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, Pasiruošimai seimui 
šį šeštadienj, balandžio 2 d., 

New Yorke įvyksta Tautinės 
sroves seimo reikalais dirban
čių komisijų bendras posėdis, 
į kurį iš Chicagos vyksta A. 
Olis. Numatoma, kad daly
vaus ir LVS pirmininkas dr. 
Colney, nekalbant apie New 
Yorkiškius veikėjus. 

šiame posėdyje bus galuti
nai apsvarstyti seimo dieno
tvarkės ir organizacijos statu 
to pagrindų klausimai. 

Asmenys, kurie bendradar
biavo ar nori bendradarbiauti 
su šios srovės organizacijomis, 
dabar pasiryžusiomis sudary
ti vieną junginį, bet kurie dėl 
tolimo kelio ar kitų priežasčių 
negalės seime dalyvauti, kvie
čiami dar prieš seimą laiškais 
prisidėti prie seimo darbų sa
vo sumanymais bei patarimais 
tyisi kviečiami sekti spaudoje 
Itlausimus, kurie numatomi sei
me apsvarstyti, ir dėl jų bent 
per laiškus pasisakyti, jei ne-

falės asmeniškai dalyvauti jų 
varstyme. 
Kviečiami tuo ar kitu būdu 

seimo darbuose dalyvauti ir 
naujieji ateiviai, ypač atvyku 
iieji Lietuvių Tautinio Sąjū
džio nariai. 

Visus, kurie nori savo mintis 
seimui patiekti laiškais, seimo 
rengėjai kviečia tuos laiškus 
giųsti šiais adresais: J.P. Gin-
Itui, 495 Grand St., Brooklyn 
11, N.Y. (Seimo rengimo komi
sijos pirmininkui), arba V. 
Jtasteniui, 6820 Superior Ave:, 
Uleveland 3, Ohio (Reorgani-
sacijos K-jos sekretoriui). Tuo
se laiškuose iškeltais sumany
mais bus pasinaudota, spren
džiant tautinės srovės susior-
ganizavimo ir tolimesnio veiki
mo klausimus. 

Amerikos Lietuvių Misijos 
veikėjai ir rėmėjai, Amerikos 
Lietuvių Tautininkų Centro ir 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos na
riai kviečiami visi dalyvauti 
geime arba bent neatidėliojant 
numatyti po keletą atstovų iš 
kiekvienos vietos. Taip pat 
kviečiamos siųsti atstovus į 
seimą ir kitos organizacijos, 
kurios su čia paminėtomis or
ganizacijomis tautinėje bei lie
tuviškoje kultūrinėje veikloje 
bendradarbiau j a. 

Svečių lankymasis 
Tie 3-4 mėnesiai, kariuos 

VLIKo atstovai paskyrė apsi
lankymui Amerikos lietuvių ko
lonijose, bėga labai greit, ir 
gali atsitikti, kad kai kurios 
net žymesnės kolonijos liks ne
aplankytos. 

Buvo pasigendama iŠ anksto 
paskelbto jų kelionių tvarka
raščio. Tas tvarkaraštis dabar 
J&u paskelbtas, žinoma, su tam 
tikrais rezervais, kad negali
ma užtikrinti, ar numatytas 
planas tikrai be jokių atmainų 
pasiseks įvykdyti. 

AMERIKA padarė priekaiš
tų ALT sekretarijatui, kodėl 
kelionių planas ne iš anksto, 
dar prieš atvykimą, sudarytas 
įr kodėi dabar yra neaiškumų 
dėl tikslaus jo įvykd y mo. 
JffAUJIENOS nurodė visą eilę 
priežasčių, dėl kurių negalima 
padaryti taip, kaip AMERIKA 
pageidauja. Tos priežastys vi
sai suprantamos. 

Ištikrųjų, nelengva yra ke
lionių tvarką nustatyti, kada 
atstovai yra tik du, kolonijų, 
^orinčių juos matyti, daug, bet 
kiekvienos kolonijos veikėjai 
įuri labai ilgai tartis, kada 
fiems išeina patogiausi*# lai
kas tam apsilankymui. 

štai, gegužės 1 dieną toks 
apsilankymas. Tarybos centro 
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bus naujo darbo pradžią 
PASIKALBĖJIMAS SU LVS PIRMININKU DR. M. J* COLNEY 
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Dr. M. J. Colney 
LVS Pirmininkas 

Besiartinant pirmajam vi
suotinam tautinės srovės sei
mui, yra ne tik įdomu, bet ir 
reikia patirti, kaip žiūri į kai 
kuriuos svarbesnius klausimus 
pirmininkas tos organizacijos, 
kuri per eilę metų su dideliu 
atsidėjimu vykdė platų ir reik
šmingą Lietuvos laisvin i m o 
darbą. Tuo tikslu mes dr. M. 
J. Colney pastatėme kelis klau

simus, j kuriuo® jis trumpai 
atsakė. 

— Kokios priežastys verčia 
tautinę srovę persiorganizuoti? 

— Yra daug priežasčių, ku
rios verčia tautinę srovę per
sitvarkyti. Svarbiausioji bet gi 
yra ta, kad reikia sudaryti vie
ną bendrą organizaciją, į ku
rią sutilptų visos iki šiol atski
rai veikusios grupės. Tautinei 
srovei reikia turėti vieną ben
drą vadovybę, bendrą veikimo 
programą ir tvirtesnius orga
nizacinius rėmus. Gyvenimas 
stato tautinei srovei naujų,rei
kalavimų, ir kad galėtume 
tuos reikalavimus pilnai paten
kinti, turime atitinkamai ir 
persitvarkyti. 

— Kokius pagrindinius už
d a v i n i u s  n u m a t o t e  t a u t i  n e i  
srovei? 

— Tautinės srovės uždavi
niai yra seni: palaikyti lietu
višką dvasią, ugdyti gerą lietu
vio vardą ir plėsti lietuvių įta
ką visose srityse. Prie šių už
davinių reikia pridėti dabarti-

tarpu Clevelande negirdėti, kad 
numatytas Clevelande, o tuo 
tam būtų rengiamasi... Gir
dėti, kad tą pačią dieną to pa-
paties apsilankymo laukia ir 
Detroitas ir tam rengiasi... 
Jeigu viena ir kita vieta laiku 
nepasirūpins susižinoti iš ALT 
centro, tai gali išeiti taip,, kad 
diena liks nesunaudota. 

čia negalima kaltinti Tary
bos centro. Jam lengviau būtų 
s u s i t v a r k y t i ,  j e i g u  T a r y  b o s  
vietiiiiai organai apsispręstų, 
kad šitokiame reikale reikia 
daugiau taikintis prie bendro 
plano, ne vien tik žiūrėti vie
tinių aplinkybių. Vietinės ap
linkybės labai reikšmingos, bet 
p l a t a u s  m a s t o  o r g a n i z u o  t a s  
darbas negali sektis nesideri
nant prie bendro plano, kurį 
tikslingai tik centras gali nu
statyti, laiku patyręs pageida
vimus, peremtus vietinių aplin
kybių reikalavimais, šituo at
sitikimu pirmoj eilėj vietiniai 
veikėjai turi stengtis panau
doti visą savo sumanumą, kaip 
prisiderinti prie centro pasiū
lymų, o ne atvirkščiai. 

Dvi knygo« 
Palyginti nemažą susidomė

jimą mūsų visuomenė rodo 
LVS leidžiama knyga "Red 
Terror over Lithuania". Tą ga
lima matyti iš kiekviename 
DIRVOS numeryje skelbiamų 
ją užsisakiusių asmenų sąrašų. 
Jau pasirodė tuose sąrašuose 
asmenų, kurie užsisakė net po 
penkis tos knygos egzemplio
rius. 

Tokios knygos turėti didesnę 
atsargą kiekvienam lietuviui 
labai svarbu, nes tai geriausia 

priemonė supažindinti kitus su 
Lietuvos klausimu, geriausias 
būdas išaiškinti tai, ko negali 
keliais žodžiais pasakyti. Tokių 
progų dažnai pasitaiko, kad su
sitinki asmenį, kuris nori su
žinoti apie Lietuvos reikalus 
ir kurį mes norėtume kuo pla
čiausiai informuoti, nes mato
me naudą iš to Lietuvos reika
lams. Didelis patogumas ir di
delė nauda tokiais atvejais tu
rėti tam tikslui paruoštą kny
gą anglų kalba. Todėl visi lie
tuviai visuomenininkai pasi
skubinkime įsigyti tos knygos 
kuo daugiau — ne tiek dėl pa
lengvinimo leidėjams, kiek dėl 
palengvinimo sau ir patarnavi
mo Lietuvos reikalui. 

Lygiai taip pat Amerikos vi
suomenė gyvai domisi ir Lie
tuvių Kalbos Vadovu, kuris 
jau atiduotas į spaudą Vokieti
joje. Vien per DIRVĄ trumpu 
laiku Vadovo yra užsisakyta 
17 egzempliorių, už kuriuos pi
nigai jau persiųsti jo leidėjų 
generaliniam įgaliotiniui Juo
zui Audėnui, 37 P St., So. Bos
ton, Mas. * 

Šia proga atkreipiame skai
tytojų dėmesį, kad Lietuvių 
Kalbos Vadovą galima užsisa
kyti ne tik DIRVOJE, bet ir 
tiesiai per generalinį įgalioti
nį arba kitus įgaliotinius, ku
rių sąrašas dar kartą skelbia
mas šiame numeryje, 6-me 
puslapyje. 

O reikia jau skubėti tą kny
gą užsisakyti, nes tai labai 
naudinga ir reikalinga knyga, 
ir pavėlavusiems gali jos ne
belikti. Kitos laidos sunku bus 
sulaukti. 

niu laiku ypatingai svarbų rei
kalą — kuo didžiausią prisidė
jimą prie Lietuvos laisvinimo 
bylos. Gyvas, drąsus ir pilnas 
dalyvavimas visokeriopu būdu 
Lietuvos kovoje už laisvę Ame
rikos lietuvių tautinei srovei 
šiuo metu yra pagrindinis už
davinys. Kad tokį dalyvavimą 
galėtume garantuoti, mums 
reikia planingai veikiančios ir 
drausmingo# organizacijos. 

— Kaip vertinate Amerikos 
Lietuvių Tarybos veiklą? 

— ALT padare iki šiol tiek, 
kiek ji galėjo padaryti. Dabar
tinė jos galia yra sustiprėjusi. 
Reikia laukti, kad atitinkamai 
sustiprės ir jos veikimas. Tuo 
tarpu neatrodo, kad būtų pa
grindo nusivylimui ALT veik-

la' i 
— Kokie Tamątos įspūdžiai 

iš VLIK'o atstovų — M. Kru
pavičiaus Ir V. Sidzikausko 
lankymosi? 

— Dar jie sate maršruto 
nėra pabaigę ir gal dar per 
anksti apie įspūdžius kalbėti. 
Vis dėlto, jau dabar aš esu įsi
tikinęs, kad VLIK'o atstovų 
atsilankymas Amerikoje pagy
vino lietuvių dvasią. To dalyko 
mums reikėjo. Tiesa, gausėjan
tis atvykstančių tremti n i ų 
skaičius jau ir taip sujudino 
Amerikos lietuvius; bet VLI
K'o atstovai dar daugiau mums 
visiems atnešė dvasinės stipry
bės, vaizdingiau nušviesdami 
Lietuvos reikalus. Galutini lan
kymosi rezultatai, aišku, pasi
rodys tik vėliau. Tada ir įspū
džiai galės būti pilnesni. } 

— Kaip žiūrite į Lietuvos 
ateitį? 

— Aš į Lietuvos ateitį žiū
riu optimistiškai. Manau, kad 
Lietuvos laisvės klausimas bus 
sprendžiamas kartu su visų 
Europos tautų likimu. Jei ga
lutinai išnyks visų Europos 
tautų laisvė, tai ir Lietuvos li
kimas bus toks pat. Bet... 
tada, anksčiau ar vėliau, atei
tų eilė ir Amerikos laisvei. To
dėl mūsų, kaip Amerikos pilie
čių, užduotis yra viską daryti, 
kad didieji politikos klausimai 
būtų teisingai suprasti Ameri
kos visuomenės. 

— Kokių vilčių dedate į tau
tininkų seimą, kuris įiryks ba
landžio 30 dieną? 

—Aš tikiu, kad jis bus pa
sekmingas, nes jis jau senai 
tautinės srovės žmonių laukia
mas ir jam ruošiamasi labai 
rimtai. Jis duos pradžią pla-
ningesniam darbui ir suteiks 
galimybių įtraukti | tautinę 
veiklą naujų jėgų. AS manau, 
kad visi, kurie savo- mintimis 
ir savo darbu priklauso prie 
tautinės srovės, supras šio sei
mo reikšmę ir jį parems, kaip 
kas išgali. 

.Jugoslavija nutraukė sienos 
Sutartį su Bulgarija. Tai skam
ba įspūdingai. Skubinantis da
ryti išvadas, galima pagalvo
ti, kad čia beveik paraku kve
pia ... 

Bet reikalas tuo tarpu eina 
tik apie tai, kad per Bulgari-
jos-Jugoslavijos sieną perei
nančių traukinių nebelydės Ju
goslavijos policininkai į Bul
gariją ir neleis bulgarams ly
dėti į Jugoslaviją. Jugoslavai 
skundžiasi, kad jų policininkus 
Bulgarijoje užpuldavo ištikimi 
Kominformo šalininkai... 

Ar tai rimtas susipykimas, 

ar tik komedija lengvatikiams 
Vakarų politikams suklaidinti? 
Išviso tas Tito pasišiaušimas 
prieš Staliną tebėra labai mi
glotas. 

Tito ir visi jo bendradarbiai 
skelbiasi esą labai geri komu
nistai, net geresni už maskvie
čius. Jų spauda Atlanto apsi
gynimo sutartį vertina taip 
pat, kaip ir visi kiti pagal 
Maskvos instrukcijas veikian
tieji komunistai, o Kominfor-
mą, jei kaltina, tai tik už tą, 
kad jis "savo klaidinga takti
ka sudarė priežastį atsirasti 
tokiai Atlanto sąjungai". 

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

KOVO 25 
Valstybės sekreto r i u s D. 

Acheson pareiškė, kad USA 
nesirengia Iraną (Persiją) pa
versti karine USA baze ir kad 
toki sovietų kaltinimai prieš 
USA neturi jokio pamato. 

šitais prasimanymais pasi
remdami sovietai nori susida
ryti priežastį įvesti savo ka
riuomenę į Iraną. 

žydų valstybės vyriausybė 
jau pasirašė karo paliaubų su
tartį su Libanu. 

Maskvos Pravda (Tiesa!) 
rašo, kad Amerikoje kas sep
tintas žmogus badauja ... 

Maskva pakeitė ir savo ka
ro ministerį. Vietoj Bulganino 
paskirtas Vasilevski. 

• 

Graikijos ministeris pirmi
ninkas kviečia sąjungininkų 
kariuomenę padėti kovoti su 
komunistiniais sukilėliais. 

KOVO 26 
Danija sutiko prisidėti prie 

Atlanto sutarties. Parlamento 
* 

aukštuosiuose rūmuose prita
rimas tam duotas #4 balsais 
prieš 8. 

• 

Kinijos komunistai savo sos
tinę įsteigė Peipinge. 

KOVO 27 
Belgrado laikraščiai ca£o, 

kad Jugoslavijos santykiai su 
Bulgarija ir Albanija tiek pa
blogėjo, jog padėtis pradeda 
darytis pąvojinga. 

• 

Irano pasienyje rusai pašovė 
vieną Irano kareivį ir du pa
sigrobė. 

• - t 
Kinijos komunistai paskyrė 

delegaciją iš pelkių narių ves
ti taikos deryboms su naciona
listine vyriausybe. Deryb o s 
prasidės balandžio 1 dieną. 

KOVO 28 
Sovietų kontrolėje leidžiami 

vokiečių laikraščiai rašo, kad 
kilus karui tarp vakariečių ir 
sovietų, sovietai užimtų vaka
rų Europą, nes ten jie turi 
stiprią pagalbą iš komunistų 
pusės. 

Sovietų armijos laikraštis 
daro priekaištus Norvegijai ir 
Suomijai, kad jų lėktuvai da
lyvavę vilkų medžioklėje Lap-
landijoje, kur buvę ir ameri
kiečių ir anglų stebėtojai. 

KOVO 29 
Italijos užsienių reikalų mi

nisteris Sforza pirmasis atvy
ko į USA dalyvauti Atlanto 
sutarties pasirašyme. 

• -

Irano vyriausybė įteikė pro
testo notą Maskvoje dėl sovie
tų karių užpuolimo prieš Irano 
pasienio sargybinius. 

• 

žydų valstybės tam tikri 
ekspertai planuoja pasiūlymą, 
kaip turi būti repatrijuoti ar 
įkurdinti nuo žydų pabėgę ara
bai. šių naujų DP priskaitoma 
apie tris ketvirčius milijono. 

žydai siūlo daliai arabų grįž
ti atgal, bet daugumą siūlo ap
gyvendinti kaimyniniuose ara
bų kraštuose. 

KOVO 30 
Maskva atšaukė maršalą So-

kolovskį iš Berlyno. Jis paskir
tas karo mininsterio pavaduo
toju. Į jo vietą į Berlyną at
siunčiamas generolas Vasilij 
I. čuikov. 

Du amerikiečiai kareiviai, 
kurie gruodžio pradžioje neži
nia dėl ko pasišalino iš karinio 
dalinio be leidimo ir, kaip pas
kui pasirodė, kaž kokiu būdu 
atsidūrė anapus Čekoslovakijos 
sienos, dabar Čekoslovakijoj 
nuteisti kalėti už neva šnipinė
jimą. 

Teismas buvo slaptas, Ame
rikos pasiuntinybė negalėjo su 
jais susisiekti ir net nežinia, 
ar teisme buvo jiems leista 
pasinaudoti gynėju. Amerikos 
pasiuntinybė įteikė protestą 
dėl šito nuteisimo. Karinė va
dovybė sako, kad čia negali 
būti kalbos apie šnipinėjimą. 
£ia, greičiausiai, yra tik pasi
naudota proga kerštui už ke
liolikos čekų komunistų šnipų 
sugavimą ir nuteisimą. 

f 
USA įsteigė Londone komi

tetą, kurio uždavinys bus pri
žiūrėti paskirstymą ginklų, jei
gu jie būtų paskirti Europos 
kraštams pagal Atlanto sutar
tį. 

Entered at Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffic# 

under the act of March 3, 1879. 

ŠIOJE ŠALYJE 
IŠLAIDŲ MAŽINIMO pastan
gos jau jaučiamos. Veteranų 
pensijų įstatymas, kuris būtų 
pareikalavęs labai didelių iš
laidų, nepraėjo. Viešieji darbai 
rūpestingai peržiūrimi. Pagal
ba Europai greičiausiai taip 
pat bus kiek siaurinama. 

Bet ginklavimosi išlaidos lai* 
kosi, namų statymo planas nu
matomas priimti, žemės ūkio 
kainos remiamos. Valstybės 
išlaidas sunku sumažinti, nes 
miestai reikalauja paramos na
mų statymui, valstijos nori 
daugiau kelių įtaisyti, senie
ji žmonės nori didesnių pensi
jų, ūkininkai nori aukštesnių 
kainų, darbininkai nori para
mos nuomoms mokėti, daugiau 
s o c i a l i n i ų  p a t a r n a v i m ų ,  k i t i  
kraštai nori pagalbos gėrybė
mis ir ginklais, armija, laivy
nas ir aviacija taip pat nori 
būti tinkamai pasiruošę viso
kiems atsitikimams ir nori bū
ti gerai apsiginklavę... O mo
kesčių mokėtojai nori, kad mo
kesčiai būtų sumažinti. Todėl 
finansiniai rūpesčiai valdžiai 
yra nemaži. 

• 
DARBO ĮSTATYMO projek
tas, kurį administracija siūlo 
vietoj dabar veikiančio Taft-
Hartley įstatymo, Atstovų rū
mų komisijoje jąu priimtus 
toks, koks administracijos pa* 
siūlytas, be jokių pakeitimų. 

• 

KOMUNISTŲ BYLOJE New 
Yorke liudijo buvęs komunistų 
laikraščio DAYLY WORKER 
redaktorius L. F. Budenz. Jis 
pasakė, kad daugumas kalti
namųjų yra prisiekę amžiną 
ištikimybę Stalinui. Ir jis pats 
— Budenz — buvęs tada jų 
tarpe... Be to, jis paliudijo, 
kad 1945 metais Ukrainos de
legatas UN konferencijoje Ma-
nuilskis davė nurodymus Ame
rikos komunistams laiky t i s 
revoliucinės taktikos. Taip pat 
paliudijo, kad "panaikin u s" 
Kominterną, Amerikos komu
nistams instrukcijas davė Ger-
hardt Eisler, kuris ir toliau bu
vo laikomas Kominterno atst&r 
vu Amerikai. 

• 
PASITRAUKĖ iš pareigų ad
mirolas Leahy, prezidento ka
rinis patarėjas, ir W. Bedel 
Smith, Amerikos ambasadorius 
Maskvoje, kuris jau prieš kiek 
laiko apleido Maskvą ir grįžo 
į Washingtoną. 

• 

VETERANŲ PENSIJŲ įstaty
mo projektui negavus pritari
mo, atstovas Rankin, to pro
jekto autorius, tuojau pasiūlė 
naują pataisytą projektą, kur 
daug mažiau reikalaujama. Da
bar manoma, kad tas projek
tas jau yra toks, uz kurį be
veik visi gali balsuoti. 

• 
AMERIKOS IN T ELEKTUA* 
LŲ organizacija sušaukė su
sirinkimą lygiagrečiai su ^ ko-
munistų sušaukta "Mokslinin
kų ir kultūrininkų" konferen
cija. šitame susirinkime buvo 
pareikšta, kad didžiausias pa
tarnavimas taikai būtų — 
laisvė visuose pasaulio kraštuo
se. šis susirinkimas mano, kad 
didžiausia grėsmė taikai išeina 
iš valstybės kišimosi i atskiro 
asmens gyvenimą. 



#?:" 

D I R V A  

Brooklyno Didžiojoj gatvėj 
Neprašyto žmogaus apsilankymai 

B. Dirmeikis 
( Tęsiny* ii ll-to numerio ) 

Detroit, Mich., Naujienos 

— O dabar eisime į karcia-
<mą, ponia... Bet į padorią 
karčiamą. — žodį "padorią" 
tarsi primyniau su koja, norė
damas padaryti aiškų skirtu
mą tarp švarios, jaukios ir 
žmoniškos karčiamos ir su
rūkusios lindynės, kurios sve
čiai būna iš gyvenimo vagos iš-

Valgyk Geriau, 
Išrodyk Geriau, 

Jauskis Geriau 
Nėra reikalo turėti tą 
"niekas nemiela" jaus
mą vien tiktai dėl pa
prasto užkietėjimo ir 
nuo to paeinančių sim
ptomų! Jus galit buti 
toks pat gudrus kaip 
tūkstančiai kitų kurie, 

nuo 1887 metų, žinojo ir naudojo tą 
prarsų skilvinį toniką, liuosuojantį 
preparatą, T r i n e r' s Bitter Wine 
(Kartųjj Vyną), ši moksliška for-
rmila sutaisyta iš specialiai parink
tų pačios Gamtos šaknų, žolių ir bo-
tanikalų. Jis veikia švelniai, lengvai, 
ir tikrai prašalinimui užkietėjusių 
medžiagų iš žarnų. Gaukite bonką 
Triner's šiandien ir patirkit jo ste
binančią pagalbą pats. (Pastaba: 
jei negalit gauti Triner's iš savo ar
timos vaistinės, pasiųsk $1.50, kar
tu su savo vaistinės adresu, į: Jos
eph Triner Corp., 4053 W. Fillmore, 
Chicago, ir jums tuoj bus pasiųsta 
didelė 18 oz. bonka Triner's apmo-
kttu paštu.) 

TRINER'S 
BITTER WINE 

LOANS TO 
REPAIR, MAINTAIN, 
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

OS ALL T H £ PEOPLE 

mestieji šios žemės vaikai. 
— Nepadorių karčiamų lie

tuviai nelaiko... — lyg užsi-
gavusi atkirto mano palydovė 
ponia Valaitienė ir, su jokia 
mano valia nebesiskaitydama, 
įtraukė į gatvės 158 numerį. 
Radome ją tuščią, o kai šeimi
ninkė ponia Povilanskienė pri
sistatė už baro, su apgailesta
vimu jai pareiškėme, kad at
vykome daug kilnesniems už
daviniams, negu pagarbinti Ba
chą, visų linksmybių dievą... 

Po keliolikos minučių ant 
stalo jau gulėjo kvapni, gra
žiai iškepta, nulyginta ir mink
šta žuvis. 

Sukirtom ją sąžiningai, tarsi 
ji būtų buvusi auksinė... O 
kai jau apie viską ir visus iš
sišnekėjome, pasisodinę prie 
galo stalo pačią gerai nusitei
kusią šeimininkę, tada p. Valai
tienė davė man žodį. Girdi, tas 
jaunas vyras, atsilygindamas 
už papenėjimą, nori ir jus pa
penėti ... šeimininkė nuleido 
akinius ir, nelaukdama kol pra
dėsiu kalbą apie reikalą, ėmė 
skaičiuoti pinigus. 

— Trumpai ir aiškiai sakyk: 
už ką ir kiek? 

— Už knygą "Bed Terror 
over Lithuania" ir tik du dole
riu — skubėjau pasakyti, nes 
įeidamas maniau, kad reikės 
daug ir ilgai kalbėti. 

! — Tai menkas biznis: juk 
suvalgėte daugiau, negu už du 
doleriu ... 

Tikrai, suvalgėme už dau
giau ... Bet su p. Valaitiene 
buvome nusistatę, kad einame 
ne aukų rinkti ir ne ubagauti, 
o ieškoti lietuviško ir švieses
nio žmogaus knygai apie verg-
šę Lietuvą. Paėmėme du dol. 
ir jau norėjome juos grąžinti 
už žuvį. Bet ponia Povilanskie
nė taip piktai mums pažiūrėjo 
į akis, kad mes net susigėdo-
me jai užmokestį pasiūlę. 

— Eikite ir tegul būna ati-
dari jums kiekvieno lietuvio 
namai — tokiais žodžiais ji 
mus palydėjo, papenėjusi žu
vimi ir gražiais linkėjimais. 

— Na, o dabar ponia, tai 
vesk mane pas kokį nors stam
bų mėsininką. 

— Tai ar tau žuvies dar ne-

AID OVERSEAS, INC. 
Neužmiršk padėt tremtiniui! 

4o5i 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 
•J sv. marmelado 
2 sv. pupelių kavos 
2 sv. cukraus 
1 sv. margarino 

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

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

Siuntinys N. 14—$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 Nr. 6—$2.80 
10 svarų cukraus 

Siuntinys N. 21—$6.70 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. pu pel i u kavos 
1 sv. šokolado 
14 oz. kondens. pieno 
2 gab. tualet. muilo 

Siuntinys Nr. 7—$3.00 
10 sv. kvietinių miltų 

EKSTRA TAUKAI 
Siuntinys Nr. 25 
A. 8 sv. grynų kiaulinių taukų $4.75 
B. 12 sv. grynų kiaulinių taukų $G.t»() 
C. 15 sv. grynų kiaulinių taukų $7.25 

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

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

PASTABA: Reikalaukite pilno musų siunčiamų pakietų sąrašo. 

Ui 

6 
8 
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i ****** JOtOUOtžOBjt 

Žurnalas 

NAUJIENOS 
Geriausias 

LIETUVIU 
Paveiksluotas ^ 32-jų puslapių 

Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta. 
Insfeigtot Gegužio 15, 17-3. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. Street Philadelphia G, Pa. 
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užteko?... Esi tikras mėsėdis 
— maždaug su tokiais prie
kaištais atvedė mane prie tur
tingos Vikriko mėsų krautu
vės. Tuoj buvo pašauktas "bo
sas", nes pasisakėme, jog esa
me stambūs pirkliai... Kelių 
šimtų svarų "bosas" iš pirmo 
žvilgsnio pasirodė labai simpa
tingas. Jaučio krauju pamar
ginta priejuostė, raudonai pa
dažyti pirštai ir visa stambi 
Vikriko išvaizda iš pradžių ma
ne truputį nugąsdino. Bet po 
pirmų žodžių tuoj pat pama
čiau, kad tas žmogus, tai švie
sus mėsininkas. Kai jam pasa
kiau, kad noriu užrašyti lietu
višką knygą anglų kalboj, tai 
ant jo veido nesukrutėjo-- nei 
vienas raumuo. Lyg automatiš
kai panėrė ranką j kišenę ir 
ištraukė penkinę. 

— Prie knygos užrašyk man 
ir DIRVĄ. 

— Palauk, čia yra dar vienas 
mėsininkas, — sulaikė mane 
mano geroji palydovė, kai išė
jome į gatvę. 

— Ar toks pat, kaip Vikri-
kas? 

— Pažiūrėsi — pamatysi... 
Vos tik vieną koją permetęs 

per slenkstį, pažiūrėjau ir pa
mačiau ... 

— Ponia, čia nieks neišeis 
— lyg norėjau trauktis atgal. 

— Nebūk Tamošius netikė
lis — tarsi mane pabardama, 
nutvėrė p. Valaitienė už alku-, 
nes, prirėmė prie sienos ir įsa
kė laukti, kol tas mėsininkas 
atpiaus savo klijentui sveikos 
raudonos mėsos gabalą. Pasto
vėjome ilgokai. Pagaliau atėjo 
mūsų eilė. Prielankiai pasvei
kinome ir jau norėjau f>radėti 
kalbą apie knygą... 

— Tai kokios jums mėsos 
reikia? — tas klausimas buvo 
paleistas anksčiau, negu aš ga
lėjau ištarti, ko aš noriu. 

— Tai gal jūs pirma nu-
pirkute čia vieną tokią knygą 
— pradėjau, kaip šaltu vande
niu perpiltas. Mūsų mėsininkas 
išpūtė akis, pažiūrėjo į mus 
nuo kojų iki galvos ir, tur būt, 
pamanė, kad mes esame iš be
pročių namų ... Kaž ką sumo
sikavo rankomis, sucypė kaž 
kokius garsus ir, pastvėręs 
peilį, nuėjo piaustyti mėsos. 

— Tam tamsuoliui nesaky
sime net "good bay", — pa
šnibždėjo man į ausį ponia Va
laitienė ir, po pirmo nepasise
kimo, be žodžių vėl atsiradome 
gatvėj. Išėjęs pažiūrėjau, koks 
tos mėsinės numeris ir kokia 
pavardė užrašyta ant to mėsi
ninko galvos. Tų davinių čia 
neskelbsiu, nes manau, kad to 
kios galvos nėra lietuviams įdo 
mios. 

— Tai gal dar turi čia kokį 
nors mėsininką? — jau su juo
ku kreipiausi į p. Valaitienę. 

— Nenusimink, dėl vieno 
(šioj vietoj ji pasakė žodį, dėl 
kurio kiekvienas lengvai .įsi
žeidžia, todėl aš jį palieku ne-

! parašytą) ... vis tiek turgus 
bus. O dabar aš tave nuvesiu 
pas Ginkų ... šios gatvės ly-

| derį. 
| Pas J. Ginkų jau buvau 
daug kartų buvęs. Bet šį sykį 

j atėjau su spaudos reikalu. Nei 
I žodžio nesakęs, ko aš atėjau, 
! sėdau ir išrašiau kvitą už kny
gą. Kai kvitą jam padaviau, jis 

! linksmai nustebusiomis akimis 
įsismeigė į manę ir užmetęs 
ranką ant peties, pasijuokė: 

— Tai tu vis dar neatsisa
kai nuo diktatūros... Ir Pa
jaujis apie tave sako, kad tu 
tikras fašistas ... Taip nesi
elgia su mumis net ir geriau
sieji mūsų spaudos kaimynai... 
Paimk ir Rasteniui tris dole
rius už DIRVĄ. 

Sutvarkę tuos "prekybinius" 
reikalus, pasivaišinome kava 
ir pyragaičiais, ilgokai pasi
kalbėjome ir vėl į gatvę. 

Būti netoli Ginkaus ir ne
užeiti pas Strumskį, reikštų 

.AORTOS OPERACIJA LIE-. 
TUVIŲ DUKRELEI 

Kovo 2 d. Detroit Times 
dienraštis labai plačiai aprašė 
apie Antano S. Kudžiaus dvejų 
metų, taip vadinamos blue ba
by, dukrytės Sharon Ann, šir
dies ir aortos operaciją. Apra
šymas ir paveikslai užėmė be
veik visą puslapį. Mat, pirmą 
kartą Detroite darant tokią 
operaciją, buvo leista kores
pondentams dalyvauti Operaci
jos kambaryje. 

Mergytės šonkauliai buvo 
palenkti į šalį taip, kad trijų 
daktarų rankos galėtų dirbti 
apie širdį. Pagrindinė širdies 
gysla — aorta buvo pakrypusi 
ir ją reikėjo atstatyti į norma
lią padėtį, šią operaciją darant 
reikėjo nupiauti net kelias gys
las ir jas suvesti į normalias 
linijas. Tokia nepaprasta ope
racija reikalavo didžiau s i o 
stropumo. Operacija truko be
veik tris valandas. Bet ji buvo 
sėkminga ir Sharon Ann Ku-
džiutė gyja ir augs normali 
mergytė. 

Operacija padaryta Art Cen
ter ligoninėje, daktarų: A. C. 
Johnson, D. E. Ranney ir D. 
F. Christman. 

Mergytės tėvai visi| laiką 
laukė ligoninės prieškambary
je. Tai buvo jiems ilgiausias ir 
labiausiai jaudinantis lauki
mas, bet, po operacijos dukrj-
tės staiga paraudusios lupytės 
juos taip nudžiugino, kad viską 
pamiršę pro ašaras pradėjo 
Šypsotis. 

RAUDONAJAM KRYŽIUI 
SURINKTOS AUKOS 

Kovo 23 d. užbaigėme Am. 
Raudonojo Kryžiaus rinkliavą. 
Nors Detroite rinkliava truko 
ligi mėnesio galo, bet mūsų 
darbas jau baigtas ir mums 
teikia didelio pasitenkinimo. 

Aukas rinkome tik dviese 
su Stephanija Douvan ir jų su
rinkome $297.50. Į šią sumą 
įeina keliolika dolerių ir lietu
vių pinigų, kuriuos mūsų nuo
š i r d ū s  t a u t i e č i a i  m a l o  n ė j o  
mums priduoti. Reiškia, lietu
vių vardas dar pasilieka Am. 
Raudonojo Kryžiaus centre. 

Kai kas mus klausia, kaip 
sekasi šiemet rinkliava, ar 
žmonės dar vis duoda, j lik be
darbė, kai kas nusigandę ir tt. 
Labai smagu pasakyti, kad 
žmonės ir šiemet tiek pat da
vė, kaip ir pernai ir užpernai. 
Kadangi per kelerius metus 
renki tame pačiame rajone, tai 
ir rekordus galima patikrinti. 

Kiti klausia, ar nenusibosta 
vaikščioti ir prašinėti aukų. 
Taip, nusibosta. Bet kai darbą 
užbaigi, jauti didelį pasitenki
nimą ir asmeniškai ir tauti
niai. Jauti, kad ir lietuvis atei
vis esi dalis šio didelio miesto 
ir kad esi reikalingas, kviečia
mas ir įvertinamas. Po darbo 
buvome apdovanoti su Award 
of Merit. O kai pagyveni šioje 
šalyje pusę savo amžiaus, tai 
nors ir labai gerai prisimeni 
savo senąją tėvynę ir jai skiri 
savo širdį, bet jautiesi, kad ir 
čia tavo tėvynė ir čia reikia 

tavo širdies ir darbo. Todėl 
mes ir šiemet dirbome ir gal 
ir kitais metais ir dar kitais... 

PERSŲ ARBATĖLĖ 

Per Tarptautinį Institutą 
buvome pakviestos su p. Dou
van pas vieną, persų kilmės 
daktarą ir jo žmoną į arbatė
lę, tikslu sukelti pinigų naujo 
Instituto statybai, šio daktaro 
pavardė keista: rašoma Hart-
man Lichtward, bet taria Lai-
tvat. šie persai abu čia gimę, 
bet jie su misijonieriais yra 
ilgą laiką praleidę Persijoj, 
mokydami persus religijos. 

Ponia Lichtward viešnioms 
pasirodė persiška suknele, už
dengtu veidu ir net akamis. 
Sako, jau ir Persijoj ši mada 
panaikinta, bet senesnio am
žiaus moterys dar nešiojančios. 
Kilo klausimas, kaip jos gali 
matyti uždengtomis akimis. 
Tada ji parodė akių dangtuką, 
kuris visai juodas, bet per jį 
žiūrint matosi. Jis padarytas 
iš arklio plaukų ir labai retas, 
bet iš lauko to nepastebėti. 
Viešnias sužavėjo ne persų ar
batėlė, bet didžiausia kolekcija 
persiškų kilimų, kurie, čia per
kant, kainuotų keliolika -tūk
stančių dolerių. 

Sako, persai esą labai nešva
rūs žmonės. Jiems nuvykus į 
Persiją, šeimininkai nerodė 
virtuvės, nes, girdi, kai atei
viai pamato jų virimo meto
dus, tai ilgai negali valgyti. 
Išviso, persų kultūra esanti že
ma. 

ŠALPOS VAKARAI 

šeštadienį, kovo 26 d., Armo-
no salėje buvo suruošta socia
listų 116 Kp. vakaras—vaka
rienė ir šokiai. Pelnas tremti
nių šalpai. v 

Sekmadienį,-- kovo 27 sdi, bu
vusioj Lietuvių svetainėj įvy
ko BALFo skyriaus vakaras. 

Abu vakarai buvo pasekmin
gi. M. Sims 

Užsisakė ir užsimokėjo už knygą 

"RED TERROR OVER LITHUANIA 
Visi čia paminėtieji asmenys 
užsimokėjo už knygą po $2,00. 

9 9  

WATERBURY, Conn. Tareila 1 » WATERBURY, Conn. 
Bajorinas 1 99 

Kun. Valantiejus B egz. Butkus 1 9f 

Amerikan Fr. of L. 5 m Kazlauskas 1 99 

Aleksis 3 n Makarevičius 1 9f 

Stulginskaite Jadv. 1 99 Zamblauskas 1 99 

ŽINIOS IŠ BROOKLYNO 

kaž kas nesuprantamo. Pasu
kę kelis žingsnius į šalį, atsi
r a d o m e  S t r u m s k i o  l i k e r i ų  
krautuvėj. Jau buvau girdėjęs, 
kad Strumskis susipratęs žmo
gus. Norėjau ir čia panašiai 
pasielgti, kaip pas Ginkų. 
Bet... bet gerai ir padariau, 
kad susilaikiau nuo tos pagun
dos. Nieko neišėjo: į tą gražią 
krautuvę mūsų knygai durys 
neatsidarė ... Gal dėl to, kad 
toji krautuvė nesenai buvo api
plėšta ... 

(Bus daugiau) 

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

RADIJO KLUBO VEIKLA 

Radijo klubo visuotinis su
sirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, balandžio 3 d. 5 vai. p.p., 
International Institute, East 
Grand Blvd., prie Dubois. Su
sirinkimas turėjo įvykti perei
tą sekmadienį, bet buvo atidė
tas, kad nepakenktų BALFo 
parengimui. 

NELAIMINGAS BUICKAS 

' Radijo choro vaidintojai ren
gia juokingą komediją "Ne
laimingas Buickas", kuri bus 
suvaidinta buvusioje lietuvių 
salėje Atvelykyje, balandžio 24 
dieną. 

RENGIASI VELYKpMS 
Kunigas J. čižauskas Šv. 

Jurgio choristus moko najas 
mišias, kurios pirmą kartą bus 
giedamos per Velykas. 

SVARBUS LIETUVIŲ VETE
RANŲ SUSIRINKIMAS 

Detroito apylinkės veteranai 
raginami dalyvauti specialia
me susirinkime ateinantį sek
madienį, 3:30 po pietų, Armo-
no salėje, 24th St., prie R.R. 
Bus svarstoma daugelis svar
bių reikalų. Veteranai ieško 
vietos klubui ir mano per porą 
savaičių ją gauti. 

MINĖJO GIMTUVES 
Antano ir Veronikos Aleksy
nų sūnus Gediminas minėjo sa
vo 21 metų gimtuves, pereitą 
šeštadienį, kovo 26 d. Ta pro
ga jam buvo surengta "sur
prise party". 

MIRUSIEJI 

Joseph Stanevičius, 59 metų, 
gyvenęs 2304 Hewitt St., Ham-
tramek, mirė staiga, kovo 22, 

Laidotuvės įvyko penktadie-

PATRIOTIŠKOS RADIJO 
PROGRAMOS 

Jau buvo anksčiau DIRVO
JE tūlų korespondentų rašyta 
apie vietos Lietuvių Radijo 
Draugiją ir jos transliuotas 
specialias programas .vasario 
mėnesį, čia dar noriu pridurti 
keletą faktų šiuo reikalu. 

Lietuvių Radijo Dr-ja ir jos 
programos čia transliuojamos 
šeštadienių popiečiais 2 vai. iš 
stoties WWRL, yra vedamos 
ir finansuojamos vietos veiks-
kėjo ir biznieriaus p. Juozo 
Ginkaus. 

Lietuvos nepriklatisomyb ė s 
paskelbimo mėnesį ši radijo 
programa buvo prailginta ir 
ledžiama specialios Nepriklau
somybės ' sukaktuvių progra
mos su žymiais kalbėtojais bei 
svečiais iš Europos. 

Artėjančių Velykų Švenčių 
proga jau daba:* p. Ginkaus 
štabas rengia specialią progra
mą. 

Tai kultūrinės ir švietos 
programai! 

TAUTINIO SEIMO 
BELAUKIANT 

Kaip žinia, š.m. balandžio 30 
ir gegužės 1 d.d. didžiajame 
New Yorke šaukiamas Ameri
kos Lietuvių Tautinės Vieny
bės pirmasis seimas, kurin 
kviečiame Amerikos tautinių 
organizacijų atstovai ir veikė
jai. Seimas bus labai svarbus 
ir svarus savo darbais ir tari
mais, liečiančiais visą eilę gy
vybinių tautos reikalų. 

Seimo eiga ir iškilminga va
karienė įvyks Hotel New Yor
ker, 8 ir 34 gatvė, New Yorke. 

Brooklyne išsijuosęs dirba 
susitveręs komitetas parengti 
dirvą pačiam seimui ir vaka
rienei. Komitetas susitveręs iš 
vietos tautinių organizacijų 9 
atstovų, kurie yra pasiskirstę 
įvairiem* seimo parengiemiems 
darbams. 

Komiteto priešaky stovi p. 
Juozas Ginkus, ant kurio pečių 
kaip tik ir gula atsakominga-
sis darbas. 

LIETUVIAI PIKIfeTAVO 

New Yorko vykusi taip va
dinama "Kultūrinė ir mokslinė 
konferencija pasaulio taikai 
remti be perstojimo buvo pi-
kietuojama. Dalyvavo ir lie
tuviai, kurie buvo paminėti 

Rašo Petras Juknys 

nį, kovo 25 d. šv. Jurgio baž
nyčioj sūnus kun.Vl. Stanevi
čius laikė mišias. Bažnyčia bu
vo pilna, giminių, draugų ir pa
žįstamų. Dalyvavo apie pen
kiasdešimts kunigų,. 

Velionis palaidotas Jft. Oli
ver kapinėse. 

Edward Bali. 22 m., 
gyv. 2763 24th St., žuvo Mer
chant Marine nelaimej® aetoli 
New Yorko city. 

Laidotuvės įvyko kovo 31 d. 
Palaidotas Šv. Kryžiaus ka

pinėse. 
George J. Karaliūnas, žuvo 

fronte, Prancūzijoje, birželio 
6 d. 1944. Dabar parvežtas ir 
laidojamas.' 

SVEIKSTA 
Mrs. Anthony Žukauskas 

sveiksta Henry Ford ligoninė
je po operacijos. • 
Rozalija StankienS pu sunkios 
ligos sveiksta namie. 

t 

vietos didžiuosiuose laikraš
čiuose. Lietuviai pikietavo vi
sas dienas be nuovargio! 

SVARBI0 JAUNIMO 
KLAUSIMU 

Su giliu įdomumu ir žingei
dumu skaičiau DIRVOS veda
mąjį APIE JAUNIMĄ iš kovo 
25 dienos. 

Ne pirmas ir ne paskutinis 
rašinys jaunimo ir lietuvybės 
palaikymo klausimais mūsų 
išeivijoje, šiomis temomis aš 
pats dažnokai rašydavau VIE-
NYBĖE puslapiuose 1938-4# 
metais. 

Pav., Brooklyne, kur lietu
vių priskaitoma apie 60,000 
neturime nei vieno jaunimo 
vieneto, kuris plačiau pasi
reikštų savo vaidmeniu. Net 
lietuvių veteranų iš II-ojo Pa
saulinio Karo nepajėgta sukur
ti posto bent aprėpti savie
siems reikalams. 

"Vienintelė išeitis bfitų — 
sukurti grynai tautinį lietuviš
ką jaunimo židinį, kuriame vei
kimas būtų pagrįstas tik lie
tuviškais tautinio susipratimo 
ir kultūrinio veikimo tikslais, 
paliekant nuošaliai religinius 
bei politinius tikslus, kur jie 
priklauso". 

Šios frazėą. kąiji lik4 įtinka 
buvusiai įkurtai Brookl v n e 
1939 metais Amerikos Lietu
viu Tautinio Jaunimo Sąjun
gai 

šiai sąjungai ir konstitucija 
buvo paruošta ir jau buvo ren
giamasi įkorporuoti. Sąjungos 
kuopos jau tvėrėsi įvairiose ko
lonijose. Vykstant Pasaulinei 
Parodai New Yorke, S-gos tvė
rėjai savo iniciatyva sušaukė 
atvykusio jaunimo masinį su
sirinkimą. Organizacijos kūri
mas buvo užgirtas ... Užėjęs 
nelemtas karas visus pašaukė 
ginklo ir karo laikas visus iš
blaškė. Grįžus jau buvo per-
sunku išsklaidytuosius sugau
dyti. Ir taip nelemtai organiza
cija "mirė" plačiose jaunimo 
masėse nepradėjusi veikti. 

Kurti tokią tautinio jaunimo 
organizaciją pradą davė gal 
būt vietos jaunimas, veikęs: 
Lietuvių meno teatre; Geleži
nio Vilko Dr-vė; Dariau-Girėno 
Aero Klubas; Long Island 
Merginų Birutės Klubas; Da
riaus-Girėno Klubas; Lietuvių 
Futbolo Komanda ir eilė kitų. 
Keliuose vietos tautinio . jauni
mo organizacijų atstovų susi
rinkimuose nutarta buvo steig
ti Amerikos Lietuvių Tautinio 
Jaunimo S-gą, kurtos augimas 
skyriais jau buvo pradėjęs 
plėstis įvairiose kolonijose. Jau 
buvo įsteigta 12 skyrių. 

Statutas, organizacijos kon
stitucija buvo išleista ir iš
siuntinėta skyriams užgirti ir 
priimti. Tautinės organizacijos, 
paskiri veikėjai, klubai buvo 
užgyrę šios S-gos kūrimą. 

A. L. T. J. S-gos konstitucija 
kaip tik ir atitiko DIRVOS 
"Apie Jaunimą" iškeltas min
tis ir organizacijos kūrimo bfl-
tinumą. 

Ka pasakytu dabar senesnie
ji mūsu veikėjai ir organizaci
jų kolektyvai? 

Reikia čia pridurti/ kad A. 
L. T. J. S-gos pirmininku buvo 
Vitalis Bukšnaitis, vice-pirm. 
Juozas Grajauskas, sejjr. Pet
ras Juknys, iždin. Elena At-
| kočaitieniL 

L 



Painus yra kelias i laisve ••• 

JONAS MEŠKUITIS 
Kaip žmones ieško plyšio 

geležinėje uždangoje 
Jonas Meškuitis (slapyvardis), tei

sininkas ir žurnalistai, už veikimą prieš 
hitlerinius okupantus, su eile kitų lietu
vių veikėjų, 1943 metais buvo vokiečių 
policijos suimtas ir išgabentas į garsią
ją Stutthofo koncentracijos stovyklą (ne
toli nuo Dancigo), kur žymi dalis suim
tųjų per kelias savaites išmirė nuo kan
kinimų ir į stovyklą įsimetusių ligų. 

J. M. liko tarp tų, kurie dar per dve
jus metus atlaikė to žemiško pragaro gy
venimą. 

1945 metais, artėjant rusams, vokie
čiai sumanė stovyklą "iškelti" toliau. Iš-
wkrųjų tai buvo ne tiek iškėlimas, kiek 
įteigimas žudyti dar likusių gyvų. 

J. M. ir šitą bandymą dar atlaikė. 
Jau būdamas visai nusilpęs, susilaukė 
"išlaisvinimo". Užėjo rusai ir "pragaro 
Vftrtai" atsidarė. Bet... iki tikros lais-
fls vartų buvo dar toli. "Išlaisvintieji" 
Hko anoj pusėj "geležinės uždangos". 

Šis pasakojimas parašytas prieš dve
jus metus. Bet ir šiandien jis yra įdo
mus. Ir, deja, ir šiandien dar negalima 
papasakoti tų dalykų, kurie rašant turė
jo būti nutylėti... 

Ar autorius jau pasie&S laisvę? 
Taip, ir ne visai'taip... štai jau baigia
si ketvirti metai, kaip jis, hitlerininkų 
persekiojimo auka, tebėra... tik DP: 
veiklus visuomeniškame tremtinių darbe, 
laisvą ir bent kiek sotesnj gyvenimą 
spaudoje, bet be aiškios ateities į visai 
Tarp ko kita, daug pastangų yra padė
jęs, kad kiti lietuviai tremtiniai gautų 
dokumentus, reikalingus išvažiuoti iš Vo
kietijos j USA ar kitur, bet pats... ne
turėjo laiko ir laimės sau tokius doku
mentus gauti... 

Greit bus ketveri metai, kaip tapo 
sutraukytos Stutthofo stovyklos spyg
liuotos vielos... Bet autoriaus, kaip ir 
visos eilės kitų to paties likimo bendri
ninkų, kelias į laisvę nebaigtas. 

laisv™^1' painus ir ilgas F™ kelias į 

1* Pro koncentracijos vartus į 
sovietišką laisvę 

1945 metų kovo mėn. pradžioje, Dancigo ap
supimo metu, mes, būrys lietuvių politinių ka
linių, kartu su mase kitų tautybių kaliniais, po 
tą "katilą" iš vieno krašto į kitą SS-manų vaiko
mi, buvome raudonosios armijos "išlaisvinti". 
Dalis, kurie buvo linkę rizikuoti iki galo, nu
ėjo toliau Dancigo link, ir, po siaubingos kelio
nės jūra, šiandien dalinasi bendrais tremties 
vargais Švedijoje. O tie, kurie ryžosi likti, pasi
davė viltims, kad svetimame krašte, tarp sve
timų žmonių, rasime užuovėjos laikinam fizi
niam sustiprėjimui, kad paskiau savo jėgomis 
skintis kelią į miglotą, tačiau su tam tikromis 
iliuzijomis, ateitį. Mat, dalis buvo pasiryžę vyk
ti Lietuvon pas ten pasilikusias šeimas, ir ilge
sys artimųjų nustelbė visas kliūtis ir baimę pa
tekti vėl į NKVD rankas. Tas ilgesys nebeleido 
jiems būti toliau likimo blaškomiems ir neži
nioje apie artimųjų likimą. Kiti gi, moką bent 
kiek lenkų kalbą ir pažįstą vietos sąlygas, gal
vojo, kad laikinai bus galima gal šiaip taip vie
toje įsikurti ir tuo būdu palaukti, iki įvykiai 
išsikristalizuos, nes buvo vilčių, kad Lenkija vis-
tiek turės bent šiokią tokią nepriklausomybę, o 
kur jau lenkų vietinė administracija, ten, ilgai
niui, ir NKVD uoslei sunkiau bus užuosti. Tuo 
metu bent taip galima buvo dar galvoti... 

Mažame žvejų uosto miestelyje P. dides
nioji dalis politinių kalinių, rusų, lenkų ir kitų 
tautybių, pajutę, kad sovietų kariuomenė jau 
valdo miestelio "pulsą", laisves svaigulio pa
gauti, metėsi bendron pirmųjų laisvės valandų 
ekstazėn, kas ieškodamas bičiulystės su sovietų 
kariais, kas su vietiniais gyventojais, o "apsu
kresni" — su vokiečių paskubomis apleistų 
krautuvių prekėmis. Mums gi niūrūs sovietų 
karių veidai ir jų rankose paruošoje laikomi au
tomatiniai ginklai, neteikė galimybių pajusti ir 
išgyventi tokį laisvės kvaitulį ir, susikaupę ir 
įtempę paskutines pajėgas, -viens kito klausėme, 
•— kas gi bus toliau? 

Daržinėje, kurioje dar iš vakaro SS-manų 
buvome suvaryti, jautėsi niūri tuštuma. Tik 
būrelis žydelkaičių raišiojosi nušalusias kojas 
ir vaitojo šiltinės karštyje. Aš priėjau pasvei
kinti vienos žydų šeimos, pripuolamai čia susi
tikusios ir verkiančios džiaugsmo ašaromis. Tai 
tikrai būta nepaprastos laimės, kad tiek metų 
persekiojama ir išsklaidyta žydų šeima vėl su
rastų savo vaikus, žmona vyrą, vyras žmoną... 

Tuo tarpu viens po kito grįžo iš miestelio 
"vandrauninkai", prisikimšę kišenes visokių gė
rybių. Aš padariau pirmą po kelių metų "biz
nį" — išsikeičiau kuprinę į dėžutę cigarečių! 
Prasidėjo nuoširdūs atsisveikinimai su lenkais, 
kurių tėviškes buvo netoliese ir kurie ruošėsi 

keliauti namo ir maloniai nustebinti namiškius. 
Mūsų niekas neklausė, ką manome daryti. Aiš
ku, jiems ir į galvą neatėjo mintis, kad mes čia 
stovime, kaip laivelyje be irklų ir žvalgomės į 
kylančius juodus ir niūrius audros debesis ... 

Atėjo ir mūsų "žvalgai", pranešdami, kad 
rusai baigia miestelyje paskutiniuosius "valy
mo" darbus, ir kad mes tuo tarpu galime prisi
glausti artumoje esančioje klebonijoje. Be to, 
esą vilčių patekti ligoninėn, kuri esanti atiduo
ta kalinių reikalams. 

Atsidūrėme ne klebonijoje, bet stačiai baž
nyčioje, kur a.a. kun. Alf. Lipniūnas jau laikė 
pamaldas. 

Išgyvenimai ir patirti žiaurumai, rodos, tu
rėjo ir mūsų širdis paversti akmenimis. Tūk
stančiai deginamų lavonų laužuose ir viešos 
egzekucijos juk buvo kasdieninis reiškinys per 
per ištisus dvejis metus. Gi tokiais atvejais ir 
norint, ašarų nebeužtektų, bet bažnyčioje paju
tom vėl atgimstant žmogų ir... apsiverkėme, 
kaip nekalti kūdikiai... 

Po pamaldų vietos klebonas mūsų kunigam 
(jų buvo du) pareiškė, kad toks kelių asmenų 
susibūrimas jam keliąs susirūpinimo ir kad esą 
nesaugu čia toliau užsibuvoti. Neužilgo buvo su
rastos kelios šeimos, kurios maloniai sutiko mus 
priglausti ir taip mūsų kuklus būrelis greitai 
išsiskirstė, iš anksto tik susižinoję viens kito 
adresus, kad nepasimestume ir, reikalui esant, 
galėtume susitikti ir pasiinformuoti. 

Pliki, kaip bažnyčios pelės, pradėjome nau
ją gyvenimo etapą. 

2. Pirmas prieglobstis 
Dar Stutthofo koncentracijos stovykloje, 

savo tarpe įvairiais klausimais bediskutuojant, 
ne kartą kildavo ginčai dėl karo eigos ir kur ir 
kaip jis galėtų baigtis. Niekam, žinoma, jau ne 
bereikėjo aiškinti, kad tik su karo pabaiga susi 
lauksime ir mūsų likimo sprendimo. Draugų ir 
namiškių laiškuose kas kart pabrėžiami ramini
mai, kad daromi visi galimi žygiai mūsų išvada
vimui, buvo laikomi savaime suprantamu rami
nimo ir ūpo palaikymo žestu. Paklaustas, ką 
naujo ir gero tau namiškiai rašo, visad ironišku 
šypsniu atsakydavo: "Važiuojam namo!" 

Kartą, dar vokiečiams tebesant toli sovietų 
žemėje, per tokias diskusijas vienas draugų, 
nuolat pasižymįs savo "atskira nuomone", 
trumpai ir aiškiai pareiškė: "Karas baigsis, kai 
randonoji armija šturmu paims Berlyną!" Nie
kas, žinoma, nedvejojo dėl karo eigos ir dėl jo 
laimėtojų, tačiau, kad rusai paimtų Berlyną, 
tokia mintis daugelyje sukėlė skanaus juoko. 

Bet, kai atsidūrėme rusų apsupimo žiede ir 
kai jų kariuomenė sparčiai artėjo Berlyno link, 
nieko kito neliko, kaip paploti prieteliui Rapo
lui per petį, jam pranašiška mina tariant: 

— O ar aš nesakiau!? 
Pranašavimo laikai praėjo. Dabar jau rei

kėjo patiems spręsti ir... veikti, kad netikė
tai vėl nepatektume į kitas rankas — į rankas 
tų, kurie, kaip replėse laiko friilijonų likimą. 

Malonių kašubų (pamario lenkų) priglausti 
ir žmoniškai, po ilgų evakuacijos kankynių, pir
mą kartą pasistiprinę ir apsitvarkę, pradėjome 
viens po kito rinktis ligoninėje. 

Ten radome kelis iš koncentracijos stovyk
los gydytojus — kalinius, kurie jau buvo pradė
ję vokiečių paskubomis apleistos ir sudarkytos 
ligoninės organizavimo ir tvarkymo darbą. Mū
sų viltys prisiglausti bet kokiam darbui ligoni
nėje, išsipildė. Reikėjo gi galvoti apie maitini
mosi reikalus. Be to, buvome įsitikinę, kad so
vietų vietos karinė valdžia, sutikusi buv. kali
niams užleisti visą ligoninę su pašaliniais tro
besiais ir teikti reikiamą paramą, tam tikrą lai
ką respektuos ir visą personalą, susidedantį iš 
"pajėgių", dar ant kojų galinčių laikytis buv. 
kalinių. 

Iš buvusio ligoninės personalo buvo likusios 
tik 2 virėjos, 1 sanitaras, 1 sesutė — visi vietos 
lenkai, ir 1 gydytojas — ukrainietis. Ligonių 
skaičius augo kas minutę, o visi besikuriančios 
administracijos ir sanitarijos reikalai reikėjo 
atkurti iš nieko. 

Prasidėjo įtemptas darbas, o kartu iSryškė-
jo visoje nuogybėje ir pasėkos, išplaukiančios 
iš koncentracijos stovykloje ir evakuacijos metu 
patirtų pergyvenimų. 

Daugeliui lauktoji laisvės valanda virto tra-
ginga kova su mirties šmėkla. Tik dabar išryš
kėjo, kokių fizinių ir dvasinių jėgų sukaupimu 
teko pernešti paskutinysis vokiečių beprotiškas 
ir beprasmis žmonių gainiojimas, pavadintas 
koncentracijos stovyklos evakuacija. Sunku pa
sakyti, koks likimas mus būtų ištikęs, pasilikus 
koncentracijos stovykloje ir ten sulaukus vokie
čių žlugimo. Bet vokiečiai siekė ir atsiekė savo: 
evakuacijos metu "papildomai" buvo išžudyta 
bent pusė evakuotų kalinių, o likusiųjų dalis, 
kas turėjo laimės — išliko, o kas ne — krito 
nuo evakuacijos kančių ir įtempimo pasekmių. 

( Bus daugiau ) 

Tautiečiai! Tautietes! 
Ruoškimės dalyvauti 

svarbiame 
9 

Lietuvos Vytis — gražiai paga
mintas Lietuvos herbjis. Kaina 50c 
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Šio seimo tikslas — 
• sukurti Amerikos lietuvių tautinės srovės vieningą organizacinę sistemą; 
• sudaryti stiprią pajėgą lietuviško susipratimo ir juo paremto veiklumo išlaikymui 

Amerikos lietuvių visuomenėje; 
• apsvarstyti būdus ir priemones, kaip Amerikos lietuvių tautinė srovė veikliau ir 

naudingiau gali pasireikšti dabartinių bendrų lietuvių uždavinių atlikime — visų pirma ko
voje už tėvynės laisvę ir pagalboje nukentėjusiems tautiečiams. 

Seime dalyvauti kviečiami — 
• Visi Amerikos Lietuvių Misijos, Lietuvai Vaduoti Sąjungos ir Amerikos Lietuvių 

Tautininkų Centro veikėjai, nariai bei rėmėjai; 
• Kitos organizacijos, su šiomis organizacijomis lietuviškame veikime bendradarbi

aujančios — per savo atstovus; 

• Visi į šį kraštą atvykę tautiečiai Lietuvių Tautinio Sąjūdžio nariai bei prijaučian
tieji. 

SEIMAS ĮVYKS 

Hotel New Yorker - 8th Ave. ir 34th St. kampas 
Iš kitur atvykusieji dėl kambarių užsisakymo kreipiasi Į Seimo Rengimo Komisijos pirmininką laiškais 
iš anksto šiuo adresu: 

Mr. J. Ginkus, 495 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. 

Ito seimo įvyks bendra seimo dalyvių ir svečių vakarienė tame pačiame viešbutyje, su specialia tam reil* 
giama programa. Į vakarienę bilietai užsakomi taip pat pas Seimo Rengimo Komisijos Pirmininką. 
Negalintieji atvykti Jkviečiami seimo darbus paremti 

• sumanymais bei mintimis apie tautinės veiklos patobulinimą, 

• piniginėmis aukomis tai veiklai finansuoti. 

TAUTIEČIAI! TAUTIETĖS! ŠIS SEIMAS YRA NAUJOS LIETUVIŠKO TAUTINIO 
DARBO VAGOS PRADŽIA! DALYVAUKITE TAME SVARBIAME ĮVYKYJE! PR!-
SIDERITE, KAD TOJI VAGA BUTŲ GILIAI PRADĖTA IR GILIAI IŠVARYTA! 
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Dienos 
6820 Superior Ave., Cleveland, 0. Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor 

S K I R T U M A I  

IEŠKOKIME pirma to, kas mus jungia, o ne to, kas skiria — 
šiuos žodžius nesenai minėjom, šiiios žodžius labai dažnai 

galima išgirsti iš daugelio mūsų veikėjų lūpų. 
Tad savaime suprantama, kad taip vadinamam "eiliniam 

H$liečiui" dažnai pasidaro nebeaišku: kodėl tie veikėjai taip daž
nai kalba apie vienybę, apie ieškojimą to, kas jungia, bet taip 
griežtai yra pasiskirstę srovėmis ir taip tvirtai laikosi tų savo 
srovinių skirtumų ? 

« . « 

Ar butų teisinga taip suprasti tuos pirma paminėtus žodžius, 
kad vienybė tada bus, jeigu visi išsižadės savo skirtingų 

įsitikinimų visuose klausimuose? 
Jeigu taip suprastumėm, tai tada bet kokia vienybė būtų 

visai nepasiekiama, nes gi negalimas dalykas, kad žmonių įsi
tikinimai būtų lyg į kokią vienodą formą įlieti ir visiškai suvie
nodinti. 

Juk, žiūrėkime, žmonės net rėdosi ne vienodai. Bet... drau
ge ir vienodumas yra: pagrindinės drabužių dalys vienodos, 
skirtumas tik spalvose, pasiuvime... Uaip ir žmonių pažiūrose 

yra bendri pagrindai ir skirtingos "spalvos". 
Kada kalbame apie lietuvių vieningumą, tai tfts nereiškia, 

kad visais klausimais, visais reikalais būtinai turi visi veikti iš 
vieno. Bet tai reiška, kad yra dalykų, kure visiems lietuviams 
yra vienodi ir tuose dalykuose jiems reikalinga vienybė. 

Kai veikiame tais bendrais lietuviškais tikslais, tada vie
nybė svarbi ir reikalinga, o kitais klausimais skirtumai gali 
pasilikti. Tik reikia mokėti taip save tvarkyti, kad tie skirtu
mai nekliudytų vieningumui bendruose reikaluose. 
^ Noroms nenoroms čia prisimena V. Kudirkos pastabos apie ]auja didesnės laisvės minčių 
išilcradrvžius" ir "skersadrvžius". Jis skundėsi, kad kartais jr idėjų apsimainymui tarp 

atskirų kraštų... 
Rezoliucija gera, tik keista, 

kad ją priėmė geležines uždan
gos politikos garbintojai, ku
rie palaiko didelės pasaulio da
lies izoliaciją nuo kitų kraštų. 
Tai yra liudijimas šios konfe
rencijos veidmainiavimo. Ame
rikos visuomenė tą supranta, 
tik kai kurie nayvūs Amerikos 
mokslininkai nesuprato ir pri
sidėjo prie tos propagandinės 
komedijos. 

Taikos "rėmėjai". • . 
New Yorke triukšmi n g a i 

praėjo "Mokslininkų ir Kultū
rininkų" konferencija pasaulio 
taikai remti. Ištikrųjų ta kon
ferencija neturėjo nieko ben
dra nei su mokslu, nei su kul
tūra, o buvo grynai sovietiškos 
propagandos parengimas. 

Didžiausias susidomėjimas 
buvo nukreiptas į sovietų kom
pozitorių šostakovičių, kuris 
čia pasirodė ne kaip kompozi
torius, o... kaip "solistas", 
dainavęs Kremliuje parašytą 
dainelę, kur^ dainuoti jam 
buvo paskirta "už #pakūtą" po 
nesenai atliktos "išpažinties". 

Aplink konferenciją buvo su
sirinkę minios pikietuotojų, 
kurie turėjo plakatus su užra
šais: "šostakovičiau, šok pro 
langą!", "Stalino vergai, grįž
kite pas sayo poną!" ir tt. Bet 
New Yorko komunistai suor
ganizavo ir savo šalininkų mi
nią, kurt sveikino konferenci
ją. 

Tarp kitų aiškiai Maskvoje 
suredaguotų rezoliucijų, viena 
yra vis dėlto nuostabi: reika-

Nu&M04tel 

"išilgadryžius" ir "skersadryžius". Jis skundėsi, kad kartais 
lietuviai negali ir nenori susikalbėti tautiniais reikalais tik dėl 
to, kad daugiau žiūri ne į tuos svarbiuosius tautinius reikalus, 
o į tai, kaip kurio... kelnės — išilgai ar skersai dryžos. 

Bėda yra ne ta, kad vieni nešioja išilgai, kiti skersai dry
žuotas kelnes, o ta, kad tas dryžes kai kas vertina labiau, negu 
svarbiuosius tautinius reikalus ... 

Čia ir yra prasmė tų žodžių: pirma ieškokime to, kas jun
gia, o ne kas skiria. Prastai kalbant, yra dalykų, kuriuos gali
ma bendrai ir vieningai dirbti bile kaip apsirengusiems. "Rūbų" 
pasiuvimas, spalva, dryžės tuose reikaluose nesvarbu, bet tik 
ne "nuogi". 

' "Nuogaliai" lietuviškuose reikaluose yra tik tie, kurie nors 
ir gimę lietuviais, bet apsivįĮko visiškai svetimą rūbą, savojo 
lietuviško vienaip ar kitaip išsižadėję. Su tokiais "nuogaliais' 
arba "raudonkelniais" nebėra nieko, kas mus gali jungti. 

« « 
Tarp mūsų tų, kurie visi turime bendrų tautinių lietuviškų sie

kimų, buvo, yra ir bus "skersadryžių", "išilgadryžių" ir 
Mfeokių ... 

Vieni mano, kad religija yra neatskiriamas dalykas nuo vi
suomeniško lietuviško veikimo, kitiems atrodo, kad socializmas 
yra mūsų tautos ateitis ir išganymas ir tt. 

Iš to susidaro atskiros lietuvių srovės visuomeniniame vei-
kime. Bet visos jos gali buti lietuviškos ir tautiškos, jeigu nori 
ir moka tautiniuose reikaluose nereikalauti iš kitų, kad jie bū
tinai priimtų visas jų pažiūras, kaip neginčijamą teisybę. Tik ta
da, kai tie skirtumai iškeliami aukščiau už viską, — tik tada 
negali būti vieningumo tautiniuose reikaluose. Jei taip būtų, 
tai ir toki lietuviai, ar tokios lietuvių sroves negalėtų naudingai 
bendrame lietuviškame darbe dalyvauti. 

* # 

Qeja, netolimoje dar praeityje mūsų gyvenime gana dažnai 
taip būdavo, kad tais kai kuriais klausimais skirtingų pa-

žiflrų lietuviai pasirodydavo taip į tas savo pažiūras įsimylėję, 
taip kietai "įsikandę", kad pirmoj eilėj tik jas gynė. Vienas 
šaukia, kad nereikia Lietuvos, jeigu ji negana katalikiška, ki
tas šaukia, kad visų pirma reikia kovoti su klerikalizmu, trečiam 
svarbu tik socializmas, ketvirtas — pirmoj eilėj rūpinasi, kad 
Lietuvoj būtų tokia ir tokia valdžia ... 

O visų svarbiausias dalykas lietuviams šitame krašte — 
paties lietuviško susipratimo palaikymas, lietuviškos kultūros 
plėtojimas liko gerokai apleistas. 

# * 

Tačiau žymi dalis Amerikos lietuvių, kuriems nepatiko toks 
skirtumų iškėlimas aukščiau už bendrumus, nepabėgo nuo 

letuviško veikimo. Įvairiose vietose, kartais įvairiais ir- būdais, 
jie ryžosi veikti ir organizuotis grynai lietuviško tautinio darbo 
pagrindais, palikdami nuošaliai anuos kitus klausimus. 

Iš jų susidarė vadinamoji tautinė srovė. Ir ji turi savo 
skirtumą* nuo kitų. Tą, kad ji vengia kitų srovių į pirmąsias 
vietas iškeliamų skirtumų... 

Jos didelis nuopelnas, kad šiandien jau visos sroves žymiai 
sumažino skirtumų iškėlimą tautiniame veikime. 

* * 

Amerikos lietuvių tautinė srovė visą laiką yra jungiama minė-
tos pažiūros į lietuvišką visuomeninį darbą, bet ji per ma

žai kreipė dėmesio į vieningą susiorganizavimą. Ji susidėjo iš 
įvairiose organizacijose susibūrusių žmonių, kurios tai vienu, 
tai kitu visuomenišku reikalu daugiau rūpinosi ir kuriose veik
lesnieji ko ne visose dalyvavo. 

Jei tautinės srovės pažiūra į visuomenišką veikimą buvo jos 
tvirtumas, tai šis organizacinis išsisklaidymas buvo jai gana 
nenaudinga silpnybė. Dabar šaukiamas šios srovės seimas skir
tas ši kartą ne tiek išoriniams tikslams, kiek savo vidaus su
sitvarkymui, manoma, pašalins šitą trūkumą. 

Tai bus naudinga ne vien tik žiūrint iš egoistinio srovė® 
taško. Tai turės būti į naudą ir bendram lietuviškam veikimui, 
nes geriau savyje, susitvarkiusi veikli visuomenes dalis galės 
due&4idegnį įnašą į visą lietuviškąjį' gyvenimu. 

Prancūzijos rinkimai 
Komunistų įtaka Prancūzi

joj eina mažyn. Pirma komu
nistai . surinkdavo apie trečda
lį visų balsų, o paskutiniuose 
savivaldybių rinkimuose jie su
rinko jau tik 23f/<. De Gaulle 
šalininkai surinko apie 32 S'. 
O trys partijos, kurios dabar 
sudaro valdžią — socialistai, 
radikalai (maž daug kaip lie
tuviški liaudininkai arba san-
dariečiai) ir "liaudiški repu-
blikonai" (katalikų partija) 

visos bendrai sudėjus su
rinko apie 36 '/< balsų. 

Taigi, atskirai paėmus, sti
priausia yra de Gaulle partija, 
antrą vietą dar laiko fcilpnėjan-
tieji komunistai, o paskui jau 
kitos partijos. Bet minėtos 
trys partijos, bendrai susidė
jusios, sudaro didžiausią gru
pę, nors daugumos irgi neturi. 

Akliems gal neapsimoka ir ro
dyti. ., 

Aš manau, kad mūsų valdžia 
daro klaidą neleisdama sovietų 
delegatams, atvažiavusiems j 
New Yorko "mokslininkų'' kon
ferenciją pavažinėti po Ameri
ką, o siūlo tuoj grįžti namo. 

Mačiau, kad buvo pasiūly
mas visų pirma parodyti jiems 
keletą Amerikos didžiųjų fa
brikų, parodyti, kaip juose dar
bininkai dirba ir kaip jie gy
vena. Argi nebūtų sveika, jei
gu jie tą pamatytų? 

Aš suprantu, kad jie vis vien 
tvirtins, jog čia yra tikra dar 
bininkų vergija, kad daugu 
mas darbininkų badauja ir ne 
turi kur gyventi, bet jie patys 
tais savo žodžiais tai jau tik 
rai netikės ... O dabar jie ga 
lės girtis, kad nuo jų slėpė. 

A.M., Brooklyn, N.Y. 

Neblogas patarimas 
Dirmeikio atsiminimai buvo 

įdomūs. Paraginkite pp. Pajau
jus ir kitus nesikolioti, o pa
rašyti dar įdomesnius atsimi 
nimus. Manau, kad skaityto 
jai maloniau skaitys atsimini 
mus, nekaip berniškus koiio-
jimus vienas ant kito. 

Ą.B., Sudbury, Ontario 

Tikrai turim 
Detroitiečiai apgailėstau j a, 

kad negali pasidžiaugti gyva 
lietuvaite operos dainininke ir 
ja prieš kitus pasididžiuoti. O 
juk mes turim lietuvaičių ope
ros dainininkių čia pat, Ameri
koj. Dvi net Metropolitan ope
roj daug kartų yra pasirodžiu
sios: Anna Kaskas ir Polina 
Stoska. 

•O dabar jau ir Lietuvos ope
ros solisčių net keletas yra at 
važiavusių ir viena iš jų — 
V. Jonuškaitė ir pas mus kon
certavo. 

J. D., Cleveland, Ohio 

Samdytas darbas 
Mūsų "Laisvė" baisiai susi

jaudino, kad vienai artistei 
viešbučio savininkai neleido 
viešbučio kambaryje virti va
karienę ir kepti mėsą. Verkia 
Bimba, kad ta artistė turi ba
dauti ... , 

O čia pat tuoj po tuo straip 
sniu deda receptus, ką valgy
ti, kad suplonėtum 

Tai ko gi čia verkti dėl tos 
artistės, jeigu Amerikoj dar 
rūpinatės suplonėjimu? Bloga 
propaganda Stalinui. Verčiau 
įdėkit receptus, ką reikia da
ryti Lietuvoj, kad žmonės ne-
liesėtų! 

J. G., Brooklyn, N.Y. 

Laisvoji valanda 

•yp 

//. 

Jonas Nevardauskas 

G A L  P A M I R Š A I ?  

Į svetimas šalis išėjęs, 
Gal pamiršai tą kraštą, 
Kur vyšnių sodais kvepia vėjas, 
Kur broliai neša sunkią naštą? 

.Gal pamiršai motulę žilaplaukę, 
Kančių ir vargo pančiais surakintą, 
Kuri tavęs sugrįžtant nesulaukia, 
Prie lango sėdi, kol aušra prašvinta. 

Gal pamiršai prie kryžkelio smūtkelį, 
Skaistaus pavasario pirmąjį rytą? 
Gal pamiršai pravirkusį berželį 
Ir kelią krauju nušlakstytą? 

Gal pamiršai, kaip savanoriai krito, 
Šimtai jų vieton veržėsi į mūšį. 
Daugiau nenoriu aš kartoti šito: 
Jei tą užmirši, — šioj audroj pražūsi! 

• v Montreal, 19J& 

KaipSimanas 
Daukantas rase 
apie senovės Lietuvą 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Senovės lietuvių darbai 
Darbuose visi buvo veiklūs ir skuJl'ts, vy

riškieji ir moteriškosios. Pirmieji lietos ir ūkio 
reikalais rūpinosi, o moteriškosios su namų dar
bais ryžos. Vyriškieji vieni dieną ir naktį medy
je brūzdė, jaukurus rąstus ar ronus kirsdami, ke
res svarstydami, kiti medžiojo žvėris, meškas, 
briedžius lūšis taurus ir kitas smulkmes, jau 
brūkliais mušdami, jau spąslais, jau tinklais ar 
sląstais gaudydami, kiti ežeruose ir upėse taki
šius dėjo, venterius spendė ar tinklais žvejojo, 
kiti pagaliau priešą kare graudino ar lietos žy
gius ir tolimas keliones prekiodami atlikdavo, o 
večieji bočiai ,namie pasilikę, apie namus krūpš
tinėjo ir bitėmis rūpinos. Tuo tarpu moteriško
sios po namus triūsėjo, žiemą linus šukavo, vii 
nas kedino ir verpė. Vienos audė audeklus, beje: 
audimus, samplėšinius, viennyčius, trinyčius, še-
šioliknyčius, milus, kečius. Kitos arė, sėjo, šieną 
piovė ir grėbė, javus nuo dirvų vali jo, daržus ra
vėjo, gyvulius liuobė bei kutino ir namus gerbė, 
beje: suolus, staktas, palanges, duris iš didaus 
ir lauko, kaip sakiau, šveitė, nuotakos sau krai 
čius klodamos, o senosios butui drabužį tiekda 
mos. Trumpai sakant, moteriškės varė plikį lau
kan iš kiemo, o mandagumą namuose .saugojo 
Nes turėjo mandagiai elgtis ir gyventi, jei iki 
šios dienos tebėra jų kalboje, drabužį gerbiant, 
minimi žodžiai: žluginti, skalbti, velėti, trinkti, 
prausti, plauti, mazgoti, balinti, skalauti, pliidur-
ti, šveisti, baltinti ir anoti. Nuo to kiekvienas 
gali numanyti, jog lietuvės senovėje gebėjo bal
tą drabužį dėvėti ir buvo viežlyvos šeimininkės, 
gašios žmonos ir skaisčios mergaitės. Kas dar 
yra stebuklingesnio, rūsčioje ir kruvinoje dienoje 
moteriškosios stojo į krą lygiai su vyriškaisiais 
kariauti. 

Kad taip vyriškieji vieni naktį ir dieną gi
riose su meškomis ir vilkais grūmės, kiti ąžuoli
nes trinkas vadalojo, kiti stenėdami ronus rito, 
keres raustė. 

Senovės lietuvių jaunuomene 
Jaunuomenė taip pat nesilepino ir neslin

kavo, bet nuo"" jaunų dienų jau į vargus prati
nos, nes paaugusiųjų tas tiktai tebuvo mylimas 
ir gerbiamas, kas vargo vaiku arba geru vėju 
kritusiu buvo vadinamas. Tie žodžiai žemaičių 
berneliui ar mergelei garbės žodžiai buvo. To
dėl visi, basi, pusplikiai, lyjant, sningant ar der
giant, į pastogę nelindo. Blauzdlaužotyje, gruo-
duotyje, krušą beriant, lietui čežant, per pusnis 
ir pūgas ėjo ar keliavo dainuodami ten, kur juos 
tėvai ar didieji siuntė. Reikiant, kad ir spei 
guotyje, basi per kelis šaukimus prie kaimynų 
subėgiojo, bandą ganė, į prigulę jojo, paukštinė
jo ar su paaugusiaisiais į sunkius ar pavojin
gus darbus pratinos ir mokės, kaip mietininkę 
eglelę ar pušelę viena ranka it kanapę išrauti, 
kaip vilką sugrobus nusmaugti, kaip mešką ar 
briedį paristi, taurą ar šerną vienu siūčiu nu 
daužti, to vien tegeisdami, kad tik vyrais būtų 
vadinami, ne vaikais, nes visų didžiausia garbė 
buvo jaunam save vyru vadinant girdėti. Kaipo 
senieji lietuviai, kalnėnai ir žemaičiai, didžiai 
išmintingai elgės tame daikte, jau lopšyje pra
tindami savo vaikus į vargus, šalčius ir alkį, 
idant paaugę būtų visa išturį ir visa pakenčią. 
Kūdikėlis, kaip bėdelis, tėvui aunantis, kad jau 
vyženą paduoda, tėvas džiaugdamos kitiems sa
ko: "Garbė Dievui, mano sūnus jau už ranką 
ilgesnis!" Tinginio, didžio ar mažo, visi neap
vežėjo. 

Ne vien didieji ir pusvaikiai buvo tokie 
skudrūs ir veiklūs, bet dar mažieji vaikai, apsuk 
namus po marškinių tviskinėjo, žiemos laiku su 
bočium ar bobute vilnas kedino, gijas vijo, 
plunksnas plėšė, ar vyženas vyžo didiesiems, 
nes visų didžiausią gėdą sau turėjo šešergis ar 
septynergis vaikelis nemokėti vyžti, apvarų vy
ti ir tinklų megzti, virvių sukti, pynų pinti, 
mezginių megzti, nerti, mazginių mazgoti. Vasa
rai išaušus, it mažtitelieji po kiemą tviskinėda
mi, nė vieno nemokomi, sauprasmiai, svilksnis 
ir lankus dirbo, strėles drožė ir pleštekes po kie
mą bėgiodami šaudė, jau nuo mažų dienų į karą 
pratindamos, kaip reikės kurią dieną su žvėri
mis giriose ar laukuos# gi* priešais grumtis sa
vo laisvę gyniojant. s 

Visa senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, 
gudrybė buvo ta, jog visa, ko vien reikiant, pa
tys sau steigė, idant svetimo nereikalautų, kaip 
moteriškosios, taip ir vyriškieji. Ir taip mote
riškosios verpė, audė ir dažė savo drobes ir mi
lus įvairiomis spalvomis niekieno nemokomos, 
pačių dažyvėmis, savo prasma. Vyriškieji taip 
pat statė sau- visus trobesius, svetimo meistro 
nereikalaudami, dailidavo ratus, važius, šlajas 
įr roges. Vokieči^pas užgulus įų.rinę& j,ų pilis, 

beje: Klaipėdos, Liepojos, Lielupio ir Dauguvos, 
kad nebegalėjo patys su svečia šalia per jūrą 
beprekioti, tad, nebegaudami nė nuo kur gele
žies žambių noragams, iš medžio juos dirbo. To
dėl nuo senų laikų tariama yra: lietuvis išjoja 
į girią raitas, o parvažiuoja važiuotas. Taip pat 
įrankius, kuriais namus statė ar dailidavo, pa
tys sau kalė niekieno nemokomi, nes šiandien 
dar į žmogų rūpinantis kokio daikto įsteigimu 
dejuojant nesugebėjimu, sako: "akis pasi

klausk", arba "buklus ir su žąsia moka arti", 
kaipogi, jų nuomone, žmogus, ką paregėjęs, tą 
turi padirbti. Ir taip jų grąžtai, kaltai, stygos, 
skaptai, kirviai, skliutai yra pačių dirbti. Lygia 
dalia dailidavo sau patys namų baldus, beje: ku
bilus, bosus, verpeles, pintines,rėčius, kretilus, 
sietus, sėtuves, minkytuvus, lovius, raktines, ki-
pius, geldas. Taip pat ir kitą buto padargą sau 
tiekė: plėskes, apnasrius, brizgilus, strangus, 
tinklus, krytis, kampus, venteriūs, riužius, kin
kymus, pavalkus, kamantus, ienas, — trumpai 
sakant, visa, ko vien butui reikiant, visa sau pa
tys savo prasma dirbo. Perkaršęs bočius lazdos 
sau nepirko, su ievine, savo liekne išpiauta, 
krūpštinėjo. Lygia dalia moteriškosios pirki
nių negeidė ir per visų didžiausią gėdą būtų sau 
turėjusios svečios drobės nuometą sau ant gal
vos vyturti ar sermėga apsivilkti, nes jų stak
lės, skietai, mestuvai, lankčiai, vytuvai buvo jų 
vyrų dirbti. Tą jų gebėjimą visokiam amatui 
gal šiandien dar regėti. 

Kas nežino šiandien tokių vyrų, kurie, nie
kam nesimokę ir nė raidės rašto nežinodami, 
skambinančius laikrodžius dirba, kurie savo lai
bumu ir tikrumu gal lygintis su visų didžiųjų 
meistrų laikrodžiais? Taip pat Luoba, rašto ne
mokėdamas, iš akmenėlių, paupiais surankiotų, 
dažus trindamas, paveikslus į bažnyčias ir ko
plyčias tepliojo. 1790 metais dailidė Mančys, 
visų dar minimas, ketino ratus padirbti, kurie 
be arklių rietės, bet negavęs nė nuo vieno šimto 
muštų paskolinti medžiagai, turėjo liautis nuo 
savo ketėjimo, nieko nenuveikęs. Kurią dieną 
niekas to netikėtų, jei šiandien anglai, 40 metl| 
buvus, nebūtų to nuveikę. Pasaulis stebėtųsi 
lietuvių, kalnėnų ir žemaičių, protu ir buklumu, 
kad būtų buvę toje žemėje akylų didžturčių ar 
kunigų, kurie būtų suteikę pragumo jiems pa
saulį regėti ir savo amatą permainyti, bet, ne
rasdami nė,nuo ko globos, miršta pasauliui ne
žinomi. Tuo tarpu prašaliečiai vis taria, jog 
mūsų krašto žmogus gyvulio protą, ne žmogaus, 
teturi, nes nieko garsaus nepadaro, vienok tei
singa ateitis nuspręs teisybę, ir tad ne tam bus 
gėda, kurs norėjo, o negalėjo, bet tam, kurs dėl 
lobio ar kitų pavydo galinčių ką gar&aus nu
veikti nešelpė ir neglobė. 

(Sus daugiau) 

Juokai keliauja aplink pasaulį 
y 

Kas plėšikas... 

Mėsinėje moteriškė priėjo mokyti plnfgfls 
ir staiga sušuko nusigandusi. Tuo pačiu metu 
vienas vyras šoko bėgti iš krautuvės, bet prie 
durų pateko tiesiai į policijos rankas. Pasirodė, 
kad tai plėšikas. 

Tada mėsininkas sako tai moteriškei: 
— Jeigu tamsta nebūtum sušukusi ir ne

būtum jo išgąsdinusi, tai jis tikriausiai mane 
būtų apiplėšęs. Labai ačiū tamstai. Bet pasakyk 
man tamsta, iš ko pažinai, kad tas žmogus plė
šikas ? 

— Bet gi aš jo visiškai nepažinau ir nema
čiau! Aš sušukau, kai man pasakė mėsos kainą! 

Gerai suplanuota 

Filmų gamintoj*! tariasi, kap jie darys 
naują filmą. 

— žinai, mūšio sceną manau padaryti tik
rai nepaprastą. Padarysim, kad vienoj pusėj bus 
šeši tūkstančiai, o kitoj septyni tūkstančiai, ir 
šaudys vieni į kitus visai iš arti. 

— Bet gi tai milžiniškos išlaidos! Kas gi 
apmokės trylikai tūkstančių žmonių už tą vai
dinimą? 

— Nebijok. Mes įdėsim į šautuvus tikrus 
šovinius. 

Dirvoje gaunamos 

KNYGOS 
Pakeliui | mirtj — B. Gaidžiuno 

aprašymai apie pergyvenimus 
vokiečių kalėjimuos®. — 231 
pusi. Kaina $1.00 

% * F 

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

$2.00 



^ • «**' *6*O"*^ '**»*• ^.-<-#54 I^'r •|_iiii^uaii-i'iiiįiil'|ii iii l#Sv5a * ^ f*"--*, *•$.-+m**-+ri. t*-

« -- >' 

Į**-*Urf**ž»ir «**<Ct f**"***' 
T "•* '7Wci?W  ̂"• 

D I R V A  

^ ^gnęt* 

- «v»~v >* ^iW^-^f -% 
•" ' > -*$ . 

į I'l 

• ' * i; 

NAUJAKURIAI -
ŽODIS PAKARIA IR PALEIDŽIA 

Tas senas priežodis gyveni
me turi vis naujų ir naujų pa
teisinimų. Del netiksliai pasa
kyto žodžio žmonės vieni kitus 
supranta klaidingai ir iš to 
kartais susidaro net labai dide
li nesusipratimai del nieko... 

DRAUGE pasirodė trumpa 
žinutė iš Clevelando, kad Cle-
velando šv. Jurgio parapijos 
Aušros Vartų moterų draugija 
buvo pakvietusi tremti n i ų 
kvartetą, jau pagarsėjusį savo 
dainavimu, padainuoti per jų 
rengiamą Motinos Dienos mi
nėjimą, bet negalint sutikti su 
Tremtinių Draugijos pastaty
tomis sąlygomis, kvartetas ne
bedainuos ... 

Po y o, kai DIRVOJE nese
nai buvo parašyta, kad nauja
kuriai "lengviau perlipa per 
srovines tvoras" ir dalyvauja 
visi įvairių srovių organizaci
jų parengimuose, toks praneši
mas pasirodė gana keistas. Ko
kias gi tai sąlygas turėjo Cle
velando Tremtinių Draugija 
pastatyti, kad kvietėjai turėjo 
atsisakyti nuo "pagarsėjusio 
kvarteto" dalyvavimo progra
moje? 

Iš lūpų J lūpas jau eina kal
bos. kad buvo pareikalauta 50 
doieįių atlyginimo, kiti sako, 

• kad pareikalauta po 2 doleriu 
kiekvienam... Iš to ir išvados: 
žiūrėkite, kaip jie elgiasi, tie 
tremtiniai, tie naujakuri a i ! 
Mes čia dirdame, aukojame 
jiems sušelpti, į šią šalį par
traukti, o jie dabar, dar kojų 
čia gerai nesušilę, be atlygini
mo jau nei piršto nebenori pa
judinti, o dar giriasi, kad jie 
visur dalyvauja, visur priside
d a . . ,  

Kas gi Čia atsitiko? Pasiro
do, kad nieko neatsitiko, tik 
vienas kitas netiksliai pasaky
tas žodis padarė taip, kad kvie
tėjai ir kviečiamieji vieni kitų 
nesuprato ir nesupratę ėmė da
ryti išvadas... 

Tokiais atvejais yra tik vie
nas būdas nesusipratim a m s 
prašalinti: išsiaiškinti, netik
slius žodžius atitaisyti, kol ga
lima. 

Vieną vakarą buvo sušauk
tas Clevelando Trem t i n i ų 
Draugijos Meno Sekcijos susi
rinkimas. Susirinko daugumas 
jau dalyvavusių ar galinčių 
dalyvauti parengimų progra
mose draugijos narių. 

Buvo pranešta, kad Cleve-
lande numatoma keletas vaka
rų, kurių rengėjai nori šią gru
pę kviesti dalyvauti programo
se. Visų pirma buvo iškeltas 
klausimas, ar visi sutinka da
lyvauti tokiuose parengimuose, 
nežiūrint kurios lietuviš k o s 
srovės organizacija rengia. At
sakymas buvo teigiamas: visi 
sutinka, čia pat buvo paminė
ta, kad jau kreipėsi -į sekcijai 
vadovaujančius asme n i s iš 

, dviejų vietų: Anšros Vartų 
Draugija. —1 Motinos Dienos 
paminėjimui, gegužės 8 dieną, 
ir DIRVA — jos vakarui, ge
gužės 15 dieną. 

Tr. D-jai būtų labai pritikę 
rengti Motinos Dienos paminė
jimą, turint galvoje, kad dau
gelio narių motinos yra pasi
likusios Lietuvoje, ir jų pami
nėjimas turi kiek kitokios 
prasmės, negu šiaip jau čia pat 
esančių motinų pasveikinimas 
Na, bet jeigu jau Aušros* Var
tų Draugija tolcį paminėjimą 
rengia, o mus kviečia dalyvau
ti, tai gal ji sutiktų priimti ir 
mus taip, kad rengėjai būtų 
Aušros Vartų Draugija ir 
Tremtinių Draugija. Pavesta 
tai išaiškinti. 

Toliau kilo ir toks klausi
mas. Mes, kurie savo laiku ga
vome nemažą paramą per BAL 
Fą, jaučiame pareigą dabar, 
čia būdami, prisidėti prie BAL 
Fo parėmimo. Kai surengėme 

savo draugi j o* vardu vakarą, 
tai iš to pelno nusiuntėm BAL 
Fui 300 dolerių (ir ALT 125 
dolerius). O dabar, jei būsim 
visą laiką užimti kitų rengėjų 
vakaruose, tai daugiau padary
ti nebegalėsime. Todėl — ar 
vakarų rengėjai, kurie kviečia 
mus dalyvauti jų programose, 
nesutiktų pelno dalį Tremtinių 
Draugijos vardu skirti BAL-
Fui? Kokią dalį — tegul jau 
patys rengėjai nusprend ž i a 
(buvo paminėta, kad, jeigu kas 
turės gerą pelną, tai galėtų ir 
iki 50 dolerių skirtį, bet tai 
tik pageidavimas, o ne reika
lavimas, ne sąlyga). 

DIRVOS vardu čia pat buvo 
pareikštas principinis sutiki
mas tokį pageidavimą vykdyti, 
jeigu ir kiti rengėjai taip da
rys. Pavesta išsiaiškinti su 
Aušros Vartų Draugija, kaip 
ji pažiūrės į tokį pageidavimą. 

Dabar, spr e n d ž i a n t iš 
DRAUGE pasirodžiusio prane
šimo, čia būta dvigubo nesusi
kalbėjimo. 

Visų pirma jei DRAUGO 
korespondentas neklysta, pa
sirodo, buvo norėta tiktai, kad 
kvartetas , dalyvautų Aušros 
Vartų Draugijos programoj. O 
m i n ė t a m  s u s i r i n k i m u i  b u v o  
perduota, kad kviečiama visa 
grupė (daugiau, kaip 20 asme
nų) ir kad kviečianis visai 
programai atlikti... 

Jeigu būtų buvusi kalba apie 
kvartetą (kurį? — jų yra net 
du!), tai būtų kviečiamų as
menų reikalas, sutikti ar nesu
tikti, ir ar su sąlygomis ar be 
sąlygų. O kai buvo manyta, 
kad kviečiama visa grupė ir vi
sai specialiai programai pri
rengti, tai iškelti Tr. D-jos me
nininkų grupės pageidavimai 
darosi visiškai suprantami. 

Antra — kaip tie pageidavi
mai buvo perduoti Aušros Var
tų D-jos vadovybei, nežinoma, 
bet, matomai, Aušros Vartų 
D-jos vadovybė juos suprato 
ne taip, kaip jie buvo kviečia
mųjų suprasti. 

Vietoj pabandžius išsiaiškin
ti, ji tuojau "užsidarė varte
lius" ir pasiskundė per spaudą 
prieš pačią Tremtinių Draugi
ją, kurios valdyba nieko net 
nei nežinojo apie tokias "dery
bas" ar sąlygas. 

Taigi ir čia būta arba net-
tiksliąi pasakytų, arba netik
sliai suprastų žodžių. 

Toki netikslūs žodžiai kelia 

KAIP MES 
K U R I A M Ė S  
Rašo agr. A. Gilvydis 

Siunčiu "Money Order" DIR
VAI prenumeruoti, šia proga 
pranešu, kad šio mėn. 14 d. 
esmi su visa šeima atsikraus
tęs į USA žemę. Važiavau pro 
N. Orlean'ą, nes turėjau ne
vardinę sutartį į N. Carolin'ą 
žemės ūky. Turėjau žinių, kad 
per lietuvių tremtinių ž. ūkio 
darbuotojų organizaciją ir agr. 
T. Dambrausko pastangas man 
esanti sudaryta ir vardinė, su
tartis dirbti žemės ūky Michi-
gano valstijoj. Bet pastaroji 
sutartis man dar nebuvo atėju
si į Vokietiją iki man iš jos iš
vykstant. 

N. Carolinos perdaug nesi-
bauginau, nes į ją važiuoda
mas turėjau progos iš viso sa
vo šeimą į USA nugabenti. 
Vardinių sutarčių susilaukti iš 
kitų šaltinių ir į miestą visiš
kai nesitikėjau, nes giminių 
USA visiškai neturime, o iš 
pažįstamųjų tokios sutarties 
išprašymas būtų lyg ir perdi-
delis jų apsunkinimas. Todėl 
nė į vieną privatų asmenį ne
sikreipiau prašydamas jo buto 
ir darbo sutartį sudaryti. 

Antra vertus, mano šeimai 
mieste nelengva būtų ir įsi
taisyti gyventi: tėvai esame 
jau senstelėję tinkamesniam 
darbui mieste gauti, o vaikai 
— dar jaunoki (vyr. duktė 19 
metų, 1 sūnus 17 mt., du sūnus 
dvinukai po 16 mt., 1 duktė 14 
mt. ir 1 sūnus 10 metų), že
mės ūkis ir pastogės ir darbo 
reikalu gali mano šeimai suda
ryti palankesnių sąlygų. 

Atvažiavę į N. Orlean'ą suži
nojom malonią naujieną, kad 
mano bičiulių pastangomis esąs 
padarytas projektas mano dar
bovietę iš N. Carolin'os per
kelti į Michiganą. Aš tokiam 
projektui visom keturiom paro
džiau pritarimą ir, atvažiavęs 
iš New Yorko p. Laučka padė
jo visus formalumus NCWC 
organizacijoje padaryti. Dėl 
darbovietės pakeitimo man te
ko ilgesnę kelionę padaryti jū
romis 3,000 klm. ir geležinke
liu 900 klm. Nors kelionės iš
laidos ir bus padidėjusios, ta
čiau dėl to netenka apgaile
stauti. Jau iš vieno vaizdo per 
traukinio langą, važiuojant pie-

nepasitenkinimus, nesutikimus, j tinėmis valstijomis, drąsiai ga-
kuriems ištikrųjų visiškai nėra 
pamato. Tai žodžiai* kurte "pa
karia". 

Gal nuo tokių žodžių iš-
sprūdimo sunku apsisaugoti 

Įima būtų teigti, kad Michiga 
nas dirbančiam, ypač žemės 
ūky, turi žymiai pranešesnes 
sąlygas už pietines valstijas. 

Mano šeimininko, Mr. Veril 
Bet tada nebijokim pasakyti, g^dwin, ūkis Stockbridge yra 
kur reikia, ir tokius žodžius,, apskr. miesto Jackson apie 
kurie "paleidžia"! V.R. lg myli^ Q nUQ Detroit _ 

apie 70 mylių. Turime 4-rių 
k a m b a r i ų  b u t u k ą  a t s k i r  a m e  
namely su visais vidau* įtai-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. 

DIRVOS 
Atstovybe Europoje 

Mūsų skaitytojams Europoje 
pranešame, kad yra įsteigta Eu
ropoje DIRVOS atstovybė. 

Jos adresas — 14 b, PFUL-
LINGEN, Goethestr. 22. Vokie
tijoje. 

Tuo tarpu atstovybė veikia 
tik Vokietijai ir Austrijai. Visi 

sėliais. 
Maistui iš ūkio tegauname 

svogūnų, morkų ir bulvių. Ki
tas maistas reikia pirktis. Šei
mininkai mus sutiko labai pa
lankiai ir suteikė reikiamą pa
ramą įsikurti. 

Ūkis yra supramonintas: ga 
minami tik svogūnai, šaltmė
tės, morkos ir bulvės. Gamy
ba stipriai mechanizuota; na
minių gyvulių nelaikoma nė 
vieno. Atlyginimas už darbą 
valandomis. Galima dirbti ir 
akordiškai. 

šią savaitę aš ir du vyres
nieji sūneliai pradėjome dirbti. 
Trys jaunesnieji vaikai jau 
lanko mokyklą. Vasarą mano 
šeima galės duoti bent 4-5 dar
bininkus. , 

Bendrai kalbant, visomis są
lygomis šioje darbovietėje iki 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
š. m. balandžio mėn. 1 d., 

laivu "Marine Falcon" į New 
Yorką atvyksta Sie lietuviai 
tremtiniai; 

X 
Adomaitis Antanas, Izabelė,, 

Vygandas — Detroit, Mich. 
Algenis Kazys — Brooklyn, 

N. Y. 
Bacanskas Juozas, Rozalija, 

Vytautas, Aldona, Bronė, Al
girdas — Sparrows Pt., Md. 
Bagdonavičius Jonas, Vaclo

vas — Raynham, Mass. 
Bauras Albertas, Kazimieras, 

Robertas, Albertas — Bri
dgeport, Conn. 

Blažys Marija, Antanas, Mari
ja — Baltimore, Md. 

Bričkus Antanas, Irena, Romu
aldas — Waltham, Mass. 

Impulevičius Antanas, Bronė, 
Danutė, Milda — Philadel
phia, Pa. 

Januškevičius Henr i k a s — 
Yonkers, N.Y. 

Karvelis Kazys, Elena, Alber
tas — So Boston, Mas. 

Kazakevičius Irena, Jurgis — 
Elizabeth, N.J. 

Keraitis Juozas, Izabela, Au
dronė, Edmundas — Fair-
lawn, N.J. 

Kisielius Alfonsas, Genovaitė, 
Andrius — Brooklyn, N.Y. 

Končinienė Viktorija — Eli
zabeth, N.J. 

Kungys Stasys — Newark,N.J. 
Kunskaitė Doma — Brooklyn, 

N.Y. 
Labuckas Bronius — Astoria, 

L.I., N.Y. 
Laskauskas Adomas, Julijonas 

Baltimore, Md. 

Mačiulis Petras, Vanda, Anta
nas, Eugenija — Brockton, 
Mass. 

Mitkevičius Adomas, Elena, 
Kęstutis, Antanas — Bri
dgeport, Conn. 

Petraitis Teofilius, Viktorija 
— Elizabeth, N.J. 

Racevičius Juozas, Julija, Da
nutė — Cleveland, Ohio. 

Sakaitė Julija — Rochester, N. 
Y. 

Sakevičius Jonas — Waterbu-
ry, Conn. 

Samatauskas Viktoras, Ona, 
Gediminas, JoaiUft Brun
swick, Ohio. 

Sarpalius Vladas — Cincinnati, 
Ohio. 

Skučas Andrius, Adelė, Milda, 
Donatas, Ginutis, Evelina — 
Fanwood, N. J. 

Skudzinskas Bronius — Lin
den, N. J. 

Sumila Jonas, Elena, Jonas — 
Bridgeport, Conn. 

Vasiliauskas Jonas, Birute — 
Cleveland, Ohio. * 

Vitkauskas Aleksan d r a S —-
Roxford, N.Y. 

š.metų kovo .20 d. lėktuvu 
atskrido iš Vokietijos Sie lie
tuviai tremtiniai: 
Jaras Petras, Marijona — Bal

timore, Md. 
Nomeika Zenonas, Janina, Kri

stina — Altadena, Calif. 
Pilmonas Jonas, Ona, Rimvy

das — Crete, 111. 
Rejeris Jonas, Antanina, Jo

nas, Antanas 
111. 

Maywood, 

A. Vanagaičio muzikine veikla 
Rašo J. Žilevičius, L. 

tuose kraštuose gyvenantieji 
DIRVOS gavimo reikalais pra-jšiol esame visiškai patekinti, 
šorai kreiptis tik į atstovybę. 

i f . * 

Kokių keistų dalykų kai ka
da pasitako žmogui. Pav.: pra
dėjau peržiūrinėti medžiagą sa
vo archyve, galvodamas pri
rengti raštą apie Antano Vana
gaičio atvykimą į šią šalį prieš 
25-rius metus, nes jis atvyko 
į New Yorką 1924 m. birželio 
mėn. 24 d. Būtų. buvęs sida
brinis jubiliejus! Tuo tarpu su
skambėjęs telefono skambutis 
pranešė, jog jubiliantas jau 
miręs. Kitą dieną gaunu, irgi 
netikėtai, keletą laiškų, jų tar
pe ir DIRVOS, kuriuose prašo
ma apie velionį rašinių. Tokiu 
būdu, vietoje linksmo jubilie
jinio rašinio, tenka liūdesiu ap
gaubtą prirengti... 

DZIMDZI-DRIMDZI 
Pirma paminėtą dieną Anta

nas Vanagaitis su savo drau
gais — J. Olšausku ir V. Di
neika atvyko į New Yorką. Jie 
turėjo minty ką nors kolonijo
se veikti, bet tiesioginiai nieko 
nebuvo prisirengę. Norėjo pa
studijuoti vietoje ir patirti, ko
kios rūšies vaidinimai bus nau
dingesni : komedijos, dramos, 
ar kas kita. 

Suprantama, vasaros laikas 
vaidinimams netikęs, bet pik
nikų sezonas pačiam įkarštyje: 
geriausia proga matyti žmo
nių poelgius, nuotaikas, pasi
linksminimus. 

Tos aplinkybės jieoif davė 
progos arčiau susipažinti su 
išeivijos dvasia. Toje atmosfe
roje jie pradėjo "lipdyti" re
pertuarą. 

Pasikvietė dar iš Vaičkaus 
trupės J. Dikinį. Pats A. Va
nagaitis su V. Dineika jau bu
vo vaidinęs valstybės dramos 
teatre, o J. Olšauskas buvo 
garsaus Vilkolakio buvęs na
rys ir A. Sutkaus trupės vai-
dyla, reiškia — scenos srityje 
visi vyrai "ne pėsti": vieni 
daugiau, kiti mažiau su scenos 
praktika susipažinę. 

A. Vanagaitis, būdamas iš 
prigimties gabus komikas, sa
tyrikas, geras psichologas ir 
jautrus žmonių nuotaikų ste
bėtojas, geriausiai suprato, ko
kios rūšies vaidinimų reikia, 

Amerikos visuomenė. 
A. Vanagaitis buvo tos gru

pės dvasia ir siela. Per tą va
saros laikotarpį, pačiam Vana
gaičiui vadovaujant, buvo pa
ruošti šie veikalai: "Jovalas", 
"Laisva Lietuva", "Ubagai", 
"Munšainiukas". 

A.Vanagaičiui, kaip muzikui, 
teko rašyti pritaikintas dai
noms ne tik meliodijas, bet ir 
tekstus. Teko ir pačiam dai
nuoti, akomponuoti, sugalvoti 
pritaikintas satyras iš kasdie
ninio amerikiečių gyvenimo, ir 
kad jos nebūtų įžeidžiančios, 
bet švarios ir juokingos. 

A. Vanagaitis savaime pasi
daro Dzimdzių-Drimdzių svar
bioji ašis, apie kurią sukosi ki
ti dalyviai. 

šalia suminėto darbo, ne
lengva buvo tiems jaunuoliams 
susirasti prieglaudą, iki patys 
galės užsidirbti duoną. 

Prieš Vanagaičiui atvykstant 
į šią šalį, kuomet pradėjo va
žiuoti iš Lietuvos pirmosios lie
tuviškojo meno kregždės, visos 
jos buvo sutiktos tam tikrų ko
mitetų: jie buvo iš anksto lau
kiami, jiems koncertai organi
zuojami kolonijose. Vanagaitis 
su minėtu būreliu nebuvo iš
kilmingai sutikti ir keletos sa
vaičių pragyvenimo klausimas 
buvo nelengva išspręsti. Bet, 
dėka idėjinių žmonių, kaip Wa-
terbury Devenis, Worcestery 
Purvinskai, kurie ištiesė jiems 
savo draugišką ranką, tas rei
kalas susitvarkė. 

Tų žmonių pastogėje buvo 
pagaminti pirma suminėti vei
kalai. Kitaip sakant, ten su
kurtas Dzimdzių-Drimdzių re
pertuaras — lietuviškas vode
vilis : ten Antanas Vanagaitis 
pradėjo pirmuosius viešus dar
bus muzikoje, kaip kompozito
rius, plačiu mastu. 

Kalbant apie Vanaga i t į, 
kaip apie muziką, tenka pradė
ti nuo šių vodevilių, nes čia jis 
yra įdėjęs nemažai savo jau
nystės muzikinės sielos, kas 
vėliau nulėmė jo visą gyvenimo 
kryptį, čia jis pats save atra
do. Jei minėtuose vodeviliuose, 
kitaip sakant spektaklio eigoje, 
nebūtų buvę įpinta dainų, ne-

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

apie Lietuvos užgrobimą, kurį Maskva įvykdė 
1940 metais. 

Tai yra angliška versija knygos "Lietuvį 
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 likimu, su

sidomėkite šia knygai 
Mums svarbu, kad Amerikos visuomenėj 

ciuomone apie Lietuvos padėtį būtų teisin
ga ir gerai informuota. 

Kaip lašas prie lašo sudaro vandenynus, taip 
atskirų žmonių nuomones sudaro visuo 
menės nuomonę. 

Nenumokim todėl ranka f 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 lasai 
į Amerikos visuomenes nuomonę api® 
Lietuvą. 

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

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

"Red terror over Lithuania" 
ir sudominsite 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 palankesne bus Amerikos nuo
monė apie Lietuvos teisę atgauti laisvę. 

Nuo Amerikos visuomenes nuomones daug 
priklauso, kad Amerika padėtų Lietuvai 
prisikelti. 

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

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

Štai yra svarbus ir reikšmingas būdas prisi
dėti prie Lietuvos išlaisvinimo! 

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

tik po $2.00 už kopiją 
Užsakymus siųskite artimiausiems LVS 

skyriams ąrba tiesiai LVS sekretoriui, adre
suodami: 

fcfct. Vad. S-ga, C/o DIRVA 
6820 Superior Ave., Cleveland,Ohio 

kad jais domėtųsi plačioj i j būtų buvę to pasisekimo, kokio 

vėliąu susilaukė Dzimdzi-Drim-
dzi. 

Pirmą savo kelionę Dzimdzi 
-Drimdzi pradėjo nuo Bostono, 
rugpiūčio mėn. 27 d. 

Kaip kiekviena naujybe, taip 
ir lietuviškas vodevilis šiame 
krašte visaip buvo vertinamas: 
vieniem patiko, kiti įžiūrėjo 
pašaipos, treti per partijų aki
nius žiūrėjo su nepasitikėjimu, 
kiti dar kitaip. Spauda taip 
pat: vieni gyrė, kiti tylėjo, nes 
ne iš jų pastogės vaidylos; bu
vo ir tokių, kurie drįso prieš 
eiti. 

Nemaža te priežastis buvo 
paties vardo pasirinkimas: jis 
buvo naujas, visai negirdėtas, 
nežinomas ir nesuprantamas. 
Tuo tarpu, arčiau su tuo vardu 
susipažinę, randame jį esant 
grynai lietuvišką ir net arti
mą. Dzimdzi-Drimdzi yra ves
tuvinė daina, Alytaus parapi
joje plačiai dainuojama tada, 
kai vestuvėse muzikontai pa
vargę nustoja groti, o moterė
lės vestuvininkės juos pajuo
kia už tąi "dzimdzi-drimdzi-

dzimdzi-drimdzi" zurzėdaraoa. 
Vardo turinio nesuprasdami* 

nenorėjo lankytis, kai tuo tar
pu vodevilio turiniui sunku bū
tų buvę tautiškesnį pavadini
mą parinkti, kaip šis. Be to, 
prisidėjo, ir ta aplinkybė, kad 
pirmiau buvusių Lietuvos sve
čių koncertuotojų — vaidinto
jų per rimtos programos klau
sytojus atbaidė, žmonės klasi
kinių kūrinių nesuprasdavo ir 
nemėgdavo. Mažesnėse koloni
jose salės būdavo apytuštės. 

Tokiu atsargumu ir šaltu 
ūpu buvo sutinkami pirmieji 
Dzimdzi-Rrimdzi pasirodymai. 
Ilgai netrukus jie vis tik liau
dį pagavo ir privertė jų klau
sytis ir pamėgti, o taip pat 
ir kartu juoktis bei verkti su 
scenos vaidylomįs. Pav. Chica-
goje pirmą vakarą atsilankė 
vos 200 pasižiūrėti, o antrą 
kartą jau buvo 600. Panašiai 
buvo visose kolonijose. Bet, 
laikui bėgant, jie pasidarė kor 
ionijų mylimieji ir laukiami. 
. Nors dalyvių tarpe tik ^ 

( Perkelta i 6-tą pusi. ) 
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CLEVELANDAS PIRMĄ KARTĄ MATYS 
"MEILES ELEKSYRĄ" 

Ir\ 

SALVATOIZZ. 
Ti4CC4L0Ni 

FERRUCCtO 
7AqUĄVM 

H/DU s/>y*o 

Metropolitan Opera pirmą 
kartą Clevelandui paro d y » 
"Meilės Eleksyrą", penktadie
nio vakare, balandžio 8 d. 

Tai bus viena iš aš.tuonių 
operų, kurio bus parodytos per 
šį apsilankymą, nuo balandžio 
4 iki 9 imtinai. 

Bidu Sayao vaidins Adiną, o 
Ferucio Tagliavini — Nemori-
no ir Salvatore Balccloni — 
Dulcamora. šioje operoje dar 
dalyvauja Giuseppe Valdengo 
ir Inge Manski. Dirigentas 
Giuseppe AntoniceUi. Taglia

vini Cleveland* pasirodys pir
mą kartą. 

šie ir kiti žymūs operos dai 
nininkai dalyvaus ir kitose ope
rose, kurių visas sąrašas deda
mas 8-me puslapyje. 

Bilietus dar galima užsaky 
ti paštu Northern Ohio Opera 
Ass'n ir Union Bank of Com
merce.. Užsisakant bilietus rei
kia nurodyti, kokių norėtumėt 
labiausiai, o taip pat reikia pri
dėti, kokiais bilietais būtumėt 
patenkinti, jeigu tų, kurių la
biausiai pageidaujate, nebebū
tų galima gauti. 

Hi ,A 2!1 

A- VANAGAIČIO MUZIKINĖ VEIKLA 
(Atkelta 

nas J. Olšauskas tebuvo profe
sionališkai balsą lavinęs, kiti 
buvo "gryni" kaimo daininin
kai, bet visiems drauge užtrau
kus liaudies dainas, kurias Va
nagaitis prirengdavo ir pats 
p r i e  p i a n o  s k a m b i n  d a m a s  
traukdavo, klausytojai tiek su
sižavėdavo, jog be ašarų nie
kur neapseidavo. To tik ir rei
kėjo Dzimdziams. Tas širdin
gumas ir jausmų atvirumas 
taip sujungdavo auditoriją su 
scena, jog sekančiame vaidini
me jau būdavo kupinos svetai
nės. 

Jų repertuare buvo tokių 
veikalų, kurie buvo vaidinti 
po 70 kartų. Jų repertuaras, 
šalia juoko, visada turėjo pa
grindinę mintį — patriotišku
mą, tėvynės meilę. 

Kas bloga — pašiepdavo 
gražioj formoj satyromis, su
kurdami pritaikintas dainas: 
Munšauniukas, Mudu du bro
liukai (žodžiai J. Steponaičio), 
Fordukas, Litai ir kt. Tokios 
rūšies dainos, paremtos spe
cialiai sukurtais tekstais ant 
liaudies ar pseudo liaudies me-
liodijų, tiesiog smigte smigo 
klausytojų širdysna. 

Vanagaitis sugebėjo Iš liau
dies dainų lobyno išrinkti pa
čias linksmiausias ir supranta
miausias dainas. Kas šiandien 
nedainuoja kad ir iš šių sutar
tinių dainų Dzimdzių-Drimdzių 
vaidinimuose scenoje dainuotų, 
ar plokštelėse jų įdainuotų: 
Pragėriau širgelį ir kamanėles, 
Gieda gaideliai, Margar i t a, 
Plaukia Nemunėlis, šalta žie
mužė, Mudu du broliukai, Aš 
mergytė, kaip rožytė, Ulonai, 
Aš išėjau į girelę, Leiskit į 
Tėvynę ir visa eilė kitų. Tas 
dainas dar ir dabar tebedai-
nuoja čia gimę ir net lietuviš
kose mokyklose vaikučius jų 
moko, kaip jų logikai prieina
mų. 

Dzimdzių-Drimdzių jau senai 
nebėra. Išsiskirstė dėl menkų 
įplaukų (pigūs bilietai), >nesu-
vesdavo galų su galais, todėl 
ir negalėjo ilgai tęsti to pra
kilnaus darbo kolonijose. Bet 
apie juos prisiminimas dar il
gai bus. Dzimdzių-Drimdzių be 
Vanagaičio negalima įsivaiz
dinti. Kai kuriose kolonijose, 

iš 5-o pusi.) 
vietiniai linksmesnės nuotaikos 
scenos mėgėjai per eilę metų 
bandydavo pamėgdžioti Dzim-
dzius, ypatingai Vanagaitį. 

To būrelio narys J. Olšaus
kas su kanklėmis ir didele bo-
siška "kakarine" daug įspūdžio 
padarydavo savo dainomis. Dar 
ir šiandien jis sugeba ne vie
nam akis ašarom užpilti. Tai 
vienintelis likutis iki šiol svei
kas ir balsingas išlikęs iš tos 
Dzimdzių grupės, kuris dar ga
li nors dalelę prisiminimų su
kelti. 

Kadangi Dzimdzių vaidini
mai kolonijose buvo tik pra
džia A. Vanagaičio kitų darbų, 
tai ir apsistojau kiek ilgėliau 
ties jais, kad būtų aiškesnis 
vaizdas vėlionies pirmųjų žing
snių muzikoje. 

(Bus daugiau) 

Sušelpi Tremtiniu8 
Geros širdies lietuvis Vin

centas Bubnis, gyv. E. Setau-
ket, L.I., N.Y., parinko aukų 
BALFo vykdomam piniginiam 
vajui ne tik tarp lietuvių, bet 
ir tarp kitos tautybės ameri
kiečių. 

Prisiųsdamas aukų lapą kar
tu su surinktais pinigais $37.50 
BALFo centrui jis rašo: — 
"Siunčiu mano surinktą dova
ną dėl tų mažų vaikelių trem
tyje. Labai prašau sunaudoti 
šią auką jų gelbėjimui. Jei vi
si amerikos lietuviai sukrustų 
ir pasidarbuotų, tai tremtiniai 
s u s i l a u k t ų  d a u g  r e i k a l i n  g o s  
jiems pagalbos. 

BALFo centras visų šelpia
mųjų tremtinių vardu nuošir
džiai dėkoja gerb. V. Bubniui 
už jo tokį kilnų darbą ir pa
rinkimą aukų labdaringam tik
slui. Jis nelaukdamas balandžio 
mėn. kaip tik gavo aukų lapą, 
tuojau parinko aukų savo apy
linkės gyventojų tarpe. 

Mielas skaitytojau, pasek ir 
Tamsta šį gražų ir kilnų pa
vyzdį. Nepamiršk savo varg
stančių brolių tremtyje. Parink 
jiems aukų ir pasiųsk per: 

•LIETUVIŠKAS ALBUMAS 
gražūs paveikslai iš Lie
tuvos su paaiškinimais 
lietuviškai ir angliškai. 
Kaina i.*.•'•.•"js* •••««•• $1.00 

BALTIMORE MD. 
BALFui aukojusių sąrašas* 

perkeltas iš pereito nr« 

Iš Anthony Miller siuvyklos 
čekiais buvo — Antanas Mi
liauskas $25.00, Pius Mockevi
čius $25.00 ir Antanas Mi
liauskas, Jr., $25.00; nuo dar
bininkų surinkta $43.13, viso 
— $120.13. 

Iš Antano BradSno fr Stasio 
Butkaus darbovietės Juozas 
Milūnaitis pridavė $65.50. 

Vincas J. Velžis su žmona 
pridavė savo čekį $50.00. 

Po $25.00 aukojo: Kostas ir 
Tera Matuliauskai, Marijona 
Brunegaitė ir Antanas Šidlaus
kas. 

Po $10.00 aukojo: Vincas ir 
Ona Lukos, Nadas ir Jule Ras
tenis, Ignas Šalkauskas, Povi
las Kundrotas su žmona, Jonas 
Bakaitis, Motiejus Medišaus-
kas su žmona, Vincas ir Ona 
Grudzinskai, Stasys širvinskas, 
Vincas Pledas su žmona, Jo
nas Galumbauskas, Ona Kali
nauskienė, Juozas ir Vera Pau-
lonis, Stasys Jokūbaitis su 
žmona, Karo Tarnybos Moti
nos, Amerikos Legijono Auxi
liary, Yonchas ir Vencevičius 
Shop, Mindawgio Draugystė 
Kęstučio Draugyste, Jonas SI 
maitis su žmona ir Jurgis Mas-
tauskas su žmona. 

Iš Aleknavičius, Pečkio ir 
Bredicko siuvyklos $8.00. 

Po $5.00 aukojo: Bronius 
Aleknavičius su žmona, Vincas 
Bredickas su žmona, Kazys 
Pečkis su žmona, Vincas Lie
tuvaitis, Sofija Mandravickie-
nė, Ona Rėkuvienė, Jonas Lie-
tuvnikas, Stasys Dapkūnas 
Juozas ir Marijona Milūnai. 
čiai, Juozas Brazis su žmona 
Stasys Janusas, Karalina Mi
kalajūnas, Felicija Mendelytė, 
Kazys Lelešius, Antanas Kil-
kis, Zigmas Gapšis su žmona, 
Jonas Masaitis, Antanina Juš-
kauskienė, Ona Volterienė 
Emilija Dikiniene, Anastazija 
Budrienė, Morta Norkuvienė 
Marijona Rudzinskaitė, Pius 
Kuršvietis su žmona, Petronė 
Lekevičiene, Vincas Giedraitis 
ir Vytautas Petruška. 

Martynas ir Emilija Railai 
$4.00. 

Po $3.00: JuliftS Kastanti-
navičius su žmona, Amelija 
Pužaitis ir Vaitiekus Abromai
tis. 

Po $2.00 aukojo! Jončos ir 
Vancevičiaus darbininkai, Jur 
gis Kazakevičius, M. žalegirie-
nė, Juozas Balčiūnas su žmona, 
Juozas Juškevičius su žmona, 
M. Milan, Vincas Žakas, Juo 
zas Kvedaras su žmona, Pet
ras ir Katrė Jarai, Veronika 
Kaminskaitė, Violeta Yčaitė, 
Petras Sinusas, Rimai, Juozas 
Kraučeliūnas su žmona, Anto-
sė žablackiene, Praleika, O 
Rimeikis, L. Esunas, Lukaše-
vičiūtė ir V. Mockevičius. 

flo $1.00 aukojo: Antanas 
Bulota, Jos. Grigaliūnienė, Jus
tinas Kiškis, Felix Martin, An
na Daukantas, Juozas Valčats-
kas, Magdalena Kašinskas, Ka 
ralina Tamašauskiene, Ona Sa
baliauskienė, Nėlė Miliauskie
nė, Simas Mažeika, Ona Čer
nienė, E. Janušis, Selma Pa-
zukienė, Skeberdienė, J. Gri
nevičius, Jokšai, O. Uslonienė, 
P. Dumžienė, A. Bučiene, O. 
Miliauskienė, Juz. ir Lilė Ba
ker, M. Kurelaitis, A. Saka
lauskas, Mrs. Vince, Mrs. Di-
mario, P. Laukaitis, J. česna, 
J. Adomaitienė, Magdė Ple-
džiute, L. Kazlauskienė, F. 
R u t k u s ,  V i c t o r  M i l i a u s  k a s ,  
L. Kašinskas, Fr. žungeila, P. 
Gurklis, J. Keidošius, J. Bau-
blis, J. Janonis, V. Besis, J. Le
vickas, A. Kurelaitis,Yockutis, 
Ant. Remeikis, Rėkus, M. Lu
cas, Mutoras, O. Mutoras, Jon-
čienė, E. Krausa, Mažeikiene, 
Belsienė, Brazienė, M. Adomai
tienė, P. Gaidys, Algirdas Le
onas, A. Nasiukaitienė, Ona 
Laukienė, K. Bendorienė, O. 
Gustaitienė, V. Krikščiūnas, A. 
Krikšiūnienė, A. Janušis, M. 
Kvederienė, V. Ceplinskas, J. 

LIETUVIU TREMTINIU JUDĖJIMAS 
BRITŲ ZONOJE 

A. 1949 m. vasario 1 d. Britų 
zonoje Vokietijoje buvo lie
tuvių tremtinių: 
—11,780 DP stovyklose 
— 1,481 už stovyklos ribų 

su DP teisėmis 
i— 1,077 tranzitiniai sto

vyklose pakely J emi
graciją. 

B. 1948 metais iš Britų zonos 
emigravo 3,880 lietuviai: 

į Angliją 
į Australiją 
į Argentiną 
į Belgiją 
į Braziliją 
į Prancūziją 
į Kanadą 
| Olandiją 
į U.S.A. 
Kitur 

971 
802 
56 
10 
61 

172 
I 1,651 

8 
70 
79 

ŠTAI PAS KĄ 
GALIMA UŽSISAKYTI LIE
TUVIŲ KALBOS VADOVĄ 

Cleveland, Ohio 
DIRVA, 6820 Superior ave. 
Pr. Drąsutią 1066 E. 77th 

Street 
A. Damušis, 6905 Superior 

ave. 
New York, N. Y. 

V. Tysliavienė, 412 Bedford 
Ave, Brooklyn 11, N. Y. 

K. Balčiau skas, 135 St. Ni
colas Ave, Brooklyn, N. Y. 

A. Pajaujytė, 304 Bedford 
Ave, Brooklyn 11, N. Y. 

J. Laučka, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. 

V. Ciplijauskas, 81 Steam-
boot Rd., Great Neck, L.I, 
N. Y. 

A. Maciūnas, 101-51 104th 
St., Ozone Park, N. Y. 

A. Macionis, 5867 Freeh 
Pond, Maspeth, N. Y. 

Amsterdam, N. Y. 
A. Rimkus, 25 Eagle St. 

Niagara Falls, N. Y. 
E. Pikelis, 336 19th Street. 

Berlington, Verm. 
A. Jenkins, Hotel Vermont, 

Van Ness House. 
Racine, Wis. 

M. Tamulenas, 1426 Junc
tion Ave. 

J. Kasperaitis, 1827 Linden 
Ave. 

Baltimore, Md. 
A. Leonas, 1918 W. Balti

more St.,Baltimore 23,Md. 
Waterbury, Conn. 

P. Vileišis, 52 Frank St. 
Pittsbourgh, Pa. 

S. Gabaliauskas, 119 22nd 
St., Pittsbourgh 3, Pa. 

Chicago, 111. 
M. Gudelis^ 1739 S.Halsted 

St., Chicago 8, 111. 
J. Kutra, 3035 W. 42nd St., 

Chicago 32, 111. 
A. Daugirdas, 2334 S. Oak

ley Ave, Chicago 8, 111. 
Bar yra duoti įgaliojimai dr 

A. Gyliui ir dr. V. Zubkui, ku 
rių adresų generalinis įgalio 
tinis tuo tarpu tiksliai negali 
pranešti. 
So. Boston, Mass. 

B. Svilienė, 684 E. Sixth St 
A. Kniežys, Broadway 366 

Revese, Mass 
J. Kesler, 495 Prospect Ave 

Lawrence, Mass 
S. Lūšys, 94 Brandford St 
M. Staknionis, 29 Monmouth 

Street 
Wilkes — Barre, Pa. 

M. Zujus, 73 East South St 
Miami, Fla. 

C. K. Braze, 4325 SW 13th 
St., Miami 34, Fla. 

Generalinis Įgaliotinis 
JuOzas Audėnas, 35 P. St., 

So Boston, Mass. 

C. Iki 1949 m. vasario 1 d. iš 
Britų zonos emigravo 10,289 
lietuviai. 

BALFo Imigracijos Komitetas 

LANKĖSI NAUJAKURIAI 
Petras čigas su žmona, ly

dimi giminaitės Klimavičienės, 
lankėsi DIRVOJE ir pasidali
no pirmaisiais įspūdžiais iš 
Clevelando. 

Jie tik priei kelias dienas 
buvo atvykę. Tuo tarpu yra 
apsigyvenę pas J. Klimavičius, 
7023 Whitney Ave. 

Jasaitis, A. Maceikienė, E. Ma
čienė, A. Lucas, J. Krasauskas, 
P. Jončis, A. Kliugas, M. Ur-
nevičius, Ann (pavardė neiš
skaitoma, Anna (pavardė ne 
išskaitoma) S. Gidauskas, A. 
Dumša, J. Černiauskas, P. 
Kunza, J. Kveders, Daniel Mc-
Kilveey, M. Rimkiene, J. Mi
liauskas, T. Černius, P. Ado
maitiene, B. Stankevič i e n e, 
Mrs. Naams (?) ir M. Gra
jauskienė. 

Nuo Amalgamated Uni o n 
Joint Board lietuvių atstovas 
Luiza pridavė čekį $50.00. 

Marijona Mateliene per kle
boną Mendelį pridavė $30.00. 

Lithuanian Melody Time 
(radijo valandos vedėjai Al
bertas Juškevičius ir Juozas 
Ruzgą)' aukoja $25.00. 

Padėtis Darosi 
Katastrofiška 
Laiškas iš tremties BALFui 

Austrijos teritorijoje gyve
ną lietuviai džiaugiasi vis dar 
gaudami neišsenkančią Tamstų 
paramą. Jų atstovybė — Aus
trijos Lietuvių Taryba — savo 
metiniame posėdyje konstata
vo nuoširdų Tamstų įgaliotinių 
Austrijoje bendradarbiav i m ą 
su bendruomenės atstov a i s, 
kiek tai liečia atsiųstųjų gery
bių dalinimo. Vietinio pobūdžio 
nesklandumus yra pavykę dar
niai likviduoti arba šie yra li
kvidavimo stadijoje. 

Įžengdama į antruosius sa 
vo gyvavimo metus Austrijos 
Lietuvių Taryba reiškia Tams
toms nuoširdžiausią padėką už 
tas neatlyginamas pastangas, 
kurias Tamstos dedate mūsų 
tautiečius remdami. Tamstų 
darbas jokiu būdu neturi nu
trūkti ir toliau. Jis yra dabar 
tiniu metu dar reikalingesnis, 
nes išvykus pajėgesniam ele
mentui net savitarpė pagalba 
nebėra galima. Kadangi šelpti 
nųjų skaičius reliatyviai vis 
augą, padėtis darosi katastro
fiška. šiai padėčiai sušvelninti 
mes esame kreipėsi į mūsų tau
tiečius, išvykusius j užsienius 
ir ten įsikūrusius, griebtis sku
bios paramos, kad daugelį mū
sų tautiečių nuo šalčio ir bado 
apsaugoti. Mes esame pasiruo 
šę patiekti ir Tamtoms tuos 
atvejus, kur pagalba būtiniau
sia. 

Linkėdami Tamstoms ištver
mės dirbant šitą kilnų darbą 
prašome priimti mūsų tikrą 
pagarbą. 

Dr. J. Jakštas 
Tarybos Pirmininkas 

Dr. P. Neniškli 
Sekretorius 

Perskaitęs šį tremtinių laiš
ką pagalvok, mielas tautieti, 
ar esi padėjęs mūsų tremti
niams ir ar palengvinai jiems 
išbristi iš katastrofiškos padė
ties. 

Sušelpk juos, parink aukų 
BALFui ir tuo pagelbėsi tūks
tančiams našlaičių ir vaikučių, 
kurie niekuo nenusikaltę ken
čia vargą ir skurdą. 

Nepagailėk dolerio, nuo to 
nenuskurai, o savo tautiečiui 
pagelbėsi. 

Aukas siųskite neatidėlioda
mi: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc. 
105 Grand Street 

Brooklyn 11, N. Y. 

•PAKELIUI l MIRTĮ -7 
G. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.00 

•LIETUVOS VYTIS—gra
žiai pagamintas Lietuvos 
herbas. Kaina 50c 

•LIETUVOS ŽEMĖLAPIS 
—kur pažymėta visi Lie
tuvos miesteliai. Kaina 50c 

•SVAJONĖS APIE DAN
GŲ IR ŽEMĘ — B. Ke-
tarausko surinkti pasako
jimai apie žemę, mėnulį, 
saulę, žvaigždes, plane
tas, kometas ir tt. 76 p. 
Kaina 60c 

GAUNAMOS DIRVOJE 
6820 Superior Avenue 

, -Cleveland 3, Ohfe 

ARMIJOS SAVAITĖ 
Ateinanti savaitė, nuo balan

džio 3 ligi 9, yra Armijos sa
vaitė. Tą savaitę bus įvairių 
parengimų, kurių tikslas dau
giau supažindinti visuomenę 
su kariuomenės darbu ir užda
viniais. Savaitės šūkis — ka
riuomenė yra mūsų visų apsau
gos organizacija. 

Clevelandiečiai šį sekmadie
nį, balandžio 3 d., kurie turi 
televizijos radijo priimtuvus, 
galės matyti įdomių vaizdų 3 
valandą po pietų. Bus rodomas 
vaidinimas, atvaizduojąs Cleve
lando ir apylinkių užpuolimą 
nuo šiaurės ašigalio pusės, ir 
apsigynimas nuo to užpuolimo. 
Atvaizdavime dalyvauja apie 
2,000 Ohio gyventojų. 

Bus vaizduojamas Clevelan
do ir kitų strateginių apylinkių 
bombardavimas. Tarp ko kita 
... grius ir Terminai bokštas. 
Bus matoma taip pat visos ei
lės kaimyninių miestų apsigy
nimo praktikos. Tas vaizdas 
televizijoje bus kartojamas ir 
kitu laiku. 

AUTOMOBILIAI' PINGA 
Jau kuris laikas pastebima, 

kad automobilių dabar len
gviau ir pigiau galima gauti. 
Tai jaučiama ypač vartotų au
tomobilių kainose. Bet pama
žu pinga ir nauji. 

štai kaip tik priešais DIR
VOS redakciją, Clevela n d e, 
6815-31 Superior Ave. ELY-
RIA AUTO SALES krautuvės 
languose gali pastebėti dide
lius skelbimus, kad Jeep Sta
tion Wagon yra atpiginti net 
iki $1,742 (neskaitant mokes

čių), be to, duodami išsimo
kė j imui 21 mėnesiui, įmokant 
tik trečdalį kainos. 

^ : . /\ 
THE PLAY HOUSE 

THEATRE 
Nuo kovo 30 per balandžio 

mėnesį rodys: 
Drury — "The/ Firebrand*' 

su Rolf Engelhardt ir Helen M. 
Harrington, o po to — kome
diją "Happy Birthday", 

Brooks Theatre — nuo ba
landžio vidurio "The Shop at 
Sly Corner", britų gamybos 
misterija. 

M I R I M A I  
CONSTANCE ROMAND, 62 
metų amžiaus, nuo 652 E. 117 
Street, mirė kovo 25 d., palai
dota kovo 29, Lakeview kapi
nėse. 

Kilusi iš Pustaped&j^k., Vil
kaviškio par. 

Paliko vyras Victoras, duktė 
Elvira Strebeck, brolis Juozas 
Sledžius, dvi seserys Argenti
noje — Ona Spadas, Uršulė 
Simonavičienė; sesuo Vokieti
joje, Adėlė Kairis, ir brolis Fe
liksas Sledžius Lietuvoje. 

Laidotuvėms patarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 

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. 

OETUVIŲ SALI 
išnuomojama 

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

ViW \sw m® 
ON ALL WILLYS-OVERLAND MODELS! 

JEEPSTATION WAGON 
ivimivt 

INCLUDiD 

smooth-riding passenger car* and,'with seats r*»~ 
imoved, a utility vehicle for hauling. All-steel body and 
top. 'Jeep' Engine with overdrive gives long mileage.] 

PRICES CUT AS MUCH AS 

*325 
JEEP STATION WAGON PICTURED ABOVE 

* Ohio Tax and 
and Title Fees 

Not Included 

Immediate Del'vy 
Liberal Trades! 

1/3 DOWN 
21 Months to Pay 

NOW ONLY 

$1,742 
See Us Now! 

Elyria Agto Sales 
6815 SUPERIOR EN. 9361 

I 
« _ !  - i i l  
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M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai 

MIRĖ 19,900 LIETUVIŲ 
IŠEIVIŲ 

Su šlftfne numeryje paduo
damais mirusiųjų lietuvių var
dais, čia žymimų mirusių lie
tuvių skaičius pasiekė jau 
19,800, nuo vasario mėn. 1937 
metų, kuomet DIRVOJE miru
sių išeivių lietuvių vardai pra
dėta skelbti. 

KLIŠIUS Juozas mire kovo 2 
d., Toronto, Kanadoj. 

JONUšKA Aleksandras, pusės 
amž., mirė kovo 11 d., Chi
cago, 111. (Šiaulių ap., Vaigu-
vio km.) Amerikoj išgyveno 
55 metus. 

JUŠKA Antanas, pusamžis, mi
rė kovo 10 d., Chicago, 111. 
(Telšių ap., Luokės par.). 
Amerikoj išgyveno 44 metus 

D A U T A R A S  A n t a n a s ,  s e n o  
amžiaus, mire kovo 10 d., 
Chicago, 111. (Batakių par., 
Lomių km.) Amerikoj išgy
veno 48 metus. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

SU 
#iQVv 

. ' > 2 sV% kiauliniųtau^ų « 
No. 3' 
^50 v•; i <•/-,.*•£ srv̂ auk̂ t̂ijeb.̂ OH  ̂

1 »šv>kąybsv pupelių. r ? y 

No, 4 -v • r?z4 s 

No. 6 4,5 ?v. cukraus 
•00 4,5'šv.kavos pupil i ų 

No. 7 200 Chesterfield cigarečių 
$2-00 (Išskiriant Vok. ir Italiją) 

No. 8 16 sv^sudytų silkių >tati-
S5.95 . nėle (Tik į.. Vokietijų >• 

No. '9Ūd '.^K vietinių in iltų 
$2*®® 4 jflnt. kepinio •> mill elių 

EXTRA RIEli^HT^ 6 SV.!»: 
V 2 sv^kenuoto svieto' 

No. 10 2 tv^bekond / -
t_ QC -2 sV.kiaulinių taukų 

1 sy. Šokolado,blocks ! 
1 sv. cukraus ; ^ ' 
1 sv. kavos, pupelių; 

čia nurodytose 'kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki
to v išlaidos. ; ^ > 

AUskii'^ii su draugijo
mis. komitetais "{r paviėniai.s as
menimis ilftl didęsuių v užsakymų. 

Nedelsdami; šiandien pasiųskite 
**vo grimioems, draugams siiui-
inr!iu'-T 

SALčIUNAS Jonas, G3 metų, 
mirė kovo 13 d., Chicago, 111. 
(Ukmergės ap., Pažalvių m.) 
Amerikoj išgyveno 10 metu. 

ŽVIBAS Jonas, 62 metų, mirė 
kovo 12 d., Chicago, 111. (Pa
nevežio ap., Ramygalos par., 
Rymaišų km.) Amerikoj iš
gyveno 42 meiu3. 

ZAULEVIčIUS Vladislovas, 80 
metų, mire kovo 13 d., Chi
cago, 111. (Varnių par.) Ame-
rike.i išgyveno 60 metu. 

DAM BRAUSK1E N Ė Joseph I-
110, F7 metų. mirė vasario 21 
d.. Philadelphia. Pa (Kauno 
ml., Smilgių par.) 

STANKEVICIU S Jurgis, 72 
metiį, mir-i- vasario 21 d., 
Sp: ingfield, 111. 

WASiiJ.ns Elena, 6.s moti;, 
rnire kovo 5 d., Brooklyn, 
N. V. 

SUPRANAS šimar&'į mirė va
sario 10 d'., Scranton, Pa. 
(A-ytaus apM Burnboniy par. 
Janonių km ) 

VIRBICKAS Vin c. \ r>", metų, 
mi>*ė kovo 2 d.. P ttsburgh, 
Pa. (Kuršėn-t par.) 

iCLEiNOTAS • Kazimieras, 70 
melų, mirė v.v.rio 2S d., 
Philadelphia, Pa. 

JASIAVIČIUS Feliksas, 65 m., 
mirė kovo 2 d., Philadelphia, 
Pa. (Airiogalos par.) 

TAUKEVIČIUS Vincas, 58 m., 
mirė vasario 25 d., Sheboy
gan, Wis. Amerikoj išgyve
no 38 metus. 

KALESINSKAS Leonardas, 48 
metų, mirė kovo 3 d., Bing-
hamton, N.Y. 

KAVALIAUSKAS Juoz a p a s, 
mirė kovo 8 d., Bingham-
ton, N.Y. ' . 

NORBUT Marijona, mire va
sario 28 d'., Chicago, 111. 

r ~ (Šiaulių ap.,. Dangviečio k.-
SPETILA Juozapas, mirė kovo 

1 d., Chicago, 111. (Ežerėnų 
ap., Tvėrių kaimo). 

JULIUS Jonas D., 73 metų, mi
rė vasario 24 d., Moline, 111. 
Amerikoj išgyveno 54 mt. 
(Jasuliutė), mirė kovo 5 d. 
Chicago, III. (Biržų ap. Skre-
biškių kaimo.) 

TEIšERSKIS Alfonsas, mire 
kovo 6 d., Chicago, 111. (Kau
no ap.) 

STALMOLAS Kazimieras, mi
rė kovo 9 d., Chicago, 111. 
(Gargždų miesto) 

DAMBRAUSKAS Povilas, mi
rė kovo 10 d., Chicago, 111. 
(Panevėžio ap., Sibučių k.) 

LAVICKAS Alėkas, pusamžis, 
mirė kovo 12 d., Detroit, 
Mich. (Mažeikių ap., Papi
lės par.) 

SAMUOLYTĖ Albina, 27 me
tų, mirė sausio 26 d., Brook
lyn, N.Y. 

KULIKAUSKIENĖ Uršulė, 70 
metų, mirė sausio 29 d., 
Brooklyn, N.Y. 

GAIDIS Juozas, mir5 vasario 
21 d., Philadelphia, Pa. 

MAČIULAITIENĖ Mihal i n a, 
(Višniauskaitė), 61 metų, 
mirė vasario 13 d., Sydney 
Mirus, Kanadoj, kur išgy
veno 39 m. (Suvalkų red., 
Kazlų Rudos par.) 

MORKŪNAS Bernašius, seno 
amžiaus, mirė sausio 18 d., 
Keene, N.H. (Kaišedorių ap. 
Kruonio valsč., Vaiguvos k.) 
Amerikoj išgyveno 5o met. 

ANDRIULIENĖ Margryta, mi
rė vasario m§n., Mahanoy 
City, Pa. 

DANISEVIČIUS A. B., mirė 
kovo mėn., Rochester, Minn. 
Gimęs Mahanoy City, Pa. 

POPOLSKIS Antanas, mirė 
kovo 7 d., Mahanoy City,Pa. 

Ž1NTELIS Adomas, 75 metų, 
mirė vasario 21 d., S Boston, 
Mass. (Veprių par.) Ameri
koj išgyveno 44 metus. k 

POŠKA Pranas, 68 metų, mirė 
vasario 4 d., Edwardsville, 
Pa. 

GIBAVIČIUS Juozas, 66 metų, 
mirė vasario 15 d., Edwards
ville, Pa. (Marijampolės ap.) 

PAJIEŠKOJIMAI 
jfieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OP 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, N. Y. 

Jurevičiut# - Katovinkelienė - Vin-
keliene Ona. iš Alvito par. Vil
kaviškio ap. ir vaikai Jonas, Kazi
mieras, Ona ir Vincas. 

Juška, Nicholas, iš Sugintų. 
Juška, Zigmas, iš Butėnų k. ®V$-

dasų vl. Roki&kio ap. 
Kahn, Wilhelm, iš Vaiguvos vl. Šiau

lių ap. 
Kalazijiene. 
Kalažinskaitė - Plečkauskienė, Ona, 

iš Oškenų k. Kuršėnų vl. ir vyras 
Plečkauskas Pranas. 

Kalinauskas, Jonas, iš Viliočių k. 
Kruopių vl. Šiaulių ap. 

Kamaitytė, Onutė, iš Tirmėnų km. 
Lekeči'; vl. Šakių ap. 

Kanapeckaitė-Blazdzevičiene, ir vy
ras Blazdzevičius Juozas iš Obe
lių, Rokiškio ap. 

Kančys, Blažys, iš Seimeniškhj k. 
Miroslavo vl. Alytaus ap. 

Kaniauskaitė iš Rudės vienk. Kre
kenavos vl. Panevežio ap. 

Kapačinskaitės, Magdalena, Marcelė, 
ir Petronelė, iš Mierčių k. Žalio
sios vl. Vilkaviškio ap. 

Kasperavičius (Kasperaitis) Vincas, 
sunus Juozo ir Pranciškos Jaki-
mav'ičiutės iš Kybartų vl. 

Katauskienė - Gotautaitė Veronika 
ir jos sesuo Galdikienė Uršulė, iš 

Šilalės vl. Tauragės ap. 
Katcvinkelienė - Vinkelienė - Jure

vičiūtė, Ona, iš Alvito par. Vil
kaviškio ap. ir vaikai Jonas, Kazi
mieras, Ona ir Vincas. 

Kaušiaus, Vinco pusseserė prašoma 
atsiliepti, iš Vilkaviškio ap. 

Kelba, Jonas ir Jurgis, iš Veviržėnų, 
Kretingos ap. 

Keresauskaitė - Jankauskienė M. iš' 
Bimbilinės, Tauragės ap. ir Jan- j 
kauskas, tėvas Juozo, bet vaikai 
Antanas, Benius ir Jankauskaitė; 
Ona, gimę Amerikoje. | 

Kerinas, Vincas, Stonų k. Raseinių, j 
Kessel (Kirkitzky) Evvald, iš Tau

ragės, gyv. Philadelphia. 
Ketvirtis, iš Pandėlio, Rokiškio ap. 
Kiaupa, Martinas iš Šaipių, Nau

miesčio vl. Tauragės ap. 
Kiaušas, Vincas. 
Kiškienė 7 Prakapaitė, Bronislava, 

iš čečiškių k. Kupreliškių par. 
Klasavičiutė duktė Onos Kraulėdžiu-

tės ir Jono Klasavičiaus, iš Gra
žiškių par. Vilkaviškio ap. 

Klemenas, Feliksas, iš Židikų, Ma
žeikių ap. 

Klimaitė - Vaičiūniene, Anelė ir jos 
duktė Vaičiūnaitė Marija. 

Kontautienė - Zamataitė, Ieva, i& 
Šiaulių ap. ir vyras Kontautas 
Kazimieras. 

Korla, iš Didžiasielio k. Dūkšto vl. 
Kovalevski,; Anton ir. Joseph^ iš 

Lietuvoj vM . :^ - Sr 
Kras&uckaifės, Ieva i?' Ona iš Ši

monių k. Pasvalio vl. Biržų ap. 
Kreivienė ar Krevienė - Tevainytė, 

Grasilda duktė Kosto, iš Kreke
navos vl. Panevežio ap. 

Krivickaitės, Agota ir Anelė, iš Ta-
^ lačkonių k. Pasvalio vl. Biržų ap. 

Krividaite Ieva, iš Paplauckų km. 
Alytaus vai. 

Krom - Holzhaus, iš Bliuviškių km. 
Slavikų vl. šakių ap. sunus Gus-
tav ir duktė, našlė ir vaikai Gott
lieb Holzhauso. 

Kruminas, Kazys, iš Pabaisko vl. 
Ukmergės ap. 

Kubiliutė iš' Palangos. 
Kudžmienė - Draugelytė Eisbieta, 

iš Oželių; k. Pilviškių vl. Vilka
viškio ap. 1 
čienė - Kukevičiutė iš Rygos. 

Kukevičius, Kazimieras ir Stasevi-
Kunderotaitė - Urbonienė, Marija, 

iš Šiįjpilių, Šiaulių ap. ir jos vy
ras Urbonas Konstantinas, iš 
Šiaulių m. bei jų eptynios dukte
rys ir vienas sunus. 

Kundrotas, Zigmantas, iš Šakynos 
baž k. Kruopių vl. Šiaulių ap. 

Kuodaitė, Sofija, iš Panevežio. 
Kuodis. Antanas, iš* Karklių m. Uk

mergės ap. 
Kuosaitis, Petras, iš Drebčių k. Ky

bartų vl. Vilkaviškio ap. 
Kupstienė - Miliuniutė, Uršulė (buv. 

Birštonienė) iš Bartininkų, Vil
kaviškio ap. ir vyras Kupstas Pe

tras ir sunus bei dukterys Maryti 
ir Onutė. 

t > 
KAS platina Dirvą — tas 

platii.a apšvietą. 

DAYTON, OHIO 
GAILIMĖS A. VANAGAIČIO 

Apgailaujame komp. A. Va
nagaitį, kuris tip staigiai mirė. 
Velionis buvo gerai pažįstamas 
Daytono ir apylinkės lietu
viams. Dėka SLA 105 kuopos 
narių pastangoms, čia buvo su
rengta nemažai koncertų A. 
Vanagaičiui su J. Olšausku ir 
kitais jų grupės padėjėjais iš 
Chicagos — muzikantais ir 
dainininkais. Visi jų koncer
tai buvo gan sėkmingi, į ku
riuos susirinkdavo ne vien tik 
Daytono lietuviai, bet atva
žiuodavo ir iš kitur, • kaip iš 
Springfield, Cincinnati, Colum
bus pasiklausyti gražių lietu
viškų dainų, vaidinimų ir mu
zikos. 

Lietuviams buvo mėgiamiau
sios plokštelės įdainuotos A. 
Vanagaičio su Olšausku. 

Taip, komp. A. Vanagaitis 
mirė peranksti. Bet jo sukur
tos lietuviškos liaudies dainos 
ir kiti atlikti meniški darbai 
liko, kaip neišdildomas pamin
klas. 
JAU PRADEDA ATVAŽIUOTI 

Paga naująjį DP įstatymą ir 
į mūsų miestą atvyko keturi 
lietuviai — Dievo Paukšteliai, 
kaip jie yra tremtyje save pra-
vadinę. Tai Virgilijus su šei
ma, susidedančia iš trijų. Jie 
atvyko pas savo gimines Kela-
čius. Zamalienė Sofija, kuri 
apsistojo pas geradėjus kita
taučius žmones. S. Zamalienė 
yra pažįstama poniai Sofijai 
Smetonienei. 

Anksčiau, dar n® pagal DP 
įstatymą yra atvykę kunigas 
V. Katarskis ir Juozas Grin
dus, 83 metų senelis. 

Į Dayton laukiama ir dau
giau atvykstant tremtinių. Jau 
rengiasi važiavimui žurnalis
tas Laikūnas stt' žmona ir du* 

| Venetian Blinds 
1 Norit pagražinti savo 
f namų langus naujais 
1 VENETIAN BLINDS 
į ir WINDOW SHADES? 
r šaukite: 

J. PEČIULIS 
Telefonas: IV 3348 
19206 Kildeer Ave. 

Cleveland, Ohio 

krele, kurie apsistos pas gimi
nes Paulauskus. 

Tik nelabai gerai, kad fa
brikuose darbai pradėjo men-
kėti. Bet to nereikia nusigąsti. 
Juk patarlė sako: Dievas da
vė dantis — duos ir duonos. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O 

BRAKE 
SERVICE 

WHEEL ALIGNING 
ON ALL CARS . 

By Experts Who Really Know HOWT^H 
TIME PAYMENTS • 

YEAGER 
RAYBESTOS 

6615 CARNEGIE AVE. 
- PKoiM.EN4lcottr9.182 

VfCIAUSTf UNCI ).» 

PALYGINĘ TASKAS TAŠKAN matysit KODtĮ> 
MONCRIEF ŠILDYMĄ pasirenki 
Clevelando namų statytojai GAS—^OIL—COA|* 

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue 
'iMMIIMHI 

Cleveland 3, Ohki 

LASNIK CAFE 
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga 

6824 SU PERIOR AVE. 
(šalia Dirvos Redakcijos) 

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

! 

{ Nori pagražinti savo 
I namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimag 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

JONAS G, 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieri notoj as 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

Telefonai: 
CE C019 
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 

kMiiuiuiiiiHuiimmmiiHimimiiimiiimiiimimiiimiiimiiiiiiimniiniiiiiiiiiiiii!'' 

1 Wilkelis Funeral Home i 
I PILNAS LAIDOTUVIU 
J PATARNAVIMAS 
I . —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

Į 6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 92«S 
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Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

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

Jakubs Funeral Home 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI-
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

itHiHiiiiaMiiiiiiaamiiai iiiMMiiaiiHiMiaiiifiiiuiaiiiiuiMHHiMaaiiaiikiiiiMiHiMMiiiaiaaiaaiMiaiiiuaiMa 

DIDELIS PUSMETINIS 
IŠPARDAVIMAS 

Vyrams, Vaikinams ir Berniukams Į 
Visoki žiemai reikalingi dėvėjimui rūbai, j 

baltiniai ir šiaip reikmenys — j 
nupigntomis kainomis j 

• DYKAI! liet duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu. • į 
Čia Iškeisime Jusq Stamp Books, i 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Avenue 

•imminnmmiimmnniniinmiinirnniiiiriT»inminnnnmiiirniin:4-Ti^— 
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A 

Paltai ir 

Naujas Velyki? Stilius! 

I Populiarios pavasario 
spalvos! 

V as, ve 

ĮV-y 

Jūs tikrai rasite mū-Į 
sų nuostabioje kolek
cijoje paltą, kokio ieš-1 
kojote . . . kiekvienas 
nepaprastai pigus! 

Išsirinkite reguliaraus p 
ilgio paltą ar populia
rų puspaltj naujausios • 
pavasarinės spalvos i" 
stiliaus . . . dydžiai 
nuo 10 iki 18. 

BASTMĖNT 
MX-XM. COAT DEPARTMENT , 

lįi\ A9i'* / 
M 

% 

-,K .. - . v •-•f"' ^ "Ac , k K.i- v 
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I! CLEVELANDO IR APYLINKĖS ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

UNESCO KONFERENCIJA 

šiandien prasideda UNESCO 
konferencijos posėdžiai Cleve-
lande. Joje dalyvauja ir kele
tas lietuvių, atstovaujan č i ų 
vietos lietuvių visuomenę, lie
tuviškas organizacijas ir Lie
tuvos Pasiuntinybę. 

šios konferencijos proga su
rengtoje tautinio liaudies me
no parodoje bus ir lietuviškų 
eksponatų: gintaro gaminių, 
lietuviška lėle, mezginių, au
dinių. Paroda publikai atdara 
penktadienį nuo 11 iki 5 vai., 
šeštadieni nuo 9 ligi 1 vai., 
Public Auditorium, įėji m a s 
per žemutinę angą. 

Šiai parodai surengti visų 
tautų atstovai sudėjo reikia
mas lėšas. Iš lietuvių pusės po 
$5.00 aukojo: W.J. Bendleris, 
P.J. žiūrys, K.S. Karpius, E. 
Yčaitė ir $10.00 aukojo pulki
ninkas Juozas Muliolis. 

PETRO MILIKAUSKO 
LAIDOTUVĖS 

Petras Milikauskas, gimęs 
1915 m. spalio 26 d., .yra žu
vęs Europoje karo metu 1944 
m. rugpiūčio 7 d. 

Jo kūnas atvežtas ir pašar
votas A.Jokubauskienės laido
tuvių namuose.' 

Pamaldas įvyks šeštadienį 
9:30 šv. Jurgio bažnyčioje. 
Laidotuvės šeštadienį. 

Kviečiame gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse. 
.Liko liūdinti motina Stasė Mi
liauskienė, trys seserys ir trys 
broliai. A. B. 

Visuotinis Metinis 
LIETUVIŲ TREMTINIŲ 

DRAUGIJOS 

Clevelande susirinkimas įvyks 
šių metų balandžio mėn. 9 d. 
6 vai. vakaro Lietuvių Svetai
nėje, 6835 Superior Ave. 

,Bus renkami nauji Draugi
jos valdomieji organai ir svar
stomi įvairūs D-jos veiklą lie-
čiantieji reikalai. 

Visus Clevelande gyvenan
čius tremtinius kviečiame susi
rinkime dalyvauti. 

Valdyba 

MILES VIEW INN 

visų 
15380 Miles Ave. 

Alus, vynas, likeris, 
rūšių sandvičiai. 

Penktadieniais skaniai pa
gaminta žuvis. 

Penktadieniais ir šeštadie
niais puiki muzika. 

Atdara iki 2:30 naktį. 
Visi mielai kviečiami atsilan
kyti ir puikiai praleisti laiką. 

C. Radzyminski 

Dr. GERALD DORSKY 
praneša, kad atidaro savo ka

binetą optomerijos praktikai 
5504 Superior Ave. 

Akių patikrinimas susitarus 
dėl laiko * 

UTah 1-5235 

LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
DR-JOS CLEVELANDE PIR

MININKO PAREIŠKIMAS 
Gerbiamas p. Redaktoriau, 

prašau malonėti įdėti DIRVO
JE šį paaiškinimą. 

Dienraščio DRAtKJAS 71 
Nr. rašoma, kad "šv. Jurgio 
parapijos Aušros Vartų Mote
rų Draugija buvo pakvietusi 
tremtinių kvartetą padainuoti 
per jų rengiamą Motinos die
nos minėjimą. Su Tremtinių 
Draugijos pastatytomis sąly
gomis negalint sutikti (mano 
pabraukta), kvartetas nebedai-
nuos". 

Iš minėtos korespondencijos 
skaitytojai gali susidaryti to
li einančių nepalankių Tremti
nių Draugijai išvadų. 

Tikrumoje gi Tremtinių Dr-
ja nestatė jokių sąlygų Aušros 
Vartų Moterų D-jai, juo labiau 
nepriimtinų, nes Aušros Var
tų Moterų Draugija minėtu 
reikalu nesikreipė į Tremtinių 
Dr-jos valdybą, o tik į vieną 
Tremtinių Dr-jos meno sekci
jos dalyvę, kuri kitus bendra
darbius painformavo apie Au
šros Vartų Moterų Draugijos 
pageidavimą padėti jiems su
ruošti Motinos dienos minėji
mą. Meno sekcijos dalyviai su
tiko, bet painformuoti, kad 
Aušros Vartų Moterų D-ja no
ri turėti ir pajamų, pastatė 
sąlygą: už dalyvavimą Moti
nos Dienos minėjime su kvar
teto dainomis ir platesnėje 
programos dalyje, įnešti Trem
tinių Draugijos vardu iš minė
jimą ruošiant gautų pajamų 
BALFo kason apie 50 dolerių. 

Tremtinių Dr-jos meno sek
cijos dalyviai yra prašomi da
lyvauti įvairių organizacijų pa
ruošimuose ir padėti. 

Tai darant pati Tremtinių 
Dr-ja tegalėjo suruošti dar tik 
š.m. sausio 9 d. vieną vakarą, 
visokiariopai pasisekusį. Iš to 
vakaro pelno Tr.Dr-ja įnešė 
BALFo kason 300 dolerių ir 
ALT kason 125 dolerius. 

Turėdami tai galvoje Tr. 
Dr-jos meno sekcijos dalyviai 
nutarė pasiūlyti Aušros Vartų 
Moterų Dr-jai už dalyvavimą 
Motinos Dienos minėjime įneš
ti BALFo kason aukščiau mi
nėtą sumą. 

Bet, jei Aušros Vartų Mote
rų Draugija būtų tiesiog krei
pusi į Tremtinių Draugijos val
dybą, pastaroji būtų pataru
si meno sekcijos dalyviams pa
dėti Motinos Dienos minėji
mą suruošti be jokių sąlygų, 
nes valdyba su šiuo reikalu bū
tų nuodugniau susipažinusi. 

Tardamas padėką, lieku 
Tamstą aukštai gerbiąs 

Steponas Nasvvtis 
Lietuvių Tremtinių Draugijos 

Clevelande Pirmininkas 
Pastaba: šiuo klausimu pla
čiau kalbama 5-me puslapyje, 
"Naujakurių" skyriuje. 

RKO KEITH'S 105th 
Nuo kovo 30 ligi balandžio 

2 d. rodo "The Dark Past" su 
William Holden ir Nina Foch. 

Atsiliepimai apie 
V. Jonuškaites koncertą 

Gavome šiuos tris atsiliepi
mus apie V. Jonuškaites kon
c e r t ą  C l e v e l a n d e .  K o n c e r  t a s  
biivo žymus meno įvykis Cle-
velando lietuvių gyveni m e. 
Apie jį verta ir plačiau pasi
dalinti įspūdžiais, šiuos įspū
džius dedame be sutrumpini
mų ir be papildymų. 

ĮSPŪDINGAS VAKARAS 

Vincės Jonuškaites koncer
tas, įvykęs pereitą sekmadienį 
Lietuvių Salėje, buvo labai pa
sisekęs ir retai įdomus vaka
ras. Nebus pasakyta netiesos 
tvirtinant, kad tokio aukšto 
meninio lygio dainininkės Lie
tuvių salėje dar nebuvo tekę 
girdėti. Visa programa buvo 
atlikta dideliu artistiškumu 
Nepaprastai malonus daininin
kės balso tembras ir didelis 
mokėjimas dainuoti kiekvieną 
dainelę ar operos ariją padarė 
tobulai užbaigtu meno kūrinui. 

Publika, kurios šį kartą pri
sirinko pilnutėlė salė, tikrai 
buvo su kaupu atlyginta už pa
rodytą susidomėjimą. Ji įsiti
kino, kad Vincė Jonuškaitė yra 
viena tų didžiųjų meno pajė
gų, kurios nepriklausomos Lie
tuvos operą buvo iškėlusios į 
vieną garsiausių operų pasau
lyje. 

Dainininkei labai rūpestin
gai pijanu pritarė Birutė Sme
tonienė. 

Labai gero įspūdžio paliko 
ir clevelandiškis vyrų kvarte
tas. Savo galingai skambančia 
daina jis ryškiai priminė, kad 
Lietuva yra dainininkų kraš
tas. 

Kai apie 9:30 publika skir
stėsi namo, ne vienas sakėsi, 
kad tokio malonaus vakaro jau 
sęnai nebuvo patyrę. 

Ten buvęs 
* * 

VINCĖS JONUšKAITĖS 
KONCERTAS 

Kovo 27 d. Clevelando Lie
tuvių Salėje įvyko V. Jonuškai
tes koncertas. Koncertui iš
klausyti prisirinko pilnutėlė sa
lė publikos. Koncerto progra
ma buvo sudaryta iš dviejų da
lių : pirmoj daly aštuoni kuri
niai — Bach, Schubert Franz, 
Rossini, Massenent ir Budriū-
no — Marija, Motina malonės; 
gi antroj daly — 12 kurinių, 
išimtinai lietuvių kompozito
rių. 

Nors V. Jonuškaitė mums 
daugiau matyta ir įprasta, kai
po operos dainininkė, kur be 
dainavimo ji visuomet žavėda
vo savo vaidyba ir, nors trem-

įiuiimiNimimmmiimiimiimiimiimmiimiiiuiiiiiiiimiimiiimmiifmmmnii^ 

1 I. J. SAMAS - JEWELER | 
| Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę S 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

E Dabar jau turime didesnį rinkini Deimantų, žiedų, Laik-
| rodėliu ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. | 
^iiniiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiHiiiHHiHiiiiiiiiiiiiiniiiiinHiiiiiiimiiiHiiiitr-

| P J KERSIS j 
| 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio | 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. | 

Ej Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuos#, kreip- s 
kitės Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- z 
riuose apdraudos-insurance reikaluose. E 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S 

garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. E 

fimaiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiinimiiiit^ 

Metropolitan Opera 
Bal. 4—9, Public Auditor. 

PIRMADIENI, Ral. 4 
LUCIA 1)1 LAMMERMOOR 

ANTRADIENI, Bal. 8 
MIGNON 

TREČIADIENI, Bal. 6 
LA TRAVIATA 

KETVIRTADIENI, Eal. 
RIGOLETTO 

PENKTADIENI Dieną. Bal. 8 
MADAMA BUTTERFLY 
PENKTADIENI Vak., Bal. 

ELIXIR OF LOVE 
ŠEŠTADIENI Dieną, Bal. 9 
BARBER OF SEVILLE 
ŠEŠTADIENI Vak., Bal. 9 

OTELLO 

VIENAM VAIDINIMUI 
Kainos (Tax incl.) 

$7.20, $6.00, $4.80, $3.60 $2.40, 
$1.20 

Union Bank of Commerce 
Main Banking Lobby—E.Ninth S. 

prie Euclid — MAin 8300 
Atdara nuo 9 ryto iki 5:30 p.p. 

Kasdien (išsk. sekm.) 
Vartojamas išimt. Knabę piano 

SSĮ 
ties vargai buvo ir dabar yra 
negailestingi dainininkei — jos 
dainavimas buvo puikus ir su
žavėta publika klausė atidžiai. 
Kiekvieną jos padainuotą kuri
nį publika palydėjo triukšmin
gais plojimais. Dainkiinkei pa
dovanota gėlių. 

Dainininkei akomponavo Bi
rutė Smetonienė. 

Antros koncerto dalies pra
džioje keturias daineles išpil
dė vietinis vyrų kvartetas. Ma
tyti, kvartetas mažai repetavo 
ir todėl dainavimas buvo ne
vykęs. Geriau, kad šiame gra
žiame koncerte šitokio balasto 
nebūtų buvę. Prieš kiekvieną 
koncertą, vyručiai, visuomet 
gerai parepetuokit, "atsiminda
mi, kad geras rezultatas yra 
visuomet proporcingas įdėtam 
darbui. Antra vertus, meskit 
šalin tuščias ambicijas ir išsi-
rinkit sau vadovą, nes kolekty
vas be vadovo yra lygus nuliui. 

Šį koncertą sumanė, organi
zavo ir atidaromąjį trumpą 
bet gražų žodį pasakė p. Julius 
Smetona. Jo iniciatyva šiam 
koncertui paruošti buvo su
kviesti du kolektyvai: rengimo 

komisija iš 17 asmenų ir kon
certo rėmėjų grupė iš 20 as
menų. Visų jų pavardės buvo 
surašytos koncerto programo
je. 

Nors kai kas ir mėgsta sa
kyti, kad kuklumas nėra auk
ščiausia dorybė, bet daug ką 
maloniai nustebino tas reiški
nys, kad Julius Smetona, kad 
ir daug triūso sudėdamas į šio 
koncerto surengimą, pats sau 
asmeniškai neieškojo reklamos 
ir rengėjo "didelėm raidėm" 
programoje neįrašė. 

Kad ir naujas tai mūsų gy
venime reiškinys, bet vis tik 
gražus. Bravo! . B. 

* » 

GIRDĖJOM LIETUVOS 
OPEROS ŽVAIGŽDĘ 

Gerb. Redaktoriau, prašau 
priimti ir mano kelius žodžius 
apie V. Jonuškaites koncertą. 

Aš nemoku pasakyti kodėl, 
bet jaučiau, kad mes girdėjom 
tikrą meną, kaip sakoma, auk
štos klasės. Gal ne visai gerai 
mes tą ir suprantam, gal ne
mokam pilnai įvertinti, bet te
gul niekas nesako, kad mes ne

jaučiam skirtumo. 
Girdėjau kalbant, kad toks 

koncertas mūsų publikai per 
sunkus. Vyrų kvartetas su ka
reivėlių dainomis įnešė atmai
nos. Jis išblaškė ir mano įsi-
s va jojimą, kad turiu laimės 
girdėti ir pažinti, kas tai yra 
rimtas ir meniškas dainavimas 
ir kad tą girdžiu iš mūsų tau
tietės lietuvaitės, tokios žy
mios dainininkės... Ir labai 
atsiprašau, bet aš pagalvojau, 
kad čia atmainai būtų geriau 
ar rimtas smuiko įsiterpimas, 
ar kad solistei akomponavusi 
p. Smetonienė atskirai paskam
bintų. Tų gražių energingų vy
rų dainų aš klausyčiaus ištisą 
vakarą, nes jos yra tikrai pui
kios ir aš jas labai myliu. Bet 
šį vakarą jos visgi buvo kaip 
ir kitos spalvos siūlas įaustas 
| audeklą ... 

Sužavėta mėgėja 

Reikalinga 

VIRĖJA IR NAMŲ 
DARBININKĖ 

35$ per savaitę 
YE 9230 

HIPPODROME 
vNuo balandžio 6 rodys "Ca

nadian Pacific" su Randolph 
Scott, Jane Wyatt, J. Caroll 
Naish, Victor Jory ir Nancy 
Olson. Geležinkelio statytojo 
ir kalnų mergaitės audringa 
drama. * 

GLASS TOPS 
~ for ! 

Furniture & Mirrors 

Made to orders 
and instaled 

For Fire Places, Closet 
Doors and Bathrooms 

STIKLAI 
stalams ir veidrodžiams 

Padaromi pagal užsakymus 
ir įtaisomi 

Ugniavietėms, spintų durims 
ir vonios kambariams 

GINDY GLASS & MIRROR 
: Co. 

2478 East 9th St, 
MAin 1971 

The Most Complete Line of 
TELEVISION 
RECEIV 

0: 

Today Du Mont Telesets carry & new price tag. Du Mont is passing on to you the manu
facturing economies that have come with greatly increased production and lower cost of 
some components. As you probably know, demand for Du Mont receivers has always run 
far ahead of supply. And although they are rapidly stepping up output, this price reduc
tion makes Du Mont such an outstanding value for home entertainment that you should not 
delay in placing your order. Our suggestion would be that you come in today; select the 
model you want and place your order for earliest delivery. 

THE DU MONT Ci.ATHAM . THE DU MONT SAVOY . 

The Table-top Teleset with Dignified console, finished in beautiful fine-grain 
the great big screen. This mahogany veneer* Direct-view television on §. 
conveniently compact cabinet, large 72 sq.-in. screen. Full-range FM radio, su-
finished in mahogany, provi- perb standard (AM) radio phonograph with au-
des large, clear direct - view tomatic record changer, record album storage 
pictures on a 72-sq. in. screen. space 
Plus static-free FM radio. 

$425* In knotty pine ^ _ _ _ $695.00* 

Blonde $435 In blonde mahogany $715.00* 

• Plus installation and Federal Excise' Tax 

See these new Du Mont Telestets at our Television Showroom! 

The TICTORY Furniture & Appliance Company 
FOR COMPLETE HOME FURNISHINGS 10412 Superior Ave.. Cleveland 

" Convenient Budget Plan! (Free parking in rear of store) 
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