
v" \;- ĵ Y ę̂r 
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VISUOMENĖJE 
ALT vadovybė 

m Pirmame ALT posėdyje, ku-
1 ris įvyko pereitą sekmadienį, 

buvo formaliai perrinktas Vyk
domasis Komitetas, kiti 6 vice
pirmininkai ir iždo globėjai, šio
se paregose palikti visi tie pa
tys asmenys, kurie buvo ir pe
reitais metais. 

'Pačiame Tarybos sąstate yra 
mažų pasikeitimų. Kaip žmoĄ 
ma, Taryba susideda iš 34 narių# 

kuriuos po 7 deleguoja keturios 
srovinės organizacijos ir po 3 
fraternaliniai susivienijimai. 

Visą Tarybos sąstatą paskelb
sime, gavę oficialius duomenis. 
Kai kurios organizacijos dele
gavo j Tarybą ir iš naujaku
rių tarpo, pav., ALT Sandara 
— J. Pajaujį, ALT Sąjunga — 
V. Rastenį. 

Amerikos Prezidentas sveikino 

Jau dvi įdomios parodos 
šalia jau žinomos ir gausiai 

lankomos Lietuvių Dailės Paro
dos, New Yorke pereitą pirma
dienį atidaryta tarptautinė mo
terų rankdarbių paroda, kurio
je yra lietuvių skyrius, šį kartą 
ypatingai stipriai parengtas. 

Be eksponatų, surinktų New 
Yorko ir apylinkių lietuvių mo
terų veikėjų, šios parodos lietu
vių skyriuje yra ypatingai įdo
mūs P. Tamošaitienės audiniai, 
kurių didelį rinkinį į parodą ji 
atvežė iš Kanados. Ji pati daly
vauja parodoje ir gyvu pavy
džiu, atsivežtose staklėse paro
do, kaip išaudžiami puikūs lie
tuviški audiniai. 

Parodos tikslas išpopuliarin
ti Amerikos visuomenėje trem
tinių rėmimo reikalą ir pritrauk
ti daugiau darbo bei buto garan
tijų davėjų. Ne tik lietuvių, bet 
ir kitų tautų, skyriuose didelę 
eksponatų dalį sudaro tremtinių 
gaminiai. 

Labai įdomu šioje parodoje 
apsilankyti ir svarbu ją parem
ti. Jos bilietų kaina — 50c. 
Svarbu juos pirkti ne parodos 
kasoje, bet pas lietuvius pla
tintojus. 

Lapkričio 13 d.,, sekmadienį, 
vakare (rengėjai savo praneši
me valandos nenurodė) bus lie
tuvių meninė programa su dai
liomis ir tautiniais šokiais. Pa
roda atdara kasdien nuo 11 vai. 
ryto, 71 Regiment Armory Park 
Ave. ir 34th St susikirtime, 
New Yorke. > 

E>r. V. Kudirkos 
minėjimas 

Ateinančią savaitę sueina 50 
metų nuo dr. V. Kudirkos mir
ties. Jau iš anksto buvo kalba
ma apie įvairiose vietose ren
giamus atitinkamus paminėji
mus, tik pasirengimai kongresui 
ligi šiol tą reikalą stūmė į antrą 
eilę. Dabar, kongresui praėjus, 
dr. V. Kudirkos paminėjimai vi
sos eilės organizacijų darbuose 
jau stojo į pirmą vietą. Juos 
rengia Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos, Sandaros, ALT Sąjungos 
skyriai, kai kur šios ir kitos 
organizacijos sudėtinai; < 

Minėjimai rengiami įvairiu 
laiku, prisitaikant prie aplinky
bių. Pav. Clevelande lapkričio 
19 d. Dr. V. Kudirkos vardo 
draugijos iniciatyva vainiko pa
dėjimas prie V. Kudirkos pa-

New Yorko Gudernatorius jame kalbėjo 
Šį kartą Visuotinis Amerikos 

Lietuvių Kongresas turėjo išti
są eilę momentų, kokių ligi šiol 
Amerikos lietuvių istorijoje dar 
nėra buvę. 

Kongreso dalyvių tarpe buvo 
matyti daug naujų žmonių, ku
rių Amerikos lietuvių visuomenė 
tik neseniai susilaukė savo tar
pe. Kongrese dalyvavo ir jį svei
kino vienas iš pasirašiusiųjų 
1918 metas vasario 16 dieną 
Lietuvos nepriklausomybės pas
kelbimą, prof. Mykolas Biržiška. 

Kongrese buvo beveik visas 
čia esąs Lietuvos diplomatinis 
ir konsulinis personalas, ir dar 
daugiau — dalyvavo ir šio meto 
diplomatinių Lietuvos misijų še

fas, ministeris St. Lozoraitis. 
Kongrese buvo Vyriausiojo 

Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to keturių asmenų delegacija, 
kurios pirmininkas K. Bielinis 
sveikino kongresą ir išdėstė 
VLIKo darbų apyskaitą. 

Kongresą sveikino pats Jung
tinių Amerikos Valstybių pre
zidentas Harry S. Truman, pa
reikšdamas tvirtą tikėjimą, kad 
kongreso tikslas bendromis pas
tangomis bus pasiektas. 

Kongrese apsilankė New Yor
ko gubernatorius ir pasakė kal
bą, kurioje ne tik sveikino kon
gresą, bet ir pareiškė nusistaty
mą, kuris atitinka visų Lietuvai 
laisvės siekiančių mintis. Jis pa

reiškė nuomonę, kad geležinė už
danga turi būti nustumta atgal. 
Jis nurodė, kad lietuvių tauta 
daugiausiai ir ilgiausiai kenčia 
nuo rusiško imperializmo. Jo ta 
kalba nuskambėjo ne tik pačia
me kongrese, bet buvo perduo
ta per dvi didžiąsias New Yor
ko radijo stotis. 

Kai gubernatorius, kalbėjo 
apie viso pasaulio tragediją, jis 

vieno lietuvių susirinkimo metu 
Lietuvos vardas nebuvo buvęs 
taip garsiai minimas, dar nei 
vieną kartą Lietuvos reikalas 
nebuvo buvęs taip plačiai ir au
toritetingai išdėstytas viešu
moje. 

Kongrese apsilankė senatorius 
O'Connor, kuris viešai pareiškė, 
kad Amerika nebus atlikusi sa
vo pareigos, kol Lietuva, Latvi-

daugelį kartų minėjo Lietuvą, Į *r Estija nebus atgavusios 
kaip labiausiai nukentėjusią ir savo laisvės ir nepriklausomy-

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

LAPKRIČIO 3. 
Galutinai pripažinta nepri-

klausomybėlndonezijai. Tuo bū
du, olandų viešpatavimas, už
trukęs Indonezijoje 300 metų»J 
baigiasi. 

• 

Penkiolika protestantų ir li
beralų veikėjų pasiūlė UN įs
taigoms naują projektą, kaip 
padalinti Jeruzalę tarp arabų ir 
žydų. Projekte numatoma tarp
tautinė globa Jeruzalės švent
vietėms. 

LAPKRIČIO 4. 
Valstybės Departamentas aš

tuonioms Atlanto paktą pasi
rašiusioms valstybėms pasiūlė 
sutarčių projektus dėl siuntimo 
joms ginklų ir amunicijos. 

• 

Norvegija, Švedija ir Danija 
paskelbė, kad jos nori sudaryti 
savo tarpe muitų uniją ir pa
naikinti prekybos suvaržymus. 

• 

Vienas Maskvos žurnalas kal
tina Amerikos ambasados Mas
kvoje pirmąjį sekretorių G.
Morganą už "šmeižimą, karo 
kurstymą ir falsifikaciją" vie
name jo parašytame 
je. '>;"v 

• 

Lenkija įsakė išsikraustyti ir 
žydų labdaros organizacijai "Jo
int Distribution Committee". 
Neseniai toks pat įsakymas bu
vo duotas Tarptautinio Raudo-

• 
Čekoslovakijos vyriausybS at
metė Washingtono protestą dėl 
Amerikos ambasados valdininko 
areštavimo. v * V 

minklo Lietuvių Darželyje, o 
gruodžio 4 dieną Kultūros Fondo 
skyrius rengia platesnį paminė
jimą su paskaitomis Ir menine 
programa. 

no jo Kryžiaus įstaigoms Lenki
joje. 

LAPKRIČIO 5. 

UN Politinis ir Saugumo Ko
mitetas priėmė rezoliuciją, ku
ria UN nariai raginami už
drausti siųsti ginklus į Bulga
riją ir Albaniją, kol jos nebus 
sustojusios teikti pagalbą Grai
kijos sukilėliams. 

LAPKRIČIO 6. 

Iš Maskvos pasirodė žinios, 
kad, prasidėjus revoliucijos su
kaktuvių iškilmėms, kurių metu 
buvo viešai iškabinti komunistų 
partijos politinio biuro narių 
paveikslai, jų tarpe nebuvo ma
tyti Kaganovičiaus paveikslo. 
Iš to atsirado spėjimai, kad gal 
ir Kaganovičius jau bus pate
kęs į nemalonę. Pabrėžiama, kad 
Kaganovičius yra vienintelis žy
das politiniame biure, jei neskai
tomas Beria, apie kurį- irgi epe
lio j ama, kad jis yra žydų kil
mės, nors laikomas gruzinu, v 

• 

Pabėgėliai iš Albanijos į Ju
goslaviją tvirtina, kad Albani
joje vyksta griežtas politinis 
"valymas", kuriam vadovauja 
to dalyko specialistai iš Rusi
jos. 

• 

Čekoslovakijoj pakorė šešis 
tariamo sąmokslo vadus, neva 
kėsinusius nuversti komunisti
nę valdžią. 

Čekų vyskupai band# išgauti 
iš komunistinės vyriausybės 
sutikimą peržiūrėti ir atitinka
mai pakeisti nuostatus, kuriais 
dabar pradėti tvarkyti bažnyčių 
reikalai Čekoslovakijoje, tačiau 
vyriausybS vyskupų pasiūlyme 
atmetė. * 

kaip labiausiai vertą, kad jai 
padaryta skriauda būtų atitai
syta. Kas žino, keli šimtai tūks
tančių tuos žodžius girdėjo. 

Galime būti tikri, kad dar nei 

LAPKRIČIO 7. 

Revoliucijos sukaktuvių iškil
mėse politbiuro narys Malenkov 
pareiškė, kad, jeigu kiltų naujas 
karas, tai jis būtų galas kapi
talizmui. Rusija norinti padary
ti viską, kad nebūtų karo, ka
dangi USA siekiančios visą pa
saulį padaryti savo kolonija. Ga
lėtum pamanyti, kad Malenko-
vas labai gailisi kapitalizmo ir, 
saugodamas jį nuo pražūties, 
stengiasi kaip nors atitolinti tą 
pavojų, kuris gresia kapitaliz
mui ... 

Sovietų diplomatai staiga la
bai įsakmiai klausinėjo Šveica
rijos diplomatus, ar jie nežino, 
ką darytų USA, jeigu įvyktų 
koks nors įsiveržimas į Jugos
laviją. 

• 

Valstybės sekretoriui Ache-
sonui išvykstant į Paryžių, kur 
prasideda Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos užsienių reikalų mi-
nisterių posėdžiai Vokietijos ir 
kitais reikalais, Višinskis tele
fonu pareiškė pasisekimo linkė
jimus. Višinskis šiuo metu da
lyvauja UN posėdžiuose, New 
Yorke. 

LAPKRIČIO 8. 

Lenkijos kariuomenės vadu 
paskirtas Sovietų maršalas Ro-
kossowski. Tam reikalui, žino
ma, jam tuojau suteikta Lenki
jos pilietybė, teisinantis, kad 
jis yra lenkų kilmės. Mat, jau 
ateina laikas sovietams forma
liai atitraukti savo kariuomenę 
iš Lenkijos, o pačių lenkų, kad 
ir labai "persijota" kariuomene 
Maskva nepasitiki. Todėl ir "sko
lina" Lenkijai savo maršalą 
lenkų kariuomenei vadovauti bei 
prižiūrėti, kad nesusirgtų kas 
nor* "titoizaao'' ligą. 

• 

Čekoslovakijos valdžia vis dėl
to paleido iš kalėjimo Amerikos 
ambasados valdininką, kurį prieš 
porą savaičių suėm§. 

bės. 

Kongresą sveikino New Yorko 
miesto galvos atstovas, kuris 
paskelbė daugeliui ir mūsų pa
čių nežinotą naujieną, kad pir
masis New Yorko miesto aukš
tesnės mokyklos mokytojas bu
vo lietuvis. Tai buvo dar tais 
laikais, kai New Yorkas vadi
nosi New Amsterdamu... Ta 
žinia perėjo per visą Amerikos 
spaudą, kaip liudijimas, kad lie
tuviai čia lygiai seni piliečiai, 
kaip ir visi kiti. 

Kongreso metu didžiulė New 
Yorko katedra buvo pripildyta 
lietuvių ir ne lietuvių, kur kelių 
tūkstančių miniai dalyvaujant 
buvo pamaldos už Lietuvą. Pa
mokslą sakęs vyskupas, kaip re-

BRONIUS BUDRIUNAS 

kompozitorius tr dirigentas, šį 
sekmadienį, lapkričio 13 d. su 
savo vadovaujamu choru kon

certuos Detroite. 

tai kada kas iš kitataučių, di
džiausiu jautrumu išdėstė, kodėl 
už Lietuvą reikia melstis ir ko
dėl reikia stengtis atkovoti jai 
laisvę. 

Sekmadienio pavakariais New 
Yorko. miesto centre, Broadway 
ir Times Square girdėjai beveik 
vien lietuviškai tekalbant. 

Kongreso dienos virto Lie
tuvos dienomis New Yorke ir 
šis kongresas btivo viena %š 
reikšmingiausių lietuvių mani
festacijų. 

* * 

Smulkesnių žinių apie kon
gresą paskelbsime vėliau. Da
bar tik pasiryžkime, kad gele
žis, kuri ligšiolinėmis Amerikos 
lietuvių pastangomis jau iki 
tiek įkaitinta, neatauštų, o bū
tų neatlaidžiai kalama tol, kol 
bus nukalta iš jos valia, galinti 
padėti Lietuvai atgauti laisvę. 

« Lankykite 

DIDŽIĄJA LIETUVIŲ DAILĖS 
P A R O D Ą  

Ji atdara kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vak. 

Pratęsta 3d lapkričio 27 dieiKu 

Lapkričio 12 -13 d.d. bus 

MENINĖ PROGRAMA 

Programoj dalyvaus Lietuvos Operos dainininkai: 
V. Jonuškaitė, I. Nauragia Ir V. Ivanauskas 

Šokių programą atliks: E. čiurly te su Liepinu ir 
Bichnevičiūtės bei Žukauskienės vadovaujama 

tautinių šokių grupė 

Programos atliekamos: 
šeštadienį — 2:00*val. p.p. ir 6:00 v. vak. 

sekmadienį — 2:00 vai. p.p. ir 6:00 v. vak. 

Didžioji Lietuvių Dailės Paroda 
New York Hall of Science 

.Broadway at 44th St., New York City 

ŠIOJE ŠALYJE 
STREIKAI BAIGIASI. Plieno 
pramonėje jau trys didžiausios 
bendrovės sudarė sutartis su 
unijomis panašiomis sąlygomis, 
kaip ir pirmoji nusileidusi ben
drovė, Bethleem Steel. Tikimasi, 
kad iki šios savaitės galo vi
same "plieno fronte" prasidės 
darbas. Darbininkų reikalavimų 
dauguma patenkinama. 

Ir minkštosios ang!i«» dar
bininkams unijos vadas Lewis 
jau davė parėdymą grįžti į dar
bą. Tokiu būdu ir kitose srity
se darbai galės vėl atgyti, 

• 
RINKIMUOSE svarbiausi o s e 
vietose laimėjo demokratai. New 
Yorko miesto galva išrinktas 
ligšiolinis O'Dweyr, gavęs apie 
400,000 balsų daugiau, kaip jo 
konkurentas respublikonas ko
munistų remiamas Marcantonio, 
kuris, nors ir gyrėsi, kad lai
mėsiąs rinkimus, gavo tik ma
žą dalelę balsų, likdamas toli 
trečioj vietoj, kurią pranašavo 
respublikonų kandidatai. 

Į Senatą nuo New Yorko 
valstybės irgi laimėjo demokra
tų kandidatas Lehman, gavęs 
apie 200,000 balsų daugiau, kaip 
respublikonų kandidatas, dabar 
einąs senatoriaus pareigas, J. 
F Dulles; Jo gąsdinimai, kad 
Trumano ekonominė "labdarin
gos valstybės" programa veda 
i "statizmą", artimą diktatū
rai, rinkikų daugumos neįtikino. 

Tik New Jersey valstybėje 
gubernatorius Driscoll, respu
blikonas, atlaikė savo poziciją 
ir liko vėl išrinktas. 

• 
CLEVELANDE įvykusioje CIO 
konferencijoje tapo išmestos iš 
CIO komunistuojančios elektri
kų ir žemės ūkio įrankių dar
bininkų unijos. Jų vedams už
kirstas kelias pasilikti vadovy
bėje. šioje konferencijoje CIO 
aiškiai ir griežtai atsiribojo nuo 
komunistų. Manoma, kad ko
munistuojančios unijos bandys 
sukurti savo atskirą unijų fede
raciją. 

• 
LAIVYNO operacinio skyriaus 
viršininku paskirtas admirolas 
Sherman, vietoj atleisto admi
rolo Denfield, kuris atleistas dėl 
"maištavimo", tai yra priešini
mosi karinių pajėgų sujungi
mui vienoje vadovybėje. Tuo 
reikalu paskutiniu laiku buvo 
vedamas labai platus tardymas. 
Laivyno karininkai iškėlė daug 
priekaištų apsaugos sekretoriui, 
sakydami, kad jis šališkai pro
teguoja aviaciją ir skriaudžia 
laivyną. Išvadoje, tačiau, visi 
tie skundai pripažinti nepekan-
kamai pamatuoti. 

• 
NUTEISTUOSIUS KOMUNIS
TUS Federalinis Teismas suti
ko išleisti iš kalėjimo už užsta
tus. Septyniems paskirta po 
$20,000 užstato, keturiems po 
30,000, išviso — 260,000. Už
statą įnešė komunistų suorgani-^ 
zuotas "Civilinių Teisių Gyni
mo Komitetas", kuris savo laiku 
įnešė užstatą ir už G. Eislerį, 
pabėgusį lenkų laivu. Eislerio 
užstatas buvo konfiskuotas. Iš 
kur minėtas komitetas gauna pi
nigus tokiems užstatams, yra 
tik spėliojama. Nemanoma, kad 
tokios sumos buvo surinktos per 
jų rinkliavą. 
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IdSfi D IR VA 

10,000 
kelionš 

mylių 
Rašo 

J. Y. VALICKAS 

(Tęsinys iš pereito numerio) 

Gyveni Ir Biokaiit... 

Benzino nebuvimas irgi buvo 
savotiška pamoka kitam kartui: 
jeigu važiuoji j nežinomas vie
tas, tai iš anksto išsiklausinėk 
aplinkybes, kad numatytum, kas 
gali atsitikti ir pasiruoštunf vi
sokiems atsitikimams. Bet... 
Juk ne veltui gi ta patarlė bai
giasi mintimi, kad visvien kvai
las mirsi... Panašiai ir Čia ga
lų gale išėjo... 

Bet kalbėkim iš eiles. Kai jau 
taip atsitiko, tai visų pirmą rū
pėjo išsimiegoti. Išsimiegojus — 
benzino vis dar nebuvo. Tada 
nieko kita neliko, kaip tik pės
čiam paslankioti po miestą ir pa
sidairyti ko jdomaus. 

Pamatyti ir čia yra ko. Visu 
pirma patraukiau Į muziejų.. 

Šalia visos eilės dalykų, maty
tų ir kituose muziejuose, čia ra
dau ir niekur nematytų dalykų, 
iš kurių ypatingai krito j aki 
garsaus meksikiečių dailininko 
Clemente Orozco paveikslas "že
mė, vanduo, ugnis ir oras", ir 
keli paveikslai dar iš tų laikų, 
kada nei vienas baltasis žmogus 
buvo kojos įkėlęs Į šj kontinen
tą. Tai paveikslai, tapyti ant ak
mens arba ant medžio žievės. 
Nuostabu, kaip jie iki šių laikų 
išliko. Paaiškinimų apie tai ne
teko patirti, bet spėju, kad jie 
buvo rasti piramidėse. 

Mačiau gražius gubernato
riaus rūmus š dailaus parko, ku
riame labai patogu pasilsėti, nes 
daug suoliukų, Mačiau ir kalė
jimą, kuris mane beveik labiau 
sudomino, negu gubernatoriaus 
rūmai. Kad gubernatoriau# "pa-
lociai" dailiai papuošti, tai vi
sai nenuostabu, bet kad ir kalė
jimas iš lauko meniškai išdai
lintas — tai jau ne visai papras
ta! (Iš vidutis, laimei, neteko 
matyti...) 

Kitą dieną, keliaudamas į tur-
gfų pasidairyti, pagavau taksi. 

Važiuoti buvo netoli. Maniau, 
kad gal tuoj grįšiu, tai paprašiau 
palaukti, bet po 10 minučių nu*j 
tariau kiek ilgiau pasilikti ir 
grįžau prie taksi atsiskaityti. 

Buvau ne juokais nustebintas, 

kai pareikalavo 25 pezų. Norė
jau pasižiūrėti į skaitiklį, bet 
čia paaiškėjo, kad Meksikoj tak
si skaitiklių neturi... 

Grįžęs į viešbutį pasakojausi, 
kad su taksi man išėjo nesusi
pratimas. Bet ten man paaiški
no, kad čia joks nesusipratimas, 
vien tik mano neapdairumas: 
reikėjo iš anksto susitarti! Sa
ko, paprastai už tą kelionę buvo 
galima mokėti apie8 ar 10 pezų, 
o tokiu laiku, kai nėra benzino, 
būtų buvę galima susiderėti u8 
15. O kai nesusiderėjau, tai jo 
valia — kiek pareikalavo, tiek 
ir sumoki, čia "kainų lubų"nėra, 
reikia neužmiršti pasiderėti... 

Turgus nepaprastai margas. 
Visokių, net niekur kitur nema
tytų prekių. Ypatingai įdomūs 
indijonų darbo moliniai puodai 
su nupieštais paveikslais ant šo
nų. Vienas puodas — ąsotis bu
vo nepaprastai didelis — gero 
žmogaus didumo, ir ant jo nu
pieštas Ali BAba su 40 plėšikų. 

Bevaikščiodamas apie tuos 
puodus, sutikau porą amerikie
čių, kurie pasigyrė jau gavę ben
zino. Nuskubėjau ir aš, bet kai 
nuvažiavau, kitan automobilin, 
prieš pat mano nosį supylė pas
kutinį lašą benzino ... Bet, lai
mei, čia pat besikalbant atva
žiavo kitas sunkvežimis su ben
zinu. Dabar prisipyliau ne tik 
į automobilio, bet ir atsarginį 
kelių galionų baką. Ir kitą die
ną per 13 valandų vėl atsidūrėm 
Meksikos sostinėj, kur šeiminin
kas Sandoval jau susirūpinęs 
mūsų laukė, nes buvom užtrukę 
{Ivi dienas ilgiau, negu buvom 
žadėję. 

(Bus daugiau) 

r  ̂

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

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

Chicago, 111. 

Detroit, Mich., Naujienos 
KANADIEČIAI ATVYKSTA Į 

KONCERTĄ' 

Kanados lietuviai, išgirdę, kad 
čia Lietuvių Balso radijo klu
bas ruošia lapkričio 13 d. kon
certą, organizuojasi jame daly
vauti. Jie nori išgirsti kompozi
toriaus Br. Budriūno pirmąjį 
šiame mieste diriguojamą kon
certą. Windsore gyveną lietuviai 
labai susiįdomavo Br. Budriūno 
vedamu choru ir jie galvoja, 
kad ateityje gal tas choras bus 
galima pakviesti į Kanados pusę. 

Į šį žymų koncertą atvyks ir 
iš tolimesnių Kanados mieste
lių lietuviai. Viešbučio savinin

kai Narušiai atvyksta net iš 
Leemingtono specialiai | kon
certą. 

Mes laukiame brolių iš Ka
nados. 

ĮKURDINIMO KOMITETO 
PRAMOGĖLĖ 

Imigracijos ir Įkurdinimo Ko
mitetas, lapkričio 19 d., 7:30 
vai. vak. dr. J. Sims namuose, 
2207 Oakman Blvd., ruošia 
draugišką vakarėlį. Vakarėlyje 
bus kortavimas, užkandžiai ir 
pasilinksminimai. Įžanga tik 1 
doleris. Visi norintieji dalyvau
ti prašomi iš anksto įsigyti bi-

BROCKTON, MASSACHUSETTS 
TREMTINIŲ VEIKLA IR 

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 VIENYBĖ 
ir 

AMERICAN LEGION LITHUANIA!! 
MEMORIAL POST 

| Daugiausia apie Kanadą ir Lietuvą žinių duoda 
I patriotinė — nepartine ir nesrovinS — 

B 'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA' I 
S g 

I . . I 
|3-nių puslapių didelio formato savaitraštis, redaguojamas! 
| modernišku būdu, Lietuvos laikraščių pavyzdžiu. | 
|KAINA: Visur užsieniuose 3 dol. 50 centų ir Australijojeg 
1 — 4 doleriai. 1 
S SS 

i \DRESAS: 3A Fourth Ave, Vili® Lasalle, Montreal, Que., j 
I Canada. 
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Geriausias Žurnalai 

LIETUVIU J® NAUJIENOS 
Paveiksluotas \ 32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per l meta. 
Insfeigtos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th Street Philadelphia 6, Fa. L332 N. < 
uotioun 

AUDRA DĖL JOS 

Š. m. spalio 29 d., Brocktono 
"Sandaros" klubo salėje, įvyko 
Brocktono tremtinių visuotinis 
susirinkimas. Susirinkime, tarp 
kitų dienotvarkės punktų buvo 
aiškinti Amerikos pilietybės įgy-
jimo ir socialinio darbininkų 
aprūpinimo klausimai. 

Tuo reikalu kalbėjo malonus 
svečias, Amerikos lietuvis adv. 
Tamulevičius. Perskaitytas BAL 
F'o pirmininko kun. dr. Kon
čiaus tremtiniams skirtas laiš
kas. 

Išklausyta išsamus tremtinių 
komiteto veiklos ir kultūrinių 
vienetų vadovų pranešimai!1 Ko
mitetui pareiškus savo atsista
tydinimą, balsų dauguma nu
tarta komiteto kadenciją pra
tęsti iki naujų metų, t.y. 2 mė
nesiams. 

Svarbiausi komiteto liiiVeikti 
darbai: parūpinta 124 darbo ir 
buto garantijos atvykti tremti
niams į USA, suorganizuota tau
tinių šokių grupe, kuriai vado
vauja Regina špokeviciūtė, bai
gusi kūno kultūros kursus Kau
ne; mišrus choras iš 30 asmenų, 
kuriam vadovauja bu v. pradžios 
mokyklų inspektorius Jurgis 
Strazdas. Skautams vadovauja 
Jonas Monkus. Aktyviai daly
vauja Lietuvių Bakūžės paro
dos surengime Brocktone šiais 
metais rugsėjo 10-17 d., kurią 
aplankė apie 120,000 žmonių. 
Tai parodai eksponatai beveik 
visi buvo tremtinių atsivežti, 
kurių buvo 141 vienetas. Paro
dos atidarymo programą vykdė 
taip pat tremtiniai, būtent: ok
tetas, vedamas J. šalučkos, pa
dainavo keletą dainelių, tauti
nių šokių grupė pašoko keletą 
šokių ir vaikučiai padeklamavo. 
Be to, iš Bostono atvykęs prof. 
Končius ir broektonietis trem
tinys kun. Klimas pasakė kal
bas,. 

Visas šitas organizacinis ir 
kultūrinis darbas buvo atliktas 
dėka tremtinių komiteto: pirm. 
V. Tamošaičio, vicepirm. J. 
Strazdo, komiteto nario ir Lie
tuvių Bakūžės parodos dekora
toriaus E. Bliudniko, sekr. ir 
tautinių šokių grupės adminis
tratoriaus A. Bačiulio, 

Susirinkimas pasidžiaugė sėk
mingu darbu ir pritarė tolimes
nei komiteto veiklai. 

Komitetas savo atsistatydini
mą buvo pareiškęs todėl, kad 
iš vienos Brockton lietuvių sro
vės pusės pasireiškia didelis ne
pasitenkinimas tremtinių komi
teto veikla, kam jis laikosi be
šališkai ir kam bendradarbiau
ja su visomis lietuvių patrioti
nėmis grupėmis, kurios remia 
ALT ir BALFo veiklą. Tos sro
vės vietiniai vadai, atrodo, tam 
nepalankūs. Manyta, kad nau
jas komitetas rastų galimybių 
jtraukti ir tuos priešinguosius 
j bendrą veiklą: laisvinti Lie
tuvą ir remti tremtinius. 

Komiteto susirinkimai būda
vo parapijos salėje, bet šį kartą 
dėl tos pačios priežasties minė
ta sale pasinaudoti nebuvo leis
ta. Ir dar daugiau, rytojaus 
drmnjį,, .t. y,rm 

keturi pamokslai buvo pašvęsti 
šmeižti buvusius Lietuvos pre
zidentus r— K. Grinių ir A. Sme
toną. Jie buvo išvadinti gangs
teriais. O tremtinių adresu bu
vo panaudotas visas keiksmų 
leksikonas, kurio net ir Bimba 
taip išsamiai dar nebuvo pa
vartojęs, šmeiždamas tremti
nius. Buvo paskelbta, kad Lie
tuvoje nebuvę religijos laisvės 
ir kad atvykę tremtiniai kėsi
nasi ir čia bažnyčios autoritetą 
paniekinti! 

Liūdna ir skaudo, kad taip 
daro tie, kurie sakosi labai re
mia tremtinius, bet, kerštauda
mi jiems ųž silpną rašymąsi prie 
parapijos ar bažnytinių organi
zacijų, pasinaudodami bažnyčios 
autoritetu, lieja pamazgas ant 
tremtinių ir grasina visus iš
tremti atgal (!), kurie nebus 
paklusnūs. Korespondentas 

LAWRENCE, MASS. 
GRAŽIAI PASISEKĖ 

i PRAKALBOS 

' Lapkričio 30 d. Lietuvių Pi
liečių Svetainėje ALT Sąjungos 
skyrius surengė prakalbas. Kal
bėjo: A. Burneika, iš Lawr., 
Br. Kalvaitis, Jonas Kasmaus-
kas, iš Bostono. 

Kalbėtojai nušvietė reikšmę 
Visuotinojo Kongreso New Yor
ke ir liūdną padėtį dabartinės 
okupuotos Lietuvos gyventojų. 
Visų kalbėtojų taikinys — Vi
suotinis Kongresas. Jame bus 
priimtos protesto rezoliucijos 
ir pasauliui bus dar kartą at
skleista nežmoniškiausia dabar-1 
tinė Lietuvos gyventojų padėtis. į 
S u s i r i n k u s i e j i  a t s i d ė j ę  i š k l a u - j  
sė ir ne viena sena motina pilnu! 
širdies skausmu, ašarotomis aki-' ! 
mis įsivaizdavo tą liūdną ir, 
sunkią Lietuvos vaikų dalią. Į 

Prakalbas paįvairino mok. V. 
Barmienė (iš Bostono), padai-Į 
nuodama keletą liaudies dainų.' 
Akompanavo Pauliukaitis. Mok J 
Barmienė dar papasakojo apie 
labai sunkią Lietuvos mokyklos 
padėtį. v Į 

Nuo suaugusiųjų neatsiliko 
ir mažieji, čia gimusi Diana 
Penkūtė gražiai padeklamavo 

Motinai". Deklamavo gražiai, 
nors lietuviškos mokyklos vi
sai nėra lankiusi. Al. Savilio-
nis (naujakuris) irgi padek
lamavo net du eilėraščius: 
"Kregždutė" ir "Laisvos Lietu
vos". Jauniesiems smarkiai pa
plota ir pasidžiaugta, kad jauno
ji karta auga lietuviška. j 

Visi susirinkę į prakalbas, o 
tajp pat ir ALT Sąjungos Sky-' 
rius, yra ląbai dėkingi bosto-1 

niečiams: J. Kasmauskui, V. į 

Barmienei, -Br. Kalvaičiui už 
programinę dalį ir už pąsiauko-! 
j imą atvykstant. Lietuvių Klubo j 

valdyba irgi gražiai pasitarna
vo duodama nemokamai salę. į 
Visiems labai ačiū! I 

Laike prakalbų kongreso ret-Į 
kalams suaukota kelios dešimtys! 
dolerių. Susirinkimui pirminin-! 

kavo U. Penkuvienė — ALT., 
Sąjungos skyriaus pirmininkė? 

lietelius, juos galima gauti pas 
vakaro rengėjas — Medonienę, 
tel. TY 71123, B. Keblaitienę, 
tel. TY 73878 ir P. Kašelionis, 
tel. WE 52611. 

Vakarėlio pelnas bus imigraci
jos reikalams, ypač atvykusiems 
padėti įsikurti. 

LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 

Tautinės Sąjungos skyriaus 
parengimų komisija spalio 28 d., 
Domeikų namuose, turėjo savo 
susirinkimą. Susirinkime daly
vavo komisijos narės J. J)omei-
kienė, H. Rauby, A. Petrauskie
nė, A. Mase ir M. Sims. Jos nu
tarė sausio 7 d. suruošti lietu
višką vakarušką. Tam reikalui 
jau nusamdė buv. Lietuvių žem. 
salę. Ta proga bus ir polkos bei 
valso kontestas ir daug kitų 
paįvairinimų. Pelnas skiriamas 
Lietuvių Dailės Parodai New 
Yorke remti. , M. Sims 

ALT SĄJUNGOS SKYRIAUS 
METINIS SUSIRINKIMAS 

Lapkričio 20 d., sekmadienį 
1:30 vai., šv. Antano parapijos 
mokykloje, 25th ir Vernor gatv., 
įvyksta ALTS Detroito skyriaus 
metinis susirinkimas. 

šiame susirinkime bus išrink
ta 1950 metams skyriaus val
dyba. 

Visi skyriaus nariai Ir norin
tieji su minėta organizacija su
sipažinti kviečiami atsilankyti. 

ALTS Detroito skyriaus 
Valdyba 

DR. JONAS VENGRIS, 

ALT Sąjungos narys, turėjęs 
tarnybą General Mills Co., Larro 
Research Farm, apleido Dętroi-
tą. Jis yra pakviestas į Amherst 
College, Amherst, Mass., dar
buotis savo mokslo srityje. 

Dr. Vengris yra dirbęs agro
nomijoje ir profesoriavęs Lietu-
toje ir Vokietijoje. Detroitiečiai 
jam linki ir Amerikos mokslo 
įstaigoje gero pasisekimo. 

J. K. 

AUKOS LIETUVIU DAILĖS PARODAI 
. / Pirmosios paskirų asmenų aukos 

ihf.. LapienS, Stony Brook, L.I., N. Y. 
J. J. Grish, Chicago, 111. 
J. Kralikauskas, Newark, N. J. 
B. Kučinskaitė, Washington, D.C. 
O. Račkienė,' Glendale, Cal. 
J. Dermeitis, Caro, Mich. 
S.C. Douvan, Detroit, Mich. 
M. Aleksonis, Donorą, Pa. 
M. Vitkauskienė, Brooklyn, N. Y. 
J. A. Urbonas, Dayton, Ohio 
J. Vilčinskas, Cleveland, Ohio 
K. Staloraitis, Chicago, 111. 
V. Jankauskas, Yonkers, N. Y, 
J. Karpovitz, Providence, R. I. 
P. Buozis, Bigelow, Ark. 
J. Ražinkus, Ashley, Pa. 
J. Raulinaitis, Pittston, Pa. 
S.. Rumcikas, Buffalo, N. Y. 
J. Payavis, Plains, Pa. 
V. Stankevičius, Brooklyn, N. Y. 
P. Zikas, Port Chester, N. Y. 

Organizacijų aukos 

$20.00 
10.00 

.ttsio.oo 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 

ALT S-gos Waterburio skyrius $150.00 
ALT S-gos Chicagos skyrius 100.00 
Lietuvių Moterų Klubas, Chicago, 111. 100.00 
Moterų Vienybė, Brooklyn, N. Y. 50.00 
Lietuvių Siuvėjų Korporacija, Brooklyn, N. Y. 50.00 
Amerikos Lietuvių Tautiškasis Klubas, Brooklyn, N. Y. 50.00 
Lietuvių šelpimo Komitetas, Amsterdam, N. Y. 50.00 
Varpas Dramatic Club, New Britain, Conn. 25.00 
S. L. A. 134 Moterų Kuopa, Chicago, 111. 20.00 
Amerikos Lietuvių Balso Radijo Klubas, Detroit, Mich. 15.00 
BALFo 88 skyrius, Philadelphia, Pa. ^ 11.00 
Tėvynės Mylėtojų Draugija, Hartfoyd, Conn. 10.00 
Apreiškimo Parapijos Choras, Brooklyn, N. Y. 10.00 
Sodaliečių Moterų Draugija, Harrison, N. J. ' 10.00 
Lietuvos Vyčiai, N. Y. ir N. J. apskritis 10.00 
A. L. Taryba ir BALFo skyrius, E. Hartford, Conn. 10.00 
Lietuvių Moterų Klubas, Newark, N. J. 10.00 
Lietuvių Buv. Tremtinių Draugija, Detroit, Mich. 10.00 
Lithuanian Educational Citizens Club, New Britain, Conn. 5.00 
S. L. A. 34 Kuopa, New Britain, Couą. 5.00 
Lietuvių Piliečių Klubas, Maspeth, N. Y. 5.00 
S. L. A. 142 Kuopa, New Haven, Conn. * 5.00 
Liet. Legionierių Dariaus-Girėno Postas, Brooklyn,*N. Y. 5.00 
Lithuanian Care and Relief Club, Waterbury, Conn. 5.00 
Gyvojo Rožančiaus Draugija, E. Hartford, Conn. 5.00 
Apašt. Maldos Draugija. Chicago, 111. 5.00 
St. Andrew's Guild, New Britain, Conili?'^ 5.00 
šv. Jurgio Draugija, Elizabeth, 5.00 
Zarasiškių Klubas, Cicero, 111. • / .. 5.00 
S. L. A. 11 Kuopa, Waterbury, Conn. 5.00 
A. L. R. K. S. 9 Kuopa, Bridgeport, Conn 3.00 

Parodos Sekretoriatas 
/ 

Žemaitienės - Mickaitės Natali
jos gimines prastūmi atsiliepti^. 

Aš Tavo Bičiule Knyga! 
Pranešame gerb. Tautiečiams, kad nuo š .m. spalio 15 d. leidyklos PATRIA Genera

linė atstovybė JAV pradėjo lietuviškos knygos, leidyklos leidinių, platinimo darbą šūkiu 
— "Aš tavo bičiulė knyga" 

Grožine literatūra. 
1. Jurgis Jankus Naktis ant m©rų .s $2.00 
2. Stepas Zobarskas . . • • • .Savame krašte . <... .2.00 
3. Vincas Ramonas • Kryžiai 2.00 
4. L. R. Tremtyje Metraštis ..........Tremties metai 3.00 
5. Stasys Santvaras Laivai palaužtom būrėm 1.25 
6. Antanas Škėma . .< .... .Nuodėguliai ir kibirkštys 1.85 
7. Petrė Orentaitė V.Marti iš miesto .." 1.00 
8. Balys Gražulis Brydė rugiuose 2.00 

{vairūs leidiniai 
1. Dr. j. Balys Tautosakos skaitymai ...'.< $2.00 
2. Viktoras Gailius Vokiškai - lietuviškas žodynas 3.00 
3. Pranas Naujokaitis . , . Lietuvių literatūros istorija 2.00. 
4. Dr. A. Šapoka Lietuvos istorija 3.00 
5. Lietuvių kalba, Jos raida ir susidarymas 0.50 
6. Mūsų protėviį pažiūros į mirtį ir sielą > 0.30 
J. Vik. Kamantauskas ..••••' Prancūzų kalbos vadovėlis 0.75 
8. Vik. Kamantauskas Ispanų kalbos vadovėlis . 0.50 
9. Lietuvos žemėlapis < . . 0.50 

Jaunimo literatūra. 
1. Vytautas Tamulaitis . 
2. Stasys Laučius 
3. Jonas ir Adolfas Mekai 

Stepas Zobąrskąg V.. .. 
Vytė Nemunėlis ....... 
Vytė Nemunėlis ...... 

Stepas Zobarskas ...... 
8. Stepas Zobarskaųi 
9. Stepas Zobarskas , 
10. Stepas Zobarskas 

Sugrįžimas 
.Po pilkaisiais debesėliais .... 
. Knyga apie karalius ir žmones 
.Brolių ieškotoja . . 
.Tėvu nameliai 
Mažoji abėcėlė .v 
Aušrelė (I dalig) 

. Per šaltį ir vėją 
, Ganyklų vaikai 
Riestaūsis sūnus > 

$1.00 
. 0.75 
.0.50 
. 1.00 
. 0.75 
. 1.00 
. 1.25 
. 0.30 
. 1.0Q 
. 0.75 

Knygos svetimomis kalbon.^s. 
1. Stepas Zobarskas > 
2. Prof. Dr. V Jungfer 
3. Prof. Dr. V. Jungfer 
4. Juozas Pašilaitis 
5. Maurice Scherer 

.Das Liąd der Sensen $ 1.25 
^JLitauischer Liederschrein ...... 0.75 
.įatauen, Antlitz eines Volkes • 2.00 
.Hearken Then Jugde ••••.. 0.25 
.Petras Kiaulėnas ....r...........;... 2.00 

Reikalaukite' ir pinigus arba pašto Money orderį siųskite Leidyklai PATRIA, Stam
ford, Conn., 45 St. Johns PI. 

Generaliniai Įgaliotiniai J.A.V. 
Vyt. Mazoliauskas Jonas Rutkauskas 
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D I R V A  

Lietuvių kalbos Vadovas 
v  • • " • • • '  '  •  

ir kiti aktualūs lietuvių kalbos reikalai 

Kam toks Vadovas reikalingas? — Kaip jis atrodys? — Kada jis bus išspausdintas? — Kas 
bus su mūsų kalba svetur begyvenant? 

PASIKALBĖJIMAS SU DR. PR. SKARDŽIUMI 

Norėdamas plačiau skaityto
jus painformuoti apie spaudo
je jau daug kartų minėtą Lietu
vių Kalbos Vadovą, DIRVOS 
korespondentas kreipėsi į nese
niai. į JAV atvykusį ir Cleve-
lande apsistojusį kalbininką dr. 
Praną Skardžių, Vadovo redak
torių ir vieną iš jo autorių. 

»— Nors jau daug karty buvo 
rašyta apie Lietuvių kalbos Va
dovą, vis dėlto būtų įdomu pla
čiau patirti apie jo uždavinį ir 
pobūdį. 

Nemažam lietuvio skaičiui 
gyvenant užsienyje jau nuo se
nesnių laikų ir apsčiai atsiradus 
mūsų naujų tremtinių įvairiuo
se pasaulio kraštuose, bendrinės 
lietuvių kalbos reikalai yra pasi
darę ypač aktualūs. Gyvenda
mi svetur, daugelis išvykėlių 
nebeturi jokių šaltinių savo 
praktinės kalbos žinioms papil
dyti, o slenkąs laikas nuolat dil
do ir tai, ką vienas kitas dar bu
vo išsivežęs iš savo tėvynės. 
Ypač neigiamai neugdomą lietu
vių kalbą veikia aplinkinė sve
timoji įtaka: daugelis kasdieni
nių žodžių bei posakių pakei
čiama svetimybėmis, būdingos 
mūsų kalbos ypatybės primirš-
tamos, galvojant nelietuviškai, 
sugriaunama lietuviškoji mūsų 
kalbos sistema ir pagaliau vie
tomis jos visai išsižadama. 

Norint kiek apsaugoti mūsų 
gražią ir didžiai turtingą kalbą 
nuo žuvimo, buvo tremtyje susi
rūpinta bent sąmoningiesiems 
lietuviams padėti ne tik neuž
miršti, bet ir kiek galint ją 
ir toliau visaip gerinti, tobulin
ti. čia visų pirma buvo turėta 
galvoje mūsų mokytojai, rašy
tojai, laikraštininkai, dvasinin
kai, vaidintojai, įvairių vadovė
lių autoriai ir šiaip įvairūs mū
sų kalbos mėgėjai bei brangin-
tojai. Todėl tam reikalui buvo 
sumanyta išleisti ne kokį nors 
trumpą rašybos vadovėlį arba 
paprastą lietuvių kalbos grama
tiką, bet kiek galint išsamesnį 
yeikalą, kuris šalia rašybos, kad 
ir trumpai, dar apimtų svarbes
nius bendrinės kalbos tarties, 
kirčiavimo, žodžių darybos, kai-
tybos, iš dalies sintaksės ir žo
dyno dalykus. 

Praktiškai Sis darbas buvo 
giaip dirbamas: rašant ir reda? 
guojant visų pirma buvo žiū
rima tik pačių svarbiųjų ir ak
tualiųjų šių dienų reikalavimų 
bei aplinkybių, todėl Vadove 
stengiamasi duoti ne viską, kas 
po ranka pakliuvo, bet tik tai, 
kas šiuo metu atrodė būtiniau-

. sia ir visai tikra, pagrįsta, šitais 
tad sumetimais pirmoj vietoj 

.duodama nemaža svarbių žinių 
apie taisyklingą ne tik pavie
nių žodžių, bet ir jų atskirų 
lyčių tarimą bei rašymą. 

Bet šalia šitų uždavinių pa
sirodė esant reikalinga dabarti
nių lietuvių tremtinių bei se
nesnių išeivių kalbą pagyvinti 
bei praturtinti ir kitais atžvil
giais. čia ypač svarbu yra žo
džių daryba, naujadarų bei sve
timybių vartosena, sinonimika 
ir kt. šiuo metu, kada, svetur 
gyvendami, gerų naujų žodžių 
vis mažiau besusidarome ir spe
cialesnės reikšmės vis daugiau 
blanksta, o sinoniminių darinių 
skaičius nuolatos vis mažėja ir 
mūsų kalbai nepritaikytų sve
timybių kaskart vis daugiau 
randasi, naudinga yra sąmonin
giesiems vartotojams padėti pri-

•Biminti gražesnių ir būdinges
nių gyvosios kalbos darinių, 
duoti jiems daugiau sinoniminės 

medžiagos, aiškiau apibrėžti sve
timybių vartoseną, lengviau su

sirasti tinkamesnių lietuviškų 

atitikmenų ir III. Todėl šiame 
Vadove, ypač jo žodyne, ko 
daugiau stengiamasi iškelti aikš
tėn svarbesnius mūsų žodžių 
darybos dalykus, nurodyti bū
dingesnes priemones naujiems 
žodžiams susidaryti, įvairia si-
nonimine medžiaga pagausinti 
turimąjį žodžių lobyną, kur rei
kiant sutikslinti ir sugriežtinti 
žodžių formos ir turinio san
tykius, suspecialinti reikšmes 
ir tuo būdu mūsų bendrinę kal
bą daugiau pritaikyti tarptau
tinėms sąvokoms žymėti. Tam 
reikalui mažiau vykę dariniai, 
ypač grubios svetimybės, ku
rioms turime gražių pakaitų, 
yra išskiriamos iš bendrinės 
vartosenos, ir jų vietoje teikia
mi aiškesni savo dariniai. Ta
čiau šalia to nevengiama ir dau
gelio tarptautinių žodžių, kurie 
yra glaudžiai susiję su bendrą
ja kultūra ir civiližacija, tik 
čia, kaip ir kitur, stengiamasi 
tą svetimąjį lobį daugiau pri
taikyti mūsų kalbai, padaryti 
jį mūsų galvojimui artimesnį 
ir aiškesnį. 

Kitas svarbm dalykis yra 
šių laikų tempas. Dabar, kada 
viskas vyksta greitai, dažnai 
tenka išsireikšti daug konden
suočiau ir griežčiau, negu kad 
paprastai esti lėtesniame liau
dies gyvenime. Todėl čia tuojau 
iškyla vartosenos ekonomijos 
klausimas. Visų pirma mažes
niu žodžių kiekiu tenka ko dau
giau sąvokų pasakyti, todėl vie
nam ir tam pačiam žodžiui karr 

tais duodamos bent kelios reikš
mės. Toliau, ekonominant kal
bą, stengiamasi balastinius, ne
reikšmingus dalykus atmesti, 
ilgesnes lytis sutrumpinti, per-
dideles įvairybes suvienodinti 
ar apvienodinti, dažniau vartoti 
sutartinius žymenis, įvairias 
santrumpas, tikslingesnes bei 
prasmingesnes darybines prie
mones ir kt. Bet tai darant žiū
rima, kad pagrindinė mūsų kal
bos žymė, būdingumas, vaizdin
gumas ir taisyklingumas, pasi
liktų visai nesužalota. 

Taip pat didžiai svarbus daik
tas yra teikiamųjų dalykų tik
rumas įr tikslumas. Todėl, ra
šant ir redaguojant Vadovą, 
kiek aplinkybės leido, buvo sten
giamasi visus sprendimus ir 
išvadas paremti aiškiais ir ne
abejojamais duomenimis. Tam 
reikalui visų pirma buvo naudo
jamasi autentiškais mūsų gyvo
sios žmonių kalbos faktais ir 
svarbesniais, dažnai jau maža 
kam beprieinamais šaltiniais. 
Bet visa tai aprašant, kiek ga
lint buvo rūpinamasi apsieiti 
be kalbotyrinių gudrybių ir by
loti paprasta, šiek tiek prasila
vinusiam žmogui lengvai supran
tama kalba. 

— Daugeliui skaitytojų būtų 
įdomu žinoti, kaip Vadovas iš 
tikrųjų atrodys. Gal galima bū
tų žinoti jo turini ir sandarą? 

Lietuvių Kalbos Vadovas bus 
dviejų dalių. Pirmoji dalis apims 
įvadą, kur trumpai išdėstomos 
lietuvių kalbos ypatybės, garsų 
darybą, jų rūšis bei tartį, rašy
bą bei raidyną, lietuvių kalbos 
garsų rašybą, pradinių didžiųjų 
ir mažųjų raidžių vartojimą,' 
žodžių dalių kėlimą, rašymą kar
tu ir skyrium, svetimybių rašy
mą, santrumpas, kalbos daly
kus ir kirčiavimą. Antrąją, pa
čią didžiąją, dalį sudarys žo
dynas, kur duodama per 20,000 
pačių reikalingiausių rinktinių 
žodžių. Visi tituliniai žodžiai 
kirčiuojami, specialinių žodžių 
reikšmės trumpai paaiškinamos, 
svetimybių nurodomos kilmės, 
neteikiamieji žodžiai, barbariz
mai ar nevykę naujadarai* iS-

K ^ 

skiriami specialiais ženklais, 
sverbesnes tikrinės svetimybės 
transkribuojamos ir nurodomas 
jų tarimas, naujadarai atskiria
mi nuo gyvosios kalbos žodžių 
ir tt. 

Kad skaitytojas geriau gulė
tų suprasti, koks bus Vadovo žo
dynas, čia duodu kelis atskirus 
pavyzdžius: 

adinys,-io 3b (t.y. trečios kir
čiavimo kategorijos), išadytas 
daiktas, drabužis (ne: vok. -
lenk. h a f t a s) 

ananasas,-o 2 (brz. - isp.), 
atogrąžų augalas (ananassa sa-
tiva) 

aptaka,-os 3b, landuonis; rie-
tėlė, votis (lot. panaritium), 

bangas,-o 4, smarkus lietus, 
audra, perkūnija 

behemotas,-o 2 (hebr.), upi
nis arklys (ne: rusų b e g e -) 

belaisvis,-ė 2, laisvės netekęs 
žmogus: - i a i laikomi n e-
l a i s v l j e  ( n e :  b e l a i s 
v ė j e )  

Donelaitis,-čio 1, Kristionas, 
XVIIIa. liet. rašytojas (ne: 
Duo-) 

dora,-os 4, nauda, tinkamybė; 
moralė: iš jo nėra jokios d o-
r o s (jis niekam nedera); di
džios - o s žmogus; -o S (mora
lės) dėsniai. 

dorovė,-ės 1, doros stovis: da
bartinė žmonių dorovė yra 
nevisai aukšta 

draugingas,-a 1, greitai susi
draugaująs, turįs daug draugų 

draugiškas,-a 1, prv. - ai, 
draugui būdingas, kolegialus: 
-as žodis; - a s elgesys 

Greenwich (grinidž), Angli-
os miestas (prie Londono), stp.: 
G r liet. tr. G r i n i d ž a s 
(ne: G r i n v i č"a s) 

humoras,-o 2 (lot. h ū m o r 
"drėgmė"), geras ūpas, linksma 
nuotaika; nuotaikingas sąmo
j i s  ( n e :  r u s ų  j u m o r a s )  

/ypas (vž.), kirtis; gurkšnis, 
maukas/, t.y. vok. - žem. kil
mės y pas nevartotinas ir 

pakeistinas kirčiu arba 
g u r k š n i u ,  m a u k u .  »  

ypatybė,-ės 1, atskira koky
bė (anglų peculiarity, pre. pro-
prietė, particularitė, vok. Ei-
gentuemlichkeit) ; pig, s a v y-
b ė. 

JTO: Jungtinių Tautų Orga
nizacija. Ir tt. 

Iš šitų kelių pavyzdžių, ma
nau, skaitytojas jau galės gau
ti nors paviršutiniško suprati
mo apie Vadovo žodyno sanda
rą ; smulkiau laikrašty viską 
neįmanoma išdėstyti. 

— Kada maždaug gales Va
dovas pasirodyti? 

Vadovo spausdinimas yra di
džiai sunkus dalykas. Visų pir
ma dabar Vokietijoje nelengva 
surasti spaustuvę, kuri galėtų 
rinkti šitokį gana sudėtingą 
(kirčiuotą ir bent kelių įvairių 
spaudmenų) tekstą, nes gero
sios spaustuvės yra apverstos 
begalybe darbų, o kitos neturi 
reikiamų ženklų arba tinkamų 
rinkėjų. Tik po ilgesnio laiko 
pavyko surasti tinkames n ę 
spaustuvę Bielefelde, netoli Det-
moldo (anglų zonoje) ir gana 
gerą, prityrusį rinkėją lietuvį 
K. Škėmą, kuris vienas apsi
ėmė surinkti visą Vadovą* nes 
vokiečiams rinkėjams tai pasi
rodė persunku. 

Kita sunki spausdinimo aplin
kybė yra ta, kad daugelis atsa
kingų lietuvių tremtinių, vyks
tant pagreitintai emigracijai, 
nuolatos išvažinėja iš Europos, 
ir todėl Vadovo leidimo darbas 
iš pradžios kiek susitrukdė. Bet, 
nepaisant visų šitų sunkenybių, 
ilgainiui pavyko suorganizuoti 
pastovų organą, kuris dabar 
energingai rūpinasi visais Vado
vo leidimo reikalais. Tai yra 
Lietuvų Tremtinių Bendruome
nės (sutrumpintai: LTB) Centro 
Komitetas (Muenchen 27, La-
montstr. 21, Germany), į kurį 
tiesiogiai galima kreiptis pre
numeratų, adresų pakeitimo, in

formacijos ar Įeitais reikalais. 
Patį praktinį spausdinimo darbą 
vykdo VENTOS leidykla, kuri 
Šiuo metu irgi yra Vokietijoje. 

Prieš š. m. rugsėjo mėn. 12 
d. išvykdamas iš Vokietijos, aš 
jau skaičiau dalį žodyno korek
tūros. Tekstas tuomet dar ne
galėjo būti galutinai surinktas, 
nes trūko kelių kirčiuotų žen
klų. Bet po dviejų ar trijų sa
vaičių turėjo būti pagaminti 
trūkstamieji ženklai ir darbas 
toliau varomas. Kaip dabar man 
iš Vokietijos praneša, visas 
Vadovas beveik baigiamas rink
ti. Popierius taip pat jau nu
pirktas ir pasiųstas į spaustu
vę. Leidėjai turės tik man dar 
atsiųsti vieną korektūrą per
žiūrėti ir atlikti kitus baigia
muosius reikalus. Todėl aš esu 
jau linkęs manyti, kad laukia
masis Vadovas tikrai galės ne
trukus pasirodyti, nors tam ir 
buvo nemaža įvairių sunkeny
bių. 

— Ką Tamsta galėtum dau
giau pasakyti apie kitus šių 
dienų aktualius lietuvh} kalbos 
reikalus užsieny? 

Sąmoningiems ir tautiškai su
sipratusiems lietuviams yra aiš
ku, kad nedarkyta, taisyklin
ga lietuvių kalba yra aiškiausias 
lietuvybės įrodymas ir garan
tija. Jeigu kurie užsienio 
lietuviai kalba grynai lietuviš
kai, domisi lietuvių kalbos kul
tūra ir jos palaikymu, tai jie 
tuo pat metu daugiau jaučiasi 
lietuvių bendruomenės mariai, 
daugiau rūpinasi tautinės kul
tūros reikalais ir giliau sielojasi 
bendraisiais mūsų tautos sie
kimais, nes jie gerai supranta, 
kad žmonės visą savo sielą, sa
vo mintis, jausmus ir troškimus 
gali geriausiai išreikšti tik savo 
gimtąja kalba; kad gimtoji kal
ba yra neatsiejama žmogaus 
būtybės dalis, kurioje iškyla vi
sa jo individualybė, gražiausi 
kūrybiniai pradmenys, pagrin
diniai būdo bruožai ir gilioji 
praeitis. Todėl tenka tik džiaug
tis, kad šis svarbus, dalykas 
daugelio nepamirštamas ir trem
tyje bei emigracijoje. Pvz. Pa
saulio Lietuvių Chartoje yra 
aiškiai pabrėžiama lietuvių kal
bos svarba ir reikšmė. Taip pat 
ir daugelis Lietuvių laikraščių 
paskutiniu laiku vis daugiau 
pradeda kreipti dėmesį į lietu
vių kalbos ugdymą ir didesnį 
jos palaikymą. Tam reikalui 

SVARBU VISIEMS LIETUVIAMS! 

1. Kiekvienas lietuvis įsigyja parodos bilietą i| 
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 galį 
įsigyti Parodos sekretoriate, Claridge Hotel, kambaryj 
104, Broadway at 44th Street (tame pačiame name, kuJP 
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 Hali of Science, 

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

PARODOS SEKRETORIATAS 

Palestinoj rado svarbius 
Senojo įstatymo rankraščius 

1947 metų vasarą beduinai 
vyko prekėmis vežini iš Jorda
no slėnio į Betliejų ir netikėtai 
rado Judos dykumos urve rank
raščius, kurie buvo įdėti į mo
linius indus. Tas urvas buvo už
verstas ir sunkiai prieinamas. 
Kadangi tie indai buvo jau ap
daužyti, galima buvo matyti, 
kas juose yra. Paėmę raštų ri
tinius, beduinai nuvežė juos į 
Betliejų ir pasiūlė musulmonų 
šeikui pirkti. Bet tas nemokėjo 
jų įvertinti ir patarė parodyti 
juos Betliejaus pravoslavų vie
nuoliams. šie apie tai pranešė 
savo metropolitui Jeruzalėje, ir 
tas rankraščius ar jų dalį nu
pirko. 1947 m. rugsėjo mėn. 
vienuolis Jusef prašė vieną iš 
beduinų parodytą vietą, kur 
rankraščiai buvo rasti. Jam pa
sisekė dar ten rasti indų šukių 
ir rankraščių apdraskytų sku
telių. 

Tas urvas buvo ilgainiui, S. m. 
pradžioje, archeologų mokslinin
kų apžiūrėtas. Jų tarpe buvo 
Amano senienų direktorius, V. 
L. Harding, de Vaux O. P., Je
ruzalės Ecole Biblique direkto
rius ir kiti. Anksčiau buvo ap
lankęs tą vietą vienas Belgijos 
karininkas. Ta vieta vadinasi 
Ainal Fascha ir guli 12 klm. į 
pietus Jericho. Archeologų nuo
mone, molinės šukės priklauso 
graikų laikams 350-30 prieš 
Kristų. 

Kadangi vienuoliai nežinojo, 
ką su ritiniais daryti, jie susi
siekė su atitinkamais moksli
ninkais Nijmegeno Albertinumo 
prof. Vander Ploeg, kuris tuo
met viešėjo Jeruzalėje, taigi, 
kad jau minėtasis metropolitas 
jam ritulius rodė ir kad, jo 
nuomone, tai yra Isajo raštas. 
Be to, Jeruzalės žydų universi
teto prof. E. Sukenikas buvo 
supažindintas su tuo radiniu. 
Ilgainiui teko rituliai matyti 
American School of Oriental 

yra organizuojamos lietuvių mo
kyklos, atliekamos lietuviškos 
radijo valandėlės, vis daugiau 
pradedama leisti geresnių lie
tuviškų knygų, keliamas su
manymas net aukštajai lituanis
tinei mokyklai kurti, įsiveda
mi lietuvių kalbos skyreliai laik
raščiuose (pvz. NAUJIENOSE) 
ir tt. Visų šitų pastangų būryje 
ir Lietuvių Kalbos Vadovas 
kaskart randa vis didesnio at
garsio; pvz. š. m. VtENYBĖ 
Nr. 40 rašo: » 

"Jei kalbame, kad kiekviena 
lietuviška knyga yra garantija 
lietuvybei stiprinti, tai netrif-
kus išeinąs Lietuvių Kalbos 
Vadovas bus lyg tas gaivina
mas vanduo, kuriuo palaistysi
me mūsų kultūros medį, kad 
jo šaknimis, kamienu, šakomis 
ir lapais plaktų tik lietuviškas 
pulsas". 

Mano paties įsitikinimu, bū
tų pageidautinas dalykas, kad 
visi, kuriems didžiai rūpi mūsų 
gimtosios kalbos gyvybė ir kul
tūra, daugiau susiburtų į krūvą 
ir dar intensyviau imtų rūpintis 
tuo reikalu. Galbūt ne pro šalį 
būtų atgaivinus Lietuvių Kal
bos Draugiją ar įkūrus visai 
naują gimtosios kalbos sam
būrį? Pagalvokime, pasvarsty
kime tai atsidėję. 

UŽSISAKYKIT 
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 

pas generalinį jo leidėjų įgalio
tinį Amerikoje. 

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

J Mr. J. Audėnas, 
*4 Townsend St. 
Boston - Roxbury, Mass. 
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Research Jeruzalėje; prof. dr. 
J. Trever, kuris, nusirašęs teks
to dalį, priėjo išvadą, kad tai 
yra pranašo Isajo raštas. Pro
fesorius paskui* nuvyko pas me
tropolitą Atanazijų Samuel ir 
pasiūlė jam padaryti rašto nuo
trauką. Įžvelgus į visą nuotrau
ką, nebėra abejonės, kad didysis 
ritinys yra ištisas pranašo Isajo 
raštas, kuris susideda iš 54 skil
čių po 29 eilutes kiekvienoje 
ir parašytas aramėjų kalba. Ne
žiūrint ilgo laiko, rankraštis ge
rai išsilaikė ir sutampa, su ma
žomis išimtimis, su dabartiniu 
hebrajų biblijos tekstu. 

Antrasis ritinys pavadintas 
Eektarian Document, susideda 
iš 2 skilčių, įvairaus dydžio ir 
priklauso tam pačiam laikui, 
kaip Isajo raštas. Jo turinys 
apima įsakymus ir taisykles, 
kuriomis turėjo vadovautis, 
prof. Barrows nuomone, tam 
tikro žydų ordino rūšis, gyve
nusi arti Mirusios jūros. 

Trečias, pranašo H"abakuko 
ritinys, kirminų gerokai suža
lotas, susideda iš 13 skilčių. 

Ketvirtas, aramėjiškas rauk- , 
raštis, parašytas odoje ir la
bai nuo laiko nukentėjęs, at
vaizduoja, kaip W. Albright 
tvirtina, pirmą Henocho knygą. 

Penktame ritulyje, "Karo Ri
tuale", kurio turinį prof. Suke
nikas pavadino "šviesos vaikų 
karas su tamsos vaikų karu", 
paminėta, kokių priemonių ir 
taisyklių reikia laikytis, kilus 
karui, čia randame ir padėkos 
himnus, kautynes laimėjus. 

šeštame ritulyje paskelbtas 
Himnų rinkinys, kuriame prof. 
Sukenikas randa padėkos gies
mes po sėkmingos kovos. 

Nekalbant apie du dar neišvy
niotus, žydų rankose esančius 
rankraščius, priklauso visiems 
urve rastiems rankraščiams la
bai svarbi vieta. Kiek matyti iš 
Louvaino prof. G. Ryckmans 
Paryžiaus akademijoje des Ins
criptions pranešimo, radinys 
urve turi ne tik daug Biblijai 
priklausančių liekanų, bet dar 
žymią knygos Levicus dalį, ypač 
vadinamojo šventumo Įstatymo 
(Lev. 19-22). 

Daugiausia verti dėmesio ras
ti fragmentai, kurie parašyti 
senąja hebrajų (fenik) kalba, 
vadinasi, tokia pat rašyba, kaip 
garsūs Lachis laiškai (18 mo
linių šukių, kurios 1933 m. bu
vo atkastos ir turi hebrajų teks
tus (590-587 pr. Kr.). Nenuo
stabu, kad visi mokslininkai la
bai domisi nauju radiniu. 

Š. m. gegužės mėnesio leidi
nyje "Biblical Archeologist" 
prof. G. E. Wright pateikė skai
tytojams naujų žinių apie urve 
rastas liekanas. Be jau minėtų 
Leviticus fragmentų ir iš šv. 
Rašto įtrauktų kūrinių, rasti 
tekstai knygų Genesis, Deu-
teronomium, Teisėjų ir trys Da-
nielio pastraipos, kurios gali nu
šviesti Danielio knygos atsira
dimo laiką. 

Svarbiausias klausimas, kuris 
gali sukelti daug skirtingų nuo
monių, yra tų rankraščių laikas. 
Prof. W.F. Albright, žymiausias 
dabarties archeologas, gavęs 
1948 m. kovo mėn. pirmas ra
dinio nuotraukas, buvo sužavė
tas ir tarė tarp kita ko, kad nė-
sa nė mažiausios abejonės dėl 
rastų raštų tikrumo. Sunku dar 
kol kas spręsti, kuriam laikui 
raštai priklauso. Jų turinys ne
turi dar lemiamos reikšmės, nes 
ne tiek svarbu aprašomos me
džiagos laikas, kiek tai, kada 
raštai paruošti. Svarbiausias už
davinys paleografams, bus tat 
išspręsti. 

Dr. J. Januškevičius 
5io straipsnio autorius bu

vo BALFo seime Philadelphi-
joj pagerbtas, kaip vienas iš 
seniausių naujakurių. Jam 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS RASTENfS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, 0. 

AR GALIMA GERIAU ? 
piRMĄ KARTĄ, rodos, Amerikos lietuvių gyvenime po

litines reikšmės lietuvių susirinkimas susilaukė turi
ningo, reikšmingo sveikinimo iš paties Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidento. Tas sveikinimas buvo neabe
jotinas pritarimas už Lietuvos laisvę kovojančių tiks
lams, ir svarbus paskatinimas nenusiminti bei nesustoti. 

Todėl daugelis kongreso dalyvių, išgirdę tą sveiki
nimą, pareiškė, kad vien dėl šito buvo verta susirinkti. 
0 buvo ir daugiau panašių momentų, kurie rodė, kad 
mes kovoj už Lietuvos laisvę jau toli nebe' toki jauni, 
kaip esame buvę anksčiau. 

Todėl suprantama, kad ne tik kongrese dalyvavu
sieji, bet ir iš tolo apie jį išgirdusieji lietuviai džiaugiasi 
tuo pasisekimu. 

Bet iš dalyvių, be abejo, kai kur bus girdėti ir 
tam tikrų nepasitenkinimu kongreso sutvarkymu. Vie-
nas-kitas pastebi, kad, važiuodamas tolimą kelią, manęs 
kuo nors pasireikšti jame. o išėjo taip. kad tai buvo... 
trijų dienų prakalbos, iškilmės, koncertai... 

Visas delegatų uždavinys buvęs tik — išklausyti tas 
prakalbas bei koncertus. 

Šis kongresas, tikimės, dar ne paskutinis. Nors 
kitas gal tik po poros ar trejeto metų bus šaukiamas, 
bet, kai yra nepasitenkinimą reiškiančių pastabų, tai 
kaip tik dabar laikas jas apsvarstyti ir padaryti išvadas. 

* # 

pideli susirinkimai esti dviejų rūšių: darbo susirin
kimai ir manifestacijos. Pirmieji esti šaukiami or

ganizacijų, jų pačių susitvarkymo ir veikimo klausimams 
nuspręsti. Tokiuose susirinkimuose dalyvauja tik ati
tinkamos organizacijos nariai ar skyrių delegatai, ir 
jie balsavimo keliu sprendžia iškeltus klausimus. Antrie
ji susirinkimai yra tik iš anksto žinomiems tikslams bei 
šūkiams pritarimo pareiškimas. Pats dalyvavimas, pats 
atvykimas i tokį susirinkimą yra jo uždavinio vykdymas. 

Manifestacijose paprastai nei nebalsuojama, mani
festacijose nėra rinkimų. Kvietėjai, sumanytojai nu
mato kalbėtojus, kurie pareiškia tam tikras mintis, o 
manifestacijos dalyviai tam ir atvyksta, kad parodytų, 
jog tie, kurie kalba, nėra vieni, kad jie už savęs turi 
susirinkusią minią ir tuos, kuriuos ji atstovauja. 

* , * 

Qabartinis kongresas is esmes irgi'buvo manifestacija, 
o ne kurios nors organizacijos darbo susirinkimas. 
Iš anksto visiems buvo žinoma, kokiu tikslu jis šau

kiamas: pareikšti protestą prieš Lietuvos pavergimą, 
pareikšti reikalavimą Lietuvai laisvės. Todėl ir jo tu
rinys buvo, kaip manifestacijos, o ne kaip darbo susi
rinkimo. čia vieta buvo tik atitinkamoms prakalboms, 
pareiškimams, atsišaukimams. 

* ¥ 

Jokių nepasitenkinimo pastabų nebūtų, jeigu šitas kon
greso pobūdis būtų visų iš anksto šitaip suprastas. 

Daugumas taip jį ir suprato. ' 
Bet galimas dalykas, kad dalis jame dalyvavusių 

suprato, kad tai bus lyg ir organizacijos visuotinis sky
rių atstovų susirinkimas. Tie, aišku, rado ne visai tą, 
ką buvo manę rasti. 

Prie tokio suklydimo prisidėjo, gal būt, ir organi
zatorių nurodymai prieš kongresą, kuriuose buvo pa
brėžta, kad kongrese gali dalyvauti delegatai ir svečiai, 
kad tų delegatų yra aprėžtas skaičius, negalima išrink
ti, kiek nori... Ir pačioje kongreso eigoje buvo šiek 
tiek nukrypimu nuo grynai manifestacinio susirinkimo. 
Pavyzdžiui, kaž kodėl buvo atlikta lyg ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos rinkimų ceremonija, kur net kandidatus 
paskelbė kongresinė nominacijų komisija, nors ALT san
tvarkoje ne kongresas Tarybą renka. 

Kongresas nėra organas nei Tarybai rinkti, nei jos 
apyskaitoms tvirtinti ar atmesti. 

Todėl, kviečiant tokį manifestacinį kongresą, ne
buvo prasmės skirstyti dalyvius delegatų ir svečių ka
tegorijomis, kadangi praktiškai čia negalėjo būti tokio 
skirtumo. Visi atvykusieji i kongresą dalyvavo jame tik 
tam, kad parodytų bendrą savo pritarimą žinomam 
tikslui, kad sudarytų progą visiems pamatyti, jog kal
bos apie reikalavimą Lietuvai laisvės ir teisingumo yra 
ne keleto asmenų užgaida, o plačių Amerikoje gyvenan
čių lietuvių sluoksnių valia. 

Todėl tikslingiau būtų buvę ir kviesti į kongresą 
visus jo tikslams pritariančius lietuxius, be jokių de
legatų rinkimų. 

* * 

ateičiai-gali būti svarstomas klausimas — ar gerai 
yra rengti tokius kongresus, kurie turi tik manifes

tacijos reikšmę? Kai kam gali pasirodyti, kad vien 
dėl manifestacijos neverta tiek vargti ir daryti išlaidų ... 

Šis kongresas rodo, kad verta ir reikia tokias ma
nifestacijas retkarčiais rengti. Bet vis dėlto reikėtų 
pasvarstyti, ar ne geriau būtų ateityje, rengiant tokias 
manifestacijas, surengti ta pačia proga ir visą eilę ša
lutinių susirinkimų, lyg kongreso sekcijų, kur dalyviai 
galėtu parodyti savo iniciatyvos. , 

Kai susirenka tiek daug žmonių, gal .vertėtų pasi
tarti ne tik vienu klausimu — Lietuvos bvlos gynimo 
reikalu, bet ir visais kitais lietuviams rūpimais reika
lais, nors tiesiogiai ir nesurištais su Amerikos Įietuvių 
Tarybos veikimu. v 

Čia galėtų būti vienu metu bent keli at* keliolika 
atskiru susirinkimų, kuriuose viename būtų svarstomi, 
pavyzdžiui, bendros kultūrinės veiklos klausimai, ki
tame— jaunimo reikalai, trečiame — spaudos, ketvir-

Kiek šiuo metu Vokieti
joje lietuvių 

Po kapituliacijos Vokietijoje 
buvo priskaitoma iki 70,000 lie
tuvių. Daugiausia jų gyveno 
amerikiečių valdomoje zonoje. 

Šiuo metu Vokietijoje lietu
vių buvusio skaičiaus neliko nei 
trečdalio. Anglų kontroliuoja
moje zonoje skaitoma iki 13,000 
lietuvių. Jų tarpe apie 5,000 
Mažosios Lietuvos lietuvių, ku
rių dauguma įsijungę j vokiečių 
ūkį. 8,000 yra DP stovyklose 
ir taip pat tikisi, anksčiau ar 
vėliau Vokietiją apleisti. 

Amerikiečių zonoje lietuvių 
skaitoma nedaugiau, kaip 9,000. 
Beveik visi gyvena DP stovyk
lose; didžioji dalis laukia eilės 
išvykti į USA. 

Prancūzų valdomoje Vokieti
jos zonoje lietuvių skaičius jau 
tesiekia tik apie 500. 

Išviso šiuo metu Vokietijoje 
priskaitoma iki 22,500 lietuvių. 
Bet ir šis skaičius diena iš die
nos mažėja. 

Sau valiukas IRO skree-
ningas 

Kada buvo tikima, kad IRO 
veikla baigsis 1950 metų pirma
me pusmetyje, buvo pradėtas 
vykdyti dar vienas emigracinis 
skreeningas, tikslu atskirti emi
gruoti nenorinčius. 

Kai kuriose stovyklose tas 
skreeningas buvo vykdomas vi
siškai padoriai, laikantis nusta
tytų taisyklių. Bet iš visų vie
tovių išsiskyrė Augsburgo ra
jono IRO pareigūnai, kurie pra
dėjo tremtinius, nei iš šio, nei 
iš to, mėtyti iš IRO globos ir 
varyti j vokiečių ūkį. 

Apie tokį sauvaliavimą buvo 
surinkta visa medžiaga ir nu
vežta į Ženevą, IRO centran. 
Ten buvo pripažinta, kad visiš
kai prasilenkta su duotomis tai
syklėmis ir pažadėta padarytas 
klaidas atitaisyti. 

Pažymėtina, kad Augsburgas 
per visus vykdytus skreeningus 
pasižymi tomis pačiomis užma
čiomis. Pagrįstai teigiama, kad 
Augsburgo IRO Įstaigose tebe
sislepia pareigūnai, tarnaujan
tieji ne IRO tikslams, bet Mas
kvos politikai. 

TREMTINIŲ 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 {staiga 
dabar persikėlė į Muencheną ir 
jos dabartinis adresas yra: 
Muenchen, Rauchstr. 20, Ger
many, US Zone. 

30 METŲ 
nuo Dotnuvos Žemes 
Ūkio technikumo įs

teigimo 
Prieš 30 metų, 1919 m. lap

kričio mėn. pradžioje, Dotnu
vos dvaro dideliuose rūmuose, 
skirtuose rusų žemėse ūkio mo
kyklai, prasidėjo mokslas taip 
vadinamame Dotnuvoi Žemės 
Ūkio Technikume. ' 

Į naujai įkurtą mokyklą ta
da suvažiavo 15 įvairiaamžių 
mokinių, kuriuos kvočiant dar 
girdėjosi ties Radviliškiu su vo-
kiečiais-bermontininkais siautė
jusios kovos patrankų dundesys. 
Ir vėliau mokiniams ne kartą 
teko pertraukti savo mokslą ir 
stvertis ginklo įsiveržėliams jė
ga kelią pastoti. 

Apardytuose apleisto dvaro 
rūmuose pirmas ėmė ūkininkau
ti, o vėliau, mokyklai įsisteigus, 
joje direktoriauti, agronomas 
A. Vienožinskis. 

1922 metais jis užleido savo 
vietą antram ir kartu paskuti
niam direktoriui, miškininkui 
A. Rukuižai. šis dįrektoriavo iki 
1927 metų vasaros, kada, vy
riausybės nutarimu, ši mokykla 
buvo uždaryta, o jos vieton, ati
tinkamai pertvarkius, įsteigta 
aukštojo žemės ūkio mokslo įs
taiga — žemės Ūkio Akademija. 

Dotnuvos Technikumas buvo 
skirtas ruošti žemės ūkio bei 
miškų specialistus su viduri
niuoju išsilavinimu. Lavinimosi 
sričių tarpe buvo, be žemės ir 
miškų ūkių, ir kultūrtechnika. 

Per savo aštuonerius gyva
vimo metus Technikumas virto 
rimtu žemės ūkio mokymo ži
diniu ir paruošė bei išleido 247 
specialistus, kurie suvaidino Lie
tuvos žemės ir miškų ūkių at
statymo darbe didelį vaidmenį, 
užpildydami tuo- metu jaustą 
didelį specialistų trūkumą. 

Technikumo pedagogų tarpe 
buvo visa eilė žymių tos srities 
žinovų, kaip profesoriai: Ma
tulionis, Kolupaila, Rukuiža, 
Končius, Rudzinskas, Nacevi-
čius ir kiti. 

Vėliau Technikumo pedagogai 
ir auklėtiniai įsiliejo į Lietuvos 
ūkio, kultūrinį ir visuomeninį 
gyvenimą ir sėkmingai jame 
dirbo iki 1940 metų. 

šios sukakties proga laisva
jame pasaulyje esantieji tech-
rfikumieČiai siunčia visiems sa
vo gyviems draugams linkėjimų 
ištverti ir reiškia įsitikinimą, 
kad netoli tas laikas, kada teks 
vėl susitikti petys į petį, dir
bant atstatomos laisvos tėvynės 
labui. 

Technikumiečių Chicagoje 
yardu 

K. Sčesnulevičius, Jun. 

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

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

tame — lietuvių kalbos palaikymo, penktame —- me
ninės veiklos reikalai ir tt. 

^Kiekvienas kongreso dalyvis iš anksto pasirinktų, 
kokiame iš tų specialių susirinkimų jam būtų įdomiausia 
ir naudingiausia dalyvauti. 

^ Tokiu atveju, kiekvienas į kongresą atvykęs da 
lyvis, kaip atitinkamos organizacijos delegatas, turėtų 
progos veikliai pasireikšti, o paskui visi suėję bendruose 
posėdžiuose dalyvautų, kaip bendros manifestacijos da
lyviai. > 

Šitokio kongreso surengimas būtų sudėtingesnis, 
bet šalia manifestacijos jis turėtų dar daug ir kitokios 
naudos. Jau dabar pradėjus galvoti apie tokį kongresą, 
iki ateis laikas, painumai būtų nugalėti. 

* # 

"Turėkime galvoje ir tai, kad iki kito tokio kongreso juk 
tas tikslas, kuris dabar yra pagrindinis — Lietuvos 

nepriklausomybės atgavimo tikslas — gali būti ir pasiek
tas! O ir tada yargiai ar pasakytumėm, kad jau nebe
reikia visuotiniu Amerikos lietuvių kongresų. v Jie bus 
naudingi ir reikalingi, bet jau jiebus galima tenkintis 
vien tik manifestacijomis. " 

Laisvoji valanda 
Jonas Biliūnas 

K L I U D Ž I A U  .  
Tai buvo nedidelė balta katytė. Nuo 

lietaus ir purvų jos plaukai kabėjo sustirę 
ir pasišiaušę, o menkas suliesėjęs kūnelis 
visas drebėjo nuo šalčio ir baimės. Radau 
aš ją lauke, patvory pritūpusią, susirietu
sią, nelaimingą. Mane pamačiusi ji tokiuo 
gailestingu balsu sumiaukė ir pažiūrėjo 
akimis, kuriose švietė ir baimė, ir viltis. 
Ji buvo da visai, visai jaunutė, bet tokia 
sudžiūvusi! Gal ją atėmė nuo jos motinos 
žmonės; gal jie pirma norėjo ją įdėti mai-
šiukan ir nunešę į upę įmesti vandenin, bet 
paskui atnešė laukan, pametė patvorin, 
kad ji neberastų namų ir nudvėstų badu; 
pas žmones jau nebebuvo jai vietos; gal 
jau nebe pirmą dieną ji čia išalkusi ir su
šlapusi tupi... 

Bet kas man darbo? Juk ji niekam ne
reikalinga ... 

Ir aš apsidžiaugiau,, kaip apsidžiaugia 
pamatęs kiškį medžiotojas. O aš juk juo 
buvau apsitaisęs. Ant pečių turėjau persi
dėjęs lanką, rankoj nešiaus strėlas: tariaus 
esąs tikras Amerikos tyrlaukių gyventojas, 
Kuperio aprašytas. Nors buvau tik antros 
klasės mokinys, tačiau jaučiaus milžinas 
esąs, kuris, rodės, ir vilkų gaują susitikęs 
neišsigąstų. 

O čia buvo tik maža sudžiūvusi katytė. 
1 Atmatavęs dešimtį žingsnių, atsisto
jau, nusiėmiau nuo pečių lanką, įtempiau 
strėlą ir pradėjau taikinti. Liūdnomis aki
mis žiūrėjo į mane nelaimingas gyvulėlis, 
tarsi klausdamas, ką aš darau... ir laukė. 

Strėla suzvimbė ore, ir pamačiau, kaip 
katytė staiga pervirto kūlio, skaudžiai 
skaudžiai sumiaukė ir pradėjo stirenti ko
jytėmis... 

Kliudžiau. Kaip tikras medžiotojas, 
prilėkiau artyn, bet ūmai pajutau širdy 
šaltį ir apsistojau nustebęs: katytės veidas 
buvo neapsakomo skausmo pervertas, akys 
primerktos; ji iš visos da likusios galios 
pasistengė atsistoti ant pirmutinių kojų ir 
pradėjo šliaužti, vilkdama žeme savo kū-
nąlį: kartu vilkosi įlindusi jos krūtinėn 
strėla, o iš žaizdos dideliais juosvais lašais 
lašėjo ant smėlio sukrešėjęs kraujas. 

Nusiminęs, nebežinodamas kas dary
ti, atžagaria ranka numečiau lanką ir 
strėlas ir neatsigręždamas parėjau namo. 
Širdy jaučiau skausmą ir sunkumą: tarsi 
didelė didelė našta slėgė krūtinę. 

Kitą rytą radau katytę nebegyvą, su 
perverta krūtine. Skausmo apimtas, nu
tvėriau čia pat gulintį lanką ir strėlas, su
laužiau į šupulius ir toli išmėčiau po lauką. 
Tik palikau strėlą, kuri buvo įsisiurbusi 
katytės krūtinėn ir dabar stypsojo atsiki
šusi. 
. Tai buvo pirmutinis ir paskutinis ma

no gyvenime šūvis. Aš jį ir lig šiol savo 
krūtinėje tebenešioju... 
1905 m. gegužės 22 d. 

BRISIAUS GALAS 
Šaly dienadaržio durų ant didžiulės 

spalių krūvos guli senas Brisius — žilas, 
apžabalęs. Matyt jisai da mato, bet tik 
kaip per dūmus, ir savo žmogaus labai daž
nai nebepažįsta. Sunki senatvė ir jam: 
visų užmirštas, apleistas. Patsai gerai 
jaučia, kad mažai kam bereikalingas. Bet, 
kiek galėdamas, rūpinas da būti naudingas. 
Nors nebegirdi, o sunkios blakstienos am
žinai merkia jo traškanotas akis, tačiau 
vaiko nuo savęs snaudulį ir klauso. Be
klausydamas apsnūsta... Ir girdi per mie
gą: šlama netoli, tartum eina kas sveti
mas ... Sunkiai kelias senis Brisius iš 
guolio ir loja užkimusiu, mieguistu balsu. 

— A tu, žabali, ar nenustosi!... Savo 
žmogaus nebemato, — girdi jisai pažįsta
mą balsą. 

Susigėdęs Šiepia "bedantf snukį, inkščia 
gailiai, tartum atsiprašydamas, ir, paspau

dęs uodegą, vėl susiriečia guoly... 
Jau nebe kartą Brisiu pajautos apgau-

na, jam gėdą padaro. Dažnai troboj, vi
duasly gulėdamas, Sapnuoja jisai vagį ar 
vilką, kuriuos jaunas būdamas kadai vijo, 
ir jam pradeda regėtis, kad tie priešinin
kai vėl dabar tyko: kelia jisai tada savo 
seną galvą nuo kojų ir, tartum ko išsigan
dęs, netikėtai... suloja: am! am! 

Ir netikėtai, vagies vietoj, girdi tik iš 
visų pUvSių iškalbinėjimo balsus: — a *tai 
žilis! visai iškvaišo. 

Nežinodamas, kur dėtis iš gėdos, ke
lias jisai iš viduaslio ir, paspaudęs uodegą, 
lenda pasuolėn. ' 

— Kur velkies? eik oran! — šaukia 
ant jo. 

Ir Brisius, Mliūdęs, dūlina pro duris. 
Dabar jisai bijo trobon ir beeiti." Yęr-? 

čiau jau ant spalių gulėti: vis mažiau ki
tiems po kojom maišysis. Tiesa, troboj 
labai gera, pastalėj gulėti šilta. Bet kaulų 
graužti vistiek jau nebegali, o nuo mu
sių ir tenai sunku senam apsiginti. Ir čio
nai, jo senatvės pasigailėję, atneša jaitt 
kartais kruopų geldelėj palakti, o ne — 
tai išalkęs eina pašalėmis tokio maisto ieš
kotų, į kurį seniau ir žiūrėti nežiūrė)®. 
Taip ir skursta senatvėj. 

O juk buvo jaunas ir v jisai, stiprus ir 
visų branginamas. Tada apsiginti nuo 
žmonių negalėjo. Su juo vaikai žaidė, jį 
račiukuosna įsikinkę važinėjo: nepyko ant 
jų Brisius, kad ir kartais visai be reikalo 
jam skaudžiai suduodavo, — žinojo, kad 
mažas ir silpnas ir maža da teišmano. Jį 
troboj kiekvienas į save šaukė ir duona 
penėjo, medžiotų su savim vedės. Ustovas 
ir varškės jam negailėjo, bet tik nuo jo 
namo nelėktų,, galvijus dabotų. O kiek 
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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
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AIDAI žadins tautinės kultūros kū
rybą ir skelbs jos laimėji
mus. 
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AIDŲ 

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

iki Naujų Metų bus leidžia
mi Vokietijoj, o nuo 1950 m. 
sausio 1 d. — Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. 
redaguos redakcinis kolek
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tybėse, Pietų Amerikoje, 
Meksikoje ir Ispanijoje — 
$5.00; Kanadoje — $5.50; 
kituose* kraštuose — $6.00; 
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Kova už taiką A. Bendorius. 

Kveikeriai ir jų kova už 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 Pasaulio Reikalų Institute. — Lietuvos klausimas iškeliamas UN būsti
ne je ir apeliuojama pagalbos kankinamiems tremtiniams Sibire. — Valstybes Departamento ir UN 
aukštų pareigūnų pažadai {nešti Lietuvos klausimą į sekančios UN general, asamblėjos dienotvarkę. 

Tarptautiniai taikos 
seminarai 

(Tęsinys iš pereito flf.) 

Kiekvienas seminaro dalyvis 
turi visišką laisvę reikšti savo 
mintis, kritikuoti kitų pasiū 
lymus ir pasirinkti vieną kurį 
pagrindinį klausimą studijoms. 
Aktualioms politinio, kultūrinio, 
socialinio ir ūkinio gyvenimo 
problemoms nušvęsti į semina 
rus kviečiami paskaitoms skai 
tyti ir vadovauti diskusijoms 
žymūs politiniai veikėjai ir gar
sūs mokslininkai ne tik iš Ame
rikos universitetų (Harwardo, 
Columbijos, Colgate ir kt.), bet 
ir iš užsienių — Anglijos, Pran 
cūzijos, Kinijos ir tt. 

Tačiau reikia pasakyti, kad 
šiais metais rengėjams ne visai 
pasisekė pasirinkti lektorius. 
Štai, pavyzdžiui, Tolimųjų Ęytų 
klausimams aiškinti buvo pa
kviestas Temple universiteto 
profesorius Dr. Su, Amerikos 
kinietis, vadovaująs kiniečių vei
kėjas Jungtinėse Valstybėse. 

Visose savo paskaitose ir dis
kusijų metu jis pasirodė esąs 
labai veiklus ir užsispyręs ko
munizmo propogandistas ir Ki
nijos komunistų vado Mao-Tse-
Tungo garbintojas, bet silpnas 
mokslininkas ir neįtikinąs kal
bėtojas. šio raudonojo ltkto-
riaus tendensingumas ir nayvu-
ttias buvo taip klausytojams 
|kyrūs, kad net jo vienminčių 
atstovas mūsų seminare (čia 
}Š penkių kiniečių dalyvių trys 
buvo aiškiai komunistuoją) Dr. 
Koo pasiūlė kveikeriams atei
tyje pasirinkti Tolimųjų Rytų 
temoms kitą tinkamesnį lek
torių. . 

Seminaro rezoliucijos 
Paskutinė seminaro savaitė 

skiriama apsvarstyti ir priimti 
rezoliucijoms — pasiūlymams 
kveikerių centrui, kuris iš jų 
darys savas išvadas it naudosis 
tolimesnėje veikloje. 

Visi seminaro dalyviai, kurie 
ftiūsų grupėje buvo iš 20 šalių, 
dirbo pasiskirstę į 4 komisijas: 
ideologinių skirtumų, ekonomi
nių klausimų, Vokietijos reika
lą?, Tolimųjų Rytų ir UN (Jung
tinių Tautų). 

Nutarimai priimami tik *tada, 
kada visi dalyviai sutinka. Dis
kusijų metu ginčijami klausi-
«iai išsiaiškinami, priešingosios 
pusės padaro nuolaidų ir tuo 
būdu pasiekiamas Indras su
sitarimas be jokių balsavimų. 

Ideologinių skirtumų srityje 
konstatuojama, kad tarp rusiš
kojo bolševizmo ir amerikoniš
kojo kapitalizmo esama ne tik 
esminių skirtumų-priešingumų, 
bet galima rasti ir nemaža pa
našumų, kurie teikia daugiau 
galimybės tiems abiems kraš
tams susitarti ir gyventi taiko-
je. 

Ekonominių problemų komi
sija parengė ir visi dalyviai pri
ėmė projektą, kaip pasiekti 
glaudesnio ūkinio bendradarbia
vimo tarp visų pasaulio kraštų 
ir kaip pirmoj eilėj pagyvinti 
prekybą tarp demokratinių ša-
IIų ir Sovietų Rusijos bei jos 

įiatelitų. 
Vokietijos reikalu priimtas 

pageidavimas matyti vieningą 
Vokietiją, bet nuginkluotą, šis 
Vokietijos nuginklavimas turė
tų būti pradžia visuotino tautų 
nusikinklavimo. Vokietija turė
tų būti priimta ylgiateisiu nariu 
j tauty šeimą — UN, prieš tai 
padarius ^su ja taikos sutartį. 

UN reikalu prieita išvados, 
kad reikia visomis išgalėmis 
temti šią Jungtinių Tautų or

ganizaciją ir daryti žygių, kad 
f ją būtų priimtos visos vals 
tybės. Deja, rezoliucija nieko 
nekalba apie bolševikų pavergtą 
sjas tautas, kurios ne tik neturi 
savo atstovų prie UN, bet apie 
kurias nenorima nė užsiminti. 

Ką siūlo kveikeriai 
Siekdami susitarimo su So

vietų Rusija bet kokia kaina, 
kveikeriai sudarė šį pavasarį 
specialią komisiją iš 14 narių, 
kuri, kelis mėnesius dirbusi, pa
ruošė pasiūlymus Valstybės De
partamentui, kaip pagerinti san
tykius su Sovietų Rusija. 

š! kveikerių komisija, vadi
nama Working Party, kvietėsi 
į talką ir kai kuriuos iš pašalio 
atskirų problemų žinovus. Iš to
kių jų talkininkų ypačiai pažy
mėtinas dr. Mosley, Columbijos 
universiteto Rusijos Instituto 
profesorius, kuris savo veikaluo
se ir paskaitose bolševizmą pie
šia gražiomis spalvomis ir vi
suomet ieško būdų, kaip pa
teisinti Sovietų Rusijos politi
ką. Suprantama, kad pasikliau
jant tokiais talkininkais, jų pa
siūlymai išėjo ne tik švelnūs, 
bet net ir gerokai palankūs 
Kremliui. Jie sudaro nemažą 
studiją (apimančią 28 didelio 
formato puslapius), kuri suside
da iš dviejų pagrindinių dalių: 
bendrų svarstymų ir specifinių 
pasiūlymų. 

Iš pradžių šio memorandumo 
buvo atspausdinta nedidelis kie
kis ir įteiktas Valstybės Depar
tamentui bei kitiems vadovau
jantiems politiniams veikėjams 
bei publicistams. Tačiau susido
mėjimas juo buvo toks staigus 
ir platus, kad kveikeriai turėjo 
per keturias savaites išleisti jo 
net tris laidas. 

Pirmojoj dalyje konstatuoja
ma: 

1. Visame pasaulyje yra dide
lis troškimas taikos, šis reiški
nys yra ben<įras Amerikai ir 
Sovietų Sąjungai; 

2. Atrodo kaip tikras dalyltas, 
kad didelė pasaulio dalis pasi
liks ilgą laiką komunistų kon
troliuojama. Sovietų Rusijoje 
praktikuojamos totalitar i n ė s 
priemonės administracijoje — 
kaip tai, cenzūriniai suvaržy
mai, baudimas politiškai neišti
kimųjų Sibiru, slaptumas, už
sieniečių įtarinėjimas, pusiau 
militarinė biurokratija — dar 
nereiškia sovietinės santvarkos 
nepastovumo, šie administraci
niai elementai buvo šimtmečiais 
ir carų Rusijoje. Nėra jokio 
pagrindo laukti, 'kad dabartinis 
Sovietų Rusijos režimas sugrius 
iš vidaus. Priešingai, sovietinė 
sistema per 32 metus įrodė sa
vo sugebėjimą išsilaikyti, nors 
tai kainuoja daug žmonių gyvy
bių ir kančių. Ji pergyveno sun
kų ir ilgą revoliucijos karą, 
1929-32 metų kolektyvizacijos 
sunkumus, badmečius, svetimų
jų intervencijas, 1936-38 metų 
didįjį vidaus valymą ir pagaliau 
1941 metų vokiečiiį invaziją. Nė
ra jokio pagrindo tikėti, kad 
ji dabar, pasiekusi didelių lai
mėjimų, sugrius. 

Sovietų režimo pastovumas 
priklauso ne vien tiktai nuo 
griežtos kontrolės, kuri apima 
įvairias gyvenimo sritis, bet ir 
nuo pasisekusios industrializa
cijos. Dabartinis Kinijos komu
nistų pasisekimas rodo, kad to
se šalyse, kurios buvo pajung
tos Vakarų imperializmo, bet 
kurios nepažino Vakarų demo
kratijos, komunistų žadama ūki
nė, rasinė bei tautinė lygybė 
randa stipraus atgarsio. 

Iš kitos pusės, stiprios tradi
cijos laisves ir politinės demo

kratijos Vakarų kultūros kraš
tuose rodo, kad komunizmas 
čia nepasieks lemiamos įtakos, 
kol šie kraštai bus ūkiškai pa
stovūs. * 

Esama žymių skirtumų tarp 
tikslų ir ekonominių bei poli
tinių metodų Jungtinėse Vals
tybėse ir Sov. Rusijoj, bet esa
ma taip pat'ir žymių panašu
mų tarp tų dviejų kraštų. Ne
žiūrint esamų ideologinių skir
tumų, abi šalys tarpusavy gali 
taikiai sugyventi. Abi šalys bi
josi viena antros dominavimo 
arba tiesioginio užpuolimo. Ir 
visas kitas pasaulis bijosi vie
nos kurios iš tų dviejų šalių 
įsiviešpatavimo bei įvėlimo į 
karą, kuris kiltų tarp tų dviejų 
valstybių. „ 

Labai abejotina ar apsiginkla
vimo pranašumu būtų galima 
išlaikyti taiką. Didelis ginkla-
vimasis gali susilpninti demo-
kratnį režimą, nes jis veda prie 
civilinių laisvių suvaržymo ir 
numušimo gyvenimo lygio. Iš 
kitos pusės, ginklavimasis gali 
sustiprinti autoritarinį režimą 
tose šalyse, kur jis egzistuoja. 

Šiais metais USA išleidžia 
kariniams reikalams po 300,000, 
000 dol. per savaitę, o tuo tarpu 
viešiesiems sveikatos reikalams 
skiriama per ištisus metus ma
žiau kaip 300 mil. dol. Didmies
čiuose "slumų" pašalinimui, pi
gių butų statybai ir žemės ūkyje 
namų statybai išleidžiama tik 
du trečdaliai šios sumos. -Urr •. 

Nėra jokių įrodymų, kad USA 
arba Sovietų Rusija rengiasi 
įgyvendinti savo užsienio poli
tikos tikslus šiuo metu ar už
matomoj ateity karinėmis prie
monėmis. 

Po šių teigimų, kurių kiek
vienas stengiamasi įrodyti iš
tisa eile argumentų, kveikeriai 

suformulavo sekančias rekomen
dacijas: 

1. Išplėsti prekybą su Sov. 
Rusija ir jos satelitais, panai
kinant dabar veikiančius kai 
kurių "karui svarbių" prekių 
eksporto suvaržymus. 

2. USA turėtų paskatinti 
glaudesnį bendradarbiavimą tarp 
Marshalo plano vadovybės ir 
Ekonominės Europos Komisijos, 
kuri ieško būdų, kaip pagyvinti 
ūkinį bendradarbiavimą tarp 
Rytų ir Vakarų. , 

3. UN'o ir USA > ekonominė 
parama ūkiškai atsilikusiems 
kraštams turėtų apimti ir fiy-
tų Europos kraštus. 

4. USA turėtų peržiūrėt savo 
muitų politiką ir ją pritaikinti 
toli siekiančiai užsieno preky
bai. 

5. USA turėtų siekti ūkiškai 
ir politiškai vieningos Vokieti
jos atstatymo. Varžybos dėl 
Vokietijos tarp USA ir Sovie
tų Rusijos beveik tikrai veda 
prie nelaimės. 

6. Atsisakyti nuo pastangų 
sudaryti Vakarų Vokietijos vy
riausybę ir eiti prie galimybės 
patiems vokiečiams leisti su
kurti savo šalies konstituciją 
ir vyriausybę. Tai turėtų įvyk
ti visų keturių okupacinių jėgų 
priežiūroje. 

7. Turėtų būti pasiruošta pa
laipsniui išvežti iš Vokietijos 
visas okupacines karo jėgas, 
prieš tai sudarant bendrą vy
riausybę. 

8. Visos valstybės be jokio 
skirtumo turėtų būti užtikrin
tos galėsiančios laisvai pirkti 
Vokietijos pramonės gaminių. 

9. Vokietija turėtų būti da
lyviu tarptautinės konvencijos, 
kuri kontroliuotų, prižiūrėtų ir 
slopintų apsiginklavimą. 

10. Europos Ekonomine Ko-
( Perkelta į 6-tą pusi. ) 

NAUJAKURIAI 
BROCKTONIEČIŲ PAREIŠKIMAS 

š. m. liepos m. 8 d. DARBI
NINKE buvo žinutė "Naujaku
riai organizuojasi". 

Toje žinutėje, tarp kitko/bu
vo pasakyta: "Vietos sandarie-
čių vadovybė, pastebėjusi, kad 
tremtiniai kol kas dar yra ne
organizuoti ir nelabai tesiorien-
tuoja vietos padėtyje ir nesusi
gaudo dėl vietos organizacijų, 
šiomis dienomis "Sandaros" klu
bo patalpose sušaukė "rinktinių" 
naujakurių susirinkimą. Čia 
kviestieji svečiai buvo pavai
šinti, išrinkta vadovybė ir to
kių būdu sudaryta naujakurių 
skyrius prie 'Sandaros' klubo". 

Kadangi ši žinutė iškraipė 
kai kuriuos faktus ir neatitiko 
tikrovės, Brocktono tremtinių 
komitetas kreipėsi savo laiku į 
DARBININKO redakciją, pra
šydamas klaidingas žinias ati
taisyti. Deja, DARBININKO re
dakcija komiteto laiško nespaus
dino ir grąžino jį atgal su prie
rašu "kaipo nepanadotas". 

Š.m. spalio 11 d. DARBININ
KE buvo korespondencija iš 
Brockton L.R.K. Federacijos 
veiklos, kurioje vėl yra palies
tas vietos iJfemtinių komitetas 
ir choras, šiaip išsireiškiant: 
"Negana to, dar yra blogesnis 
reiškinys, kad naujai susitve
ręs tremtinių choras ir komite
tas yra vienos neaiškios orga
nizacijos ir jos bedieviškos va
dovybės įtakoje ir direktyvuose, 
kurių dėka ir tremtinių neap
dairumu tremtiniai katalikai 
palaipsniškai įsijungia j bedie
višką frontą". 

Kadangi ši žinutė antrą kar
tą klaidina skaitytojus dėl 
Brocktono tremtinių komiteto 
bei pačių tremtinių veiklos ir 
orientacijos, Brocktono tremti
nių komitetas pareiškia: 

1. š. m. birželio 23 d. šv. Jono 
išvakarėse "Sandaros" klubo va
dovybė ir nariai surengė atvy
kusiems tremtiniams susipaži
nimo pobūvį ir, kiek komitetui 
žinoma, į jį kvietė visus tuo 

PARAMA, NAUDA IR GARBĖ! . 
Tai yra trys dalykai, dėl kurių patariama būti 
Lietuvių kalbos vadovo garbės prenumeratoriais 

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

2. .Nauda. , 
r. Garbes prenumeratorius gaus Lietuvių kalbos vadovą, 

išspausdintą auk geresnio popieriaus, gražesni ir patva
resnį. 

3. Garb*. m , 
Garbės prenumeratorių «irdai, gražiai išspausdinti pa
čiame vadove, nuolat bus prieš visų mūsų kalbos bran-
gintojų akis. 

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

Dešimts dolerių ištikrųjų yra tik nebrangi ' 
tofews knygos kpina! 

Siųskite šiuo adrese; 

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

metu buvusius tremtinius, ku
rių ji tiktai turėjo adresus, o 
ne "rinktinius", kaip žinutėje 
pažymėta. Minėtame pobūvyje 
dalyvavo virš 40 tremtinių, o 
tai buvo tuomet Brocktone bu
vusių tremtinių neabejotina dau
guma. 

2. Pobūvio metu, kada sanda-
riečiai paliko tremtinius vienus 
kuriam laikui pasitarti savais 
reikalais, bendru tremtinių bal
savimu buvo nutarta" tuojau iš
sirinkti Brocktono tremtinių ko 
mitetą, ir tai čia pat buvo pada 
ryta. 

Apie bet kokį priklausymą 
prie "Sandaros", tuo labiau apie 
tremtinių skyriaus sudarymą 
prie jos, nei iš šeimininkų — 
sandariečių, nei iš tremtinių pu
sės nebuvo jokių pasiūlymų nei 
kalbų. Susipažinimo pobūvis bu
vo užbaigtas kukliomis vaišė
mis, šokiais, dainomis ir Lietu
vos himnu. 

3. Išsirenkant BroČkt o n o 
tremtinių komitetą, tuo pačiu 
buvo aptartos ir jo veikimo 
gairės, būtent: a) tremtinių sa
višalpos klausimai buto ir darbo 
suradimo reikaluose; b) naujų 
darbo ir buto garantijų parūpi-
nimas kitiems tremtiniams ir 
c) kiti savišalpos bei informa
ciniai klausimai. Vėlesniuose vi
suotiniuose tremtinių susirinki
muose komitetui buvo pavesta 
organizuoti tremtinių kultūri
nę veiklą — organizuoti chorą, 
tautinių šokių grupę ir skautus, 
šių suteiktų gairių ribose trem
tinių komitetas ir veikia iki 
šios denos. 

4. Brocktono tremtinių komi
tetas, matydamas, kad tremtinių 
visumą sudaro įvairių pažiūrų 
ir net tikybos žmonės, ir kartu 
nenorėdamas skaldyti vieningos 
ir sėkmingos kultūrinės bei tau
tinės jų veiklos, nuo pat pra
džios vengia susirišti su viena 
kuria nors politine kryptini ar 
organizacija. Komitetas patsai 
stengiasi ir kartu skatina ki
tus tremtinius vieningai bendra
darbiauti su visomis patrioti
nėmis bei religinėmis'srovėmis, 
kurios remia ALT ir BALFo 
veiklą, t.y. Lietuvos išlaisvini
mo ir tremtinių gelbėjimo darbą. 
Tokią veikimo kryptį komitetas 
ir tremtiniai jau įrodė sato 
darbais, ir būtent: 

a) š.m. rugpiūčio 14 d. tauti
nių šokių grupė dalyvavo Brock
tono šv. Roko parapijos metinio 
pikniko programoje. 

b) š.m. rugsėjo 5 d. tautinių 

šokių grupė dalyvavo vietos vie* 
nuolyno pikniko programoje. 

c) š.m. rugsėjo 11 d. tautinių 
šokių grupė ir oktetas talkinin
kavo Brocktono Lietuvių Tary
bai programoje prie Lietuviškos 
Bakūžės. 

d) š.m. rugsėjo 10-17 d. Lie
tuviškos Bakūžės parodoje da-
lyvavo su savo eksponatais be
veik vieni tremtiniai. 

e) š.m. spalio 4 d. tautinių šo
kių grupe dalyvavo Brocktono 
lietuvių parapijos kun. klebono 
Strakaūsko vardinių progra
moje. ' 

f) š.m. spalio 15 d. tautinft| 
šokių grupė, choras ir kitos 
meninės jėgos talkininkavo 
Bridgewater ALT skyriui Va
karo programoje. 

Apskritai, Brocktono tremti
nių komitetas ir jo kultūriniai 
vienetai visur ir visada sten
giasi palaikyti glaudžius ryšius 
su visais tautiškai susipratusiais 
Amerikos lietuviais ir jų vie
šuose pasirodymuose vieningai 
jiems talkininkauti. Tremti
niams svarbu yra Amerikos lie
tuvių vienijimas, bet ne Skal
dymo darbas. 

5. Brocktono tremtinių komi
tetas nemato reikalo boikotuoti 
jiems teikiamą paslaugą ir pa
galbą iš tų organizacijų ar sro
vių pusės, kurios neprieštarauja 
tremtinių siekimams, ALT ir 
BALFo veiklai. Tremtinių komi
tetas su dėkingumu naudojasi 
"Sandaros" klubo sale choro ir 
šokių grupės repeticijoms, ypač 
po to, kai parapijos salė taitf 
reikalui buvo atsakyta. 

6. Brocktono tremtinių komi
tetas ir kultūriniai vienetai nėra 
jokioje bedieviškos organizaci
jos įtakoje ir direktyvose. Ko
mitetas ir jo vienetai veikia vi
siškai savarankiškai, pagal jiems 
suteiktas visuotino tremtinii| 
susirinkimo orientacines gaires* 
Į atskirų tremtinių dvasinius-
religinius įsitikinimus tremtinh| 
komitetas, nesikiša, nes: viena 
— neturi tam jokių įgaliojimij 
ir antra — tai yra kiekvieno 
žmogaus tikėjimo laisvės rei
kalas. 

Brocktono tremtinių komite
tas prašo ir laukia, kad Brock
tono visuomenininkai ir repor
teriai apie tremtinių veiklą bei 
jų pažiūras duotų spaudoje ob
jektyvias žinias, o ne klaidintų 
skaitytojų tendensingais, trenv# 
tinių vardą žeminančiais pleptftp 
lais — žiniomis. 

Brocktono Tremtiniu 
Komitetas 

JUMS BUS LENGVIAU 
Seno waterburiecio pareiškimas 

Didėjant atvykstančių trem- po, šv. Jurgio, šv. Stanislavo 
tinių skaičiui į JAV, vis daž- draugijose ir politiniame lietu-
niau tenka išgirsti iš naujaku- vių klube. Parašydavau ir į laik-
rių nusiskundimų, pradedant raščius trumpų žinelių iš mūsų 
naują gyvenimą. 

žinoma, kiekviena pradžia yra 
sunki. Juo labiau, kad svetimas 
kraštas, kalba, papročiai ir tt. 
Tačiau daugumai, vis dėlto, yra 
lengviau arba ne sunkiau, kaip 
kad buvo seniesiems mūsų emi
grantams. 

šie laikini sunkumai ir var
gai mažės, tik reikia kantriai 
ir ryžtingai žengti pirmyn ir 
nepamesti pasitikėjimo savimi. 
O tada ir Dievas padės. 

Pasiklausykime ką pasakoja 
vienafe senas emigrantas iš Wa-
terburio, Conn., Kazimieras če-
purna. 

— J Ameriką atvykau prieš 
43 mėtus. Nemokėjau nei skai
tyti, nei rašyti. Darbą gauti bu
vo nelengva, o uždarbiai maži. 
Be lietuvių kalbos, kitos nemo
kėjau. Dirbau po 10, o kartais 
ir daugiau, vai. į dieną, o va
karais ėjau mokintis. Be to, 
aktyviai dalyvavau teatro rate
lyje "Aidas", chore, šv, Juoza

is . * 

gyvenimo. 
Iš savo kuklaus uždarbio p#* 

siųsdavau tėvams į Lietuvą ir 
atsikviečiau tris giminaičius f 
Ameriką. 

Tėvynės ilgesys buvo toks di* 
delis, kad 19f4 metais grįžau 
į Lietuvą, kur maniau, nupir
kęs ūkelį, ir pasilikti. Bet pra
ėjo vos kelios laimingos dienos 
ir kilo Pirmas Pasaulinis Karaa. 
Turėjau viską palikti ir sku
biai bėgti. Vargais negalais, ap
linkiniais keliais, per švedją* 
pasiekiau Ameriką. Ir v§l teko 
pradėti viską iš naujo: sunkiai 
dirbti, vargti, taupyti, iki įsi
gijau šiokį tokį turtelį, Na, ir 
dabar, ačiū Dievui, galiu jau 
ir pasilsėti. Galėčiau ir labai no- * 
rėčiau Lietuvėlę aplankyti, bet.„ 
Dabar atvykstantiems į šį kram
tą tikrai nereiks taip ilgai varg
ti, kaip mums kad reikėjo dirbti, 
mokintis ir lietuvišką gyveni
mą kurti. 

Esate niokyti, daugelis turit* -
{Perkelta i 7-tą pusi.) ^ 

, •. « . i •• j 



D I R V A  

Kova už taiką 
TA&fl* 15 5-t© įfcafcf' 

misija turėtų vykdyti Vokietijos 
Rūro krašto anglies ir plieno 
paskirstymą. 

11. USA turėtų deklaruoti 
iš naujo savo ištikimybę ir lo
jalumą Jungtinėms Tautoms 
(UN) ir visokiais badais šią 
organizaciją remti. 

12. USA turėtų stengtis pa
gerinti UN'o veikimo atmosfe
rą. šiam tikslui USA turėtų ieš
koti tokių UN'o nutarimų, už 
kuriuos ji galėtų balsuoti drau
ge su Sovietų Rusija ir tuo 
pačiu nepažeistų savo ideologi
nių principų. 

13. USA turėtų daugiau kreip
ti dėmesio J tinkamesni parinki
mą UN'o delegacijų ir tarnau
toju sastato. 

14. USA turėtų paremti su
manymą perleisti UN'ui kaip 
patikėtinei valdyti buvusias Ita
lijos kolonijas ir kai kurias ki
tas ginčijamas teritorijas. 

15. USA turėtų pagreitinti 
"efektyvią tarptautinę ginklavi
mosi ir atominės energijos kont
rolę. šiam tikslui USA turi im
tis iniciatyvos generalinėje se
sijoje pasiūlyti naujiems žy
giams nusiginklavimui pasiekti; 
turi pripažinti esant neatjun
giamą ryšį tarp įprasto ginkla
vimosi ir atominių ginklų, su
tikti, kad abidvi šios ginklavi
mosi rūšys būtų paliestos tarp
tautinių sutarčių ir pasiūlyti su
sitarimą, pagal kuri dabartiniai 
atominių ginklų ištekliai būtų 
atiduoti po UN'o antspaudu. UN 
Atominės Energijos Komisija 
turėtų viena teisę dalinti ato
minės energijos žaliavas ir lei
dimus jas panaudoti. 

Valstybės Departamentas tes
kelbė, kad šie kveikerių pasiū
lymai yra studijuojami labai 
dėmesingai, bet tenka gerokai 
abejoti, ar jie ras ten platesnio 
pritarimo. Iš pasikalbėiimu su 
kai kuriais Valstybės Departam. 
pareigūnais (prof. Elliot, dr. 
Joyce ir kt.) gavau įspūdžio, 
kad Amerikos užsienio politi
kos vairuotojai yra {tikinti 
Kremliaus valdovų, jog nėra 
jokios prasmės daryti naujų 
nuolaidų. Dūmai, kuriuos rau
donieji Maskvos kaminai per 
penkis metus pumpavo { Wa
shington© rūmus, jau badgia 
išsisklaidyti ir ten sėdintieji 
veikėjai pradeda pamatyti tai, 
ko jie jokiu būdu negalėjo re
gėti pro propagandos, infiltra
cijos, papirkinėjimų ir kitokio 
košmaro debesis, šis reiškinys, 
kad Amerika neketina ilgiau 
būti bolševikiškos tironijos pa
taikūne, džiugina kiekvieną pa 
šaulyje taiką, laisvę ir teisybę 
mylintį žmogų. Geriau vfliau, 
nekaip niekad! 

E. Roosevelt mūsų tarpe 
Liepos 17 d. mūsų seminaras 

posėdžiavo drauge su kita tokia 
pat grupe, kuri veikė Benning
ton Colege vadovaujama prof. 
Reid. Tos dienos kalbėtoja buvo 
Eleonora Roosevelt. Jos paskai
tų tema — "žmogaus teisių 
apsauga Jungtinių Tautų žmo
gaus teisių deklaracijoje". Mat, 
kaip žinoma, E. Roosewelt yra 
ne tik USA atstovė Jungtinėse 
Tautose, bet drauge ir viena 
iš svarbiausių Autorių, kurie 
paruošė žmogaus teisių dekla
raciją. Toji deklaracija garan
tuoja visame pasaulyje kiekvie
nam žmogui pagrindines lais
ves. Tai labai prakilnus, gra
žus humanizmo dokumentas, 
tik labai gaila, kad jis kol kas' 
yra tik ant popierio surašyti 
žodžiai, o gyvenime mažai vyk
domas. Sovietų Rusija visai jo 
neprisiėmė nė ant popierio. 

Po šios garsiosios veikėjos 
paskaitų buvo klausimai ir dis
kusijos. Ta proga aš ją pa
klausiau, ką ketina daryti jos 
vadovaujama žmogaus Teisių 
Komisija, kad apsaugojus nors 
pagrindines žmogaus teises (tei
sę gyventi) Lietuvių, Latvių ir 
Estų tautų, kurios dabar yra 

Sovietų Rusijos okupacijoje ir 
kurios šiuo metu yra procese 
visiško išnaikinamo, deportuo
jant masiniu būdu žmones į Si
biro koncentracijos stovyklas 
lėtai bado mirčiai arba juos lik
viduojant be jokio teismo, šis 
paklausimas lyg šalto vandens 
klįustelėjimas paveikė visą au
ditoriją, nes jis visus prižadino 
iš malonių teoretinių diskusijų 
ape smulkučius reikalėlius ir 
prieš akis pastatė baisiąją tik
rovę. Keliolika sekundžių po 
paklausimo buvo mirties tyla. 
Visi akis nukreipė nuo manęs j 
autoritetingąją prelegentę. Ji, 
kiek lukterėjusi, rimtai susi
mąsčiusi, pradėjo regzti atsa
kymą, kurio pagrindine mintis 
buvo ši: Jungtinės taupos dar 
neturi karinės jėgos, kurios pa
galba būtų galima įgyvendinti 
žmogaus Teisių deklaracijos 
nuostatus. Dar blogiau, kad So
vietų Rusija ligi šiol visai nera
tifikavo šios deklaracijos ir tuo 
būdu visai savęs neįpareigojo 
gerbti žmogaus teisių. Tačiau 
ji dar turinti vilties, kad, gal 
būt, ir Sovietų Rusija ją prisi
ims ... Aš padėkojau už išsamų 
atsakymą, o per klausytojų vei
dus prabėgo ironinga šypsena... 

Pasaulio reikalų insti
tute 

Tik už 7 mylių nuo mūsų se
minaro vietovės, vasaros metu 
posėdžiauja vadinamasis World 
Affairs Institute. Jam vadovau
ja pagarsėjęs Harvardo univers. 
politinių mokslų profesorius W. 
Y. Elliott. Jų darbų laukas pa
našus į kveikerių seminarų vei
kimo apimtį. Dėl to mes palai
kėme su jais artimus ryšius. Ta
čiau, jeigu visoje kveikerių veik
loje viešpatauja nusistatymas 
siekti taikos bile kokia kaina, 
tai anoje įstaigoje daugiau žiū
rima tikrovės ir USA interesų. 
Instituto direktorius yra ne tik 

; pirmaeilis mokslininkas, bet 
drauge ir Senato užsienio reika
lų komisijos bendradarbis. Jis 

lyra ne tik gilus teoretikas, bet 
| drauge ir plačiai prityręs prak
tikas. Dėl to visai suprantama, 
kad jo pažiūros į Amerikos ir 
Sov. Rusijos santykius yra vis
pusiškai sveikos, nes pagrįstos 
išmanymu ir paremtos patyrimu. 
| Vieną dieną mes buvome pa
kviesti dalyvauti paskaitose, ku-
jrias minėtame institute skaitė 
,pats jo direktorius prof. Elliott 
ir Valstybės Departamento ats
tovas dr. Joyce apie Amerikos 
— Sov. Rusijos santykių raidą 
ir USA užsienio politikos gaires 
Abudu prelegentai pripažino 
kad Valstybės Departamentas 
neturėjo aiškios veikimo linijos 
Teherano, Jaltos ir Potsdamo 
konferencijų metu, kad buvo 
tada pasitikėta bolševikų gera 
valia ir dėl to teko skaudžiai 
nusivilti. Esą, ateityje Amerika 
tokių klaidų daugiau nedary
sianti, nes žinanti, su kuo tu
rinti reikalą. 

Tai nepatiko kveikerių atsto
vui, kuris šoko kritikuoti keti
namą griežtesnę amerikiečių 
laikyseną ir siūlė eiti nuolaidų 
keliu. Pasak jo, dėl dabartinės 
padėties susidarymo daugiau 
esą kalti amerikiečiai, negu ru
sai. Aš neiškenčiau ir mums vi
siems dar neužmirštais faktais 
priminiau, kad tik amerikiečių 
nuolaidos ir pataikavimai pri
vedė prie šiandieninės situaci
jos, kurioje Amerika jaučiasi 
laimėjusi karą, bet pralaimėju
si taiką. Tolimesnės nuolaidos 
bolševikams reikštų, ne ką kitą, 
kaip tik žadinimą Kremliaus 
tironų apetito, kuriam nėra ri
bų, o Amerikos nusiginklavimas 
iššauktų pasaulyje tikrą katas
trofą, nes duotų progos raudo
najai tironijai nekliudomai žy
giuoti pirmyn. Ta proga paklau
siau Valstybės Departamento 
atstovą, ar Amerika neketina 
imtis iniciatyvos ginti naikina
mas Pabaltijo tautas. Aš išreii-

Ne tik nauję, bet ii 
SENĄ ADRESĄ 

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

stengkitės pranešti bent 
DVI SAVAITES Iš ANKSTO! 

kau pageidavimą, kad USA de
legacija Jungtinėse Tautose iš
keltų viešumon tragiškiausi Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos gy
ventojų likimą ir ieškotų prie
monių įgyvendinti Atlanto čar-
terį, kuris galioja ir mažoms, 
taikingoms tautoms. Dr. Joyce 
atsakė, kad sekančiame Jungti
nių Tautų (UN) generaliniame 
susirinkime bus iškeltas į die
notvarkę Pabaltijo valstybių 
klausimas. Tačiau daugiau šiuo 
reikalu jis nieko nepasakė. Kel
damas šį reikalą aš priminiau, 
kad Lietuvos partizanai jau pen
ki metai didvyriškai kovoja su 
šimtais kartų galingesniu oku
pantu, kad vienintelė mūsų tau
tos atstovybė — Vyriausias Lie
tuvai Išlaisvinti Komitetas ir 
mūsų valstybės ministeris Wa-
shingtone P. žadeikis, kuris 
Amerikos vyriausybės yra lai
komas vieninteliu čia teisėtu 
Lietuvos atstovu, keliais atve
jais kreipėsi į Jungtinių Tautų 
generalinį sekretorių prašyda
mi sustabdyti mūsų tautos nai
kinimą ir atstatyti mūsų krašto 
nepriklausomybę, bet ligi šiol 
šie žygiai liko be pasekmių. 
Amerikai, kaip didžiajai tautų 
laisvės ir žmogaus teisių gynė
ja, laikas tarti savo žodį ir ak
tyviu būdu pareikšti savo valią. 

Pasibaigus posėdžiui, prie ma
nęs priėjo prof. Elliott ir, spaus-
drmas ranką, man dėkojo, nes, 
esa, aš jį įspūdingai parėmęs 
diskusijų metu. 

Jungtinių tautų būstinėj 
— Lake Success 

Rugpiūčio 12 d. mūsų semi
naras darė ekskursiją į Lake 
Success, kur yra laikinoji Jung
tinių Tautų (UN) būstinė. Lake 
Success yra vietovė prie šiau
rės-rytų Brooklyno, taigi New 
Yorko apylinkėse. Ten posė
džiauja Saugumo Taryba ir Eko
nominė - Socialinė Komisija, o 
visuotinas susirinkimas (gene
ralinė asamblėja) vyksta šios 
vietos kaiminystėj — Flushing 
Medow. Drauge su mumis tą 
dieną lankėsi dar keli šimtai 
ekskursantų iš įvairių univer
sitetų ir šiaip jau pavienių as
menų. Tuo metu posėdžių nebu
vo ir mes galėjome apžiūrėti 
patalpas bei jose turėti savo 
posėdžius su paskaitomis. Sve
čius pasveikino ir supažindino 
su UN darbais šios įstaigos in
formacijų direktorius dr. W. 
Agar. Po jo kalbėjo socialinių 
reikalų departamento direkto
rius M. Hessel. Po jų kalbų 
sekė paklausimai. Naudodama
sis proga, ir čia iškėliau mūsų 
tautos tragediją. Priminęs, kad 
Sovietų Rusija šiandien yra vie
nintelė pasaulyje valstybė, kuri 
laiko koncentracijos stovyklas, 
į kurias ligi šiol ištremta jau 
apie pusantro milijono lietuvių, 
latvių ir estų, paklausiau, ką 
Jungtinių Tautų Socialinė Ko
misija ketina daryti, kad su
stabdyti šį masinį pavergtų tau
tų naikinimą ir palengvintų iš
tremtųjų baisią padėtį. 

M. Hassel atsakymas pabrėžė 
faktą, kad Sovietų Rusijoje tik
rai veikia koncentracijos lage
riai, nes šiomis dienomis jų pa
čių (bolševikų) atstovas socia
linėj komosijoj prie to prisipa
žino. Tačiau Sovietų Rusijos 
vyriausybė nesutinka, kad tarp
tautinė komisija galėtų tas sto
vyklas aplankyti ir ištirti padėtį. 
Taigi šiuo laiku neįmanoma jo
kia reali pagalba, bet komisija 
šio reikalo neišleis iš dėmesio 
ir darys visa, kas tik galima, 
kad palengvinti tų nelaimingų
jų likimą. 

(Pabaigt) 

Didžiausias nuodų san
dėlis Europoje 

Vienoje iš gražiausių Vokie
tijos apylinkių, arti Chiemsee, 
vidury miško, randasi vieta, ku
rią žmonės vadina St. George-
no pragaru. Ryškūs užrašai liu
dija, kad Čia gresia pavojus gy
vybei. šioje vietoje savo laiku 
buvo įrengtas didžiausias che
minių karo medžiagų sandėlis, 
kokio Europa pirma nepažino. 
Amerikiečiai, užėmę šią sritį, 
čia rado milžnškus kiekius įvai
rių nuodų. Netruko net ir bai
siojo tabūno — nuodingų dujų, 
kurios veikia į nervus ir padaro 
užnuodytą žmogų nepagydomu 
dvasios ligoniu. 

Tuojau po Vokietijos kapitu
liacijos prasidėjo šių nuodų nai
kinimas, kas tęsiasi dar ir šian
dien — jau ketvirti metai. Į 
šiaurę nuriedėjo jau virš 1,000 
vagonų su nuodais, kurie pa
skandinti šiaurės jūroje, sude
ginti, arba cheminiu būdu per
dirbti į naudingus produktus. 
Dabar vyksta ypatingai pavo
jingas darbas, likviduojant ne
suskaitomas dėžes su baisiais 
odos ir plaučių nuodais, kurie 
paslėpti nepilnai išdegusių arba 
išsprogdintų bunkerių griuvė
siuose. 

Prie šio darbo dirbantieji 
žmonės kiekvienu momentu ri
zikuoja savo sveikata ir gyvy
be. Jų darbo laikas — du kartu 
į dieną po dvi valandas. Juos ap
saugo guminiai batai, rūbai, 
pirštinės, dujokaukės. Vasaros 
kaitroje jie labai prakaituoja 
Po kiekvieno darbo posmo jų 
rūbai ir darbo įrankiai iš pa
grindų dezinfikuojami, o jie pa
tys maudosi,' plaunasi. Darbo 
dienai pasibaigus, tas pakarto
jama dar nuodugniau. Bet ir 
dvi valandas dirbti dujokaukėse 
beveik neįmanoma. Karts nuo 
karto jie išeina gryno oro pa 
kvėpuoti. Tokiais atvejais reikia 
stebėti oro kryptį, kurią nurodo 
vėliavėlės. Nuodus panaikinus, 
visa aplinkuma rūpestingai de 
zinfikuojama, dar sykį perkon-
troliuojama, ir tik tuomet pra
dedamas darbas. LLV/SB 

BRISIAUS GALAS 
. ( Atkelta iš 4-to pusi. ) 

da, jau senas būdamas, juokų piemenims 
pridarydavo! Užmes jie, būdavo, ant Bri-
siaus galvos čerkasėlį ir turi, o vienam pa
sislėpti liepia; paskui paleidžia Brisiu ieš
kotų. Ir visados surasdavo, nors tasai už 
pusvarsčio, aukščiausioj egles viršūnėj 
būtų pasislėpęs. Susekdavo jo pėdsakas, 
apuostydavo medį, pakėlęs aukštyn snukį, 
imdavo loti. Neidavo, kolei tasai nulips. 
Pamatęs nulipantį, nesitverdavo iš džiaugs
mo, šokinėdavo inkšdamas aplinkui ir, su
grįžęs į piemenis, iškišęs liežuvį, žiūrėdavo 
tai į juos, tai į krepšelius: žinojo, kad iš 
tenai būtinai gaus mėsos kruopelę ar duo
nos plutelę. 

Tačiau ir piemenys jį užmiršo... 
Guli senas Brisius ąnt spalių ir sap

nuoja. Mato jisai per miegą antis, kurias 
jo šeimininkas šaudo, o jisai iš vandens 
neša. Ir tiek tų ančių daug, tokios jos 
riebios! Pramerkia Brisius akis ir saldžiai 
žiovauja, jas atsimindamas. Bet kaip gi 
jisai stebisi, iš tiesų priešais save šeimi
ninką su šaudykle už pečių pamatęs. Sa
vo akim nenori tikėti: tu? būt, ir jį sap
nuoja ... 

Bet aiškiai girdi, kaip tasai šaukia: — 
sa, Brisiau, sa! 

Tai, tur būt, iš jo seno juokias? Kam? 
Sa, Brisiau, sa! — vadina šeiminin

kas. 
Brisius šiepia snukį, tartum norėda

mas šyptelėti, bet tik kažin kaip gailiai 
inkščia... 

— Sa, Brisiau, sa! 
Jisai nenorom atsikelia nuo spalių ir 

seka paskui, ne taip, kaip pirma — jau
nas ir linksmas, bet paspaudęs uodegą ir 
nuliūdęs, kai koksai kaltininkas. 

Šeimininkas eina už klojimo laukan ir 
atsigręždamas vis šaukia: —* sa, Brisiau, 
sa!. . .  

Pamiškėj sustoja. Brisius inkščia bai
liai ir žiūri į žmogų, tartum klausdamas, 

Didysis Penktadienis — 
sekmadienį 

čekų komunistai visuomet 
tvirtina, kad jie žmonių nuo 
religijos atpratinti nenori. Esą, 
tikri komunistai nusistatę tik
tai "prieš katalikų bažnyčios 
išdavimą, kuris tarnauja ame
rikiečių ir britų kapitalistų in
teresams". 

Kaip iliustracija šiam tvirti
nimui gali patarnauti naujas 
čekų valdžios parėdymas, kad, 
"ekonominiais sumetimais", už
drausta švęsti daugelis kata
likų bažnytinių švenčių. Tais 
pačiais sumetimais ir Didysis 
Penktadienis nukeliamas... į 
sekantį sekmadienį. Toliau sa
vo parėdyme komunistai nuro
do, kad jie ir toliau "prižiūrės" 
šį reikalą ir, jei bus reikalinga, 
šventes uždraus arba iškels. 

Prahoje komunistai pradėję 
leisti naują "katalikišką" laik
raštį, kurio pirmame numeryje 
smarkiai puolamas Popiežius, 
kuris savo ekstfomunikacijos 
dekretą išleidęs, neva, USA už
sieniu reikalų ministerijos įta
koje. . 

Prasidedant naujiems mokslo 
matams, visose čekų mokyklo
se, pradedant vaikų darželiais 
ir baigiant universitetais, įvesti 
nauji vadovėliai, kad padėti jau
nimui kurti "naują, laimingą 
socialistinę ateitį". Visose kla
sėse ant sienų kaba Stalino ir 
Gotvaldo paveikslai. Pradedant 
kiekvieną darbo dieną vaikai tu
ri giedoti sovietų sąjungos him
ną. LLV/SB 

kam Čionai jį atvedė. Mato, fcaip tasai nu
siima nuo pečių šaudyklę, atsitolina nuo 
jo kelis žingsnius ir pradeda jan taikinti... 

Negali būti? Brisius netiki. Tai tik 
pasijuokt iš jo nori. Bet kam taip bai
siai iš seno juoktis? Kam? Juk jisai 
nekaltas... Brisius nori pasigerinti, su
vizginti uodegą, bet iš bailės tupiasi ant 
paskutinių kojų, ir per jo snukį rieda gai
lios,  karčios ašaros...  

Staiga ugnis ir baisus trenksmas, — ifr 
jisai griūva, sopulio pervertas. Pramerkęs 
akis, tik spėja pamatyti, kaip nuo jo te
kinom bėga žmogus, turėdamas rankoj 
šaudyklę...  v  

Gal ir suprato Brisius, kodėl tasai 
žmogus jį užmušė; tik nebegalėjo supras
ti, kodėl tekinom nuo jo pabėgo: juk ji
sai, mirdamas, tik kojas norėjo jam pas
kutinį kartą palaižyti. 
1906 m. rugpiūčio 25 d. 

KUR GAUTI 

IilETUVISKTJ 
KNYGŲ? 

Visame pasaulyje išleidžiamu Hetuviškų 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. 

•PAKELIUI Į MIRTI — 
G. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo- ,• 
kiečių kalėjimuose. 231 • 
pusi. Kaina $1.00 

m 

W f w 
I i ill 

Aplankyk draugus kelionės metu 

fiek la+UfO. duiance 

Bendravimas per Long Distance gali būti lygiai malonus, 
kaip ir apsilankymas tiesiai kaimynystėj. Kam atsisa
kyti nuo kontakto su mielais draugais ar giminėmis, kada 
tai yra taip lengva ir taip smagu aplankyti juos tele
fonu. Ir tai taip mažai kaštuoja! Tik pasižiūrėkit į 

% . savo telefonų knygos veršelio vidujinį puslapį, kur yra 
surašytos tipiškos tolimų pasikalbėjimų kainos. 

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY 
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KĄ GIRDĖSIME 
Lietuviškas radijo pusvalan

dis jau atšventė savo dviejų 
^mėnesių "gimtadienį". Ta proga 

valandėlės tvarkytojai nuspren
dė, kad radijo valandėlės kūdi
kystės amžius jau praėjo, va
landėlė pasijuto nugalėjusi pir
muosius sunkumus ir pasiryžo 
tobulėti, tapti įdomesne, įvai
resne, o kada nors gal ir daž
n e s n e  . . . *  

Praėjusį penktadienį su di
deliu pasisekimu koncertavo Al-

Vifonso Mikulskio vedamas vyrų 
Oktetas, šios dienos programoje 
— duetų. vakaras. O kas svar
biausia — duetus palydės pia
nino okomponiamentas. Tai, ži
noma, svarbu yra mums, nes 
Jūs, gerbiamieji, nežirtote, ko
kius kryžiaus kelius teko perei, 
li, kol gavome teisę savo progra
mose nadoutis radijofono pia
ninu. čia teko visai apčiuopia
mai pajusti, ką reiškia unijos. 

Matote, kaip ir visi gudrūs 
žmonės, ir Amerikos muzikan
tai turi savo uniją. Taigi mes 
ir kreipėmės į ją, kad gavus 
leidimą mūsu pianistui skam
binti per radiją. 

"Okey, — atsakė unija, •— ar 
jūsų tas muzikantas mūsų uni
jos narys?" 

"Ne", — atsakėme nusikaltu
sių vaikų balsais. 

"Jei ne, — diktavo ponia uni
ja, — tai 18 dolerių ir 50 centų 
turite sumokėti mums, unijai, 
visų muzikantų motinai". 

"Kad mums tik vienai dai
nelei ..dar bandėme gin-

^ čytiff.  
** "Kad ir vieną klavišą paspaus

ti — kaina ta pati!" 
čia vienam iš mūsų kilo iš

ganinga mintis — kanklės! 
"O kaip tos kanklės vadinasi 

amerikoniškai, gal citra?" — 
teiravosi unija. 

"Ne, ne citra". 
"Hm, tai gal mandalina?" 
"Ne, ir rie mandalina". 
"Tai parodykite mums tas 

kankles", — įsakė unija. 
Vežame vėl kankles į minkštą 

audeklą suvynioję. 
"Tokio instrumento nežinome 

ir kanklininkų į uniją nepriima
me", — skambėjo unijos spren
dimas, o išvadoje — kankles 
galima naudoti ir unijai mokėti 
nereikia. 

Bet vien kanklėmis muzikos 
išalkusių Clevelando lietuvių ne
pasotinsi. Ir prasidėjo laiškai 
bei skambinimai — "Plokšte
lės ir plokštelės, kodėl niekas 
nedainuoja?" "Kvartetas dai

nuoja neblogai, bet be pianino 

4PYLINKESE 
PER RADIJĄ ? 

skysta" Vienu žodžiu — reikia 
pianisto. O dabar ir su unija 
tvarkoj ir pianistas yra. ' 

Lapkričio 25 d. — Lietuvos 
kariuomenės šventės proga -
numatyta iškilmingesnė progra
ma. čia, greičiausiai, bus progos 
išgirsti, kaip Kauno Karo Mu
ziejaus sodelyje nepriklausomy 
bės laikais buvo pagerbiamas 
Lietuvos kareivis. 

Gruodžio pradžioje vienoje 
programoje girdėsime melode 
klamacijų, t.y. eilėraščių paly
dint muzikai. 

Gruodžio 18 dieną rengiamas 
didžiulis koncertas pačiame Cle
velando centre — Little Theatre 
(mažajame teatre), čia gali kil 
ti klausimas, kodėl ne Lietuvių 
Salėje? Atsakymas labai papras
tas: Lietuvių Salė užimta jau 
ilgam laikui, o, be to, ji ir per 
maža. šiame koncerte maloniai 
sutiko dalyvauti koloratūrinis 
sopranas Juzė Krištolaitytė, pia
nistė Birutė Smetonienė ir jau
nas, bet jau spėjęs pagarsėti, 
tenoras Stasys Baranauskas. 
Jeigu pavyks susitarti, bent da
lis tų pačių menininkų daly
vaus ir gruodžio 16 d. radijo 
valandėlėje. 

Kalėdų pirmą dieną, šiai di
džiausiai visos žmonijos šventei 
iškilmingiau paminėti, rengia
ma speciali vienos valandos pro
grama. Kalėdinių giesmių ir mu
zikos tai programai paruoš 
kompozitorius Alfonsas Mikuls
kis. 

Tai maždaug tokios lietuviš
kos radijo valandėlės artimiau
sios gairės, čia dar galima būtų 
pridurti, kad daromi , žygiai 
gauti iš Londono daugiau lie
tuvišku plokštelių; kad tariama
si su Pakšto orkestru Daytone 
parsikviesti jį radijo valandėlės 
vakarui, kuris įvyktų kada nors 
kitų metų pradžioje; kad radi
jo valandėlės muzikalinės da
lies redaktorius Alf. Mikulskis 
rašo lietuviškos muzikos kom
pozicijų Hammondo vargonams. 
Bet apie tuos dalykus kitą 
kartą. \ * 

Ir taip, jeigu visi lietuviai 
rems savo radijo programą, 
mes valandėlę tobulinsime visų 
mūsų džiaugsmui. O pats pa
grindinis rėmimas — eiti pirkti 
pas tuos, kurie per mus skel
biasi. 

žinoma, neužmirškite atsilan
kyti ir gruodžio 18 dienos kon
certe, apie kurį jums visiems 
dar prikalbėsime pilnas ausis. 

/ 
J. P. Nasvylis 

FILMOS ŠEIMOMS 

Norwood Branch Laibrary" 
ateinantį antradienį, lapkričio 
15 d., vėl rodys nemokamai fil7 

mas šeimoms, šį kartą progra
moje numatoma filmą apie 
NAUJAKURIUS (New Ameri
cans), apie jų pabėgimą iš Eu
ropos ir kūrimąsi naujoj vietoj. 
Be to bus rodomi vaizdai ~iš 
Amerikos sostinės (District of 
Columbia), iš Clevelando, o prie
dui jau pereitą antradienį ro
dytos "Piano Reflections — Po
lonaise" ir "Old Mother Hob-
bard". ši pastaroji filmą spe
cialiai vaikams. Suaugusieji ga
li atsivesti ir vaikus. Pradžia 
7:30 v.v., mokėt nieko nereikia. 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečiu 

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

B A Z A R A S  
DIDŽIAUSIAS IR GERIAUSIAS 

Viena ištisa salė socialiniam pobūviui 
- ; Su gražiomis dovanomis 

Penktadienį, šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį 
v a k a r a i s  

Lapkričio 11, 12, 13 ir 14 dieną. 

Penktadienį žuvies vakarienė — 6:00 v. vak. — 60c. 
( ŠV. MYKOLO BAŽNYČIA 

3150 Scranton Rd. arti Clark Ave. 

LOS ANGELES/Cal. 
BUS 

V. KUDIRKOS MINĖJIMAS 

Lapkričio 19 dieną 7:30 vai. 
vak. Patriotic Auditorijoj,' 1816 
S©. Figueroa Ave. įvyks dr. 
Vinco Kudirkos mirties 50 metų 
sukaktuvių minėjimas. Jį rengia 
TMD 8 kp. Programoje dalyvaus 
gen. Stasys Raštikis, filologas 
Barauskas, kaip prelegentai ir 
Helen Bartush - Swaggart — 
buvusi operos dainininkė, Al. 
Kučiūnas — nesenai atvykęs 
iš Europos muzikas, Adėlė Nau
sėdienė, Pamataitė (naujaku
rė) ir kiti. 

Į minėjimo programą buvo 
kviestas ir šv. Kazimiero cho
ras, kuris atsisakė, nes, sako, 
klebonas neleidęs. Minėjimo ren
gėjai truputį nuliūdo, bet nenu
siminė. 

Iki šių metų pradžios parapi
jos choras buvo tik šventų gies
mių giedorių grupė. Iš tremties 
atvykęs muzikas-vargonininkas 
Ąžuolaitis per trumpą laiką pui
kiai išlavino chorą, kuris jau 
surengė gana gerą koncertą. 
Choro, mokytojas Ąžuolaitis vi
siems sake: "Mes giedosime 
bažnyčioje, o dainuosime visur 
ir visiems lietuviams." šian
dien... klebonas jau turi kitą 
vargonininką, o senasis pas na
mų statytoją kasa žemes. Kasa 
ir, jau patinusius pirštus lanks
tydamas, sako: "Nesijuokit ir 
nenusiminkit — mano pirštus 
vėl matysite prie pianino." 

KULTURINIO VEIKIMO 
DRAUGIJA 

Spalio 24 d. tapo padėtas, taip 
sakant, kertinis akmuo įsteigti 
meno ir mokslo draugijai, ši 
draugija susidės iš trijų dalių: 
dainos, dramos ir pedagoginės. 
I visus tris skyrius įeina iš 
Europos atvykę ir vietiniai ta
lentai. Kvečiami mėgėjai ir rė
mėjai į tą naują kultūrinį są
jūdį. ši draugija nepriklausys 
įokiai srovei. 

P. Pakrantis 
Red. nastaba: Ar nebūtų tiks

linga, kad ši draugija taptų 
Kultūros Fondo skyriumi? 

M I R I M A I  
IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

feinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

Jau mirė 20,700 lietuvių ateivių 
Nuo 1937 met y vasario mėn. 

iki šios dienos DIRVOJE sužy
mėta jau 20,700 per tą laiką 
mirusię lietuvių ateivių. 

PETROKAS Antanas, pusam
žis, mirė rugpiūčio 5 d., Chi
cago, 111. (Tauragės ap. Kal
tinėnų par., Kanapintiškių k.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

STANKEVIČIUS Jonas, pusam
žis, mirė rugpiūčio 7 d., Chi
cago, 111. (Marijampolės ap., 
Krosnos par., Romanavo k*) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

GUŽAUSKAS Jonas, seno am
žiaus, mirė rugpiūčio 7 d.", 
Chicago, 111. (Tauragės ap., 
Kaltinėnų par., Pimpių km.) 
Amerikoj išgyveno 56 metus. 

BALČIŪNAS Valteris, pusam
žis, mirė rugpiūčio 7 d.', Chi
cago, 111. (Šiaulių ap., Baiso
galos par., Palonių km.) 

PAKOLKA Baleslovas, pusam
žis, mirė rugpiūčio 6 d., Chi
cago, 111. Amerikoj išgyveno 
37 metus. 

TAMOŠAUSKAS 'Julijonas, se
no amžiaus, mirė rugpiūčio 
3 d., Chicago," 111. (Šiaulių ap., 
Užvenčio par.) Amerikoj iš
gyveno 42 metus. 

DAPKIENĖ Ieva (Armilaitė), 
pusamžė, mirė rugpiūčio 7 d., 
Chicago, 111. (Šaukėnų par.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

GARBENIS Dominykas, pusam
žis, mirė rugpiūčio 8 d., Chi
cago, 111. (Telšių ap., Ylakių, 
par., Spirinų km.) Amerikoj 
išgyveno 36 metus. 

RUČINSKIENĖ Magdalena O., 
pusamžė, mirė rugpiūčio 6 d., 
Chicago, 111. (Tauragės ap., 
švekšnos par.) Amerikoj 
gyveno 40 metų. 

LELIS Antanas, 69 metų, mirė 
rugpiūčio men., Brooklyn, N. 
Y. 

KUODIS Petras, 63 metų, mirė 
rugpiūčio mėn., Philadelphia, 
Pa. 

BUBLIENĖ Ona mirė rugpiū
čio 1 d., Hammond, Ind. 

PRUšINSKAS Valteris, pusam
žis, mirė liepos 31 d., Luther, 
Mich. (Utenos ap., Aluntos 
valsč.) 

MATULEVIČIUS Steponas, 45 
metų, mirė liepos men., Mont
real, Kanada. 

UšINSKAS Mykolas, 65 metų, 
mirė rugpiūčio 9 d.,. Chicago, 
111. (Kėdainių ap., Ariogalos 
par.) Amerikoj išgyveno 44 
metus. 

SKREIBIS Simanas, pusamžis, 
mirė rugpiūčio 15 d., Chicago, 
111. (Panevėžio ap., Miežiškių 
par., Gitėnų km.) 

ŠIMKUS Antanas, 44 metų, mi
rė rugpiūčio 12 d., Chicago, 

| 111., kur buvo ir gimęs. 

PRASUKIENĖ Marijona (Gim-
butaitė), seno amžiaus, mirė 
rugpiūčio 14 d., Chicago, 111. 

v (Kulių par., Kumžaičių km.) 
Amerikoj išgyveno 41 m. 

©OVEIKA Vincentas, pusamžis, 
mirė rugpiūčio 15 d., Aurora, 
111. (Šiaulių ap., Papilės par., 
Usenių kaimo)*, 

LATVĖNAS Petras, 68 metų, 
mirė rugpiūčio 15 d., Chicago, 
111. (Panevėžio ap., Kuprelišr 

kių pa., Žadeikių km.) Ame
rikoj išgyveno 42 metus. 

BUIVIS Valteris, seno amžiaus, 
mirė rugpiūčio 11 d., Chicago, 
111. (Kėdainių ap., Pašušvės 
par., Mikailiškių km.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

SATASITIS Jonas,' pusamžis, 
mirė rugpiūčio 13 d., Chicago, 

-111. (Tauragės ap., Kvėdarnos 
par., šiauliakės km.) Ameri
koj išgyveno 43 metus. 

JONELIUNAS Juozapas, pus
amžis, mirė Aigpiūčio 13 d., 
Chicago, 111.. (Panevėžio ap., 
Pušaloto par., šedekonių k.) 

MISEVIČIUS Vincas, 39 metų, 
mirė rugpiūčio 13 d., Chica
go, 111. Gimęs Mecca, Indiana. 

GAIDELIS Karolis, 55 metų, 
mirė rugpiūčio 14 d., Chicago, 
111. 

MISIENĖ Emilija, mirė rugpiū
čio 11 d., Maspeth, N. Y. (Uk
mergės ap., Kovarsko valsč., 
Vaišviliškių km.) 

ZURNIS Leonardas, 24 metų, 
mirė liepos 21 d., San Miguėį 
Mexico. 

JANKAUSKAS Antanas mirė 
liepos 25 d., Sugar Notch, Pa. 

ŽIRGULIENĖ Francis, 51 metų, 
mirė liepos 31 d., Rochester, 
N.Y. Gimus Cordalė, £& 

MARTINONIS Stanislovas, G# 
metų, mirą liepos 3\ d„ Pitti» 
burgh, Pa. 

ŠOLOMSKAS JtHfis mm rug
piūčio 10 d., Philadalphia, Pa. 

. (Užuguosčio .Aukš^todya-, 
rio valsč.) .. . 

VINTIS Jonas, 50 metų, mire 
rugpiūčio 11 d., Brooklyn,/; 
N. Y. 

KAMARUNIENĖ Margaret, mi
rė liepos 22 d., Hanover Town
ship, Pa. 

PETRAUSKAS Jonas mirė lie
pos 17 d., Warior Run, Pa. 

GAUCIUNAS Margaret miff 
liepos 27 d., Sebastopol, Pa. 

BRAZAUSKIENĖ Marijona mi
rė liepos 30 d., E^wardsville, 
Pa. 

MOLIUšIENfi Ona, mirė liejos 
29 d., Kingston, Pa. 

AŽUKAS Vincas (kunigas), 56 
metų, mirė liepos 29 d., Wil
kes Barre, Pa. . .... 'r 

MAKARE VIčlUS Vladas f mįįSO 
liepos .26 d., Pittsburgh, Pa*' 

RUZGIS Jurgis, 60 metų, mire 
liepos 9 d., Wilkes Barre, Pa. 
šakių ap., Juodraičių km.) 

LANAUSKAS Jurgis, 75 metų, 
mirė liepos 4 d., MtL Garmel, 
Pa. 

NAVENIS Kazimieras, 59 metų, 
mirė liepos 1 d., Hartford, , 
Conn. (Panevėžio ap.) 

POŠKA Kasparas, seno am
žiaus, mirė rugpiūčio 24 d., 
Chicago, 111. (Tauragės ap, 
Getkančių km.) Amerikoj iš
gyveno 50 metų. 

SIPAVIČIENĖ Elzbieta (Sti
rnaitė, pusamžė, mirė rupgifi-
čio 22 d., Chicago, 111. (Pane
vėžio ap., Pakalnių km.) 
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DIRVA — vienatinis Lietu
vių laikraštis Ohio valstijoj# 
Kaina metams tik $3.00. 

LIETUVIŲ SALĖ 
išnuomojama 

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

'KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuve 
1463 Addison Rd. 

(Wade Park kampas) 
N 

Savininkas 
Kazys Ivanauskas, 

lietuvis — naujakuris 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle- Stamps 

Ja 
iA 
ri it  

THE MAY CO's 
B A S E M E N T E  

Išpardavimas! Regul iarios 2.79 vertes! 

PALYGINĘ TAŠKAS TAŠKAN matysit KODĖL 

MONCRIEF ŠILDYMĄ pasirenka 
Clevelando namų statytojai GAS—-ML—COAL 

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

JP J IiERSIS 
60942 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohfo 

OFISO TELEF.: MAin 1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 
Norėdami pigiai pirkti namps 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 asmeniškai. 

WaterJburiecio žodis 
.(Atkelta iš 5-to pusi.) 

geras- profesijas, mokate kelias 
svetimas kalbas, daug matėte, 
tai ir čia jums bus lengviau įsi" 
kurti,^ 

K. Čepurna gimęs 1887 'm. 
rugpiūčio 15 d. šeškų km., Pi
na vos valsč., vedęs Teresę Kas-
nauskaitę, turi du sūnų — Joną 
ir Albiną, abu baigę gimnazijas, 
karo dalyviai, patriotai, geri ka
talikai, jautrios širdies -žmonas 
ir dosnūs lietuvių reikalams 

^ukotojai. Prenumeruoja 5 lie
tuviškus laikraščius ir turi daug 
f c n y g ų .  ^  v  n  

K. čepurna yrft lšrašęs $ as
menims darbo ir buto garanti
jas ir v padeda kuo tik galėda
mas. 
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JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

"Mohawk" Paklodes 

Užsak. paštu ar telefonu 
*Mkit CHerry 3000 

Dydžiai 81 x 99", 72 x  99" 

ir 63 x 99" 

Reg. 2.98, dydžiai 81x108" ir 72x108'* -<.-,-3.59 
Reg. 3.19, dydžiai 90x108" -— 2.89 
Reg. 89c užvalkalai, 45x36" ir 42x36" : 50c 
Garsios "Mohawk" paklodės yra tvirtos ir ilgai laiko — 
pagamintos iš rinktines Amerikos medvihiės. Jos yra 
skalbtos ir išbaltintos kaip sniegas. 

Pilno ar dvig. dydžio kimšti matr. užtiesalai ». 
Pagaminti iš geriausios medvilnės, aptraukti baltintu 
muslinu, standžiai susiūti. Juostinis sujungimas iš < 
keturių Sonų. 

Basmėnt Linfens Department 

1-
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NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

f  uu 
C i e v d a n o  

Oust 

• 

m.MB. 

Reguliarios 3.98 vertės 
V i l n o n e  F l a n e l ė  

Geros rūšies ir pigiau 
po 1.21 kiekv. yardui 

Graži 100'/;' vilnos flanelė sijonams, 
eilutėms, švarkams, suknelėms ir vyr 
marškiniams. Kelly žaliumo, žalia, 
vyninė, rausva, melsva, ruda, gelsva, 
pilka, juoda, tams. mėlyna ir Karai, 
mėlyna. 54" pločio. 

59c "Peerlesi" medv. spaudiniai 

39c Geros rūiies 80-kvadr. spaudiniai įvairios 
rūšies gėlių, geometr. figūrų, calico ir 

piešinių. Visos spalvos garan-
36" pločio. 

juvenilfe 
tuotai plaunamos. 

Užsakymai paštu ir telefonu — CHerry 3000 
(COD nepr. žemiau 2.01, įsk. mokesčius) 

Basement Yard Goods Department 
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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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