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M Ū S Ų  
VISUOMENEJE 

Vanagaičio mirti* vj#u» 
sujaudino 

Staigi ir netikėta Antano 
Vanagaičio mirtis paliete gedu
lo sparnu plačią Amerikos lie-

> tuvių visuomenę. 
A. Vanagaitis, gimęs 1890 

imtų gegužes mėnesio 19 die
ną (šakiuose), taigi dar nei 
šešių dešimčių metų nesulau
kęs, tikrai mirė per anksti, ir 
tai dar labiau didina visų liū
desį. 

A. Vanagaičio bendradarbiai 
ir draugai leidžia specialų 
MARGUČIO numerj, to Ameri
kos lietuvių visuomenėj mėgia
mo žurnalo įkvėpėjui paminėti. 
Susidarė komitetas ir pamink
lai pastatyti* f i* 

ALT V&jaus eiga 
ALT Sekretariatas praneša, 

kaip sekasi ALT paskelbtoji 
rinkliava. Tiesa, tos žinios ne
duoda visai tikro vaizdo, ka
dangi iš daugelio vietų, kur 
yra surinkta gana didelės su
mos, pinigai dar nepersiųsti. 

štai, pavyzdžiui, pagal tas 
žinias Pennsylvania tesurinko 
$25.00, tuo tarpu laikraščiuose 
jau buvo žinios, kad vien Pitts-
burghe ir Philadelphijoje įvy
ko rinkliavos, kuriose surinkta 
netoli po $1,000. 

Iš atsiųstųjų sumų matyti, 
kad tuo tarpu pirmą vietą uži-
ma Maryland, o antrą Ohio. 
Ta prasme, kad šiose valsty
bėse nustatytos kvotos jau 
įvykdytos Maryl and 50%, 
Ohio 31%. Toliau seka Wis
consin su 27% ir Illinois su 
23%. 

Tačiau reikia atminti, lead 
kvotos nelygios. Marylan d o 
kvota $2,000, o Ohio — dvigu
bai didesnė — $4,000. IŠ Ohio 
{tiksliau pasakius — iš Cleve-
lando) jau yra nusiųsta $1,273, 
taigi daugiau, kaip Marylando 
($1,007). 

Illinois kvota didžiausia — 
$22,000. Taigi, nors Illinois 
(Chicago) jau ir davė $5,252, 
bet iki kvotos įvykdymo čia 
reiks daug pasispausti. Yra, 
žinoma,  i r  i š  ko. . .  

New Yorkas, atrodo, yra dar 
ir su persiuntimu atsilikęs, nes 
nurodoma, kad iš ten gauta tik 
$500, o juk spaudoje buvo pra-
neęta,, kad surinko daugiau. 
Todėl sekretariatas ir ragina, 
surinktas aukas kuo greičiau
siai siųsti, kad susidarytų tik
resnis vaizdas apie vajaus sto
vį. 

Taip pat ragina nesustabdy
ti darbo tol, kol visa vajau* 
programa bus įvykdyta. 
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Nebeturim A. Vanagaičio. Š E Š I O S  D I E N O S  
pasaulio politikoj# 

Ruošiasi tautines sro
ves seimui 

Tautinės srovės seimui, teb
ris bus New Yorke balandžio 
30 ir gegužės 1 d.d., ruošiasi 
dviem frontais. 

New Yorko komisija, pirmi
ninkaujama J.P. Ginkaus, pa
siėmė ant savo pečių visą tech
niškąjį seimo parengimo dar
bą. Į tą komisiją reikia kreip
tis ir dėl viešbučių užsakymo. 
Patariama visiems iš kitur at-
vyksiantiems seimo dalyviams 
viešbučius užsisakyti iš anksto. 
Ta proga primename rengimo 
komisijos pirmininko adresą: 
J.P. Ginkus, 495 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y. 

Seimo programa ir sukvie
timo darbais rūpinasi pernai 
tam tikslui sudarytoji tautinės 
įrovės organizacijų komisija, 
kur ia i  pirmininką u ja  A.  A.  
Olis. 

Bar kartą primenam >LVS 
Skyriams, kad yra reikalas su
sižinoti su pirmininku dr. M. 

Colney, 148 Grand St., Wa-
terbury, Conn., dėl vietinių 
pasitarimų seimo reikalais. 

Atsiskyrimas a. a. Antano 
Vanagaičio su šiuo pasauliu pa
lieka didelę spragą lietuvių gy 
venime. Jo pasiges ne tik Ame
rikos lietuviai, kurių tarpe jo 
kultūros darbas yra padaręs 
tokį didelį įnašą, bet ir viso pa
saulio lietuviai. 

Jo linksmas būdas, gilus su 
pratimas lietuvio dvasios, mo
kėjimas prisitaikyti prie be 
sikeičiančių sąlygų ir uolus 
nuolatinis kūrybos darbas pa
lieka didelę žymę. 

Jam atvykus Amerikon su 
Dzimdzi-Drimdzi, tuojau at si 
rado judėjimas, meno paren
gimai ir visų sužadinimas. Jo 
lengvos, malonios dainos tuo
jau pasigirdo nuo Atlanto iki 
Pacifiko jūrų ir tapo vieninte
liu, rimtu įrankiu pritraukti 
čia gimusius ir augusius prie 
lietuvybės. 

Jo satyra dažnai užslėpdavo 
jo gilią ir jausmingą dvasią. 
Tik jį arčiau pažinęs, supras-
davai jo idealią sielą, meilę 
Lietuvai, gilų supratimą ir 
meilę muzikos ir dailės. 

Jam mus apleidus, at*iranda 
Amerikos lietuvių ir viso pa
saulio tėvynainių tarpe neuž
pildoma spraga. 

Tad vardan AmerWam 
Friends of Lithuania ir Lietu
vai Vaduoti Sąjungos, kurioje 
jis uoliai veikė ir rėm$, aš jam 
linkiu ažino atilsio: lai būna 
jam lengva šios svetimos ša
lies žemelė. 

Jo brangiai šeimai giliausia 
mano užuojauta šioje didelėje 
nelaimėje. 

Pijus J. žiūrys 
Amu. Friends of Lithuania 

Pirmininkas 

m 

ANTANAS VANAGAITIS 

KOVO 11 
Danijos užsienių reikalų mi-

nisteris Rasmussen atvyko į 
Washingtoną kalbėtis dėl pri
sidėjimo prie šiaurės Atlanto 
sutarties. 

. • 

Lenkijos delegatas UN Eko
nominėje ir Socialinėje Tary
boje taip puolė USA, kad USA 
atstovas pakilo ir išėjo iš sa
lės, kol to lenko kalba pasibai
gė. Sako, tas išėjimas truputį 
priminė garsųjį Gromyko išė
jimą. 

KOVO Ii 

Italijos ministeris pirminin 
kas de Gasperri pranešė par
lamentui, kad vyriausybė vie
ningai yra nusistačiusi prisi
dėti prie šiaurės Atlanto su 
tarties. ," 

Italijos vyriausybei tame 
reikale buvo susidarę keblu
mų, kadangi sacialistų parti
jos vadovybė, nors tik vieno 
balso dauguma, nutarė prie
šintis prisidėjimui prie tos su
tarties. Todėl buvo abejojama, 
ar socialistų atstovai vyriau
sybėje parems tą prisidėjimą. 
Bet vis dėlto socialistų atsto
vai vyriausybėje pasiliko ir 
pritarė prisidėjimui^ : 

a.- , ...(jjįpgį 

Jau skelbia, kad šiaurės At
lanto sutartis bus pasirašyta 
balandžio mėnesio pradžioje. 

Liūdnos IškiTmės Čikagoj 
Pirmos tokios laidotuves Chicagos lietuvių kolonijoje 

Pereitą šeštadienį, kovo 12, 
Antano Vanagaičio kūnas buvo 
parvežtas į Chicagą. Kovo 13 
buvo pašarvotas Petkaus ko
plyčioje, kur seniau yra buvusi 
MARGUČIO redakciją. 

Per tris dienas minių mi
nios Chicagos lietuvių ėjo į 
koplyčią, paskutinį, kartą pa
žvelgti į Vanagaitį, kuris tiek 
daug yra įnešęs į Chicagos ir 
visos Amerikos lietuvių gyve-
nimą. 

Laidotuvės įvyko -trečiadienį, 
kovo 16 dieną. 

Gedulingos pamaldos buvo 
laikomos šv. Panelės Gimimo 
parapijos bažnyčio j e, Mar
quette Parke. Didžiuma susi
rinkusiųjų bažnyčioje nesutil
po. 

Pamaldas laikė kun. I. Al-
bavičius. 

Palaidojo A. Vanagaitį Chi
cagos šv. Kazimiero kapinėse. 
Į kapines lydėjo šv. Pan. Gimi
mo parapijos klebonas kun. 
Paškauskas ir kun. Urba. Kun. 
Paškauskas pasakė prie kapo 
pamokslą. 

Įs kapines lydėjo taip pat 
milžiniškos minios žmon i ų. 
Skaičiuojama, kad eisenoje bu
vo per 500 automobilių. 

Dar niekad lietuvių laidotu

vėse nebuvę tiek daug žmonių 
ir Chicagos lietuviai ligi šiol 
dar neturėję tokių iškilmingų 
laidotuvių. 

Ir ne veltui, nes retas, kas 
turi tiek draugų ir mylinčių 
gerbėjų, kiek. jų - Amerikoje 
savo talentu ir maloniu būdu 
prie savęs pritraukė Antanas 
Vanagaitis. 

Ir gėlių prie karsto buvo tik
ri kalnai. Jų buvo ne tik nuo 
Chicagiečių, bet ir visų kolo
nijų, nes Vanagaičio gerbėjų 
yra pilna Amerika. 

Tarp atvykusių į laidotuves 
iš toliau buvo Juozas Olšaus
kas iš Amsterdam, N.Y., vie
nas iš pirmutinės "Dzimdzi-
Drimdzi" grupės dalyvių, drau
ge su Vanagaičiu apkeliavęs 
visą Ameriką, Ks. Strumskis 
iš Brooklyn, N.Y., A. Vanagai
čio kompozicijų leidėjas, K. ir 
O. Karpiai, iš Cleveland, Ohio, 
muzikas A. Kvedarai, iš De
troit, Mich. 

Pe laidotuvių artimesnių A. 
Vanagaičio šeimos draugų bū
rys buvo susirinkę Dariaus-
Girėno salėje užkandžio, kur 
tarėsi, kaip toliau tęsti velio-
nies įsiūbuotus darbus. 

Susidarė komitetas pamin
klui pastatyti, kurią netrukus 

dėl žada paskelbti savo 
paminklo. 

A. Vanagaitis yra palikęs 
didelį paminklą Amerikos lie
tuvių širdyse, tad nėra abejo
jimo, kad Amerikos lietuviai 
ir regimą paminklą jam pasta
tys vertą jo darbų, jei tik ko
mitetas energingai ir neatidė
liodamas imsis darbo. 

Taip netikėtai nustoję mielo 
Antano Vanagaičio, sustiprin
kime pasiryžimą ne tik pamin
klą jam pastatyti, bet ypač 
tęsti ir stiprinti veikimą, ku
riam takus jis taip gerai yra 
pramynęs... 

Rengiasi suvaržyti ko

munistų propagandą 

^Kinijos. dabartinis preziden
tas keičia vyriausybės pirmi
ninką. Sako, ligšioliniam minis-
teriui pirmininkui esą prie-

į kaistų, kad jo kai kurios nuo
savybės įgytos ne visai pritin
kamu keliu. 

• 

Argentinos vyriausybė už
draudė savo konsulatams iš
duoti imigracijos vizas visiems 
asmenims, kurie yra atvykę iš 
anapus Geležinės Uždangos. 

Neaišku, ko ji nori tuo pa
siekti: ar išviso uždaryti duris 
tremtiniams, ar tik apsisaugo
ti nuo Maskvos agentų, kurių 
tremtinių tarpe pasitaiko spe
cialiai atsiųstų, ypač tarp tų, 
kurie iš ten šioje pusėje atsi
rado vėlesniais laikais. 

KOVO 13 
Henry Wallace nenumatytai 

įsiterpė į religinę radijo pro
gramą ir pasakė politinę kalbą. 

Religinės pragramos valanda 
yra skirta kataMkų, protestan
tų ir žydų tikybinėms prakal
boms ir giesmėms, žinoma, at
skiru laiku. Henry Wallace ga
vo kalbėti protestantams skir-
tu laiku. Bet jis kalbėjo dau
giausiai apie politiką, negu 
apie religinius dalykus. 

Kilo daug protestų iš pro* 
testantų ir katalikų pusės. 

Sklinda dar nepatikrintos 
žinios, kad esą areštuoti Lie
tuvos ir Latvijos sovietiški 
prezidentai, tai yra Justas Pa
leckis ir Kirchenšteinas. Bet 
taip pat nesenai buvo žinios, 
kad *J. Paleckis nesenai pasa
kė labai Staliną garbinančią 
kalbą. Tad tuo tarpu į tas ži
nias apie areštavimą tenka žiū
rėti kritiškai, nors nieko nėra 
negalimo... 

• 

Sovietų agentas, Sovietų de
legacijos prie UN personalo 
narys Gubičev, kuris buvo su
imtas, kaip šnipas, kada Tei
singumo Departamento tarnau
toja Judith Coplon norėjo jam 
perduoti jos pavogtus slaptus 
dokumentus, nesutinka duoti 
jokių paaiškinimų prieš jam iš
keltą kaltinimą dėl Šnipinėji
mo. 

Paskirto užstato ($100,000) 
jis nepristatė, advokato ne
samdo ir teismo paskirto advo
kato nepriima. Amerikos teis
mą vadina "komedija". 

žinoma, palyginus Amerikos 
teismo ceremonijas su bolševi
kų "teismo" paprastumu... 
tikrai atrodo komedija! 

'VSA karinis tetanias Vokie
tijoje nuteisė aštuonis asme
nis už šnipinėjimą Čekoslova
kijos vyriausybės naudai. 

KOVO 15 

ŠIOJE ŠALYJE 
JAU TREČIA SAVAITfi, 

kaip Senate vyksta "filibuste-
ris dėl filibusterio". Tuo keistu 
vardu vadinasi USA Senato 
tradicija, kuria senatoriams 
yra leidžiama kalbėti neribotą 
laiką. Kai mažuma nori sutruk
dyti kokio įstatymo priėmimą, 
tai ji tada kalba, kalba ir kal
ba... Tuo būdu neprileidžia 
prie nutarimo. 

Prezidentas Trumanas 
ri šitą tvarką suvaržyti. Bet -
kaip tik prieš šitą įstatymu, 
pietinių valstybių senatoriai —, 
irgi demokratai — ir pradėjo 
vasario 28 dieną "filibuster}",, 
kurį tęsia ligi šiol ir neleidžia 
įstatymo priimti. 

Ištikrųjų šitaip dedasi n®f, 
tiek dėl paties "filibusterio'*^ 
kiek dėl Trumano taip vadina
mos Civilinių Teisių progra
mos, kuriai visi pietiečiai ypa-r 
tingai priešinasi. Pagal tą pron„ 
gramą būtų panaikinta visai * 
eilė suvaržymų negrams, o 
pietiečiai tuos suvaržymus la
bai gina. "Filibusteris" yrai 
labai stiprus ginklas prieš toe 
Trumano programos priėmimu 
todėl pietiečiai ir nenori to gin* 
klo išleisti iš rankų. 

BUTŲ NUOMOS KONTRO-
LĖS įstatymo projektas Atsto
vų Rūmuose jau priimtas: bu
tų nuomos kontrolė juo pra
tęsiama dar 15-kai mėnesių 
(Dabartinis įstatymas baigiasi 
kovo 31). Bet ir čia opozicija 
įterpė vyriausybei nepageidau
jamą pataisą: kad atskiros 

i , , . , valstybės savo ribose galėtų 
.VL!a„. kita'P H klausimą gusitvw* 

kyti. 

Kongrese pasiūlyta keletas 
įstatymų projektų, tikslu su
varžyti komunistų propagan
dą, kaip išdavikišką, . 

Numato komunistų partijos 
narių ir jų "fronto" organiza
cijų vadų privalomą registra
cija, o ant jų laikraščių ir kny
gelių reikalauti, kad būtų už
rašyta "Komunistinė propa
ganda" Paštui būtų uždrausta 
siuntinSti tokią literatūrą. 

pakeitimai aukštose valdžios 
vietose. Valstybinės Planavi 
mo ^ Komisijos pirmininkas ir 
ministerio pirmininko pava
duotojas A. Vosnesenski pa
leistas iš abiejų pareigų. Jo 
vieton Planavimo Komisijos 
pirmininku paskirtas M. S. Sa-
burov. 

Vyriausio Teismo pirminin
kas Goliakov atleistas ir jo 
vieton paskirtas A.A. Volin. 

Iš Aukščiausiojo Sovieto pre
zidiumo pašalintas Popkov. 

Tie pakeitimai jau labiau 
panašūs į "valymą", negu į 
pareigų paskirstymo pakeiti
mą, kaip tai buvo Molotovo ir 
kitų atsitikimais. 

KOVO 16 
Italijos komunistai atsisakė 

nuo sumanymo sukelti gene
ralinį streiką protestui prieš 
Atlanto sutartį. 'Matomai pa
juto, kad neturės pritarimo. 

t 
• 

Prancūzijos ministeris pir
mininkas tris kartus gavo par
lamento pasitikėjimą po savo 
kalbos prieš komunistus ir go-
listus. 

Irane kilo baime, kad sovie
tai gali bandyti vėl įvesti savo 
kariuomenę į Iraną, pasiremda
mi 1921 metų sutartimi. Toje 
sutartyje yra numatyta, kad 
sovietai tai gali daryti, jeigu 
Iranui yra pavojus iš kokios 
nors kitos pusės. Dabar Sovie
tuose labai daug kalba, kad 
Iranui yra pavojus iš Ameri-

vadai vokiečiai slaptai buvę kos pusės. Tai ir spėja, kad 
susitikę su rusų zonos vokiečių!gal jie ruošiasi ateiti "ginti 
atstovais pasitarti apie Vokįe-1 Iraną nuo Aiagriįtos užpuoli, 
t i jos  suvieni j imo gal imybes.  Jmo". .»  

KOVO 14 i 
Islandijos užsienį reikalų 

ministeris irgi atvyko į Wa-
shingtoną kalbėtis dėl šiaurės 
Atlanto sutarties. 

4 
Vakarų Vokietijos politiniai 

Dar nežinia, kaip su tuo įs
tatymu bus Senate, nes "fili
busteris" jau sugaišino pusę 
mėnesio ir laiko like tik antro
ji kovo pusė. 

• 
DABARTINIS KONGRESAS 

nėra toks geras Trumanui, 
kaip iš pradžių atrodė. Nors 
jame demokratų ir dauguma, 
bet jie nėra vieningi. Kai ku
riais klausimais dalis demokra
tų susideda su dalimi republi-
konų ir sudaro net daugumą. 

Todėl spėjama, kad kažin ar 
pusė per rinkimus žadėtos pro
gramos ptuūseks Truman u i 
įvykdyti. 

* 
ANGLIAKASIŲ UNIJŲ va

das J. L. Lewis paskelbė dvie
jų savaičių "poilsį", neva pa« 
minėjimui 50,000 darbininkų, 
žuvusių per įvairius nelaimin
gus atsitikimus kasyklose dėl 
netinkamų apsaugos įstatymų. 
Ištikrųjų tai yra "politinis 
streikas" — spaudimas į val
džią prieš paskyrimą J. Boydi 
Kasyklų Valdybos direktorium. 
Bet Senato komisija J. Boyd 
vis tiek beveik vienbalsiai pa* 
tvirtino. 

Kita to "poilsio" priežastis 
yra, kad šiuo metu yra daujp-
anglies iškasta, o tai yra unfc. 
jai nepalanki aplinkybė deryį* 
bose su darbdaviais. TurėdanU 
daug iškasto anglies darbdą- -
viai sunkiai sukalbami. 

Bet jeigu anglies sumažėtu, 
tai geležinkelių vadovybė sako, 
turėtų atleisti iš darbo apie 
55,000 darbininkų. 

Jei taip būtų, tai kovojaitt 
už pagerinimą vieniems darbi
ninkams, išeitų pablogėjimai 
kitiems... .. «**." 

V 

•••PM 

.m 

M 
V; 

"S 
*1 

#y>;. 
- .'j' 

,• 

' .ė 
^ V 4' V . " *' " 
*$'•" A- 'Jul 

• ' -i }<* A* *-
• ~ Ifc. X 

"i t $8 
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PITTSBURGH 
LIETUVIŲ KAMBARYS 

PITTSBURGH UNIVERSI

TETE 
f*ittsburgo lietuviai yra įren

gę universitete pagal lietuvišką 
stilių Lietuvių Kambarį. Tas 
kambarys naudojamas istori
jos pamokoms. Tokius kamba
rius turi 22 tautos. Lietuviai 
savo kambarį baigė įrengti 4 
spalių 1940 metais. Įrengimas 
kainavo virš 10 tūkstančių 
dolerių ir truko apie 10 metų, 
kol buvo sukelta ta suma. 

Laike karo universitete esa
mų tautinių grupių judėjimas 
buvo aprimęs. Bet dabar pagy
vėjo, prasidėjo judėjimas ir 

Detroit, Mich., Naujienos 

Užkietėjimas 
Dagybė kenčiančių ži
no kad užkietėjimo ne
gerovės dažnai apima: 
nervingumą, sugedimą 
vidurių, galvos skaudė
jimą, nevirškinimą, ne
tekimą apetito ir ne
migę, gasus ir išpūti
mą. Jųs gal bandėte 
i vairius preparatus su 
jvairiom pasekmėm, — 
dabar įsigyk bonką tos 
laiko išbandytos for-
mulos, Triner's Bitter 
Wine (Kartaus Vyno). 
Nuo 1887, šis nuosta
bus preparatas, moks
liškai sudėtas iš Gam
tos šaknų, žiedų ir bo-
tanikalų, pasekmingai 
kovoja su užkietėjimu 

. ' " ir pašalina jo simpto
mas, Gauk bonką šiandien ir įsiti
kink pats Triner's efektivumu. (Pa
staba: jei negali gauti Triner's sa
vo artimoje vaistinėje, pasiusk $1.50 
kartu su vardu savo vaistinės, į: 
Jos. Triner Corp., 4053 W. Fillmore 
Chicago, ir jums bus pasiųsta dide
lė 18 oį.. bonka Triner's tuojau ap
mokėtu paštu.) 

Triner's Bitter Wine 

TKi*ia$ 
i t ' M R G r  BITTtif WIWE 
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įvairūs sumanymui. Kilo vfeų 
Tautų kambarių Komitetų su
manymas turėti Stipendi j ų 
Fondą, kad visos tautos įneštų 
tam tikras metines sumas, da
lį pridėtų universitetas ir stu
dentai būtų siunčiami į savo 
tautybės universitetus, arba 
iš ten čia atvažiuotų. Lietuviai 
kol kas, siųsti studentų į savo 
kraštą negali, bet šiame uni
versitete lietuvių studentų jau 
yra. Vytautas Mažeika, kuris 
yra atvykęs iš Vokietijos — 
tremtinis — pas savo brolį A. 
Mažeiką, turėjo laimės Pitts-
burgho universitete baigti in
žinieriaus mokslą. Vyt. Ma
žeika aktyviai dalyvauja vi
suomeniniame gyvenime. Lie
tuvių grupė kiekvieną šešta
dienį 5,30 po pietų turi radijo 
programą per stotį *WHOD 
8G0 Homestead PA, V. Mažei
ka pranešėjas. 

Į Pittsburghą yra atvažiavęs 
ir dr. Mažeika. 

Turinčios kambarius tautos 
yra sumaniusios kviesti savo 
tautybės profesorius paskai
toms apie savo tautą, jos pra
eitį, literatūrą ir pan. šiuo lai
ku yra pakviestas prof. Anta
nas Vaičiulaitis, kuris profe
soriauja Scrantono universite
te. Jo kelionės išlaidas turės 
apmokėti Lietuvių Komitetas. 

Taigi, ir vėl turėsim kreip
tis į geros valios lietuvius, kad 
tą darbą paremtų. 

Lietuvių Kambario iždinin
kas Adomas Marciulaitis, 2128 
Carson Str., Pittsb.3, Pa. Se
kretorius Juozas Virbick a s 
6201 Alder Str., Pittsb.6, Pa. 

Juozas Virbickas 

• PAKELIUI l MIRTĮ — 
G. Gaidžiūno aprašymai. 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 281 
pusi. Kaina $1.00 

BROOKLYN, N. Y. 
TAUTININKŲ KLUBO SU

SIRINKIMAS 
Kovo 11 dieną įvyko LietUr 

vių Tautininkų Klubo susirin
kimas, kuriame dalyvavo di
delis narių skaičius. Susirin
kimą vedė Klubo pirmininkas 
K. Lesevičius. Tarp eilės smul
kesnių klausimų buvo aiškina
masi jau seniau iškeltas rei
kalas įsigyti Klubui savus na
mus. 

Klubo Sekretorius Pr. Nar
vydas supažindino susirinku
sius su įstatais, pagal kuriuos 
manoma organizuoti namų įsi
gijimo fondą. Išsiaiškinus, nu
sistatyta sušaukti atskirą su
sirinkimą galutinam apsispren
dimui dėl namų fondo. 

Klubo vedėjas Volskis pla
čiau paaiškino apie smulkes
nius Klubo patalpos reikalus. 

Susirinkime dalyvavusi e j i 
nariai užsisakė LVS leidžiamą 
knygą anglų kalba "Red Ter
ror Over Lithuania". Pats Klu
bas užsisakė du egzempliorių. 

RUOŠIASI SEIMUI 
Besiartinant tautinės srovės 

seimui balandžio 31 dieną New 
Yorke, seimo rengimo komisi-. 
ja, pirmininkaujama J. Gin-
kaus, buvo susirinkusi posėdžio 
ir apsvarstė kai kuriuos svar
besnius klausimus, susietus su 
seimo tinkamesnių paruošimu 
ir jo sekmingesniu pravedimu. 
Kadangi tai bus bendrasis tau
tinės srovės seimas, tai mano
ma, jog jis bus labai skaitlin
gas ir įdomus. Jis padės pa
grindus vieningai tautininkų 
organizacijai Amerikoje. 

AID OVERSEAS, INC. 
Neužmiršk padėt tremtiniui! 

1851 S. Ashland Avenue Chicago 9, 111. 
Aid Overseas, Inc., siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zo
nas ir kitus Europos kraštus, išskyrus SSSR. Siuntiniai yra pilnai 
apdrausti nuo dingimo. Jei adresatas nesurandamas, pinigai grąži
nami. Pristatymas trunka tarp 12-18 dienų. Užsakant didesnius 
kiekius duodama nuolaida. 

Siuntinys Nr. 5—$5.50 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos. 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino 

Siuntinys N. 11—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. cukraus 
1 sv. marmelado 
1 sv. kiaulienos mėsos 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys N. 21—$6.70 
2 s v. rukvtų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų ' 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 
14 oz. kondens. pieno 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys N. 10—$6.80 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 

Siuntinys Nr. 6—$2.80 
10 svarų cukraus 

Siuntinys Nr. 7—$3.00 
10 f v. kvietinių miltų 

Siuntinys N. 10—$6.80 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv. pupelių kavos 
1 sv. šokolado 

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

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

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

Siuntinys N. 19—$9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
Ž sv. marmelado 
4¥j sv. cukraus 
2 gab. tualet. muilo i 

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

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

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

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąrašo. 

DAYTON, OHIO 
Klemensas MORKŲNAS 61 

metų, mirė vasario 22 d., Day
ton, Ohio. Velionis kilęs iš žar-
nių kaimo, Radviliškio valse., 
Šiaulių apskr. Liko žmona Te-
oi'ile, dvi dukterys ir du sūnus. 
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Kanados lietuvių gyvenimą plačiausiai ir nešališkai nu
šviečia vienintelis Kanados lietuvių laikraštis 

'NEPRIKLAUSOMA LIETUVA' 
Daug žinių iš Lietuvos ir apie daroo žmonių gyvenimą 
sovietuose. 8 puslapių savaitraštis, vedamas prityru
sio žurnalisto. 
Kaina: Kanadoje $3, už Kanados ribų $3.50. Adresas: 

''XernklauMnna Lietuva", 3 Fourth Avenue 
ViHe Lasalle, Montreal, Que., Canada 

Dideli malonumą turėsite užsisakę sau ir suteiksite 
| malonumą savo giminėms ir. pažįstamiems, užsakę jiems 

g Kanadoje, tremtiniams Vokietijoje ir kituose kraštuose. 
I ' 
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PARĖMĖ BALFo 
VAJŲ 

BALFo 71 skyrius, Athol, 
Mass., prisiuntė per savo pir
mininką J. P. Andriliūną BALF 
centrui auką $200 ir narių mo
kesčio $17. 

Dėkodamas geros širdies au
kotojams ir skyriaus nariams 
už paramą ir atjautimą trem
tinių sunkios būklės BALFas 
pareiškia, kad ši auka paleng
vins tremtinio vargą, sustip
rins j j dvasioje ir įgalins B A 
LFą pasiųsti tremtiniams nau
jų maisto siuntų. 

šia proga primename ir ki
tiems skyriams ir organizaci
joms nepamiršti paremti BALF 
ir tuo sušelpti badaujančius 
vaikučius ir našlaičius. Aukas 
siųskite: 

United Lithuani&i} Belief 
105 Grand St. Brooklyn, N.Y. 

Fund of America, Inc. 

Geriausias 

liETBVIU 
Paveiksluotas 

Žurnalas 

KSii.il! 
32-jų puslapių 

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

LIETUVIŲ NAUJCNC:; 
*532 N. 6th Street Philadelphia 6, Pa. 
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PAAUKOJO 100 DOLERIŲ 
Detroito lietuvis J. Žilinskas 

atsiuntė BALFui auką 100 do
lerių. BALFo centras dėkoja 
gerb. aukotojui už parėmimą 
mūsų tremtinių ir patikrina, 
kad pinigai bus sunaudoti pa
siuntimui pieno ir riebalų 
tremtyje vargstantiems vaiku
čiams. Jiems bus didelis džiaug
smas ir paguoda, kad jų tau
tietis iš tolimos Amerikos jų 
nepamiršta. 

Prie šios progos primename 
ir kitiems geros širdies ame
rikiečiams pasekti šį gražų 
pavyzdį ir paremti tremtinius. 

Aukas siųskite tremtinius 
šelpiančiai organizacijai. 

K O N C E R T A S  
LVS 6 skyr. koncertas ruo

šiamas gegužės 22 d., buvusioj 
Lietuvių Svetainėj, prie Ver-
nor Hy 25 gatvės. 

Rengimo komisija praneša, 
kad bus labai įdomji programa. 
Daininikai atvyks iš Chicagos 
ir vietiniai. Bus kalbėtojų, tau
tiniai šokiai ir visokie pamar-
ginimai. Vienu žodžiu, progra
ma "-ruošiama labai įvairi. Po 
programos bus šokiai, -grojant 
Stark orkestrui. 

Koncertui bilietus galima 
gauti jau dabar pas St. Dou-
van, H. Rauby, A. Rinkūną, jū
sų korespondentę ir kitus. 

Koncerto pelno 25% skiria
ma Našlaičių Fondui. O dabar 
kaip tik Našlaičių Fondo val
dyba ruošia vajų sukelti lėšų 
našlaičių reikalams. Našlaičių 
fondan jau dabar pradėta au
kos rinkti. $5.00 paaukojo 
Naujų MetU sutikimo rengėjai, 
kurie, sako, bent nuotrupas to 
smagaus vakaro paskiria ge
ram tikslui. Ir Lietuvaičių Kul
tūros ir Meno draugija paau
kojo dolerį. Reiškia, pradžia 
yra. 

PAAUKOJO KNYGYNUI A. 
DAMBRAUSKAITĖS MONO

GRAFIJĄ 

Liet. Kultūros is Meno drau
gija nupirko ir paaukojo De
troito didžiajam knygynui A. 
Dambrauskaitės monografi j ą, 
kad meno interesantai, pano
rėję sužinoti apie Lietuvos 
meną, knygyne rastų bent vie
nos artistės pasirodymus. 

Kai kam atrodo, kad vieno 
žmogaus pasirodymas mažai 
reiškia. Tai klaidinga mintis. 
Vienas žmogus kitą kartą gali 
daugiau pasakyti, negu keli 
šimtai tūkstančių. 

Man teko4'^girdėti įdomi kal
ba, pasakyta Tarptautiniame 
Institute. -Kalbėtoja perstatė 
Malajų salų atstovą, pusiau 
juodą, bet dailios* išvaizdos vy
rą ir sako: "Mes kartais pagal
vodavome,^ kas tie mala j iečiai, 
kaip jie atrodo ir kokia jų kul-
tūra. Dabar mes matome tos 
salos žmogų, o jį matydami, 
matome ir jo tautą." 

Gal būt daugelį kartų gat
vėje teko ir man matyti Malar 
jų salų žmogų, bet kada neži
nai jo tautybės, tai ir dėmesio 
nekreipi. Apie žmones galima 
išsimokyti iš istorijos,- bet tai 
visai kitas vaizdas, nei pama
čius žmogų gyvą ar bent jo pa
dorų paveikslą. 

Būtų daug geriau, jei mes 
galėtume artistę lietuvaitę pa
rodyti gyvą, dainuojančią ope
roj, bet mes to kol kas nega
lime padaryti.. O tokiu atvejų 
visgi bus geriau, jei bent pa
veikslai parodomi, negu nieko. 

ŽIBURĖLIO PRAMOGA t 

Nesenai sutvertas ŽIBURĖ
LIO ratelis, koVo 12 d. Armono 
saliykėje turėjo vakarienę, tik
slu sukelti lėšų tremtinių stu
dentų pašalpai. 

Vakarienė ji dalyvavo sipie 
60 žmonių. Po vakarienės J. 
Sarhaška (rodos, ratelio pir
mininkas) pakvietė kai ' ku
riuos veikėjus pasireikšti. Pa
sireiškimai buvo įvairūs, bet 
nuoširdūs. ŽIBURĖLIO įsikū
rimo tikslą atpasakojo dr. 
Brundza. Jis pareiškė, kad ŽI
BURĖLIS ne susitvėrė, o tik 
atsinaujino, kad ŽIBURĖLIS 
buvo sutvertas rašytojos že
maitės prieš apie 60 metų.. Bet 
laikui bėgant buvo užgesęs ir 
dabar jis atgaivintas. Pasireiš
kė ir kiti — buvę tremtiniai 
ir vietiniai — kurių kailių čia 
nekomentuosiu. 

Vakarienę surengė ratelio 
veikėjos: B. K^blaitienė, Ku-
džienė ir Samaškienė. Vaka
rienė buvo verta pagyrimo. 

SKAUDI ŽINIA 
Detroitą pasiekė skaudi ži

nia, kad Texas valstybėje ato
stogaudamas mirė MARGUČIO 
redaktorius ir vių .mylimas 
kompozitorius Antanas V ana-
gaitis. ši žinia buvo pranešta 
per Lietuvių Balso radijo pus
valandi, šeštadienį, kovo 12 d. 

ŽIBURĖLIO vakar i e n ė j e 
ihuz. Antanas Kvedaras pla
čiau paaiškino apie mirtį ir 
svečiai sustojimu ir tyla pa
gerbė velionį. Vietiniai A. Va
nagaičio draugai nusiuntė ve
lioniui gėlių, kurias sutiko su
tvarkyti į laidotuves nuvykęs 
A. Kvedaras. v 

Ypač gražiai paminėjo, šio 
nepaprasto žmogaus mirtį ra
dijo žinių pranešėjas R.Valat
ka. Po pranešimo sudainuota 
rekorde A.Vanagaičio viena iš 
mėgiamųjų kompozicijų — 
Ulonai. 

ši žinia sukrėtė ne tik A. 
Vanagaičio draugus, bet visus 
lietuvius, kurie skaitė MAR 
GUT'Į ir dainavo velionies dai 
nas. Taip, rodos, negalima ir 
tikėti, kad tas pilnas gyvybės 
žmogus daugiau* su mumis ne
dainuoji Amžino atilsio mūsų 
dainiui! M. Sims 

ir 5 anūkai. Laidotuves įvyko 
antradienį kovo 15 d. iš namų 
11801 Fleming, Hamtramck. 
Palaidotas Evergreen kapilL 

GIMTADIENIAI 
Antanas Rauby minėjo savo 

gimtadienį kovo 12, iJint Samo-
lis — kovo 15. 

BUS RADIJO PROGRAMOS 
PERMAINA 

Artimoje ateityje Amerikos 
Lietuvių Balso programa Bal 
tic Melodies bus leidžiama 
ankstesniu laiku šeštadienį ir 
bus pailginta. Plačiau išgirsite 
šį šeštadienį. 

VYČIAI VAŽIUOS Į DAITON, 
OHIO 

Detroito Vyčiai važiuos į 
Ohio ir Michigano valstybių 
Vyčių suvažiavimą, kuris įvyks 
balandžio 29, 30 ir gegužės 1, 
Daytone. 

NAUJA RADIJO CHORO 
VALDYBA 

Išrinkti: pirm. Raym o n d 
Medonis, sekretore Johne Ro 
oks, iždin. John Paškauskas. 
Rodijo choras susirenka kie
kvieną trečiadienį, 8 v.v. Inter
national Institute. 

ŠV. JURGIO PARAPIJIEČIAI 
AUKOJO TREMTINIAMS 

Vysk. V. Brizgio apsilanky
mo proga per kleb. kun. J. či-
žauską, šv. Jurgio parapijiečiai 
suaukojo virš $500 tremti
niams gelbėti. 

LINKIM SVEIKATOS 
Ona Volukonienė sunkiai su

sirgo. 
Ona Gabrytė sužeista auto-

mobiliaus nelaimėję, sveiksta 
Pontiac General Hospital. 

Anastasia šaltis gydosi 
North ville sanatorijoj. 

SV. JURGIO PARAPIJOS 
CHORAS 

Parapijos choras pra dės 
rengtis Velykų šventėms. Cho
ro nariai prašomi dalyvauti pa
mokose tuojau po sumos šį 
sekmadienį. 

MIRUSIEJI 
William Yurgel mirė kovo 

12-tą. Liko 4 sūnūs — Julius, 
Alfonse, Clements ir William, 
viena duktė Mrs Lena Stone 

• LIETUVOS VYTIS—gra
žiai pagamintas Lietuvos 
herbas. Kaina 609 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
JEI NORITE gauti lietuviškų knygų ąr 

kitų gražių leidinių, skaitykite Dirvoje knygų 
pagarsinimus, kurių rasite įvairiuose puslfr 

piuose. Iš jų sužinosite, kokių knygų turim#' 
ir kokia jų kaina. 

UŽSAKYKITE tas knygas, kurių var
dus rasite vėliausiame t DIR V OS numeryjf • 
Nes tų, kurios anksčiau buvo garsinamos, gal 
but, jau ir nera. 

PARAŠYKIT mums savo pavardę ir 
adresą, pažymekit, kurių knygų norite ir kiek 
pinigų pridedate. Laiškx adresuokite: 

D I R V A ,  
6820 Superior Ave., 

Cleveland 3, Ohio 

STONY BROOK, 
Long island, Y. N. 

Viršuj pažymėtu adresu at
važiavę tremtiniai, kai kurie 
jų ir apsigyveno Stony Brook 
apylinkėj. 

Dr. P. Kusa, turfa tarnybą 
Port Jefferson'o ligoninėje gy
dytoju - chirurgu (reside n t), 
jau plačiai tapo žinomas esąs 
geru ligonių draugu ir brangiu 
kitų gydytojų kolega. Dirbda
mas dr. Kusa studijuoja ir 
ruošiasi šalies egzaminus lai
kyti. 

St. Kusiene, būdąma pilna
teisė ir su gera praktika gai
lestingoji sesuo, tapo paskirta 
Port Jefferson'o ligonin ė j e 
gimdymo skyriaus viršininke. 
Darbą jį mėgsta, o ir jaučian
tis, kaip namie, nes, anot jos 
tvirtinimo, visi gimę kūdikiai 
tik lietuviškai tekalba... 

Ona JermolavieienS, vėliau
siai į čia atvykusi, dirba Port 
Jefferson'o ligoninėje gailes
tingąja sesele. Turi kiek sun
kumo dėl silpno anglų kalbos 
mokėjimo, bet darbą atlieka 
gerai ir angliškai mokinasi su 
pasisekimu. 

Jonas Butėnas, dainininkas, 
buvęs Kauno valstyb. operos 
artistai, šiuo laiku gyvena pa
čiame Stony Brook. Butėnas 
mielai sutinka padainuoti lie
tuviškose pramogose ir būna 
dėkingas tiems, kurie jam spe
cialiai suruošia koncertą. Ra
šant jam reikia adresuoti POB 
526. Stony Brook, N.Y. 

P. Šimonis gavo darbo Long 
Island telefonų kompanijoj. 
Kada jam reikia ką pataisyti 
Įsilipus į telefono stulpą, jis iš 
ten paleidžia lietuviškos dainos 
garsus. Paklaustas, kokia kal
ba dainuoja, jis ta proga papa
sakoja ir apie lietuvių tautos 
tragediją. 

Algirdas Kusa, tik 13 metų 
berniukas, ir tik prieš tris mė
nesius pradėjęs lankyti šios 
šalies aštuonerių metų pra
džios mokykla, ją jau baigė 
pirmuoju mokiniu ir įstojo į 
High School. Mat ii tėvas dar 
tremtyje buvo pramokęs anglif 
kalbos. 

Alyte Kusaite, aštuonerių 
metų, nemokėjusi angliškai nei 
žodžio, ir įstojusi į pirmąjį 
skyrių, po trijų mėnesių tapo 
perkelta tiesiog į ketvirtą sky
rių. Be pavyzdingo mokymosi 
mokykloj, lietuviškuose suėji
muose ji gražiai padeklamuoja 

.lietuviškų eilėrasČMJ* padainuo
ja ir net pašoka. 

Faustas Kirša, poetas, lau
kiamas į Stony Brook atvyk
stant pirmuoju transportą ii 
anglų zonos /•Vokietijoj. 

Nelė Lap*, studentė, Itha-
cos Kolegijos personalui ir stu-

SAUGOKIM LIE
TUVOS GYVYBĘ 

Aš, buvęs lietuvių, tremtinių 
Vokietijoje gimnazijos direk
torius ir aukštesniųjų mokyk
lų , inspektorius, šiomis dieno
mis atvykęs į jūsų tarpą, jau
čiu malonią pareigą padėkoti 
Jums broliai Amerikos lietu
viai už pagalbą tremtyje esan
čiam ir mokslus einančiam jau
nimui. * 

Broliai ir sesės amerikiečiai 
kaip į namus įsibrauna plėši
kai, norėdami išžudyti gyven
tojus, pagrobti jų turtą ir pa
tys ten apsigyventi — vieni 
ima kirvius ir lazdas ir kauna
si su įsibrovėliais, o kiti šoka 
per langus, bėga pas kaimynus 
ir šaukiasi pagalbos. 

Kai mūsų tėviškę jau 9 me
tai plėšia pakaitomis vokiečiai 
su rusais-bolševi kais, mes 
tremtiniai atbėgome pas Jus, 
Amerikos lietuviai, gyvu žo- * 
džiu pranešti, kad Lietuvoje 
liejamas mūsų brolių kraujas, 
žudomi seneliai tėvai, lietuviai 
varomi į Sibirą ir tėvynėje 
baigianti išnaikinti lietuviai. 
Mes, išlikę gyvieji, tapome lyg 
tyruose šaukiantis balsas: 

Saugokim Lietuvos gyvybę! 

Karui pasibaigus mokytojai, 
tėvai ir mokiniai susibūrę į 
stovyklas įkūrėme gimnazijas, 
pradžios mokyklas, vaikų dar
želius ir įvairias specialines 
mokyklas, kuriose mokėsi visi 
tremtyje esantieji vaikai. Ta
da mums visko trūko, turėjo
me tik gerus norus, karo au
dros išvargintus mokytojus ir 
išbadėjusius vaikus. Ir tada 
Jūs, Amerikos' lietuviai, ištie-
sėte mums pagalbos ranką. Jū
sų siunčiamas per B A L F ą 
maistas ir drabužiai stiprino 
mus fiziniai ir guodė dvasiniai. 
Jūsų piniginėmis aukomis bu
vo šelpiami mokytojai ir mo
kiniai. Aš bevažinėdamas po 
mokyklas stebėjau, kaip su di
deliu dękingumu buvo sutinka
mos Jūsu aukos. Ir besimokan
tis jaunimas yra tvirtai pasi
ryžęs Jūsu neapvilti, išsiauklė
ti, gerais lietuviais patrijotais 
ir visas savo jėgas skirti Tė
vynei Lietuyai! 

Tačiau, pereitų metų vasa
rą, kai Vokietijoje buvo įvesti 
nauji pinigai, mūsų mokyklos 
vėl atsidūrė bėdoje, nes pinigi-
ginės paramos vėl nebegauna. 
Darbo sąlygos dar pasunkėjo, 
pradėjo šlubuoti mokytojų ir 
mokiniu sveikata, padidėjo vai
ku džiova sergančių skaičius. 

Broliai Amerikos lietuviai, 
nepamirškite ir toliau mūsų be
simokančio jaunimo. Jūs savo 
aukomis paremdami mokslei
viją, įgalinsite ją ruoštis Tė
vynės atstatymui ir tuo patys 
prisidėsite prie' Lietuvos gyvy
bės išlaikymo.' Kitados bolše
vikų varomi į Sibirą mūsų bro
liai ant savo pečių nešė nega
linčius paeiti savo draugus, nes 
negalintieji naeiti buvo vieto
je žudomi. Taip ir Jūs šiandie
ną savo aukomis padėkite mū
sų iaunimui. kad jis išliktų 
sveikas ir paiėgus Lietuvos at
statymui. Tad, tikėda m i į 
šviesesnę Tėvynės ateitį, bu
dėkime. kad didžiomis tautų 
prisikėlimo dienomis, kaip bus 
iššauktas ir Lietuvos vardas, 
kad būtų kam atsakyti: aš 
dar gyva! 

Ignas Kazlauskas 
Brooklyn, N.Y. 

dentams pasakė jautrią kalbą 
apie lietuvių tautos nelaimę ir 
tremtinių buitį. 

Pažymėtina, kad šį mergaitė 
yra labai jautri kitų nelai
mėms. Jau dveji metai, kaip 
ji, lankydama kolegiją, kas 
sekmadienį aplanko vietos pa
ralyžiaus. vaikų ligoninę ir 
jiems paskambina pijanu, o 
grįždama iš tokių savo koncer
tų jaučiasi labai brangiai ap
mokėta, nes pastebinti tų ne
laimingų vaikelių veiduose šyp
seną, reiškiamą jai dėkingu- * 
mą. , „ ii! V 
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D I R V A  S 

U i t i  e r i s  KI 
V* Rastenis 

Antradienį apie antrą valandą dieną, kai 
laikraščių formos jau buvo baigtos ir nuleistos 
į spausdinimo skyrių, į redakcijos kambarį įėjo 
vyresnysis raidžių rinkėjas ir tyliai pranešė: 

— Vienas rudas ir du juodi spaustuvėje... 
— Ką daro? 
— Nieko. Sako, atėjo apsaugoti spaustu

ves, kad kas nesugadintų. 
— Dirbti nekliudo? 
— Ne, tik dairosi ir tyli, 
— Tai, kol kas, tęskim... 
Tas vyras nuėjo į rinkyklą, o ai toliau li

kau prie raštų, kuriuos reikia paruošti ryt die
nai, 

Ryt dienai? Ar rytoj dar reiks? Bet... Kol 
i»s, tęskim.,. 

"Vienas rudas ir du juodi spaustuvėje" — 
tie žodžiai visą laiką sukosi galvoje... 

^ Paimu vieną rankraštį, paimu kitą — ne
blogi būtų straipsniai. Jei taip anksčiau, būtų 
galima nešti tiesiai prie linotipo. Bet... Kada 
"vienas rudas ir du juodi..Ne, tie straips
niai nebetinka. 

Einu į rinkyklą apsidairyti. Ištikrųjų. Ru
das vaikščioja tarp rinkyklos stalų. Juodi — vie
nas prie durų, kitas rinkyklos giluinoje kampe 
tyliai stovi. 

Rudas prieina. 
— Ar Tamsta čia redaktorius? — klausia 

vokiškai. 
— Taip. 
— Gerai, tegul visi dirba. 
Gal paklausti jį, kas jis toks, ko jam čia 

reikia? Bet kam? Ar gi ne aišku? Pradėsi klau
sinėti, reiks klausti, kas galima ir ko negali
ma ... Ne, kam skubintis tuoj parodyti, kad jau 
jie čia šeimininkai. Apsisukau ir grįžau į redak
cijos kambarį. 

# * 

Vienas rudas ir du juodi... O pro langą 
Jų jau matyti daug daugiau. Iš kur tų rudų 
tiek daug staiga atsirado? 

Juodus jau matydavom dažnai nuo pereito 
— 1938 metų — rudens, kada Hitleris, remia
mas demokratinių kraštų (!), visu "Didžiosios 
Vokietijos" svoriu ėmė spausti Lietuvos vyriau
sybę ir reikalauti Klaipėdoje vis daugiau... 
demokratinių laisvių. 

Tie juodieji buvo 17-20 vokietukai, 
apsirengę visiškai juodomis uniformomis, be 
jokių ženklų. Tuo tarpu jie vadinosi tik "Ord-
nungsdienst", tai yra "tvarkos tarnyba", bet 
ištikrųjų tai buvo ne kas kita, kaip "SS" ... 

Bet rudų uniformų ligi tos dienos Klaipė
doje dar mažai buvo matyti. Tik Vokietijos kon
sulato tarnautojai porą kartų pražygiavo pro 
redakciją tokiomis uniformomis apsirengę. Ru
di — tai SA, nacių partijos "šturmininkai", 
jėga... Ligi šiol net ir vokiška direktorija ne
reikalavo, kad čia būtų leista ta "demokratiš
ka" organizacija... O dabar štai jų jau pilna. 
Pasirodo, per šias paskutines savaites visos vo
kiškos siuvyklos naktimis siuvo rudas unifor
mas ... 

¥ * 

RYTO bendrovės namuose mūsų buvo trys 
redakcijos. Iš čia ėjo trys dienraščiai. VAKA
RAI, kuriuos mes paskutiniu laiku redagavom 
su Amerikoje pažįstamu, buvusiu kurį laiką 
SANDAROS redaktorium Juozu Pronskum, LIE 
TUVOS KELEIVIS — Klaipėdos krašto ūkinin
kams skirtas lietuviškas laikraštis gotiškomis 
raidėmis, kurį redagavo Jonas Grigolaitis, ir 
OSTSEE BEOBACHTER, lietuviškos pakraipos 
vokiškas dienraštis, kurį redagavo tūlas Simon, 
nuo Hitlerio persekiojimų į Lietuvą pabėgęs 
žurnalistas žydas. 

šis Simon tą antradienį jau nebepasirodė 
redakcijoje... Pamatęs pirmas rudas unifor 
mas Klaipėdos gatvėse, pasinaudojo pirmutiniu 
traukiniu, einančiu Kauno link... 

• 

Trečiadienio rytą r jau viskas buvo aišku. 
Jau buvo oficialiai paskelbtos žinios, kad Lietu
vos užsienių reikalų ministeris Urbšys buvo sku 
biai iššauktas į Berlyną, kur jam buvo padėta 
pasirašyti jau iš anksto surašyta sutartis... 
Lietuva savo noru sutinka Kaipėdos kraštą ap
leisti ir perduoti jį "Didžiajam Reichui" ... 

Neviešai buvo pranešta, kad veltui Urbšys 
bandė atsikalbėti, bandė derėtis, aiškino, kad jis 
turi susižinoti su vyriausybe ir tt. Jam buvo pa
sakyta, kad jeigu "sutartis" nebus tuč tuojau 
pasirašyta, tai į Klaipėdos kraštą Vokietijos 
kariuomenė vis tiek įžygiuos ir... nežinos, kur 
sustoti. Reiškia, gali nueiti daug toliau. .. 

"Sutartis buvo pasirašyta. Hitleris paskel
bę kad... Lietuvos vyriausybė kilniai pasielgė 
ir perduoda Klaipėdos kraštą Vokietijai, žodžiu 
sakant, maž daug, atėjo ir paprašė priimti... 

a  i  p ė d o j e  
Ateinanti ketvirtadienį, kovo 24 

dieną sueina 10 metų nuo Hitlerio 
{žygiavimo j Klaipėdą... 

Vteftf panašiai, kaip paskui Maskvoj Lietuva 
"paprašė", kad ją visą paimtų... 

Spaustuvėje jau buvo du rudi Ir keletas 
juodų... Tačiau f redakcijos kambarius dar nei 
vienas nėjo. 

Aštuntą valandą ryto sėdau rašyti... veda
mąjį straipsnį (editorialą). Ką galima tokiu me
tu parašyti ? 

Straipsnis buvo pavadintas "Istorijos ra
tas". Jis buvo apie 25 eilučių ilgumo. Paskuti
niai žodžiai, kiek atsimenu, buvo maž 'daug toki: 
"Istorijos ratas pasisuko, bet jis nesustoja..." 

Jau nebuvo galima aiškiai pasakyti, kad čia 
dar ne paskutinis istorijos rato pasisukimas. O 
norėjosi ir reikėjo pasakyti, kad čia dar ne ga
las ir kad nauji viešpačiai, kurie ateina, nėra 
amžini... , 

Greičiatr, tiegu buvo galima tikėtis, ta min
tis pasitvirtino. Ir šiandien ji dar teisinga. Is
torijos ratas ir dabar dar nėra sustojęs... 

# # 

Tuos žodžius berašant, priėjo Pronskus. 
— Ką darai? — klausia. 
— Matai, bandau tęsti vaidinimą... 
— žinai, mielas, tu manęs nepasmerk, bet 

aš negaliu daugiau čia pasilikti. Turiu išgabenti 
šeimą, ir išviso — negaliu prisiversti pasilikti 
čia su tais šunsnukiais. 

Juozas tikra buvo susijaudinęs. Visada 
linksmas ir optimistas, dabar atrodė nusiminęs 
ir kažin kodėl labai susirūpinęs įtikinti mane, 
kad nelaikyčiau per daug blogu jo nusistatymą 
pamesti ligi tol dirbtą darbą ir išvažiuoti, ne
laukiant, ligi "rudžiai" visiškai perims valdžią. 

Turiu prisipažinti, kad ir mane sujaudino 
ta jo vidujinė kova. 

Jis buvo ilgą laiką VAKARŲ dienraščio 
vyriausiu redaktorium, taigi stovėjo pačiame lie
tuviškos ir kartu priešvokiškos bei priešnacinės 
kovos fronto priešakyje. Tik prieš tris mėne
sius, man įstojus į redakciją, buvo išsikovojęs 
sau "ramesnę" — antrojo redaktoriaus poziciją. 
Dabar tvirtino man, kad jaučia pareigą "pasi
likti iki galo", bet iš kitos pusės —* mato, kad 
iš to nebus jokios naudos, o rizika patekti tiems 
"šunsnukiams" gana didelė ir nemaloni... 

Įtikinau jį, kad ne tik nelaikau jo išvažia
vimo blogu pesielgimu, bet priešingai — nema
tau jokios prasmės jam pasilikti. 

Pagal "sutartį", visi Lietuvos piliečiai, kilę 
ne iš Klaipėdos krašto, turėjo išvažiuoti su vi
su savo kilnojamu turtu. Kada ir kaip išvažiuoti, 
dar nebuvo aišku, bet, taip aplinkybėms susi
dėjus, dauguma valdininkų ir kitų tarnautojų 
skubėjo išvažiuoti. Ir ko likti? Juk anksčiau ar 
vėliau reiks išsikraustyti, o kelioms dienoms ar 
savaitėms pasilikus, Klaipėdos iš vokiečių neat
kovosi, tik nemalonumų gali sulaukti. 

Sakyk atvirai, ar tikrai tu taip galvoji, 
kaip kalbi? — prisispyrę Juozas, — Tu pats, 
regis, nesijudini... 

— Klausyk, — sakau: — Aš nesiskubinu 
ne dėl didvyriškumo, o dėl žingeidumo. Labai 
norėčiau, jei pasisektų, pamatyti, kaip greit iš
augs "ilgos nosys" visiems tiems, kurie dabar 
taip laukia Hitlerio... Norėtųsi savo akimis pa
matyti, kaip čia dabar viskas bus. Tik tiek. Ne
laikau pasilikimo pasišventimu, todėl ir nepasili-
kimo nelaikau nuodėme ... _ 

Tvirčiau paspaudėm viens kitam rankas ir 
išsiskyrėm be žodžių, be linkėjimų... Nes ne
aišku buvo, ko galima palinkėti tokią valandą... 

# * 

VAKARUS ir LIETUVOS KELEIVĮ dar 
išspausdinom, bet ar jie galės būti išsiųsti 
skaitytojams, jau buvo nebeaišku. Pasiėmiau 
keletą VAKARŲ kopijų, f* nukeliavau į Guber-
naturą. 

Prie Gubernatūros dar stovėjo lietuviškas 
policininkas sargybinis ir... du juodi. Įeiti lei
do tik Gubernatūros tarnautojus, kitų nebeleido. 
Bet aš ėjau taip tikrai, kad jie, matomai, palai
kė ir mane tarnautoju ir nei nepeklause, kodėl 
aš čia einu. 

Gubernatūroje darbas buvo jau sustojęs, 
bet dauguma tarnautojų kaž ko laukė, nenuma
nydami ko. Čia pat gyveno ir Gubernatorius V. 
Gailius. Susisiekimas su Kaunu telefonu pasi
darė sunkus: linijos buvo užimtos, nes visos įs-

( Nukelta į 6-tą pusi. ) 

Komp. Antanas Vanagaitis 
Jis atneše Amerikos lietuviams naują 

tautos meiles dvasią 

DIRVA - Kanadoje $4.00 
Kitur užsieny- $4.50 

į Prašom nesiųsti laiške savo krašto 
pinigų ar pato ženklų, o naudoti paš
to čekius ar perlaidas. 

d i r Y a  

6820 Superior Ave. 
Cleveland, Ohio 

Rašo K. S 
"Leiskit į Tėvynę, leiskit pas 

savus — ten pradžiugs krūti
nė, atgaivins jausmus!" — šią 
gražią, jausmingą dainą Ame
rikos lietuvių išeivijai atnešė 
Antanas Vanagaitis, atvykda
mas Amerikon su savo garsia 
"Dzimdzi — Drimdzi" artistų 
trupe jau iš Nepriklausomos 
Lietuvos, šešeri metai po Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo. Daugybė Amerikos lie
tuvių po to apsilankė Lietuvo
je. Vieni ten apsigyveno, kiti 
pasiviešėję grįžo atgal, su įvai
riausiais įspūdžiais apie Lie
tuvą, kurią prieš kelias dešim
tis metų daugumas nenoromis 
turėjo apleisti. Vanagaitis pri
ugdė čia labai daug savo se
nosios tėvynės mylėtojų. 

Kalbant apie mūsų žmones, 
palikusius savo pamin k 1 u s 
Amerikos išeivijoje dainos me
no srityje, reikia prisiminti 
paskirais laikotarpiais dirbu
sius k®mpozitorius Miką Pe
trauską, Stasį Šimkų ir Antaną 
Vanagaitį. Greta jų darbavosi 
eilė kitų mūsų dainos mylėtojų 

muzikų-kompozitorių, tūli ir 
dabar dar tebesidarbuoja, bet 
šie trys bus, tur būt, išvarę gi
liausias vagas išeivijos kultū
riniame gyvenime. 

Iš tų trijų pirmaeilių meni
ninkų — kompozitorių plačiau
sias Amerikos lietuvių minias 
pasiekė Mikas Petrauskas, o 
dar platesnes — Antanas Va
nagaitis; 

Antanas Vanagaitis turėjo 
ir tai, ką paprasta senoji Ame
rikos lietuvių liaudis mėgsta 
— juokdario prigimtį. Taigi,ne
žiūrint visų rimtų a.a. A. Va
nagaičio darbų mūsų išeivijoje, 
jis pasiliko visiems žinomas ir 
wylimas, kaip natūralus juok
darys — komikas, tai ir buvo 
jo žymiausia ypatybė žmones 
patraukti į save. 

Nuo 1924 metų, kai "Dzim
dzi—Drimdzi" atvyko į Ame
riką, Antanas Vanagaitis ei
lių eilėmis lankė mūsų koloni
jas su liaudies daina, juokais 
ir rimtomis, net klasiškomis 
dainomis, nes patyrė, kad Ame
rikos lietuviai lygiai įvertina 
ir aukštesnę muziką ir dainą, 
duodamą jiems pritaikytose 
dozose. Vanagaitis čia sukūrė 
ir eilę rimtų dainų, kaip "Ma
mytė", "Naktis Svajonėms pa
puošta", "Aš bijau pasakyt" 
ir tt., taip limpančių lietuviui 
prie širdies. 

Tos Vanagaičio originalios 
dainos, jo liaudies dainos ir 
juokai, kaip andra perėjo per 
Amerikos lietuvių kolonijas ir 
visur — suaugusių ir jaunimo 
e i l ė s e  — skambė j o  n a u j o s ,  
lengvos, gražios, patriotinės, 
mūsų senosios tėvynės Lietu
vos meilę primenančios dainos. 

Vanagaičio atvykimo ir lie
tuvių kolonijų lankymo laiko
tarpyje dar daugybė jaunesnio 
amžiaus * lietuvių išeivių augi
no šeimas ir tą jaunąją gent-
kartę lietuvybės dvasia, lietu 
viška daina ir net kalba užkrė
tė Antanas Vanagaitis. Jo dė 
ka ir šiandien dar daugybė 
Amerikoje gimusio mūsų jau 
nimo lietuviškai dainuoja, jau 
savo vaikus —- trečiąją kartą 
— augindami. 

MARGUČIO "Mperiją" 
Antanas Vanagaitis aiškiai 

jautė, kokia jo įtaka yra Ame 
rikos lietuviuose ir ją stengėsi 
palaikyti, įvairiai kombinuoda
mas savo padėjėjų grupes. 
Kuomet originaliojo "Dzimdzi 
— Drimdzi" trupe išsiblaškė, 
jis aplink save sutelkė įvairius 
kitus gabius menininkus, vy
rus ir moteris, įtraukdamas i5 
pačių Amerikiečių lietuvių jau-

Vanagaičiui mirips 
Jurgis Kastytis Gliauda 

Karpius 
nimo tinkamus talentus, pro
tarpiais panaudodamas ir iš 
Lietuvos Atvykstančius artis
tus. 

Didžiausią savo darbams pa
ramą ir dirvą rado gausingoje 
Chicagos lietuvių kolonijoje, 
kur buvo pasirinkęs apsigyven
ti ir kur netrukus įkūrė, taip 
pat neva juokais, bet labai rim
tam darbui — net atkakliai 
kovai su mūsų politikuojančių 
srovių opozicija — savo MAR
GUČIO "Mperiją". Chicago je 
jis pradėjo spausdinti ir pla
tinti mūsų liaudies dainas, sa
vas kompozicijas, paskiau pra
dėjo leisti neva juokų žurnalą 
MARGUTĮ — rimtam darbui 
meno srityje ir lietuvių dainos 
populiarinimui. Netrukus savo 
Mperijos" ribose atidarė radi

jo programą tuo būdu, plačio
je Chicagos srityje pasiekda
mas lietuvių šeimas, įgijo dar 
didesnės įtakos mūsų miniose. 

Apie Margučio "Mperiją" su
sitelkė rimtesnio j i Chicagos 
lietuvių inteligentija, profesio
nalai, šiaip šviesūs patrioti
niai lietuviai. Tokią jėgą apie 
save turėdamas, Antanas Va
nagaitis pradėjo didelėje Chi
cago je daryti meno srityje to
kius darbus, apie kokius nie
kas kitas nebūtų drįsęs ir sva
joti. Lietuviški vakarai, vaidi
nimai, koncertai buvo rengia
mi žymiausiose Chicagos salė
se, net pačioje Chicagos Civic 
Opera House. MARGU č IO 
" M p e r i j o s "  p r i e š i n i n k a m s ,  
siaurai sroviškai ar savanau
diškai galvoj antiems sukėlė 
net nepakenčiamą pavydą. 

Kiekvienas . sėkmingas dar
bas susilaukia ir pasipriešinimo 
iš pavyduolių pusės, taigi ir 
Antano Vanagaičio darbai,, su
tiko ir pamėgdžiojimo konku
rencijos. Kai kas nusileido net 
iki jo darbų šmeižimo ir paže
minimo. Kadangi mūsų srovių 
pasisekimas remiasi turėjimu 
atitinkamo skaičiaus pasekėjų, 
kitos mūsų srovės griebėsi vi
sokių priemonių tramd y t i 
MARGUČIO "Mperijos" augi
mą ir jo įtakos didėjimą. 

Plačioje Amerikoje kompo
zitorius Antanas Vanagaitis 
savo koncertavimais ir apsi
lankymais palaikė draugingus 
santykius su tautine srove, su 
katalikų srove ir su kitais rim
tais lietuviais; jo rėmėjai bu
vo lygiai darbininkai, profesio
nalai ir biznieriai. 

Tačiau pačioje Chicagoje, 
kur kelios mūsų srovės iš 
anksčiau buvo įsigyvenusios, 
naujos MARGUČIO- "Mperi
jos" plitimas kai kur pasirodė 
nepakenčiamas reiškinys.MAR-
GUČIO — Vanagaičio rengiami 
vakarai sutraukia didžiausias 
minias, tai »negi taip ir leisi 
jam šluoti viską. 

Komp. Antanas Vanagaitis 
Chicagoje apsigyvenęs, tūlą 
laiką palaikė draugingus san
tykius su NAUJIENOMIS, bet 
tie santykiai trūko su dideliu 
pokštelėjimu. Prieita buvo net 
iki teismo bylos, kuri užbaigta 
be pasekmių. 

Aplink Antaną Vanagaiti ir 
MARGUČIO "Mperiją" susi
grupavo visas šviesusis Chica
gos tautinis elementas, kuris 
talkininkavo jam įvairiuose jo 
dideliuose kultūriniuose dar
buose Chicagoje ir kitur. 

A.Vanagaitis daug ir viešai 
lietuviškoje politikoje nesimai-
šė; kiek reikėjo politiką varyti, 
atliko jo gausūs bendradarbiai. 
Bet pats turėjo gilios įtakos į 
savo bendradarbius ir talki 
ninkus ir jų pagalba plėtė savo 
įtaką mūsų visuomenėje. Kiti 
tegul sau rėkauja įr poUtikuo-
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.'..kelias, vieškelis mūs 
veda tiesiai į namus... 
Ir vis tą dainelę girdžiu, 
toks pilnas svajonių graudžių. 

O kelias, o vieškeli mūs, 
erškėčiais gausus ir nuožmus! 
Tą dainą tremty suprantu 
aš — laisvas be uosto krantų; 

aš — paukštis be lizdo jaukaus, 
kurio nieks audroj nepriglaus; 
aš — lapas rudens sūkuriuos, 
teriojamas vėtros žiaurios. 

Skambėk tad, skambėki daina, 
saulėtos vilties kupina, 
kad kelias, kad vieškelis mūs 
nuves mus atgal į namus... 

Bet krito ant lapų šalna, 
nutilo širdis ir daina; 
ir dainius, užmiršdamas mus, 
nuėjo j amžių namus. 

Nuėjo — negrįš niekados, 
neskleis stebuklingos gaidas, 
kuri buvo vieškelis mūs, 
vedąs j gimtuosius namus. 

Kas nūn paminės Lietuvėlę, 
kas sielą paguos taip jautriai? 
Didžiulės vienatvės šešėly 
belieka rudens sūkuriai. 

...kelias, vieškelis mūs 
veda tiesiai į namus 
Verkiu aš, verkiu, kaip našlaitis — 
nutilo amžinai Vanagaitis. 

i 

ja, o mes dirbkime didesnius 
darbus, — sakydavo Vanagai
tis, ir tuos didelius darbus jis 
paprastai iškeldavo dainos me
no srityje. 

Viešai didelėje Minioje A. 
Vanagaitį, atsistojusį kalbėti, 
žmonės trokšdavo išgirsti sa
kant ką nors juokingo, ne rim
to. Taigi, rimtas kalbas jis pa
vesdavo kitiems atlikti, o pats 
pasitenkindavo trumpais pasi
reiškimais. 

Antanas Vanagaitis turėjo 
ir nusiskundimų prieš mūsų 
meno veikėjus. Kartą paklau
siau jo, kodėl neišleidžia savo 
vėlesnių kompozicijų, kurias, 
į Chicagą apsilankius, pas jį 
viešint tekdavo išgirsti. 

"Kas iš to — atsakė kartą 
jis. —Dirbi, rašai, išspausdini, 
o chorų vedėjai tavo išleistų 
gaidų neperka; nusiperka vie
ną, iš to prisidaro daugiau nuo
rašų ir dainuoja tavo dainas..." 

Reikia tikėti, remiantis pa
sakytu, kad Vanagaitis paliko 
gerą pluoštą savo originalių 
kompozicijų neišspaftisdi n t ų; 
gal negreit lietuviams teks jas 
išgirsti, ypač jo gerbėjams taip 
ir neteks patirti, kiek jis dau
giau turi sukūręs savų kompo
zicijų, po keleto ankstyvesnių
jų, kurias Amerikoje išleidęs 
pats dainavo ir eilių eilėmis 
perdainavo kiti visi mūsų dai
nininkai, vyrai ir moterys. Jo 
dainas dainuodavo net ir jo 
priešai, klausytojams nepasa
kydami, k»d tai Vanagaičio 
daina.. • 

1941 metais atvykus į Chi
cagą Lietuvos Prezidentui An
tanui Smetonai, jo priėmimas, 
iškilmės, išreklamavimas ame
rikiečių tarpe ir plačioje spau
doje buvo tiktai Vanagaičio ir 
jo bendradarbių bei artimų 
draugus darbas. Kitos mūsų 
srovės buvo nusistačiusios prieš 
prezidentą A. Smetoną jam 
dar net Amerikos nepasiekus, 
o jam atvykus, stengėsi su
kliudyti visokį jo judėjimą 
Amerikoje. 

Antano Vanagaičio veikimo 
epocha Amerikoje apėmė išti
sus 25 metus — veik visą gent-
kartę, ir jo meninės pastangos 
žymiai prisidėjo prie lietuviško 
tautiško auklėjimo didelės da
lies mūsų jaunimo, kuris augo 
tais laikais, kai Vanagaitis 
pradėjo savo "Daiiudzi—Drim

dzi" maršrutus po mūsų kolo
nijas. 

Visiems, tiek jauniems, tiek 
suaugusiems lietuviams — dai
nų tautai jis įdėjo į lūpas dau
gybę gražių, malonių liaudies 
dainų, primenančių Lietuvą: 
"Leiskit į tėvynę", "Kur Ne
munas ir Dauguva", "Plaukia 
Nemunėlis", "Ar aš tau, sese, 
nesakiau" ir daug, daug kitų. 

žinant, ką mūsų išeivija 
mėgsta, toliau tą darbą tęsti 
dabar yra puikiai išdirbta dir
va naujai į Ameriką atvyk
stantiems mūsų dainos meno 
skleidėjams. 

Antanas Vanagaitis parodė, 
kad tas darbas įveikiamas. 
Naujieji menininkai, sudėję 
krūvon savo jėgas, energiją ir 
gerus norus imkitės darbo! 

Dėdytėt Jeronimo 
paskutiniai žodžiai 

MARGUČIO skaitytojai ge
rai pažįsta dėdytę Jeronimą. 
Visi žinojo, kad tai yra pats 
MARGUČIO įkvėpėjas Anta
nas Vanagaitis. 

Ir štai dabar, gavę naujau
sią MARGUČIO numerį jame 
skaitome: "Adv. A. Olio užpra
šytas, išvažiavau "į vakaci-
jas"... 

Taip, "į vakari jas"... Į 
amžinas "vakacijas" ... 

Rašo "dėdytė Jeronimas" ii 
krašto, "kur žiemos nėra". 

Skaitai ir stebiesi — nejau
gi tie žodžiai būtų atėję iš ten, 
k u r  j i s  i š t i k r ų j ų  d a b a r . . .  I š  
ten, kur tikrai niekad žiemos 
nėra... Ne, jis rašo iš Texas. 

Rašo apie Texas, rašo, kaip 
visada, juokaudamas. 

Taip ir matai Vanagaitį — 
ne tą, su riesta pypke, kuri 
vaizduoja "Dėdę Jeronimą", 
bet tą — dėdę Margutį — ku
ris kitame puslapyje parody
tas belinksminąs Chicagiečius 
MARGUČIO vakare... Kas da
bar palinksmins... 

Kiekvienas žodis dar pilnas 
gyvybės, ateities... Paskuti
niai žodžiai: 

"Apie Texas aš jums dar pa
rašysiu ... 

Tad iki kito sykio, iki Vely
k ų  . . . "  

Nebeparašysi daugiau, dė.. 
dyte, mums apie Texas, ir ne
bebus Velykos tokios links* 
»«*•«. 
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pJAŽNAI žmonės nusiskundžia vieni kitų per trumpa 

atmintimi. Bet kai kur, ypač mūsų visuomeniškame 
gyvenime, yra pamato nusiskųsti ir ... per ilga atmin
timi. Dalykus, kuriuos gera būtų kuo greičiausiai už
miršti, taip daugelis metų metais atsimena... 

Greit užmirštame, kai mums kas gero padaro. Bet 
jeigu kas sąmoningai ar net per neapsižiūrėjimą nema
lonų žodi mums pasakė, jeigu kas kada mūsų sumany
mui nepritarė, jeigu, apsaugok Viešpatie, kas kada 
mums prikišo, kad mes negerai pasielgėme — to neuž
mirštame beveik amžinai... Neužmirštame, dažnai net 
liepas varstydami, ar tame atsitikime buvo mūsų pusėje 
tiesa, ar gal to, kas mums priekaištą padarė. 

« * 
§ita per ilga atmintis labai dažnai ir esti priežastim tų 

"tvorų", apie kurias kalba kitoje vietoje tūlas "Se-
nakuris". Viena visuomenės dalis atsitveria nuo kitos, 
organizacija atsitveria nuo organizacijos, net kartais 
parapija nuo parapijos (!) vien tik todėl, kad kažin ka
da, kažin kas kažin kam yra padaręs vieną ar daugiau 
nemalonumų. 

Kai asmuo m asmeniu metų metais Šnairuoja vie
nas Į kitą ir bešnairuodami prie progos dar iš naujo vie
nas kitam "įgnybia" — tiek to. Blogiau, kada visuome
ninio veikimo aukštesnėse ar bent vidutinėse viršūnėse 
stovintieji asmenys savo įsižeidimus perkelia iš asmeni
nės į visuomeninę sritį ir savo mažiau ar daugiau asme
nišką įsižeidimą padaro ištisos visuomeninės grupės įsi
žeidimu, ir tą įsižeidimą nukreipia irgi ne prieš asmenį, 
be t  p r ie š  v i są  g rupę,  kur io je  ta s  k i ta s  y ra . . .  

Žinoma, tada visas reikalas įgyja daug daugiau 
"svarbos", bet tuo pačiu metu įgyja ir daug daugiau ža
los. Visuomeninių grupių rungtynės dėl idėjų, dėl nu
sistatymų — yra suprantamas dalykas ir neišvengia
mas. Bet mūsų aplinkybėse tos rungtynės būtų ne to
kios griežtos, ne tiek jos kliudytų ir bendradarbiavimui 
bendruose reikaluose, jeigu jose būtų mažiau asmeninių 
įsižeidimų atspalvio. 

Gal ir klystame, bet spėjame, kad visuomeninių gru
pių atmintis dėl susikirtimų būtų trumpesnėj jeigu jų 
santykiuos© mažesnę rolę vaidintų asmeninių įsižeidimų 
sąskaitos. 

« * 
mekrikščioniška yra asmeniškuose santykiuose ne

šioti įsižeidimą amžinai. 
Juk daugelis kartojame "Atleisk mums mūsų kal

tes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams". 
Evangelijoje rašo: "Valdovui pagailo to tarno, jis 

paleido jį ir dovanojo jam skolą. Bet tas tarnas, išėjęs, 
rado vieną savo draugų tarnų, kurs buvo jam skolingas 
šimtą denarų, ir, nutvėręs smaugė jį, sakydamas: Ati
duok^ ką esi skolingas. Jo draugas kniūbsčias meldė jį, 
sakydamas: Turėk man kantrybės, ir aš visa tau atiduo
siu. Jis gi nenorėjo, bet nuėjo ir įmesdino jį į kalėjimą, 
iki atiduos skola. Kiti jo draugininkai, matydami, "kas 
darėsi, labai nuliūdo; jie atėjo ir papasakojo savo ̂ val
dovui visa, kas buvo įvykę. Tuomet jo valdovas pasišau
kė jį ir jam tarė: Nedorasis tarne, aš tau dovanojau visą 
skolą, nes mane meldei; argi tat nereikėjo ir tau pasigai-
llti savo draugo, kaip aš tavęs pasigailėjau?" 

Tame palyginime kalba apie kaltes denarais, pini
gais. Bet juk tai palyginimas. Argi ne dar daugiau tai 
tinka žmonių moralinėms kaltėms vienų prieš kitus? 

Žmogus dažnai jaučiasi, kad kiti jį įžeidė, kad kiti 
prieš jį nusikalto. Bet, visų pirma, šitos kaltės negali
ma išmatuoti pinigais ir negalima būti visiškai tikram, 
ar ir pats nesi buvęs to įžeidimo priežastimi... O gal, 
kitą laikydamas kaltininku, pats esi visiškai ar bent iš 
dalies kaltas. Lauki, kad kaltininkas prašytų dovano
jimo, o gal pats taip pat turėtum prašyti iš savo pusės? 

O jei ir tikrai tik kitas kaltas — argi gali būti sie
loje šviesa, jei mėnesiais ir metais nešioji širdv pyktį? 

Kitas sako: Aš nepykstu, aš atleidžiau, bet aš ne
sa l iu  to  žmogaus  maty t i . . .  

Ar tai atleidimas? Ar tie žodžia "Aš atleidžiu" yra 
iš širdies? Ar ta nėra tik pasigyrimas, savęs parodymas 
geresniu, negu esi? 

* * 

Bet asmeniškas jausmas yra kiekvieno atskiras reika
las. Mums nereiktų apie tai kalbėti, ar kas tarda

mas žodžius "Atleisk man, kaip ir aš atleidžiu" teisybę 
sako, ar tik Dievą ir save apgaudinėja ... 

Kalbame apie tai tik dėl to, kad asmeniškas pyktis 
perkeltas į visuomenę, bandomas primesti daugeliui 
žmonių. 

Tomis kalbomis, žinoma, negalima pakeisti žmonių 
būdo, Jeigu kas turi per ilgą atmintį savo įsižeidime, jei
gu kas nepajėgia pykčio nugalėti, to nepriprašysi, kad 
jis pasikeistų. 

Tik turėtumėm įsidėmėti, kad asmeniškas įsižeidi
mas nėra privalomas kitiems. Solidarumas yra grąžui 
dalykas, bet vartokime jį geriems dalykams, o ne pyk
čiui ir nesantaikai palaikyti. 

* * 

Cportininkai rungtynėse labai atkakliai vieni su kitais 
kovoja dėl laimėjimo. Bet rungtynėms pasibaigus, 

laimėjusieji ir pralaimėjusieji paduoda vieni kitiems 
rankas. 

Ir visuomeniškuose santykiuose šitoks sportiškas 
džentelmeniškumas, savo ambicijos ir kartais sukilusio 
pykčio suvaldvmas yra būtinas reikalas. Tokio susival
dymo stoka tik atstumia daugelį brangių jėgų nuo vi
suomeniško darbo. 

Teisybe pasakyta 
THE NEW YORK TIMES, 

rašydamas, kaip Mas k v o s 
aukščiausias sovietas, kuris 
žmonių akyse yra neva "par
lamentas" priėmė naują apsi
ginklavimo biudžetą, 20% di
desnį, negu pereitais metais, 
ir iš viso didesnį, negu kada 
nors sovietuose buvo, šitaip 
rašo apie tą "parlamentą": 

"Aukščiausias sovietas nėra 
nei aukščiausias, nei sovietas, 
lygiai taip, kaip Sovietinių So
cialistinių Respublikų Sąjun
ga nėra sąjunga, nei socialistiš-
ka, nei respublikiška, o yra tik 
kieta keleto žmonių diktatūra. 

Panašiai, kaip Hitlerio su
tvarkytas Reichstagas, auk
ščiausias sovietas susirenka tik 
trumpam laikui, paprastai vie
nai savaitei. Jis nedebatuoja 
ir nesvarsto, bet tik vienbal
siai tvirtina iš karto viską, ką 
tik Politbiuro jam pakiša. Jei
gu deputatai išviso parodo sa
vo balsą, tai tik tam, kad pa
garbintų Staliną kiekvie n ą 
kartą, kada kas pamini jo 
vardą, — o tas dažnai atsitin
ka. 

Aukščiausias uovietas yra 
lėlių teatras, kurios šoka, kai 
Kremlius patraukia virvutes." 
• // 

Pabėgėliai nuo žydt| 
Europoje dar yra apie trys 

ketvirčiai milijono pabėgėlių, 
išbėgusių iš savo gimtų kraš
tų nuo persekiojimo pavojaus. 

Jų tarpe nemaža dalis yra 
žydų, apie kuriuos daugelis 
tvirtina, kad jie už visus la
biau nukentėję. 

Bet štai, dabar USA numato 
paskirti 16 milijonų dolerių 
šelpti visai kitiems pabėgė-

Kas neužsimerkia, tas mato f 
Labai gerai padarėt, kad 

paskelbėt senatorių- ir kongres-
manų kalbas, pasakytas Lietu
vos nepriklausomybės sukak
tuvių proga Amerikos Kon
grese. 

Tegul pasiskaitys visi, ku
rie taip kritikavo Amerikos 
Lietuvių Misiją už pietus, ku
riuos ji net du kartu buvo su-
ruošusi Washingtone, Statler 
viešbutyje ir buvo sukvietusi 
po šimtą ir daugiau kongreso 
narių ir senatorių. Jie tada 
juokėsi, sakydami: Kas gi čia 
tokio? Nuvažiavę nupirko se
natoriams ir kongresmanams 
pietus. 

Bet tai*-buvo ne tik pietūs. 
Tai buvo platus supažindini
mas su Lietuvos klausimu to
kios daugybės svarbių žmonių. 

Dabar, kai tie senatoriai ir 
kongresmanai sako kalbas už 
Lietuvos laisvę pačiame USA 
Kongrese, tur būt, ir tie, ku 

su 
Ačiū DIRVAI 

bias žinias. 
už tas svar-

Marija Sin* 
Detroit# Mich. 

Deja, taip yra... 

Paprastieji darbininkai, kad 
ir ne po šimtinę aukoję Lietu 
vos reikalams, mano akyse 
dvigubi čempijonai, kai paly 
ginu juos su visa eile gražiai 
labai gražiai uždirbančių pro
fesionalų, kurių vardų nesima
to aukotojų sąrašuose... 

Dar didesni čempijonai yra 
ką tik atvykusieji naujakuriai 
kurių mažas būrelis suaukoja 
apie dešimts nuošimčių to, ką 
sudeda mūsų didelės kolonijos 
gražiai prasigyvenusių senųjų 

I šio krašto gyventojų. 
Bet ką aš pastebėjau :ir nau-

iš 

liams. Tie pabėgėliai yra ara- jakuriai daugiausiai aukojo 
bai, pabėgę nuo persekiojimo j tie, kurie dar beveik is kiau-

Jie yra pabėgę iš tų pavojaus. 
vietų, kur dabar įsikūrė žydų 
valstybė ... Reiškia, ne tik žy
d a i  b ė g o .  I r  n u o  j ų  b ė g o  . . . .  

Įdomiausia tai, kad šitų pa
bėgėlių esama taip pat apie 
tris ketvirčius milijono, nors 
žydų valstybė yra visai nedi
delė. šitie pabėgėliai taip pat 
labai vargsta ir, sako, beveik 
badauja, bet grįžti atgal ne
sutinka ... 

štai ir vėl reikia pagalbos. 
Amerika, žinoma, pirmutinė 
skiria dolerius... Kai kas 
klausia — o ką gi naujoji žy
dų valstybė sako apie tai? Tuo 
tarpu ji sako esanti neturtin
ga, padėti negali, bet siūk)... 
pabėgėliams grįžti namo. 

Argi ne panaši istorija, kaip 
su Europos pabėgėliais. 

SS 

SESUTEI LIETUVOJ 

šviesi naktis, menuli# šypsena — ' 
O tu liūdi, sesute, tu viena.... 
šešėliuos šnara topoliai keroti, 
Tavi veidai, sesute, ašaroti.... 

čia švyturiai, čia brėkšta naujas rytas, 
O tu tenai, kaip epušė suvytus.... 
Nauji keliai, nauja dvasia alsuoja, 
O tu tenai,sesute^ aimanuoji 1 

Mus priglaudė šis naujas kontinentas, 
O tu tenai,ten kraštas mūsų šventas. 
Bet putinai pašlaitėse nudžiūvo, 
If kraštas mūs, sesut, ne toks,kaip buvo.... 

Ten svetimi triukšmingas puotas kelia, 
Tavi veidai,sesute,taip išbalę.... 
Mes laisvėj girdim tylų tavo skundą, 
Laisvų žmonių jau sąžinė atbunda.... 

Atkeršysiu dar tau! 
J. ŠVAISTAS 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

II 
Stambių gausių įvykių metu nedaug tepra

ėjo laiko, tačiau kalendoriškai matuojant, buvo 
praėję apie porą metų. Širvintų miško palaukėj, 
netoli pirmųjų fronto užtvarų prisigūžęs tūnojo 
lėktuvas. Prie jo susirūpinęs stovėjo stambus, 
petingas, kiekvieną momentą pasirengęs veikti 
lakūnas.' 

Miško pakrašty aiškiai brakštelėjo keli sau
si žabarai. Netrukus pasigirdo atsargūs pasa
lūniški žingsniai. Lakūnas dar stipriau sukaupė 
klausą ir žvilgsnį. Lėktuvo link artėjo papras
tas iš pažiūros elgeta. Jis kūprino pasiramsčiuo
damas dailia stambia laąda. Įgudusi akis bema
tant galėjo pastebėti ne visai natūralią eiseną. 
Kampuoti, nesuvaldomos energijos judesiai aiš
kiai nesiderino su žilais plaukais ir sulinkusia 

^0 , ^ , v. - . . kupra. Labai buvo panašu į naujoką aktorių, 
rie andai juokėsi, džiaugiasi vaįz(juojantį scenoj nuskurelį senį. 
kartu su mumis. Elgeta nė maž neiškrypo iš savo kelio. Jis 

vis artėjo lėktuvo link. Jau buvo apie dešimt 
žingsnių nuo jo. Tuo momentu sustangrėjo la
kūnas, įrėmė pistoletą ir angliškai sušuko: 
"Hands-up!" 

Senis sustojo ir bevališkai iškėlė rankas. 
Jo žvilgsnis šovė į lakūną ir rekošetu parmušė 
jį patį. Jis sustiro, kaip apmiręs. Tačiau po va 
vandėlės jau atsipeikėjo ir buvo jau pasirengęs 
viskam, kaip žmogus, kurio likimas galutinai, be 
jokios vilties nulemtas. Jo veidą iškreipė pri 
verstinas šyptelėjimas. Smaugiami žodžiai du 
sliai springo. 

— Tu pažinai mane iš lazdos, o aš 
tavo akių, kurios užlūžo mano atminty nuo pat 
Sanclef kaimo dienų. Matai... tavo žodžiai pra 
našingi buvo... Abu dabar vienodai kariaujam 
dėl savo tėvynės... . • 

— Kariaujam... Bet kokia intencijas... 
Lakūnas rūpestingai apžiūrėjo, iškrėtė be 

laisvį ir rūsčiai pasakė: "Gulk!" Išsitraukė dir 
žą, atmetė jo rankas į užpakalį ir surišo. Pažen 
gęs porą žingsnių pakėlė nuo žemės lazdą, at 
suko rankeną, atidžiai apžiūrėjo iš visų pusių 
ir, nieko neradęs, trakšt-trakšt, suaižė į šipu 
lius ir sviedė į čia pat bėgantį upelį. 

— Ar senai čia niekini miuMf Je$a$? 
— Trečia diena... 
— Ir sekėsi? 

Neblogai..: Dabar jau tu galėsi atker
šyti man, kaip norėsi... 

— Taip! Aš tau atkeršysiu, kaip įsakyta ti
krajam žmogui ir kariui. 

Lakūnas tuo pat susikaupimu ir valingais 
žingsniais grižo prie lėktuvo ir ėmė traukti iš 
sėdynės lenkų kario uniformą, čia pat pasirodė 
to pat lėktuvo žvalgas, grįžtąs iš užtvaros. 

— Na: Kas girdėti? — skubiai paklausė 
lakūnas. 

_ Nieko... Sako, kad front# jokių pakitė
jimų tuo tarpu nepastebėta... O čia kas dabar? 
Nori persirengti ir aną pusę patraukti? — savo 
ruožtu paklausė žvalgas, pamatęs lakūno glėby 
lenkų uniformą. 

— Ne! Vėliau apie tai... Pranai, būk tu 
toks geras ir dar kartą nueik į užtvaros būstinę. 
Paprašyk, kad tuojau čia pristatytų porą sar
gybinių, kurie nulydėtų belaisvi į pulko štabą. 

— Kokį belaisvį? 
Nagi matai, štai drybso žemėje ... 
Juk tai šnipas!? — sušuko žvalgas. 
Taip ... Taip ... — pradėjo jaudintis 

lakūnas: — Sakiau, kad vėliau apie tai... Da
bar, Praneli, pabėgėk dėl sargybiniu. 

žvalgas skubiai ėjo ir vis dairėsi atsigręž
damas. Toks keistas ir nesuprantamas pasirodė 
jam Darius. Jis priėjo prie .šnipo, atrišo rankas 
ir vėl griežtai įsakė: 

Stokis! Numesk tuos svetimus skarma-
us ir nevykusį grimą, še, persivilk šiuo padores

niu rūbu. 
šnipas, kaip iš kartuvių kilpos išnertas, 

džiugiai pašoko ir, svaigdamas iš laimės gyvas 
pasilikti, beveik jau buvo besirengiąs pulti prie 
Dariaus kojų ir dėkoti, dėkoti.. .• 

Stepai, koks tu kilnus! Tu nori paprastu 
taro belaisviu parodyti mane... Ttt rizikuoji, 

mano gyvybę gelbėdamas... 
Ramus, išdidus, pilnas savo vertės ir pasi

tenkinimo stovėjo Darius ir tarytum pasigailė
damas žiūrėjo į tą žmogų. Nieko nebenorėjo jis 
nei jam sakyti, nei daugiau bekeršyti. Kiek pa
lūkėjęs vis dėlto iš lėto pasakė: 

Bejėgį niekšą nudėti beveik kiekvienas 

šinio neišeiritę". Tie, kurie jau 
"apsiplunksnojo" — tų irgi ne 
matyti aukojančių tarpe... 
Argi taip jau ir turi būti, kad 
kas mažiau turi, tas daugiau 
duoda? 

J. D., Cleveland, Ohio 

H«kisto prisipažinimas 
R. Mizara "Laisvėje" rašo: 
"Jau nukentėjo ir, galiu 

drąsiai sakyti (Taip, tuo tarpu 
dar gali! J.G.), dar nukentės 
ne vienas asmuo tik dėl to, kad 
jis ar ji drįsta priešintis tiems, 
kurie ruošia civilizacijai ir 
žmonijai pražūtį." 

O, taip. žinios iš Rytų Eu
ropos kasdien tuos Mizaros 
žodžius patvirtina. 

J. G., Brooklyn, N. Y. 

% 

Marija Sims 

"Przyjaciol Ludu" redakciją ir kreipėsi į redak
torių. Apsilankęs maloniai prašė, kad įdėtų savo 
laikrašty straipsnelį apie transatlantinius lakū
nus — Darių ir Girėną, kurie garbingai, kaip 
lietuviai, pasitarnavo bendrajam žmonijos labui 
ir tragiškai žuvo. 

Redaktorius palankiai išklausė, keletą kar
tų pasiraitę krėsle ir atsikrunkštė su daugitaš-
kiais. Paskum atsiprašė ir labai mandagiai nu
silenkė. 

— Prašau palaukti... Prašom pasėdėti... 
AŠ tuojau pasistengsiu surasti poną ZagurskĮ. 
Teks su juo pasikalbėti. Manau, kad pavyks... 

Po keliolikos minučių atsivėrė šoninės du
rys ir pasirodė simpatingas ponas. Jis tuojau 
paklausė belaukiantį: 

— Tamsta lietuvis! 
— Taip. 
— Tad prašau ... Labai prašau... Va, čion, 

į mano kabinetą. Prašau sėstis. Gal cigaretę? O 
gal cigarą? Aš Tamstos nepažįstu dar, tad nė 
nežinau, koks skonis. Maloniausia rūkyti, ką 
pats žmogus mėgsta... 

Rūpestingai trepūkojo aplink ir tarytum ra
mino, kaip gatvėj paklydusį ir nenumaldomai 
verkiantį vaiką. Tuo pat metu labai jaudinos 
ir atrodė labai išsiblaškęs. Čia brėžė benzininį 
degtuvelį, čia vėl gesino. Keletą kartų patrau
kė neuždegtą cigarą, mėgino jį uždegti, čia vėl 
užsimiršęs zujo apie rašomąjį stalą ir traukinėjo 
stalčius. 

Svetimasis irgi jautėsi sumišęs ir nebežino
jo, kaip ir nuo ko pradėti apie patį reikalą. La
bai nudžiugo, kai pats Zagurskis palietė rūpi
mą temą. 

— Taip... Taip... Tamsta norqfcum apie 
transatlantinius jūsų lakūnus. Ar jau parašyta, 
ar parašys dar kas nors? 

— štai, aš jau turiu, jei tamsta malonėtum. 
— Na, kaip gi... Mielu noru... Mielu no

ru ... Aš ir pats rengiausi rašyti .. Tikrai pa
rašysiu! Garbės žodis... Juk Darius geriausias 
mano draugas buvo... 

Ilgai pasižiūrėjo į sėdintį poną tf'tuo pat 
išsiblaškymu paklausė: 

O kas tamsta toks jam? Giminė ar drau
gas? 

Draugas. Geri bičiuliai mes buvom. Al 
rlftiig prisidėjau, kad tasai skridimas įvyktų.. • 

Taip .. c rTaip ... Darius vertas ilgo ir 
gero atminimo. Tai padoriausias ir kilniausias 
žmogus buvo, kuriuos aš tik pažinau... O kd-
kią širdį jis turėjo.,. Tai ne širdis, o kaž koka 
dieviškas gerumas... Tikėsi Tamsta ar ne, bet 
tai buvo. Vieną kartą gyvenime man grėsė tikra 
mirtis ir tai pagal visus tarptautinius įstatymus. 

Zagurskis nutilo, prisėdo prie to pat apva
laus stalo ir susimąstė. 

Tai labai reta ir įdomi istorija... TtUfe-
tum tamsta kiek laiko paklausyti? 

— Mielai... • 
Tik viena sąlyga: niekur neminėti nei ma

no pavardės nei kitų asmens dalykų. 
— Sutinku! 

12. 14. 1048 

III 

Praėjo daug metų. Galima sakyti, visa tai 
naujų kitokių įvykių beveik išdildyta buvo. Vie
ną prįešpietę solidus vyras užėjo Brooklyne į 

> 

Jovalas 
Jonas šliburis 

Rytą aš išsitiesiau eit Vernus avenue. Einu 
į rytus. Prie Iršos krautuvės sugriauti keli na* 
mai. Ant vieno namo griūvėsiu stovi šunpalai-
kis. Jis žvalgosi į šalis, žiūri aukštyn ir loja: 

— Au, au, au! 
Sustojau ir žifiriu. Man atrodo, kad mieste 

šuo nereikalingas ir aš jo nekenčiu. Bet daba* 
su manim yra kitaip. Aš esu tokis gyvūnas, kad 
mano žvilgsnis ima ir užkliūna, užkimba kur. Jf 
štai dabar aš įsispoksojau į tą šunį ir matau; 
kad iš jo akių bėga ašaros, čia buvo namas, bu
vo žmonės, kurie tą šunį maitino. Dabar viskas 
dingo ir tas varšas gyvulėlis alksta. Ir aš tik -
tik susilaikiau neverkęs. 

Dirbtuvėje. 
Mašinos ūžia Aš sėdžiu ir susikūprinęs va

rau, skubinu, dirbu. 9 

Pietūs. 
Einu namo". Einu v€f ta fWiiia gatv«. Smu

klė ir prie jos durų stovi merga Ji susivėlusi. 
Atrodo apkvaitusi. Ji veržiasi į vidų. Kitoje du
rų pusėje stovi kita merga ir jos neleidžia į 
smuklę. Galiausiai viduje stovėjusioji pravėrė 
duris ir pastūmė tą susivėlusią. Susikibo varg
šės viena kitai į kaltūnui. Viena peša ir kita 
peša. Spiegia ir kanda viena kitai. Iš smuklei 
išsivertė du vienmarškiniai vyjęai ir stengiasi 
jas perskirti. Nesiduoda. ., 

Smuklės sienos apačia buvo apdėta gražiti 
gali, tačiau žmogum padaryti ne daugelis sugeba. pjastikiniu luobu. Tas luobas žalias, mėlynas, 

raudonas, tarsi bangos, putos, dūmai. 
Mergos draskosi, spiegia. Lyg iš žemės išdy

go minia ir visi mato teatrą. Mergos besitąsy-' 
damos, tik trokšt, parvirto ir pramušė tą gražų 

' (Nukelta į 6-tą pusi.) ' • '« •i) 
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- NAUJAKURIAI • 
HMAIM 

SROVĖS MOSŲ KASDIENINĖS 
Mūsų visuomeniškas veiki

mas be srovių, kaip be kasdie
nines duonos... 

Atvyksta nauji žmonės —: 

laukiame, kad jie įsilietų į tą 
veikimą. Jeigu jie pasilieka 
nuošaliai — baramės, skun
džiamės, apsivylimą skelbiam. 
O kai jie pabando prie to vei
kimo prisidėti, tai vėl esame 
nepatenkinti, kam prie kitos 
srovės prisidėjo, o ne prie ma-

"nosios... 
Tam naujokui, kaip anam 

raiteliui, kuris prijojęs kryž
kelę, rado lentą su parašu: "Jo
si dešinėn — arklį prarasi, jo
si kairėn — pats pražūsi, josi 
tiesiai — ir arklį prarasi, ir 
pats pražūsi". 

Ir jie toki patys* 
lies apsirinkam, jeigu galvo

jam, kad naujai atvykstan
tiems lietuviams yra nežinomas 
pasidalinimas srovėmis. Oho, 
ir dar kaip! Srovės visuome
niškam veikime ir nesutikimai 
jų tarpe, rungtyniavimas, kar
tais ir kuolų kaišiojimas į kitų 
ratus — tai yra dalykai, kurie 
atsirado, daug anksčiau, negu 
mes visi, jaunieji ir senieji, į 
šį pasaulį atėjom. 

Todėl nesistebėkim, jeigu ne
senai mūsų tarpe atsiradusieji 
tautiečiai pasirodys, kad visus 
šituos srovių kovos "triksus" 
moka nei kiek ne blogiau už 
tuos, kurie mūsų srovių ver
petuose daugelį metų sukasi. 
Nesistebėkim ir nereikalaukim, 
kad jie šitame reikale būtų 
"šventesni" už kitus. 

Bet jie atnešė ir naujos 
dvasios 

Čia pas mus jau Iffti Hfew* su
sidarę toki nelaimingi 'papro
čiai, kad ne vienos srovės 
žmonės net ir šiaip sau nebe 
nori susitikti, o jau visuome
niškam veikime — tai nei iš 
tolo nesikalba. 

Aš nesakau, kad visur taip 
yra, bet turim pripažinti, kad 
tai kur tikrai yra. Jeigu vie
nos srovės veikėjai ką nors 
rengia, tai kitų ten jau nema
tysi ne tik padedant, bet ne
matysi ir apsilenkiant! 

Tas nieko, jeigu kuri orga
nizacija rengia ką vien savo 
veikimo srityje, bet gaila, kad 
taip esti ir rengiant ką nors 
BALFo reikalams, Lietuv o s 
nepriklausomybės šventę mi
nint ir visais kitais atsitiki
mais, kurie nėra tik vienos or
ganizacijos ar srovės specia
lus reikalas, bet yra visuotinis 
lietuviškas reikalas. 

Tikiuos, kad niekas nepalai
kys man didele nuodėme, jeigu 
Čia, kaip pavyzdį, paimsiu Cle-

, -r "atsitvė-velandą. Ir čia tokio 
rimo" turėjome gana daug per 
visą. eilę metų. 

Na, o dabar, kai atsirado 
mūsų tarpe naujakurių, atsiti
ko kažin kas nauja. Iš pradžių 
tai buvo net netikėta, bet tuo
jau pajutom, kad tai gerai, 
malonu. 

Aš čia paminėsiu pirmą di
desnį najakurių — tremtinių 
bendrą pasirodymą sausio 9 d. 

Susirinkome į šv. Jurgio pa
rapijos salę keli šimtai žmo
nių, Ir visi kalbėjom, kad tai 
pirmas toks didelis mūsų susi
ėjimas per paskutinius 7-8 me
tus. čia buvo ne tik tie, kurie 
toje salėje visada lankosi, bet 
buvo daug ir tokių, kurie retai 
arba niekad nesilankydavo. Su 
surinkome visokių srovių įmo
nės ir... galima sakyti, užmir
šom, kad pas mus yra srovės 
kad mes kažin ką atskirai vei
kiame, kad mes vieni "savi ^ 
kiti "ne savi". Jautėmės visi 
kad yra vienas dalykas, kuris 
mums visiems bendras ir ly-

.giai brangus. Jautėmės, kac 
mes čia susirinkom lietuviai.. 

Tą vakarą pakalbėjome: gal 

gi tie naujai atsiradusieji mū
sų tarpe bus tas cementas, ku
ris duos mums progos ir daž
niau pasijausti, kad mes, lie
tuviai, kaip lietuviai, čia suda
rome vieną šeimą... 

Mes žinome, jaučiame, kad 
ir naujakuriai kiekvienas turi 
savo nusistatymus, pažiūras, 
vieni prie vienų, kiti prie kitų 
visuomeniškų srovių, bet gi jie 
sudarė vieną savo draugiją ir 
visi bendrai surengė gražų pa
sirodymą, pakvietė mus visus, 
be skirstymų, visi mes atėjom 
ir radom, kad tikrai mūsų pa
žiūrų skirtumai neišnaikino iš 
mūsų to, kas visiems bendra 
— neišnaikino lietuviškumo. 

Reiškia, naujakuriai savo pa
siskirstymo srovėmis neatitvė-
rė "geležinėmis uždangomis" 
ar tvoromis, kurios skirtų juos 
vienus nuo kitų, kaip lietuvius. 
Galime pasidžiaugti, kad ir 
mūsų tas dirbtinai užtvertas 
tvoras jie jatt trupučiuką pra
laužė. 

Paskui matėm vasario 16-
tos dienos minėjimus, čia pa
sirodė, kad srovinės "tvoros" 
dar ne visiškai sugriuvusios. 
Buvo surengti atskiri minėji
mai. Buvau ten ir ten. Ir ma
čiau, kad naujakuriai aktyviai 
dalyvavo vienur ir kitur. Da
lyvavo visi, nesiskirdami pa
gal sroves. Ar tai nėra gražus 
priminimas mums visiems, kad 
toki dalykai, kaip Lietuvos ne
priklausomybės, Lietuvos lai
svės idėjos palaikymas yra vi
siems lietuviams toks pats, ar 
kas iš mūsų dievobaimingiau
sias katalikas, ar tik "šiaudi
nis", ar protestantas, ar lai
svamanis, ar gal net įsitikinęs 
"bedievis"... 

Aš turiu pasakyti, kad esu 
sužavėtas tokiu mūsų nauja
kurių nusistatymu: srovės pa
silieka srovėmis, jos gal ir rei
kalingos ir naudingos, arba, 
jeigu net būtų ir nenaudingos, 
tai vis tiek mes be jų negalime 
apsieiti — toks jau žmonių bū
das. 

Bet ?®a dalykai, lietuviški 
dalykai, kurie yra aukštesni 
už sroves, ir todėl tuose lietu
viškuose bendruose reikaluose 
neatsitverkime vieni nuo kitų 
neperlipamomis tvoromis. 

Prisiminkime mūsų didžiuo
sius tautos veikėjus, kurie ir
gi buvo įvairių pažiūrų vienais 
ar kitais klausimais: Basana
vičių, Kudirką, Maironį, Sme
toną, Šliupą, Tumą-Vaižgan
tą... Lietuviškumo reikaluose 
nei vienas iš jų nepatarė apsi
tverti tvoromis ir lietuviui su 
lietuviu nei nesusitikti vien dėl 
to, kad jis kokiu nors reikalu 
yra kitokios nuomonės. 

Mes čia kai kur nuo to bu 
vome nuklydę. Mūsų srovinės 
tvoros buvo kiek per aukštos... 

Aš matau, kad mūsų nauja
kuriai lengviau per tas tvoras 
"perlipa". Sveikinkime juos už 
tai, ir patys savo tvoras, kur 
dar fu yra, prisiverskim, arba 
padaryti mažesnes, arba bent 
"vartelius" nuo vienų pas ki
tus įt^isykim! Senakuris 

Ar reikia keisti 
pavardes? 

RASKIM IŠEITI 
Visi tremtiniai, atvykę į šį 

kraštą, turi daug kam ir už 
daug ką padėkoti. 

Kai pirmieji atvyko, bema
tant susidarė paprotys, kad po 
savaitės kitos jie parašydavo 

A4~i i j • • A M xi gražias savo padėkas visiems 
tp au ami Į menką, at-1 gavQ geradariams per laikraš-

sivezame su savim tarp kita tį ar net kelis laikraSeius. 
ko !r... savo pavardes. Kai ^ laikraščiai mielki tas padė-
kurios mūsų pavardės grynai kas spausdino, o skaitytojai lietuviškos kitos turi nuo ne-' viaj ^ gsi ^ 
emtų lenkinimo laikų igytas 'rajs vaisiais. 

lenkiškas "uodegas", prie ku-i H , ... 
rių vėl esame pridėj,ę dar ir! Bet dabar tremtinių atvyk-
lietuviškas "uodegutes". Tai, s^a dideli būriai. 
yra mūsų taip gerai pažįstami Įsivaizduokime, kas bus, jei-
"-auskai", "-inskai", "-evičiai"' gu viį.J*ie vienu kart_u atsiųs 

ir tt. Vis dėlto iš paskutinių laikraščiams savo padėkas ge-
raidžių: "as", "is", "us" arba radariams, kurie juos yra su-
"a" dažniausiai be klaidos, pa- šelpę tremtyje, kurie padėjo 
žinsi, kad šitos pavardes ne- atvažiuoti ir kurie dabar pa-
šiotojas yra lietuvis. deda įsikurti! 

Ieškodami darbo, einame iš- Tai labai gerai ir gražu, bet 
s i i m t i  i r  " S o c i a l  S e c u r i t y "  n u -  j a u  b ū t ų  t r t i p u t į  p e r  d a u g . . .  
merio. čia ir susiduriame su o kai per daug, tai darosi nuo-
klausimu, kaip norime savo pa- bodu ir nebe taip vertinga... 
vardę rašyti. Kai kur net pa-- Tad ką daryti? Ar kad ne 
taria, kad reikia pavardę su- visi rašytų, ar ne visas padėkas 
trumpinti, primena, kad gali
ma ir visai pakeisti... 

Ar tikrai mums reikia pa
vardes keisti? 

Aš manau, kad tik lenkiš
koms "uodegoms" numesti,' tai 
tikrai verta šita proga pasi
naudoti, bet šiaip jau lietuvi-
kų pavardžių keisti nėra jokio 
reikalo. Yra Amerikoj ir sun-
kau ištariamų pavardžių negu 
lietuviškos, o dar negirdėti, 
kad kam nors būtų liežuvis dėl 
to nulūžęs. 

Bet ir lenkišką uodegą "nume
tant reikia gerai apgalvoti,^ 
kad likusi pavardė žmoniškai 
lietuviškai skambėtų. Turime 
laikytis tokios taisyklės, kad 
mūsų pavardė būtų aiškus mū
sų kilmės liudijimas. Slėpti 
lietuviškumo nėra reikalo, ka
da net pačiame Amerikos Kon
grese lietuvius gerbia, kaip 
VOS numeryje. 
buvo rašyta pereitame DIR-

Negirdėti, kad svetimas pa
vardes užsidėjusieji lietuviai 
dabar tuo labai džiaugtųsi. Na, 
bet tada buvo kiti laik a i. 
Mums, dabar čia atsidūru
siems, nėra jokio reikalo tai 
daryti! J. -ūnas 

laikraščiai spausdintų? 
Tai būtų negerai. Kurių nie

ko nebus paskelbta, tie gali 
būti įtarti, kad jie nedėkingi, 
nemandagūs.. 

Šitą gražią, bet jau neprak
tišką madą reikia pakeisti ir 
susitarti, kad padėkos gerada
riams tegul bus jiems tiesiai 
pasakytos, o ne per laikraš
čius. 

Raskime kitg būdų atsily
ginti geradariams. 

Visų pirma — ne tik jiems 
tiesiai padėkokime, bet pasi-
stengkime ir jiems ką gera pa
daryti. 

Antra — imkimės rašyti į 
laikraščius daugiau apie gyve
nimą tų vietų, kur apsigyve
name, drauge tinkama proga 
parašydami ir apie mūsų ge
radarius — kurie mums padė
jo ir kurie kitiems padeda. Ta
da laikraščiai mums ir senie
siems jų skaitytojams bus 
daug įdomesni, negu būdami 
pilni maž daug vienodo turinio 
oficiališkai * skambančių padė
kų. Bus daugiau pasitenkini
mo ir mūsų globėjams. 

J. G-s. 

Daug priežasčių 
sukliudė paskelbti paskutinius 
naujai atvykstančiųjų sąrašus 

Ypač iš mūsų naujųjų skai
tytojų gauname daug pagei
davimų, kad atvykstančiųjų 
sąrašai būtų skelbiami, nes 
juose tikisi pamatyti daugelio 
savo pažįstamų pavardei. 

Tikimės, kad nuo šiol vėl ga
lėsime be susitrukdymų tuos 
sąrašus paskelbti, nors kai ku
rie paskelbimai galės pasivė
linti, nes kartais jie gaunami 
tik laikraščio išleidimo dieną. 

Redakcija 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
• Pakeliui į mirtį ~ Ui Gaidžiuno 

aprašymai apie pergyvenimus 
vokiečių kaitimuose. — 231 
pusi. Kaina $1.00 

• Lietuva tironų pančiuose — tei
sybės žodis, apie tai, kas atsi-. 
tiko su Lietuva. — 312 pusi. 

Kaina $2.00 

• Siela lagamine J. Švaisto Į| 
apsakymėlių, 1£4 pusi. Kama 80c 

• Sparnus man meta paukštes —-
Benio Rutkuno 78 eilėraščiai 
(158 puslapiai). Kaina 50ė 

• Likimo keliu — Alės Rutos-Na-
kaitės 13 apsakymėlių — 140 
puslapių. Kaina 80c 

v # Svajonės apie žemę ir dangų — 
B. Ketarausko surinkti pasa
kojimai apie žemę, mėnulį, 
saulę, žvaigždes, planetas, ko
metas ir tt. — 76 pusi. Kaina 50c 

• Lietuviškas albumas — gražus 
paveikslai iš Lietuvos su paaiŠ* 
kinimais lietuviškai ir angliš
kai. Kaina 

KRAVČENKO REI
KALAUJA 10 mil. fr. 

(MŪSŲ Paryžiaus koresp.) 
Kravčenko byla su komunis

tais eina j galą. Pereitą savaitę 
kalbėjo paskutiniai liudininkai, 
daugiausia iš prancūzų komu
nistų pusės.. Jie nieko naujo 
nepasakė, o tik pakartojo ank
stesnių komunistų liudininkų 
puolimus. Įdomu, kad komunis
tai daugiausia Kravčenko puo
la už sovietinio patrijotizmo 
išdavimą, kai tuo tarpu jų pa
čių vadai Prancūzijos parla
mente ir spaudoje bei mitin
guose ragina prancūzų tautą 
priešintis prieš valdžią ir ruoš
tis gražiai priimti sovietus ... 

Pagaliau, pereitą sava i t ę 
prasidėjo advokatų kalbos. Pir
masis kalbėjo Kravčenko advo
katas Heiszmann, pareikalau
damas iš komunistų 10 milijo
nų frankų. Pirmiausia Heisz
mann pažymėjo, kad komunis
tų pristatyti liudininkai iš Mas
kvos neatsakė nei į vieną klau
simą, kurie rūpėjo Kravčenko 
advokatams išaiškinti. Jie bu
vo iš anksto Maskvoje paruoš
ti ir visi kalbėjo tais pačiais 
žodžiais. Jų parodymai ir kal
bos tetinka tik jumoro laikraš
čiams ..". 

Heiszmann ypatingai iškėlė 
Kravčenko liudininkių Mar-
chenko ir vokiečių buvusios 
komunistės Buber - Neuma n n 
parodymus, prieš kurias komu
nistų advokatai nerado jokių 
žodžių užsipulti. "Visas pasau
lis matęs ir stebėjęs jas ir pa
sidaręs reikiamas išvadas. 

Heiszmann pažymėjo, kad 
tik Kravčenko dėka prancūzų 
komunistai Wurmser ir Mor
gan pagarsėjo ir iš to padarė 
"biznį", pardavinėdami atitin
kamas brošiūras ir laikraščius. 
Už pasinaudojimą Kravčenko 
vardo ir kitus moralinius bei 
materijalinius nuostolius advo
katas Heiszmann iš komunis
tų pareikalavo didelės sumos 

10 milijonų frankų, kuriuos, 
anot advokato, prancūzų komu
nistai lengvai sudėsią.... 

Po Heiszmann kalbėjo pa
grindinis Kravčenko advoka
tas Izard, vienas iš garsiausių 
Paryžiaus advokatų.. Jis pasi
žymi dideliu džentelmenišku
mu, iškalba, atmintimi ir ne-; 
paprasta orientacija. Izard, be
gindamas Kravčenko pasakė 
dviejų dienų kalbą. Pirmiausia 
jis pažymėjo pačių komunistų 
"klaidas", kurias jie padare 
bepuldami Kravčenko: pradžio
je jie sakė, kad knygą "Aš pa
sirinkau laisvę" parašė ne 
Kravčenko, bet New Yorko ru
sai menševikai; po to jie pra
dėjo tvirtinti, kad kažkoks ru
sas, bet pats nenorėjęs po kny
ga pasirašyti; pagaliau, kad ją 
parašė amerikonų saug u m o 
žmonės ir knyga tik iš anglų 
kalbos išversta į rusų kalbą... 

Ir taip punktas po punkto — 
Izard nurodė komunistams, kur 
jie "prakišo". 

Užbaigė Izard pačių prancu-
W reikalais: "Jūs vadinate 
Kravčenko išdaviku. Bet taip 
pat jūs vadinate isdavikais ir 
Schumana. generolą de Oaulle, 
Mayer. Moch, Blum ... Ji© visi 
yra Petkovai!" Izard reikalau
ja ypač sunkios bausmės, kad 
tuomi būtu užkėrtamas kelias Paskelbus, kad senai ruo-
komunistų šantažams. "San- šiama knyga anglų kai' a apie 
ta*ai ir melas tarnauia .iu sie- Lietuvos padėtį jau atiduoda-
kimams šantažo diktatūrai tu- ma spausdinti, atgijo ir jos už-
ri Kiti padarytas galas, nes sisakymas. čia ypač gyvai pa-
tuo jie siekia savo partiins di- sireiškė Brooklyniečiai,_ kūne 
ktatūros Kravčenko pasirinko per vieną dieną usmsake dvide-
laisve, bet įo pati laisvė reika- Šimts tris k°P'įa®' 18 ank»®1 

,Red Terror over Lithuania' 
Taip bus pavadinta LVS leidžiama knyga 

apie Lietuvos užgrobimą, kurį Maskva įvykdė 
1940 metais. 

Tai yra angliška versija knygos "Lietuva 
tironų pančiuose**, bet pagrindinai perreda
guota ir papildyta, su Chicagos North Wes
tern universiteto politinių mokslų profesoriaus 
Colgrow parašytu įvadu. 

Knyga jau atiduodama spausdinti. 

Lietuviai, kurie rūpinatės Lietuvos Kkimu, su
sidomėkite šia knyga! 

Mums' svarbu, kad Amerikos ftetfoitienes 
nuomone apie Lietuvos padėtį būtų teisin
ga ir gėrai informuotu. 

Kaip lašas prie. laso sudaro vandenynus, taip 
atskirų žmonių nuomonės sudaro visuo
menes nuomonę. 

Nenumokim todėl ranka į atskirų amerikie
čių informavimą apie Lietuvą! 

Mes kiekvienas turime mažiau ar daugiau pa
žįstamų tarp amerikiečių iš ne lietuvių tar
po. Tad kiekvienas ir pasirūpinkim, kad 
tie mūsų pažįstami būtų teisingai apšviesti, 
kas atsitiko su Lietuva. Tai bus geri lašai 
į Amerikos visuomenes nuomonę apie 
Lietuvą; 

Pagalvok, ar gali pats gerai viską išpasakoti, 
kaip atsitiko, kad Lietuva tapo pavergta? 
Net ir tam, kas pats tą mate, sunku būtų 
viską apsakyti. 

Bet lengviausia ta! padaryti, jeigu savo pažį
stamiems amerikiečiams padovanos i t,e 
knygą 

"Red terror over Lithuania" 
ir štflfcminsite juos, kad ją paskaitytų. 

Todėl įsigykite tų knygų daugiau ir skleiskite 
jas amerikiečių tarpe! Kuo daugiau jų pa-
skleisite, tuo plačiau pasklis Amerikoje 
teisinga informacija apie Lietuvos padėtį. 
Kuo daugiau bus paskleista šitos informa
cijos, tuo palankesnė bus Amerikos nuo
monė apie Lietuvos teisę atgauti laisvę. 

Nuo Amerikos visuomenės nuomonės daug 
priklauso, kad Amerika padėtų Lietuvai 
prisikelti. 

Todėl stengkimės visi, kad ta nuomonė būtų 
palanki Lietuvos laisvės šauksmui! 

Informuoldm visus ir kiekvieną! Knyga "Red 
Terror over Lithuania" jum padės tai pa
daryti. 

Štai yra svarbus ir reikšmingas b&f&s prisi
dėti prie Lietuvos išlaisvinimo! 

Jūs labai daug padėsite tą knygą išleisti, 
jeigu jau dabar užsisakysite jos kuo daugiau
siai kopijų, įmokėdami jos kainą is anksto 

tik po $2.00 už kopiją 
Užsakymus siųskite artimiausiems LVS 

skyriams arba tiesiai LVS sekretoriui, adre
suodami: 

Liet. Vad. S-ga, C o DIRVA  ̂
6820 Superior Ave., Cleveland.CWuo 

Lietuvos Vyti» gražiai paga
mintas Lietuvos herbas. Kaina 50c 

Jįjetuvos Žemelapis — kur pažy
mėti visi Lietuvos miesteliai. 

Kaina 50c 
Lietuvos keliu — įvairus pasis

kaitymai dviejose knygose. Ga
lima imti pirmą arba antrą 
dalį ir atskirai, nes kiekvieno
je skaitymai visiškai atskiri. 
Kiekviena dalis daugiau kaip 
po 150 pusi. Kaina 80c 

Brooklyne daug 
'Red terror over .Jthuania 

Toliau kiti po 1 kopiją: 

lama būti einama!..." 
šia savaite kalba komunistų 

advokatai ir sekančiomis die- šą: 
pomis reiktu laukti sprendimo. 
Girdėti, kad Kravčenko kelia 
nauia byla prieš prancūzų ko
munistus. ši kartą prieš vaka
rinio komunistu laikraščio "Ce 
Soir" redaktorių Aragon. ku
ris paskelbė, jog Kravčenko 
rašęs jau naciams... Reikia 
manyti, kad ir šis melas komu
nistams lengvai nepraeis. Mat, 

ikaip ten bebūtų, bet Paryžius 
dar - ne Maskva... (*"u) j 

įmokėdami po $2.00. 
Skelbiame užsisakiusių 

Amerikos Liet. 
Klubas — 2 kopijas. 

Tautininkų 

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

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

J. Ambroziejus 
J. Garšva 
W. Daunofas 
A. Povilanskis 
A Vikrikss 
A. Tautkus 
Al Vasiliauskas 
J. Baęro iūnas 
A. Jezavi1į$s 
J. Ginkus 
J. Klasčius 
R. Žukas 
P. Kyrius 
A. Lelis 
J Deikus 
P. Narvydai 
V. Norvaišienė 
P. Mikalauskas 
F. Venis 
V. Visnius 
Ch. šimauskas 
Dariaus-Girėno fftstft* 
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Brooklyno Didžiojoj gatvėj 
& 4 

k. 
Neprašyto žmogaus apsilankymai 

B. Dirmeikis 
Ar jau visą Grand Street 

perėjai? —f klausė mane suti
kęs pažįstamas ties pat Juozo 
Ginkaus saldaininės durimis. 
Ir, paklausęs, tuo pat pridėjo: 

— Brooklyną pažinsi tik iš 
Grand Street'o. 

Manydamas, kad kiekvieno 
žmogaus žodžiai visados turi 
truputj teisybės, kitą rytą pa
sileidau Brooklyno Didžiąja 
gatve. Kad nepraleisčiau nei 
vienos įdomybės, susira d a u 
sau gerą ir ištikimą vadovą po
nios — ir simpatingos ponios 
•— Valaitienės astaienyje. Su 
ja ir pradėjau kelionę nuo 168 
numerio. Mat, vieną Grand 
Street'o dalį jau buvau vienas 
išmieravęs anksčiau. Tiesa, jo
je teradau tik geradarį Balfą 
su lazdomis ir terbomis... 
Apie jį tegul rašys tie, kurie 
jį pažįsta geriau, arba kurie 
jaučiasi geriau išmaną jo gy
venimą ir jo darbus gerus 
Man tik buvo malonu užkopti 
pilkais, nusidėvėjusiais ir net 
lūžtančiais laiptais ir pamatyti 
eilę rūpestingų veidų. Pasida
linęs žodžiais — kas gero ir 

kas naujo — palikau juos to
limesniam vargui ir barimui... 

O su ponia Valaitiene susto
jome ties numeriu 168. 

— Kas čia gyvena? Kas tai 
per žmogus? Ką jis dirba? — 
klausiu ponios Valaitienės, pa
stvėręs ją už rankos ir prilai
kydamas, kad neįsiveržtų vi
dun, kol man neatsakys f klau
simus. 

—» čia gyvena dėdė Ambra
ziejus, o visa kita pats suži
nosi. 

Ji ypatingai pabrėžė žodį 
"dėdę". Su tokiu siauru supra 
timu ir įsilaužiau vidun, kur 
gyvena Ambraziejus. Pon i a 
Valaitienė mane pristato. 

— A aa — Dirmeikis... Sa 
kykit, kam jūs taip puolate ki 
tus .. žiūri man tiesiai 
akis simpatingas 72 metų se
nelis, Didžiojo Vilniaus Seimo 
narys, Paduvinio valsčiaus at
stovas, geras pažįstamas Sme
tonos, Vileišių, Yčo, Staugai
čio, Šleževičiaus, žiūri ir šyp
sosi. 

— tai kad ir mane puola ki

ti — bandau juokais teisintis 
ir nusukti neįdomų klausimą į 
šalį. Greit pereiname prie spau
dos, kurios visa krūva sudėta 
ant stalo. Pakilnoju laikraš
čius, juo pasveriu ant rankos 
ir klausiu, ar jis visus lietu
viškus laikraščius parsitraukia. 
Lyg teisindamasis, "dėdė" Am-
broziejus pastumia laikraščius 
į šalį, o man atsako tokiu pa
aiškinimu 

— Aš esu ir mirsiu tauti
ninkas, bet... kairysis tauti
ninkas. Už tai ir skaitau visus 
vietuviškus laikraščius, išsky
rus DRAUGĄ ir AMERIKĄ. 

Ką jis toliau kalbėjo — te
gul pasilieka tarp mūsų... O 
kalbėjo apie daug ką ir gana 
įdomiai. Aš tik klausiau, link
čiojau ir vėl klausiau. O kai 
praėjo gerokas pusvalandis ir 
dėdė Ambraziejus ėmė siūlyti 
vaišių, bijodami per ilgai už 
gaišti, atsisveikinome su pa 
žadu atsilankyti kada nors vė
liau. Atsisveikindamas paklau
siau, kaip jam DIRVA patinka 

— Ką čia kalbėti... Kai 
šeštadienį visi laikraščiai su
eina — tai pirmiausia žiūriu 
į DIRVĄ... 

— O kokį imi vėliausiai? • 
klausiu iš žingeidumo. Atsa
kymą gavau, bet skelbti ne 
drįstu, nes noriu iš Brooklyno 
išnešti gyvą kailį. 

rJUo 
pAG£S 

atskiri 
GELTONIEJI LAPAI 
Dukart patogesnį... 
Jusii pirkimu vadovas vienoj knygoj 

f  m  i  « m o  

msite wo naują 
" M U L E  

H  O  H  t  C O M P A N Y  

Kai išėjome su ponia Valai
tiene iš pirmojo vizito pas Am
braziejų, jau beveik tikėjau, 
kad dabar pažįstu visą Didžią
ją gatvę. Bet išeinant, Ambra
ziejus patarė būtinai aplankyti 
lietuvišką graborių Garš v ą. 
Girdi, tai labai padorus grabo-
rius... Ponia Valaitiene pasi
sakė* nemėgstanti iš viso gra
borių. Bet kai jai priminiau, 
kad ji vis tiek negalės jų iš
vengti, ir kad yra daug geriau 
pačiam nueiti pas graborių, 
negu kad graborius ateitų pas 
tave, tai ji nusipurtė iš bai
mės ... ir įėjome pas Garšvą 
linksmais veidais... 

Iš kaž kur buvau susidaręs 
nuomonę, kad graborius turi 
būti panašus į kunigą. Pasiro
do, mano nuomonė beveik tei
singa: Garšva panašus į švie
sų kleboną. O kai jis mums pa
rodė vieną laišką su prof, ku
nigo Majielio parašu ir dar su 
20 klierikų parašais, tai pama
čiau, kad jį net bažnyčios tar
nai vadina "Didžiai Gerbiamu 
Kunigu Klebonu". 

Garšva papasakojo istoriją, 
kaip jis tapo "klebonu". Buvo 
taip — Garšva apdovanojo 
prof. Manelio vadovaujamą ku
nigų seminariją Vokietijoje. 
Apdovanotieji ,manydami, kad 
seminarijai dovanas teg a l i 
siųsti tik koks nors "kunigas 
klebonas", ėmė ir parašė Gar 
švai padėkos laišką, kuriame 
jį sveikina ir linki pasisekimo 
darbe... "didelį geradarį ku
nigą kleboną Garšvą". Nors 
ir pats Garšva pripažįsta, kad 
tarp klebono ir graboriaus yra 
šiokia tokia giminystė, bet at 
rodo, kad jam geriau būti gra-
borium, negu klebonu. 

— Sakykite, ar dar nejau
čiate depresijos? — klausiu 
prieš atsisveikindamas. 

— Žinote ką: jei ne tas vel
nias penicilinas, tai mano biz 
nis stovėtų dar geriau... Taip 
atsakė į klausimą, užsirašė 
DIRVĄ, užsimokėjo už knygą 
Red Terror Over Lithuania ir 
palydėjo pro duris. Ponia Va
laitienė dar priminė, kad jam 
reikėtų ne vienos knygos, o 
viso tūkstančio, kad galėtų 
kiekvienam lietuviui įdėti į 
grabą, kaip paskutinio atsi
sveikinimo dovaną... Apie to
kį biznį sakėsi Garšva pagal
vosiąs ... 

Skubiais žingsniais ieškojo
me naujų Didžiosios gatvės 
gyventojų. Ir ieškodami džiau
gėmės, kad išėjome iš Garšvos 
"Funeral Home" dar be grabo. 

(Bus daugiau) 

Lietuvių iškilmes Bel
gijos sostineje 

Vasario 16-tos šventės pro 
ga Belgijos lietuviai surengė 
dideles eisenas Belgijos sosti
nėje Briuselyje. Tautos šven
tės proga lietuviai uždėjo gra
žų vainiką ant Belgijos neži
nomo kareivio kapo, tuo pačiu 
pagerbdami kovotojus ir žu
vusius dėl Lietuvos laisvės. Ei
senoje dalyvavo apie 500 lie 
tuvių, kuriuos filmavo ir apra
šė visa belgų spauda. Visur 
buvo pažymėta, kad šis gra
žus lietuvių žygis buvo pada 
rytas protesto ženklan prieš 
Lietuvos okupaciją. Patys bel
gai padėjo lietuviams pravesti 
šį gražų žygį, duodami karišką 
orkestrą eisenai vado va u t i. 
Vainiko padėjimas ir žuvusiųjų 
kovotojų dėl laisvės pagerbi
mas tiek lietuviams, tiek bel
gams paliko gražų įspūdį. Be 
to, Belgijos lietuviai buvo su
ruošę taip pat ir gražų bei įs
pūdingą Vasario 16-to minėji
mą, kuriame dalyvavo ir daug 
aukštų svečių. Dideli belgų 
aikraščiai aprašė minėjimą ir 

Lietuvos kančias, palinkėdami 
jreito išsilaisvinimo! 

Hitleris Klaipėdoje 
$ Atkelta iš 3-čio pusi. ) 

taigos. norėjo pasiklausti centrą, kaip tvarkytis, 
kaip elgtis. O iš ten irgi sunku buvo gauti tikrą 
atsakymą, nes viskas įvyko be galo greit ir 
smulkmenas numatyti buvo tiesiog neįmanoma. 

Įsijungėme radiją. Paaiškėjo, kad Klaipė
dos radijo stotis, pastatyta Lietuvos valstybės 
pinigais, jau "rudųjų" rankose. Paskelbė, kad 
bus perduodamas^ Klaipėdos krašto seimelio po
sėdis. 

Klausome to posėdžio. Tai paskutinis auto
nomiško Klaipėdos krašto "parlamento" susi
rinkimas. Dalyvavo tik vokiškų partijų atsto
vai. Posėdis išėjo kaž kaip ne visai sklandus. At
rodė, kad ir patiems vokietininkų vadams jau 
nebeaišku, kaip čia dabar bus... Susirinko ir 
supratp, kad jiems jau čia nebėra ką daryti.. 

Iš Berlyno paskelbė, kad Neumann, vyriau
sias Klaipėdos nacių vadas, ir Bertulaitis (išsi
gimęs lietuvis, kuris vadinosi Bertuleit ir buvo 
paskutinės Klaipėdos krašto direktorijos pir
mininkas) Hitlerio yra "išrinkti" "atstovais" 
Reichstagą — Vokietijos "parlamentą". 

"Ilgos nosys" pradėjo augti tą patį vakarą 
Baigta su autonomija, baigta su ta valstybės 
valstybėje komedija. Tie, kurie čia jautėsi di 
deliais vadais, staiga pamatė, kad juos padarė tik 
mažiukais Vokietijos pilietukais. 

Neumann ir Bertulaitis iš vado ir maž daug 
"valdžios galvos" liko tik eiliniais Reichstago 
nariais, su teise pakelti ranką, kada Hitlerio ar
timesnieji tarnai pasako... 

O lietuviai? žinoma, visi buvo nusiminę 
bet kartu jautė ir, tam tikrą pasitenkinimą 
Kiekvienas jautė bent tą nusiraminimą: nagi 
pajuskit dabar ant savo kailio, kaip malonus 
jums bus Hitlerio batas, kurio taip labai norė
jot! 

* * 

Visą naktį praleidom Gubernatūroj prie ra
dijo, kas kur kuriame kampe nusnausdami po va
landą. Pranešė, kad rytoj, ktvirtadienį, kovo 24 
karišku laivu atplaukia į Klaipėdą pats Adolfas.. 

Iš ryto apie 8 valandą jau prigužėjo pilnas 
miestas Gestapo valdininkų iš Tilžės. 

Gatvės buvo nustatytos eilėmis rudmarški-
nių, kurie sustojo rankose laikydami ilgas vir
ves. Tai, reiškia, buvo užtvara, kad žmonės ne-
suvirstų į gatvę, kai Hitleris važiuos. Buvo ma
nyta, kad pervažiuos per visą miestą, taip pat 
ir pro Gubernatūrą, kuri jau buvo paskelbta 
Lietuvos konsulatu. 

Bet veltui tie rudmarškiniai kelias valan
das šalo gatvėse. Hitleris tiesiai iš laivo atva
žiavo į miesto aikštę, pasakė kalbą ir vėl į laivą. 
Per miestą pervažiavo keletas tankų, virš miesto 
praskrido keliolika vokiečių tektwflfo parode tru
putį savo galybės ir viskas. 

LIETUVOS AIDO reporteris M. Ilgūnas 
būtinai buvo užsispyręs nufotografuoti Hitlerį 
kaip galima iš arčiau. Mat, buvo toks gandas, 
kad jo fotografuoti niekam kitam neleidžia, 
kaip tik specialiam fotografui. Toks parėdymas 
buvęs todėl, kad Hitlerio ūsai esą "nušutę". Jei
gu kas kitas nufotografuos, tai ūsai blogai at
rodys ... 

Nežinau kodėl M. Ilgūnui nepasisekė Hit
lerį nufotografuoti, bet ir jis, ir kiti, kurie jį 
tada iš arčiau matė, sakė, kad ūsai tvarkoj . 
Tik gerklė nuo rėkavimo gerokai užkimusi... 

•LIKIMO KELIU — Alės 
Rūtos-Nakaitės 13 apsa
kymėlių, 140 pusi. Kaina 80c 

tSIELA LAGAMINE — J. 
Švaisto 12 apsakymėlių, 

144 Kai&a 80c 

Ligi vidurdienio pasilikau Gubernatūroje. 
Pavyko šiek tiek susisiekti su Kaunu ir gauti 
žinių, kokia tvarka bus išvažiuoti iš Klaipėdos 
tiems, kurie turi išvažiuoti, kaip bus su jų tur
tu ir tt. 

Redakcijoje dar buvo vienas bendradarbis. 
Spaustuvės darbininkų dalis taip pat buvo savo 
vietoje. 

Sutarėm, kad bandysim dar išleisti VAKA
RUS, nors du puslapius. Be jokių straipsnių, 
vien tik žinias, kaip reikia tvarkytis, kur ko
kiais reikalais kreiptis. Dar porą kartų susisie
kus su Kaunu, susidarė keliolika pranešimų įvai
riais reikalais, kuriuos telefonu padiktavau į re
dakciją, o ten tos žinios buvo surenkamos ir de
damos į puslapius. 

Ligi tos dienos buvęs gubernatorius V. Gai
lius paklausė ligi tol buvtisį direktorijos pirmi
ninką Bertulaitį ar bus galima išleisti laikraš
tį su tokiomis informacijomis, kurios yra būti
nai reikalingos, nes kitaip sunku tvarką palai
kyti. Tas atsakė — taip! 

Bet apie pirmą valandą telefonuoja redak
cijos bendradarbis iš redakcijos nedrąsiu balsu: 

— Čia pas mus atėjo... Na, čia toki žmo
nes. .. Liepė sustabdyti darbą ir kviečia, kad 
pats ateitum... 

— Kas tokie ? — klausiu 
— Na, čia... Pats pamatysi... 
Buvo aišku, kad tai Gestapo. Bertulaitis 

|au nebe bosas.. • 
Na, manau sau, tiek to. Jei jau pasilikau čia 

dėl žingeidumo, tai reikia ir su gestapininkais 
pasimatyti... (Gestapo reiškia — slapta val
stybės policija). 

(Bus daugiau) 

JOVALAS ; 
i 

( Atkelta iš 4-to pusi. ) 
luobą. Sijonai, kojinės kojos.. Visi leipsta iš 
juoko. Galų gale jas perskyrė. Vieną įstūmė į 
smuklę, o kita liko gatvėje. Teatras pasibaigė. 

Ir aš einu sau. 
Einu į vakarus. Man norisi vėjus gaudyti. 
Uždaryta smuklė ir prie jos durų girtuo

klį ; 
• Ką tu čia veiki? — pašnekinu. 

— Sergu — atsakė. 
—Sergi? — atkartojau. —Kodėl neini gult? 
— Tu kvailas — jis ištari* — Nežinai ma

no ligos... , 
— O kas tau velnias? 
— Turiu pinigų... — tarė. — Noriu pra

gerti, tai ir sergu. Kai aš pinigų neturiu, būnu 
sveikas. 

— čia juk vietų yra tiek ir tiek. 
— Ta vieta man geriausia. -
Jis liūdnas. 
— Rytą aš mačiau šunį prie sugriauto n*-

mo, o dabar aš matau girtuoklį prie uždarytos 
smuklės. 

— Tai rupužė! — sušuko jis. — žiebsiu į 
snukį, tai nusiversi, kai lepšė! Tai tau bu® ly
gint mane su šunim. 

— Nepyk! — ištariau. Ir pasakyk man, 
kodėl tu neini į kitą smuklę? 

— Drauge! — tarė jis. — Čia ateidavo 
Pagaikštienė. Prisigeriame... Graži velnio iš
pera ... Lydžiu aš ją namo... Randame kakią 
vietą .. žinai... 

— Negali pas ją nueiti į namus?... 
— Tu kvailas! — sušuko jis. — Jos vyras 

man kaulus per gerklę iškratytų. 
— šitaip! !; 
— Tai taip. 
Persiskyrėme. 
Pėda už pėdos, žingsnis po žingsnio aš ei

nu sau namo. Namie radau Teklę. Tai senmergė 
— davatka. 

— Vyras parėjo — tarė. — Kokia tu lai
minga, kad turi vyrą!... 

— Klaida, Teklyte! 
— Ne, brangute! — tarė Teklė. —Tu neži

nai, kaip aš nelaiminga, kad man Dievas ne
sutvėrė vyro... 

— Nusibostų. 
__ Ne — tarė. — jeigu aš turčiau vyrą 

branginčiau, kaip deimantą. Bučiuočiau ry
tą, per piet ir vakare..*. Dabar bėgu į bažny
čią, kalbu poterius ir myliu Jėzusėlį... Jis irgi 
vyras... 

Marija Magdalena, kuri pirmą sykį susitiko 
Jėzų prie laukinio asilo smuklės Judėjoje, irgi 
mėgino laikyti Jėzų už meilužį... Bet Jėzus 
metė savo Dievišką žvilgsnį | ją ir visos jos 
svajonės išsiblaškė... 

Kalbu poterius — tarė. — Rodos, kad 
Dievulis mestų tą savo kryžių į malkinę, apsi
siaustų paklodę ir mudu susiglaudę pasišnekė
tume ... 

— Nuodėme taip manyti — tarė Teresė. 
— Aš žinau — tarė. — Jau kelis sykius 

per išpažintį kunigui sakiausi. Ant galo pasa
kysiu, kad pykstu ir ant Dievulio už tai, kad 
Jis mane tokią negražią sutvėrė; kad nė vienas 
vyras man į pašonį neįgnybė, nė nepakuteno... 

— Pyksti ant Dievulio? 
— Pykstu! — atsakė. — ifcokią Jis mane 

sutvėrė, tokią ir turi... 
Teresė prunkščia iš juoko. 
— žinai tu ką? — tarė. 
— Nu? 
— Nesijuok!... — ištarė. — Storiu namie 

velnio paveikslą... žinai, kai kelius taiso, lieja 
pikiu, smala. Tai pasiėmiau grumulą to pikio. 
Aplipinau žvakę pikiu ir tą juodą smalinę žvakę 
uždegiau prieš velnio paveikslai..« 

— Tai kam? 
— Nugi ve! — tarė. — Juoda smalinė žva

kė dega. Velnias ragus užrietęs, išsišiepęs stovi 
ir šypsosi. Uodega susiraičiusi, kojos, kai ožio. 

Teresė klausosi. 
— Aš atsiklaupiau ir meldžiausi, kad vel

nias įvestų kokį vyrą į pagundą... Kad mane 
įsimylėtų ir aš ištekėčiau. 

— Ir k§? *— 
— Ne 
Jau temo. 
Savo vargus 

išėjo namo. 

tarė Teresė — Pagelbėjo? 

išsipasakojusi Teklė liūdna 

, , * « 
Juokai keliauja aplink pasaulį 
Geriau žemės drebėjimas... 

Vieni tėvai išsiuntė savo vaikus J kaimą 
pas pažįstamus. Parašė laišką: "Būkite malo
nūs, palakykite vaikus pas save, nes pas muš 
spėjama, kad bus žemės drebėjimas". 

Po kelių dienų ateina telegrama iš kaimo: 
"Atsiimkit vaikus. Siųskit man žemės dre

bėjimą". 

Nevertas turėti vaikų • 

Marytė gavo nuo tėvo lupti# 
Vakare ji kalba poterius: 
"Dievuli nebeduok tėveliui daugiau vaikų. 

Jis nemoka apseiti ir su tais,* kuriuos jau turi..." 

W' »** * • V* * ,4̂ * , 
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

JUTINSKAS Mateušas, 81 m., 
mirė sausio §0 d., Spring
field, 111. 

SID AR AS Jonas, 45 m., mirė 
vasario 11 d., Brooklyn, N. Y. 

ŽIUGžDIENĖ Marijona, 60 m., 
mirė vasario 13 d., Brooklyn, 
N. Y. -' •; 

KRAUJALIŠ Kazimieras, 60 
metų, mirė vasario 14 d., 
Brooklyn, N. Y. 

KRYALSKAS Antanas, 59 lai., 
mirė vasario 14 d., Broo
klyn, N. Y. 

TURSIENĖ Ona, 70 metų, mi
rė vasario 15 d., Brooklyn, 
N. Y. ' 

KUNICKAS r Vincas, 65 metų 
mirė vasario 15 d., Brook
lyn, N. Y. 

KIElLIUTĖ Katarina, 70 m., 
mirė vasario 15 d., Brooklyn, 

. N. Y. ' 
WAšKYS Kazimieras, 71 m., 

mirė, vasario 10 d., Brigh
ton, Mass. (Skuodo par., 
Kazlų kaimo.) 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI vi 

MOTUZIUTĖ Marjorie; 22 m., 
mirė sausio 22 d.t Montre
al, Canadoj. 

NARKELIUNIENĖ Onfc, 63 
metų, mirė vasario 8 d., 
Maspeth, N. Y. 

MOTUZAITĖ M. 22 metų, mirė 
sausio 22 d., Montreal, Ca
nadoj. 

KLEIZA Jurgis^ 40 Ui., mirė 
sausio 12 d., Montreal, Ca
nadoj. 

MATUKONIS Ktzimieras, mirė 
vasario 6 d., Wilkes Barre, 
Pa. Amerikoj išgyveno 45 
metus. 

MATLAUSKAS Juozapas, mi
rė vasario men., Tamaqua, 
Pa. Amerikoj išgyveno virš 
40 metų. 

BULAT Winfield (Noreikiu-
tė), 30 metų, mirė vasario 
men., Minersville, Pa. Gimu
si Shenadoah, Pa. 

KLASČIENĖ Ona mirė vasario 
2 d., Brooklyn, N. Y. . 

CIDLEVIČIENĖ Jieva, 45- m., 
mirė gruodžio 30 d., Dor
chester, Mass. 

ČEMERKA Vladas, 56 metų, 
mirė gruodžio 31 d., So Man
chester, Colin. (Vilkaviškio 
ap.) 

PAJIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

ojantieji prašomi atsiliepti į: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba praNCKEVIČIUS Antanas, 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 75 metų., mirė .vasario 3 d., 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm,: n^_ 

gu išmoką už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 
' V — 1  •  •  I " '~'w^ 

% NV.^taukijf.įkmiJiiHg. . 
No.-' 1 '2-^sy.^cjko'h^. 
to nn 2 jjdcSrųii - ' 

' ;• I s\. piefip'4hiJte)jU.. * 

*•2 sv. bekono 
. % sv. tyenuoli>s jautienoj 

No. Z 2 sv. pietuV. , apeis./ 
^ marmelado-- " ' • ..•* 

. „ v lm.  cukraus . 
1 sv. kavos pupelių ; ' 
1 .sv„šokolado, blocks 
2 sv. kiaulinių+taiikų 

No. 3 2 sv. bekono ••••'• . • 
2 sv. cukraus _ 

2 sv. aukšč..' rirb. sūrio 
1 sv. kavos pupelių. * -

No. 1 
S255 9 SVARAI CI KRAUS 

No. .'i i 
S^.98 g SV. KAVOS Pupelių 

No. 6 4,5 sv. cukraus 
?^|00 4,5 sv. kavos pupllių 

No, " 2  200 ('.'bestir f it Id n^ar'oų 
( I š s k i r i a n t  V u k  w  I t a l i j ą  >  

No. 8 Jfc sv. sūdytų silkių >ta<i-
35^ nėle. (Tik j \ okiHijip 
No. U» <;v-k virtinių miMij 
$2-85 4. line. kepimo miltelių 

EXTRA itlEBAL'V •> SV.!*: 
Z s*v. kenuolo sviesto 

No JO 2 sv. bekono 
, " . 2 sv. kiaulinių taukų 
sy.jo j ^ šokolado, blocks 

I b v. cukraus 
1 sv. kavos pupelių. 

cu nurodytose kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimu ir ki
los rsl.iido.s. 

,\i .kit 11 ta t Mine.-- su ilr.MiR (jo
nus, komitetais ir ĮI;P. :eniais av 

m r j u i D i s  d e l  d i d e s n i ų  1 7 7  a k y m u  
Nedelsdami' šiandien pasiųskite 

*4 v o jfimiuėr.^ siuii-
im'lnr 

Wilkes Barre, Pa. Vilka
viškio ap.) 

BARTNIKIENĖ Jieva, 62 m., 
mirė sausio 11 d., St. Louis, 
(Mo. Suvalkų red.) 

JONAITIS Rokas, 61 m., mi
rė sausio 5 d., Hillside, N. 
J. (Šiaulių ap.) 

GUTAUSKAS Vincas, 27 mt., 
mirė vasario 6 d., New Bri
tain, Conn. 

MATULEVIČIENĖ Anelė mirė 
vasario 12 d., New Britain, 
Conn. Amerikoj išgyveno 45 
metus. 

PETRAITIS Jonas, 65 m., mi
rė sausio 25 d., Philadelphia, 
Pa. (Kėdainių miesto). 

VENGRAITIS Mateušas, 45 
metų, mirė sausio 25 d., 
Binghamton, N. Y. 

POCIŪNIENĖ Ona, mirė va
sario 4 d., Pittsburgh, Pa. 

CHMIELIAUSKAS Benediktas 
mirė vasario 5 d.„ Bedford, 
Pa. 

SCKMIGEL Ona (Nadzin skai
tė), 34 metų, mirė vasario 
13 d., Pittsburgh, Pa. 

GRIGIENĖ Jieva, mirS vasa
rio 7 d., Benton, Pa. 

KULČINSKIENĖ Vincentina, 
58 metų, mirė vasario men., 
Worchester, Mass. • 

KRIšTOLAITIENĖ Alena, 59 
metų. mirė vasario men., 
Worchester, Mass. 

ZAVORSKAS Bernardas, && 
metų, mirė vasario men., 
Worchester, Mass.y 

KRASINSKAS Kostas, 62 
mirė vasario men., Worces 
ter> Mass. (Alytaus ap. Bu
trimonių vl., Eigerdonių km) 

WILKAS Juozapas, pusamžis, 
mirė vasario 22 d., Chicago, 
111. (Vilkmergės ap., Gegu-
žynės par., Padeigų km.). 
Amerikoj išgyveno 39 mt. 

JAKUBKA Jurgis, pusamžis, 
mirė vasario 20 d., Chicago, 
UI. (Panevėžio ap., Alizavos 
par., Petrašiškio km. Ame
rikoj išgyveno 40 metų 

BUDIENĖ Mariijona, mirė va
sario 22 d., Chicago, 111. 

DĄNUŠIENĖ Elzbieta, pus 
amžė, mirė vasario 24 d., 
Chicago, UI. Amerikoj išgy
veno 35 metus* 

MURAUSKAS Jurgis, 82 m.r 

mirė vasario^ 15 d., Dayton 
Ohio. (Slavikų par., Pusdeš-
rių km.). Amerikoj išgyve
no virš 60 mttų. 

KCLESINSKAS Leoną r d a s, 
pusamžis, mirė kovo 1 d., 
Binghamton, N. Y-

•SPAFNTTS MAN META 
PAUKŠTĖS—Benio Rut-
kūno 78 eilėraščiai (158 
puslapiai). Kaina i. 50c 

Sftdftuskl«ft& - Adomaitytė, Liudvi
ka, iš Šiaulių ap. 

šakai y tė (Sakalis), Teofile, ii Le-
lionių k., Alovės vl., Alytaus ap. 

šaltmeris, Alfonsas, iš Drobstų k., 
Rietavo vl., Telšių ap. 

Savickaitė, Marijona, d. Juozo, gim. 
Amerikoje, gyv. Grinkiškio m. 

Seliokas, Matiošius, brolis Onos 
Liudvinavičienės. 

Senkus, Juozas, iš Antanavo- yį. ir 
vaikai Adele, Ona ir Stasys, gyv. 
Kaune. 

Šilanskaitė - Banuškevičienė, Mar
cele, iš Vaikantonių k., Daugų vl. 
Alytaus ap. ir vyras Banuškevi-
čius, Jonas, iš Samninkų k., Onuš
kio vl., Trakų ap. ' 

Šileris, Jonas, ir seserys Marė ir 
Ona Adukevičienė, iš Bartininkų 
k., ir vl. Vilkaviškio ap. 

Simonaitis, Valerijonas, Simonaitie-
nė ir Simonaitytė, Petrė, iš Šilu
vos (šidlavos) vl., Raseinių ap., 
Žalpių k. 

Sinkevičius, Antanas, iš Barčiunų 
k., Zarasų ap. 

Šipaila, Mateušas, iš Paberžupių k., 
Bublelių vl., šakių ap. 

Šivokas, Kazys, iš Budninkų k., Gu
delių II vl., Marijampolės ap. 

Skominas Juozas, iš Pabaiskio vl# 
Ukmergės ap., Graužiečių k. 

Šlapkauskas, Motiejus, iš Vailiškių 
dv., Alvito par., Vilkaviškio ap., 
ir žmona Mačiuliutė. 

Šležytė - Pranevičienė, Elžbieta, ir 
jos vyras Pranevičius, Povilas, 
abu iš Vienžindžių k., Joniškėlio 
vl., Biržų ap. 

Šlikytė, Marcė, iš Sokelių k., Ra
mygalos vl., Panevežio ap. 

Soltmer - Živatkauskaitė, Adele, iš 
Alaviniš'kių k., Viduklės vl., Ra
seinių ap. 

Stankaitis, Kazimieras, iš' Kalnėnų 
k., Jurbarko vl. 

Stasiulaitis, Saliamonas, iš Šeduvos 
vl., Panevežio ap., • Pavartyčių k. 

Steponavičienė - Vilimavičiut§-Ne-
krašaitė, Kotryna, ir jos broliai 
Vilimavičius - Nekrašas, Jonas ir 
Kazimieras. 

Stonevičius, Antanas ir Bronius, iš 
Klauseikių k., Ylakių vl., Mažei
kių ap. 

Stonkaitės, Izabele, Liuda ir Nasta
zija, iš Iniškių k., Raudėnų vl., 
Šiaulių ap. 

Stcškienė, iš Viduklės m., Raseinių 
ap. 

Stulgyte, Terese, iš Raudonės. 
Stupuraitė, Ona, iš Vainatraukio k., 

Aukšt. Panemunės vl., Kauno ap. 
Subačiutė - Damulis, Marytė ir vy

ras, iš Dvarniunų k., šešuoliu vl., 
Ukmergės ap. 

Sucionis, Zigmas ir jo aunua Pra
nas. iš AAikat. Panemunės. •. t 

Tamošiūnienė - Leudukat, M ar i-ja, 
iš Giluičių. 

Tautkus, našlė ir vaikai Aleksandro 
Tautkaus, jų tarpe sunus Ray
mond Tautkus ir ištekėjusios duk

terys. 
Tautkutė - Navickienė, Bronė. 
Tilciauskienė - Bagdoniutė, Julijo-
' na, iš Duobedžių k., Joniškio vl. 
Tomkevičius (broliai Tomkevičiai), 

iš Taujėnų, Ukmergės ap. 
Tumonis, Juozas k Petras, iš Ru

bikių k., Anykščių vl., Utenos a. 
Turčinskaitė, Marijona, iš Sporga-

nų k., Tirkšlių vl., Mažeikių ap. 
Turčinskas, Vincas, i& Davidiškių, 

prie Linkuvos, Šiaulių ap. 
Urbonavičius, iš Luksnenu k., Aly

taus ap. 
Uža, Juozas, iš Kauno. 
Uzoraitis, Jokūbas, iš Būdviečių k., 

Pajevonio vl. 
Vaigauskienė - Basaitė - Stanislava 

iš Rudupio k., Luokės vl., gyv. 
New York. 

Vaišvilienė Venciutė, Petronele ir 
brolis Vencius, Jonas, iš Liudvi
navo^ Marijampolės ap. 

Vaitaitvtė, Valerija, iš Braškių k„ 
Biržų ap. 

Vaitkus, Antanas, iš Kretingos. 
Valantiejus, su žmona, iš Eržvilko v. 
Varnelis, Jonas, iš Skroblės k., Rie

tavo vl., Telšių ap. 
Vasiliauskas, Jonas, iš Amalių k., 

Šiaulių ap. 
Vencius, Jonas ir sesuo Vaišvilienė, 

Petronele, iš Liudvinavo, Marijam
polės ap. 

Venskus (Vinskus), Konstantinas, iš 
Atkočių k., Ukmergės ap., buv. 
cirko artistas. 

Veprauskas, Petras, ir sesuo Marė, 
iš Raželių k., Aukšt. Panemunės 
vl., Kauno ap., seniau gyv. Pine 
Grove, Pa. 

Verbickas, Stasys, ir seserys Elz
bieta ir Marija, iš Prazariškių k., 
Žaslių vl., Trakų a£. 

Vigantas, iš Papušinio k», Tytuvėnų 
vl., Raseinių ap. 

Vilimavičius - Nekrašas, Jonas Ir 
nė, Kotryna. 
Kazimieras ir sesuo Stėponavičie-

/ilkauskas (Wolf), Jonas. 
Vinskus (Venskus), Konstantinas, iš 

Atkočių k., Ukmergės ap., buv. 
cirko artistas. 

Višniauskaitė - Volkauskienė{ Tekle, 
i: Tytuvėnų, Raseinių ap. 

iVolf (Vilkauskas), Jonas. 
Volkauskienė - Višniauskaitė, Tekle, 

iš Tytuvėnų, Raseinių ap. 
Vyšniauskas, Jonas ir Petras, iš 

Skardupių k., Pajevonio pai*., Gra
žiškių vl. Vilkaviškio ap., ir Jono 
žmona česnavičiutė, iš pudelių 
par. 

Sagurskaitė, Pranutė, duktė Jono, 
gim. Amerikoje, tėvas buvo Lau-
kagalio k., Klovainių vl., Šiaulių. 

::»liav#kaitė - Butkus, Marija, iš 
Simno, Alytaus ap. 

Barauskas, Jonas, Juozas ir Rapolas, 
iš Dusmenų k., Onuškio vl., Tra
kų ap. 

iemaičiutė, Liucina, d. Motiejaus ir 
Ulijonos Strimaitytės, iš Naumies
čio par. 

Žemaitis," Antanas, s. Izidoriaus ir 
Ievos Adomaitytės, ii Griškabu* 
džio vl., šakių ap. 

Zdaržinskas (Darssin), Frank, Jo®, 
ir Margaret. 

Zeikus, Pijus, iš Induriškių k., Gi
žų vl., Vilkaviškio ajk. 

Žemantauskas KsaveraB if sesuo 
ŽemantflUskaitė, Ona, iš Alvito 
vl., Vilkaviškio ap. 

Žemgulis, J., iš Šilalės vl., Tauragės 
ap. 

Žilinskaitė - Koenig, Berta, iš Ša
kių, jos Vyras Adolf ir vaikai 
Marta, Theodore ir Waldimar, gyv. 
Kaune, Šančiuose. 

Žilinskaitė - Rusteikienė, Ona, iš 
Skardupio W, Keturvalakio vl., 
Vilkaviškio ap. 

Žimkus, Povilas, iš Viešvinų k., Tel
šių ap., ir jo septyni sunųs bei 
duktė, gimę San Francisco. 

Zinkevičius, Petras, iš Joniškėlio, 
Biržų ap. 

Žitkiutė - Gančiuvienė, Magdė, iš 
Bukuonių k., Jevaravo vl., Mari
jampolės ap. 

Žiupka, Mykolas ir StsfSys, iš Pa
baisko. vl., Ukmergės ap., Grau
žiečių k.' 

Zuburiutė, Morta, iš Alytaus. 
Žukauskas, Jonas, Jurgis ir Pra

nas, iš Padubysio dv., Seredžiaus 
vl., Kauno a. 

Zynda. Česlovas, gyv. Cleveland, O. 
Žyvatkauskaitė - Soltmer, Adele, iš 

Alaviniškių Jį,, Viduklės vl., Ra
seinių ap. 

A R E N A  

BEDARBĖS ATLYGI
NIMU IŠMOKA PO 

$40 MILIJONŲ 
Valdžia apskaičiuoja, kajd vi

loje šalyje bendrai imant šiuo 
metu • asmenims netekusiems 
darbo išmokama po apie $40 
milijonų per savaitę. Bedar
biai gauna po $20 į savaitę iki 
susiras sau kitą darbą, bet at
lyginimas nemokamas po 20 
savaičių, jeigu kuris darbinin
kas tuo laikotarpiu negauna 
sau kito darbo. 

Dabartiniu saiku einant, šių 
metų bėgyje bedarbės atlygini
mų bus išmokėta apie dvejetas 
bilijonų dolerių. 

Prezidentas Truman ragina 
Kongresą pravesti Federalį įs
tatymą, kad bedarbės atlygi
nimas darbininkui būtų moka
ma per 26 savaites po $25. 

/•V. < + s 
r '  :  \  v, -• •• • ^ , 

CENTRAL ĄRMORy 
ŠI antradienį, kovo 22 dieną, 

imtynių mėgėjai turės5 progos 
matyti merginų imtyiVČs Cen
tral Armory. •?.']?- .. . 

Susitiks dvi poros merginų: 
iš vienos Bune Byprs ir Juani-
ta Coffman, iš kitos -t*. Violet 
Viann ir Lillian Ellison. Lai, 
kas apribotas viena valanda. 
Laimi du kartai iš trijų. 

Visos šios merginos imty-
nininkės yra gerai žinomos. Vi
sos rengiasi, kad netolimoje 
ateityje galėtų susiimti su pa
sauline moterų imtynininkui 
čempijone Mildred Burke. 

Bob Wagner ("Strongler") 
grįžo į Clevelandą ir susiims 
su Bobby Bruns. Taip pat vie
na valanda laiko ir laimi du iš 
trijų. Abu imtynininkai turi 
suvesti sąskaitas, kilusias iš 
jų paskutinio susirėmimo prieš 
jporą mėnesių. 

Bilietai parduod a m i pas 
Richman Brothers, 736 Euclic 
Ave., MAin 0978 ir Central 
Armory, PRospect 4121. 

Bilietų kainos: rezervuotos 
vietos $2.40 ir $1.80, įėjimas 
$1.20. Durys atdaros 7:00 vai. 
vak. Pirmos imtynės praside
da 8:30. 

BEDARBĖS ATLYGINIMŲ 

IŠNAUDOJIMAS 

Ohio bedarhčs atlygfftltoių įs
tatymas duoda galimybes blo
gos valios žmonėms pasinaudo
ti valstijos pinigais ir turėti 
sau atostogas Floridoje ar kur 
kitur, gaunant iš bedarbės foif-
do užmokėti. 
. Sumanę išvažiuoti atostogų į 
šiltas sritis, vyrai ar merginosr, 
pasitraukę iš savo darbo, užsi
rašo bedarbiais ir važiuoja pa-
dykinėti. Už atostogų laikotar
pi iš valstijos bedarbės fondo 
jie gauna "bedarbio" atlygini
mą po $20 už savaitę. 

1947 ir 1948 metais toMėnSs 
atostogauto jams, apie 2,500 as
menų, "atostogų" pinigų. *į«io-
kėta suvirs $200,000. 

Ohio rengiasi įvesti suvaržy
mą tokiems išnaudotojams, pa
našiai kaip turi Michigan val
stija: Bedarbis neturi teisės 
gauti valstijos atlyginimo, jei
gu išvyksta į kitą valstiją ir 
nėra čia pat namie, kur gali 
buti pašauktas į darbą, kaip 
istatymas reikalauja, nes nete
kus darbo kiekvienas atlygini
mo ieškantis darbininkas pri
valo užsiregistruoti, kaip gata-

Why 
Pay More ? 
CLEVELAND TRUST 
PERSONAL LOANS 

A R C  L O W - C O S T  

[ A S T  T O  A S W A N  G  t  
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Sigmana Romberg 

Kovo 27 Arenoje įvyks ži
nomo kompozitoriaus ir diri
gento SIGMUND ROMBERGO 
ir jo orkestro koncertai — die
ną 2:30 ir vakare 8:30. 

Sigmund Romberg grfžo į 
Clevelandą su savo 60 asmenų 
orkestru ir tai bus jo pirmi pa
sirodymai čia. Numatoma, kad 
koncertų serijoje dalyvaus ir 
žymūs solistai, jų tarpe numa
toma ir garsi čekė dainininkė 
Jarmila Novotna, kuri dainuo
ja Metropolitan operoje ir yra 
skaitoma tarp dešimties ge 
riaušių šių metų dainininkų. | Bedarbės Atlyginimo fondo iš-

. , j . lūkėta bedarbiams $20,042,-Pirmame pasirodyme daly-
v.aus tik orkestras, šis orkes-

Skaitykit "Margutį*, komp 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei« 

vas stoti į darba, kada jam na.kar^<i Kaina < c _ mnrorMo TO I l/onf cin_ 

M A R G U T I S  

darbas bus parūpintas. 
Bendrai, 1948 metais iš Ohio 

tra& yra žinomas savd įvai
riems skoniams pritaikyta pro
grama, kurioje yra ko paklau
syti ir klasikinės muzikos 11 

swingu" mėgėjams. 

KAS platina Dirvą -
platina apšvietą. 

Cleveland© bedarbiai 
sumos gavo $6,478,432. 

iš tos 

metams $2. Užsisakant sių
skit ir pinigus. 

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

Chicago, 111. 

Jusq Naujas Namas NĖRA Moderniškas be 

1949 MONCRiEF 
iar^ Šildymo Jrenpimas ANGLIMS-GASUI-ALIEJUI 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

C O  
BASEMENTE 

ill'if 

SUŠELPĖ TREMTINIUS • 

BALFo 50-jo skyriaus pir
mininkas K. Laureckis, 38 Col
lege St., Schenectady, N.Y., at
siuntė BALFo centrui čekį ir 
parašė reikšmingus žodžius: 
"Skubu pasiųsti čekį sumoje $ 
679.01, kad galėtumėte alka
nus papenėti, nuogus prideng
ti ir pakeleivį priimti." 

Tai gražus ir kilnus pavyz
dys skyriaus, sugebėjusį pa
rinkti aukų ir paremti ft^LFo 
piniginį ^jų, tuo palengvinda
mas mūsų vaikučių ir našlai
čių vargą tremtyje. 

Reikšdamas gilią padėką vi
siems aukotojams ir , rėmė
jams BALFas ragina ir kitus 
skyrius ir organizacijas nepa
miršti tremtinių ir pasiųsti 
jiems aukų per: 
United Lithuanian Relief Fund 

America, Int. 
105 Grand Street, 
Brooklyn 134 N. Y. 

DYDŽIAI NUO 14'/2 ligi 

Stilius A: Puikios rūšies 80 
skersinio perkalio, prieky už
segamos, apsiausto stiliaus, su 
naujais baltais papuošimais.^ 
Rudi, raudoni ar mėlyni kva
dratai. Dydžiai nuo 14% ligi 
26»<>. 

Stilius B: Itfeky užsegamos, 
apsiausto stiliaus iš 80 sker
sinio perkalio. Nauji rick-rack 
papuošimai. Rudos, žalios ar 
mėlynos dryžas. Dydžiai nuo 
14 Va ligi V# j 

PrM»mm4 užsakymai 
šaukite CHerry 3000 
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i! CLEVELANDO IR APYLINKĖS ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

NUO ŠIO ŠEŠTADIENIO JAU JAU TIK SAVAITĖ LAIKO 

GALIMA GAUTI BILIETUS 

I DIRVOS VAKARĄ 
DIRVOS vakaras gegužės 

15, Lietuvių Salėje jau dabar 
yra CIevelandiečių susidomėji
mo centre. Jau yra bilietų pa
reikalavimų, kurių dar nebuvo 
galima patenkinti. Bilietai bus 
pagaminti tik šį šeštadienį. 

Pereitą savaitę įvykusiame 
Tremtinių Draugijos meno bū
relio susirinkime taif) pat bu
vo kalbėta apie DIRVOS vaka
rą. Visas meno būrelis nutarė 
dalyvauti gegužės 8 d. Moti
nos Dienos ir gegužės 15 d. 
DIRVOS vakaro programose. 
Kiekvienam pasirodymui ren
giama atskira programa. 

Lietuvių Salės vadovybė daž
nai posėdžiauja ir daro viską, 
kad salė būtų atnaujinta. Ne
abejojama, kad j DIRVOS va
karą susirinkę Clevelandiečiai 
pamatys tą salę jau atsinauji
nusią. 

Lietuvių Salėje jau yra pia
nas, kurio taip trūko vasario 
16-tos parengime, o iki gegu
žės mėnesio ir visa salė bus pa
sipuošusi "naujais rūbais". 

ligi Vincfs Jonuškaitfs kon
certo, kuris įvyks kitą sekma
dienį, kovo 27 d., 7 vai. vak., 
Lietuvių Salėje. 

Tokios aukštos kultūros dai
nininkių išviso ne dažnai tenka 
Clevelande girdėti, o dar re
čiau tokia proga būna lietuvių 
parengimuose. 

šį kartą Clevelando lietu
viams rengiama tikra meno 
švente, nes susilaukiame kon
certo pirmaeilės dainininkės — 
lietuvaitės. Susirinkime pasigė
rėti ir pasididžiuoti, kad turi
me tokią didelę meno pajėgą 
iš mūsų tautiečių tarpo, kuri 
specialiai mus aplanko! 

PAGERBIMAI 
JULIUI SMETONAI 

Spaudoje pasirodž i u s ži
nioms, kad Julius Smetona sėk
mingai baigė teisių studijas ir 
šalia Lietuvos bei Prancūzijos 
universitetų diplomų įgijo taip 
pat ir Amerikos universiteto 
diplomą, draugai ir pažįstami 
surengė visą eilę pobūvių, pa
gerbdami J. Smetonos ryžtin
gumą ir sveikindami su laimė
jimais. 

: i ! • 

Toki pobūviai paskutinių tre
jeto savaičių laikotarpyje įvy
ko net keli: pas P.J. žiūrius, 
pas St. Nasvyčius, pas Miss 
Bell Green ir pas S. Tamošai
čius. Visuose buvo susirinkę 
po geroką būrį draugų, kuriuo
se pareikšta Juliui Smetonai 
gražių sveikinimų ir linkėji
mų. 

Paskutinis pobūvis pas Ta
mošaičius, kuriame dalyvavo 
apie 50 asmenų, buvo "sudėti
nis", tai yra rengtas ne vien 
pačių šeimininkų, bet sudėti
nai visų dalyvių, kurių vardu 
įteikta ir dovanėlė. 

DALYVAVO VANAGAIČIO 
LAIDOTUVĖSE 

Iš Clevelando į A. Vanagai
čio laidotuves į Chicagą perei
tą pirmadienį išvyko Kazys ir 
Ona Karpiai. 

Jie pasiliko Chicagoje iki 
ateinančio sekmadienio, kur 
talkininkauja prie specialaus 
MARGUČIO numerio išleidimo. 

SUSIŽEIDĖ P. KAMINSKAS 
Povilas Kaminskas, 4402 Lo

rain Ave., paslydo prie prau
syklos ir sunkiai susižeidė de
šinę ranką. 

DĖKOJA DRAUGAMS 
Mano nuoširdi padėka drau

gams ir draugėms, kurie mane 
atlankėte ligoninėje. Ačiū už 
gėles, dovanas ir atvirutes — 
visiems tariu širdingą ačiū, ku
rie ir kurios mane sunkioje li
goje užjautėt. 

Po operacijos einu geryn. 
Ištikus nelaimei, tur būt, nieko 
nėra brangesrfio, kaip turėti 
gerus draugus. Dar kartą ačiū 
visiems Stella Sanis 

RKO KEITH'S 105th 
TEATRE RODOMA 

Nuo kovo 16 ligi 19 — "Un
faithfully Yours" su Rex Har
rison, Linda Darnell, Rudy 
Vallee, Barbara Lorence. 

Nuo kovo 20 iki 22 — "Gen
tlemen from nowhere" su Wer
ner Baxter, Fay e Baker, ir 
"Big Sombrero" su Gene Auty, 
Elena Verdugo. 

VINCĖS JONUŠKAITĖS 

Koncertas 
Sekmadienį, kovo 27 d., 7 vai. vak. 

Dalyvaujant Clevelando vyrų kvartetui 

Programoje lietuvių liaudies dainos, giesmės 
ir kiti žymiųjų kompozitorių kūriniai 

LIETUVIŲ SALĖJE, 6835 Superior Ave 

UNESCO 2-ra KONFEREN
CIJA CLEVELANDE 

Clevelande įvyks ant ras 
UNESCO suvažiavimas kovo 
31, balandžio 1 ir 2, kuriame 
dalyvaus virš 3,000 atstovų 
nuo mokslinių, politinių ir so 
cialinių grupių, reprezentuo
jančių 56 tautas. 

Jų tikslas bus surasti geres
nius būdus praplėsti mokslą, 
švietimą ir artimesnį suprati
mą tam, kad per ryškesnį įver
tinimą vieni kitų būtų galima 
sukurti pastevig, pasauli n ę 
santaiką. 

Tarpe šių atstovų yra ir lie
tuvių: Vincas Rastenis, P. J. 
žiurys ir A. Damušis atstovaus 
BALFą; K.S. Karpius, Juozas 
Bendleris ir P.J. žiurys atsto
vaus Clevelando lietuvius su
rengimo Komitete. P.J. žiurys 
įeina ir į Surengimo Komiteto 
valdybą. 

Pereitam Clevelando tauti
nių grupių posėdyje buvo nu
tarta surengti visų tautų kūry
bos parodą ir taipogi spektak
lį, atvaizduojantį 46 tautų gru
pes, kurios gyvena Clevelande 
santaikoje ir kartu ugdo arti
mesnį ir glaudesnį tarptautinį 
susipratimą. 

Šio spektaklio ir parodos 
viršininkas yra plačiai žino
mas laikraštininkas ir rašyto
jas T. Andrica. 

UNESCO Tautinių Grupių 
Rengimo Komisija šiuomi pra
šo kiekvienos grupės prisidėti 
nors maža finansine dalimi ir 
taipogi patiekti kokius 4 įžy
mesnius tautos kūrybos ekspo
natus, k.t., meniškų medžio iš-
drožinių, dailės kūrybos veika
lų, gintaro dirbinių ir pan. 

Visi eksponatai turi būti ne 
aukštesni kaip 12 colių (nes 
bus po stiklu) ir turi būti rim
tai ir meniškai pagaminti. Jie 
bus apsaugoti (insured) ir po 
parodos grąžinti. Tie, kurie 
galėtų dailės kūrinius pasko
linti, yra kviečiami susisiekti 
su J. Bendleriu (10115 Nan-
ford road), P.J. žiuriu (Aca
demy 5385), arba K.S. K&r-
pium (Endicot 4486). 

Komitetas: PJ. žiurys 
K.S. Karpius 
J. Bendleris 

~  D I R V A  "  

ARBATĖLĖ UNESCO DELE
GATAMS PAGERBTI 

Kultūrinių Darželių Moterų 
sekcijai pavesta ir ištikrųjų 
duota garbė būti šeimininkė
mis vienatiniam socialinio po
būdžio parengimui sąryšyje su 
UNESCO konferencija. Kadan
gi tautos, reprezentuojamos 
Darželių Lygoj, per 22 metus 
gražioj nuotaikoj, su toleran
cija, susipratimu ir pavyzdin
ga įtaka su savo skirtingais 
Tautų Darželiais veda visą 
kultūrinį judėjimą Clevelande, 
tai jos yra ištikrųjų mažutėlė 
UNESCO. Todėl rengėjai nu
matė paskirti Moterų Sekciją 
svečių priėmėja. 

Arbatėlę įvyks kovo 31 d. 
nuo 4 iki 6 vai. po pietų Pab-
lic Auditorijoj, Dalyvaus apie 
3,000 atstovų. Garbės viešnia 
bus ponia Eleonor Roosevelt. 
Numatoma, kad reiks apie 10, 
000 pyragėlių. Parengime daly
vauja 24 tautos, kurios pasi
skyrė komisijas po 10 moterų. 
Kiekvienai tautai paskirta py
ragėliams kepti kvota.. Lie
tuvės noriai pasidalino darbus. 
Pageidaujama, kad pyragėliai 
būtų maži, kad svečiams len
gviau būtų paragauti visų tau
tų kepimo meno. 

Lietuvės moterys, kuyi o s 
keps įvairiausius pyragėlius 
bei sausainius yra šios: A. Au-
gustinavičienė, T. Chesna, J. 
Damušienė, A. Drąsutienė, J. 
Salasevičienė, P. štaupienė, V. 
Šukienė, A. Vilčinskienė, M. 
Mišeikiene ir O. Mihelich. 

Visos arbatėlėje d§v§s tau
tiškus rūbus. 

Ištikrųjų, koks bus gražus 
vaizdas — apie 250 moterų 
įvairių tautų rūbuose, stalai 
nukrauti skirtingų tautų ska
niausiais ir gražiausiais pyra
gėliais, gėlės, UNESCO atsto
vai., v"? -• 

Duok, Visagali, palaimą del 
geresnio — šviesenio pasaulio 
būvio... 

Sąryšyje su konferencija, že
mutinėje svetainėje bus paro
da. Darželių Lyga turės pri
rengtą tam tinkamą projektą 

visų Tautų Darželių pa
veikslus ir žemėlapius. Taip 
pat rodys 15 minučių filmą 
apie įvairius svarbius parengi
mus kiekviename Tautos Dar
želyje. Teko matyti — yra 

graži spalvotos filmos dalis, 
kur mūsų Tremtinių Draugi
jos nariai šoka tautiškus šo
kius One World Day progra
moj, ir pats Lietuvių Darželis 
Clevelando miesto 100 metų 
sukaktuvių parodoj. 

Ona G. Michelich atstove 

P A D Ė K A  

Karo adros išmesti iš tėvy
nės, pernešę daug vargo, bado 
ir baimės, mūsų mylimo bro
lio P.P. Muliolio rūpesčiu, šių 
metų kovo 3 dieną pasiekėme 
šį laisvės kraštą. 

čia buvom labai šiltai sutik
ti brolio ir jo šeimos, kur ra
dom puikia paruoštą penkių 
kambarių butą su visąis pa
togumais. 

Be brolio su šeima, brolienės 
J. Muliolienės ir dėdės V. Ba-
barsko, mus labai gausiai su
šelpė drabužiais ir kitais reik
menimis šie asmenys: ponai 
DeRighter, ponai Bindokai, po
nai Brazauskai ir kiti, kuriems 
tariam nuoširdų lietuvis k ą 

Leiskit man pasirūpinti 
Jusy automobilio reikalais 

Julius Rungaila 
(Jack Gail) 

Užeikite pas mane prieš pirkdami naują ar vartotą automobilį 
Naujas Packard •• • • • f2,345.00 

Vartoti automobiliai 
1948 Mercury Sedan, radijo ir šildytuvas ........ $1,745.00 
1946 Packard Clipper Sedan $1*595.00 

FRANK G. ELLIOT, Inc. 
^ 10548 St. Clair Ave. 
žinomiausias Packard pardavėjas Clevelande 

LI 8181 ATDARA VAKARAIS 

ačiū! 
Ignas Muliolis 

ir šeima 

i ~ 

IŠNUOMOJAMAS 
didelis su reikmenimis 1 asme
niui butas bendrai gyventi su 
vienu asmeniu. 

Arti prie visko. 
Adresas 1239 E 101 Street. 

Telefonas SW 0492. 

SANKAL FRANK 
pardavė farmą ir nori apsigy

venti mieste todėl ieško 
5 kambarių buto 

Šeima — tir 3 suaugę žmonės. 
Pranešti Chesterland, Ohio. 

Telefonas: Chesterland 4406, 
arba į PIRVĄ. (12) 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

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

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

^REIKALINGAS BUTAS 
ig 3—4 kambarių, 

bevaikiai šeimai. 
Pranešti DIRVOS redakcijai 

arba skambinti ON 1290 

Reikalingas 
SEAL ESTATE 

P A R D A V Ė J A S  
su prityrimu, visam ar daliai 
laiko. Turi pusėtinai mokėti 
angliškai. 

Kreiptis pas Mrs. Sloan, 
tel. LI 8610 

M. J. BEVERAGE 
1309 ADDISON RD. 

EX 3750 

BOCK BEER NOW 
HERE! 

F*EE DELIVERY 

BEER — WINE and ALB 

M I R I M A I  
BARBARA LUKPETRIS, 60 

metų amžiaus, nuo 7009 Lawn-
view Ave., mirė kovo 10 d. 

Gedulingos pamaldos įvyko 
kovo 14 d., 9:30 iš ryto šv. Jur
gio bažnyčioje. Palaidota Kal
varijos kapinėse. 

Liko vyras Alex. 2 sūnūs — 
John ir Paul. 4 dukterys: Mrs. 
Adele Hogue, Mrs. Barbara 
Sweeney, Mrs. Isabelle Za-
gwodzski ir Mrs. Agatha Lit-
ke. 2 seserys: Mrs. Cipriyona 
Slazus ir Mrs Anne Brozer. 

Dalis Clevelando žinių 
7-tame puslapyje 

I 
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I. J. SAMAS* JEWELER 
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

1 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre § 

S Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantu, Žiedų, Lllk* 
s rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. 
?j||||||||lillllll»IIIIIIHIIHIllllllllllll»llllllllllilllHllllllllllHIIIIIIIIMIII»»l»»»»»"M» 

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

S OFISO TELEFONAS: MAin 1778. . 

pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiu®*#, kreip-
E kit§8 j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu tvai-
5 riuose apdr&udos-insurance reikaluose. 
S Sutaisau paskolas pirnio morgečio. Patarnavimas ir iSpildymas 
S garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniikai. 

Telefonai: 
CE 0019 
MA 3359 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuves 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

SERVICE 
WHEEL ALIGNING 

ON ALL CARS 

I By Expert* Who Really Know Hew! I 

TIME PAYMENTS 

YEACER 
RAYBESTOS 

6615 CARNEGIE AVE. 
Phone ENdicott 9182 

SOCIALISTS SlNCf 1910 

I T 

JOE LUOBIKIS 
DIRBA NAUJUS RAKANDUS 

pagal užsakymą, # 
senus ir sulūžusius 

perdirba ir atnaujina. 
Turi 35 metų prityrimą! 

3225 E. 140th STREET 
Tel. SK. 6861. (6) 

I — 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai {rengta Lietuviška Užeiga 

6824 SUPERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

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

IWtWNMNMIIUIMII 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
J 

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

gmiiiiiiiiiiiiiiiuiimiiimiiiiiimiimmiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiimiiimmimiiiiHiiiw 

I Wilkelis Funeral Home 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ 
i PATARNAVIMAS 

—HAMMOND VARGONAI PER SEHMENI8— 

HE 6466 1144 Adison 
Naujoj« vadovybėje! 

STASIA'S BEAUTY SHOPPE 
(buv. Gloria's Beauty Shop) 

SPECIALIAI: 
$1.50 cream or Oil Shampoo ir 

sudėjimas. 
Už $1.00, kas ateis su šiuo 

skelbimu 
ANASTAZU GUDAITIS 

Nori pagražinti savo 
namus? Šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

Venetian Blinds 
Norit pagražinti savo 
namų langus naujais 
VENETIAN BLINDS 

ir WINDOW SHADES? 
šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 

JONAS G. | 
POLTEK 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojag ^ 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama, 

nemokamai. ' 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

| 6202 SUPERIOR AVE. HEiuknon 92f2 
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Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktdtf) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE * ENdicott 1763 | 

{/•MlllllllllllllllllKiiHHIIiaiUMIIIIIIIIilUIIIHIUIUIIIIHUIWIIUMNHI 

DIDELIS PUSMETINIS 
IŠPARDAVIMAS 

% 

Vyrams, Vaikinams ir Berniukams ; 
Visoki žiemai reikalingi dėvėjimui rūbai* 

baltiniai ir šiaip reikmenyi 
nupigntomis kainomis 

DYKAll Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkini?, 
čia Iškeisime Jusų Stamp Books. . 

THE KRAMER & REICH CO.' 
7010 Superior Avenue 
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