 111. 
Stuopelis, Elena, Franciskus, Hender-

sonville, N. Carolina. 
Sestakauskas, Vitoldas, Philadelphia, 

Pa. 
Sidaravičiūtė, Ramutė, Chicago, UI. 
Simanauskas, Petras, Izabele, Kęstu

tis, Birutė, Algimantas, Orange, 
Virginia. 

Stelingis, Ambraziejus, Elena, Danu
tė, Baltimore, Md. 

Stelingis, Kajetonas, Uršule, Agnės, 
Albertas, Kajetonas,. Liudvikas, Rt. 
1, Scotsville, Mich. 

Šliupas, Martynas, Anna, Red Lake 
Falls, Minn. • 

Sermuksnis, Adolfas, Magdalena, Zig
mas, Aldona, Gema, Julius, Wil
ton, N. Dakota. 

Tiknevičius, Vincas, Ona, Vincentas, 
Monce, 111. 

Ukanis, Stanislava, Scotsville, Mich. 
Vingelis, Petras, Adele, Sigitas, Zita, 

Ona, Cle Elim, Wash. 
Vasiliauskaitė, Levosė, Muskatine, 

Iowa. 
Viskanta, Vincas, Genovaitė, Zigmas, 

Romualdas, Jackson, Mich. 
Vaituzis, Vytautas, Romas, Worces

ter, Mass. 
Vainauskas, Kazys, Vaciau** Ona, 

I Chicago, UU 

Ne tik nauję, bet ir 
SENĄ ADRESĄ 

būtinai reikia aiškiai parašyti, 
kada norite, kad DIRVA būtų 
siunčiama kitu adresu, negu 
ligi šiol. Apie adreso pakeitimu 

atengkitčs pranešti bent 
DVI SAVAITES IS ANKSTO! 

Vasiliauskas, Kazimieras, Cicero, 111. 
Vismantienė, Jadvyga, Rosita, Jo

nas, Shelter Island, N.Y. 
Žakevičius, Prane, Buffalo, N.Y. 
Žakevičius, Marija, Buffalo, N.Y. 
Zeikus, Liudvikas, Otsego, Mich. 

Kų metų spalių 18 d. laivu "GEN
ERAL BLACK" į New Yorką atvyko 
šie lietuviai tremtiniai: 

Apanavičiutė, Stanislava, S. Hadley, 
Mass. 

Banionis, Antanas, Brone, Ehryra, 
Williamsburg, Mich. * • 

Bartininkas, Aleksandras, Pran§, 
New Britain, Conn. 

Binderis, Napoleonas, Janina, Teresa, 
Nijolė, Anelė-Gražina, Chicago, 
III. 

Brezaitis, Jurgis, Chicago, SU. 
Genutis, Ciprijonas, Ethrardsburg, 

Mich 
G rusas-Jokūbaitis, Yonkers, N.Y. 
Jarasunaa^ Juozas, Ona, Emanuelis, 

Regina, Cleveland, Ohio. 
Juozapaitis, Antanas, Jofija, Kristi* 

na, Ansonia, Conn. 
Klinavičius, Vincentas, Sofija, Jū

ratė, Vincentas, Holyoke, Mass. 
Kripkauskas, Adolfas, Barbora, Lai-* 

mutė, Watertown, Conn. 
Komaras, Mykolas, Baltimore, Md. 
Kvietkauskas, Pranas, Ursula, An-

gelija, Baltimore, Md. 
Lasaitis, Terese, Stasys, Zita, Oma

ha, Neb. 
Maskoliūnas, Elena-Violeta, Siena, 

Allegan, Mich.* 
Merknerienė, Justina, Butler, Pa. 
Mikalauskas, Jonas, Boston, Mass. 
Paskevičius, Zenonas, Chicago, HL 
Pečiulis, Petras, Ceshire, Conn. 
Pienius, Selma, Kete, China Groves, 

N.C. 
Ruseckas, Marijonas, Anele, Marija, 

Plymouth, Mich. 
Rutkauskaitėj Helene, Alfred, Jersey 

City, N.J. 
Sadauskienė, Agnietė, St. Louis, HI. 
Sciuka, Adolfas, Ona, Ona, Dalia, 

Boston, Mass. 
Sulaitis, Antanas, Ona, Cicero, 111. 
Tumas, Juozas, Marija, Rimas, RFD, 

Saranac, N.Y. 
Tveras, Antanas, Leokadija, Rimvy> 

das, Chicago, 111. 
Vebeliunienė, Konstancija, Brooklyn, 

N.Y. 
Vederas, Juozas, Irena, Jonas, Seraa* 

ton, Pa. 
Wojtkievicz, Janina, Worcester, Mass. 

S. m. spalių 23 d., laivu "GEN
ERAL STURGIS" į New Yorką •*. 
vyko Šie lietuviai tremtiniai: \ 

Adleriene, Marijona, St. Louis, ItT. 
Baltrušaitis, Vladas, Elena, Chicago, 

111. 
Barkauskas, Aldona, Malone, N.Y. 
Baranauskas, Kazys, Jadvyga, Rim

vydas, Audronė, Danutė, Algis, 
Brockton, Mass. 

Barevičius, Jonas, Lake Villa, 111. 
Bliukis, Stasys, Chicago, III. 
Bukauskas, Antanas, Cleveland, O. 
Bradunas, Viftcas, Irena, Uršule, 

Auburn, Pa. 
Čeponis, Juozas, Brooklyn, N.Y. 
Ciplickas, Jonąs, Juzė, Algis, Auk-

suolis, Moncate, Minn. 
Gandusas, Felicijonas, J a d v y g a, 

Brooklyn, N.Y. 
Grastaitė, Rūta, Bučkiam!, Conn. 
Jakelaitfs, Antanas^ Teresė, Nijolė, 

Raimundas, Masepth, L.I„ N.Y. 
Jareckas, Jonag, Port Jefferson Sta., 

L.I., N.Y 
Jasmantas, Jenas, Marijona, Lacey-

ville, Pa. 
Juodikis, Petras, Chicago, 111. 
Kasperavičius, Jonas, Ona, Marija, 

Louisinia. 
Klimavičius, Vincas, * Sofija, Jurat ė, 

Vincenta, Holyoke, Mass. 
Karmazinas, Stasys, Burlington, Wis. 
Kirvaitis, Kęstutis, Fairville, N.Y. 
Kontautas, Juozas, Philadelphia, Pa. 
Liutikas, Juozas, Barbara, Danielius, 

Chicago, 111. . 
Liutkonis, Juozas, Antania, So. Bos

ton, Mass. 1 

Mataitis, Vytautas, Marija, Veath-
erfield, Vermont. ' " 

Matiukas, Petras, Vanda, New Ow 
leans, La. 

Misiūnas, Aleksandras, Rožė, Chica
go, 111. 

Mozūras, Jonas, Anė, Chicago, 111. " i 
Melnikas, Stasys, Jadvyga, Milda, ' 

Brooklyn,  N.Y.  u v ,  

Monkevičius, Antanas, Bronė, Great. 
Neck, LX, N.Y. 

Nagrodskis, Ipolitas, Olga, Daiva,./" 
New York, N.Y >? 

NorvaiSienė, Valerija, BaBtapt, Mass* 
> *» ( Berkelta į 6-tą puaL ) 
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m 10,000 
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mylių 
Bafio 

J. Y. VALICKAS 

(Tęsinys il pereito numerio) 

Pagauk arklį už nodefftei! 
Gudalajara miefete yra tik dvi 

gatves einančios per visą Įmes
tą: Juarez išilgai ir indepen-
dencia skersai. Visos kitos gat
ves kur nors pusiaumiėstyje 
baigiasi ' aklu galu". 

Pirmutinė pramoga, kurią čia 
užtikome, buvo apsilankymas 
stadiume, kur radome jaunus 
vyrukus, besimokančius ''bron
co". Tai yra tam tikras sportas 
— amatas, kaip ir amerikiečių 
"kaubojų". Paleidžia l&ukinį ark
lį ir gaudo jį, stengdamiesi už
mesti jam kilpą ilgos virv&g ga
le. 

Užmesi! kilpą ftnt g&Ivd# ar 
kaklo — jiems vieni juokai. Bet 
visa to sporto gudrybė yra ta, 
kad reikia išmokti užnerti kil
pa ant ivarfn arklio kfino daliu 

ArVlvs laksto Va? nąSčl«s. Ti 

stovi išsižergęs, sftrodb, jam 
jau vistiek, ką su juo daro... 
O jėčių jo nugaroj jau tikras 
miškas, gal kokia 50 ... Suriau
mojo, subliovė bulius paskutinį 
kartą ir krito jau beveik negy
vas ... 

Tada vienas iš toreadorų pri
bėgo ir perpiovė buliaus kaklą. 
Taip ir pasibaigė tas žiaurus 
reginys... 

Paklausiau, ka dabar darys 

Kas kaip linksminasi 

Grįžus j Guadalajarą jau bu
vau užsimojęs tuojau pradėti 
kelionę j sostinę, nuo kurios bu
vom nutolę net apie 700 kilo
metrų, bet mano bendrakelei-

@jviai prikalbėjo tą vakarą dar 
pasilikti ir.,, kaip reikiant "pa
ūžti". 

Nuėjom f "Apollo" kavinę-ka-
baretą. 

Didžiuma publikos buvo mek
sikiečiai, bet buvo gana daug ir 
amerikiečių. Bet buvo labai di
delis skirtumas tarp vienų ir ki
tų. Meksikiečiai linksminosi, ga
lima sakyti, su užsidegimu, lyg 
skubėdami išnaudoti tas kelias 
valandas, kurias atėjo čia pra
leisti. O amerikiečiai sėdėjo Šal
tai, lyg tingėdami, nerangūs ... 
Gal todėl, kad daugumas atne

šu tuo taip nužudytu bulium, rikiečių buvo jau žilagalviai... 
Sako, mėsą parduos restora-Į Bet apie pusiaunaktį vaizdas 
nams ir gaus gerą kainą, nes gerokai pasikeitė, žilagalviai, 
stadione užmuštų jaučių mėsa' išragavę po kokį stikliuką, tin-
skaitoma skanumynas... Gal giai išslinko miegoti, o jų vietoj 
tai ne tiek skanu, kiek laikoma atsirado daugiau amerikiečių 
savotiška ... garbe valgyti tą jaunimo, kuris buvo jau daug 
"sroortišką" mėsą, tad ir moka 
už ją lysleriopai brangiau ... Vi
sokiu keistų prasimanymų esa
ma pasauly... 

Tai buvo tik pamokų metu 

"veiklesnis". 
Kadangi čia susipažįstama la

bai greit ir lengvai, tai patyri
nėjau, kas gi tokie yra tie mūsų 
krašto jaunuoliai, kurie čia turi 

reikia raitam vyti ir užnerti kil-buvusio buliaus mėsa. O kai per,progos linksmintis. 
t>avyzd*iui. ant uodeeros! čia j tikras rungtynes, prie publikos 

tai jau reikia nepaprasto mik-užmuša jautį, tai jo restora
nams neparduoda, o kepa čia 
pat ir pardavinėja už tikrai gerą 
pinigą... 

Mums daugumui atrodo, kad 
eiti žiūrėti, kaip žiauriai kanki-

lumo. 

Torreador, drąsiau pirmyn!" 
Po piet ten pat buvo jaunų ko

votojų su buliais lavinimas. 
Paprastai i tokias pamokas ha nekaltą gyvulį ir dar paskui 

žiūrovų neleidžia. Tik pakelei- j valgyti jo mėsa, mokant dide-
Vinjriems išimties keliu leido H kain3 ™en tik iš pasididžia-
pasižiūrėti, ypač, kai pasisakiau, v^mo» kad matei, kaip jį žudė 
kad dar niekad new matęs kau- -7 V™ beveik laukiniška, o mek-
tynių su buliais, kurias ispanai sikiečiui to nepasakysi... Jam 
ir meksikiečiai taip mėgsta. tas reginys įdomiau už geriau-

Turiu prisipažinti, kad tas re
ginys, kaip nematytas dalykas, 
buvo labai įdomus, bet vis dėlto 
paliko gana nejaukų įspūdį. 

sius koncertus ir vaidinimus... 

Po jaučio — gaidžiai! 
Po to žiauraus reginio nuta-

Įleido bulių, kuris šoko laks- *įau ,kiek prasiblaivyti: pava-
tyti pasieniais, lyg padūkęs, tik žiuoti į Tequilla miestelį. Mies-
kartais sustodamas lyg pasidai- telis ™eku ypatingu nepasižymi, 
ryti, katrą čia būtų patogiau ant kct j° vardas Meksikoj labai 
ragų pamauti. Kartais jis susto- ,P0Puliarus, nes gi tuo pačiu var-
ja atsikvėpti. Tada kaip tik pa-jdu vadina "įspūdingiausi" Mek-
togus laikas jauniems toreado- sikos gėrimą, šiame miestelyje 

Pasirodė, kad kai kurie iš jų 
beturį Amerikoj savo biznius, 
kiti buvo stmbių Amerikos fir
mų atstovai, dalis buvo taip sau 
turtingų tėvų sūneliai... 

Iš darbininkų luomo čia nebu
vo nei vieno, neskaitant mer
ginų, kurios čia pateko ne sava-

rams suerzinti bulių. Jie mik
liai sukasi apie jį, mosuodami 

to gėrimo "gimtinė". 
Nuvažiavęs tuoj nusipirkau to 

dami raudona skara, ir smeig-! stipraus gėrimėlio — irgi savo-
gia ietis į sprandą ar nugarą, tik tiška "romantika" — nusipirk-
negiliai. Bulius pradeda dar la- ti gėrimo, kurio gali gauti kiek-
biau siusti, o tada patyrusieji vienoj Meksikos smuklėj, bet 
toreadorai moko jauniklius tak- tik galėti pasisakyti, kad, va, 
tikos, kaip reikia elgtis kovoje, čia tai ne bet koks gėrimas, o 

Pasitaikė užkalbinti vieną iš pačioj Tequilloj pirktas! Argi 
tų vyresniųjų, kuris šiek tiek ne tas pats, kaip su ta jautiena, 
mokėjo angliškai. Jis paaiškino, ^ stadiume užmušto jaučio... 
žiūrovams esti labai įdomu, kai 
bulius bent vieną iš kovotojų 
ant ragų "pakilnoja", o didžiau-

Nusipirkau ir, pasirodo, ap
sigavau: iš krautuvės išėjęs pa
mačiau ir pačią to gėrimo dirb 

sias jiems malonumas, kai gale tuvę, kurią aplankęs, kaip toli-
bulius nusilpsta ir esti pribai
giamas ... 

Po to trumpo pasikalbėjimo 
pamačiau, kad buliaus nugaroje 
jau styro kokios šešios ietys ir 
bulius jau visas apsipylęs krau-

mas svečias, gavau to paties gė
rimo dovanų... Bet kaip jj da
ro, vis dėlto neparodė... 

Daugiau nebuvo kas čia veik
ti, tad leidomės į kelionę atgal. 

Pakeliui pamačiau ūkį su gra-
ju, atrodė, lyg kokia judanti žiu sodu. Parūpo užsukti pasi-
krauio masė. Vienas iš kovotojų pirkti šviežių vaisių. 
prišokės ismeigė dar viena iėti.1 Pataikyta įdomiu momentu: 
bulius pašoko, ėmė riaumoti ir ūkininkas buvo tiesiog pasken-
jau atrodė galutinai įsiutęs: dęs mums visai netikėtame už
ėmė ragais arti žemę, badvti siėmime — gėrėjosi savo gai-
tvorą, vaikyti vyrus, ar šokinė- džių peštynėmis! 
ti piestu, lyg užmiršdamas, kasi Jis buvo taip įsigilinęs, kad 
aplink j j dedasi. Tomis progo- nei nepaklausė mūsų, kas mes 
mis toreadorai stensrėsi dar la- tokie ir iš kur. Atrodė, nei ne-
biau kankinti ir erzinti bulių — pagalvojo, kad aš jam visiškai 
tai dar jeti i nugarą meta, tai nepažįstamas, pirmą kartą ma-
prišoke iau ibestas ietis pajudi- tomas žmogus. Vos minutėlei 
na. kad būtu skaudžiau. j žvilgterėjęs, vėl nukreipė akis 

Bulius šokdavo dar pikčiau 'į gaidžius, klausinėdamas mano 
riaumoti ir siusti ir čia prasidė- j nuomonės ir dalindamasis pats 
davo žiauriausias reginys. Tore- savo įspūdžiais, lyg su pas jį 
adorų buvo penki, vienas prie-(kasdien apsilankančiu kaimynu 
šaky su raudona skara vienoj ir gaidžių žinovu... 
rankoj ir vilvčiomis kitoj, smei
gė buliui jėtis į nugarą kaip tik 

Paaiškėjo, kad jis čia "muš-
travoja" savo gaidžius ir ren-

tada, kai bulius atrodė labiau- gia juos viešoms peštynėms. Di-
siai įširdęs. Ir vis prisilaikant džiavosi, kad jo gaidžiai stiprūs 
tam tikrų taisyklių! 

Po poros valandų tokio kan
kinimo, bulius pradėjo kartais 
jau ir suklupti. Artėjo jo gyve
nimo galas. Jau nusilpusiam bu
liui vyriausias toreadoras pradė-
8meigti jėtis į nugarą vieną po 
kitos. Bulius puola it keliasi, ir 
vėl puola, paskui atsistoja ir 

ir pikti. Buvo jų tarpe ir keletas 
mažųjų veislės, bet tie beveik 
smarkesni peštukai už didžiuo
sius. žinoma, jiems dabar nelei
do peštis mirtinai, bet skiaute
res vis vien gerokai apsidraskė. 
Mat, gaidžiai neskiria "repeti
cijų" nuo tikrojo "vaidinimo", 
ir jeigu jau pešasi, tai rimtai... 

rankiškai keliaudamos, o tik 
kaip mašinininkės, stenografės 
bei sekretorės, keliaujančios su 
tais miegoti nuslinkusiais žila
galviais "bosais". 

Namie daugumas šito jauni
mo gyvena už savotiškos "gele
žinės uždangos".: jie daugiau
siai lankosi uždaruose, kaip ir 
privačiuose klubuose, susitinka 
daugiausiai tik "savo sferų" jau
nimą, ir jeigu jie laiko save de
mokratais politikoje, tai prak
tikoje, kasdieniniame gyvenime 
jų aplinkuma yra daugiau pana
ši į aristokratų uždarą gyveni
mą. O čia, nors ir vadinamame 
"aristokratų mieste", jie paten
ka tarp įvairiausių žmonių, su
daro įvairiausias pažintis ir to
dėl jaučiasi lyg visai naujame 
pasaulyje. Nenuostabu, kad ir 
linksminasi jie čia daugiau negu 
nuoširdžiai — kartais tiesiog 
primena jaunus veršiukus, pa 
vasarį pirmą kartą išleistus iš 
tamsaus tvarto į žalią pievą... 

žinoma, kai amerikiečiai nuo
taikos pakilimu ėmė lenktyniauti 
net su meksikiečiais, tai supran
tama, kad buvo ne juokais link 
sma. Tik paryčiui viskas ėmė 
tilti. Ir muzika jau buvo tyli, 
liūliuojanti, lyg lopšinė. Tai bu
vo tikrai mandagus priminimas, 
kad laikas jau ir apm miegą pa* 
galvoti... 

Įkliuvome... 
Norėjom būtinai per dieną 

grįžti į sostinę. Tad vos porą va 
landų nusnūdę leidomės į kelio
nę. Bet neišėjo, taip, kaip buvo 
suplanuota. Privažiavęs už mies
to prie pirmos benzino stoties, 
išgirdau "linksmą" naujieną, 
kad visoj apylinkėj... nėra ben
zino ! 

Pasirodo, kad Meksika irgi 
pirmoj eilėj rūpinasi eksportu: 
aprūpina benzinu Amerikos ir 
kitų kraštų pirkėjus, o savimi 
tik paskiausiai rūpinasi. Todėl 
kartais ir atsitinka, kad kai ku
rios provincijos susilaukia bent 
keleto dienų "benzino pasniką". 

Nieko nepadarysi, grįžtame į 
miestą. Bet ir čia benzino niekur 
nėra... Nei policija nieko nega
li padėti, nei aukštesnės kainos 
pasiūlymas nieko negelbsti... 

Ir tai, noroms nenoroms, teko 
dar pasilikti šiame mieste ištisą 
porą dienų. 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
(Atkelta iš 5-to pusi.) 

Pauliukevičiute, Stefa, Grand Junc
tion, Mich. 

Puodžiūnas, Vaitiekus, Anelė, Jonas, 
Petras, Albina, Janina, Phila., Pa. 

Pranulis, Bronius, Braddock, Pa. 
Pupelis, Adolfas, Jadvyga, Laima, 

RFD, W. Perry, N.Y. 
Ragauskas, Antanas, Sofija, Leoni

das, Van Lake, Wis. 
Razickas, Povilas, Brooklyn, N.Y. 
Rupeika, Juozas, Grasilda, Emilija, 

Brooklyn, N.Y. 
Rundenas, Jonas, Chicago, 111. 
Scigla, Mykolas, Elena, Chicago, 111. 
Silinskas, Jonas, , Marija, Philadel

phia, Pa. 
Šimkus, Jonas, Chicago, 111. 
Simutis, Vladas, Ona, Detroit, Mich. 
Samtavičius, Antanas, Vaclovas, Rock-

ford, 111. 
Starkus, Vytautas, Ona, Kristina, 

Martinev Lake Villa, 111. 
Steinbergienė, Izabelė, Great Neck, 

L.I., N.Y. 
Tarvydas, Vytautas, vRFD, Thibor-

daux, La 
Travydas, Sofija, RFD, Thibordaux, 

La. 
Tutinas, Jonas, Elenora, Brooklyn, 

N.Y. 
Vaišnora, Liuda, Chicago, 111. 
Vindasienė, Valerija, Bernardas, Ra

cine, Wis. 
Vosylius^ Jonas, Uršulė, Marija, Ja

nina, Jonas, St. Louis, Mo. 
Zateplinskienė, Elena, New Yoric, 

N.Y. 

š. m. spalių 24 d., laivu "GEN
ERAL McRAE" į New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai: 

•PAKELIUI Į MIRTĮ — 
G. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių * kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

Alinskas, Gedeminas, M i c h a 11 n a, 
Brooklyn, N.Y. 

Armalis, Adolfas, Genovaitė, Belle
ville, NJ. 

Baltrušaitis, Juozas, Wilmore,' Ky. 
Bazenas, Edmund, Waterbury, Conn. 
Bandzevičius, Eugenijus, Eugenija, 

Omaha, Neb. 
Bartasius, Izalbele, Stasys, Aldona, 

Philadelphia, Pa. 
Biržiška, Vaclovas, Waterbury, Conn. 
Bruziliauskas, Povilas, Zofija, Larisa, 

Miami Beach, Fla. 
Bazenas, Anna, Waterbury, Conn. 
Bielskus, Algirdas, Stamford, Conn. 
Butkus, Stasys, Brooklyn, N.Y. 
Ciurinskas, Kazys, Rhinelander, Wis. 
Dalinda, Kazimieras, Watertown, Ct. 
Druktenis, Romanas, Joana, Virginia, 

Alma, Westhampton Beach, N.Y. 
Eicinas, Stasys, Bowling Green, Miss 
Eidukaitis, Kazys, Anele, Janutė, Ra-

sutė, Gedeminas, Baltimore, Md. 
Gricis, Jonas, Kingston, Pa. 
Gulbinas, Jeronimas, Chicago, 111. 
Juodis, Kazimiera^, Aldona, Laimu

tė, Brooklyn, N. Y. 
Jurkynas, Petras, Blena, Danutė, Rū

ta, Arvydas, Locust Grove, Ga. 
Jasmantas, Justinas, Viktoras, Iza

bele, Kazimieras, Laceyville, Pa. 
Jablonskis, Balys, Lilija, Chicago, 111 
Kacanauskas, Liuda, Biruta, Renate, 

Rhinelander, Wis. 
Kalvelienė, Elzbieta, Chicago, 111. 
Kazokaitis, Jonas, Viktorija, George

town, 111. 
Klibingaitis, Francas, Huntsburg, O. 
Kilikevičienė, Raiša, Grand Island, 

Neb. 
Kostowny, Edward, Pine Island, N.Y. 
Kavaliauskas, Juozas, Marija Akitė, 

Antanas, Marytė, Worcester, Mass. 
Lekavičius, Albertas, Stanford, Conn 
Maciokas, Vincas, Ona, Ona, Vytau

tas, Elena, Zigmas, Waterbury, 
Conn. 

Morkūnas Gediminas, Chicago, 111. 
Masaitis, Česlovas, Elena, Elena, 

Belleville, N.J. 
Moncevičius, Feliksas, Janina, Audro

nė, Manchester, Conn. 
Mikalauskas, Pranas, Baltimore, Md. 
Mirbachaitė, Eugenija, Watertown, 

Mass. 
Mockus, Jonas, Stanislava, Ruta, Vili-

ja-Jone, Bristol, Pa. 
Narbutas, Mečys, Stasė, Harrisburg, 

Pa. 
Norkevičius, Juozas, Veronika, Graži

na, Laima, Crystal Springs, Miss. 
Nolosovas, Jurgis, Omaha, Neb. 
Perednikienė, Lydia, Norwood, Mass 
Plikaitis, Juozas, Kearny. N.J. 
Rakasius, Jurgis, Ona, Binghamton, 

N. Y. 
Ridikas, Jonas, Uršule, Regina* Juo

zas, Elena, Norwood, Mass. 
Skirmantas, Stasys, Elena, Milda, 

Arvidas, Five Points, California. 
Sodaitė, Amanda, Beres, Ky. 
Sijonienė, Marijona, Detroit, Mich. 
Saulevicienė, Genovaite, Crystal 

Springs, Miss. 
Šimkus, Kazys, Elena, Baltimore, Md 
Skėrys, Antanas, Elizabeth, N.J. 
Smulkstys, Jurgis, Waterbury, Conn. 
Tidmanas, Karolis, Maro, Chicago, 

m. 
Tyla, Povilas, Irena, Vida, Norwood, 

Mass. 
Ulinskaitė, Marija, Rochester, N.Y. 
Uzas, Donatas, Great Neck, L.I., N.Y. 
Vaicekauskas, Antanas, Gillespie, 111. 
Vaičiūnas, Stanislavas, Julija, Juli

ja, Stasė, Birutė, Kingston, Pa. 

Valkavičius, Albinas, Dorchester, 
Mass. 

Velbasis, Elena, Simonas, Chicago, 
111. 

Zeringienė, Alma, Erika, Angelika, 
Detroit, Mich. -

Ziedonis, Jurgis, Urstilo, Nijolo, Chi
cago, m. 

š. m. spalių 26 d., laivu "GENERAL 
BUNDY" į New Yorką atvyko šie 
lietuviai tremtiniai: 

Abramikas, Viktoras, Scranton, Pa. 
Avižius, Kęstutis, Chicago, 111. 
Balčiūnas, Antanas, Pittsburgh, Pa. 
Baleika, Jonas, Cleveland, O. 
Benesiunas, Aloyzas, Phila., Pa. 
Bilvaišas, Birutė, Mikas, Brockton, 

Mass. 
Bukauskas, Birutė, Detroit, Mich. 
Beniulis, Albinas, Ansonia, Conn. 
Bradunas, Vincas, Irena, Uršulė, Au

burn, Pa. 
Brazelis, Juozas, Philadelphia, Pa. 
Budraitis, Juozas, Kristina, Riman

tas, Regina, Jamaica, N.Y. 
Budrevičius, Simonas, Westville, N.Y. 
Budrys, Vytautas, Elena, Westfield, 

N.J. 
Blažytė, Stanislava, Opelusas, La. 
Butikas, Jurgis, Chicago, 111. 
Ceras, Gustavas, Izabelė, Petras, Gus

tavas, Helmut, Irena, Lemont, 111. 
Cinkus, Pranas, Marija, Gary, Ind. 
Dailidė, Juozas, Aleksandra, Brook

lyn, N.Y. , 
Fetingis, Richardas, Akron, N.Y. 
Gesvertas, Karlas, Phila., Pa. 
Graužinis, Antanas, Bernardeta, Ru

ta, Caledonia, Vt. 
Grebliunas, Vytautas, Chicago, 111. 
Grigaliūnas, Ignas, Chicago, 111. 
Grusnys, Marija, Arnoldas, Bridge-

water, Mass. 
Gulbinas, Jeronimą, Chicago, 111. 
Jasmantas, Kazys, Justinas, Viktoras, 

Izabelė, Jonas, Marija, Lacovilla, 
Pa. 

Jodelis, Stepas, Brockton, Mass. 
Laukaitis, Petras, Julija, Eugenijus, 

Rimantas, Brooklyn, N.Y. 
Latvėnas, Alfas Ona, Rimas, Jamai

ca Plains, Mass. 
Liatukas, Vladas, Elena, Brooklyn, 

N.Y. 
Lukoševičius, Jonas, Ona, Ona, Brook

lyn, N.Y. 
Kaupas, Albinas, New Britain, Conn. 
Kemežaitė, Birutė, Minneapolis, Minn. 
Kubelskienė, Marija, New York, N.Y. 
Kucinas, Eugenijus, Brooklyn, N.Y. 
Kanaitė, Elvyra, Kęstutis, Chicago, 

111. § 
Mačiulaitis, Jurgis, Anna, Benjami

nas, Ida, Latrobe, Pa. 
Merkevičius, Adolfas, Terese, Vladas, 

Detroit, Mich. 
Marcinkevičius, Aleksas, Ermetsburg, 

Iowa. 
Mazonas, Kazimieras, Liucija, Cleve

land, Ohio. 
Merkevičius, Zenonas, Monika, Brook

lyn, N.Y. 
Meskonis, Kazys, Brooklyn, N.Y. 
Misauskas, Zigmuntas, Raimundas, 

Teofilė, Philadelphia, Pa. 
Pažerunaitė, Cezaris, Otsega, Mich. 
Pažerunaitė, Anelė, Chicago, UI. 
Paukštys, Liucija, Ona, Worcester, 

Mass. 
Popolis, Augustas, Gary, Ind 
Preikštas, Vincas, Birutė, Rožė, 

Philadelphia, Pa. 
Rimkus, Petras, New Haven, Conn. 
Rinkevičius, Vladas, Lawrence, Mass. 
Ruokis, Juozas, Brockton, Mass. 
Sarauskaitė, Rymanta, Bristol, Pa. 
Savickienė, Ona, Brooklyn, NY. 
Simanauskaitė, Ona, Cincinnait, O. 
Šimkus, Jonas, Marijona, Beatrice, 

Marijonas, Jonas, Detroit, Mich. 
Skavičius, Jonas, Phila, Pa. 
Sulutas, Anatolijus, Bronė, Vygintas, 

Allegen, Mich. 
Stanišauskas, Adomas, Cicero, 111. 

Strungienė, Marija, Auburn, Pa. 
Stuogis, Vytniit?" Julija, Guoda, 

Cleveland, Ohio. 
Saplys, Juozas, Elena, Algirdas, Juo

zas, Dearborn, Mich. 
Šveikauskas, Leonas, Chicago, 111. 
Ubeika, Balys, Philadelphia, Pa. 
Virbickas, Antanas, Plymouth, Pa, 
Žilinskas Antanas ,Akron, N.Y. 

Apie š.m. spalių 27 d., laivu "GEN
ERAL HOWZE" į New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai: 

Algminavičius, Juozas, Ona, Vytau
tas, Liutavaras, Plattsburgh, N.Y. 

Alseika Vytautas, Newark, N., J. 
Andrulis, Adolfas, Brooklyn, N.Y. 
Bacevičius, Elena. Petronėlė. Chicago, 

111. 
Bacevičius, " fonas, Antanina, Le

mont, 111. t 
Baziliauskas, Vincas, Pranas, Marija, 

Danutė, Maspeth, L.I., N.Y 
Butkevičius, Balys, Jadvyga, Water

bury, Conn. 
Banevičius, Kazys, Zofija, Klemensas, 

Boston, Mass. 
Barkauskas, Ciprijonas, Petronėlė, 

Romualda, Angelė, Aldona, Rens
selaer, Ind. 

Bastys, Jonas, Brooklyn, N.Y. 
Cenkus, Jonas, Utica, N.Y 
Grimanauskas, Stasy»> Stefa, Sta

sys, Chicago, 111. 
Hajeris, Ričardas, Genovaitė, Dol-

geville, N.Y. 
Jesmanitas, Algirdas, Cleveland, O. 
Klinavičius, Vincas, Sofija, Jūratė, 

Vincenta, Holyoke, Mass. 
Katilius, Antanas, Newark, N.J. 
Kaunas, Vladas, Cleveland, O. 
Kiaunė, Jurgis, Sofija, Ozone Park, 

N.Y. 
Kirkilienė, Alina, Brooklyn, N. Y. 
Krakauskas, Alfonsas, Emilija, Al

fonsas, Jeronimas, Jadvyga, Phili-
dalphia, Pa. 

Kavolis, Vytautas, Flushing, N.Y. 
Kasiubaitė, Liucija, Paterson, N.J. 
Kisielius, Petras, Elburn, 111. 
Luckiutė, Konstancija, Hartford, Ct. 
Mantautas, Aleksandras, Sofija, Ra

minta, Elizabeth, N.J. 
Malinauskas, Antanas, Zofija, Eu

genija, Brooklyn, N.Y. 
Malzinskas, Povilas, New Britain, Ct. 
Maximovitch, Efodija, S. Fargo, N. 

Dakota. 
Mekas, Jonas, Adolfas, Chicago, 111. 
Mikulskis, Jonas, Stefanija, Algiman

tas, Danutė, Brooklyn, N.Y. * 
Miglinas Thonas, Elena, Amira, In

grida, Chicagô  111. 

Macevičius Mykolas, Irena, Michael, 
Elizabeth, N. J. 

Micheliunas Vincas, Elena, Živilė, 
Brooklyn, N. Y. 

Morkūnas Simonas, Sioux City, Iiowa 
Mykolaitis Kazys, Detroit, Mich. 
Musteikis Antanas, Elena, Vytautas, 

Leonardas, New Philadelphia, Pa. 
Nakas Kazys, Elžbieta, Vytautas, 

Rensselear, Ind. 
Petkevičius Aleksas, Brooklyn, N. Y. 
Povilaitis Pranas, Brighton, Mass. 
Prižgintas Viktoras, Teresė, Albinas, 

Antanas, Bound Brook, N. J. 
Pundzevičius Stasys, Teofilė, Riman
tas, Geneva, N. Y. 
Pūras Antanas, Waterbury, Conn. / • 
Putrius Feliksas, Jadvyga, Algirdas, 

Aldona, Vytautas, Strong Rd., N.Y. 
Prackys Pranas Bronislava, Phila, Pa 
Pratkelis Aleksandras, Marija, Ze

nonas, Omaha, Nebr. 
Pesys Pranas, Cleveland, Ohio. 
Pečiulienė Anelė, Janina, Danute, 

Chicago, 111. 
Pumputis Kazys, Oven, Wis. 
Petraitis Antanas, Irena, Dalia, Rasa, 

Rimtautas, Butte, Mont. 
Rakutis, Mikas, Ona, Rochester, N. Y. 
Rinkevičius Vytautas, Cleveland, 0. 
Radzevičius Stasys, Sofija, Flushing, 

New York. 
Rutkauskas, Karolis, Elzė, Brooklyn. 
Simaitis Gervydas, Williamsport, Pth 
Somkaitė Marija, Phila, Pa. *: 

Slema Augustinas, Ona, Hilda, Wor
cester, Mass. 

Sodeika Valerijonas, Natalija, - K r i 

stina, Bervyn, 111. 
Skiparytė Julija, New York. 
šlapkauskas Jonas, Filomena, Algi

mantas, Chicago, 111. 
Stanaitis Juozas, Birutė, Jurgita, 

Juozas, Chicago, 111. 
Stankaitis Monika, Maspeth, N. Y. 

Brooklyn, N. Y 
Stonys Martynas, Aantanina, Linas, 
Šimaitienė Marija, Martynas, Wa

shington, D. C. 
Tallat-Kelpša Kazys, Algis, Janina, 

Whately, Mass 
Steikūnas Bronius, Marija, Chicago. 
Sipavičius Vytautas, Chicago, UI. 
Šulaitis Eduardas, Chicago, 111. 
Urmanavičius Vincas, Zita, Chicago. 
Veniukevičius Juoz., Worcester, Mass. 
Verselis Jonas, Adelė, Brooklyn, N.Y. 
Vaičiūnas Jonas, Norwood, Mass. 
Valavičius Paulina, Chicago, 111 
Valys Mečislovas, Gertrūda, Klemen

sas, Rita, Rensselear, Ind. 
Zelenkevičius Antanas, Omaha, Nebr. 
Žemgulys Juozas, Reda, Živilė, Eglė, 

( Perkelta į 7-tą pusi. ) 

Balsuokit... Už 
CITY AND COUNTY 

BOND ISSUES 

COUNTY CHARTER COMMISSION 
i 

Office Group Form of Ballot 
• 

Pagrindiniai rinkimai, lapkričio 8 d. 
• 

THE CLEVELAND CHAMBER OF COMMERCE 
Tarnauja Clevelandui nuo 1848 

VISI DARBININKAI 
STOJA 

To f to pastangas pakeisti Ohio balsavimo tvarkę 
Prieš 

• Dabartinė tvarka yra jau 58 metai. Ji veikia gerai. 

• Tafto tvarka ilga ir neaiški. Ji siekia suklaidinti sveturgimius ir mažumų grupes. 

• Tafto tvarka remiama ir finansuojama tų, kurie priešingi socialinės apdraudos išplėtimai, kuri* 
yra prieš Darbo Unijas, ui Taft-Hartley įstatymą ir prieš geriausius darbininkų bei Ohio gyvepvto-
j inteųresus. 

yes 
no 

Shall the proposed amendment of article V of the constitution of Ohio 
to provide, that electors of the state af Ohio may vote for candidates 

only by separately indicating their vote for each candidate , be adopted? 

BALSUOK NO DĖL BALSAVIMO PAKEITIMO 
Balsuokit NO lapkričio 8! 

UNITED LABOR LEAGUE OF OHIO 
Ohio Federation of Labor The International Association of Machinists 

l ,, ™ . The Railroad Brotherhoods 
Philip Hannah, Jacob Clayman, Co-Chairmen. Communication Workers of America 
United Mine Workers of America Roland Owens, Secretary-Treasurer. 

Room 190, Neil House, Columbus, Ohio 
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RE-ELECT 

HARRY JAFFE 

COUNCILMAN 25th WARD 

STILIUM DAUG METŲ PRYŠAKY . . . PUIKtfS 

MONCRIEF'S NAUJISIU>™° 
PEČIAI '49 METAMS GAS-OIL-COAL 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  M E D I N A  O .  

Cleveland, Ohio 
Taupymas yra kelias į laimę 

Taupyk šiandien — turėsi rytoj ar vėliau, rei
kalui atėjus. 

Taupyk Lietuvių Banke, čia suma auga drauge 
su nuošimčiais. 

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

Taupyk šiandien, o neturėsi rūpesčio ateity. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'lC 

6712 Superior Ave. HE. 2498 

'NSURtD 

LIETUVIŲ SALĖ 
išnuomojam* 

koncertams, šokiams, vestu
vėms ir kitokiems parengi
mams. Iš anksto kreipkitės pas 
A. Šimkūną, Lietuvių Klube, 
6835 Superior Ave. 
* • ^ J 

Tarnaujanti moteris 
su sena motina ieško 

buto ar namo išnuomoti 
Tel. HE 8459 (46) 

'KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuvė 
1463 Addison Rd. 

(Wade Park kampas) 

Savininkas 
Kazys Ivanauskas, 

lietuvis — naujpkuris 

I. J. SAMAS • JEWELER 
l r 

| Persikėlė | naują didesnę Ir gražesnę krautuvę = 

| T0tf7 Superior Ave. Greta Ezella Theatre E 

| Dabar jau turime didesnį rfttkhtį Deimantų, žiedų, Laik- | 
= rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 5 
irfiiiimiiiimiimimiimimiiiiiiiiiiiiimmiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiimiiiiiiiT 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4516 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

j 7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 
(••••••••UHflMOVMlllllKMIN 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(Šalia Dirvos Redakcijos) 

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

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

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

JONAS G. 
P O L T E B  

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 

Savings wil l  always 

be important to the 

man who wcnts to 

look into the future 

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

security  arid personal  

independence! 

Savers always welcome 

• 

Telefonai: 
EN 3844 
MA 3359 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 
Lietuviška laidojimo |staiga 

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

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ENdicott 1763 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktore 

Aldona Wilkelis - Wirby 

. Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VAEQONAI FDR ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. . * HEnderson 9292 

a 

i P J KERSIS 
| 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohfe 

OFISO TELEF.: MAin 1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 
Norėdami pigiai pirkti namas mieste arba priemiesčiuoee, kreip

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

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai . 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniikai. 

^titgiiniiiituiiiiniiiiiiiiiiiiiiiHniiimiiiiuiinmnnimmmniinmmmmiimim 

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

NAUJAUSI 
NAUJAKURIAI 

( Atkelta iŠ 6-to pusi.) 
Leokadija, Chicago, 111. 

Zimkus Jonas, Plattsburgh, N. 
Žilius Jonas, Indianapolis, Ind. 
Žukas Petras, Rita, Chicago, 111. 
Zutkus Feliksas,, Maspeth, N. Y. 

1 

BALTIMORE MD. 
( Atkelta iš 2-o pusi.) 

20 iki 50 dol. savaitei. 
Nors Baltimore garsi savo 

siuvyklomis, bet iš atvykusių 
tremtinių nedaug kas jose dirba. 
Vyrai daugiausia dirba įvairio
se įmonėse ir prie statybų, pav., 
veterinarijos gydytojas dirba 
vienoje ligoninės laboratorijoje; 
buvęs advokatas — dirba siu
vykloje; buvęs Finansų Minis
terijos referentas — ligoninėje 
sargas; buvęs Valstybės Kon
trolės revizorius — dirbtinių gė
lių fabrike gėlėms krepšelius 
pina; buvęs matininkas — laik
rodžius taiso; buvę mokytojas 
— matracų fabrike dirba; ži
nomas poetas-laureatas su kitu 
a s m e n i u ,  b a i g u s i u  a u k š  t ą j į  
mokslą — per vasarą kapuose 
šieną piove, o dabar jau dirba 
kitur; o trys jauni medicinos 
gydytojai dirba beveik jau savo 
profesijose. Vienas iš jų į mė
nesį gauna net $375.00, o kiti 
mažiau, nes jie baigę * studijas 
karo metu. Ir visa eilė kitų 
tremtinių jau baigia įsikurti. 

Kiek sunkiau bus tiems, kurie 
šiuo metu atvažiuos, nes strei
kas yra viso ko stabdis, 

' A» Kalvelis 

SVIESTO - MARGARINO 
GINČAS 

Lapkričiu 8 d. Ohio gyvento
jams teks spręsti ginčą tarp 
sviestininkų ir margarinininkų. 
Sviestininkai gąsdina visokiomis 
bėdomis, jeigu būtų leista par-

(davinėti geltoną margariną, o 
margarinininkai sako, kad tų 
bėdų visiškai nebus* o visi tie 

'gąsdinimai yra ne ūkininkų, bet 
tik sviesto gaminimo kompanijų 
reikalų ginimas. Vieni sako, kad 
geltonasis margarinas kaštuos 

įtiek pat, kiek sviestas, arba tik 
| truputį mažiau, o kiti sako, kad 
nieko panašaus, kad jis maža 
ką brangesnis už baltą marga
riną (bet. kiek brangesnis, tai 

.nepasako!). Vieni sako, kad 
| geltonasis margarinas išstums 
j sviestą, privers sumažinti kar
vių skaičių ir tada visi kiti pie
no produktai pabrangs, o kiti 
sako, kad taip galėtų atsitikti 
tik tada, jeigu kas nors tyčia 
tą darytų, bet tik dėl margarino 
geltonumo. Esą, geltonasis mar
garinas už žymiai mažesnę kai
ną galės geriau pavaduoti svies
tą neturtingiems žmonėms, ku
rie ir dabar sviesto negali pirk
ti. Sako — kodėl sviesto gamin
tojai bijo margarino, jeigu sa
ko, kad jis bus tokio ar beveik 

rip/UNKESE 
tokio brangumo, kaip sviestas? 
Nejaugi margarinas bus tiek 
geras, kad žmonės pirks jį la
biau, negu sviestą, už maž daug 
tą pačią kainą? Jei taip, tai tas 
rodys, kad su šviestu yra kaž 
kas ne visai tvarkoj..* ' 

Ir ištikrųjų — daba#' avifefeto 
rinkoje yra ir blogai suplakto, 
ir ypač blogai išplauto, o ir jo 
geltonumas dažniausiai esti ne 
iš jo riebumo, o iš dažų ... 

Iš šalies žiūrint, atrodo, kad 
geltonas margarinas gąsdina 
sviesto gamintojus labiausiai 
todėl, kad jis juos priverstų 
arba gaminti geresnį sviestą, 
arba užsidaryti, žinoma, čia tik 
abiejų pramonės šakų paslap-

ŠEŠIŲ PftDŲ BALSAVIMO 
LAPAS? 

Jungtinės Darbininkų Lygos 
nuomone, Ohio balsuotojai per 
ateinančius rinkimus gautų bal
savimo lapą kokių šešių pėdų 
ilgumo, jeigu būtų priimtas bal
savimo tvarkos pakeiti m a s. 
Worcester, Mass., kur ta tvar
ka jau yra, balsavimo lapas esąs 
5 pėdų, o Medford, Mass., — jau 
arti 6 pėdų. Tokiuose ilguose 
ir sudėtinguose lapuose mažiau 
išsilavinę balsuotojai, ypač atei
viai, netvirtai mokantieji ang

liškai, negalėti} susivaikyti ir, 
greičiausiai, visiškai nedalyvau
tų balsavime. Tuo būdu, sako, 
Taftui ir šalininkams nukristų 
100,000 priešingų balsų... 

žinoma, tas aiškinimas gali 
būti ir kritikuojamas. Daugu
mas tokių žmonių, kurie nela
bai nusimano balsavimų reika
luose, ir dabar nebalsuoja, nes 
rinkimuose nedalyvauja labai 
didelis procentas balsuotojų. Yra 
ir tokių, kurie dabar nedaly
vauja rinkimuose vien tik dėl 
to, kad nenori aklai balsuoti 
už visus • tos ar kitos partijos 
komiteto pasiūlytus kandidatus. 
O dabartinė tvarka leidžia pasi
rinkti ne asmenis, bet tik par
tijas. 

Todėl gąsdinimas šešiomis pė
domis ne visiems tinka. Ir gal 
ne kiekvienas sutiks su tuo,, kad 
tik College profesoriai tegalės 
balsuQti pagal naują tvarką, ir 
ne visi Colleg'ų nebaigė jaučia
si tokie jau neišmanėliai, kad 
nemokėtų iš ilgo sąrašo išsirink
ti sau kandidatų.. 

Kitas darbininkų Lydos tvirr 
tinimas yra, kad dabartinė 
tvarka veikia nuo 1891 metų 
ir ji'yra gera, todė nerą ko 
keisti. 

MAISTO IR NAMŲ ŪKIO 
PARODĄ 

Nuo lapkričio 10 iki 18 dienos, 
išskyrus sekmadienį, lapkričio 
13, Public Hall bus metinė mais
to ir namų ūkio pagerinimo pa
roda. 

Parod## bus vim nau

jenybių. Pavyzdžiui, skalbimCK 
įrankiai, kurie tinka laikyti net 
svečių ̂  kambaryje. Naujas au
tomatinis skalbinių lygintuvas, 
arba... kepti paruošti miltai 
bulviniams blynams! 

Parodoje bus koncertai. At
dara nuo 1 iki 11 vai. 

NORI KEISTI APSKRITIES 
KONSTITUCIJĄ 

Lapkričio 8 dienos balsavi
muose bus ir toks klausimas: 
"Should A County Charter 
Commission Be Chosč?" Visi 
balsuotojai kviečiami į tą klau
simą atsakyti "YES". 

Dabartinė šio apskrities kons
titucija veikia be jokių pakei
timų jau 118 metų. Be abejo, 
laikams keičiantis, konstituci
joj irgi reikia pataisų bei pa
pildymų: kas buvo gerai ar ko 
buvo gana prieš 118 metų, tai 
jau nebe viskas gerai ir ne vis
ko gana dabar. 

Jeigu į klausimą bus atsa
kyta "YES", tai bus sudaryta 
komisija iš 15 asmenų, kuri pra
dės tyrinėjimus ir svarstymus, 
kaip šio apskrities konstitucija 
turi būti pakeista bei papildyta. 
Apskritis, kuriame yra Cleve-
lando miestas, yra visoje Ohio 
valstybėje didžiausias, o kons
tituciją turi pritaikytą mažiau
siam apskričiui. 

Konstitucijos komisija dirbs 
be atlyginimo ir ji veiks tik 
iki 1950 metų rinkimų. Taigi 
ji nesudarys jokių naujų išlai
dų mokesčių mokėtojams. 

i 

NEKEISKIM 
to paveikslo 
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Šis malonus paveikslas gali pasikeisti įr tai 
bus... jei GELTONAS margarinas įsibraus į 
Ohi$! Štai KODĖL: pieno, grietinės, sviesto, 
ledų, sūrio — ir visų natūraliųjų pieno produk
tų kainos pakils. 

Tai tikrai atsitiks, nes GELTONAS margarinas 
išstums milijonus svarų sviesto, kadangi pieno 
ūki vedantieji ūkininkai... kurie parduoda 27'A 

pienp sviesto gamintojams... bus priversti žy
miai sumažinti karvių skaičių. Mažiau karvių 

— mažiau visų pieno produktų... kiekvieno 
maisto trūkumas kelia jo kainą. Žinoma, jūs 
to nenoritiT 

Ir neužmirškit, kad 26 margarino korporacijos 
nori; GELTOJO margarino tik todėl, kad 
galėtų TOBULAI pamėgdžioti TIKRĄ sviestą 
ir pardavinėti tą pakaitalą tik truputį žemesne 
kaina už sviestą. Laikykime margariną BAL
TA ir PIGŲ ! Nekdskime paveikslo. 

IR JUS BALSUOKIT "PRIES" 
GELTONA MARGARINA? (Nov. 8) 
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D I R V A  

iipYLINKESE 
KUR BUS PIRMAS PRANE

ŠIMAS Iš KONGRESO? 

Geriausia proga išgirsti pra
nešimus apie Visuotinio Ame
rikos Lietuvių Kongreso eigą 
ir įspūdžius gyvu žodiu bus kitą 
»ekmadien|. lapkričio 13 dieną, 
Lietuviu Salėje, Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos Cleve-
lando skyriaus susirinkime, ku
ris įvyks 11:30 vai. prieš pietus, 
tuoj po pamaldų (ne 12:30 vai., 
kaip buvo pereitą kartą ,per 
klaidą paskelbta). 

Kviečiami apsilankyti ne tik 
nariai, bet visi, kas domisi di
džiojo lietuvių kongreso darbais, 
bet neturi progos patys jame 
dalyvauti. 

Be to, susirinkime bus |domi 
mūsų kalbos žinovo pfof. Pr. 
Skardžiaus paskaitėlė. 

Norintieji jstoti | skyrių na
riais, gali įsiregistruoti DIRVOS 
redakcijoje, arba ir atvykę į-
Susirinkimą. 

DARŽELIO NARIŲ SUSIRIN
KIMAS 

įvyko pereitą penktadieni, ša
lia pranešimų apie atliktus rei
kalus, buvo pranešta, kad Dar
želių Lyga numato vienoje iš 
didžiųjų Clevelando radijo sto
čių rengti tautines radijo va
landas. Tam reikalui galutinai 
parengti yra išrinkta dviejų as
menų komisija: vokiečių gru
pes atstovas Wolfram ir lie
tuvių — Ona Michelich. Susi
rinkusieji buvo labai patenkinti, 
kad tokiam svarbiam reikalui 
iš daugiau kaip 20 tautinių 
grupių išrenkant tik du atsto
vus, kaip tik lietuvių atstovė 
pateko i tas pareigas. Tai rodo 
mūsų atstovės veiklumą, kurį 
ir kiti |vertina. 

Tų radijo valandų numatoma 
po vieną kas mėnuo. Tuo tarpu 
stengiamasi sudaryti programą 
ateinantiems devyniems mėne
siams. Neabejojama, kad tų de
vynių valandų tarpe viena va
landa bus skirta ir lietuvių pa
sirodymui. Ji bus irreičiausiai 
ateinantį pavasari. Mūsų meni
ninkams reiks atitinkamai pasi
ruošti, kad ta valanda, kurią 
girdės visas Clevelandas. būtų 
geriausia. 

IŠTREMS KOMUNISTĄ 
LIETUVĮ 

The Cleveland Press prane
ša, kad išduotas įsakymas iš
tremti Viktorą Romohd, 65 m., 
562 E. 117th St.. Jis turi mais
to krautuvę. Esąs komunistų 
partijos narys. Tikra jo pavar
dė esanti Tautvaišas. Jis atvy
kęs į šią šal| 1912 metais. Ligi 
šiol dar nėra USA pilietis. 

RKO KEITH'S 105th 

Nnuo spalių 30 iki lapkričio 
5. Gary Cooper "TASK FORCE" 
su Jane Wyatt ir Wayne Morris. 

Lapkričio 6 iki 8 d. Devil 
Henchmann ir Barbary Pirate. 

LIETUVIŲ KLUBE 
dabar yra įrengtas puikus tele
vizijos priimtuvas. Nariai ir jų 
svečiai kviečiami apsilankyti ir 
pasigėrėti. 

ILGAS KULTŪROS FONDO 
VALDYBOS POSĖDIS 

Pereitą sekmadienį Kultūros 
Fondo skyriaus pirmininko dr. 
Tamošaičio namuose įvyko il
gas vaidybos posėdis, kuriame 
apsvarstyta visa eilė skyriaus 
veikimo klausimų. 

Tuo tarpu čia galime pami
nėti tik svarbiausius nutarimus. 

1. Bus rengiamas dr. V. Ku
dirkos paminėjimas 

50 metų nuo dr. V. Kudirkos 
mirties sukaktuvių dieną, šeš
tadieni, lapkričio 19. numatytas 
vainiko uždėjimas prie dr. V. 
Kudirkos paminklo Lietuvių 
darželyje. Iškilmės bus trum
pos. Jos įvyks apie 4 vai. po p. 
(Tikslus laikas bus vėliau pra
neštas). Iškilmių rengimu rū
pinsis dr. V. Kudirkos draugi
ja, talkininkaujant Kultūros 
Fondui. 

Vėliau numatytas platesnis 
paminėjimas su atitinkamomis 
paskaitomis ir menine progra
ma. Tuo rūpinsis Kultūros Fon
do Valdyba. 

2. čiurlioniečių veiklos rė
mimas 

Kadangi Buffalo Int. Institu
tas, kviesdamas čiurlioniečių 
šokėju grupę, tepajėgia padeng
ti kelionės ir išlaikymo išlaidas 
tik 4-rioms poroms šokėjų, o 
tinkamai pasirodyti galima tik 
su 8-mis poromis, tai Kultūros 
Fondo valdyba nutarė iš savo 
DU sės finansuoti kitos pusės šo
kėjų dalyvavimą. Tam tikslui 

m 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Ro$d 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

FRANKLIN A. POLK 

kandidatuoja į Clevelando Ma-
yoro vietą. Didieji Clevelando 
laikraščiai jo neremia, priešin
gi jo kandidatūrai. Mums, lietu
viams, įdomūs kai kurie tų di
džiųjų laikraščių priekaištai 
jam. Mat, jis kai kuriuose su
sirinkimuose kalbėjo lenkiškai 
ir čekiškai. Jis pats, nors gimęs 
Clevelande, yra oekų kilmės, 
moka savo tėvų kalbą ir į tos 
pačios kilmės rinkikus kalbėjo 
jų kalba. Didiesiems laikraš
čiams tas nepatiko. Cleveland 
Press iškėlė net tokį klausimą: 
"Kokio miesto majoru jis nori 
būti? Ar Prahos?" Cleveland 
Plain Dealer gąsdina savo skai
tytojus, kad F.A. Polk, jei būtų 
išrinktas, atiduotų Clevelandą 
į... tautinių grupių rankas! 
Jis pats atsikerta, kad didžiau
sias blogumas Clevelande ir yra, 
kad miestas dabar yra siaurai 
galvojančių mažos miesto cen
tro "didžiūnų" grupės ranko
se ... Tačiau neatrodo, kad Polk 
būtų stipriai aplink save suor
ganizavęs tautines grupes. Nors 
jos ir turi jam simpatijų, kaip 
žmogui, kad ir čia gimusiam, 
bet neišsižadėjusiam savo tėvų 
kalbos, tačiau jo programa tau
tinėms grupėms mažai žinoma 
ir, išskyrus čekus bei lenkus, su 
kitomis tautinėmis Clevelando 
grupėmis jis mažai turi ryšių. 
Jis* tik žada tarnauti visiems, 
be kilmės, rasės ir tikybos skir
tumo. 

tuo tarpu užtraukiama pasko
la, vėliau numatomas specialus 
parengimas lėšoms sukelti. At
rodo, kad šokėjų išvyka galės 
susiorganizuoti. 
Antras rūpestis — patalpos 
čiurlioniečių choro ir šokėjų pa-
mokorrts. Lietuvių Salė dažnai 
esti užimta kitiems reikalams, 
todėl Fondo Valdyba numatė 
asmenis talkininkauti pastoviai 
patalpai surasti. 

3. Ekskursija f New Yorką. 

Nutarta bandyti suorgani
zuoti ekskursiją iš Clevelando 
į New Yorką, aplankyti Dailės 
Parodą. Ekskursija bus, jei su
sirašys pakankamas norinčiųjų 
skaičius. Būtų važiuojama ge
ru autobusu. Išvažiavimas — 
lapkričio 18 d., penktadienį va
kare. New York e būtų pasilie
kama visą šeštadienį ir sekma
dienį iki popiečio, arba, jei bū-i 
tų taip sutarta, tai ir iki va
karo, iki pat parodos uždarymo, 
lapkričio 20 d. Autobusas pa
togus, būtų galima grįžti pir
madienio naktį ne per daug pa
vargusiam. Kelionis kaina būtų 
17 dolerių. 

Norintieji dalyvauti prašomi 
tuojau pranešti apie tai J' Dau
gėlai tel. ED 4909 (vakarais) 
ne vėliau kaip lapkričio 13 d. 
Ekskursija įvyks, jei susirašys 
bent 35 asmenys. 

4. Mokyklos reikalai. 
Pripažinta, kad ne tik mažie

siems vaikams, bet ir aukštes
nes mokyklas lankantiems būti
nai reikia kursų, kuriuose būtų 
dėstoma lietuvių kalba, istorija, 
literatūra — bent vieną kartą 
per savaitę pora valandų. 

Mokykla mažiesiems jau vei
kia šv. Jurgio parapijos patal
pose, vedama "Ateities'' klubo. 
Tas pats klubas jau rūpinasi ir 
ta kita mokykla. Valdyba nusi
stačius remti tas pastangas, o 
jei klubui nepavyktų gauti vie
tos vyresniųjų kursams, imtis 
priemonių patiems tuos kursus 
suorganizuoti. 

5. Paskaity reikalai. 
Nutarta surasti pastovią vie

tą ir organizuoti kartą per sa
vaitę populiarias paskaitas. Vie
tos reikalu jau vyksta pasita
rimai. 

6. Muziejaus reikalai. 

Valdyba, turėdama galvoje 
spaudoje iškeltą buv. Lietuvos 
Karo Muziejaus organizatoriaus 
gen. V. Nagiaus pasiūlyme kur
ti Lietuviu Kultūros ir Istorijos 
Muziejų, Valdyba principe nu
tarė, kad toks sumanymas yra 
remtinas, kad tuo rėmimu turė
tų rūpintis Kultūros Fondo 
Centras, bet tuo tarpu, kol Cle
velando skyrius yra Amerikoje 
vienintelis, šiam skyriui pri
klauso ištirti, kuo ir kaip gali
ma padėti ta sumanymą įvykdy
ti. Numatyti žygiai tam klau
simui išstudijuoti.' 

Kaip matome, vien svarbes
niųjų uždavinių sąraš.as yra di
delis, todėl ir visuomenės da
lyvavimas Kultūros Fondo dar
buose labai reikalingas, 
čių žinovai gali tikrai pasaky
ti, kurių teisybė. Bet kaip bus 
— turės atsakyti balsuotojai. 
Jie turės nuspręsti, ar Ohio 
valstybėje turi būti maisto ga
mintojų laisvas lenktyniavimas, 
ar protekcionizmas. 

Dar reikia turėti >galvoj vie
ną dalyką. Sviestininkai sako, 
kad margarinininkų Ohio vals
tybėje yra tik 26 bendrovės, o 
sviesto gamintojų yra apie 300. 
Todėl margarinininkai, esą, grę-
sia monopoliu, o sviestininkai 
tuo atžvilgiu esą nepavojingi. 
Tačiau sąjungas turi vieni ir 
kiti. 

ĖALĖDINIAI SIUNTINIAI SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
LIGONIMS AMERIKOJE 

f 

BALFo 86-to skyriaus susi- (kviečia visus atvykusius trem-
rinkime nutarta prieš Ka|ėdas (tinius neužmiršti, kad Amerikos 
nusiųsti maisto siuntinių trem- gyvenimo sistemoj apsidraudi-

itiniams džiovininkams, esan-. mas mirties ar ligos atveju yra 
, tiems džiovininkų ligoninėse Vo-, labai svarbus dalykas, svarbes-
kietijoje. Clevelando lietuvių' nis, nei tai buvo, Lietuvoj, 
visuomenė kviečiama prisidėti! Daugelis visokių bendrovių 

Iprie to .labdaringo darbo ir au- siūlosi su apdraudimų patarna-
koti tam reikalui pinigais ar- vimais, bet lietuviams, geriausia 

|ba produktais (kondensuotu pie- ̂ draustis stipriausioje letuviško-
nu, kakao ,cukrum, taukais, mė-je apsidraudimo draugijoje, ku-
sos gaminiais ir tt.} . j n yra ne tik gryna apdraudos, 

Tas aukas priimti yra iga-,bet ir visuomeninė — kultūri-
liotas P. Minkūnas, 1367 E. 80|nė organizacija. Tai Susivieni-
St. Aukos priimamos iki lap- jimas Lietuvių Amerikoje, trum-
kričio 12 dienos. Jas įteikti nu
rodytu adresu galima penktadie-

pai tariant —: SLA. 
SLA neklausia jūstj įsitikini

mais nuo 7 iki 9 vai. vakaro h^mų, pažiūrų, bet jis jungia lie-
šeštadieniai per visą dieną. Iš į tuvius patriotus stiprioje ekono-
aukų bus sudaryti siuntiniai ir minėje ir drauge kultūrinėje or-
persiųsti Lietuvos Raudonojo ganizacijoje, kuri atlieka daug 
Kryžiaus Valdybai Vokietijoje,1 svarbių lietuviškumo palaikymo 
kad paskirstytų džiova 
gantiems tremtiniams. 

ser-

SLA 14 KUOPOS VAKARAS 

Šį šeštadienį, lapkričio 5 4., 
SLA 14 kuopa rengia šeimyniš
ką vakarą Lietuvių Svetainėje. 
Įžanga 25 c. Kviečiami daly
vauti ir ne nariai. Ypač nau
jiems clevelandiečiams čia bus 
gera proga susipažinti su visa 
eile SLA veikėjų. 

MOTERŲ RATELIO 
POBŪVIS 

Pereitą šeštadienį Clevelande 
žinomo Moterų Ratelio narės 
su savo vyrais ir svečiais turė 

piūklas iškrito ir nesustbdy-
tas pataikė ant kojos ir sužei
dė iki kaulo. Teks gydytis il
gesnį laiką. Reiškiame mūsų 
bičiuliui užuojautą ir linkime 
greičiau pasveikti. 

CLEVELANDO TREMTINIAI! 

Ateinantį sekmadienį, t. y. 
lapkričio 6 d. 11 vai. ryto, tuoj 
po pamaldų, Lietuvių Romos 
Katalikų Susivienijimo Ameri
koje Ohio apskritis kviečia vi
sus Clevelando ir apylinkės 
tremtinius skaitlingai atsilanky
ti į Lietuvių Svetainę, 6835 Su
perior Ave., kur atvykęs iš 
Centro LRKSA generalinis or
ganizatorius L. Jankauskas duos 
išsamų pranešimą labai svar
biais ligos ir mirties draudimo 
klausimais. 

Ten pat vietoje bus galima 

atlikti ir visus apsidraudimo 
formalumus., ' * 

Broliai tremtiniai! Mes ma
nome, kad jau atėjo laikąs jums 
įsijungti į mūsų vyresniosios 
kartos amerikiečių lietuvių įs
teigtas organizacijas. Įsijungus 
mūsų organizacijon, jūs ne tik 
kad turėsite iš to materialinės 
naudos, bet įjiesite į mūsų vei
kimą jauno gyvibingo kraujo, 
turėsite progos įnešti konstruk
tyvių projektų ir netiesioginiai 
prisidėsite prie mūsų visų bend
ro tikslo — tėvynės Lietuvos 
atstatymo. Tad visi, kaip vienas 
atsiliepkite į šį mūsų kvietimą 
skaitlingiausiu dalyvavimu Šia
me susirinkime. 

Et>. Muliolis ^ 

Lietuvių RKSA Ohio Apskrities 
Pirmininkas 

darbų. 
Informacijų kreipkites į SLA 

14-tą kuopą pas M. Mišeikienę, 
9804 Empire Ave., Cleveland 8, 
arba į 136 kuopą, pas J. Alekną, 
1847 E. 86th St., Cleveland 6, 
Ohio. 

SANDAROS 18 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

Prieš Darželio susirinkimą 
pereitą sekmadienį šauktas San-
dariečių 18-tos kuopos susirin
kimas įvyko vėliau, po Darželio 
susirinkimo. Dalyvavo keli kuo
pos veteranai ir du naujakuriai, 
kurie ragino kuopos veikimą at
gaivinti. Susirinkimą sveikino 

jo gražų pobūvį pas A. S. Praš- iš Pittsburgho atvykęs Sanda-
kevičius. Buvo susirinkę kelios į ros pirmininkas P. Pivorūnas 
dešimtys žmonių. Į "rateliečius"j (jis dalyvavo ir Darželio susi-
šį kartą pateko ir visa eilė nau- j rinkime, net įstojo nariu). Pa-
jakurių, su kuriais Praškevi- sitarus, sudaryta komisija iš 
čiai yra plačiai susidraugavę. 

PAS PR. IR J. MACIUS 

jų sūnaus Roberto septintojo 
gimtadienio proga buvo gražus 
pobūvis, virtęs senųjų ir nau
jųjų clevelandiečių susidrauga-

, vimo vakaru, šeimininkai nauja
k u r i a m s  t i e k  d r a u g i š k i ,  k a d  . . .  

i tuo tarpu dar pėsčiomis tebe-
| vaikščiojančius naujakurius vė-
llyvą naktį savo nauju Chrysle-
riu išvežiojo į tolimas miesto 
dalis. 

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 

lapkričio 8 d., antradienį, 8:15 
1 vai. vak., laikys mėnesinį susi
rinkimą De Righter rezidenci
joje, 13615 Sight Ave., E. Cle
veland. šeimininkės pareigas šį 
kartą eis Leoną Pečk^itienė. 

Ta proga primenama, kad dar 
ne vėlu užsisakyti vietas me
tiniam Klubo bankietui su šo
kiais, kuris bus lapkričio 12 d. 
"Schuter's" svetainėje. Vietas 
rezervuoja komisijos pirmininkė 
Marė Muliolienė. Jos telefonas 
— HE 0843. Bankieto bilietų 
kaina — $3.50 vienam asmeniui. 

P A D Ė K A  

Spalių 17 dieną mirė mūsų 
brangus vyras ir tėvas Jonas 
Markevičius, 51 metus išgyve
nęs šioje šalyje ir 49 metus 
gyvenęs bendrame mūsų šei
mos gyvenime. Jis buvo kilęs 
iš Bunikių kaimo, Kaimelio pa
rapijos, šakių apskrities. Paliko, 
mus — žmoną Oną, sūnus Juo
zą, Joną ir Eduardą, dukteris 
Marijoną Thompson, Oną Thom
pson, Josephine Sauter ir Ele
ną Kirchner, pusbrolius Juozą 

! ir Andrių Urbšaičius ir pusse
serę Marijoną Astrauskienę. 

Mes nuoširdžiai dėkojame vi
siems giminėms, kaimynams ir 
draugams, kurie taip gausiai ap
lankė velionį, papuošė jo kars
tą puikiomis gėlėmis, dalyvavo 
laidotuvėse ir palydėjo jį į pas
kutinę poilsio vietą. Dėkojame 
kunigams Angelaičiui ir Bar
tusevičiui, atlaikiusiems pamal
das ir gražiai palydėjusiems ve
lionį į kapus, Jakubauskienei — 
maloniai patarnavusiai laidotu
vių surengime, ir visiems ki
t i e m s ,  p a r e i š k u s i e m s  m u m s  
užuojautos ir suteikusiems pa
galbos toje liūdnoje lalandoje. 

Žmona ir vaikai 

RETURN CITY HALL 
TO THE PEOPLE 

E L E C T  
FRENKLIN POLK 

M A Y O R  

ing For A Safer, Cleaner, 

Better Cleveland 

•Election — Tuesday, November 8, 1949* 

J. Brazausko, J. Daugėlos ir 
P. čigo, kuriai pavesta atgai
vinti kuopą. 

FILMOS ŠEIMOMS į 
Norwood Branch Library,' 

6405 Superior Ave., antradieni, 
lapkričio 15 d., vėl rengia filmų 
vakarą šeimoms. Bus rodoma 
"Piano refleksijos — polonezas", 
"Nauji amerikiečiai", Clevelan
do vaizdai, Columbijos distrik-
tas, "Senoji Motina Hubbard".1 

Įėjimas nemokamas, suaugusie
ji' gali atsivesti ir vaikus. Pra
džia 7:30 vai. vak. 

NAUJOJI PARAPIJA LAUKIA 
NAUJO KUNIGO 

Netrukus į Clevelendą atvyks 
iš Vokietijos kun. A. Spurgis, 
kuris, numatoma, talkininkaus 
kun. Angelaičiui Naujojoj lie
tuvių parapijoj. Kun. Spurgiui 
atvykimo dokumentus sudarė 
clevelandietis F. Aksenavičius, 
7513 Lexington ave. 

- PAS DR. TAMOŠAIČIUS 

šią savaitę net dvi gimtadienio 
šventės: pirmadienį sūnaus Vy
tuko 5-sis gimtadienis, o tre
čiadienį — paties Dr. Tamo
šaičio. Sekmadienį Kultūros Fon
do nariai turėjo progos iš anks
to eolenizantus pasveikinti. 

K. ŠTAUPĄ IŠTIKO NE 
LAIMĖ 

Pereitą penktadienį, K. Štau-
pui bedirbant elektriniu piūklu, 

RE-ELECT 

MARGARET McCAFFERY 

COUNCILMAN O THE 22nd WARD 

Qualified By Experience 

Democratic Ticket 

THE CLEVELAND PLAIN DEALER 
THE CLEVELAND PRESS 
THE CLEVELAND NEWS 

VISOS DARBO UNIJOS 

RAGINA 
PERRINKTI 

Thomas A. 
BURKE 

Clevelando 

MAYORU 

X 
BALSUOKIT U* 

Thomas A. Burke 
Burke for Mayor-Independ. Committee-W. C. Shepard, Chairm. 

VETERAN AS —- BUVĘS COUNCILMAN 

37 metai 22-oje apylinkėje 

Grąžinkite garbingą ir patikimą vyrą 
į Miesto Tarybą! 

BALSUOKITE Ut, 

Albert. C. Ziridt 
COUNCILMAN - 22d- WARD 

Galutiniai rinkimai lapkričio-November 8. 
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