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M 0 S Ų 
VISUOMENĖJE 

Paroda New Yorke iki 
Naujų Metų 

Lietuvių Dailės Parodos ren
gėjai, matydami, kad susidomė 
jimas paroda tikrai yra džiugi
nantis, nutarė ją pratęsti net 
iki 1950 m. sausio 1 d. 

Lietuviai iš tolimųjų,ir arti
mųjų kolonijų parodą lanko gau
siai. Organizacijų ir atskirų as
menų organizuojamos ekskursi
jos lankosi daugiausia šešta
dieniais ir sekmadieniais, todėl 
tomis dienomis rengiamos spe
cialios meninės programos. 

Lapkričio 19 ir 20 d.d. paro
dos festivalinėje programoje 
dalyvaus buv. Lietuvos operos 
solistai: Vincė Jonuškaitė, Rožė 
Mainelytė, Vladas Ivanauskas ir 
vietiniai lietuviai dainininkai: 
Violeta Tamkiūtė ir A. Vasi
liauskas, buvęs Lietuvos V. Te
atro koncertmeisteris pianistas 
A. Mrozinskas, šokėjai: E. čiur-
lytė, A. Liepinas ir gausi šo
kikų grupė, vadovaujama M. 
Žukauskienės ir Bichnevičiūtėę. 

Sekmadienį, lapkričio 20 d. 
programą, minėtoms pajėgoms 
dalyvaujant, rengia Juozo Gin-
%aus vadovaujama Lietuvių Ra-
i^jo Draugija. Tai programai 
t&dovaus pats J. -Ginkus, Ra
dijo D-jos muzikinės dalies ve
dėjas Adomas Jėzavitas ir pra
nešėjai Kazys Marma bei Vita
lis Žukauskas. Manome, kad 
programa bus įrašyta į plokšte
les ir perduota per radiją. 

Gruodžio mėn. parodos festi-
valinėj programoj bus duota 
progos pasirodyti įvairioms lie
tuvių organizacijoms su chorais, 
jokiais ir lietuvių muzika. Ma
noma, kad ir kitos baltų tautos 
— latviai ir estai — irgi turės 
lietuvių parodoje savo tautines 
Hipno dienas. 

Nuo lapkričio 20 dienos pa
rodos eksponatų dalis bus pa
keista: bus išstatyti nauji dai-

• Ilninkų kūriniai, kurie iki. šiol, 
dėl vietos stokos, negalėjo būti 
tinkamai parodyti. Nuo tos die
nos bus rodoma spalvota filmą 
iš lietuvių tremtinių t gyvenimo 
Vokietijoj. 

Visa Amerikos lietuvių visuo
mene kviečiama ir toliau visą 
dėmesį kreipti į Lietuvių Dai
lės Parodą New Yorke, ją vi-
sokiariopai remti, platinti pa
rodos bilietus ir tuo būdu su
daryti jai galimybių kilnotis į 
kitas lietuvių kolonijas. 

D Ė M E S I O !  
Šiandien pradedame spausdin

ti mūsų bendradarbio Vyt. Bra-
ziulio parengtą pasikalbėjimą 
su Pijum J. žiūriu, kuriame 
plačiai ir įdomiai paliečiamos 
tremtinių imigracijos ir įkurdini
mo problemos. Nors pasikalbėji
me tie klausimai nėra ir nega
li būti visiškai išspręsti, bet 
visiems jais besidomintiems tos 
mintys gali duoti vertingų pa
skatinimų ir idėjų dėl veikimo 
linkmės toje srityje. 

Antras dalykas, į kurį verta 
atkreipti dėmesio, *tai prade
dama spausdinti to paties mūsų 
bendradarbio atsiminimų ištrau
ka, pavadinta "Aš laikiau pa
maldas už Staliną". Tas pasa
kojimas; nępaprastai vaizdžiai 
atidengia, kokia religijos laisvė 

,. yra sovietuose... I 

v, 

" Sietuva jo netekto 
1899 m. lapkričio 19 diegą 

reikia iiplaimti žygius 
TOLIHOMS DISTANCIJOMIS 

ALT vicepirmininko adv. A. Olio kalba, pasakyta Vis. Am. Liet. Kongrese 
j lapkričio 4 d. New Yorke. 

Didžiai Gerbiami Kongreso 
Dalyviai, 

Man malonu, kaip Amerikos 
Lietuvių Tarybos Vicepirminin
kui, pasveikinti šį Amerikos Lie
tuvių Visuotinį Kongresą. Aš 
noriu šia pačia proga pasveikinti 
Kongreso dalyvius Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos var
du ir pareikšti vilties, kad soli
darus Amerikos lietuvių darbas, 
skirtas Lietuvos išįfli^latf&ui, 
pasibaigs sėkmingai*: 

Mes kalbame, aukojame, dir
bame ir sielojamės Lietuvos 
laisvės ateitimi. Tarp visos ei
les klausimų mes» beveik kas
dien statoflfel spatį * pagrindinį 
klausimą: 

kada ir kaip Lietuva galės 
būti ir bus išlaisvinta? 
Pranašų neturime — turime 

 ̂lik ̂ nesibaigiančią JaNRtryhę, tu
rime nesulaužomą valią, ir 
mums laikas tereiškia tik tiek, 
kiek mes jį mokame išnaudoti. 

To, vadinamojo šalto, karo 

Taip Amerikos Prezidentas sveikino mfisu kongresą 

THE WHITE HOUSE 
WASHINGTON 

November 2, 191# 

Deąr Ičr, 

^ I am happy to send my greetings atod best wishfeit 
to you who have gathered in New York for the meeting of . 
the Lithuanian American Congress and to those jtericana 
ai i across the country whom you represent* 

You are to be congratulated for the contributions 
you have made to our democracy and for your desire that 
your kinsmen overseas may share the benefits and privileges 
and duties of a free people which we in the United States 
treasure so dearly. 

Despite the existence in this world of those who 
place power and might above freedom and justice I have faith 
in the people of the world, faith that men and women like 
you and me can achieve a just peace for all the world on 
principles of freedom and justice and that with God1 s help 
we will achieve this goal. I know that you must share that 
faith and will work with your government, to help make it a 
reality. . 

Very sincerely yours 

H> 
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periodas sutraukia, papildo ir 
atnaujina vienu metu — mūsų 
viltis, kitu metu — mūsų abe
jones. 

Paskutiniųjų karo ba
lansas yra pakankamai vaizdus 
ir net stebinantis: Sovietų Są
junga vysto atominio ginklo ga
mybą; Marshalo planas Europai 
konsoliduoti ekonomiškai ir po
litiškai jau beveik apleistas ir 
pagaliau didžioji Azijos dalis 
pereina į komunistinę sfeią., 

Yra vietos klausimui, 
ąr, praėjus dar porai metų, 
tas vadinamasis laisvasis 
pasaulis beturės kokių nors 
pirmenybių visuotinoj žmo
nijos politikoj bei strate
gijoj? 

Man rodos, kad pasaulio evo
liucija, jei ji nebus sutrukdyta 
kokio nors susidūrimo, eis tokia 
tendencija, kokią ji turėjo iki 
šiol. 

Politiškai žiūrint, stalininis 
komunizmas yra niekas kitas, 
kaip įrankis sabotažui ir kaip 
priemonė Sovietų Sąjungos eks
pansijai. Jis maitinasi, kaip 
koks parazitas, demokratinių 
valstybių ysčiuje. Ir maitinasi 
tuo geriau, kuo daugiau yra 
krašte politinių laisvių. O vieną 
kartą pasiekęs vąldžios, jis pa
sidaro galutinas ir nebepakei
čiamas. 

Kariškai ar industrijos aki
mis žiūrint, sovietinis režimas 
gali tęsti savo karinio potencia
lo išvystymą nepaprastu grei
čiu ir nesiskaitydamas su jo
kiais humanizmo dėsniais. Kai 
yra priemonių kilnoti žmonių 
gyvenimo standartą ir jį že
minti iki gyvuliškos padėties, 
tai kartu atsiranda galimybių 
ir griežčiau dauginti įmones, 
žinome taipgi, kad sovietai pasi
vogė atominės bombos paslap
tis iš Amerikos; tos bombos 
produkciją skubiai vysto. 

Tokiai padėčiai esant, 

galima būtų numatyti tris 
išeitis, ateičiai: ( 

Pirma: staliniškoį: Inašina 
galės suvirškinti visą žmoniją 
be kovos. 

Antra: pavojaus akivaizdoje 
Amerika palengva suks iš li
beraliniai demokratinio kelio į 
valstybinį socializmą, kad pa
kinkytų Amerikos piliečius, kaip 
kad sovietai daro. • ; " 

Ir trečia: dar vienas jsasau* 
linis karas bet kuriuo dabarti
nis evoliucijos metu. 

Istoriškai žiūrint, aš manau, 
kad ' 

i 
šiandienini' Amerikos padė
tis yra panaši į 1936 metų 
padėtį, kada hitlerinė Vo
kietija užėmė Reino kraštą. 
Tada tie, kurie skatino tuoj 

pat reaguoti, buvo laikomi nusi
kaltėliais; bet, trejiems me
tams pjrąėjus, tų "nusikaltėlių" 

pramatymas jau buvo pavėluo
tas. Reikėjo 30 milijonų gyvy
bių pasiekti tam, kas buvo gali
ma padaryti su žymiai mažes
nėmis aukomis. Ir dabar mes 
jau esame žymiai pavėlavę, ir 
už ateitį turėsime apmokėti ke
leriopai didesniu gyvybių skai
čiumi. 

Aš žinau, kad milijonai ame
rikiečių negali pritarti ir ne
pritaria taip vadinamam pre-
ventyviniam karui. Bet šian
dien milijonai amerikiečių jau 
sutinka, kad preventyvinis ka
ras būtų daug humaniškesnis, 
negu baisusis atominių jėgų su
sidūrimas po keleto metų. Aš 
manau, kad apsiginamosios ka
rinės priemonės, pritaikintos 
pasaulio taikai garantuoti ir 
pilnai žmogaus bei tautų laisvei 
atstatyti, turėtų būti mažiau 
neapkenčiamos, negu ta baisioji 
gangrena, kuri iš lėto graužia 
šių dienų žmoniją. 

Lietuvai ir lietuviams ben
droji pasaulio rytojaus proble
ma sudaro jų gyvasties klau
simą. Tas klausimas nėra izo
liuotas. Aiškaus matematinio at
sakymo jam surasti beveik ne
įmanoma. Bet 

fvykiai turi savo logiką, 
ir Amerikos Lietuvių Taryba 
privalo savo veiklą suplanuoti 
ir vykdyti taip, kaip toji įvykių 
logika reikalauja. 

Mums reikia suplanuoti žy
gius ilgomis distancijomis. Ir aš 
manau, kad naujai Amerikoje 
atsiradusios lietuvių jėgos pa
dės Tarybai planingiau, plačiau 
ir nuodugniau vykdyti Lietuvos 
laisvinimo uždavinį. 

Mes čia susirinkę šiame Ame
rikos Lietuvių Visuotiniame 
Kongrese 

esame pasiryžę atiduoti vi
sas savo geriausias jėgas 
tokiam Tarybos darbui; 

kuris vienokiu ar kitokiu MSu 
skatintų kuo greitesnį Amerikos 
visuomenės bei vadovaujančių 
politikos žmonių apsisprendimą 
už rimtesnį pasipriešinimą lig
šiolinei padėčiai, kuri naikina 
lietuvių tautą, ir už gyvesnes 
pastangas ginti žmogaus ir tau
tų teises. 

Gautas iš prezidento Trumano 
laiškas, kuris sveikina Amerikos 
Lietuvių Visuotinį Kongresą, 
rodo, kad mūsų pastangos nėra 
bergždžios. 

Vien tiktai prezidento laiš
ko gavimas pilnai pateisina 
šio kongreso sušaukimą. 
Lietuviškoje Amerikoje ; yra 

šūkis, kuris skatina mus iš
plėšti mūsų motutę Lietuvą iš 
priešo nasrų. Tuo šūkiu ir dirb
kime, kad Lietuva vėl galėtų 
atsistoti laisva ir nepriklauso
ma ir kad mūsų broliai ir sese
rys lietuviai mūsų tėvynėje vėl 
galėtų pakelti savo galvas ir 
drąsiai bei ramiai žiūrėti^ f lai
mingą ir laisvą ateitį. 

ŠIOJE ŠALYJE 
PLIENO STREIKAS galif gale 
pasibaigė, užtrukęs 43 dienas. 
Pasirašyta dvejiems metams su
tartis, panaši, kaip pirmoji stt* 
tartis su Bethleem bendrove* 
Taigi darbininkų reikalavini(| 
didžiuma liko patenkinta. 

-r 

• 

ANGLIES STREIKAS Trgi per
trauktas, bet tuo tarpu tik trims 
savaitėms, iki šio mėnesio galo! 
Bet manoma, kad per tą laiką 
bus susitarta. Jei nesusitartu, 
spėjama, kad prezidentas gali 
pasinaudoti Taft-Hartley įstaty
mo nuostatais, nors ir yra f , 
savo programą įtraukęs tugs 
nuostatus panaikinti. 

• 
JOHN F. DULLES, galimas da
lykas, jau ir nebegrįž į USA 
delegaciją prie UN. Jis yra res
publikonų partijos vienas iš žy
miausių užsienių politikos žino
vų. Kadangi rinkimų metu ji§y 

labai kritikavo vyriausybės u|-
sienių politiką, tai Valstybės 
Departamente esanti nuomonė, 
jog nebe labai patogu jį beskir-
ti vykdyti jo paties taip kriti
kuotą politiką. 

• 
CIO ir AFL, abiejų darbininlf|. 
unijų vadovybės labai paten
kintos, kad jį bendromis jėgifc 
mis remiami kandidatai laimėjo 
New Yorke rinkimus. Dabar yfis 
kalbamasi, kad abi federacijos 
ir nuolatos palaikys jungtinį ko
mitetą, tikslu susitarti ir be n- * 
drai remti tuos pačius kandi
datus visuose rinkimuose. Tuo 
būdu iš esmės nepolitinės profe-
sihės organizacijos taps vis di
desne politine jėga. 

VIDAUS REIKALU SEKRETO
RIUS Krug gana staiga atsi
statydino. Manoma, kad jis atsi
statydino dėl nesutarimų su pre
zidentu ir prezidentas norėjo, 
kad jis pasitrauktų. Jo vieton 
skiriamas ligšiolinis jo padėjė
jas Chapman, šis, panašiai kaip 
ir Apsaugos sekretorius John
son, esąs daug nusipelnęs Tru- „ 
mano išrinkimo propagandoje. 

• 
JOHN L. LEWIS, angliakasių 
unijų vadas, šiomis dienomia 
pasakė, kad jis nežinąs tokio :s 
žmogaus, kuris norėtų būti an-
gliakasiu. O kasyklų savininkai > 
sako, kad yra daugybė žmoniijį f 
kurie prašosi, kad juos priimtu 
į darbą anglių kasyklose. 

• 
AŠTUONI MILIJONAI šEIMfjf 
arba viengungių šioje šaly jis ^ 
ri per metus mažiau kaip po 
1,000 doleriu, 

• 
GELEŽINKELIŲ KAINA ne
trukus pakils, nes rytinės ge
ležinkelių bendrovės gavo su
tikimą pakelti bilietų kainas 
12.5%. Tokiu būdu geležinkeliij 
bilietų kainos bus jau 50% di
desnės, kaip buvo prieš karą. 
Naujos kainos būsiančios maį« 
daug 3.375 centai mylia pap* 
rastuose vagonuose ir 4.5 cento 
miegamuose. Nuo kada naujos 
kainos bus taikomos, dar neži- \ 
nia, bet geležinkelių bendrovėms 
leista pradėti jas taikinti, p*. . 
skelbus iš anksto apie tai pen
kias dienas prieš kainų padidi
nimą. Iš New Yorko j Chicagą 
ir atgal vietoj $41.55 bos $ 
46.75. 
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10,000 
kelione 

mylių 
Rašo 

J. Y. VALICKAS © 
(Tęsinys ii pereito numerio) 

Dykaduonių miestas 

[žus iš gana ilgokos ir nuo
tykingos kelionės, nors šeimi
ninkas Sandoval ir siūlė dar 
įvairių planų po Meksiką pasi
žvalgyti, nieko kito nebesinorė
jo,-kaip tik gero poilsio. 0 ge-

'riausia ir garsiausia poilsio vie
ta Meksikoj esanti ne kur ki
tur, kaip Acapulco pajūrinėje 
vasarvietėj — viena diena kelio 
nuo sostinės. 

Ir nesigailėjau, pasirinkęs ap
lankyti tą vietą. Dar nepriva
žiavus prie Acapulco, už kokių 
25 kilometrų prasidėjo lyg koks 
naujas kraštas — sveikatos 
kraštas. 

% 

Čia auga ananasinės palmės, 
šalis tropiška, bet, nors ir jauti 
karštį, neprakaituoji, šiluma at
miešta drėgmės, bet ir jos ne
junti. Nepaprastai lengva kvė
puoti, širdis veikia lengvai, — 
tiesiog junti, kad joki gydyto
jai, joki vaistai neduos tiek at

sigavimo sveikatai, kaip šis oras. 
Pas ūkininkus čia gali gauti 

šviežio pieno, šviežio sūrio, švie
žių vaisių — ką dedi į burną, 
taip regis ir junti grynumą, na
tūralumą, jokių chemikalų, jo
kių užšaldymų: kiekvienas kąs
nis — sveikata! 

Acapulca miestas iš talo ba-
luoja, kiek pamargintas raudonų 
stogų. Tik pačiame centre namai 
kiek glaudžiau sustatyti, o toliau 
beveik ištisai paskiri nameliai 
su puikiais gėlių darželiais ir so
dais. Atrodo, kad čia viskas ap
skritus metus žydi. Bet įdomiau
sia čia man buvo tai, kad čia 
darželiuose matvfi daug dar iš 
Lietuvos gerai pažįstamų gėlių: 
pinavijų, gvazdikų, kalavijų, a-
šarėlių ir net aguonų, o patvo
riuose pastebėjau ir dilgių, var
nalėšų ir net mėlynąjį barkūną. 

Mieste viskas labai tvarkin
ga, puošnu ir švaru. Ir žmonės 
kažkaip atrodo lyg mokytesni, 
inteligentiškesni. Gal todėl, kad 
pasipuošę ar bent neblogai apsi
rengę, visai nematyti basų, kaip 
kituose Meksikos miestuose. 

Bet nėra ko tuo ir stebėtis. 
Juk čia tikras dykaduonių mies
tas. Fabrikų darbininkų Čia nė
ra: tik turtingi vasarotojai, tik
riau pasakius^ atostogautojai, 
nes čia ir žiemą vasara, o šalia 
tų atostogautojų — jų tarnai. 

Visų pirma pradėjau žvalgy
bą, kaip atrodo viešbučio reika
lai. žinoma, viešbučių kiek tik 
nori, ir visi liuksusiniai. Bet ir 
kainos liuksusinės! Parai nuo 10 
iki 20 amerikinių dolerių! 

Bet pasirodė, kad yra ir išei
tis. Kiek toliau nuo centro pra
sideda taip vadinamos vilos, ku
rios savo prabanga nei kiek ne 
prastesnės už tuos brangiuosius 
viešbučius, o jų kaina — apie 3 
dolerius parai. 

Skirtumas šiose vilose tik tas, 
kad čia nėra arti tų visokių pra
moginių- "prašmatnybių", kurio
mis pasižymi miesto centras. 
Bet užtat čia yra ramybė ir po
ilsiui jose apsistoti dar geriau. 
Pasirodė, kad čia apsistoja ne 
tik tokie, kaip aš, kuriems mies
to viešbučių kainos "blogai vei-
llia nervus", bet ir senyvesni pi-
jįįiguočiai, kurie ieško ne tiek 
pramogų, kiek gero poilsio. 

Apsistojus tokioj viloj, tuo

jau pasisiūlo bent keletas tar
nų. Jie atrodo daugiausiai acte
kų - indijonų kilmės. Paklausus, 
kiek algos reikia, atsako vienu 
balsu: 

— Tik 6 pezai dienai, sen j or! 
Pasirinkau vieną 16 metų jau

nuolį, kurio pavardė man pasiro
dė beveik lietuviška — Marco 
Pieza. Kiek gi čia skirtumo nuo 
Pieža? -

Užtat pasiūliau Marcui atly
ginimą 6 pezus su 95 centavais. 
Mat, tokia tą dieną buvo dolerio 
kaina. Turėjau tarną už dolerį 
dienai! Tiesa, ir darbo jam ne
buvo: tik automobolį apvalyti. 
Jis gražiai jį nublizgino — čia 
tas kaštuotų apie 10 dolerių. 

Su juo drauge eidavau ir į 
jūrą maudytis, o jis, pasirodė, 
puikus plaukikas. Angliškai jis 
mokėjo tik kelias dešimtis žo
džių, bet pridėdamas tiek pat 
ispaniškų ir dar miklias rankas, 
galėjo susikalbėti... 

Jūros krantas nevienodas. Tai 
plokštuma, tai aukšti akmenin
gi krantai, bet vanduo visur šil
tas. Teko matyt netoli nuo kran
to ir gana didelių žuvų, o kartą 
užtikome net ir didžiulį vėžlį 
("čerepoką") gal daugiau kaip 
metras ilgio. Kiek pavažiavę, 
privažiavom ir džiugles, 
Marco tuoj pradėjo, 
matuodamas, pasakoti, kokio il
gumo ten yra gyvačių ir kroko
dilų. Apie gyvates kalbėdamas, 
Marco tiesiog sustingo vienu 
tarpu. Paskui ėmė vėl kalbėt. 
Sako, jo vieną draugą gyvatė 
džiunglėse užsmaugusi. 
' O vis dėlto jis rengiasi tapti 
ne tik gyvačių, bet ir krokodilų 
medžiotoju. 

Tas Marco, pasirodo, neblogas 
žvejys, gerai šaudo šautuvu ir 
vilyčiomis, moka automobilį vai
ruot, bet, vargšas, nemoka ... 
nei skaityti, nei rašyti. 

Puikiai pasilsėjęs čia keletą 
dienų, sumokėjau Marco algą ir 
pradėjau rengtis atgal į sostinę. 

Marco labai nenoriai atsisvei
kino ir siūlėsi už 5 pezus dienai 
drauge keliauti: ji labai viliojo 
mano planuojamoji tolimesnio j i 
kelionė. Jei būtų mokėjęs dau
giau angliškai, tikrai būčiau 
paėmęs jį drauge, bet su jo mo
kėjimu ne ką tebuvo galima nu
veikti. Tad teko sakyti "adios", 
nors jis dar iš tolo mosuodamas 
vis klausė, kada vėl pasimaty
sim ... 

Grįžęs i sostinę, atidaviau au
tomobilį paruošti didesnei ke
lionei, susitvarkiau visus jau įsi
gytus suvenyrus, ir kitą rytą 
anksti leidausi į naują kelionę 
— į Guatemalą. 

(Bus daugiau) 

v 
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. NEWARK N. J. 
PASVEIKINO V. AMBROZE-

VICIŲ 

Lapkričio 9 d. pas V. W. 
Ambrozevičius visai netikėtai 
atsilankė artimieji pasveikinti 
86 metų gimtadienio proga. 

Vincas Ambrozevičius gimė 
Suvalkijoj, Padovinio vl., Dauk-
ilų parap. 1864 m. Į Ameriką 
atvyko 1887 metais, prieš tai 
Anglijoj išgyveno 18 mėn. 

V. Ambrozevičius savo 85 me
tų gimtadienio proga labai gerai 
jautėsi ir jį sveikinusius para
gino, kad jie labiau kovotų už 
Lietuvos išlaisvinimu ir pasi
žadėjo nenuleisti rankų. 

Teko patirti, kad neilgai tru
kus ir ponia Ambrozevičienė su
lauks 85 metų gimtadienio. 

Džiaugėsi Ambrozevičius, kad 
jo nepamiršo ir pasveikino jį 
Iląja proga, linkėdami jam svei
katos ir ilgo gyvenimo. 

Detroit, Mich., Naujienos 
RADIJO KONCERTAS NEPA
PRASTAI GERAI PASISEKĖ 

Lapkričio 13 d., surengtas ra
dijo klubo koncertas gali būti 
laikomas pavykusiu iš visų pu
sių. 

Programa buvome sužavėti, 
žmonių į koncertą prisirinko, 
apie 11 šimtų. Dar niekad De
troite tokios sensacijos nebuvo! 
Nos ir buvo numatyta, kad bus 
daug, todėl ir salė buvo paimta 

kur Į didesnė, bet ir joje ne visiems 
pėdomis į užteko vietų ir vėliau atėjusiems 

teko pakraštėliais stovinėti. 
Didžiausią įspūdj paliko miš

rusis cltoras. Dar nebuvo čia 
tokio atsitikimo, kad choras 
būtų sū tokiu užsidegimu kvie
čiamas dar ir dar kartoti. 

Ypatingai visiems patiko Ka

roso "Stikliukėlis" ir paties di
rigento Br. Budriūno "O Nemu
ne". Senieji detroitiečiai kalbė
josi: "Daug chorų matėm ir 
girdėjom, bet šitokio tai dar nei 
matėm, nei girdėjom!" 

Vadinamas "mažasis vyrų 
choras" pasirodė visai ne kaip 
mažasis, o kaip stiprus ir har
moningas choras. Ypač visiems 
patiko Mt Petrausko "Gaudžia 
trimitai". L . 

Koncertas buvo pradėtas J. 
Žilevičiaus "Laisvės Daina". Ki
tos žymesnes dainos buvo: iš
trauka iš operos "Faustas", Č. 
Sasnausko "Karvelėli mėlyna
sis", kuriose solo dainavo jau
nas dainininkas, buvęs trem
tinys Kazys Stašaitis. "Aš mer-

LOS ANGELES^ CAL. 

• PAKEI.IITI J MIRTJ — 
G. Gaidžiūno aprašymai 
anie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina ... 1-... $1.00 

^ ; '"N 

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. 

Geriausias 

LIETUVIU 
Žurnalas 

NAUJIENOS 
Paveiksluotas ^ 32-jų puslapiu 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi 1 meta. 
Insfeigtos Gegužio 15, 1938. • -

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

LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖ 

pereitą mėnesį jau keletą kartų 
gražiai atstovavo lietuvius tarp
tautiniuose pasirodymuose. 

Spalių 8-9 d.d. šokot Interna
tional Day festivalyje, kuriame 
dalyvavo 24 tautos. Publika su
sidomėjo lietuvių tautinių šokių 
originalumu ir gražumu. 

Spalių 20 d. šokėjų grupi pa
sirodė didžiulėje Glendale, Cal., 
auditorijoje United Nations Day 
proga, 

Spalių 24 d. KTLA televizijos 
stotis pakvietė liet. taut, šokių 
šokėjų grupę pademonstruoti 
"square dances". Ta proga gru
pės vedėja L. ̂ aikienė pakalbė
jo apie lietuvių taut', šokius ir, 
tur būt, pirmą kartą per te
levizijos stoti prabilo lietuviškai. 

Spalių 29 d. grupei teko nu
važiuoti į Santa Anna, Calif, 
ir šokti Community Cest Drive 
naudai. Vietos visomenė pirmą 
kartą matė lietuviškus šokius 
ir tautinius kostiumus. 

Lapkričio 5 d. ši taut. št>kių 
grupė surengė savo naudai va
karą, kuriame pavaizdavo, kaip 
jaunimas praleidžia šeštadienio 
vakarą. Vaidinime pašoko liet. 
taut, šokių ir padainavo liaudies 
dainų. N. Kadės Havajų gitara 
pagrojo, o Rūta Kilmonytg pa
šoko keletą "Tap dances". 

Šokėjų grupę sudaro: L. Zai-
kienė (mokytoja ir vedėja), R. 
Kilmonytė, I. Truskauskienė, V. 
Swyt, L. Jfociutė, N. Kadės, G. 
Barkauskas, F. Navickas, J. 
Dranginis, V. Muchla (akordeo
nistas) ir S. Makarevičius. 

Labai sveikintinas grupės na
rių pasišventimas, reprezentuo
jant lietuvių "tautą 1arf> teitų 
tautų. 

„iv. Kazimiero parapijos ba-
zaras, įvykęs spalių 16 ir 23 d. 
d., davė $1.500.00 gryno pelno, 
kuris skirtas naujos bažnyčios 
fondan. 

Lapkričo 20 d. parapija ren
gia * 

Spalių 29 d. įvyko ALT Są
jungos pirmasis susirinkimas, 
kuriame valdybon išrinktas pir-
min. P. Žilinskas, sekr. B. Gedi
minas ir ižd. V. Archis. šiuo 
susirinkimu^ buvo likviduotas L* 
V. Sąjungos skyrius. 

* 

Los An&eles Lietuvos Vyčiai 
gana aktingai veikia. Spalių 30 
d. jie turėjo "Halloween" šokius, 
kurių pelnas apie $100.00 pas
kirtas naujos bažnyčios fondan. 
Dabar jie rengiasi ui&avėnių 

h 
baliui. 

* 
Jau isejo iš spaudos lapkričio 

mėn. KALIFORNIJOS LIETU
VIS, kuris tiek išvaizda, tiek tu
riniu sudaro gražų įspūdi. Tu
rinyje telpa šie aktualūs straips
niai: "Kas aplankys jų kapus", 
"Ar kariuomenė kalta" — St. 
Raštikis, "Reikia skirti nutau
tėjimą nuo suamerikonėjimo" — 
J. J. Bielskis, "Dr. Vincas Ku
dirka" — St. Raštikis, "Sovie
tiškas didvyris" ir kt. 

Kalifornijoj atostogavo Lovd 
ir Gloria Wilkiel (Chicago), Al. 
ir Lucille Amrose (Chicago), 
Ben ir Wanda Eanell (Bridge
port, Conn.), J. Balnanosis (Mi-
nersville, Pa,) 

TREMTINIU ADRE-
SAI VOKIETIJOJE 
Vokietijoje yra vedama ten 

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

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

LIETUVIO atstovas Ameriko
je — St. Nasvytis, 4579 W. 
157th St., Cleveland, Ohio. Pre
numerata mėnesiui 50c. 

V • II J  

gytė" solo dalį atliko 'Agatha 
Joy-Juodsnukytė. 

Solo "Oi kas sodai", "Vien tik 
menui" ir "Pradalgiuose" pa
dainavo jaunutė solistė Valencia 
Stepulionytė. 
Smuiku solo, akompanuojont 
pačiam dirigentui B. Budriūnui, 
smuikavo Vladas Motiekaitis, 

Piano solo F. Schuberto Mo
ment Musicale ir dar vieną da
lyką skambino jaunas konser
vatorijos studentas Frank Ja-
neck. 

Pianu visam chorui akompa
navo Elena Dailydaitė. 

Dirigentas Br. Budriūnas — 
ak, kas gali žinoti, kaip jis jau
tėsi! Tikiu, kad ranka jam skau
dėjo nuo* sveikinimų. Bet jo vei
de spindėjo pasitenkinimas ir 
gera nuotaika. Jis, nors mums 
labai artimas, tą dieną atrodė 
tolimas ir nepasiekiamas ... 

Mums tai "tik didelis pasidi
džiavimas. 

Teko nugirstu kad dar daug 
jaunimo rengiasi prisirašyti prie 
radijo choro. Juos sužavėjo šis 
koncertas. Kiek girdėjau iš pa
ties dirigento, dainininkus pri-
iins tik per porą savaičių, kol 
susidarys 60. (Dabar yra 50). Po 
to naujų priėmimas bus sustab
dytas, nes prasidės rimtas pa
sirengimas Vasario 16-tosios 
minėjimui. 

Beje, kaip tik po poros savai* 
čių rengiamas choristų susipa
žinimo pobūvis. Tad naujiems 
reikia skubėti prieš tai įstoti^įr 
dalyvauti susipažinime, na, ir 
nusisekusio koncerto aplaisty
me. 

Po koncerto choras buvo nu
fotografuotas. 

MOTERŲ KLUBO BANKIETAS 

Lapkričio 5 d. Lietuvių Mote
rų Klubas' surengė didelį ban-
kietą Whitteier viešbutyje, pa
minėti 24-toms metinėms nuo 
įsikūrimo. Bankieto metu trum
pą sveikinimo kalbą pasakė klu
bo pirmininkė, perstatydama 
bankieto rengimo komisijos na
res: Mariją Meškinienę, Oną 
Bračiulienę ir Oną Kramblienę. 
Šiame bankiete dalyvavo vos 
penki naujakuriai, nors i kituo
se parengimuose jie sudaro net 
apie pusę visų susirinkusių. 

World's Market 

Tas pats Moterų Klubas atsto
vauja lietuvius ir "Pasaulio Mu
gėje", kurią surengė Internatio
nal Institutas, čia jos išstatė 
lietuviškus meno dalykėlius ir 
paruošė Kalėdų eglaitę, apie ku
rią vėliau parašysime. 

Tas "World's Market" truks 
tik 4 dienas: nuo lapkričio 17 
ligi 20. Lapkričio 18 dienos pro
gramoje pakviestas dalyvauti 
Br. Budriūnas su savo choru. 

Šios pramogos komisijoje yra: 
Katarina Stokus, Anna Kudžius, 
Roze Bilaitis ir Ona Kramblis. 

. , M. Sims. 

BALTIMORE MD. 
V. KUDIRKOS MINĖJIMAS 

Baltimorės Lietuvių Draugijų 
Taryba rengiasi minėti Lietuvos 
himno autoriaus Dr. Vinco Ku
dirkos mirties 50 metų sukaktį. 
Minėjimas įvyks sekmadienį, 
lapkričio 27 d., Lietuvių Salėj. 
Referatą apie dr. V. Kudirkos 
gyvenimą ir jo darbus skaitys 
neseniai iš tremties atvykęs mo
kytojas Dūlys. Bus deklamacijų 
ir dainų" iš dr. V. Kudirkos ei
lėraščių. Deklamuos baltimorie-
čiams jau gerai pažįstamas Vil
niaus dramos aktorius Juozas 
Palubinskas. Dainuos DAINOS 
choras, vedamas Lili jos Bekers-
kienės. Įėjimas nemokamas. 

LEGIONIERIŲ PARENGIMAS 

Lapkričio 5 d. Lietuvių salėje 
įvyko labai jaukus Lietuvių Le
gionierių ir Auxiliarys 154 Pos
to parengimas su užkandžiais 
ir šokiais. Publikos dalyvavo 
apie 300* 

SKAUDI NELAIMĖ 

BROOKLYN, N. Y. 
MOTERYS, LEGIONAS IR DI

DŽIAUSIA SEZONO 
PRAMOGA 

Moterų Vienybė yra viena j®-f 
vadovaujančių New Yorko or
ganizacijų, kuri yra nuveikuši 
labai daug vertingų darbų tau
tos ir labdarybės veikime. 

Amerikos Legionas yra 5 mi
lijonų Amerikos karo veteranų 
galinga patriotinė organizacija^ 
kuri gina Amerikos laisvę nuo 
išorinių ir vidaus priešų ir ko
voja prieš vidaus klasių ir mil- ' 
sių tironijos pasikėsinimus. 

Šios organizacijos Lietuvių 
Memorial postas yra grynai lie
tuvių kilmės veteranų postas, 
kur spiečiasi geriausios lietuvilį 
kilmės amerikiečių jėgos. 

Lapkričio 27 d., 4 vai. pp piet 
minėtos organizacijos rengia 
koncertą ir šokius didžiulėj Lost 
Batalion salėj, 93-29 Queefls 
Bid., Elmhurst, N.Y. Privažiuo
jama Independet Subway. Iš
lipti Woodhaven Bid. stoty. 

ši pramoga atžymės Moterų 
Vienybės 15 metų veiklos su
kaktį, o lietuvių kilmės legio
nierių bus pirmas toks debiu-
tas. Rengėjai pasitiki, kad ii 
pramoga bus New Yorko ir 
apylinkių lietuvių paremta tūks
tantiniu atsilankymu. 

Tai būtų graži dėkingumo ir 
kraštui lojalumo demonstracija. 

Nekalbant apie tikslą, tai btis 
ilgai atmintino malonumo po
būvis. 

Meno programą atliks meno 
žvaigždės, pirmaeiliai talentin
gi artistai. Pramoga truks iki 
pusiaunakčio prie dviem pamai
nom grojančių geriausių Jez&-, 
vito ir Vedegio orkestrų muii-
kos. Dar bus proga laimėti Ir 
televizijos aparatą. 

Rezervacijos ir informacijų 
reikalu vietos ir kitų kolonijų 
susidomėjusiems lietuviams rei
kia kreiptis į Legiono buveini^' 
American Legion Lith. Mėm. 
Post. 337 Union Ave., Brook
lyn 11, N. Y. 

D, Klinga 
Lapkričio 9 d. įvyko didelėj 

nelaimė. Susidūrė du ugniagesių j STASYS LIEPA, BARITONAS 
vežimai: keturi ugniagesiai ta-lsu dideliu pasisekimu yra dai-
po vietoj užmušti, o kiti pąvo 
jingai sužeisti. Užmuštųjų tarpe 
buvo vienas lietuvis, Petras Re-
meikis. 

ALT SĄJUNGOS SUSIRIN
KIMAS ' 

Lapkričio 29 d., 8 vai. vakare, 
Lietuvių Salėje įvyks Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos sky
riaus susirinkimas. Delegatai V. 
Velžis ir E. Armonienė darys 
pranešimus apie Amerikos Lie
tuvių Kangresą New Yorke. 

Į susirinkimą kviečiami atsi
lankyti ir naujakuriai — susi
pažinti su A.L.T. Sąjunga ir da
lyvauti jos veikime; 

P. P. Jaras 

• SIELA LAGAMINE — J. 
Švaisto 12 apsakymėlių, 

144 pusi. Kaina 80c 

navęs operose ir koncertuos^ 
Lietuvoje ir kituose Europos 
kraštuose. Europos laikraščių 
recenzentai apie Liepos daina
vimą rašo: "Galingas ir rimtas 
solisto balsas lygiai gražiai ir 
įspūdingai skambėjo dainuojant 
lietuvių ar kitų kompozitorių 
kūrinius. Balso tembras giKai x 

dramatinio pobūdžio, turįs sa
vyje kažką nepaprastą. Stasys 
Liepa turi retą Dievo dovaną, 
kurios jokia mokykla nei joks 
profesorius negali suteikti, šis 
puikus lietuvis dainininkas turi 
gražų baritoną, pilną vyriškos 
jėgos." • 

Newyorkieciai turės progą iš
girsti neseniai atvykusį iš trem
ties šį jauną dramatinį barito
ną, kurio balsas žavėjo Europos 
klausytojus. 

DIDYSIS KONCERTAS IR ŠOKIAI 
Didžiausia sezono pramoga New Yorke 

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

93-29 Queens Blvd., Elmhurst, N. Y. 
Independent Subway, Woodhaven Bid., stotis 

Programoje: 
Barbara Darlys, Chicago Civic Operos soliste. 
Vladas Ivanauskas, Kauno operos solistas. 
Stasys Liepa, Vilniaus operos solistas. 
Aleko Vasiliausko vedamas Lith. Mem. posto kvatretas. 
Tadas Sadlauskas, žymus amerikietis lietuvis pianistas 
Alfa Liepinas, Kauno baleto artistas. 
Dr. Žukauskienės tautinių šokių grupė. 
St. Mary of the Angels Drum Corp., vad. kun. MaSaitis 

Jezavito ir Vedegio orkestras gros šokiaAis nuo 7 vai. 

^ Rengia -

t MOTERŲ VIENYBE 

AMERICAN LEGION LITHUANIA# 
MEMORIAL POST 
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Lapkričio 23-čioji 
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Lapkričio 23 dieną, atitrūkę 
nuo kasdienybės, nuo visų sa
vo darbų ir smulkiųjų rūpesčių, 
susikaupkim valandėlę savo dva
sioje ties trisdešimt pirmąja 
mūsų kariuomenes sukaktimi. 

Daug prasmingų minėtinų 
sukaktuvių turime senojoj mū
sų taiitos istorijoj. Daug jų yra 
ir naujojoj. Tarp jų labai svkr-
bus ir reikšmingas mūsų kariuo
menės atgaivinimo faktas ir 
kovos dėl Lietuvos laisvės bei 
nepriklasomybės. 

Vieniems tie įvykiai gfc? bus 
jau istorija, tolimesnė praeitis, 

.kitiems — gyvi, artimi išgyve
nimai, atsiminimai. Ne vieno 
amžiaus esame ir ne visi vieno
dai tais laikais pasireiškėme. 

Nepriklausomo gyvenimo me
tais lapkričio 23-ji buvo šven
čiama, kaip Lietuvos kariuome
nės šventė, kaip visų dėl Lietu
vos laisvės žuvusių karių ir Vy
čio Kryžium paženklintų vyrų 
pagerbimo ,prisiminimo ir rim
ties diena. 

Lapkričio 23-ji šviesi garbin
ga mūsų kariuomenės žygių, 
darbų ir laimėjimų minėjimo 
diena. Ji nesusieta su kuriuo 
nors gilesnės prasmės įvykiu ar 
kautynėmis dėl nepriklausomy
bės. Tą dieną, 1918 metais, iš
leistas pirmasis įsakymas ka
riuomenei. Reiškia naujosios 
'Lietuvos vyriausybės viešai bu
vo konstatuotas savos kariuo
menės steigimo faktas. Ilgainiui 
tą diena tapo tradicine Lietuvos 
kariuomenės švente. 

Po dešimt, penkiolikos metų 
liiavo sumanyta pakeisti ją kita 
data. Norėta glaudžiai susieti 
su kuriuo nors ryškesniu įvykiu 
ar pirmomis reikšmingomis kau
tynėmis dėl laisvės. Nepavyko. 
Kas įeina į tradiciją ar istori
ją, jau ne taip lengva išbrauk
ti ir pakeisti. 

Taigi, lapkričio 23-sios dienos 
kilmė blanki, tartum be turinio 
ir be ryškios spalvos. Tačiau to
ji diena gavo gyvybės sulčių 
ir nuostabiai sustiprėjo savo 
turiniu. Tos dienos faktas ge
riausių mūsų tautos vyrų, sa
vanorių, partizanų karštu krau
ju ir jaunomis gyvybėmis pa
žymėtas. Ta dena visada simbo
lizuoja mums laisvės ilgesį, sie
kimą, amžiną budėjimą ir at
kakliausią kovą dėl savojo kraš
to laisvės. 

Kad daugiau išryškėtų kal
bamieji faktai, pabandykim per
sikelti į anų dienų tikrovę. 
Klaiki ir siaubinga buvo ta tik
rovė. Nieko aiškaus, nieko tvir^ 
tai paremto. Jokios rimtesnės 
paspirties ar galybės, kuri mums 
realiai padėtų ar bent nuoširdų 
palankumą rodytų. 

Drąsiai, tiesiog revoliuciškai 
buvo paskelbta mūsų Nepri
klausomybė. Tatai dar labiau 
sukurstė visus mūsų priešus. 
Plačiai ir žiauriai Lietuvoje te
bešeimininkavo vokiečių kariuo
menė. Nors ji, pagal paliaubų 
sutartį, alijantų barama ir va-
*pma, turėjo grįžti į savo "fa-

. tęrlandą", tačiau, nejausdama 
fizinės jėgos, vien tik žodžių 
nelabai teklausė. 

Iš rytų ir šiaurės rytų aziatiš-
kai veržėsi Trockio pulkai. Rim
tai grūmojo pagrobti Lietuvą 
Įr tie patys bolševikai, kurie sa
vo revoliucijos dienomis, 1917 
metais, garsiai ir iškilmingai 
iSkėlė šūkį ir nudžiugino caro 
prispaustųjų širdis. Tasai šūkis 
buvo: "Laisvas visų tautų, esan
čių Rusijos imperijoj, apsispren
dimas". To šūkio šiandien nebė-
igk. Nebebuvo jo net po metų. 

Bolševikų agresijos akivaiz
doj vokiečiai tuo labiau pradėjo 
teisintis, kad jie negalį trauktis, 
kad jie turį ginti Europą nuo 
naujojo pavojaus. Tuo tarpu 
Berlyne planuojama visai kas 
kita. Ten kyla nusistatymas vi
siškai užgrobti Pabaltijo kraš-
tM. Jie neišeina savo tikruoju 
vardu, bet Padauguvėje for
muojamos Bermondto divizijos. 
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Rašo Jį Švaistas, 
rašytojas - nbvelistas ir buvęs 
Lietuvos kariuomenės švietimo 

Skyriaus karininkas 

Atsiranda, tarytum, nepaklus
nus sukilėlis generolas baron 
von der Goltz (tikras panašu
mas su želigovskiu, atsiradu
siu 1920 m.) 

Vyriausioji Liętuvių Tautos 
Taryba Vilniuje pasijunta suvar
žyta ir uždaryta lyg kalėjime. 
Jos tarpe kyla desperacija. Jau 
beveik sutinka kviestis savo 
krašto valdovu Saksų kunigaikš
tį Urachą, Mindaugo II-jo vardu. 
Tuo buvo manyta nors kiek to
lėliau pasilikti nuo Berlyno glo
bos. 

Tuo tarpu vokiečiai, bolševi
kams artėjant, pamažu traukia
si iš šiaurės rytų ir Lietuvos 
rytų. Jie stiprinasi pietinėj ir 
vakarinėj Lietuvos dayje. Vi
siškai užgulę laiko Kauną. 

Iš Vilniaus pasitraukia visa 
mūsu vyriausybė ir saujelė ka
riu. 1919 m. sausio 5-6 d.d. bol
ševikai užima Vilnių. Dviem reD-
lėm gniaužia jie Lietuva. Beveik 
iokio pasinriešinimo (bent iš 
nradžiu) iie nesutinka, nes rei
kiamos mūsu kariuomenės dar 
nėra. Pirmoii vvriausvbė buvo 
e-ana taikaus būdo Galvoio nar>-
rastai: "Mes maža valstybė: 
nieko nennlsim, tai ir mūsu nie
kai nenuls". Tuo tarnu bolševi
ke? bflifp artėti nrie Kauno. 

Lenkai iau tu re i o savo pul
kus. "Re to. Lietuvos rytuose 
sVnbifli formavosi in mrti^anai. 
Not,nikus, ^plandzir* 19 d., iie 
išrnnšč bolševikus iŠ Vilniaus, o 
vėb'au u*ėmė visa Vilniaus sriti. 

Latviai ir tie buvo išTeide sa
vo r>lėšriiis paerus Jie tuoiau pa
siėmė Palanorp Norėio ir Mažei
kius pasilaikyti sau. Bet čia iau 
iiems buvo atstatytas durtuvas. 

štai kokia tikrovė siauts tuo
met Lietuvos kraštą. Tikras 
tvaikas. Nieko aiškaus ir tikra. 

Lietuvoje tuomet vienintelis 
išo-animas ir veikli pajėga buvo 
tik dvasia. Toji dvasia prasi
veržė valingu ryžtu: Dabar arba 
niekad! Laimėti ar žūti!. 

Ir laimėjom! 
"Laisvės ginti ėjo vfsa Lietu

va. Ėjo ir žuvo vyrai ąžuolai, sa
vanorės moterys ir.„.. vaikai". 
Taip rašė Vaižgantai. 

Be didelio triukšmo,' be gar
sių šūkių telkėsi mūsų gynėjai 
— savanoriai, partizanai. Jų bū
riai rinkosi visur — Kaune, Aly
tuje, Panevėžy, Kėdainiuose, 
Marijampolėje ir kitur. Darbas 
vyko sunkiausiomis sąlygomis. 
Nebuvo karininkų, prityrusių 
vyresniųjų vadų, neturėj o m 
ginklų, aprangos, pinigų. 

Tiktai 1919 m. kovo 5 d. 
buvo paskelbtas pirmasis nau
jokų šaukimas į Lietuvos ka
riuomenę. O kautynės su bol
ševikais ligi'to meto jau vyko. 
Tai vis savanorių daliniai. 

Nuo 1919 m. gegužės mėn. 
vidurio prasidėjo planingesnės 
mūsų kariuomenės operacijos, 
nors jėgos ir nebuvo didelės: 
apie 6.000 pėstininkų, 10 lauko 
patrankų ir 200 kavalerijos. Ta
čiau jaunos mūsų kariuomenės 
dvasinis ginklas buvo galinges
nis ir gana stebuklingas. Bolše
vikai buvo stumiami visu frontu. 
1919 m. pabaigoj jie buvo iš
vyti iš Lietuvos. 1920 m. liepos 
12 d. Maskvoje buvo pasirašyta 
Lietuvos taika su Sovietų Rusi
ja. Sovietai pripažino Lietuvos 
atsiskyrimą ir visišką nepri
klausomybę lietuvių gyvenamo
se srityse su Vilniaus ir Gardi
no miestais. 

Bermontininkai buvo sumufiti 
garsiose Radviliškio kautynėse, 
1919 m. lapkričio 21-22 d.d. 

Ilgiausiai užtruko mūsų kovos 
su lenkais, čia daug apie tai 
reikėtų rašyti, šį kartą paminė
siu tik tą, kad 1923 m. buvo 

paskelbta karininkų demobiliza
cija. Vadinasi, ligi to meto ka
riuomenė buvo laikoma karo 
būvyje. .f » 

šiandien, po trijų dešimči? 
metų, mes vėl atsidūrėm klai
kioje kryžkelėje. Mūsų šalį vėl 
dengia tirštos miglos ir sunki 
naktis. Nuolat kyla klausimai: 
kas daryti? Kur išeitis surasti? 

Lygindami tuos du momentus, 
tuojau pajuntame didelį skir
tumą. Anuo metu mūsų kovo
tojai turėjo po savo kojom mie
lą Lietuvos žemę. Viršuje jau
kiai gaubė savasis artimas dan
gus. Aplinkui sodriai gaivino 
dvasią gimtosios sodybos, sen
tėvių kapai, milžinkapiai. Sun
kesnę valandą guodė ir ramino 
savosios šventyklos. 

šiandien nieko to nebeturime. 
Šiandien tik siekiame. O siek
dami neturime palūžti. Svarbu 
neprarasti tos išganingoj dva
sios, kuri ir sąmyšy gimdo nau
jas vertybes ir -padaro nuoata-
bius dalykus. 

"Be dvasios, be širdies — tai 
griaučių tautos: paduok, jau
nyste, man sparnus! 

Per negyvuosius skri s i u 
skliautus vilionių rojun — į 
sritis, kur ryžtas daro stebuk
lus, naujybių barsto gėlėmis ir 
puošia aukso varsomis !" 

Taip žadino • Mickevičius savo 
tautą, praradusią laisvę. . 

DIDYSIS VARPININKAS TU 

50 m. nuo dr. V. Kudirkos mirties proga. 

Prieš 50 m., lapkričio 19 d., 
nustojo skambinęs: "Kelkite, 
kelkite ..." — didysis Lietuvos 
Varpininkas dr. Vincas Kudirka. 

Tada juoda ir niūri Lietuvos 
padangė, atrodė, buvo dar labai 
apsiniaukusi. Tačiau "idėjos, jei 
didžios, nemiršta, kaip žmonės". 

Ir V. Kudirkos idėjos nebuvo 
palaidotos drauge su juo kuk
liose Naumiesčio* kapinėse. Jos, 
lyg varpo aidai, tolyn bėgančio
mis bangomis sklido po Lietuvą, 
veržėsi į kiekvieno lietuvio pas
togę ir širdį ir žadino į kovą 
už Tėvynės laisvę įr šviesesnį 
bei giedresnį josios rytojų. 

Laikotarpis, kada V. Kudirka 

gimė (1858.12.31), augo ir gy
veno, Lietuvai buvo ypatingai 
sunkus. 1863 m. sukilimas, gai
vinęs viltį atstatyti, kad ir 
bendrą Lietuvos Lenkijos vals
tybę, nepavyko, ir dabartinių 
kruvinai raudonų Lietuvos ti
ronų pirmtakai turėjo progos 
pasigėrėti pavergtų tautų krau
ju ir jų kančiomis, tremiant ko
votojus už laisvę į Sibiro ka
torgą. Ne- vieną šimtą to meto 
lietuvių ištiko "Liūdnos pasa
kos" Petro Banio likimas. 

Maža to. 1864 m. uždraudžia
ma lietuvių spauda ir per 40 
metų lietuvis neturi teisės paim-

spausdintos gimtąja kalba: jam 
gresia pavojus būti ištremtam 
į Sibirą, jo sodyboje įkurdinant 
rusiškąjį burlioką. Dažnas drau
ge su Ant. Vienožinskiu gelian
čia širdimi galėjo dainuoti: 

Numylėtos mano vietoj 
Gyvena barzdyla. 
Nebėr jos brolio ne vieno *•— 
Visi išvaryti, 
Ir senutei motinėlei 
Vartai uždaryti. 

Tai laikotarpis, kada, anot 
Ant. Baranausko,^ 

Anei rašto, anei druko 
Mums turėt neduoda. 
Tegul, sako, bus Lietuva 
Ir tamsi, ir juoda. 

Tokio laikotarpio istorija Ilgi 
tol nebuvo girdėjusi. Be to, taip 
barbariškai persekiojant lietu
viškąją kultūrą, vis labiau ir 
labiau ima įsigalėti lenkiškoji. 
Nenuostabu todėl, kad ir V. 
Kudirkos kelias nebuvo tiesus: 
Marijampolės gimnazijoj ir dar 
kurį laiką Varšuvos universite
te laiko save lenku ir lietuviš
kaisiais reikalais nesisieloja. 

Tačiau nėra jokio pagrindo 
manyti, kad V. Kudirka iš es
mės būtų buvęs sulenkėjęs. Lie
tuviška pastogė ir lietuviška 
aplinka formavo V. Kudirkos 

ti į rankas net maldaknygės,1 dvasią. Jautri poeto siela nega-

Katrie \\ • H geresni --
naciai ar komunistai? 

Atsakymo į šį klausimą dažnai klausiate pas tuos, kurie matė vienus ir kitus, b* 
susilaukiate įvairių atsakymų... Tad nežinote, kur gi tikroji teisytoi... 

GERIAUSIA — NUSPRĘSKITE PATYS! 

Apie komunistus — bolševikus jau daug esate girdėję ir skaitę. Apie nacius ma
žiau. Tad paskaitykite 

Balio Gaidžiūno 
parašytą knygą — 

PAKELIUI I MIRTI 
kurioje aprašomi jo paties pergyvenimai vokiečių kalėjimuose. Paskaitę, tikrai patys 
galėsite matyti, katrie "geresni" ... 

Tos knygos autorius 
yra vienas iš Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto kūrėjų. Tas komitetas 
buvo įkurtas Lietuvoje, 1943 metais, vokiečių okupacijos laikais. Dėl kovojimo up 
Lietuvos išlaisvinimą iš svetimųjų vergijos, šios knygos autorius, kaip ir eilė kitų Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto narių, nacių buvo suimtas, išvežtas f Vokie
tiją ir jau TIKRAI BUVO PAKELIUI J MIRTĮ, nuo kurios jį išgelbėjo tik Amerikos ka
riuomenė. Po to šios knygos autorius vėl stojo į darbą Vyriausiame Lietuvos Iš
laisvinimo Komitete ir tam paaukojo daugiau kaip ketverius metus. 

Dabar netrukus šios knygos autorių matysime savo tarpe! 
Jis atveža mums didžiulę filmą iš tremtinių gyvenimo, kurią pats pagamino ir, tikimės, 
Itetrukus galės mums parodyti. Ta proga susipažinkime su juo arčiau, perskaitydami 
jįp pergyvenimų aprašymą nacių kalėjimuose. Ta knyga yra ne tik asmeninių per
gyvenimų aprašymas, bet svarbus ir įdomus, DOKUMENTAS apie vieną iš sunkiausių 
mūsų tautos gyvenimo laikotarpių. . 

Norintieji įsigyti šią knygą, rašykite laišką šiuo adresu: 

DIRVA, 6820 Superior Avę., Cleveland 3, Ohio. 

Laiške aiškiai įrašykite savo adresą |r pridekite tik vieną dolerį — knyga tuojaiT 
bus Jums pasiųsta paštu. 

Įėjo negirdėti lietuviškų dainų, 
aidinčių Paežerių kaime, jo pas
tabi akis negalėjo nematyti apy
linkės piliakalnių, rūsčia tyla 
kalbančių apie Lietuvos praeitį. 
Jis negalėjo negirdėti legendų 
apie miegančius didvyrius. 

Mums nėra žinoma vidine ko
va, vykusi V. Kudirkos sieloje. 
Mes teturime jos epilogą — 
atsivertimą, pažadintą pirmojo 
"Aušros" numerio, paties V. 
Kudirkos nuoširdžiai aprašytą. 

V. Kudirka, gavęs pirmąjį 
"Aušros" numerį, jį pavartęs, 
paskaitęs ir susimąstęs. Paga
liau, tarytum išgirdęs Lietuvos 
balsą, kaltinantį įr drauge at
leidžiantį, gailiai apsiverkęs, pa
sijutęs esąs lietuvis ir ryžęsis 
nuo to meto dirbti Lietuvai. 

Iš tikrųjų, dabar ateina nau
jas V. Kudirka — dvasios mil
žinas į Lietuvos tautinės kovos 
lauką, į josios kultūrinio ir eko
nominio gyvenimo dirvonus. Tie
sa, šie dirvonai jau buvo nu
šviesti gaivinančia "Aušros" 
šviesa, ir pro sutemas jau kilo 
didingas Lietuvos praeities pa
veikslas. 

Bet dabar.kaip tik ir reikėjo 
prižadintai tautai nurodyti aiš
kesnius ir konkretesnius kelius, 
tiesiai vedančus į prisikėlimą. 

1889 m. suskamba "Varpas". 
Tai ne mirties ir laidotuvių var
pas, bet prisikėlimo ir gyvenimo 
giesmė. 

"Varpo" dvasia — V. Kudir
ka su plačia šakota kultūrinio, 
politinio ir ekonominio gyveni
mo programa, su "Tėvynės Var
pu" publicistiniais straipsniais, 
gyvai reaguojančiais į visus 
svarbesniuosius gyvenimo įvy
kius, iškeliančiais daugybę gy
vybinės reikšmės turinčių klau
simų. Tikslas vienas — išvaduo
ti Lietuvą iš rusų vergijos. Ta
čiau, dar reikėjo tautą šviesti, 
stiprinti ekonomiškai ir kelti 
rusų daromas skriaudas, paro
dyti jų valdininkų — viršininkų 
moralinę menkystę ir tuo būdu 
nuteikti prieš juos Lietuvos gy
ventojus. 

Be to, kaip visada, taip ir ta
da buvo dūmų ir savoje pasto-

''M' t 4r'jz * <5* ' 

gėje. Aštri V. Kudirkos plunks
na nepraėjo tylomis ir pro lie
tuvių ydas: nutautėjimą, kar
jerizmą, bailumą, pataikavimą 
rusų vyriausybei ir ypač įskun-
dinėjimus. 

Tie patys reikalai ir klausi
mai, būtent, lietuvių tautos są-
moninimas ir kova sų tironais, 
rūpėjo V. Kudirkai ne tik "Tė
vynės Varpų" skiltyse, bet ir. 
jo satyrose, eilėraščiuose ir pa
galiau vertimuose, kur keliamos 
laisvės idėjos ir vaizduojama 
kova dėl jų — "Konradas Va
lenrodas", "Orleano Mergelė", 
"Vilius Telis" ir kt. 

Bent kiek smulkiau išnagrinė
ti visus V. Kudirkos darbus, 
atliktus per paskutinį jojo gy
venimo dešimtmetį (1889-1899) 
čia neįmanoma. Trumpai tenka 
pažymėti, kad jo išvaryta dar
bo vaga yra plati, gili ir ypač 
reikšminga Lietuvos kelyje į 
prisikėlimą. 

Tautos Himne išreikštos V. 
Kudirkos idėjos — stiprinanti 
didinga praeities dvasia, tėvy
nės meilė, vienybė, darbas ir 
tiesa — yra lyg šviesūs žibu
riai, vedą j prisikėlimą ir gyve
nimą. 

Nors anuo metu žandarai iš
kapojo V. Kudirkos paminkle 
įrašytus Himno žodžius, bet iš 
žmonių širdžių išplėšti jų ne
įstengė. 

Visada, o ypač šiandien, ka
da mūsų tėvynėje siaučia V. 
Kudirkos laikų rusų viršininkų 
tiesioginiai palikuonys, kada 
lietuviai tūkstančiais vežami į 
Sibirą ir planingai žudomi, o 
įvairiose konferencijose apie ge
nocidą kalbama, kaip apie te
orinę sąvoką, niekam nedrįstant 
pirštu parodyti kruvinąjį jo at
stovą, V. Kudirka yra aktualus 
ir gyvas. Jo eilėraščio žodžiai: 

Lietuva mano! priešui ant 
tavęs įnirtus, 

Privalai hydra tapti to, ku
riai nukirtus 

Galvą, tuoj kelios vieton tos 
k išdygsta ... 

yra testamentinės reikšmės ko
voje dėl Lietuvos laisvės. 

V. Kavaliauskas 

Daug svečių Dailės Parodoj 
Rašo Petras Juknys 

Mūsų Da!1#s Paroda New 
Yorke galutinai suspėta įrengti 
kaip tik prieš Visuotiniojo Ame
rikos Lietuvių Kongreso atida
rymą. Kongreso dienomis kaip 
tik ir susilaukta ypatingai daug 
svečių iš įvairiausių lietuvių ko
lonijų. 

Tomis dienomis buvo sureng
ta eilė praplėstų meninių pro
gramų, koncertų. Programos bu
vo ir ateityje bus šeštadieniais 
ir sekmadieniais, net po du kar
tus per dieną: 2 ir 6 valandą p.p. 

Dainų programas atlieka Lie
tuvos operos daininkai: V. Jo-
nuškaitė, I. Nauragis, VI. Iva
nauskas ir vietinis dainininkas 
A. Vasiliauskas. Kongreso metu 
dainavo ir St. Liepa, kurį dar 
turėsim progos išgirsti Motetų 
Vienybės ir Lietuvių Legionie
rių rengiamame .koncerte lapkri
čio 27 d. 

Tautinių šokių programą at
lieka E. Čiurlytė ir A. Liepinas, 
ir O. Bichnevičiūtės bei M. Žu
kauskienės vadovaujama 10 po
rų šokėjų grupė. 

Taigi šalia mums taip brangių 
dailės kūrinių, turime progos pa
sigėrėti ir lietuviška daina bei 
mūsų tautiniais šokiais. 

Teko išgirsti iš vieno kito as
mens ir tokią nuomonę apie pa
rodą: "Kad čia nėra ko žiūrė
ti..." \ . 

žinoma, ! paveikslą žiūrėti ir 
matyti bei suprasti jo meninę 

vertę — yra du skirtingi dalykai 
Garsiausių ir plačiai pasauly

je išgirtų dailininkų paveikslai 
labai dažnai vieniems atrodo 
tikras stebuklas, o kitiems... 
nėra ko žiūrėti. 

Kad būtų progos dar plačiau 
mūsų visuomenei parodą aplan
kyti, parodos rengėjai pratęsė 
ją net iki Naujų Metų. 

Tautodailės eksponatai sukur
ti tremties gyveinimo dienomis, 
ypatingai nepalankiose sąlygose. 
Pažymėtini jų autoriai: Alekna
vičienė, Balčiūnienė, Baublys, 
Brazauskas, česnienė, čibas, Dau
gys, Druskienė, Končius, Kulpa* 
vičius, Kunčienė, Liaukus, Nat* 
kevičius, Nica j us, Maknevičiė-
nė, Mulokos, Pocienė, Prišman-
tas, Ražiūnienė, Tutlienė, Vada-
kojis, Veselka, Vyšniauskas. 

Kryžių autorius yra Eugeni
jus Kulvietis, ilgus metus buvęs 
Ukmergės valstybinės gimnazi
jos mokytojas. Jo yra daug ir 
tapybos. 

Daug įvairių rankdarbių su
rinkta iš visos eilės stovyklų 
tremtyje. Foto mėgėjams daug 
pasigėrėjimo suteikia Vyt. Au
gustino fotografijos iš įvairių 
Lietuvos vietų, taip pat iš Vil
niaus ir Kauno. 

Daugelis smulkesniųjų ekspo
natų parduodama, čia taip >p«t 
galima pirkti ir )m kurių 
gų bei albumų. 
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DIDYSIS TESTAMENTAS 
* 

pENKIOS DEŠIMTYS metų |ati praėjo nuo šienos, 
- kada iš gyvųjų tarpo išsiskyrė dr. Vincas Kudirka. 

Bet retas kas iš lietuvių šiandien nemoka atmintinai 
jo palikto didžiojo testamento, mūsų Tautos Himno. 
Suaugę, seni ir maži, ne visi net įsigilindami į tų minčių 
prasmę, bet nujausdami ją, pakilusia dvasia gieda žo
džius, kuriuose sudėta visa ir visiems lietuviams bendra 
programa, uždaviniai, tikslai. Ar mums daug bereikia 
kitų politinių bei visuomeninių programų, kada tariame: 
?tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegu dirba 
tavo naudai ir žmonių gėrybei", arba kai tariame: "ir 
šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi", "vardan tos Lietu
vos vienybė težydi!" 

' * * 

giedame visi tuos kilnius žodžius. Visi, kurie nuoširdžiai 
trokštame, kad laisvos Lietuvos saulė iętikrųjų praša

lintų iš mūsų tautos gyvenimo didžiuosius tamsumus, 
kad tiesa mūsų žingsnius lydėtų, kad Lietuvos meilė 
jungtų visus mus broliškon vienybėn — ne dėi ko kito, 
o visų pirma vardan tos Lietuvos. 

Tos mintys ne tik Lietuvos himną giedant kartoja
mos. Jos mirguliuoja straipsniuose, knygose, prakal
bose, pasikalbėjimuose ir dažnai net mūsų susimąsty
muose. 

Bet, deja, kaip, dažnai tas mintis sutinkame ne tik 
lietuvių lūpose, bet ir širdyse, bevei lygiai taip dažnai 
sutinkame ir su visiškai joms priešingais pasielgimais... 

* * 

inint dr. V. Kudirką, kurio darbus ir mintis visi ger
biame, būtų naudinga dar vieną kartą prisiminti, 

kad kurstymas lietuvio prieš lietuvį, skleidimas neapy
kantos, pykčiu ir prasimanymais paremtų pasmerkimų, 
neturi nieko bendra nei su tiesa, nei su šviesa, nei su 
Lietuvos meile. 

Dr. Kudirka savo raštuose pasiginčydavo su kitaip, 
negu jis manančiais, kartais pašiepdavo lietuvių regi
mus paklydimus ar ydas, bet niekad jo raštuose ir san
tykiavime su žmonėmis nedali rasti neapykantos ir am
žino pasmerkimo. Savo ginčiuose ar net pabarimuose 
Kudirka buvo ramus, rimtas, kalbėjo faktais, ne pasi
tyčiojimais ar įžeidinėjimais. Jei ką ir smerkdavo, ne
tvirtino. kad smerktinas veiksmas būtinai yra iš piktos 
yalios kilęs. Ape neigiamus reiškinius jis kalbėdavo daž
niau, kaip paklvdimą, nesusipratimą, ne kaip apie są
moningą tyčia kenkimą. Net ir pyktyje pas Kudirką 
vyrauja susivaldymas ir kito žmogaus gerbimas. Dar 
daugiau, negn gerbimas: lietuvio meilė. Jo pabarimuose 
daugiau yra broliškumo, negu pasmerkimo. Jo tvirti
nimuose daugriau matai išvadas iš faktų, negu vien tik 
visišką įsitikėjimą į savo nuomonę. 

* * 

Qėl šių ypatybių Kudirka šiandien su pagarba minimas 
visų lietuvių. Dėl šių ypatybių Kudirka, nors ir po

litinis ano meto veikėjas, šiandien nėra vienos kurios 
lietuvių politinės ar pasaulėžiūrinės grupės simbolis, 
bet visos tautos pasididžiavimą kelianti asmenybė ir vi
siems mums šviesus pavyzdys. 

NEGERAS PAPROTYS 
IJKOCKTONO naujakurių pareiškimas, kurį paskelbėme 

pereitame numeryje, iškėlė dar vieną nemalonų fak
tą, nebe pirmą kartą pasikartojantį lietuviškose baž
nyčiose. Čia kunigas iš sakyklos religinio pamokslo vie
toje pasakęs prakalbą, kuri ir šiaip jau, kokiame susi
rinkime pasakyta ar laikraštyje parašyta, pelnytai su
silauktų apgailestavimo. ' 

Kaip brocktoniečiai tvirtina, kunigas iš sakyklos 
išbarė naujakurius, kaip jie drįsta turėti ką nors su 
tomis Amerikos lietuvių organizacijomis, kurios klebono 
nuomone nėįra gana geros. O ta proga net du buvusius 
Lietuvos prezidentus, kurių vienas tebegyvena mūsų 
tarpe ir yra visų kultūringų tautiečių bei kitataučių 
pritinkamai gerbiamas, tikra to žodžo prasme su pur
vais sumaišė. 

^Įevienodai žmonės vertina tokius "pamokslus". Tie, 
kurių politinius nusistatymus jie "paglosto", gal jais 

ir džiaugiasi, o kuriems jie pabraukia "jprieš plauką", tie 
piktinasi. 

Kartais šia proga pabrėžiamas ir susirūpinimas — 
kas gi bus su Bažnyčios autoritetu, jeigu toki dalykai 
joje dėsis? 

Toks klausimas, mums atrodo, visų pirma turėtų 
kilti tiems, kuriems Bažnyčios autoritetas brangus, ar 
bent kurie jį vertina, kaip teigiamą veiksnį. Kam Baž
nyčios autoritetas nerūpi, ar kas linki net jo smukimo, 
tas gali tik džiaugtis tokiomis taktikos klaidomis, pasi
taikančioms sakyklose... 

* * 

Ret yr# dar vena priežastis apgailestauti tokiems įsi
šokimams, kaip brocktoniečių pareiškime paminėtas. 

Tai yra lietuvių savitarpinės santaikos reikalas. 
Santaika mūsų tarpe brangi ir dabar ypač reika

linga. Daug pastangų padėta tai santaikai sustiprinti. 
Todėl jos griovėjus smerkiame, vis vien iš kur jie kal
bėtų. 

VIENINTELIS 
pasaulyje lietuvių kul

tūros žurnalas 
šitaip yra rekomenduojamas 

žurnalas, vardu AIDAI, spaudai 
duotame Lietuvos pranciškonų 
vienuolių skelbime. 

šiomis dienomis mus pasie
kė šių metų rugsėjo mėnesio 
AIDŲ numeris, su prašymu pa
minėti. 

Šis numeris išleistas dar Vo
kietijoje. Ir numatoma, kad 
AIDAI dar bus leidžiami Vokie
tijoje iki Naujų Metų, o tik 
paskui persikels į Ameriką. Rug
sėjo mėnesio numeryje nieko 
apie tai dar nepranešama ir iš 
paties turinio nematyti, kad jau 
būtų rengia/nasi keltis į Ame
rikos aplinką. 

Savo išvaizda ir turiningumu 
žurnalas puikus. Ne gėda toki 
žurnalą būtų išleisti ir taikos 
meto sąlygose, savame krašte, 
o kai tremtinių gyvenimo sąly
gose, tai jį galima tikrai pri-
skaityti prie tų didžiųjų doku
mentų, kurie Įrodo mūsų trem
tinių kultūrininkų nepaprastą 
pasiryžimą ir ištvermę. 

Bet, sugretinus žurnalo tu
rinį su vienintelio pasaulyje lie
tuvių kultūros žurnalo titulu, 
tenka susimąstyti. Taip, šiuo 
metu jis vienintelis tokio masto 
ir tokio pajėgumo lietuviškas 
žurnalas. Bet ar jis'visų lietu
vių žurnalas? 

Kaip tik to žodelio "visų" 
čia ir negalima pridėti. Tai yra 
aiškiai ir griežtai katalikiškos 
pasaulėžiūros žurnalas. 

Jis neabejotinai lietuviškas, 
patriotiškas ir kiekvienam lietu
viui, kuris domisi daugiau, ne
gu kasdieninės duonos klausi
mais, čia yra ko paskaityti ir 
rasti apie ką pagalvoti. Ne kiek
vienam skaitytojui, žinoma, šis 
žurnalas "įkandamas". Filoso
fija, literatūros nagrinėjimai, 
moksliniai klausimai ir tt. 

Iš anksto galima numatyti, 
kad iš senesniųjų Amerikos lie
tuvių sluoksnių tas žurnalas ne
susilauks bent kiek žymesnio 
skaičiaus naujų skaitytojų. Jo 
skaitytojai daugumoje bus tie 
patys, kurie buvo ir ligi šiol. 

Toks žurnalas yra, be abejo, 
nemažas turtas dabartiniame 
mūsų kultūriniame gyvenime. 
Bet, būdamas griežtai vienos pa
saulėžiūros, suprantama, nega
lės visiškai patenkinti visų lie
tuvių inteligentų. Ir todėl, ga
lima numatyti, neišnyks tai vie
nur, tai kitur ir dabar girdimi 
norai turėti dar ir dar bent vie
ną naują žurnalą ... 

Ar pajėgs kiti toki žurnalai 
susikurti ir ypač išsilaikyti, tai 
kitas klausimas. 

Po visų šių samprotavimų 
gal siūlytųsi išvada, kad reikėtų 
kurti tikrai visų lietuvių kul
tūrinį žurnalą. Ar gal AIDAI 
turėtų persiorientuoti nuo "vien-
pasaulėžiūriškumo". 

Atrodo, kad to irgi negalima 
tikėtis. Visų pirma, jeigu AI
DUS leis pranciškonai, tai būtų 
nenuoseklu net ir galvoti apie 
tai, kad žurnalas liktų pasau-
lėžiūriškai "neutralus". 

Antra vertus, apsiribojimas 
vien tik tautiniais kultūros 
klausimais juk irgi nėra "bepa-
saulėžiūriškumas" -r- tai irgi 
tam tikra pasaulėžiūra. 

Toli pavyzdžių neieškant, šia
me paskutiniame AIDŲ nume
ryje yra straipsnis apie YMCA. 
AIDAI aiškiai nurodo, kad ši 
organizacija katalikams yra ne
priimtina, ir nepriimtina kaip 
tik dėl savo neutralumo reli
gijos klausimuose. Pakeitimas 
religijos tik bendrais dorovės 
dėsniais griežtai katalikiškos 
pasaulėžiūros akimis žiūrint, 
yra nepriimtinas dalykas. Tiesa, 

ĤucmGrtiA 
U-S-S-R ... 

SANDARA skverbte skerbia-
si į neapykantos apaštalo rolę, 
kandžiodama visus; kurie jai 
nenusilenkia. 

Paskutinieji "nusikaltSI i a f' 
yra lietuviški dailininkai, ku
rie drįso leisti išstatyti jų kū
rinius Dailės Parodoje New 
Yorke, negavę iš SANDAROS 
redaktoriaus palaiminimo. Ar 
tas palaiminimas būtų kiek kaš
tavęs, ar ne nežinia, bet 
nejaugi negalima dirbti meno 
srityje pirm, negu užmoki sąs
kaitą SANDAROS redaktoriui? 

Labai panašu į U-S-S-R ir 
tikrai perdaug diktatoriškai... 

J. N., Chicago, 111. 

Red. -pastaba: šiuo klausimu 
esame gavę keletą straipsnių. 
Vieną iš jų įdėsime kitame nu
meryje. 

nurodoma, kad ši organizacija 
tokios pačios "sulyginimo" tak
tikos laikosi ir tautiniuose klau
simuose, siekianti užslopinti 
tautinį individualumą. Bet pir
moje eilėje AIDAI šią organiza
ciją smerkia už religinį bespal-
viškumą. 

Suprantama, kad toks pats 
pasmerkimas, žiūrint nuo tų 
pačių pagrindų, tiktų ir žurna
lui, kuris būtų, nors ir tautiš
kas, bet religiniu atžvilgiu be
spalvis. Pranciškonų leidžiamas 
žurnalas negali būti kitokios 
dvasios, kokios AIDAI yra da
bar. 

Ir bet kieno kito leidžiamas 
"nepasaulėžiūrinis" kultū ros 
žurnalas negalėtų būti "visų" 
lietuvių žurnalu, -nes, visų pir
ma, griežtos ir nuoseklios pa
saulėžiūros katalikams jis būtų 
nepatenkinamas ir nepriimtinas. 

Todėl reikia sutikti su ta 
mintimi, kad tikrai visus lietu
vius patenkinančio kultūros žur
nalo (net ir laikraščio ...) ne
gali būti. žmonių pasiskirsty
mas pagal pažiūras ir įsitikini
mus — yra faktas, kurio nega
lima paneigti. 

AIDAI, jei turės ekonomiškai 
pajėgius leidėjus, bus, žinoma, 
visiems lietuviams kultūrinin
kams vienu ar kitu atžvilgiu 
įdomus ir skaitytinas žurnalas, 
bet nebus visiems "savas". 

Visi galėtų būti patenkinti tik 
esant keliems tokios rūšies žur
nalams. Ar jų bus — pareis 
nuo to, kiek kas tam turės 
pajėgumo ir išteklių. J. M. 

K O D Ė L  
. lapkričio 23 d.? 

Lapkričio 23 diena minima, 
kaip Lietuvos kariuomenės įsi
kūrimo diena. Kai kas nurodo, 
kad savanorių šaukimas į ka
riuomenę buvo pradėtas vėliau, 
o ne lapkričio 23. 

Bet, nustatant Lietuvos ka
riuomenės "gimtadienį", pagrin
du buvo paimtas pats pirmutinis 
žygis jai įsteigti. O tas pirmu
tinis žygis buvo pirmosios Lie
tuvos " vyriausybės Krašto Ap
saugos Ministerio Įsakymas Nr. 
1, kuriuo buvo sudaryti pirmie
ji Lietuvos kariuomenės orga
nai. 

Pirmame įsakymo paragrafe 
buvo paskirta Lietuvos Karo 
Taryba, iš trijų karininkų. Tai 
buvo pulkininkai Chaleckis ir 
Nastopka ir karo gydytojas VI. 
Nagevičius. Antruoju paragrafu 
buvo paskirtas Pirmojo pulko 
vadas — pulkininkas Galvydis 
-Bykauskas. Trečiuoju paragra
fu paskirtas Generalinio štabo 
viršininkas — pulkininkas Ku
bilius. Tuo buvo pradėtas Lietu
vos kariuomenės organizavimas, 
ir tai buvo 1918 metų lapkri
čio 23 dieną. 

Iš tų pirmųjų pareigūnų'tik 
gen. V. Nagius-Nagevičius te
bėra gyvųjų tarpe ir gyvena 
Clevelande. Kiti mirę, pulk. Ku
biliaus likimas nežinomas. 

AŠ LAIKIAU PAMALDAS 
. y UŽ STALINĄ 

Su visokiais žttlonžmig teko susitikti lie
tuviams, "kai jie karo metu Vokietijoje buvo 
pristatyti prie priverstinių darbų. Kiekvieno iš 
JU gyvenimas pilnas nepaprasčiausių nuotykių. 
Nuostabių dalykų vieni kitiems papasakodavo. 
Mūsų^ bendradarbis Vytautas Braziulis, nese
niai apsigyvenęs Clevelande, yra surašęs pluoš
tą atsiminimų iš tokių pasikalbėjimų bei per
gyvenimų tais pačiais sunkiaisiais paskuti
niais karo metais, čia pradedame spausdinti 
vieną ištrauką iš tų atsiminimų — pasikalbė
jimą su estu, kurio tikroji pavardė neminima, 
bet • vadinamas kitu vardu — Kaarson, kuris 
pasipasakojo, kaip jis laikė paiaal&s už Sta
liną ... 

Laikas t^jgo. Atėjo keturiasdešimt 
penktųjų metų žiema. 

šio krašto žiemos būi» nešall&g, n€?t 
malonios, ypač giedriomis dienomis. Kai 
šviečia skaisti saulė, net ir sniegui plonu 
klodu 'dengiant žemę, lauke šilta, gali net 
be apsiausto vaikščioti. Žiemą pajunti tik 
tada, kai papučia stiprūs vėjai nuo. Stalino 
šalies, kurie, reikia pasakyti, būna taip pat 
nemalonūs, kaip ir paties "tėvelio" -vardo 
prisiminimai... 

Kartą mes su Kaarsonu iškrovėme 
sunkvežimį didžiulių kartono lapų. Diena 
buvo apsiniaukusi, pūtė atšiaurus rytų vė
jas, keldamas su dulkėmis sujukusio snie
go sūkurius. Sniegas įkyriai kapojo veidą, 
lindo į akis, birėjo už apykaklės. 

Dirbome be pirštinių, rankos šalo, o 
kol iškrovėme sunkvežimi — ir visai su
grubo. • 

Baigus šį darbą, meisteris, ar mus už
jausdamas, ar tuo tarpu kito darbo ne
surasdamas, pasakė: 

— Eikite į pogrindį. Kai reikės, aš jus 
pašauksiu... 

Raginti mūsų tam nereikėjo. Kai ak
meniniais laiptais nusileidę į pogrindį atsi
dūrėme prie centrinio šildymo krosnies, į 
mus padvelkė tvanki šiluma. 

Netoli krasnies pasistatėm tuščias dė-j 

žes ir, nusiavę batus, šildėm sudrėkusias 
kojas... 

Iš pradžių sėdėjom tylėdami, bet, kai 
maloni šilumos srovė palietė mūsų, kūnus, 
pagyvėjom ir grįžom į nebaigiamus nuo
tykių pasakojimus. 

Mano bendradarbis turėjo ko papasa
koti. . šį kartą mūsų kalba sukosi apie Ka
lėdų šventes, kurias neseniai buvome pra
leidę, apie įvairių tautų skirtingus kalėdi
nius papročius, o netrukus kalba ir vėl jau-
krypo apie Sovietų Sąjungą. 

Aš prisiminiau, kad dar Lietuvoj, vo
kiečių okupacijos laikais, slaptai klausy
damas sovietų radijo, girdėjau skelbiant, 
kad Rusijoj sugrąžinta religijos laisvė. 

Paklausiau Kaarsoną: 
— Pasakykite man atvirai, ar Sovie

tų Sąjungoje tikrai yra religijos laisvė? 
Kaarsonas staiga nutilo. Paskui jis 

pažvelgė į mane tiriančiu žvilgsniu ir po 
trumpos tylos atsakė: # 

— O kaipgis, žinoma, kad yra... 
r—'Netikiu, jūs juokaujate! 
Jo veidu nuslinko vos pastebima šyp

sena, bet jis atsakė tuo pačiu rimtu balsu: 
— Tikėkite, aš nejuokauju, bet kalbu 

rimtai. Tikėjimo laisvė Sovietų Sąjungoje 
yra. Ji tapo sugrąžinta šio karo metu. Ži
noma, religijos laisvė ten kitaip supran
tama. Sovietuose viskas yra pajungta 
valstybės tarnybai. Valstybei turi tar
nauti ir religija. Tokia ten tvarka... 

Šita tema mane sudomino, . prašiau, 
kad Kaarson plačiau apie tai papasakotų. 
Bet jis sėdėjo tylėdamas, lyg nesiryžda
mas apie tai kalbėti. . Tik gerokai paty
lėję, atsakė: 

— Apie savo. pergyvenimus ' Sovietų 
Sąjungoje jums jau daug pasakojau, bet 
papasakojau ne viską... Nelaikykite to 
blogu mano pasielgimu, tačiau gyvenime 
būna tokių dalykų, kurių nenori atidengti 
net labai artimam žmogui, juo labiau žmo
gui, su kuriug esi neseniai susipažinęs. Pa
sitikėjimas — kilnus dalykas, tac&u kai 

kada jis būna pavojingas 1 Jūs negyvenote 
tokiame krašte, kur pasitikėjimas yra vir
tęs didžiausia kvailyste. Tenai nepasitiki 
draugui, broliui ir seseriai, nepasitiki 
vyrui ar žmonai, nei tėvui ar motinai. Taip 
yra Sovietų Sąjungoj. Jūs šito gal būt ir 
nesuprasite, bet taip ištikrųjų yra. Visiškas • 
slaptumas bei uždarumas ten yra šiokia * 
tokia apsauga nuo nelaimės f. . 

Kaarsenas vėl nutilo. Atrodė, kad jis 
nesiryžta atidengti kažkokios didelės pa
slapties. Bet savo svyravimą jis nugalėjo 
ir jis tęsė toliau: ' 

— Jūs esate" pirmas svetimas žmogus, 
kuriam aš ryžtuosi atidengti savo paslap
tį. Tai darau dėl to, kad jumis pasitikiu. 
Nuoširdžiai tikiu, kad mano pasitikėjimo 
neapvilsite, tačiau prašau vieno dalyko: 
jeigu kada pasakosite kitiems mano nuoty
kius, neminėkite tikros mano pavardės. To 
prašau ne dėl savęs, o dėl artimųjų, kurie 
liko anapus fronto. Aš bijau dėl jų likimo. 
O manoji paslaptis tokia: aš esu pravoslavų 
dvasiškis, popas. Sovietų valdžiai liepiant, 
aš savo apygardos mieste atidariau cerkvę 
ir laikiau pirmąsias pravoslavų pamaldas... 

Tie žodžiai mane tiesiog pritrenkė. Aš 
žinojau, kad jis estas, bet ir į galvą neatėjo 
mintis, kad jis gali būti pravoslavų tikybos 
ir dar dvasiškis. Nustebęs beveik sušukau! .. 

— Kaip! Jūs popas, dvasiškis? Keis
ta . . .  i  

— Nieko keisto, mielasai, čia nėra, — 
ramiai atsakė Kaarsenas. Daugelis estų yra » 
pravoslavų —: stačiatikių tikybos. Ir maijo 
tėvas, savo kilme tikras estas, buvo stačia
tikis. Mano gimtinė yra netoli nuo garsio
jo Pečoros stačiatikių vienuolyno*. Vaikas 
būdamas daug kartų buvojau tame vienuo
lyne. Ten sustiprėjo iš tėvų paveldėtas reli
gingumas ir subrendo pasiryžimas pa#!* 
rinkti dvasiškio kelią. Pirmojo Pasaulinio 
Karo metais baigiau stačiatikių . dvasinę 
seminariją, tuo pat laiku dar ir sodininkys
tės mokyklą, buvusią prie seminarijos. So
dininko amatas buvo labai naudingas tvar
kant cerkvės ūkį, o* ypač labai pravertė 
gyvenant Sovietų Sąjungoj, kai tas ama
tas pasidarė pagrindiniu mano pragyveni
mo ^altiniu... 

— Bet pasakykite man, kaip jūs pa
tekote į Sovietų Sąjungą? 

— Buvo taip. Tik baigęs dvasinę 
seminariją, aš tapau paskirtas kapelionu 
į vieną žemės ūkio mokyklą Ukrainoje. Ten 
mane užklupo revoliucija, o pilietinio karo 
viesulas nubloškė į Kubanės kraštą. Ku-
banės krašte išgyvenau baisius brolžudiško 
karo laikus. Po komunistų perversmo greit 
prasidėjo religijos persekiojimas, — dva
siškių ir Vienuolių gyvenimas pasidarė sun
kus, — nuolatos grėsė pavojus netekti 
laisvės, net ir gyvybės... Norėdami iš
vengti pavojaus, dvasiškiai, apsirengę pa
sauliečių drabužiais, slapstėsi keitė savo 
gyvenimo vietas, tikybines pareigas atli
kinėjo slapta ir tik labai patikimų tikin
čiųjų rateliuose. Taip darė dauguma, pa
našiai elgiausi ir aš —jaunas, dar neprity
ręs dvasiškis,.. Tada sodininko amatas li
ko mano gyvenimo pagrindu. Iš dyasiškio * 
tapau sodininku! Aš jaučiau, kad taip 
elgdamasis sunkiai nusidedu savo Viešpa
čiui, tarytum šventasis Petras Alyvų kal
ne, Jo išsiginu! Tos nuodėmės dydį bei 
svorį skaudžiai išgyvenau savo sielos gel
mėse, tačiau tada trūko ryžto su kryžiumi 
rankose pasitikti savąjį likimą. Raudono
sios Bestijos grėsmės aky vaizdo je, aš pir
mą kartą užsigyniau savo Viešpaties ir bai
liai pabėgau iš laisvu noru pasirinkto pa- ; 
šaukimo! Taip... Tai buvo sunki nuo
dėmė, už ku*ią šiandieną esu skaudžiai 
nubaustas! 

Pasakotojas nutilo. Mudu sėdėjome 
šalia vienas kito tylėdami. Dėl menk&f 
šviesos negalėjau aiškiai matyti Kaarsono 
veido* tačiau jaučiau, kad sunkių išgyve
nimų atsiminimai jį jaudina, lead jis per
gyvena dvasinį skausmą. > 

( Bus daugiau ) 

// 
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NAUJAKURIAI 
Tremtinių gelbėjimas Ir įkurdinimas 

Pasikalbėjimas su žinomu Clevelando lietuvių veikėju, chemijos inžinierium 
Pijum J. Žiūriu 

Visuotinis domėjimasis DP 
Imigracijos Biliaus vykdymo 
rezultatais paskatino mane ta 
tema pasikalbėti su žymiu Cle
velando lietuvių veikėju, chemi
jos inžinierium Pijum J. žiūriu, 
kuris, kaip žinoma, yra nema
žai pasitarnavęs, kad į Bilių bū
tų įvestas specialus nuostatas, 
naudingas Pabaltijo tautų trem
tiniams. Be to, P.J. žiūrys yra 
vienas iš tų JAV lietuvių pa-
trijotų, kurie, nuoširdžiai besi
sielodami savo tautiečių-trėmti-
nių likimu, labai daug prisidėjo 
prie jų šelpimo bei perkeldinimo 
į Ameriką. P. J. žiūrys . trem
tiniams išdavė keliasdešimts 
affidavitų ir darbo-buto garan
tijų, pagal kurias iš Vakarų 
Europos jau atkeliavo didelis 
būrys tautiečių ir kurie jaukiuo
se žiūriu namuose surado ilges
nę ar 
dėl P.J. žiūrys gali pareikšti 
autoritetingą nuomonę ir apie 
DP Imigracijos Biliaus vykdy
mą ir apie pačius atvykstan
čius tremtinius... 

Kur būtumėm gavę tuos 
milijonus 

Kai aš paklausiau gerb. Pijų 
žiūrį, kokia yra jo nuomonė 
apie DP Biliaus vykdymą bei 
kokie iki šiol pasiekti rezulta
tai, jis atsakė: 

— Nėra dviejų nuomonių, kad 
DP Imigracijos Bylius davė žy
mių teigiamų rezultatų. Pagrin
dinis teigiamas rezultatas yra 
tas, kad toks sudėtingas. įsta
tymas J.A.V. Kongrese praėjo 
ir tūkstančiams įvairių tautų 
tremtinių suteikė teisę pasiekti 
Dėdės Samo žemę. 

Kita šio įstatymo teigiama 
pusė yra, kad buvo nusistatyta 
tremtinius globoti bei juos per-
keldinti į užjūrius nemokamai. 
Pravartu visiems žinoti, jog 
vien mūsų tautiečių perkeldini-
mas tik f JAV iki šiol atsiejo 
jau apie 2,000,000 doleriu. To
kios sumos šio krašto lietuviai 
tikriausiai nebūtų pajėgę su
dėti. 

UNRRA ir IRO 
nuopelnai 

Tęsdamas pasikalbėjimą, P. 
žiūcys pastebėjo, kad gerų norų 
bei gražių teigiamų pastangų 
buvę parodyta ir iš buvusios 
UNRRA bei šiuo metu veikian
čio IRO pusės., 

Tų organizacijų globoje ga
lėjęs susikurti gražus tremtinių 
kultūrinis darbas — tremties 
spauda, išleista daug vertingų 
knygų, pristeigta nemažai pra
džios bei vidurinių mokyklų ir 
net universitetas, suburta pa
jėgių tautinių ansamblių, žo
džiu, sudarytos sąlygos, kuriose 
tas darbas buvo įmanomas. 

Visos tos priemonės, pasiek
tos aktyviosios inteligentijos 
pastangomis, padėjo tremti
niams palaikyti dvasinę lygsva-

' rą, o jaunimą apsaugojo nuo 
moralinio pakrikimo. 

Be šių galimybių tremtiniai 
vargu ar būtų išsilaikę toj aukš
tumoj. Jie, esą, būtų blogiau 
užsirekomendavę, o visa tai bū
tų apsunkinę mūsų. tautiečių 
įkurdinimą ųžjūriniuose kraš
tuose. 

Amerikos lietuvių 
pastangos 

' _ Prie teigiamų reiškinių rei
kia priskirti ir dalies JAV mūsų 
tautiečių pastangas palengvinti 
lietuvių tremtinių buitį kal
bėjo toliau P. žiūrys. 

— Jie rinko dolerius, maistą, 
drabužius, .vaistus, literatūrą, 

skatino tremtinius nepalūžti dva
sioje, neprarasti vilties. 

Visos tos pagalbos priemonės 
trumpesnę prieglobą. To- Pridėjo prie pačių tremtinių 

vykdomos teigiamos akcijos su
stiprinimo. 

Ta akcija, deka lietuvių va
lingumui bei būdo patvarumui, 
neleido jiems sugniužti net blo
giausiose gyvenimo sąlygose. 

Pas mus sakoma, kad žmo
gus, iškalintas trejus metus ka
lėjime, sužvėrėja, praranda sa
vigarbos po j učius. Mūsų tautie
čiai - tremtiniai panašiose į 
kalinimą sąlygose ištvėrė net 
aštuonerius metus! Kad pakė
lus savitarpio dvasią, jie kovojo 
meno ir kultūros priemonėmis; 
kiti kūrė tautines organizacijas, 
per kurias gynė bei atstovavo 
savo teises, kėlė profesinį pa
siruošimą, mokėsi svetimų kal
bų. Teigiamų reiškinių yra ir 
daugiau, bet jų visų juk nesu
minėsi ... 

Neigiamos pusės 
— O kas padaryta neigiamo, 

sprendžiant tremtinių problemą 
— klausiu P. žiūrį. 

Jis susimąsto, o po trumpos 
tylos kalba toliau su jpn bū
dingu gyvumu: 

— Norint prieiti prie neigia
mų reiškinių ir suprasti jų kil
mę, reikia panagrinėti ir tų. nei
giamybių priežastis. 

Apie diktatūrų veikimą šia 
linkme neverta nė kalbėti, nes 
jų veikimas pagrįstas melu, klas
ta, suktybėmis, žiaurumu, ban
ditizmu ir kitokiais moraliniais 
nusmukusių masių neigiamais 
reiškiniais. Tačiau padorusis 
pasaulis negali suprasti ir kai 
kurių demokratijų elgesio... 

Imkime, kad ir tremtinių gel
bėjimo problemą: ar ne keistai 
skamba, kad demokratijos vie
na ranka juos gelbėjo, o antrą
ja sunkino jų padėtį ir savo nei
giama elgsena darkė visą tei
giamą įspūdį ? 

Ar demokratijos nekalbėjo, 
jog Antrasis Pasaulinis Karas 
vedamas, kad būtų išnaikinta 
priespauda ir išlaisvinta žmo
nija? O tuo pačiu metu "didžių
jų" diplomatai už uždarų durų 
pardavinėjo mažųjų tautų lais
vę! . . 

"Didieji" tikš jo,' kad tais sa
vo-žemais veiksmais pasieks są
žinę ir širdį tų, kurie tuos žmo
niškuosius priyalumus jau seniai 
yra praradę. 

Demokratijos išleido milijo
nus dolerių ne tik tremtinių gel
bėjimui, bet tuo pat laiku jos 
rėmė bei palaikė ir taip vadina
mas "liaudies demokratijas": 
joms davė milijonus dolerių, 
siuntė mašinas, net ištisų fabri
kų įrengimus. Ir kam visa tai 
buvo daroma? Nagi banditų su
stiprinimui ! 

Demokratijos nesuprato, kad 
tie jųjų žygiai bus panaudoti 
mažųjų tautų smaugimui, o taip 

pat ir banditų pasiruošimui 
smogti mirtiną smūgį toms pa
čioms didžiosioms demokrati
joms! — kalbėjo pasipiktinęs 
P. žiūrys. 

— Pavyzdžiui, imkime Angli-
ją. Ji, pakėlusi ginklą dėl Len
kijos laisvės, viena iš pirmųjų 
prisidėjo prie tos laisvės par
davimo. Argi Churchillis nepa
reiškė iškilmingai, kad niekam 
neleis pavergti Lietuvos? O jo 
valdžia viena iš pirmųjų suvaržė 
to krašto diplomatinės atstovy
bės veikimą! Anglija tais savo 
veiksmais norėjo prisigerinti 
raudoniesiems banditams, bet 
susilaukė priešingų rezultatų. 
JAV visada figūravusios, kaip 
demokratijų vadovės ir per sa
vo Roseveltą ne vieną kartą pa
reiškusios, jog niekam neleis 
aneksuoti Lietuvos bei kitų ma
žųjų tautų, irgi pasielgė prie
šingai: prieš pasirašydamos su 
agresoriais sutartis, nepareika
lavo iš jų išlaisvinti tautas, pa
vergtas karo metu strateginiais 
sumetimais. • 

P. žiūrys pastebėjo, kad to
kių ir panašių pavyzdžių esą la
bai daug. Grįždamas prie pagrin
dinės pasikalbėjimo temos — 
tremtinių problemos, jis ypač 
iškėlė JAV piliečių dosnumą. 

Jis pabrėžė, jog amerikiečiai 
niekad nekėlė balso dėl skiria
mų UNRRA-ai ir IRO-ui mili
jonų dolerių tremtiniams pagel
bėti. Tačiau tos pagalbos tie
kimo būdas buvęs keistas ir 
net nesuprantamas: viena ran
ka buvusi tiekiama pagalba, o 
kita ranka atidarinėjami vartai 
raudoniesiems į tremtinių sto
vyklas, kad jie galėtų nekliu
domi ten landžioti — rinktr apie 
tremtinius žinias, juos šanta-
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žuoti, jiems kenkti bei kito
kiais būdais sunkinti jau ir taip 
nelengvą jų gyvenimą! 

— Šiandien keistai atrodo, bet 
tikras faktas, jog UNRRA vy
riausias viršininkas gen. Rooks 
prie savęs nuolatos laikė aukštą 
sovietų patarėją, be kurio pri
tariančio galvos linktelėjimo ne
padarė nei vieno svarbesnio nu
tarimo, liečiančio tremtinių pro
blemas, — kalbėjo energingai P. 
Žiūrys. 

— Jis, o ne kas kitas, buvo 
nuolatiniu šaltiniu visokių tar
dymų, skreeningų, kilnojimų iš 
stovyklos į stovyklą, priversti
nos repatriacijos bei kitokių nei 
su žmoniškumu, nei su jo vado
vaujamos organizacijos paskir
timi nesuderinamų veiksmų, ku
rių pasėkoje tremtiniai buvo pa
versti beteisiais padarais. 

— Taip pat tikras faktas, 
kad tremtinių susisiekimas bu
vo visai suvaržytas, jų laiškai 
cenzūruojami, tremtiniams ski
riamų drabužių ir kitų daiktų 
persiuntimas apsunkintas di
deliais muitais, o pačių tremti
nių balsai, liečią jų skriaudė
jus, buvo varžomi ar visai už
čiaupiami. 

Tremtinių būklei sunkinti nau
dota ir kitokios priemonės. Pa
vyzdžiui maisto kokybė ir kie
kybė buvo tiek sumažinta, kad 
padidėjo susirgimai tuberkulio
ze bei kitomis, sunkiai pagydo
momis ligomis. Tremtinių gy
venamosios patalpos daugumoje 
buvo žemiau bet kokios kriti
kos — juos suvarė į šaltus ba
rakus arba karo metu apgriau
tas kareivines — neapkūrena
mas ir be jokių patogumų, žo
džiu, kai kuriose stovyklose 
tremtiniai buvo suvaryti į to
kias patalpas, į kurias padorus 
lietuvos ūkininkas Bet savo gy
vulių nevarytų! 

— Už tas sumas, kurios buvo 
skiriamos tremtinių išlaikymui, 
jie galėjo gyventi gerai ir pa
togiai, bet pastatytų visokių pa
razitų ir valdžios autoritetu pri
sidengusių spekuliantų dėka, 
tremtinius pasiekė tik trupiniai. 

— Į UNRĄ ir IRO vietas su
lindę ne tik rausvi, bet ir raudo
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ni tipai stropiai vykdė sovietų 
įsakymą — skriausti pabėgė
lius. Amerikiečiai sako, jog žmo
gų už nusikaltimą galima bausti 
tik vieną kartą, o Pabaltijo 
kraštų tremtinius be jokios kal
tės baudė net kelis kartus! 
Tik prisiminkim žiauriuosius 
sereeningus ir beprasmiškus 
įtartinus apklausinėjimus. Net 
^šiandien dar tęsia tuos seree
ningus pereinamose stovyklose 
ir laiko mėnesiais nekaltus žmo
nes. / 

— O kaip buw» galima kitaip 
sutvarkyti Pabaltijo kraštų 
tremtinių globojimo reikalus? 

— Atsakymas labai lengvas. 
Vokiškieji naciai išvežė iš Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo kraštų 
tiek visokių gėrybių, kad de
mokratijos turėjo pilną teisę 
pasakyti nacių įpėdiniams — 
vokiečiams: "Nuo šiol Pabalti
jo kraštų tremtiniai, atsiradę 
jūsų žemėje dėl jūsų ir jūsų 
raudonųjų bendrininkų kaltės, 
gyvens jūsų geriausiuose butuo
se ir valgys geriausią jūsų mais
tą, o jūs jiems patarnausite! 
Taip bus ir teisinga ir demokra
tiška!" Demokratijų nusistaty
mas, deja, buvo priešingas, jos 
į pabaigą net norėjo tremtinius 
pajungti į nacių krašto atstato
mąjį darbą!... 

(Bus daugiau) 

JEI KAM REIKIA 
blankų darbo-buto garantijoms, 
ar paaiškinimų, kaip formalu
mus atlikti, kreipkitės šiuo ad

resu: ULRFA 
105 Grand St. -
Brooklyn 11, N. Y. 
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LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 

patogiausia užsisakyti, siunčiant 

$2.50 šiuo adresu: 

Mr. J. Audėnas 
14 Townsend Street 

Boston-Roxbury, Mass. 

Aš Tavo Bičiule Knyga! 
Pranešame gerb. Tautiečiams, kad nuo š .m. spalio 15 d. leidyklos PATR1A Genera

linė atstovybė JAV pradėjo lietuviškos *knygost leidyklos leidinių, platinimo darbą šūkiu 
— "Aš tavo bičiulė knyjoi" kny®tf 

Grožinė literatūra. 
1. Jurgis Jankus... Naktis ant morų 
2. Stepas Zobarskas ..•••• Savame krašte .. 
3. Vincas Ramonas - Kryžiai .. 
4. L. R. Tremtyje Metraštis ".. Tremties metai 
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3.00 

5. Stasys Santvaras Laivai palaužtom burėm 1.25 
6. Antanas Škėma .Nuodėguliai ię kibirkštys 1.85 
7. Petrė Orentaitė Marti iš miesto 1.00 
8. Balys Gražulis ». ...Bryde rugiuose 2.00 

{vairūs leidiniai 
1. Dr. J. Balys ..... ..., .Tautosakos skaitymai > $ 2.00 
2. Viktoras Gailius Vokiškai - lietuviškas žodynas 3.00 
3. Pranas Naujokaitis ..i Lietuvių literatūros istorija 2.00 
4. Dr. A. Šapoka .. ' Lietuvos istorija ....« 3.00 
5. Lietuvių kalba, jos raida ir susidarymas . 0.50 
6. Mūsų protėvių pažiūros į mirtį ir sielą » 0.30 
7. 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 Sugrįžimas 
2. Stasys Laučius Po pilkaisiais debesėliais 
3. Jonas ir Adolfas Mekfpį . • Knyga apie karalius ir žmones 
4. Stepas Zobarskas ....... / Brolių ieškotoja 
5. Vytė Nemunėlis ....1 Tėvų nameliai 
6. Vytė Nemunėlis •... Mažoji abėcėlė 
7. Stepas Zobarskas Aušrelė (I dalis) 1.25 
8. Stepas Zobarskas Per šaltį ir vėją i 0.30 
9. Stepas Zobarskas Ganyklų vaikai i.oo 
10. Stepas Zobarskas .'. ., JLiestaūsis sūnus 0.75 

Knygos svetimomis kąlbon^A. 
1. Stepas Zobarskas ....... Das Lied der Sensen $1.25 
2. Prof. Dr. V Jungfer ...... Litauischer Liederschrein 0.75 
3. Prof. Dr. V. Jungfer Litauen, Antlitz eines Volkes - 2.00 
4. Juozas Pašilaitis' Hearken Then Jugde _ 0.25 
5. Maurice Scherer ........ .Petras Kiaulėnas 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. Mazoliaųskas Jonas Rutkauskas 
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NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
š. m. lapkričio 4 d., laivu "Gene

ral Balou" j Bostoną atvyko šie 
lietuviai tremtiniai: 
Algimanavičius Vincenta — Pitts

burgh, Pa. 
Bakanavičius Uršulė, Ramutis — 

Paulsboro, N. J. 
"Brazienė Anele, Antaifefet — ©®fver 

Foxcroft, Maine 9 § 
Butkūnas Andrius, Zofija, Andrius, 

Vaidotas — Philadelphia, Pa. 
Bidva Adam — Brockton, Mass. 
Beraitis Vytautas — Maspeth, N.Y. 
Brazienė Antanina — Chicago, 111. 
Brunotas Jonas — So. Boston, Mass. 
Černius Juozas — Maspeth, N. Y. 
Cyras Augustas, Rudolfas, Irena, 

Raimundas — Winchester, Virg. 
Čižauskas Pranas, Elena, Violeta — 

Ypsilanti, Mich. 
Dulskienė Uršule, Janina — Putnam, 

Conn. 
DidžienS Jadvyga — Britton, Mich. 
Davidov Irena — Brooklyn, N. Y. 
Grušas Stanislovas, Emilija — Brock

ton, Mass. 
Gulbinas Jeronimai į*- Chicago, 111. 
Jonaitytė Agnieška -i Pittsburgh,Pa. 
Juralevičius Vincas, Romualda — 

E. Granby, Conn. 
Jurska Algimantas .— Thomsonville, 

Conn. 
Ketvirtis Ignas — Brooklyn, N.Y. 
Kentra Bronius — Chicago, 111.' 
Kaminskas Elegijus — Chicago, 111. 
Kudaba Julius — Chicago, 111. 
Kunigėlis Pranas, Julija — Roches

ter, N. Y. 
Kedytė Ona — Glen Burnie P.O., Md. 
Kisielius Juozas, Viktorija, Romual

das, Bernardas, Leonardas — Mas
peth, N. Y. 

Ko gel i s Leonas, Irena — Sherburn, 
Minn. 

Kupsyte Ona — Wilmington, Del. 
Miliauskas Bronius, Zofija, Danutė, 

Aldona, Regina, Birutė — Chica
go, 111. 

Macnorius Petras, Bfonislava. Re
gina, Stanislava — Philadelphia,Pa. 

Mališka Juozas — Norwood, Mas. 
Mickevičius Stasys, Marija, Adomas, 

Tada, Stanislavas, Andrius. Gra
žina, Kazys, Rozalija — Omaha, 
Nebr. 

Mickus Albinas — Cicero, 111. 
Metas Emilija — Westfield, N. Y. 
Nesavas Julius — Philadelphia, Pa. 
Nekrasovas Mykolas, MarijlMia, Vi

lius — Fairview, N. J. , 
Papikas Juozos, Sigrid — Freehold, 

N. J. * 
Parakininkas Dovas, Marijona, Ire

na, Rimantas — Chicago, 111. 
Prižgintaitė Adelė — Athol, Mass. 
Plepys Irena — Chicago, 111. 
Rimas Motiejus, Aldona — Torring-

ton, Conn. j 
Rutkauskas Ričardas — E. Gran

by, Conn. 
Rukšys Antanas — Philadelphia, Pa. 
Slepavičienė Amilija — Phila. Pa. 
Škėma Stasys — Rockforcį, 111. 
Stašys Boleslovas, Elibieta — Chi

cago, 111. 
Stašys Stanislovas — Chicago, 111. 
Saulius Vladas, Ligija — Phila., P®. 
Sielyla Stasys — Waterbury, Conn, 
šliteris Pranas, Kazimiera, Algir
das — Waukegan, 111, 
Seselski Franz, Hedwig —>»' Clive-

land, Ohio. 
Urbikienė Elena — Turtle Creek, Pa. 
Uselytė Aldona, Ona — Turtle Creek, 

Pa. 
Vaitekūnas Bronislovas, Adelė, Bro-
nislavas, Algirdas — Providence,R.I. 
Variakojis Eugenija, Raimundas — 

Cleveland, Ohio. 
Vidra Jonas, Mar§ — Macedonia, O. 
Vildžius Jonas — New Britain, Conn. 
Zablauskas Augustas, Erna, Ingri

da, Uršulė, Viinfridas — New 
York, N. Y. 

Asas Pranas — Chicago, 111. 
Aninkevičius Jonas, Bronislava, Jo

nas, Irena — Chicago, 111. 

Lapkričio 7 d., laivu "General 
Taylor", į New Yorką atvyko šie 
lietuviai tremtiniai: 
Ablomienė Petronelė, Genė, Regina 

— Athol, Mass. 
Abraitis Jonas, Irena, Dalia, Arūnas 

— Indiana. 
Ališauskas Izidorius, Sofija — Ja

maica, N. Y. 
Andrušaitis Albinas, Kostė, Gedemi-

nas, Irena — Cleveland, Ohio. 
Andriušis Engelbertas, Marija — Chi

cago, 111. 
Augustinavičiua Albinas — Fan-

wood, N. J. 
Balanda Gediminas, Boleslovas, Fran-

ciska, Mindaugas — Detroit, Mich. 
Bandonis Joseph — Gardner, Mass 
Banevičius Robertas, Elena, Myko

las, Marija — Hartford, Conn. 
Barvydaitė Zuzana — Chicago, 111. 
Beinoris Jonas Providence, R. I. 
Bendikas Jurgis — Parkland, Wash 
Bernotas Jonas, Arūnas, Pranas, Vy

tautas — Arlington, Virginia. 
Bielinis Vladas — Pittsburgh, Pa. 
Dabrila Zigmas — Worcester, Mass 
Damijonaitis Algimantas «— Pitts

burgh, Pa. 
Dravininkas Jonas, Lidija — Chica

go, II. 
Eimontaa M*k*s — Philadelphia, Pa. 

Endriukaitis Bronius, Ona, Asta -h 
Belle Mead, N. J. 

Gailius Galina, Mykolas — Lawrence, 
Mass. 

Garmus Antanas, Sofija, Kunigundai 
Irena — Brooklyn, N. Y. 

Giedrikas Jonas — Amsterdam, N. Y. 
Grigaliūnas Benediktas, Aldona, Ge

diminas, Aldona -«"» Worcester,Mas9 
Glowacki Natalija — Averill Park, 

N. Y. 
Isganietis Natalija, — Hartford,CoįtiBt 
Jasėnas Mikas, Marija, Jūratė —* 

Brooklyn, N. Y. 
Jaunytė Regina — Baltimore, Md. 
Juodakis Steponas, Stanislava, Ni

jolė, Danguolė — E. Chicago, Ind. 
Juozaitis Vaclovas — Cleveland, O. 
Kaselyte Bronė — W. Dickison, N.D. 
Kavaliauskas Balys — Madison, Neb. 
Kemežys Petras, Vitalija, Kęstutis 

— E. St. Louis, HI. 
Kiesylius Antanas — Chatfield, Mina. 
Kinaitis Augustas, Paulina — Hpflk-

ladelphia, Pa. 
Kontrimas Simonas, Jadvyga, Richagp* 

das — Brooklyn, N. Y. 
Kulakauskas Tadas — Mielford, N./. 
Laukaitis Petronei®, Jonas — Bal> 

timore, Md. 
Leveckas Kęstutis, PetronelS, Joti* 

ja — No. Providence, R. I. 
Liogys Eduardas — Maspeth, N. Y. 
Lukoševičius Jurgis — Brooklyn, 

N. Y. 
Marcinkevičius Kostas, Stanislava —» 

Kearny, N. J. 
Markuzytė Antanina — Detroit,MieK 
Marcinkevičius Antanas, Magdalena 

— Worcester, Mass. 
Matjošaitis Juozas — Worcester, 

Mass. 
Matulis Antanas — Roslindale, Mass. 
Mauragas Juozas — Brooklyn, N.Y. 
Morkevičius Julius — Kennebunk 

Port, Maine 
Mudėnas Bronius r*- WorcesterJtfass. 
Nakas Antanas, Anna, Vytautas —• 

Garry, Ind. 
Naujokas Simas — Webberville,Mich. 
Paškevičius Vytautas, Anė, Arvydas 

— Staughton, Mass. 
Petrauskas Mykolas — Hartford, 

Conn. 
Petriūnas Adolfas — Brooklyn, N.Y. 
Plaušinaitis Vladas — Brooklyn, N.Y. 
Pridotkįas Aleksandras, Bfonislava, 

Aleksandras, Danutė — Worces
ter, Mass. 

Radauskas Bruno, Domicėlė, Irena 
— Baltimore, Md. 

Rimas Alfonsas, Aldona, Algimantas, 
Rasa — Rocksburry, Mass. 

Ramanauskas Povilas — Brooklyn, 
N. Y. 

Sakalas Juozas, Jadvyga, AušrelS, 
Ramutė — Omaha, Nebr. 

Samsevjčius Ona, Stasė, Gražina -h 
Worcester, Mass. 

Samuolis Zenonas, Irena — Chicago, 
m. . j 

Scheenbern Johan, Ieva, Maria, An« 
drius — Chicago, 111. 

Sedeika Pranas — Kennebunk Portj 
Maine. 

Sedys Juozas, Genovaite — Great 
Neck, L. I. -

Stanaitis Endrius, Helena, Editha* 
Ollius — Estellibe, S. D. 

Svelnys Gediminas, Marija, Arvydas, 
Algis —- Ansonia, Conn. 

Tauteris Vaclovas — Detroit, Mieli. 
Valantinas Vytautas, Povilas, foff 

— Philadelphia, Pa. - - " 
Žakevičius Vincas, Janina, Tereze, 

Albinas — Shelter Island, N.Y. 
Žilius Esther — Mt. Vernon, N. T. 

Š. m. lapkričio 8 d., laivu "GendttH 
Steward" į New Yorką atvyko šio 
lietuviai tremtiniai: 

Anužis Ignas, Danutė — Red 
Falls, Minn. . 

Aukštikalnis Kazys, Dangerutis, V»» 
lerija, Rima — Boston, Mass. 

Baltrušaitis Leonas, Genovaitė —* 
Cleveland, Ohio. 

Biliūnas Mykolas, Bronė, RimgMtįh 
das — Stamford, Conn. 

Binkauskas Antanas, Veronika —4 
Amsterdam, N. Y. 

Buinevičius Petras, Konstancija, Al
gimantas, Zenonas — Linhaven, 
Virg. 

Dainavičius Bronius —- Chicago, III, 
Deveikis Petras — Brooklyn, N.Y. 
Gosaitienė Veronika — Chicago, 111. 
Gusarovas Vytautas, Vanda — 

cago, 111. 
Inčiūra Jurgis — New Iberia, La. 
Izokaitis Marijona — Alabama. 
Janušionis Antanas, Jadvyga, SijnifeS. 

Gailutė — Yonkers, N. Y. 
Karasa Nerimantas — Baltimore, Md, 
Klimas Jonas — E. Chicago, Ind, ' 
KolienS Ona, Irena —Philad., P*. 
Krukienė Eugenija — Door, Mielu 
Leščinskas Juozas — Chicago, III. 
Mačiulis Pranas, Anastazija — St. 

Diego, Calif. 
Mažeika Mykolas, Olga — New Port 

Counte, Vt. 
Mencas Gustavas, Matilda, Gertrūda, 

Voldemaras, Hildegairf Hudson, 
N . Y .  '  

Mikulskis* LaimutS — Washington, 
,D. C. 

Miškinis Magdalena, Aldona, Vytenį 
Jonas — Nashua, N. H. 

( Perkelta i 6-tą pnsL ) į 



Kaip jatrodo paroda? 
Tai yra vienas iš dažniausių of Science, suburtoj lietuvių 

Mausimų, girdėtų grįžus iš New 
Yorko. Tikrai taip: dažniau klau
sia net, negu apie kongresą. Gal 

dailininkų, jiems bebūnant Vo 
kieti jo j. Apie ką jie kalba, tai 
yra tik naujo pavasario paža-

Lietuvoje. Kaip žinoma, liaudi
ninkų programoje buvo įrašyta 
kiek gilesne žemės reforma, ne
gu buvo Steigiamojo Seimo pri
imta. Būtent, jie siūlė nenu-

to vertais pripažįsta tik t u o s 'žavinamą normą palikti, berods, 
dailininkus, kurie yra arčiau **a vietoJ 80. 
prie realistinės linkmės. Bet ir Jei *as> pavyzdžiui, manęs 
jie neįtikina, nes jų paveiksluo-, primygtinai klaustų, kas geriau 

todėl kad apie kongresą spau- <*as, idiliški krašto vaizdai, gra- se vertintojas irgi mato, tur ^,.ar f° 
, 1  : —  „ —  — :  7 i n «  m o w i n n a  l i n V s m n n s A  k n a -  būt net sapnuose jam ramy- atsakyti, nes tai n ^ J 

bės neduodančią... buožinę dva- •paprastas klausimas. Specialia 

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

dcje randa daugiau, negu fapie ^ioe merginos linksmuose kos 
parodą.• ' itiumuose, ūkininkai laukuose. 

O atsakyti j ta klMsftną |Ištikrųig' vienintelė rėžianti 
•o^'iais sunku DaiBs paroda'gaida juntama ties Adomo Var-
yra toks dalvkas. kuri reikia'110 sukurtu "G- G' portretu • 

™~atyti kad turėtum Menininko pajėgumas yra ne-
tspūd' kad nas'likt'j atmintyje ž'ičytinas 
matyti vaizdai 

— Bet ar patiko? — klausia 
prisispyrę. — Ar tikrai verta 
buvo ja i Amerika atvežti ir 
JKa tokiomis didelėmis pastan
gomis i*> iškelti i viešuma? 

čia yra du atskiri klausimai. 
Ar patinka paroda — tai parei-
na nuo žiūrinčio jo skonio ir taip 
pat nuo io suoratimo. Tas pats 
paveikslas vieniems natinka, ki
tiems ne. Ta pati daina vienus 
lavi, kitiems — et, tik kaž koks 
Biurztrimas... 

Todėl negaliu pasakyti, kad, 
jei man kas parodoje patiko, 
tai ir visiems tas pats patiks. 
Atvirai kalbant, man ne visi 
parodoje rodomi paveikslai ar 
skulptūros vienodai patiko. Kai 
kurie — labai, kai kurie — taip 
sau, o prie kai kurių — žiūri, 
ir nežinai, ką galvoti, žinoma, 
kas gi gali drausti pasakvti, 
kad va šis kūrinys man patin
ka. Bet tai nereiškia, kad kitas 
Šalia stovįs nepagalvos: "Ot, 
neišmanėlis!"... 

Taip yra su meno parodomis. 
Ir ne vien su mūsų, lietuvių 
menininkų parodomis. Taip yra 
su didžiausių garsenybių paro
domis. 

Bet vieną dalyką galima drą-

tik tas paveiks 
las per gyvai primena tuos karo 
kurstytojus demagogus, Hitlerį 
ir Mussolinį. Kaip bebūtų, yra 
garbe pripažinti drąsiai tautai 
ir gabiems menininkams gerą 
skonį ir aukštą meninį sugebė
jimą. Helen Carlson." 

Tiek tuo tarpu turime atsi
liepimų. Pirmai pradžiai — ar 
tai nėra atsakymas į klausimą, 
ar vertėjo? < 

LAPKRIČIO 10. 

Trijų Didžiųjų užsienių mi
nister ių konferencijoj Paryžiuje 
nutarta priimti Vokietiją ir Sa-
aro kraštą į Europos Tarybą. 

• 

Rytinės Vokietijos mm. pirm. 
pavaduotojas Ulrich išgarbino , tai buvo įvairių nuomonių. šle-

ą' 'ževčius buvo už žemės reformos'buvusių nacių pagalbą komunis-
Už tą patį artimumą realiz- giijnimą. Manau, kad jis rėmė- tiškam režimui. Manoma, kad 

mui susilaukia patenkinamo pri- gj jam patikimų specalistų nuo-
pažinimo A. Varnas bei V. Jo- monėmis, nes pats nebuvo to 
nynas, bet ir jie negeri, kam kiausimo specialistas. Bet ar 
nepasiliko namie, kam tarnauk tikraį būtų išėję geriau — to 
ja "vokiškam buržuaziniam me-; negalime dabar žinoti, nebent 
nui" (žinoma, būtų kas kita, 
jei jie klusniai pieštų Stalino 
ūsus...) 

tik vienaip ar kitaip tikėti.' 
A. Valuckas tokio abejojimo 

neleidžia. Tiek to. Bet, kai-
Koks žinovas" tą rašo, ga- bedamas apie prasimanymus, jis 

Įima spręsti jau iš to, kad jis Pats- de'a- Paskelbe Prasimany-
parodoj atrado ... Lietuvoj li
kusio ir, berods, jau gyvųjų 
tarpe nesančio J. Zikaro kū-

Reikia daugiau drąsos, dau- rinius, bet, neturėdamas ko kri 
giau pasiryžimo, ši paroda turi 
apeiti visą Ameriką, ir ji pra
skins sau kelią į tinkamą garsą 
ir tinkamą įvertinimą. Bet tu
rime jai padėti! 

# a- • ' 

Beje, ir Bimbos "Laisvė" at
kreipė savo dėmesį į parodą, 
žinoma tam, kad pasakytų, jog 
ji... na, nei šio, nei to, bet 
nieko joje gera. Vertintojas, 
matomai, labai stengiasi pri
sitaikinti prie Maskvos genera
linės linijos, apie kurią yra 
skaitęs laikraščiuose, todėl šio 

mą, tvirtindamas, kad "tauti
ninkai grąžino ponams dvarus". 

Ištikrųjų to niekad Lietuvoj 
nebuvo. Kiek per pirmą dešimt-

tikuoti, kritikuoja J. Zikaro met, dvarų buvo išdalinta tiek 
"Laisvės stovylą", stovėjusią |ir Pasll,ko' 18 J°kl° "fU',aku/'° 
Karo Muziejaus aikštėje ... Tuo žem® nebuv°' abatam, kad 

būtų sugrąžinta kokiam nors 
ponui. 

Teisybė, kurie dvarai dar ne
buvo išdalinti, ten buvo palikta 

komunistai dar daugiau stengsis 
buvusius nacius įtraukti savo 
tarnybon. 

tarpu šioje parodoje dalyvauja 
^isai ne $as Zikaras ... 

O į juostas bei audinius žiū
rėdamas tas recenzentas net 
neabejoja, kad jos kilusios iš 
čiurlionies Galerejos, Kaune. 
Gal ir visa paroda kaž kaip ste
buklingu būdu yra perkelta į 
New Yorką iš čiurlionies Ga
lerejos? Iš "Laisvės" "žinovų 

laukti. 

Apie prasimanytu us 
Andrius Valuckas iš Detroito 

prieš kiek laiko parašė NAU-
siai tvirtinti: ši dailės paroda JIENOSE straipsnį, vardu "DIR-
savo turiniu yra toli gražu ne VOS red. prasimanymai". 
menkesnė už daugelį dailės pa
rodų, susilaukusiu didelio gar
so ir puikaus įvertinimo. 

Ar mūsiškė paroda susilauks 

Nebuvau tos nuomonės, kad 
reiktų f tą straipsnį atsiliepti. 
Kadangi DIRVĄ ir NAUJIE
NAS skaitantiems, manau, sa-

tokio paties didelio garso ir to-,vaime aišku, jog A. Valucko 

nebe 80, o 150 ha nenusavinamos 
dalies. Kam reikėjo tai daryti, 
gal geriausiai galėtų paaiškinti 
to pakeitimo sumanytojas ano 
meto žemės ūkio ministeris J. 
Aleksa. Tautininkų dauguma, 

galima ir tokių tvirtinimų susi-j*y^a* ka*P liaudininkų, tuo 
y i pakeitimu visai nebuvo paten

kinti. Bet tokiu dvarų buvo jau 
nedaug. 

Kalbant apie Steigiamojo Sei-
, mo priimtą žemės reformos įsta-

• tymą, teisybės vardan, netiktų 
* nutylėti, kad Steigiamasis sei-

redaktorius ... Kas iš to ? Ar j mas buvo nutaręs mažuosius 
tų, tiesa, liūdnų ir gal tragiškų! dvarelius, iki 200 ha žemės, da-
faktų paminėjimas būtų puoli- linti paskutinėj eilėj ir už juos 
mas prieš tautininkus ar liau-1 atlyg-inti rinkos kaina. Už ki-

Kolumbijoj dėl politinių nera
mumų paskelbtas apsaugos sto
vis. 

LAPKRIČIO 11. 

Višinskis skelbia UN posė
džiuose, kad sovietai atominę 
energiją naudoja tik taikos ipe-
to reikalams, bet jeigu reikė
sią, tai ir bombų turėsią nei 
daugiau, nei mažiau, o tik tiek, 
kiek reiks. Jis grasino, kad kie
kis čia nieko nereiškia, nes, 
esą, jeigu jau būsi užmuštas, 
tai kito vis vien nebeužmuši, 
nors ir daugiau ginklų turėsi. 
Tai yra jau aiškus grasinimas 
užpulti staigiai ir netikėtai, iš 
pasalų, kaip japonai padarė. 

• • 

Mokslininkai labai abejoja 
Višinskio pasigyrimais, kad so
vietuose atominė energija jau 
yra naudojama ūkiniams reika
lams. 

LAPKRIČIO 12. 

Japonijos ministeris pirminin

kas pareiškė, kad Japonija yra 
pasirengusi priimti taikos sutar
tį nors ir vien tik su Vakarų 
kraštais. 

Didžiosios Britanijos vyriau
sybė esanti pasirengusi dar šiais 
metais pripažinti komunistinę 
Kinijos vyriausybę. 

LAPKRIČIO 13. 

Višinskis neprisipažįsta, kad 
sovietai nesutinka įsileisti ato
minės energijos kontrolės ko
misijos. Jis sako, komisija gali 
atvažiuoti, atominės energijos 
medžiagas žiūrėti, Čiupinėti ir 
uostyti... Tik sovietai nesu
tinka, kad kas nors kitas valdy
tų atominės energijos įmones. 
Reiškia, čiupinėk ir uostyk, o 
ką aš iš to darau — tai nepama
tysi ir nesulaikysi... 

• 

UN Politinė Komisija, vien 
tik Etijopijai balsuojant prieš, 
nutarė padaryti Lybi ją nepri
klausomą nuo 1952 metų, So-
maliją palikti Italijos globoje 
10 metų, prižiūrint trijų vals
tybių komisijai, o tada irgi pa
likti nepriklausomą. Eritrėjos 
klausimas paliktas atviras. Nu
tarta siųsti komisiją, kuri vie
toj ištirtų, koki yra jų pageida
vimai dėl ateities. Taip rūpinasi 
tais menkai civilizuotais kraš
tais, bet tyli dėl kraštų, kurie 
jau yra buvę lygiateisiais Tau
tų Sąjungos nariais ... 

NAUJAUSI 
NAUJAKURIAI 
(Atkelta ii 5-to pusi.) 

Mušteilfts Ignas, Ona, Dalia, Lftfwift, 
Ignas — Rock Creek, Ohio. 

Nagrockaitė Birutė — Chicago, • 111. 
Narkevičius Benediktas, Bronė, An

gela, Stasė, Jadvyga, Vladzė — 
Gardner, Mass. ' ' 

Naujokas Petras, Urtė, Kristupas, 
Emilija — Webberville, Mich. 

Nekrozijus Jonas, Jadvyga —- Bal
timore, Md. » 

Nikolskytė Jan€ — —-—- . 
Povilauskas Viktorija, Kęstutis, Eg

lė, Dalia — New York, N. Y. 
Proskus Juozas, Kristina, Marija, 

Ramūnas — Chicago, 111. 
Pacus (Mekus) Boguslava — Engle-

wood, N. J. 
Kaufmanas Povilas — Chicago, 111. 
Račkaitis Kazys — Holycke, Mas. 
špokas Edvardas, Felicija, Aleksan

dras, Liongina.s — E. Chicago, Ind. 
Kun. Spurgis Albinas — Cleveland,O. 
Trinkauskienė Valentina — Stj Lllo-

is, Miss. 
Uksas Jurgis — Bronx, N. Y.* 
Vainiūnas Vincas, Morta, Vytas, Kęs

tutis — So. Birmingham, Ala. 
Varnaitis Antanas, Ona, Dalia — 

Omaha. Nebr. 
Valius Alfredas — Ohicago, 111. 
Vp?vtė Ona — Chicago, 111. 
Vilčinskaite Ramutė — Indianapolis, 

Ind. 
Zablauskaite Ida — ftew York, N.Y. 

dininkus ? 
Paleckis, kur jis bebūtų dir

bęs ir ką jis bebūtų daręs, visų 

tas nusavintas žemes irgi buvo 
numatyta atlyginti, tik nebuvo 
aiškiai nustatytas atlyginimo 

pirma buvo lietuvis. Nejaugi mes būdas. 
dabar negalime paminėti, kad] Vadinamoji tautininkų valdžia \ kad M. Šleževičiaus asmenybės 

šinių žymių nelabai galėjo su
sidaryti įspūdžio, kad tai yra 
mažaturčių ir vidutinių vals
tiečių politinis vadas bei rei
kalų gynėjas. Bet arčiau jį pa-
žinusieji žino, kad jis toks bu
vo, kad stengėsi tokiu būti. 

* * 
Linkėjau ir dar kartą linkiu, 

kio paties atsiliepimo, kaip ki- pasikarščiavimas buvo nepama- jis yra Lietuvos ' kvislingas" ? nesiskubino ponams dvarinin- j  nušvietimas, kaip asmenybės, 
tos susilaukia? įtuotas. O vien tik NAUJIENASsNejaugi tas paminėjimas būtų kams už nusavintas žemes mo- vaidinusios svarbų vaidmenį 

čiau jau kitas klausimas. Me-įkaitantieji atsiliepimo vis' tiek puolimas prieš lietuvių tautą? į keti, bet tie sugebėjo rasti už-1 Lietuvos nepriklausomybės lai-
no kūriniu išgarsėjimas parei- nepamatys, nes nemanau, kad j Kodėl tad A. Valuckas Palec- tarimo net tokiose demokratiš- Į kotarpyje, būtų atliktas inty-
na ne vien tik nuo ju kokybės, NAUJIENOS jf persispausdin-1 kio paminėjimą skaito, būtent, kose valstybėse, kaip Prancū- j miau jį pažinusių ir tiesos sie-
bet ir nuo daugelio kitų aplin- tų... liaudininkų puolimu? Ir kodėl, zi j a ir Anglija. Iš ten pradėjo | kiančių asmenų, 
kybių. Lietuvių menininkų dar- Tačiau ryžtuosi atsiliepti, ra- j būtent, jis pasišovė liaudininkus eiti sugestijos, kad, girdi, jei j M. Šleževičius, ir būdamas 
bai dar tik pirma kart** pabodo- ginamas eilės DIRVOS skaity-, ginti ? Ar dėl to, kad tebesijau- norite su mumis turėti ekono-j opozicijoje, nebuvo fanatikas, 
rni Amerikoje Mar>au. tai būt" tojų, kurie tvirtina, kad tylė- čia liaudininkų partijos gene- minius santykius, tai nesielkite mokėjo respektuoti tai, kas, jo 
tiesioj? nuostabus daiv^a* jimas tokiu atveju daugelio ga- raliniu sekretorium? (Tautinin- bolševikiškai, skaitykitės 
visa Amerika iš karto dėl to (ųs būti klaidingai suprastas... 
sukiltų ant kojų... Tai būtų 
perdaug netikėtas laimėjimas. 

Bet vis dėlto. 
štai turiu po ranka pora atsi

liepimu iš didžiųjų New Yorko 
laikraščių: New York Times ir 
New York Sun. 

Gal būt... Tebūnie, tad, jų 
valia... 

* « 

Jl Valuckas pradeda tvirti
nimu, esą "Vincas Rastenis si-
stematingai pradėjo pulti liau

kų sąjungoj nuo 1935 m. vasa- nuosavybės teise... 
ros gen. sekr. pareigose iš eilės! Tokiose aplinkyb§se atsirado 
yra buvę kiti trys asmenys, tad taisyklės apie atlyginimą buvu-
man jau lyg ir netiktų į tą šiems dvarų savininkams. Buvo 
titulą iki šiol pretenduoti...) 

Straipsnis apie M. Šleževičių 
A. Valuckui atrodo "prasima
nymų ir šmeižtų litanija". 

Nemanau, kad čia reiktų kar
dininkus". Ir prideda: "Matyt, 

"LIETUVOS MENAS TREM-įjis JAV vis dar tebesijaučią 
TYJE. New York Hall of Scien- Veneraliniu Lietuvos Tautininkų toti, kas DIRVOJE^ buvo^ apie 
ce yra didelė ir jdomi lietuviu Partijos sekretorium.*' 

duodamos arba ilgametės obli
gacijos, arba atsiskaitoma iš 
karto tokiu būdu: už 100 ha 
žemės buvo duodama išsikirsti 
1 ha -miško iš tos pačios žemės. 

tremties meno paroda, čia yra 
skulptūros, paveikslai, grafikos, 
keramikos — daugumas jų su
kurta Vokietijoje, tremtinių 
stovyklose. Tas neišvengiamai 
pridėjo extra dozę nostalgijos 
pojūčio realistiškiems vaizdams. 
Šalia dabarties kūrinių yra ir 
kiek pavyzdžių iš liaudies meno, 
iš kurių žymiausia medžio fi
gūra "Rūpintojėlis" (angliškai 
p a v a d i n t a  " T h e  S u f f e  r i n g  
Christ"), 1715 metų datos." 

Kitame laikraštyje rašo: 
"NUO PAT KARO PABAI

GOS mūsų menininkai nenuils
tamai dirbo, kad Amerikos vi
suomenė įsisąmonintų gėdingą 
tremtinių būklę. Jų atlikto dar
bo dydį vargu ar reikia aiškin
ti. Bet net ir jie didžiame savo 

O tie "puolimai", tai paminė
jimas, kad kadaise Paleckis bu
vęs LIETUVOS ŽINIŲ redak
torium, ir straipsnis Mykolo Šle
ževičiaus mirties dešimtmečio 
sukaktuvių proga. 

Dėl Paleckio, matomai, buvo 
mano klaida, bet ne blogos va
lios klaida. Kiek atsimenu, Pa
leckis prasitardavo, kad jis ku
ri laiką dirbęs LIETUVOS ŽI
NIŲ redakcijoje. J. Kardelis pa
rašė DIRVAI laišką, kuriame 
pareiškia, kad redaktorium LIE
TUVOS ŽINIOSE Paleckis nie
kad nebuvo, o tik bandęs dviem 
ar trim atvejais bendradarbiau
ti. Tas atitaisymas DIRVOJE 
nedelsiant buvo paskelbtas. 

Kaip ten bebūtų buvę su Pa-
leckiu, bet tame paminėjime ne

darbe nesugebėjo pilnai išreikš- ra jokio liaudininkų puolimo, 
ti, kaip tie benamiai žmonės, Juk galima gi paminėti, kad 
gyveną stovyklose Vokietijoje, buvęs LIETUVOS AIDO redak-
moraliai ir dvasiniai nugalėjo i torius (tegul ir ne vyriausias) 
jėgą, kuri galėjo juos pavergti. J A. Gricius šiandien yra didelis 
Sovietų Rusija galėjo paimti ję, žmogus" bolševikinėje adminis-
kraštą, bet lietuvių tauta ne-jtracijoje — bene departamento 
nustojo nei savo savigarbos, nei i direktorius švietimo ministerijo-
savo individualumo. Jokių kai- je- Galima paminėti, kad ir tų 
tinimų, jokiu užuoiatos prašy- pačiu LIETUVOS ŽINIŲ vienas 
mų jokios kruvinos žymės nera- iš redaktorių Jonas Šimkus šian-
si meno parodoj New York Hall.dien yra komunistinio oficiozo 

nuomone, buvo gera, jeigu ir ne 
jis tą darė. Todėl, jei ir kovojo 
prieš jo įsitikinimams priešingą 
politinę sistemą, nevengė ben
dradarbiauti su vyriausybe, kur 
buvo Lietuvos reikalas. Ir vy
riausybė, puikiai žinodama jo 
nusistatymą, nevengė pavesti 
jam atsakingus uždavinius, ku
riems jį laikė tinkamiausiu. O 
jam mirus, pagerbė jį, sureng-Daugelis dvarininkų sutiko su 

Šleževičių rašyta. Kas skaitė, tokiu atlyginimu, nes jiems at-j dama laidotuves valstybės lė
tas tik nusistebės, kur A. Value-įrodė geriau bent šį tą tuojau šomis, kaip valstybės vyrui, nors 
kas galėjo rasti "prasimanymų, gauti, negu turėti ilgametes ob- ir buvusiam griežtoje opozici 
ir šmeižtų litaniją." 'ligacijas. 

Čekoslovakijos komunistine 
vyriausybė nesutinka priimti 
vyskupų ištikimybės priesaikos, 
suvaržytos sąlygomis. Reikalau
ja prisiekti ištikimybę be jokių 
salvgų. Nuo sausio 1 dienos ne
bebus pripažįstamos bažnytinės 
jungtuvės. 

Jugoslavija atšaukė savitarpi
nės pagalbos sutarti su Albani
ja, kaltindama Albaniją, kad 
ji vaidinanti provokatoriaus ro
lę, pasiundyta iš Maskvos, 

LAPKRIČIO 14. 

Trijų Didžiųjų Konferencijoj 
principe nutarta sustabdyti Vo
kietijos stambiųjų fabrikų ar
dymą, o vietoj to imti iš jų ka
ro nuostolių atlyginimą tų fa
brikų gaminiais. Prancūzai prieš 
tai tačiau šiaušiasi ir jų minis-
terių kabinetas nesutiko priim
ti tokio susitarimo. Prancūzams 
taip pat nepatiko, kad Acheso-
nas buvo nuvykęs į Vokietiją 
ir jos dabartinėje sostinėje Bon-
noje matėsi su Vokietijos mi-
nisteriu pirmininku, o taip pat 
ir su opozicijoj esančios social
demokratų partijos vadais. 

LAPKRIČIO 15. 

Iš to A. Valucko tvirtinimo Taigi, ne "tautininkų reži-
tik vieną išvadą būtų galima mas", o Steigiamasis Seimas nu-
padaryti, kad, jeigu būtų jo tarė už nusavintas žemes atly-
valia, tai jis priverstų visus 
apie jo parinktus asmenis kal
bėti ir galvoti visai panašiai, 
kaip bolševikai visus verčia kal
bėt apie Staliną. Nes dabar jis 
šmeižtu vadina vien tik išdrį
simą pasakyti, kad Šleževičiui, 
šiaip jau puikiam ir neabejoti
nai vertingam žmogui, nepa
vyko politikoje pasireikšti taip, 
kaip jis siekė, nepavyko atsi
spirti prieš kliūtis, neleidusias 
jam išnaudoti turėtus gabu
mus ... Jeigu tai šmeižtas, tai 
galima įsivaizduoti, kokio ver
giškai pataikūnišo gyrimo rei
kėtų, kad gautum A. Valucko 
aprobatą... 

Gal aš ir klystu, bet, man 
regis, kad A. Valuckas duoda 
ne visai patrauklų demokratiš
kumo pavyzdį... 

* # 

Vienas iš "šmeižtų" A. Va
lucko manymu yra nuomonė, 
kad nežinia, ar būtų gerai pasi
sekusi gilesnė žemes reforma 

ginti, o vėliau vyriausybė tik 
vykdė tą nutarimą ir vykdė, to
li gražu, ne su tokiu palanku
mu, kokio dvarininkai būtų pa
geidavę. Ir vykdė tą, spaudžiant, 
kad ir neoficialiai, bet labai re
aliai, visai demokratiškų kraštų 
pajėgoms... 

šių faktų akivaizdoj A. Va
lucko tvirtinimas, kad "grąžino 
ponams dvarus" yra tikrai ryš
kus prasimanymas ir net šmeiž
tas ... 

A. Valuckas prie šmeižtų 
priskaito ir paminėjimą, kad 
M. Šleževičius buvo geras advo
katas ir, Lietuvos mastu imant, 
gyveno turtingai. Tai esanti ma
no "poniška galvosena". 

Tai ne priekaištas Šleževičiui, 
kad jis buvo geras advokatas 
ir kad jis gyveno turtingai. Ir 
ne šmeižtas, nes tai faktas, kad 
jis gyveno daug kartų turtin
giau už tokius "ponus", kaip 
aš ar daugelis kitų. Ir kas ar
čiau jo nepažino, iš šitų išvir-

joje prieš vyriausybę. 
Nebūtų tinkama jam pagar

ba, jei būtų kalbama apie jį 
tik tokiais banaliais tobulybių 
išskaičiavimais, kaip A. Valuc
ko straipsnyje: "Kilnus žmo
gus, pilnas pasiaukojimo, drąsos 
ir atkaklus prieš išorinius bei 
išvidinius Lietuvos priešus, to
li numatantis, plataus masto 
pasaulinis politikas" ... Persū
dytos panegirikos neįtikina ir 
vietoj pagarbos susilaukia pa
šaipos. Tai tinka ne vien Šle
ževičiaus, bet ir kiekvieno žmo
gaus atveju. Šleževičius, kaip ir 
daugelis kitų gerbtinų asmenų, 
geriau gali būti pagerbtas fak
tais, ne epitetais. 

Pagaliau, paskutiniame, su 
jokia sintekse nesuderinamame 
pareiškime galima šiaip taip 
įžiūrėti A. Valucko mintį,kad 
... apie žymesnius asmenis ga
li kalbėti tik jQ partijos žmo
nės ... 

Tokia taisyklė dar niekur ne
girdėta, bet jeigu jau ją priim-
tumėm, tai ar nereikėtų ir pa
čiam siūlytojui jos laikytis? 

V. Rastenis 

Sovietams pasiūlius sudaryti 
penkių Didžiųjų ąepuolimo pak
tą, Amerikos delegacijos vardu 
kalbėjo Austin, kuris visiškai 
atmetė tą pasiūlymą ir kvietė 
visus UN narius vykdyti parei
gas, numatytas UN konstituci
joje. Jis pareiškė sovietų dele
gacijai: "Sustabdykit savo ne
apykantos propagandą prieš ne-
kominformines valstybes, atsi-
sakykit nuo savo tvirtinimų, kad 
nekominforminis pasaulis yra 
jūsų priešas, leiskite jūsų žmo
nėms susitikti su mūsų įmonė
mis ir svar§tyti bendrus rei
kalus, atidenkite savo geležinę 
uždangą ir tada jūs tikrai su
stiprinsite taiką!" 
* Speciali komisija atmetė so

vietų pasiūlymą atominių gink
lų kontrolės reikalu ir priėmė 
USA pasiūlymą. 

. • 

Lenkijos komunistų partija 
pašalino buvusį vicepremjerą 
Gomulką iš partijos. Su juo 
pašalinti dar du partijos centro 
komiteto nariai. Bet į partijos 
Centro komitetą išrinktas ką tik 
neseniai iš Maskvos "pasisko
lintas? maršalas Rokossovsky. 

Š. m. lapkričio 10 d., laivu "Gene
ral Muir" atvyko šie lietuviai, kui?i| 
dalis buvo išlaipinti New Yorke, 1) 
kita dalis New Orleans, La. 
Dumpys Jonas, Marija, Martynas, 

Rūta, Hansas — Emmons, Minn. 
Gailiušis Antanas, Leokadija, Jūra, 

Marija — Lexington, Me. ' . 
Johanson Marija, Sofija — Green

wood, S. Car. 
Johansonaitė Irena Cleveland, O. 
Kruminas Nelė — New York, N.Y. 
Lidums Meta — Los Angeles, Cil., 
Mackevičius Mečislovas, Marija, All-

drenė, Ina, Birutė — Woodbridf#, 
N. J. 

Markauskienė Vladislava, Aleksan
dras — Philadelphia, Pa. 

Nagys Augustinas, Antania, ,Henri-
kas, Zinaida — Biddeford, Me. 

Grundmanienė Emilija —• Biddeford, 
Me. 

Norkaiti® Vincas, Elena — Chicago, 
111. 

Pakalnis Romualdas — Waterb. Conn. 
PautiertiUs Juozas, Stasė, Teresė —• 

Hinsdale, 111. 
Ratassepp Zigmas, Marija — Mounte 

-Vista, Colo. 
Ruškytė Rita — Bismark, N. D. 
šepetys Jonas, Mėta, Jurgis, Rūta — 

Brooklyn, N. Y. 
Slėnys Kazys, Aleksandra, Raimun-< 

das, Liudvikas — Newark, N J. 
Šleževičius Doma — Woodbridge,N.J. 
Ardickas Jonas — Brooklyn, N. Y, 
Bortkevičius Jonas — Elwood, Ind. 
Budrys Jonas, Gražina — Lakewood, 

Ohio. 
Cemarks Vytautas — So. Bost.,Mass. 
Dlugauskas Juozas, Valerija, Regina 

— New Britain, Conn. 
Jamusevičiūtė Zofija — Amst.,N. Y. 
Jonikas Juozas, Stanislava, Domicė

lė, Viktoras, Stanislava, Vincas — 
Los Aninas, Colo. 

Juodvalkis Vytautas, Stanislava — 
S. Boston, Mass. 

Katiliškis Marius — Brooklyn, N.Y. 
Kisielius Juozas — Simpson, Kansas 
Frygeris Julia — Lafayette, La. 
Kvietkauskas Vytautas, Aleksan^tasų 

Aldona — Elizabeth, N. J. 
Kvietkauskas Jonas, Marija^ Aldona, 

Laima, Vida, Marija — Stanley,W. 
Laucevičius Halina, Antanas, Marija 

— Chicago, 111, 
Liaudinskaitė Klementina — Bro

oklyn, N. Y. 
Linartas Vincas — Brooklyn, N.Y. 
Mendelevičiūtė Hanna — Houston, 

Texas. 
Mertinaitė Eugenija — Richmond, 

Va. 
Mičiulis Bronius — E. Chicago, lad. 
Milašius Rozalija, Antanina — New 

Rochelle, N. Y. 
Miliukas Stasys — Fort Plain, N.Y. 
Šeperys Antanas — Chicago, 111. 
Slavinskas Eugenijus — W. Point,I. 
Šležas ARlbinas, Anita, Tautvydas, 

•s'sBfli 'uo^sog — sbuioe 
Valvs Ladislava, Marija, Antanas, 

Marija, Jonas — Watertown, Conn. 
Vadopalas Jadvyera — Woodacres.Md. 
žibinskas Kazys, Magdalena, Rvman-

tas. Aldona — S. Boston. Mass 
•Rnrlvvtis Vincas. Sofiia — Chic.. m. 

Ne tik nauję, bet ir 
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 IS ANKSTO! 
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SfilINKESE 
Tokį koncęrtą turėsime pirmą kartą! 

Ligi šiol meniniai lietuvių 
pasirodymai įvyksta beveik vien 
tik savose salėse. Jau ne kartą 
pastebėta, kad kai tik turime 
įdomesnį parengimą, tai mūsų 
salės pasirodo per mažose ne 
tik ne visi gauna atsisėsti, įpet 
kartais nebe visi gali ir įeiti. 
Na, tarp ko kita, reikia prisi
pažinti, kad mūsų salė# nėra ir 
tokios gražios, kaip kitos ... 

O ateina laikas, kada susi
lauksime vis turtingesnių ir 
įdomesnių meninių programų. 
Tas mus noroms nenoroms pri
vers su savo geresniaisiais pa
rengimais "išeiti į miestą", bent 
tol, kol neturėsim savos daug 
didesnės salės. Ne vien Cleve-
lande. taip dedasi, štai ir iš 
Detroito rašo, kad pereitą sek
madienį koncerte turėjo 11 šim
tų žmonių. Ir Clevelande gali
me turėti tiek ir daugiau, bet 
savose salese neturėtumėm kur 
tiek dėti. 

Tas laikas "išeiti į miestą" 
jau ir atėjo. Lietuviškos radijo 
valandėlės vadovai rengia kon
certą, kurio programą atlikti 
pakvietė tdkias menines pajė
gas, kurias verta išgirsti dides
niam clevelandiečių skaičiui, 
negu gali sutalpinti bet kuri lie
tuviškoji salė. 

šio koncerto programoj e da
lyvaus, šalia clevelandiečiams 
jau pažįstamos pianistės Birutės 
Smetonienės, dar niekad čia ne
dainavę ir iš viso Amerikoje 
neseniai atsiradę tikrai dėme
sio verti dainininkai: Juzė Kriš
tolaity tė, sopranas (daugelis 
sako, kad ... krištolinis sopra
nas) ir neabejotinai šviesi ky
lanti žvaigždė, tenoras Stasys 
Baranauskas, kuris savo daina
vimu ne tik sužavėjo, bet ir 
nustebino visus New Yorko 
kongreso dalyvius. Taigi yra 
daugiau, kaip 1,000 liudininkų, 
kad tą dainininką verta išgirs
ti ! 

Šis koncertas rengiamas jam 
tinkamuose rėmuose: gražioje, 
koncertams pritaikytoje mažo
joje Public Auditorium salėje 
(Little Theatre), gruodžio 18 d., 
sekmadieni, 4 vai. p.p. 

Dainininkams akompoou o s 
kompozitorius ir pianistas ptof. 
Vladas Jakubenas. 

Sveikintina, kad radio progra
mos vadovai pasiryžo ir išdrį
so surengti mums tokį koncer
tą ir tokioj vietoj. Pagaliau ir 
mes, lietuviai, išeiname su ge
romis meninėmis. pajėgomis j 
gerą vietą! 

Reikia, kad tas išėjimas būtų 
visais atžvilgiais pasisekęs. Mes, 
publika, prie to, žinoma, galime 
prisidėti tik savo apsilankymu. 
Tad ir padarykim tai. Turėsim 
didelį malonumą ir prisidėsim 
prie lietuvių vardo pakėlimo Cle
velande. Na, jei gausiai apsi

lankysime, tai gal tuo bent kiek 
padėsim ir lietuvišką radio pro
gramą vis gerinti. 

Kviečiama bilietus Jsigyti iš 
anksto. Jų galima gauti pas 
platintojus, taip pat ir DŲtVOS 
redakcijoje. 

IDOMIOS KREPŠINIO RUNG
TYNĖS 

Clevelando "The Saints" krep
šinio (Baskedball) komanda ren
gia įdomias krepšinio rungty
nes kitą šeštadienį, lapkričio 26 
dieną, Catedral Latin Gym, 2057 
E. 107th St. 

Pagrindinės riitigtynes, 8:00 
vai. vak. bus tarp "Du Bois 
Liffs" ir "The Saints" koman
dų, bet daugeliui lietuvių gal 
dar įdomiau bus pamatyti pir-
masias rungtynes, 7:00 vai. vak. 
kuriose stos vieni prieš kitus 
Šv. Jurgio parapijos veteranų 
ir čiurlionieš ansamblio krepši
ninkų komandos. 

Po rungtynių (pradedant nuo 
8:30) Lietuvių Salėje bus "Du 
Bois" šokiai prie Mickey Riance 
orkestro muzikos. 

Veiks puikus bufietas. 

NAUJOJOJ PARAPIJOJ 

šį sekmadienį, lapkričio 20 d., 
bažnytis choras rengia korta-
vimo ir šokių vakarą. Kortavi-
mo pradžia 6 vai., šokių — 8 
vai. vak. Kortuotojams bus už
kandžiai. šokiams gros padi
dintas Sonny Michael's orkes
tras.' Bus vertingos įžangos do
vanos (door prize). Pelnas ski
riamas įsigyti kostiumams ope
retei "šventoji Naktis". 

HIPPODROME 
Nuo ateinančio trečiadienio, 

lapkričio 23 dienos, čia pradeda
ma rodyti nepaprastai linksma 
filmą "Visada palik juos besijuo
kiančius!" Vyriausią rolę vaidi
na garsus kabaretų komikas 
Milton Berle. Drauge su juo da
lyvauja Virginia Mayo, Ruth 
Roman, Bert Lahr, Alan Hale. 

CENTRAL ARMORY 
Ateinantį antradienį pagrindi

nis Gansono organizuojamų im
tynių numeris — "GORGEOUS 
GEORGE" prieš Frank Tala-
ber iš Chicagos. Porinėse im
tynėse Ruffy Silverstein ir Lu
cky Simanovich prieš Fred Bo-
zic ir Benito Gardini. Be to, dar 
bus Samy Manacher prieš Fred 
von Schacht, Billy Venable prieš 
Jac Curtis, australietį. 

Bilietai pas Richmond Bro
thers, 736 Euclid Ave.,^ MAin 
0978 ir Central Armory, I?Ros-
pect 4121. Kainos $2.40 ir $1.80. 
Įėjimas $1.20". Durys atdaros 
nuo 7:00 vai. vak., pirmos im
tynės prasideda 8:30 valf vak. 

•% >«• 

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

Ol ISO TELEF.: MAin 1775. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip

kitės i mane, |ausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą^ 
garantuojama. KreipkitSs | mane telefonu arba - asmeniškai. 

^llll!llli!linilllllltllll[]llllllllllll[lllllllllllllC]llllllllll!inillltlllHllt]IIIIIIIIIIIIHHIIIlllllllHIIIIIIIHIIiailHIIHIIIiai!IIIIIIIIHnillllllllltlC]llll> 

Daugiausia apie Kanadą ir Lietuvą žinių duoda 
patriotine — nepartiąė ir neprovįnė — 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA', 
8-nių puslapių didelio formato savaitraštis, redaguojamas 

modernišku būdu, Lietuvos laikraščių pavyzdžiu. 
[KAINA: Visur užsieniuose 3 dol. 50 centų ir Australijoje 

4 doleriai. , 

I ADRESAS: $A Fourth Av*,Vill« LaBattl, Montreal, Qtfl., 
Canada. 
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SKUBĖKITE SU KALĖDI
NIAIS SIUNTINIAIS 

Paštas primena, kad siunti
nius į Europą ar kitur, jfeigtt 
norima, kad jie nueitų iki Kalė
dų, reikia išsiųsti kaip galima 
greičiau, jokiu būdu ne vėliau 
šio mėnesio pabaigos. Jau ir gale 
mėnesio išsiųstieji gali pavėluo
ti, o gruodžio mėnesio sulaukę 
neišsiųstieji siuntiniai tikrai iki 
Kalėdų nebegalės nueiti. Tad 
reikia jau labai pasiskubinti. 

"INCOME TAX" KURSAI 
Mokesčių rinkimo įstaiga ir 

šįmet rengia specialius kursus, 
kuriuose mokesčių mokėtojams 
bus aiškinami mokesčių įstaty
mai ir "Income Tax Return" už
pildymo taisyklės, šįmet toki 
kursai bus du kartus dienos me-

# y. 

tu ir vieni vakare. 
Visi tie pamokymai trunka 

3 valand., taigi ateiti reikia tik 
vieną kartą. Kursai bus viena
me iš didžiųjų Clevelando vieš
bučių : Hollenden Hotel, Ball
room salėje. Tas viešbutis yra 
Superior Ave., pi;ie šeštos gat
vės. 

Kursai bus šiomis dienomis: 
Gruodžio 6, antradienį, — 

nuo 9:00 iki 12:00 iš ryto, 
Gruodžio 7, trečiadienį — 

nuo 9:00 iki 12:00 iš ryto, 
Vakarinis kursas bus Public 

Auditorium, Music Hall — gruo
džio 12, pirmadienį — 

nuo 8:00 iki 11:00 vai. vak. 
Kas nori tuos kursus išklau

syti, turi iš anksto užsiregis
truoti, tai yra parašyti laiškelį 
šiuo adresu: 

Collector's Office, Room 800, 
Huron-Sixth Bldg., 626 Huron 
Road, Cleveland, Ohio. 

Laiškelyje reikia nurodyti sa
vo adresą ir kurią iš tų trijų esi 
pasirinkęs ateiti klausyti tų pa
mokų. 

KVIEČIA PERSITIKRINTI 

Apie 700,000 clevelandiečių 
šią vasarą patikrino savo svei
katą, duodami peršviesti X-spin* 
dūliais savo plaučius. Buvo su
rasta apie 3,000 susirgusią džio
va, kurie patys to nežinojo. Vi
sus juos bus galima pagydyti ir 
daugybė kitų bus apsaugoti nuo 
užkrėtimo. Taigi pasitikrinimo 
nauda pra neabejotina. . ' 

Panašus patikrinimas būtų pa
geidaujamas ir dėl vadinamų ve
nerinių ligų, nes yra daug atsi
tikimų, kad jomis užsikrėtusieji 
patys to nežino, nepradeda lai
ku gydytis, užkrečia kitus ir .vė
liau jaa sunkiai begali pasigy
dyti. 

Tuo tarpu miesto sveikatos 
įstaigos negali suorganizuoti to
kio plataus masto patikrinimo, 
koks buvo daromas dėl džiovos, 
kadangi kraujo tyrimas yra su
dėtingesnis dalykas, negu plau
čių nuotraukų darymas. Bet jos 
primena, kad City Hali, 22-me 
kambaryje kasdien nuo 9 iki 4 
vai., o šeštadieniais nuo 9 iki 11 
vai. prieš piet. veikia diagnosti
nė klinika, kur galima be mo
kesčio pasitikrinti, ar nesergi 
venerine liga. Ypač tuos, kurie 
turi įtarimo ar abejojimo, kad 
gali būti susirgę, ragina būti
nai persitikrinti. Pabrėžiama, 
kad pats patikrinimo faktas ir 
jo rezultatai yra laikomi griež
tai paslapty. 

RKO Keith if 105th 
Lapkr. 16 — 19 d.: "Anna 

Lucasta" šu Paulette Goddard. 
Lapkr.20 — 22 d.: "Fighting 

Man of the Plains" su Randolph 
Scott". . 

Aft ŽINOTE, KAD... 
65 % automobilių užmuSti pė

stieji žūsta tik todėl, kad nesi
laiko gatvėmis vaikščiojimo tai
syklių? 

9% žūstančių tampa užmušti 
vien tik todėl, kad eina skersai 
gatvę ne vietoj, eina įstrižai, ar
ba eina nežiūrėdami raudonos 
šviesos. 

23% suaugusiu žuvusių nuo 
automobilių žuvo būdami išgėrę. 

Daugiausiai nuo automobilių 
Sfista senesni kaip 65 metų. 

Iš sužeistų vaikų maždaug pu
sė buvo automobilių sužeisti kai 
jie žaidė vidury gatvės ar bėgo 
skersai gatvę iš užu stovinčių 

(automobilių. 
80% pėsčiųjįj žuvusių nuo 

automobilių patys niekad nėra 
vairavę, tad nežinojo, kokių tai
syklių laikosi vairuotojai. 

Susisiekimo policija kreipiasi 
į pėsčiuosius: 

— Gerbiamasai p. Pėstinin
ke! Kur skubinies? Tamsta gal 
tuo ką nors sutaupysi, bet gali 
netekti gyvybės! Neik pats pas 
Giltinę! 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

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

PAIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 8?nd Street 

New York 34. N. Y. 

Alešiūnaite ievose ir Marija, iš Pa-
levenes m., xxupioKio V • v--
zio ap. 

Baikys Feliksas ir jo brolis bet u.i 

seserys, vaikai Juozo Balkio, ki
lusio is Tytuvėnų vi., Ivaseimų ap. 

Bulataite Juzė, iš Noruuų dv., Kupiš
kio vl., Panevėžio ap. 

Butėnas Antanas ir Jonas, iš Butėnų 
km., Rokiškio vl. 

Butkutė-Turltauskiend Ona, iŠ Ridi-
kiškių km., Eržvilko vl., Tauragės 
ap. 

Jusevičius Kazimieras, iš Žąslių, Tra
kų ap. 

7uška (Juškevičius) Albinas, iš Ba
jorų km., Bartininkų, yl4, Vilkaviš
kio ap. , 

Juškevičius (Juška) Albinas, iš Ba
jorų km., Bartininkų vl., Vilkaviš
kio ap. 

Karakul Elena „ 
Kazlaitė (Kazliutė) Magdė, ia Kas-

lų-Rūdos km., Marijampolės ap* 
Knizikevičius Antanas, Ignas ir Pet

ras 
Knizikevižiūtė Emilija, duktė Jono 
Lazarevičius Andrius, iš Panemuniš-

kių km., Antnemunio vl., Alytaus 
ap. 

Mauricas Agota, Jonas, Petras, Pet-
ronelė ir Povilas, iš Pakalniškių 
km., Tenenių parap., Tauragės ap. 

Poškus Jonas,' iš Varėnos, pravarde 
GRIGAS ir kiti vareniškiai Poš
kai, pravardžiuojami Mitušiais, 
Pranučiais ir Ulkomii, 

Povilaitis Jurgis, iš fltaudončs km. 
ir vai. 

šatrauskaitė SJagdS, iš Panemtinikų 
km., Antnemunio vl.. Alytaus ap. 

Turkauskienė-Butkutė Ona, iš Ridi-
kiškių km., Eržvilko vl., Tauragė? 
ap. 

Veiverys Pranas 
Vilkas Kazimieras, t.uril© hrnli Izi

dorių ir seseris Oną Ir Salomėją 

tfažuikieng - šlekytė Anelė ir sesuo 
Katrė, ii Rasčiūnų km., Papilės 
Valsč., Biržų apskr. Įj 

Meškauskienė Marija iš Berenių km., 
Plungės valsč. 

Minauskas (Minovskis) AntaniU3 iš 
Ukmergės. 

Minauskienė Petronelė ir jos duk
tė Kumfertienė Teresė, tremtinės, 
prašo atsiliepti gimines Ir pa
žįstamus. 

Ne-imonienė - Rinkytė Elena ir Rin
kis Jonas ir Julius, iš Zavodos km., 
Punsko par. ' 

Nejus (gal Neu) Jonas ii Aukštupio 
km., Tauragės apskr. 

Nykštaitė - Rydemakietiė AnS, iš JuSP* 
barko ir vyras Rydemakas Jotias. 
iš šakvietės km., Tauragės ap. 

Pafeigytė Hortenzija 
Petaris Adomas, iš Rameslaukes km*'* 

Šilalės vl., Tauragės apskr. 
P^vilaitienė - Abromavičiūtė Marija, 

iš Paškėčių km., Pakruojo vl., 
Šiaulių apskr. 

Pritorijus Jurgis iš Apidemių kflb., 
Marijampolės vl. 

Rinkis Jonas ir Julius ir Binkytė -
Neimonienė Alena iš Zavodos km., 
Punsko par. 

Rudavičiūtės, dukterys Vlado ir Ma
rijos - Onos, kurie išvyko iš Lauk-
dvarių dv., Laukuvos vl. 

Rydemakas Jonas iš šakvietės km., 
Tauragės aps., ir žmona Nykštaitė 
Anė, iš Jurbarko. 

Šakalis Antanas, išvykęs iš Rygoft. 
Šlekytė Anelė, Mažuikienė, ir sesuo 

Katrė iš Raščiūnų km., Papilio vl., 
Biržų apskr. 

Urmanaitis Kristijonas, i£r Pagraužiu 
km., Liubavo vl., Marijampolės ap. 

Verner, iš Mickų km., šakių ap. 
Vizgaitis Juozas, iš Bajorų km., Gar

liavos vl., Kauno ap. 
žaldokaitė Ieva, iš Skretiškių km., 

Biržų vai. , ^ 
DIRVA — vienatinis Lietu

viu^ laikraštis Ohio valstijoje 
Kaina metams tik $3.00. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

f.inios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai; 

SALUČKA Kazimieras* pusam-
' žis, mirė rugpiūčio 24 d-, Chi

cago, 111. (Panevėžio par., 
Bliūdžių-Dudonių km.) Ame
rikoj išgyveno 46 metus. 

GLEBAVIČIUS Kanstantas, ' 
pusamžis, mirė rugpiūčio 23 
d., Chicago, 111. (Panevėžio pr. 
Molainių km.) Amerikoj iš
gyveno 42 m. 

POMEDIENĖ Marijbna (Vln-
• giūtė), seno amžiaus, mirė 

rugpiūčio 21 d.,-Chicago, III. 
(Kauno aps., Varlauko par., 
Sviesčių km.) Amerik&j iš
gyveno 53 metus. 

BIKIENĖ Jadvyga (Jakubaus
kaitė), pusamžė, mirė rug
piūčio 22 d., Chicago, 111. (Ra
seinių ap.,, Kaltinėnų par. Ur-
teniškių km.) Amerikoj iš
gyveno 37 metus. 

STUKONIS Vincentas, 36 metų, 
mirė rugpiūčio 22 d., Chicago, 
111., kur buvo ir gimęs. 

GASČIUNIENĖ • Veronika, 68 
metų, mirė liepos 16 d., Phi
ladelphia, Pa. 

STEPONAVIČIUS Adomas, 78 
metų, mirė liepos 28 d., Phila
delphia, Pa. 

LAUČIUS Antanas mirė rugpifl-
čio 21 d., Brooklyn, N. Y. 

JONEIKA Jona$, 32 metų, mi
rė rugpiūčio 11 d., Phila
delphia, Pa. 

VOLUNGEVIČIUS Petras, 43 
metų, mirė liepos mėn., Pitts
burgh, Pa. 

KRICINA Andrius, 75 m,, mjrė 
liepos 26 d., Plains, Pa. (Su
valkų red.) 

KINDERIS Jonas, 69 metų, ntį-
rė gegužės 20 d., Ambridg"#, 
Pa. (Kauno red.) 

SVIDERSKIENĖ Magft§, 52 me
tų, mirė rugpiūčio 2 d., New 
Philadelphia, Pa. 

KLIMAŠAUSKAS Jurgis, 6$ 
metų, mirė liepos 31 d., Maha-
noy City, Pa. (Suvalkų red.) 

MIZARA Kazimieras mirė lie
pos 12 d., Detroit, Mich. (Seir 
nų ap.) ' 

ZDANIS Jurgis, 80 metų, mirf 
rugpiūčio 8 d., New Britain, 
Conn. (Purtsko par.) Ameri
koj išgyveno 51 metus. 

DABRILKIENĖ Marijona, seno 
amž., mirė rugpiūčio S i, \ 
New Britain, Conn. 

Cymboras Valteris mirė rilgp. 
8 d., Philadelphia, Pa. 

LAIBINIENĖ Anelė mirė rug
piūčio 14 d., Pittston, Pa. . /v 

DAUGIRDAS Antanas, senp^ 
amžiaus, mirė rugpiūčio 20. <L, 
Wilkes Barre, Pa. Amerikoj 
išgyveno 48 metus. 

ŠAKOČIENĖ Juozaoina, 48 me
tų, mirė rugpiūčio 16 d., Exe
ter, Pa. 

VIZGIRDA Kazimieras, 60 me
tų, mirė liepos 16 d., Carbon, 
Pa. (Suvalkų red.) 

GARBENIS Dominikas, 62 m., 
mirė rugpiūčio 8 d., Chicago, 
111. (Kauno red.) ( 

Mtes Duodam Ir Iškeičiam Eagle Stamps 

, ?'<' 

Abromavičiūtė - Povilaitienė Mari
ja, iš Paškėčių km., Pakruojo vl., 
Šiaulių apskr. 

Baltušis Mykolas, iš Rasčiūnif k)3Įl* 
Papilio vl., Biržų apskr. 

Brūklys V., iš Akmenės vl. 
Bubnelytės, Onutė ir Petronele, ii 

Bartelių km., Veisėjų vl., Lazdijų 
— Seinų apskr. 

Butkus Leonas iš Ylakių miestelio, 
Mažeikių apskr. 

Dulkė Pranciška, išvykusi iš Rygos. 
Giedraitis, sūnus Joanos Juozapavi

čiūtės - Giedraitienės, kil. iš Star
kų km., Vilkaviškio apskr. 

Giedrimas iš Eigirdžių km., Taliių 
valsč., ar jo šeima. 

Glodenis Domas iš PapilSs vi, Šiau
lių apskr., Pakepštinių km. 

Graibiūtė Aniutė, iš Kupiškio. 
Jonįškytė Zofija iš čiuinių km., Papi

lės valsčiaus. 
Juozapavičius* Algirdas ir kiti sūnūs 

.Tono ir Juozo Juorsjpavi^iu, kilusių 
iš Starkų km., Vilkaviškio ap. 

Jurdonas Antanas iš 'Skuodo m., Kre
tingos a«skr. 

Kinus iš Mickų km.. Saki" at>sk>\ 
Knabvfs .T^as iš Mis'i*m. km., šifti-

16B vl.. Tauragės apskr. 
.Kumfertienė - Mmau»k*»itė 

' ir ios MinnijskieT'S 
nniK atsiliepti g;-
mlnpg i" nažistamus, 

Lukošius Bronius J. ^ 
v- ' f 

> 
"  ' •  "  v -« * s. 

THE MAY CO's 
B A S Ė M E N T E  

Penktadienį, tik vieną dieną 

Mėnesinis 
Vyriški 2.95 ir 3.95 sportiniai marškiniai. 

- Dirbtinio šilko ilgarankovių marškinių išrankos ir liekanos, ryškių raštų; i^ti ku
rie vienaspalviai. Ne visų rūšių yra visokių dydžiu 

1.66 
Tot's švark. ir sniego aps. 
Šilti ir patogūs. Kiek dėmėti. 
Tik mažų dydžių. 

Vaikiškos 2.99 suknelės 
Geros rūšies medvilnės, spalvingi, 
patrauklūs raštai. Dydiiai nuo 
4 iki 6% grupėje. 

!» Marg. 3.99 Ski kelnės 
Šilti ir geros formos. Pilnu pamu
šalu. Rudi ar mėlyni. Dydžiai 
7 — 14. 

2-M 

1 

Merg. bliuz. ir Polo maršk 
Balt. medv. bliuzės ir 
naujai dryž. medviln. 
polo marškiniai. Pusi
niai dydžiai iki 14. 

i m $1 
Vaikiškos geros rūšies Gorduroy kelnės (overalls) 

Su menkaig netobulumais ir nedideėmis kaidomis. Pageidaujamų spalvų. Dy
džiai nuo 2 iki 6. 

MM) "Hit & Miss" paties. 
Populiarūs 24x48 colių dydžio, 
patrauklių "hit & miss" raštų. 
Kutuoti galai. 

79c 
1 

Užuolaidų liek* irt išrank. 
Jų tarpe yra ^dėmėtų užuolaidų, 
išskirtų porų ar viršų, pavyzdi
nį vienetų ir kiek sugadintų. 

Vi 
kainos 

Reg. 1.19 spausd. draper. 
Patrauklūs raštai, jų tarpe "ging
hams" dryži ir daug kitokių. Vi-

,*os 36 colių pločio. 

Bern. 12.95 Ski siūtai 
$8ti, patogūs, dviejų dalių, dy
džiai 4 ir 5. Vienaspalviai. 

1.00 
49 c 

yardas 

5.00 
Aukštos vertės kilimų (karpetų) išrankos 
Vertės .iki 5.95... idealūs prieškambariams ir laiptams. Geras pasirinkimas 
"plain velvets",. "ftorai axminster" ir "tone-on-tones". 2.69 

vardas 

Vyr. 1.69 darbo marškin. 
Unijos Jarbo, sanforizuoti mėlyni 
chambray, tik 14 dydžio. Gerai 
pasi&ti, pilno, kirpimo. 

Merg. medv. 2-99 suk n.,dy d. iki 14 .... 1.69 
Vaik. 1.99 ir 2.99 Jersey siūtai, 2 dal 1.49 
Vaik. 97c Name Polo maršk., balti, .. 2 už 1.00 
Merg. muslino marškinukai, dyd. 4-14, 2 už 1.08 
Merg. 1.99 marškiniai, vienaspalviai, pusi
nį dydi% ........,..;........... 1.00 

Vyr. 3.98 lietpalčiai 
Truput j antrarūšiai. Neperilam-
pamas fabrikatas. Dydžiai 
36 

nuo 
42. 

1.00 

; f 

Vfuk. medviln. pižamos, dydž. 12-14-36 . . l,3t 
Vaik. 89c Union siūtai, medv., nerugul. .. 39 c* 
Išviršinio dydžio Rayono kojinės, tinka
mos formos, dydžiai 9Vį> - 11 |.|f 
1.00 ir 1.50 garsūs "Brand Brassieres'* pu
sinių dydžių 69 & 
39 c spausdintos medv. nosinės, 1-ag ruš. IQlc 

t-' •* ^ I ^ i, ^ ». J- - 1 * t V •* 1 .T..- * ̂ :cjx 
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„miHKESE 
Pagerbkime tautos atgimimo žadintoją 

dr. Vincą Kudirką 
Šį šeštadienf, lapkričio 19 d., 

sueina lygiai 50 metų, kaip Lie
tuva neteko didžiojo savo ža
dintojo, dr. Vinco Kudirkos. 

Clevelandas yra bene vienin
telė vieta Amerikos žemyne, 
kur tam didžiam mūsų tautos 
vyrui stovi paminklas. 

Clevelande taip pat jau 40 
metų veikia lietuviška draugi
ja, nešiojanti dr. Vinco Kudir
kos vardą. Nors tai tik savi
tarpinė pašalpos - apdraudos 
draugija, bet per savo 40 metų 
veikimo laiką ne veltui nešiojo 
tą garbingą vardą: joje buvo 
susispietę daugiausiai lietuviš-

gijos vadovybė pad£s vainiką. 
Kudirkai nuo kudirkiečių ... 
Drauge ir nuo visų lietuvių ... 

Paminėjimo kalbą pasakys 
Kultūros Fondo valdybos atsto
vas St. Barzdukas. Po vainiko 
uždėjimo visi susirinkusieji gie
dos Kudirkos mums paliktą 
giesmę — Lietuvos himną, "Lie
tuva, tėvyne mūsų ..." 

Dalyvaukime kuo gausingiau
siai toje kuklioje, trumpoje, bet 
giliai prasmingoje iškilmėje! Dr. 
V. Kudirkos draugijos valdyba 
ypatingai kviečia dalyvauti tos 
draugijos narius. 

Kultūros Fondo skyriaus val-
kame veikime pasireiškusieji dyba numato ąprengti platesnį 
šio miesto lietuviai. 

Kur tad kitur, jei ne Cleve-
dr. V. Kudirkos paminėjimą — 
akademiją, su atitinkamomis 

landė, tinka, kad dr. V. Kudir-' paskaitomis ir menine progra 
ka po 50 metų nuo jo mirties ma. Kiek teko patirti, toks pa
būtų tinkamai pagerbtas? minėjimas bus gruodžio 4 die-

Tai ir stengiamasi padaryti. n^' lietuvių SalSje. 
šeštadienf, 3 valanda po pietų, 
rengiama ypatinga dr. V. Ku- GAUSINGAS ALT SĄJUNGOS 
dirkos pagerbimo iškilmė. Lie
tuvių darželyje, prie dr. V. Ku
dirkos paminklo jo vardo drau-

SUSIRINKIMAS 

Pereitą sekmadienį į ALT Są
jungos susirinkimą apsilankė ne 
tik nariai, bet ir daug svečių. 
Su dideliu susidomėjimu buvo 
išklausyti pranešimai apie kon-

SVEIKINAME! 
DIRVOS redakcija sveikina 

M. Mišeikienę, vieną iš uoliau
sių DIRVOS rėmėjų, jos gimta
dienio proga, ateinanti antra
dienį, lapkričio 22 d. 

KULTUROS FONDAS RENGS 
PASKAITAS 

Jau ilgas laikas, kaip Cleve
lande visuomeninis veikimas 
reiškiasi tik susirinkimais ir 
taip vadinamais parengimais. 
Organizacijų susirinkim u o s e 
dažnai būdavo užsimenama — 
kodėl mes nesurengiam pskaitų 
įvairiais klausimais. Nors pas
kaitų klausytojų gal ir nebūtų 
pradžioje labai daug, bet, jeigu 
pasirodys, kad vienas kitas pas
kaitininkas papasakoja įdomių 
dalykų, tai atsiras nemaža, ku
rie iš to turės ir malonumo ir 
naudos. 

Štai, pagaliau, neseniai įsi* 
kūrusio Kultūros Fondo valdy
ba bando šią mūsų visuomeni
nio gyvenimo spragą užkišti. 
Tiesa, pereitą sekmadienį ir AL-
T Sąjungos skyrius į savo su
sirinkimo programą buvo įtrau
kęs labai vertingą paskaitą. Bet 
Kultūros Fondas ryžtasi pas
kaitas rengti reguliariai penk; 

GRAŽIOS KALĖDINflS 
DOVANOS 

DIRVOS lange netrukus bus 
galima pamatyti labai gražių 
odinių piniginių, pudrinių, port
sigarų ir kitokių odos dirbinių 
su lietuviškais ir kitokiais or
namentas. . 

Tie dalykai yrfc pagaminti 
vieno iš Clevelande apsigyvenu
sių naujakurių, Vytauto June
vičiaus, kuris gyvena 1879 E. 
40th St., telefonas EX 0382. 
Jis yra baigęs specialią odos 
dirbinių amato mokyklą, turi 
geriausias atestacijas, bet, kaip 
kiekvienas galės įsitikinti, ge
riausiai jį atestuoja jo darbai. 
Gali pagaminti įvairius daly
kus iš odos pagal užsakymą. 

Tik prašom nesupainioti: DIR
VA tais dalykais neprekiauja, 
tik parodo, kokių puikių kalė
dinių dovanų gali pagaminti 
mūsų tautietis, patardama pa
sinaudoti ta proga. Kam tie 
dalykai patiks' ir norės jų įsi
gyti, turi kreiptis čia nurody
tu adresu. 

"Society Plan" 
jums parieda taupvti! , „ C1 , 

, r • ^res^ ir Prof- Pr- Skardžiaus tadieniais (dar, berods, nėra v i-
Ateikit. busipazinkit su laipsnių Į nasuaita lnirioip iis trvvais na-
planu, kaip sudaryti Jusų taupymo P .. . Kuri°Je J1S £yvais Pa 

sąskaitą, arba pareikalaukit raštu vyzdžiais pavaizdavo, kad savo 
kalbą užmiršę žmonės ir kitiems AlemoJzam&l 

išaiškinančios apie šį asme
nišką patarnavimą. 

sai tikra, ar kiekvieną penkta
dienį), 7 vai. vak., Norwood 
Library patalpose, 6401 Super-

nors dėl to net tam tikro vargo 
turi, jaučiasi ne vieni, laimin
gesni. 

Po pranešimų ir paskaitų su
tarta ateityje rengti susirinki
mus penktadienių vakarais, ne 
rečiau, kaip kas 2 mėnesiai (dau
gelis protestavo prieš 2 mė-

Nemokama vie; a automobiliui pa- Į nesius ir reikalavo, kad būtų 
namų! ^T^Public' Square.tuojau uz j dažniau susirenkama). Susirin-
Federaf Deposit Insurance Corp. kimuose tarp kitų klausimų ypač 

narys. j numatoma informuotis apie AL 
--- __ Į Tarybos ir BALFo veikimą, 

rengti diskusijas tais klausi-

savo tautos reikalams tampa j rjor Avė. 
svetimi, o kalbą išlaikiusieji j to]da paskaita feus 

tautos rūpesčiais siglojasi ir, kitą penktadienji ,apkrieio 25 

'KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuve 
1463 Addison Rd. 

(Wade Park kampas) 

Savininkas 
Kazys Ivanauskas, 

lietuvis — naujakuris 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 
Rezidencija: PENINSULA 2521 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. STAUPAS 
Namu J)ekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 87$4. 
Cleveland. Ohio 

mais ir parengti pasiūlymų ALT 
Sąjungos delegatams tų orga
nizacijų vadovybėse. Be to, buvo 
pranešta, kad numatomas sky
riaus narių ir draugų bendras 
pobūvis, kurio laikas ir vieta 
bus vėliau pranešta. 

MUSŲ ŠOKĖJAI IŠVYKSTA 
| BUFFALO, N. Y. 

šį penktadienį mūsų tautinių 
šokių grupė išvyksta į Buffalo, 
N. Y., dalyvauti International 
Institute rengiamam# tautinių 
šokių festivalyje. 

Buffalo lietuviai tuo esą ne
paprastai susidomėję ir nekant
riai laukia svečių iš Cleveland©. 
Linkime laimingai ir gražiai 
pasirodyti. 

NAUJOJI PARAPIJA DAR 
NETURĖS NAUJO LIETUVIO 

KUNIGO 

DIRVOJE buvo pranešta, kad 
Pr. Aksenavičiui reikiamais do
kumentais remiant, atvyksta 
kun. Albinas Spurgis, kuris bu
vo numatytas būsiąs paskirtas 
į naująją lietuvių parapiją Cle-
vlende, pagalbininku prie kle
bono kun. Angelaičio. Tačiau pa
sirodė, kad tuo tarpu lietuvių 
parapija kun. Spurgio nesulauks. 
Vyskupijoje, patyrę, kąd kun. 
Spurgis nepakankamai moka 
anglų kalbą, nesutiko jo skirti 
į lietuvių parapiją, o pasky
rė į Stransburg, Ohio, parapi
ją, kur lietuvių visiškai nėra. 
Ten jis greičiau išmoksiąs an
gliškai, nes klebonas airis, o 
parapijiečiai įvairių tautybių, 
daugiausiai slavų. 

d., 7 vai. vak. Kalbės Pijus J. 
žiūrys, kurio įdomų pasikalbė
jimą su mūsų bendradarbiu pra
dedame spausdinti šiame DIR
VOS numeryje. Gaila, rengėjai 
nenurodo tiksliau paskaitos te
mos, tik pažymi, kad paskaita 
bus apie dabartiriio laiko aktu
alius klausimus. 
• Už įėjimą mokėti nereikės. 
Džiugu, kad Norwood Library 
maloniai sutiko užleisti savo 
patalpas šiam lietuvių kultūri
niam reikalui. Naudokimės pro
ga ir lankykime joje rengiamas 
paskaitas kuo gausingiausiai 
nuo pat pradžios. 

LIETUVIŠKOJ RADUO PRO
GRAMOJ 

Šį penktadienį girdėsime du
etą. Dainuos Natalija Navickai
tė ir Aldona Stempužienė. Tarp 
kitų dalykų dainuos duetą iš 
Čaikovskio operos "Pikų Dama". 

TREČIADIENĮ BALFo 
VAKARAS 

Primename, kad ateinantį 
trečiadienį, Padėkos Dienos iš
vakarėse ir Lietuvos kariuome
nės įkūrimo metinėse, lapkri
čio 23 d., visi trys Clevelando 
BALFo skyriai rengia vakarą, 
kuris bus Lietuvių Salėje. 

Programoje — 
''Be tėvynės" — 

V. Braziulio suderintas įvairių 
autorių poezijos ir muzikos rin
kinys. * 

Dalyvauja čiurlionies ansamb
lio dainininkai ir Clevelando lie
tuvių teatras. 

Diriguoja A. Mikulskis. 
Režisuoja V. Braziulis. 
Dekoracijos V. Raulinaičio. 
Antroje dalyje — linksmos 

įvairenybės. 
Po programos šokiai. Veiks 

turtingas bufietas. 

SKAUTAMS - SKAUTĖMS 

Lapkričio mėn. 20 d. (sekma
dienį) šaukiama bendra lietu
vių skautų ir skąnčių sueiga. 

Visi skautai ir skautės 10 
vai. 50 min. susirenka į Lietu
vių Salę 6835 Superior Ave. 

Dalis Clevelando žinių 
i 7-1 ame puslapyje 

P A D Ė K O S  
Už sudarymą dokumentų, rei

kalingų atvykti į Ameriką, už 
paramą tremtyje ir pagalbą įsi
kurti Amerikoje, prašo paskelb
ti viešas padėkas šie naujaku
riai: -

Marija Knystautienė su vai
kais — Leopoldui Liutkuj ir 
žmonai, 1212 E. 87th St., Cle
veland, Ohio. 

Elena žižniauskienėv ir duktė 
Milyta —' Nasvyčiams, Augus-
tinavičiams, Smetonams ir Pet
rauskams, Clevelande. 

M I g I M A Į  
JURGIS PENKORAITIS, 56 

m., 7709 Star Ave., mirė lapkr. 
1 d., palaidotas lapkr. 5 d., Lake-
view kapinėse. Kilęs iš Kybartų. 
Clevelande išgyveno 35 metus. 
Liko žmona Ona. 

STELLA ŽILINSKIENĖ, 55 
m., 7924 Korman Ave., mirė 
lapkr. 2 d., palaidota lapkr. 5 d., 
iš šv. Pilypo Nerijaus bažn., 
Kalvarijos kap. Kilusi iš Šedu
vos. Clevelande išgyveno 15 m. 
Liko duktė Albina Rakas — 
Rakauskienė. 

ADOMAS VIRBALAS, 65 m., 
5527 Perkins Ct., mirė lapkr. 
8 d., palaidotas lapkr. 12 d., iš 
šv. Jurgio bažn., Kalvarijos kap. 
Liko žmona Konstancija ir 5 
dukterys. 

Visoms šioms laidotuvėms pa
tarnavo Wilkelis Funeral Home. 

V. SUŠINSKAS, 73 m., 3021 
Portman Ave., staiga mirė lap
kričio 15 d. Laidojamas šešta
dienį, lapkričio 19 d., Kalvarijos 
kapinėse. Pamaldos šv. Jurgio 
bažn. šeštadienį 8:30 vai. Liko 
sūnus Adomas ir 7 dukterys. 
Pašarvotas Jakubs & Son Fu
neral Home, 6621 Edna Ave. 

Pardudama gera vartota 
SKALBIMO MAŠINA 

Kaina tik $16.-
Telefonuokit MU 1593 

•S Kas ir kur 3* 
J. if J. Polteriai išvyko mėnesiui 
atostogų. Siunčia visiems linkė
jimų iš Louisianos. 

Pranas Aksenavičius 7513 Le
xington Ave., pirmadienį, lap
kričio 14 d., išvyko į Lake Side 
universiteto ligonię, kur jam 
turi būti padaryta skilvio ope
racija. 

J. ir J. Račilai, 1&308 Ben wood 
Ave., šiomis dienomis susilaukė 
pirmagimio sūnelio. . t 

Antanas Zaloga, 13709 
Rd., neseniai išleido į kariuome
nę savo augintinį anūką, o da
bar netrukus išleidžia už vyro 
ir paskutinę savo podukrą Jure
vičiūtę Oną, kurios jungtuvės 
su Jonu Endziulaičiu bus šv-. 
Juozapo bažnyčioj,- 144 St. 
Clair Ave., lapkričio 26 d., šeš
tadienį, 9 vai. rytą. Vestuvių 
pokylis bus A. Zalogos namuose. 
Juozas ir Ona šuopiai šį sekma
dienį minės 35 metų bendro gy
venimo sukaktuves. Jie susituo
kė 1914 metais lapkričio 17 d. 
Daytone. Nuo 1917 m. kovo 17 
dienos gyvena Clevelande. čia 
išaugino du sūnus, Vytautą ir 
Praną, kurie abu karo metu po 
trejus metus išbuvo fronte — 
Vytautas Pacifike ir Japonijoj, 
Pranas Europoj. Po karo Vytau
tas susituokė su šarkiūte ir jau 
susilaukė sūnelio. Pranas dar gy
vena su tėvais. Sukaktuvių in
tencija šį sekmadienį šv. Jurgio 
bažnyčioj 11 vai. bus laikomos 
mišios. 

LJLUi 

1949 MONCRIEF 
Jusų Naujas Namas NĖRA ModermSkąs be 

^ šildymo Įrengimas ANGLIMS-GASUI-ALIEJUI 

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

MES JUMS PADĖSIME 
SAU PADĖTI 

Tai yra mūsų biznis bendradarbiauti parūpinant ekstra grynų 
pinigų tokiems kasdieniniams reikalams, kap sąskaitų ar 
skolų mokėjimas ... ar pertaisymas namų ... pirkimas) naujo 
ar vartoto automobilio... ir visiems kitiems svarbiems beiHč 
rimtiems paskolos reikalingiems atvejams. 

Atsilankyk arba t#lefonuok MAin 8100 
j  -  "  • • • ' , •  •  

6 patogios įstaigos 

: - THE -

B A N K  O F  O H I O  
921 Huron Road Ir Skyriai 
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Reikalinga mergina 

GERAI, NUOLATINEI 

T A R N Y B A I  

Nereikia virti. 

Nereikia nei. skalbti, 

nei plauti 

Geri namai. 

. Geras paistas 

$ 25.- per savaitę 

Klauskite telefonu: 

YE 9155 

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

Tarnaujanti moteris 
su sena motina ieško 

buto ar namo išnuomoti 
Tel. HE 8459 (46) 

>• —— 

LIETUVIŲ SALĖ 
išnuomojama 

koneertams, šokiams, vestu
vėms ir kitokiems parengi
mams. Iš anksto kreipkitės pa* 
A. Šimkūną, Lietuvių Klube, 
6835 Superior Ave. v 

JONAS G. 
P O L T E K  

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 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

Cleveland, Ohio 
Taupymas yra kelias į laimę 

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

Taupyk Lietuvių Banke, či$ suma auga drauge 
su nuošimčiais. 

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

Taupyk šiandien, © neturėsi rūpesčio ateity. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave. HE. 2498 

f I. J. SAMAS - JEWELER j 
Ę Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę E 
1 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

1 Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, Žiedų, Laik- s 
2 podėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. S 
niiiimitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiS 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

LASN1K CAFE 
Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
* (Šalia Dirvos Redakcijos) 

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

g) 

Telefonai: 
j EN 3844 
! MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISb IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

Namų adresas: 7204 Donald Ave. 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 
Lietuviška laidojimo įstaiga § 

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

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue ENdicott 1763 

Wilkelis Funeral Home 
Yaldzjos pripažinta laidotuvių dĮjrektorč 

Ąldona Wilkelis - Wirby • 1 

v Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND YARGQNAJ PER SERMENI8— 

6202 SUPERIOR AVlį, į / HEndereon 9292 
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