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Kad šis Lietuvos LalsvSs 
Simbolis 

(35-ti metai • 35th year) 
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galėti] būti vėl gar
bingai atstatytas, 

Vasario 16-losios dienos 
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Toronto lietuviai Vasario 16-taja 
švente visu iškilmingiausiai: su pamaldomis katedroje ir 

eisena mieste 
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Retai l&d&'Čhic^^bs' frfttrival 
jai esti tkip 'prigrūsti, kaip Sek

madieni, vasario 18 d. apie 2 Vai. 
p. p., Amalgamated Salėš to*yp-
timi. Ir kalba vis lietuviškai. 
Punktualūs žmonės šį kartą nu
sivylė: 2 vai. (iškilmių pradžia) 
visos kėdės jau užimtos prieš 
valandą sugužėjusių "nepunktu-
alių". Parteris, balkonai, pasie
niai, takai ir šalutinės patalpos 
turėjo priglausti apie 2,000 da
lyvių, suplaukusių j Vasario 16-

, ąios demonstraciją. 

Fo iškilmingo atidarymo, yė-
liavų įnešimo, JAV himn6 ir 1n-
vokacijos prabyla Lietuvos kon
sulas dr. P. Daužvardis. 

Cook ąpskr. lietuvių demo
kratų lygos pirmininkas, pris
tatydamas dalyviams senatorių 
Scott Lucą, pranešė, kad šis se
natorių demokratų lyderis į mi
nėjimą yra specialiai atkeliavęs 
H Washingtono, j kurį tuoj ir 
vėl turėsiąs išskubėti. 

Entuziastingai pasveikintas 
sen. S. Lucas savo kalboje api
būdino tarptautinės politikos 
Baidą, primindamas garsųjį Mo
lotovo — Ribbentropo paktą, ir 
nusakė JAV užsienių politikos 
tikslus. Jis patikino, kad JAV 

^sujungs visas savo jėgas sukur
ti pastoviai taikai, kurioje ne
būtų pavergtų tautų ir kuri vi
soms tautomą, tarp jų ir Lietu
vai - užtikrintų nepriklausomą 
gyvenimą. 

Čia pat scenoje pasikalbėjęs 
ftu Nepriklausomybės Akto sig
nataru prof. M. Biržiška ir padė
liojęs už iškilmių proga jam tau
tiškai pasidabinusių lietuvaičių 
įteiktą dovaną, sen. Lucas iš
skubėjo i sostinę, plojimų ir va
liavimų lydimas. 

Adv. A; A. Olis perskaitė iš
kilmėse negalėjusio dalyvauti 

; | u v .  L i e t u v o s  p r e z i ę į e n t ę i j U r . K .  
primaus sveikinimą; ^ 

i Prof. M. Biržiška energinga-

(leaps mieste 
J. A. Senato demokratų va
das Lucas susitinka su Lie
tuvos Nepriklausomybės Ak
to dalyviu Biržiška. — Buvę 
tremtiniai suaukojo apie 

3,000.00 dolerių. 

me žodyje pastebėjo, kad jau 
ne pirmą kartą ir, tur būt, ne 
paskutinį tenka dalyvauti nepri
klausomybės minėjime, tik ki
toje vietoje ir kitomis sąlygomis. 
Bet kiekvieną kartą vis iš nau
jo tenka stebėtis to didžios 
reikšmės dokumento — Nepri
klausomybės Akto —šviesiu ir 
apgalvotu turiniu. Potlitiškai 
galvodami, Akto autoriai nekėlė 
nerealių pretenzijų, bet apsiri
bojo galimumais, atitinkančiais 
Lietuvių tautos jėgas. 

Nukėlęs mintis į Lietuvą, M. 
Biržiška pareiškė, kad nors šian
dieną Lietuvoje ne šventė, o su
stiprintos vergijos dvigubo dar
bo diena, — Nepriklausomybės 
Diena betgi yra gyva žmonių 
širdyse. "Būkime tikri — Lie
tuvoje vergijai nenusilenks nė 
vienas tikras lietuvis", — pa
brėžė laisvės kovų veteranas ir 
naragino už Lietuvos ribų esan
čius lietuvius daugiau pasitikė
ti savimi ir pagalvoti, kas ir 
kuo gali būti naudingas didžiai 
kovai. 

ALT pirm. L. Simutis jau
triais žodžiais priminė, kad, kai 
Vilniuje buvo pasirašytas Ne
priklausomybės Aktas, JAV lie
tuviai, suvažiavę kovo 16 d. į 
New Yorką, pasirašė kit# aktą, 
remiantį Nepriklausomybės de
klaraciją. Laisvės žygiui remti 
tada buvo surinkta milijonas 
parašų. Kai Lietuvos kariai ko
vojo, Amerikos lietuviai rūpi-

nM, lead "jiem. UhiRt, &vi-
riių. Jię taip pat kovojo dėl Lie
tuvos pripažinimo ir dę facto ir 
de jure. Tas pripažinimas galio
ja ir šiandien. "Lietuvos vėlia
va ir šiandien plevėsuoja prie 
atstovybės ir konsulatų ir mes 
neleisime jos nuplėšti", — pa
brėžė kalbėtojas. Priminęs nuo
taikų kitimą, šimutis pastebėjo, 
kad tiek šilumos iš Baltųjų Rū
mų ir Valstybės Departamento 
nejautėme niekad, kiek jaučiame 
dabar. 

Vieningai priimta Ghicagos 
ALT sekretorės paskaitytos re
zoliucijos Washingtonui bei atsi
šaukimas į lietuvius ir inž. Jur
kūno pasiūlytas sveikinimas 
Amerikos Lietuvių Tarybai. 

Minėjimo nuotaiką sustiprino 
baritono A. Brazio ir L. šimučio 
vedamo Vyčių choro dainos, ku
rioms akompanavo Z. M. Simu
tienė ir J. Byanskas. G. Velič
kos scenos vaizdelis nukėlė žiū
rovus į laisvės kovų tikrovę, o 
Lietuvos himnas sustiprino da
lyvių ryžtą dirbti tėvynės lais
vei. 
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Minėjimo programai vadovavo 
A. Rudis. 

Aukų akcijai vadovavo A. Olis. 
Spėjama, jų bus apie $5,000.00. 
Vien tik Chicagoje gyveną buv. 
tremtiniai per savo draugijos 
pirm. kun. Staši čia pat įteikė 
$2,672.50, surinktų savo tarpe 
Vasario 16-sios proga, laikyda
miesi nutarimo — 5 doleriai nuo 
kiekvieno dirbančiojo. Be to, 
tremtiniai aukojo ir per kitas 
organizacijas bei pavieniui. Ar 
jie tuo žygiu "suvarė į ožio ra
gą senuosius Chicagos lietu
vius", kaip pranašovo bene L. 
šimutis, dar nežinia, bet senųjų 
garbei reikia pasakyti, kad sa
lėje būta ir jų dosnių: D. Kurai
tis paaukojo $200.00, J. Benza 
— $100.00, A. Rudis — irgi $ 
100.00, o mažesniu aukų sara-
šas Mtų jau ilgokas; V , Ir P, 

šiais metais Toronto lietuviai 
Nepriklausomybės šventę pami
nėjo labai plačiai — užtruko net 
tris dienas: vasario 16, 18 ir 19 
d.d. Tai buvo tartum lietuvišku
mo rekolekcijos. Visą organiza
cinį darbą gražiai atliko Toronto 
Lietuvių Or&tųiizadjų Komite
tais. < j 

Vasario 16 d^ vakare Toronto 
"Caritas" suruošė religinės mu
zikos koncertą Agnietės baž
nyčioje. 

Vasario 18 d. 11 vai. buvo 
laikomos iškilmingos pamaldos 
Katedroje, kuri buvo specialiai 
tam reikalui gauta. Pamaldose 
dalyvavo kardinolas McGuigan, 
kuris jau nebe pirmą kartą at
jaučia mūsų krašto nelaimingą 
likimą. Savo žodyje kardinolas 
mus sveikino mūsų švėnas pro
ga, pabrėždamas, kad laikotar
pis, kuri mes gyvenome laisvu 
ir nepriklausomu gyvenimu sa
vame krašte, tikrai buvęs di
dingas religine, kultūrine ir eko
nomine prasme; Savo žodį baig
damas, jis palinkėjo mums at
kakliai kovoti ir dirbti dėl smur-i 
tu paveržtos mūsų: krašte lais^-
vės atstatymo. 

Po pamaldų -buvo*' eisena -r— 

demonstracija nuo Katedros iki 
City Hali. kur prie žuvusiems | 
Kanados kariams paminklo bu
vo padėtas lietuviškais moty
vais dekoruotas vainikas. 

Tai buvo tikrai didinga eise
na, ypač kad tai pirmoji to po
būdžio Toronte. Ilgiausia virti
nė išsirikiavusių lietuvių žengė 
pačia judriausia miesto dalimi. 
Gausūs plakatai nusakė mūsų 
eisenos tikslą. Juose anglu kal
ba buvo skelbiamos šios mintys: 
"Kanada, saugokis raudonojo 
pavojaus!", "Mes gedime nužu
dytųjų ir koncentracijos stovyk

lose laikomų savo brolių!", "Ko
munizmas — šio šimtmečio gė
da" ir kt. 

Tomis gatvėml*v kuriomis ei
sena vyko, buvo sustabdytas ju
dėjimas. O tūkstantinės kana
diečių minios sekė eiseną ir su 
susirūpinusia išraiška skaitė pla
katuose skaudžius, bet teisingus 
žodžius. Anksčiau panašių eise
nų nebuvo leidžiama organizuoti. 

Prie City Hali buvo sutikti ir 
pasveikinti burmistro pavaduo
tojo John Innis. Dr. Kaškelis 
savo trumpa kalba nušvietė mū
sų gyvenimą nepriklausomoje 
Lietuvoje ir tą nepaprastą žmo
gaus teisių išniekinimą^ ! 

patyrėme rusams okupavus Lie
tuvą. Tikrai įspūdingai skambė
jo garsiakalbių paskleisti užbai
giamieji žodžiai: "Saugokis, Ka
nada, kol dar nevėlu!" Jie pri
vertė ne vieną besiklausantį su
simąstyti. 

Vasario 19 d. 2 vai p. p. įvyko 
viešas šventės minėjimas Lenkų 
Salėje, kur buvo renkamos au
kos Tautos Fondui, čia kalbėjo 
Toronto Lietuvių Organizacijų 
Komiteto pirmininkas K. Gri
gaitis, latvių atstovai, gen. kon
sulas Vyt. Gylys, visuomenės 
veikėja O; Indrelienė, dr. A. ta-
poka. ~ . 

Buvo priimtos» rezoliucijom 

VLIKo pirmininkui, Lietuvos 
diplomatijos šefui ir diplomatic 
niams atstovams, Amerikos lie* 
tuvių organizacijoms, Kanados 
vyriausybei ir Toronto burmfe* 
trui. 

Meninėje dalyje dalyvavo To
ronto lietuvių vyrų choras, diri
guojamas A. Narbuto; solistai 
A. Ščepanavičienė ir Br. Mari-
jošius, akompanuojant A. Dva
rionui; tautinių šokių grupė, A» 
jičkūnaitės-šadeikienės vedama; 

deklamuotojai A. Kačanauskieo^ 
ir Vyt. Kastytis. 

Minėjimas įspūdingai baigtas 
Lietuvos himnu. 
v J. Paršeliui 

Stalinas bandys taikytis su Tito? 
•aPrtl< žinių, kad neoficialūs Sta-| Esą, šitokiam planui gal nesi-

lino agentai siūlo Jugoslavijos priešintų ir tos valstybės, kurios 
diktatoriui Titui taikyrtis su Mas- dar nepripažino" komunistines 
kva.Susitaikymo sąlygėa esan-hfeldJiosTKinijoj?;*ff "f; i 

GRAŽI ŠVENTĖ, TIK 
SU D£ME.. . 

Bostone Nepriklausomy b ė s 
šventės minėjimas buvo sureng
tas vasario 12 d. 

Scena buvo gražiai papuošta, 
meninė programa turtinga: da
lyvavo solistai V. Bakūnas ir 
J. Krištolaitytė, du geri chorai 

Gabijos, 
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vadovaujamas J 
Dirvelio, ir bažnytinis, vadovau
jamas J. Kačinsko, O. Ivoškie-
nės vadovaujama grupė pašoko 
tautinių šokių. Aukų surinkta 
$1,200. 

Gražias kalbas pasakė Mas
sachusetts gubernatorius Paul 
A. Dever, prof. Ig. Končius, S. 
Sužiedėlis, Juozas Tysliava iš 
New Yorko, tik labai apgailėti
na, kad KELEIVIO redaktoriaus 
Januškio kalba šioje iškilmingo
je vietoje sudarė įspūdį, kaip 
deguto dėmė ant dailaus drabu
žio... Daugelis klausytojų po 
tos kalbos reiškė nuomonę, kad 
tokiam kalbėtojui geriau tiktų 
ne lietuviu šventėse kalbėti, o 
sudaryti kompanija Andruliui 

!  j o  n u m a t o m o j e  k e l i o n ė j e  į . . .  
sovietų "rojų". J. K. 

čios dVji: 
į 1); Titas turi grįžti į Komin-
formą ir atsisakyti nuo savo pa
sipriešinimo prieš Maskvos va
dovavimą Rytinėje Europoje, 

2) Jis turi sudaryti Balkanų 
federaciją., kurioje kiekvienas 
vienetas, prieš įstodamas į fede
raciją, turėtų prižadėti būti vi
siškai lojalus (reiškia — paklus
nus) sovietams. " ? 

Ar Titas pasiduos šitai taikos 
pagundai, dar nėra žinių. O gal 
tai yra tik susipykimo komedi
jos pirmo veiksmo pabaiga? 

Jeigu teisybė, kad Stalinas 
siūlo sudaryti Balkanų federa
ciją, tai tas būtų nauja "mir
ties kilpa" Maskvos politikoj* 
nes prieš dvejus metus Bulgari
jos Dimitrovas kaip tik nustojo 
Maskvos malonės vien dėl pri
tarimo tokios federacijos suda
rymo minčiai... Paskui jam 
reikėjo važiuoti į Maskvą "gy
dytis", o tas "gydymasis" pasi
baigė ... iškilmingomis laidotu
vėmis. 

TRYGVE LIE DAR 
BANDO ĮTIKTI MASKVAI 

Trygve Lie, Jungtinių Tautų 
Organizacijos generalinis se
kretorius, j tą vietą išrinktas 
stiprios paramos dėka iš Mas
kvos pusės, nors ir žada netru
kus pasitraukti iš tos vietos, bet 
dar bando įtikti Maskvai Kinijos 
klausime, 

Maskvos delegatai dabar išei-
dinėja iš kiekvieno posėdžio, ku
riame dalyvauja senosios Kini
jos vyriausybės delegatai. Tie 
išeidinėjimai, žinoma, paraližuo-
ja Jungtinių Tautų Organizaci
jos veikimą. 

Trigve Lie planuoja, kaip pa
tenkinti rusus, kad jie iš po
sėdžių neišeidinėtų, ir kaip pa
daryti, kad kiti tam planui ne
sipriešintų. Jis siūlo tuo tarpu 
tik pašalinti senąją delegaciją, 
bet naujosios, komunistinės de
legacijos priėmimą dar atidėti. 

Tai yra kaip tik tas pats, ką 
ir siūlo ĮVfaskvąj J^askva irgi 
tuo tarpu dar; nieko* tiesakįo apie 
komunistinės delegacijos įsilei
dimą, reikalauja tik senąją de
legaciją prašalinti. Kai ji bus 
prašalinta, tada liks tuščia vie
ta visuose svarbiausiuose Jung
tinių Tautų Organizacijos orga
nuose (Kinija gi yra viena iš 
didžiųjų valstybių, be kurios nie-
as negali būti sprendžiama ...), 

tai tada jau bus visai patogu ir 
logiška reikalauti, kad Kinijos 
delegacija būtų, žinoma, komu

nistinė delegacija, žengus vi 
žingsnį, reiks žengti ir kitą ... 

NERAMUMAI UKRAiNOl 
• IT-" "• 

Kaip Lietuvoje, taip ir vaka
rinėje Ukrainos dalyje, kuri pri
jungta prie sovietų, atskyrus 
nuo Lenkijos, bolševikai , W r-

nemaža rūpesčių. 
To nebegali paslėpti "net bol

ševikų radijo pranešimai. Jie 
skundžiasi, kad žemės kolektpr-. 
vinimo programa yra labai truk
doma aršių kovų su ... buržu
azinių nacionalistų liekanomis... 
Reiškia, su ūkininkais, kurie 
nenori nustoti savo žemės skly
pelių ir tapti Stalino baudžiau
ninkais. 

ARTINASI AUDRA? 
Yra žinių, kad sovietai šiuo 

metu stato nepaprastai daug 
karinių lėktuvų. 

Lėktuvai šiais laikais labai 
greit tobulėja, todėl karo rei
kalams pastatyti lėktuvai per 
metus laiko jau ... pasensta, ne
gali stoti į kovą prieš naujes
nius. * 

Kadangi sovietai vistiek stato 
labai didelius kiekius lėktuvų, 
tai daroma išvada, kad jie ren
giasi juos greit pavartoti. 

Klausimas — kur? Spėjama, 
kad sovietai dabar negali turėti 
užsimojimo žygiuoti į Tolimuo
sius Rytus, kur ir juos galėtų 
sutikti panašūs pavojai, kaip vo
kiečius sutiko žygis link Volgos. 
Mažiau rizikos jiems būtų Vaka
rų Europoj, kur ir atstumai ne
dideli ir kur daug pramonės, 
lengvai tinkamos panaudoti kaip 
reikalams. 

Galimi pavojaus punktai lai
komi Suomija, Jugoslavija, Ber
lynas arba Iranas. 

NE DERYBOS, O JfiGA 
Washingtone galutinai nusi

statyta, kad derybos su Maskva 
dėl atominių ginklų kontrolės ne
gali duoti nieko gera tol, kol 
nebus susitarta leisti inspektuo
ti visas atominių ginklų gamini
mo Įmones. O šito sovietai kaip 

tik ir nenori. Jie nori, kad kiti 
sunaikintų visus savo atominius 
ginklus, bet kad niekas negal§-
tų pamatyti, ką jie apie save da
r o . . .  

Vienintelis būdas karui su 
bolševikais išvengti, Trumano ir 
Achesono nuomone, yra tvirtas 
frontas Vakarų Europoje. 

Vadinasi, pagaliau Washing-
tonas jau suprato, kaip reikia 
su Maskva kalbėtis, nors tą savo 
supratimą dar toli gražu ne 
visur nuosekliai taiko. 

ESTUOS ŠVENTĖ 
1918 metais vasario 24 dieną, 

lygiai vieną savaitę vėliau, kaip 
Lietuvos, buvo paskelbta ir Es
tijos nepriklausomybė. Taigi 
šiandieną estų tauta taip pat 
švenčia savo nepriklausomybės 
32-ąsias metines. Panašiose ap
linkybėse Estijos nepriklauso
mas gyvenimas prasidėjo, pa
našaus ir likimo susilaukė Es
tija paskutiniaisiais laikais. Es
tai pergyvena tas pačias nelai
mes, kaip ir mes, ir jų siekimai 
bei viltys yra lygiai tokios pa
čios, kaip ir mūsų. 

Paminėję savo šventu -Junkl-
mės mintimis ir su mums drau
ginga kaimynine estų tauta, nes 
petys į petį su jais tenka ko
voti ąiekiant tokio paties tikslo* 
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2 D I R V A  

.WATBHBUHY CONN 
•wnn 

Detroit, Mich,, Naujienos 
Y u  

Waterburio šalpos Klubas siunčia dovanas tremtiniams. Kairėj prof. 

Vaclovas Bir/iška. Dešinėj žemai Antanina Colney, veiklioji klubo įkvėpėja. 

VASARIO 16-TOJI 

šabloniškai atšventus Nepri
klausomybės minėjimą vasario 
12 d. parapijos svetainėje, ši su
kaktis buvo paminėta vasario 
16 dieną dar atskirai ir naujose 
formose. Ją suorganizavo Lietu
vių Care Relief Klubas, talkinin
kaujant ALT. Sąjungos vieti
niam skyriui. Nustatytą valandą 
buv. Kudirkos svetainėje susi
rinko apie-70 žmonių. Minėjimo 
programai vadovavo dr. M. J. 
Colney. Meninę dali atliko solis
tas Julius Mačiulis, nuteikdamas 
visus rimtam ir iškilmingam su
sikaupimui 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
32 metų sukaktį sjmet. minėjo
me vasario 18 d. 

Išvakarėse š\ Antano parapi
joj buvo atlaikytos gedulingos 
pamaldos už žuvusius per perei
tą karą ir dabar žūstančius nuo 
okupanto rankos. Įspūdingą pa-

! mokslą pasakė buvęs tremtinys 
kun. dr. Aleksis. 

Sekmadieni toj pačioj bažny
čioj buvo iškilmingos pamaldos. 
Labai reikšmingą pamokslą pa
sakė šios parapiją klebonas 
kun. dr. I. Boreišis, 

Minėjimo iškilmės įvyko 5 vl. 
p. p. Ukrainų salėje. Dalyvavo 
apie 1,000 žmonių. Atrodo, kad 
didesniems parengimams jau ir 
$i salė bus per maža. 

Minėjimo iškilmes atidarė 
Draugijų Centro pirm. Petras 
Medonis. Vakaro vedėju pakvie
tė dr. P. Padalskį. Skautės įnešė 
Lietuvos ir Amerikos vėliavas 
ir prie jų budėjo per visą pro
gramą. Visiems pagiedojus Ame
rikos himną, Draugijų Centro 
valdyba užėmė prezidiumo vieta. 

Pirmasis kalbėjo Jėzuitų uni
versiteto profesorius dr. B. F. 
Landuyt. Jo kalba aiški, supran
tama. tiksliai palietė lietuvių 
padėti.  t - i  «  •  >  :  •  *  i  •  :  

dies lietuvių šioje Amerikos Že
mėje. 

Visi minėjimo dalyviai jautė
si laimingi, matydami einant to
kią rimtą pagalbą į lietuvių sto
vyklas Vokietijoje. Bet jų tarpe 
visų laimingiausia buvo ponia 
Colney: jos visas gyvenimas tik 
iš tokių laimių ir susideda. Rei
kia ją matyti ir girdieti, kad ga
lėtum pilnai suprasti, kokiu šil
tu jausmu ji atsiliepia apie kiek
vieną naujakurf ir kaip skaus-
mingai ji pergyvena girdėdama 
ka nors bloga apie kuri tremti-L..,, . . v." . , 

T. . . . ' , Vitkus, kuris šiame mieste yra n j .  J i  ] u o s  g i n a  v i s a  s a v o  e s y b e .  L  .  .  - - - . r  ±  i š kalbėjęs ir pnes 15 metu, kai. n j. Ji juos gina 
prisiminti aplinky-|Jai .1"^visi geri įrji nei vienam lankėsi Amerikoj vilniui Va

duoti Sąjungos reikalais. ! -
Po to kalbėjo Jėzuitų univer-

senųjų profesionalų — tų, kurie 
per daugel| metų tokiuose minė
jimuose dalyvaudavo, sakydavo 
kalbas ir gan gausiai aukodavo. 
Ar kalbėjusiems profesoriams 
svetimtaučiams nekils klausi
mas — kurgi lietuvių inteligen
tija, kur profesionalai ? Nors po
ra tokių profesionalų (neskai
tant naujųjų) ir buvo, bet jie 
buvo per kuklūs pasirodyti prie 
svečių, kai nekviesti. 

Dar gerokai prieš minėjimą 
man tek'o pakalbinti vieną iš se
nųjų profesionalų, kad ateitų j 
minėjimą. Jis man atsakė, kad, 
girdi, kai mes buvome reika
lingi, mes buvome ir pakviesti. 
Dabar, tur būt, mes jau nebe
reikalingi, kad niekas mūsų ne
kviečia ... Kažin, mieli Detroi
to veikėjai - vadai, ar nereiktų 
apie tai pagalvoti? 

KOMP. RR. BUDR1UNAS 
NAUJOJE TARNYBOJE 

Kompozitorius Br. Budriūnas 
gavo vargonininko tarnybą ame
rikiečių parapijoje Our Lady 
Queen of Peace. Tai nauja pa
rapija, ką tik pasistačiusi nau
ją bažnyčią • Detroito miesto 
pakrašty. • : 

Tos parapijos klebonas/ paty
ręs Budriūno gabumus ir ftiiizi-

kinį išsilavinimą, j| labai šiltai 
priėmė. Savo apylinkės laikraš
tyje REGINA PACIS jis para
šė apie Budriūno kvalifikaci
jas pareikšdamas: "A most sin
cere welcome is extended to Mr. 
Budriūnas on behalf of the 
parish, with the hope that he 
will enjoy his stay with us, and 
have the best choir in Detroit". 

Naujas Br. Budriūno adresas 
dabar toks: 6113 Hereford Ave., 
Detroit 24, Mich. Tel. TU 2-6892. 

Gaila, kad mūsų trijose lietu
vių parapijose nebuvo sudaryta 
galimybė komp. Br. Budriūnui 
įsikurti, kur taip labai reikia 
bent vieno muziko, kuris galėtų 
paruošti tinkamą chorą. Mūsų 
manymu, Br. Budriūnas būtų 
naudingas bet kurioje parapi
joje. Kada choras bažnyčioje 
gražiai gieda, tada pamaldas 
ne tik lietuviai gausiau lanko, 
bet ir svetimtaučiai ateina, tada 
ir paties maldingumo nuotaika 
pakyla. Antra vertus, gal ir ge
rai, kad mūsų tautietis savo mu
zikiniais gabumais žavės ame
rikiečius. Ne taip sunku ir lietu
viui užeiti | amerikiečių baž
nyčia, jeigu jbje randa tai,! kas 
jo dvasiai yra brangu ir kilnu. 

Komp. Br. 'Budriūnas pasilie
ki ir1 lietuvių čho'ro dirigentu. ' 

' I ' • M. Sims 

PHILADELPHIA. PA. 
VASARIO 16-TOJI 

' Nepriklausomybės šventė Phi-
ladelphijoje minėta vasario 19 
d., Muzikiniu Klubo salėje. 

Dalyvavo ir kalbėjo senato
rius Green, amerikietis veikė
jas Horan irdr. Damušis iš Cle-
velando, dainavo operos solistė 
J. Augaitytė ir V. Macijausko 
vad. Philadelphijos Meno An
samblio mišrus choras. 

Susirinkę buvo apie 1,300 lie
tuvių. Aukų Lietuvos Fondui su
rinkta per $1,300.00. Minėjimo 
rengimo komitetui vadovavo J. 

•LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE — teisy
bės žodis apie tai, kas" 1 

atsitiko su Lietuva/ '312 
pusi. Kaina ........ $2.00 

Kaniušis, programos vedėją bu
vo adv. Mankas. 

MENO ŠIUPINYS 
Amerikos Lietuvių TautinSs 

Sąjungos skyrius kovo 26 d. Lię- -
tuvių Muzikinėje salėje, 2715 E. 
Alleghany Ave., rengia mertO 
šiupinj. Dalyvaus solistė Ju$& 
Augaitytė, baleto šokėjai St. 
Modzeliauskas ir Ks. Knytaitis 
su savo mokiniais, pirmą kartį, 
pasirodys L. Kaulinio vedama* 
Philadelphijos Liet. Meno ait-
'samblio vyrų oktetas, ansamblio 
šokių grupė pašoks naujų šokliu 
Dalyvaus taip pat iš televizijai: 
pažįstamas šešiolikmetis akorde
ono virtuozas C. F. Dauber. Ak* 
toriai K. Vasiliauskas ir V. Žu
kauskas rengia specialią linksmą 
programą su monologais ir ka-; 

pietai apie Philadelphijos gy
venimą, pažvelgus į jį iš links
mosios pusės. 

S C  R  A N T O N ,  P A .  

i f i 

PITTSBURGH, PA. 
bes, kuriose buvo paskelbtas neatsisako padėti. Ji pamirš-
Lietuvos Nepriklausomybės Ak- *a daug sav'J *r savo šeimos rei-
tas. D. Pakalnis padarė turi-|ka1^ bet V niekados nepamirš-
ningą pranešimą apie Vasario 
16-toš reikšmę Lietuvai. 

Toliau prof. Vaclovas Biržiš
ka labai jautriais žodžiais ir ei
lėraščio forma pavaizdavo mas
kolių viešpatavimus Lietuvoje. 

Dr. P. Vileišis savo žodyje pa
sigerėjo Amerikoj* lietuvių vie
nybe už Lietuvos laisvę, priminė 
Care Relief Klubo nuopelnus ir 
reiškė viltį. kad sustiprėjusi 
lietuvių giminė Amerikoje su
teiks naujos gyvybės ir dides
nio pasitikėjimo savimi darbuose 
Lietuvos gerovei. 

ta, ko jos prašė tremtinys lie
tuvis. Vienintelė jos yda yra ta, 
kad ji niekados pati neišeis į 
sceną ir niekados niekur nedės 
savo vardo. Savo nuveiktus ge
rus darbus, yi£fad» skelbia Ifitų 
vardu. * S ' \ i t *  i  <  '  :  *  l  

Jos darbu ir iniciatyva gali 
klestėti daug geru dalykų Wa
terburio lietuvių kolonijoj. 

DAINŲ IR LITERATŪROS 
ŠVENTĖ 

Kaip jau praneštu, vasario 
26 d. Waterbury, 48 Green St., 

... bus nepaprasta dainų ir lite-
Po dr. P. Vileišio kalbos buvo|ratūros gventėe Joje dalyvaus 

geriausieji licftuvių artistai ir 
Waterbury bus pirmą kartą pa

ri tikrai išreikš lietuvių kultū
ros vertingumą. 

Susidomėjimas tuo vakaru 

išklausyta radijo programa, ku
rią suorganizavo dr. M. J.-Col
ney anglu kalba per vietinę ra
dijo stotį. 15-kos minučių pro
gramoje pats dr. Colney ir Jad
vyga Stulginskaitė priminė ame
r i k i e č i a m s  L i e t u v o s  i s t o r i j a  i r  . .  . . . . . .  i • J. , yra ypatingai didelis ne tip pa-kviete jungtis prie pastangų;.. " 1 

A • 
» , . . , . * ;ciame Waterbury, bet ir ap-uz visų tautu ir visu zmoniu , .. ' , . * i- ' i r eu i • i 'ilinkiniu lietuvių kolonipi. Pro-l a i s v e .  Ž o d i n e  d a l i  S t u l g i n s k u  ,  ,  *  . . . . . .  

- • -i i- r * ' • i • • * 'gramoj dalyvaus: dainininkai semia papilde lietuviu damomis.: .. , . ' . _ _ vt ., . 
,T. ... . ... . . j solistai — Vince Jonuskaitė ir Minoj.mas buvo ba.gtas kuk-;Jl|lius M#auH tas Be].n 

lu. vakariene, kurios metui «a; Braz(,žioniSi #ktoriog „ Ka. 
pat stovėjo paruosti Vokietijon± ̂  ^ • ' . . T . cinskas, rasytojas Ant. Gustai-
<>0 siuntiniu. Juos suorganizavo, . , A1 . 

r . TM . .. . |tis ir pianistas Aleksas Mrozms-
galima sakyti, Klubo siela ponia ^ag y ^ 
A. Colney, padedant poniai Ki-
šenienei ir St. Geonaičiui. Reikė
jo kantraus kelių savaičių darbo, 
kol pavyko surinkti, supakuoti 
ir sutvarkyti tiek siuntiniu. Iš- , . 
tisomis dienomis ir .u,ktinii« vas^no .12 d''.llažymėt,nas 

ponia Oolnev su ypatinga meilei VIfnl a ve-,als* įrmiausia 
ir kruopštumu ta reikala tvarkė, iSUn"ktų gausumu. Baz-
Joa nuopelnas yra, kad taip ge-!"'™016' .pr,e 

fit i pavyko ir pats Vasario lG;*al.eJe vlso Hu,nnkta ^,2:!2.27. 

sileto prezidentas kun. dr. Ce-
lestin J. Steiner. Jo kalbia buvo 
filosofiška ir stmkiar žmonių'su
prasta. . m i 

Po keleto vakaro vedėjo žo
džių, pirmoji minėjimu ? dalis 
baigta Lietuvos hirrtnu. į 

Po to ftekė meninė: prdgrama. 
Radijo choras, diriguojamas Br. 
Ęudriūno} akompanuojant Hele^ 
nai Dailydaitei, dainavo devy
nias dainas: keturiaSj vyEi| ;c|ipT 
ras ir .penkias.mišrus. 

Publika labai nenorėjo chprą 
iš scenos išleisti ' 

"Aušrinės" skilties skautės 
pašoko tris tautinius šokius, šo 
ko grakščiai, simpatingai. Va
dovavo R. Peceskaitė. 

Jurgis Kastytis - Gliauda de-

MINĖTA VASARIO 16-TOįJJ 
j, Lietuvos Nepriklausomy b ė s 
šventę Pittsburgho lietuviai at
šventė vasario 12 d. Iškilmes 
rengė ALT Pittsburgho skyrius. 
Minėjimas prasidėjo šv. Kazi
miero bažnyčioje 3 vai. p.p. Bu
vo atitinkamos pamaldos, ir la
bai gražų pamokslą pasakė kun. 
dr. V. Gidžiūnas. Paskui'Lietu-

. i ; f  
i i • . 

VASARIO 16-TOSIOS MINĖ
JIMAS IR NAUJO i ŽURNALO 

, "KRIKŠTYNOS'' ; 

Serantėno lietuviai' susirinko 
vakario 16 d. Vakarą ^aūtinės 
Bažnyčios salėje, kur minėjo di
džiąją Lietuvos: šventę ir .NE
MUNO žurrtaloi įkūrimą.; m 

- Krni. JVL Valatka, didelis kul
tūros ir spaudos 'mylėtojas, pa-
fefekė kalbą Nepriklausomybės 
šventes; tema, <o po įto pranešė 
susirinkusiems. didžij| i naujieną: 
;Sorantone kovo mėn. pradžioje dainavo kelias dainąsį. Auk^fLie

tuvos laisvinimo dąybui sųf^nkrlisleidąiamas gausiai .iliustruotas 
ta arti $800.00. t * . , (lietuviškas ^urnajas NEMUNAS, 
MIRĖ ANTANAS'ZDANKUS, kuit remi^ 'Kultos 

SLA 40-tos kuopos finansų raš
tininkė. Zdankai turėjo- nusipir
kę lietuvišką ,ųžeigą ir biznis ge-

vių Svetainėje ĄI^T sk. pirm. rai sefkefei,' todėl '-riusSmrko ir U 
T Polonl/i c? iolrilmiwnpoii : j* 

redakcinė kolegija. 
Dar; 'lialbė.fo* ;J.f ^RarflWu-skAs. 

iTjąut. Bažnyčios komiteto plcmi-1 

pinkas,' iK; -RA-' 

Retam kultūriniam įvykiui'— 
žurnalo įsteigimui atžymėti, btf-'* ' 
vo pasirašytas atitinkamas ak* ' 
ta.sj kuriame senosios ir naui1)>. 
sios kartos Amerikos lietuviai 

{pasižadėjo ugdyti lietuviškąją • 
spaudą ir remti visus darbui,' 
kurie padeda vaduoti Lietuvį iš ' 
neregėtos vergijos. ' • ^* • 

Aktą pasirašė iir i {keliolika* * 
tremtinių. . i • -r i . ; ^ ! S 

Sujaudinta nuotaika piergyve-
no tą iškilmingą,- vakarą1 šertas ' ' 
Amerikos' lietuvių veikėjas Pr. ^'• 
žyvatkauskas, buvęs SLA ^ ir- > 
TMD pirpiininku, Įkuria, nežiū- . 
rint' .^jlips i;.senatv^s, ..^Isiląnkė 
į' ivejitę. pirmiepįąms NEIVIUNQ f 

žiAg^niams. ,t|uvo4 suaukotą ^rą*, y 

ži sunia. f 

P|iujgu, papiinėtiį -l^ąd ąu , 
nilijRįaif*, dalyvavo, ir jAmerik<)j^ ; 

ginfies jaunįrpįi^, J^urip dauguma; , • 

J. Paleckis ątidąrė iškįlm:ingąj||i3amą,! gražiai jį paiaisė, bblito 
posėdį, kuriam vadovavo P. Dar- tik džiaugtis gyvenimu. Zdankus 
gis, F. Gjabaliauskas ir J. Vir
bickas. Kalbėjo kongresni. J 

tačiau kiek nesveika(vp. , Pągęlr 

bedamas pažįstamiems paųja,kų-
Fultop ir B..Gudvin, prof. My-|riams, vežė sunkvežinii^ j(ųi daįk-

si rod y ta su tokia programa, ku-įklamavo patriotiškus, jausmin
gus savo kūrinius, specialiai pa-
rašvtus Vasario šešioliktai. 

Tarn kalbu ir meninės prograr 
mos dalies buvo rinkliava, ku-
ios metu tvarka buvo pakrikusi. 

Auku surinkta per $600.0Q. Pa
lydinus su pernai surinkta ąoie 
SI 200.00 suma. atrodo mažai, 
bet. kai Detroite siautėja strei
kai ir nedarbas, tai gal ir neblo
gai surinkta ... 

ši met beveik nebuvo matyti 

MINĖJIMO ATBALSIAI 
Vasario 16-tos minėjimas, jvy-

minejimas. * 
Dideliu dėkingumu ir pagarba 

reikia vertinti darbą visų tų, 
kurie be skambių žodžių ir tuš
čios reklamos nuolatos ir nuo
latos tiesia pagalbos ranką varg
stantiems lietuviams. Ju darbas 

Tai gana stambi suma Lietuvos 
vadavimo akcijai paremti. Po 
$100.00 aukojo T. Matas, dr. 
P. Vileišis ir ūkininkas Vincas 
Ra mažas. 

Antras dalykas, kuris sukėlė 
nemaža kalbų ir paliko pėdsakų 
vietos kolonijoje — tai vieno 

via nepalyginamai vertingesnis <kalbėtojų, adv. Bagočiaus, grąž-
už tų, kurie pasišvaisto scenoje^ijylystė. Mat, jis rado reikalo 
skambiais šūkiais ir Lietuvos ^ paliesti tremtinius ir gana aš-
laisvinimo aukai numeta tik trja f0i-ma juos pašiepti bei pa-
mažyti trupini iš savo kišenės, kritikuoti. Mmėjimo dalvviu da-

Besiskirstant iš tikrai jau- lis tuo buvo patenkinta ir" kal-
kaus minėjimo, dalyviai bu\ro h^tojui karštai paplojo, tačiau 
paprašyti sumesti, kiek kas gali, taip pat Rausiai daiy_, 
pakietų pasiuntimo išlaidoms pa
dengti. Bematant buvo gauta 
virš $80.00. Buvo aukota net po 
$10.00 (Stanikienė, Stulginskai
tė, S. Genoaitis). 

Kitą ryta visi siuntiniai iš
keliavo iš Waterburio Vokieti
jon. Jie išvežė ne tik maisto 
ir rūbu, bet kartu ir geriausiu 

Šį kalbėtojo netaktą tegalima 
pateisinti vienu: adv. Bagočius 
užsimiršo, kame ir kuria proga 
jis kalba. 

"NEPAVYKO"... 
Lietuvių šalpos (Care & Re

lief) Klubo užsimojimas Vasario 
16-os proga pasiųsti Europon 
simbolinį — 32 — siuntinių 
skaičių "nepavyko" ir šįmet. 
Pernai ta proga siuntinių skai
čius susidarė trigubai didesnis, 
o šįmet — dvigubai. 

PIRMOSIOS 
TREMTINIŲ VEDYBOS 

Vietos amerikiečių dienraščio 
abi laidos, rytinė ir vakarinė, 
aprašo buvusių DP Stasės Pet
rauskaitės ir Albino Barnausko 

Jcolas Biržiška ir prof. K. Pakš
tas. Ad. Simanavičius perskaitė 
šios šventės proga Pennsvlvani-
jos majoro išleistas proklamaci
jas. Po to Espleno vyčiai šoko 
tautinius šokius, vadovaujant K. 
Žilinskaitei; ^Jaironio ansamblis, 
vadovaujamas I. Nausėdos, pa

tus į Chicagą. Grįždamas per-

r « gražiai kalba tgvų kalbą. 
jsjykas .ir;1fįti.; , l.rP '' k .j I! i-

i.. i f f ' . -  v .OT&SIC 

. v^T-rjopm, MOi 

'.'Tasąt^o, ^1 :^v išjln]i^:^i 
paminėją Lietuyo^ I^T^jįautso-

šalo, buvo nuvežtas į Chicago P.a^kelb^^ diėny,. Pą-niji 
ligoninę, J. Viktorąv(ičius lėktų- j^tidarė, tai dįęn^i pri^aii 
vu jį parvežė. į Pittsl)urgh.o li^p-j^^1^ Žodį tarę įr ;. iškį)i?iingan: 
ninę, čia kelias .savaites: (įar p^- Pp3®d^iui , vaclovąyq lietuviški; 
sirgo ir vasario 5 d., mirė. Palaj- draugijų ryšio pirmr>rr }jet. ,pą-; 
dotas Lietuvių Tautiškose. Ką-. 
pinėse vasario 8 d. , JfVirbickas 

NEWAKK, N. 

t 0 

vedybas, įvykusias vasario 16 d. 
vave tremtiniai jautėsi nejau-j Laikraštis pažymi, kad tai pir
kiai. Kalbėtojo argumentai buvoimos Waterbury vedybos, kur 
labai pigūs ir kiekvienam ži-!abu partneriai yra tremtiniai, 
nomi. Ištikrųjų tai net ne argu- Be to, laikraštis atkreipia de
ni e n ta i. o paprasti plepalai. Blo
giausia buvo tai. kad tie plepa-

mesį j jaunosios ir pamergių 
tautinius rūbus. Tai esą pirmą 

lai buvo beriami vieno iš pa-iayk|, kad lietuviškoj šv. Juoza-
grindiniu kalbėtojų Vasario 16-'po bažnyčioj tuokiama jaunoji ni> vasario 26 d., rengia 
tos iškilmingame minė jime ir dėvi tautinius rūbus. Aprašymą vakarą ir pobūvį. 

Mrs. ir Mr. DEMSKIAI 
š.m. vasario 12 d. šventė 
savo 45 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. 9:30 vai. Šv. 
Trejybės parapijos bažny
čioje buvo atlaikytos ta pro-
ęa šv. Mišios, kurias laikė 
parapijos klebonas prelatas 
I. Kelmelis. Pamaldose daly
vavo visi artimiausieji gimi
nės ir pažįstami. Vaišės vy
ko iu bute 207 Elm St., N.Y. 
Vaišiu stalą puošė skoningai 
papuoštas tortas, kuri pado
vanojo dukros ir marti. Visi 
svečiai sukaktuvininkus ap-

Armanavleieiiė. Po prakalbų bus 
bendra vakarienė. 

Skyrius šiuo metu platina iš 
centro gautas knygas apie Lie
tuvą. Knygos išleistos anglų 
kalba, tinkamuos padovanoti ame
rikiečiams veikėjams, besidomin
tiems lietuviu tauta. K ' ' • 'y- -i.''. 

f PASAS Į? ;VILt!*Vi 
ALT Sąjungos sk. vald. narė 

E. Armanavičienė vasario 12 d/ 
Baltimorės College Klube skaitė 
paskaitą anghi kalba apie trem
tinių būklę. Paskaita buvo pa
vadinta "Passport to Hope". Po 
paskaitos buvo parodyta IRO at
siųsta filmą apie tremtinių gy-

rapijos klebonas kun. "Vitkuę 
Dar žodi tarė' Ėkst St.'Louis 

Ųet. parap. klebofias ku'fi! Dekš-
ny$.' ' •> 

"Po to £^iai progki' sikitfcą p'a-
ėkaitą skaitė' J. Bereiša. '' • 

Garbės prezidium'e buvft? fetih. 
Vftkus, kun. Deksiiys, Dužlns-
kas — SLA 214 kuopos pinti., 

iiinšasrr h 
P# - 'Moskus, — šv., , 
zapo d»-/os, pirminį, Si.rraąiia-,, 

;vįčia '—f .lietuvį , ,p,arąp. , k-to'^. ... 
,p-kas^ ęrigaitis LDS prkaą,, t' 
Paniūras d-jų , ryšio, pekr^, 
torius, dr. Rejtušipskis ir J, ,Be-
rejša. ' , • ••) ; į,, ;;>iu 

Po įskil^imgo, ,pos§4ži^< bu>?©,7v; 

meninė dalis, kuriai vadovavę 
muzikas Bronius Valeika. Jo va-
'dovaujamas1 choras padainaVi* 
keletą: dainų: Damušas padai- 1 

navo'- fiofo, jauhoš -mergaitės ' 
'šoko tautinių šokių ir kt. ; ; f! 

Minėjime dalyvavo apie '4^ 
St. Louis; E. St. Louiš ir apy-' 

S.Rimkus! —' SLA' 363" ktiopos Jlinkių lietuvių. i >> : - .i 
l 7 .  ,  . : •  r  f i  

BROOKLYN. N.Y. 

J: 

dovanojo dovanomis. 
Savo vaikams, žentams ir'venimą ^Vc^ietijos stovyklose, 

marčiai, seseriai ir švo^e-
riui Pavalkiams ir ių duk
rai. Elenai ir, Pranciškui Pa
valkiams, Svetikams. Strel-
kauskienei, Šatienei ir Moc
kienei, o taip pat ir ALRK 
Moterų Sąjungos 68 kuopai. 
•apdovanojusiems trražiomis 
dovanomis, sukaktuvininkai 
nuoširdžiai dėkoja. Tain pat 
dėkoią visoms sajunnietėms 
ir visiems kitiems, dalyvavu
siems pamaldose. 

» 

BALTIMORE MD. 
PRAKALBŲ VAKARAS 

SEKMADIENI 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos skyrius šį sekmadie-

jausmu. linkėjimu ir skatinimų j ne kur, kampe, o nuo kalbėtojo! puošia graži, didelė jaunųjų pul-
lieiiu.siminti, kol yra geros šir-įpulto. . |ko nuotrauka. " V. 

Kalbės VIENYBĖS redakto
rius J. Tyeliata ir adv. dr. E. 

LINDEN, N. i. 
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖ
JIMAS BUS ši SEKMADIENĮ 

Vasario 26 d. Lietuvių Laisvės 
Parko salėje, 340 Mitchell Ave., 
visos Lindedo lietuvių organi
zacijos rengia Nepriklausomybės 
sukakties minėjimą. Cradžia 3 
vai. p.p. - . 

Maloniai sutiko dalyvauti ir 
Jliilbėti miesto majoras H. Roy 
Wheeler, miesto adv. L. Wines-
ky ir aldermonas adv. Į, Mani-
co. Dalyvaus VLIKo atstovas 
Pr. Vainauskas, kun. J. Vilu-
tis ir ALT New Jersey skyriaus 
pirmininkas J. J. Stukas, jr. 

Meninę programą atliks Lin-
deno lietuvių naujakurių cho- tuviškumą ,ir veiklumą Amerikos 
ras; vedamas muz. Jono Čižaus- lietuvių tarpe. Jo žodžiais ta-

EDISON CONSOLIDATED Co. 
PAGERBĖ INž. JONĄ BALTŲ 

š. m. vasario 2 d. Consolidated 
Edison Cof iškilmingai pageriu* 
inž. Joną Baltų, sąžiningai tar
navusį šiai ,b-vei 25 metus, šia 
proga bendrovės valdyba suruo
šė vaišes, kurių metu jo drau
gai inžinieriai įteikė jajtt'aūkso 
plunksną ir pieštuką. 

Edison Bendrovė, didžiai įver
tindama inž. J. Baltaus sąžinin
gą darbą, įteikė jam aukso me
dalių ir gražiai atspausdintą di
plomą, pasirašytą šios bendro
vės prezidento H. K. Searing. 
Vaišių ^ metu inž. Joną Baltų 
sveikino jo draugai ir pažįstami 
telegramomis bei telefonu iš 
įvairių vietų. Grąžų prisiminimo 
lapą su $25.00 dovana įteikė 
Quaker Country Club of the 
Consolidated Edison Co. 

Vaišių vadovas, vienas šios 
bendrovės aukštųjų pareigūnų, 
susirinkusiems inžinieriams, ku
rių vienų buvo apie 150, ir ki
tiems bendrovės pareigūnams, 
apibūdindamas inž. J. Baltaus 
veikla bendrovėje, iškėlė jo lie

ko. {ėjimas nemokamas. 
J. J. Liudvinaitis 

riant, inž. J. Baltus yra nusipel
nęs dar daugiau pagarbos, veik-

Inž. Jonas C. Baltus 

damas šalpos ir kultūrinio dar
bo baruose. . ' -

šia proga verta pabrėžti, kad 
inž. J. Baltus į Ameriką atvyk© 
prieš 38 metus/ kaip ir daugu
mas to meto lietuvių, be aukš
tojo mokslo, bet sunkiai dirb
damas ir mokydamasis pasiek# 
profesijos ir gražios paclėtięa 
savo darbe, bei visuomeniniame 
gyvenime. , J. Svyrūnfts 

A ' ' '  
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• Nepriklausomybės aktą pasi
rašiusiųjų atstovų, kurių iš viso 
buvo 20, tik trys gyvena šiapus 
geležinės .uždangos: Mykolas Bir
žiška «— Amerikoje, Steponas 
Kairy# -1 Vokietijoje ir prel. 
Kazimieras šaulys — Šveicari
joj. Kiti jau mirę arba ištrem
ti j Sibirą. . 
• Kun. A. Sabaliauskas, vie
nintelis lietuvis kunigas Vene-
cueloje, vasario men. žada at-

• Ministras Stasys Lozoraitis 
Vasario šešioliktosios proga per 
Vatikano radiją pasakė kalbą. 
• Vasario šešioliktosios proga 
The New York Times įdėjo ve
damąjį, kuriame gražiai prisimi
nė Lietuvos vargus. 
• Bostono lietuviai Vasario 16-
tąją minėjo vasario 12 d. Minė
jime dalyvavo apie 1,200 lietu
vių. Aukų Lietuvos laisvinimo 
reikalams surinkta .$1,176.00 
Minėjimą vedė adv. Grigalius vykti į JAV ir čia pas lietuvius 

geradarius parinkti aukų te- ir ad"v. Br. Kalvaiti*." 
nykščiam lietuvių laikraščiui 
"Tėvų Kelias" išlaikyti. 
• Brooklyne, kaip praneša KE
LEIVIS, įvyko socialdemokratų 
19-tos kuopos bankietas. Tame 
bankiete kalbėjo J. Tysliava (!)1 

Ginkus ( !), J. Vinikaa ( I) ... 
ir kt. 
• G. Matore, prancūzas moksli
ninkas, dirbęs Lietuvoje Peda
goginiame Institute, pirmosios 
bolševikų okupacijos metu sė
dėjęs kalėjime, didelis lietuvių 
draugas, neseniai garsiame Gre
noblio (Prancūzijoje) universi
tete išrinktas literatūros moks
lų fakulteto dekanu. 
• Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Pildomoji Taryba prane
ša, kad nuo kovo 1 d. prasideda 
tos Tarybos naujų narių rinki
mas. Balsavimas tęsis nuo kovo 
1 d. iki balandžio 30 d. 
• Dešimts Kanados žinomų me
no organizacijų ruošia didelę 
meno parodą. Paroda įvyksianti 
kovo mėn. Toronto mieste, Dai
lės Galerijoje. Parodoje daly
vauti yra pakviesta ir lietuvė 
dailininkė, audinių specialistė 
Anastazija Tamošaitienl* 1* 
• Dailininkas A. šepetys savo 
dailės parodą iš Edmondono 
miesto, Kanadoje, po gero pasi
sekimo perkelia j Calgary mies
to muziejų. 
• Švedijoje gy^ėną pabaltiečiai 
visą laiką terorizuojami Mas
kvos pasiuntinybės. Prie pa
siuntinybės įsteigtas specialus 
skyrius, kurio pareiga yra ste
bėti Švedijoje esančius pabal-
tiečius. šiuo metu Švedijoje dar 
gyvena 25,000 estų, 5,000 lat
vių ir 200 lietuvių. 
• IRO organizacija Vokietijoje 
ypa paruošusi projektą, pagal 
kurį negalintieji emigruoti lietu
viai būtų sukelti į dvi stovyklas 
'— Kempteną ir Memmingeną. 
Šiose stovyklose visą laiką ir 
anksčiau gyveno lietuviai. 
• Laikraštininkas A. Vilainis 
išleido nedidelę knygelę, pava
dintą "žmogus, kuris amžinai 
keliavo". Tai esąs pirmasis są
siuvinis. Iš viso būsią 6 tokie 
sąsiuviniai,' kurie sudarysią vie
ną didelę knygą. 
• Svetlana Beriozova, jauna ba
lerina, ruošiasi vykti iš 'New 
Yorko į Londoną, kur ji metams 
pakviesta šokti. Pažymėtina, kad 
ši 17 metų mergaite, šokdama 
{vairiose valstybėse save rekla
muoja Lietuvos dukra. Mat, jos 
tėvas Beriozovas - Beržaitis sa
vo laiku yra šokęs Kauno lę-
atre. 
• Stasys Santvaras, daugiau 
kaip 4 mėnesius išgyvenęs Long 
Island!, N. Y., persikėlė į Bos
toną, Mass., kur jis mano pasto
viai apsigyventi. Jo žmoni, iš
gulėjusi per 3 mėnesius ligoninė
je, pasveiko ir sugrįžo/ j tavo 
|eimą. į 

Naujas žodynas 
V. Pėterąičio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 
' ; žodynas1' 

^-{sti * fertlmi), naujai išleistas, 
apimąs virš 12,000 žodžių, įriš
tas kietais drobės viršeliais, 418 

^-f>sl., gaunamas šiuo adresu: 
. Gabija, 412 Bedford Ave., Rro-
* oklyn 11, N. Y. 

' Kaina $2.00*: ^ r -į; '"•V f 

•v 

• Anglijoje gyveną lietuviai no
ri Manchesteryje įsteigti Angli
jos lietuvių teatrą. Organizavi
mo darbo ėmėsi aktorius Kveda
ras. 

Studentė Nelė Lapė vasario 
13 d. buvo į Itacą atvykusiems 
tremtiniams. surengusi meninę 
programą. Bendri pietūs tiems 
patiems tremtiniams (apie 60 
žhionių, tarp kurių žymią dalį 
užima lietuviai) buvo paruošti 
vietos liuterionių bažnyčios rū
pesniu. 
• Dalfffitnkas Pranas Lapė, pra
ėjusių metų gruodžio 5 d. at
vykęs iš Stockholmo, tebegyve
na Stony Brook, N. Y., kur jis 
Lapių namuose yra įsirengęs 
laikiną atelje. Jo paskutinis dar
bas yra aliejiniais dažais tapy
tas Pr. Lapienės portretas. 
• Jaunas rašytojas Albinas Ma
rijus Katiliškis, praėjusiais me
tai laimėjęs premiją už savo 
knygą "Prasilenkimo valanda", 
negalėdamas įsikurti Brooklyne, 
persikėlė į Chicago. 
• Laikraštininkas Stasys Pieža, 
dalyvavęs ilgoje kelionėje po 
Europą, grįžo atgal į Chicagą. 
• Vasario 26 d. BIRUTĖS cho
ras Chicagoje stato operetę 
"Grafas Liuksemburgas". Vai
dinimai įvyks Sakalų svetainėje. 
• Amerikos lietuviai komunis
tai, parsidavę Maskvos tarny
bai, labai pyksta, kada juos pa
vadina tiesioginiu vardu. Chica
goje yra jau visa eilė atsitiki
mų, kad komunistai grasina ker
šysią už jų nurodymą. 
• Chicagoje įsteigtas studijų 
klubas, kurio nariai pasiryžę na
grinėti įvairias Lietuvos pro
blemas. Steigiamasis susirinki* 
mas įvyko vasario 11 d., Tremti
nių Namuose, f valdybą išrinkti: 
P. Jonikas, J. Paplėnas, J. Pruns-
kis, K. žalkauskas ir K. žemec-
kas. Artimiausiame Studijų Klu
bo susirinkime paskaitą skai
tys R. Skipitis — Senieji, ir 
naujieji Amerikos lietuviai. 

• Vokietijoje, amerikiečių zo
noje, eilėje sanatorijų gydosi 
nemažas skaičius lietuvių, ser
gančių džiiova. Gautingo sana
torijoje gydosi 54 lietuviai, Am-
bergo sanatorijoje 35, Heilbrono 
39, Schombergo 15. Apie 180 
lietuvių yra besigydančių kito
se ligoninėse ir privačiai, 
• Jonas Černius, BALFo visuo
meninių ręikalų vedėjas, išvyks
ta ilgesniam laikui Penrisylvani-
jos ir New Yorko BALFo sky
rius lankyti. 
• šį mėnesį BALFas nuiriato iš
siųsti dvi drabužių siuntas: vie
ną į Vokietiją, o antrą į Italiją. 
• IRO organizacijoje, Vokieti
joje ir kituose kraštuose, pra
dėti paruošiamieji darbai tai or
ganizacijai likviduoti, žymiai 
mažinami tarnautojų skaičiai, 
likviduojamas turtas, kuris ne
bereikalingas daliai tremtinių iš
emigravus, ir pradėta ieškoti 
stovyklų, kur galėtų sukelti ne
galinčius iš Vokietijos emigruo
ti. 

• B ALF as šiuo metii veda ak
tyvią akciją surinkti lėšų 600 
lietuvių ūkininkų iš Vokietijos 
atvežti | Michiganą. Akcija jau 
duodanti pirmuosius džiuginan
čius davinius. Tikimasi, kad rei
kalingą pinigų sumą pasiseks 
surinkti. 

Senos naujienos 
Gavau laišką iš Chicagos. Ra

šo, kad vasario 11 dieną ten 
įvykęs buvusių tremtinių susi
rikimas ir NAUJIENŲ redak
torius dr. Pijus Grigaitis ten 
aiškinęs, kaip susidariusi ir kaip 
veikianti Amerikos Lietuvių Ta
ryba. 

šita proga jis kalbėjęs ir 
apie lietuvių susiskirstymą sro
vėmis. Jis paminėjęs, kad pro
porcingai imant lietuvių tarpe 
esą daugiau komunistų, negu 
kitų tautybių amerikiečių tarpe. 
O kodėl taip, tai, jo nuomone, 
kaltas esąs Lietuvos režimas 
po 1926 metų... 

Kad NAUJIENŲ redaktorius 
tokią nuomonę skelbia, tai jau 
sena naujiena. Tokia pati sena 
naujiena yra ir kita nuomonė, 
anot kurios prieš 1926 metus 
Lietuvoje jokio komunistinio pa
vojaus nebuvo, komunistai jokio 
perversmo niekada nebūtų su
rengę. 

Bet aš turiu vieną dar senes
nę naujieną. Ją priminė man 
tas pats mano pažįstamas, ku
ris man rašo apie minėtąjį su
sirinkimą. Ta senoji naujiena 
iš 1925 metų NAUJIENŲ, kur 
tada buvo įdėtas toks praneši
mas iš Lietuvos: 

"1925 m. sausio 5 d. Šiauliuo
se politinė policija susekė labai 
rūpestingai sunarpliotą komu
nistų mazgą. Rasta daug lite
ratūros, susirinkimų protokolų, 
ginklų. Suimtieji daugiausia už 
algą suvilioti darbininkai, tar
dant mielai išpasakojo visus pla
nus, kaip manyta Lietuvoje pa
daryti komunistų perversmas ir 
laukta iš Sovietų Rusijos 4,000 
žmonių pagalbos." 

šitą naujieną NAUJIENŲ re
daktorius, atrodo, yra pamiršęs, 

i * 
Pasakcįfo man 'čia dar senes

nių naujienų — vis iš NAUJIE
NŲ — kad jose ir apie Vasario 
16-tą būdavę rašoma, kaip apie 

S ' .v 
^ r.. " 

niekas tada neskaičiavo, visus 
skaitė, kaip "savo" ... 

Tik kai "bendras frontas" su
iręs, tada paaiškėję liūdni daly
kai, dėl kurių NAUJIENŲ re
daktorius ėmė -ieškoti kaltininkų 
ten toli, anapus vandenyno ... 

* * 

Yra tokia "drama trijuose ak
tuose", pavadinta "Bolševikai 
Lietuvoje". Galėtum pamanyti, 
kad tai koks naujas leidinys. 
Bet ne. Tai yra "Vilnies" leidi
nys No.l. Toje "dramoje" vaiz
duojamas bolševikų įsiveržimas 
į Lietuvą 1919 metais. "Drama" 
baigiasi šūkiu "Lai gyvuoja 
Lietuvos Tarybos!" 

Nors išleidimo mėtai nenuro
dyti, bet tenka spėti, kad toji 
drama" buvo išspausdinta 1919 

ar 1920 metais. 
šitoje "dramoje" jau yra skel

biama, kad "Lietuvos valdžia 
yra nužudžiusi virš dviejų tūks
tančių mūsų draugų, kurių ca
ras nenužudė"... 

Tai buvo skelbiama tais lai
kais, kad Lietuvos ministeris 
pirmininkas M. Sleževičius šali
ke savanorius į kovą prieš bol
ševikus. Vėliau bolševikai Sme-
tonos-Voldemaro vyriausybę kal
tino už keturių komunistų su
šaudymą. O Sleževičiaus vyriau
sybė, kaip matome, buvo kalti
nama už dviejų tūkstančių nu
žudymą ... ' 

» * 
NAUJIENŲ redaktoriaus nuo

mone, jeigu Lietuvoje nebūtų 
buvę "reakcinio" režimo, tai 
Amerikoje būtų buvę mažiau 
lietuvių, nepalankių nepriklauso
mai Lietuvai, negu dabar yra. 
Dabar dalis lietuvių, esą, sim
patizuoja bolševikams tik dėl to, 
kad jiems nepriklausomos Lie
tuvos tvarka nepatikusi... 
iJ Bet keista, kad NAUJIENŲ 
Redaktorius net ligi šiol dar ne
suprato, kad net ir jis pats bol
ševikų akyse yra toks pats "re
akcionierius". kaip ir visi kiti, 

neleidžia, ir cenzūrą laiko ko 
griežčiausią, ir suiminėja tūks
tančiais kartų daugiau, negu ka
da nors ... Kodėl gi tas negąs
dina tų, kurie "dėl šito" atšalo 
nuo Lietuvos? 

* * 

Ar nereikėtų tad NAUJIENŲ 
redaktoriui prisiminti dar vie
ną seną naujieną ... Kad Ameri
kos ltetuvių spaudos dalis nuo 
senų, dar priešnepriklausomybi-
nių laikų daugiau dėmesio skyrė 
ne tiek lietuviškam tautiniam, 
kiek internacionaliniam klasi
niam, vadinamam darbininkiš
kam susipratimui. Kova dėl kla
sinių interesų išsikišo į pirmą 
vietą, tautiniai reikalai liko an
troj ir trečioj eilėj. Pirmiau so
cializmas, o lietuviškumas tik 
šalia to ar po to ... Rodos, nesu-
klysime, kad NAUJIENOS šia 
prasme irgi savo laiku nemažą 
indėlį yra įdėjusios į šitokį Ame
rikos lietuvių darbininkų sąmo-
ninimą... 

v * 

Pirma paminėtos dramos vir
šelyje yra išspausdintas "Vil
nies" skelbimas, kur rašoma: 
"tai yra darbininkų laikraštis, 
kurs prirengia darbininkus prie 
geresnės ateities. "Vilnies" ne
apkenčia ponai, nes ji tarnauja 
ir rūpinasi ne ponų reikalais, o 
darbininkų". Taip rašė dar tada, 
kai Lietuva tik kėlėsi nepriklau-
omam gyvenimui. 

Dalis lietuvių jau buvo išmo
kyta, kad svarbiausias dalykas 
yra darbininkų kova prieš po
nus. Bolševikams beliko tik pirš-

"buržujų" šventę. O tai buvę ir kad bolševikams viskas yra 
dar toli prieš 1926 metus ... 

Tada buvę geri laikai! Kur 
tik NAUJIENŲ redaktorius nu
važiuodavęs, ten salės būdavu
sios pilnos. Tiesa, jau ir tada — 
prieš 1926 metus — buvo Ame
rikoje ir "Laisvė" ir "Vilnis", 
ir Bimba, ir Mizara, ir Prūsei-
ka, ir Andrulis... Ir jie rasda
vę pilnas sales. Vis maždaug tų 
pačių žmonių... 

Panašiai dar buvę ir laimin
gaisiais "bendro fronto" laikais. 

Svarbu, kad tada buvo "daug 
žmonių", o katrie "priklauso" — 

Nebaigtas darbas 
Imdama plunksną į ran

ką, aš prisimenu, kada krei
piaus į savo tautiečius; pra
šydama gelbėti tremties gy
venimą vargstančius mūsų 
sesutes ir brolius. Daugelis 
man po to rašė, prašydami 
adresų, siuntinėjo jiems pa-
kietėlius, vėliau sudarinėjo 
affidavitus. pagalitu siuntė 
buto - darbo garantijas ir 
kvietė juos j šia šalį. Daug 
tapo atkviesta. Patys trem
tiniai, jau čia įsjkūrę, man 
parašo. 

Jaudina mane tokie laiš
kai. kuriais jie nieko nebe
prašo, nebesiskundžia, o tik 
padėkoja už suvedimą i san
tykius su iki tol nepažintais 
žmonėm is^ 

Nemažas skaičius jau ir 

tu rodyti, kas yra "darbininkas" 
ir kas "ponas". 

T'as pirštas atsisuko ir į dr. 
P. Grigaitį su NAUJIENOMIS. 
Bolševikų agentai pasakė: "Ir 
čia ponas!". 

Ir atsitiko taip, kaip tai vištai, 
išperėjusiai anties kiaušinius: 
kai tik priėjo prie vandens, an
čiukai nuplaukė, o višta su ke
liais viščiukais likusi ant kran
to kudakina pasipiktinusi, ne
suprasdama, kas čia atsitiko, ir 
ieškodama kaltininkų ... Bet an
čiukų nebesuvarysi atgal į kiau
šinius ... Reikėjo savo laiku ap
sižiūrėti, ką rengiesi perėti: viš
čiukus, ar ančiukus, lietuvius, 
au internacionalus ... 

B. K. Naujokas 

Skaiitij vargiai pakaks 

"reakcija", kas nepriklauso nuo 
Maskvos. 

Sako, Amerikos lietuviai ne
palankiai žiūri į laisvių varžymą, 
į cenzūrą, į politinius suiminėji-
mus ... Kadangi apie tokius da
lykus būdavę žinių iš Lietuvos, 
tai daugelis Amerikos lietuvių 
ir atšalę nuo Lietuvos ... 

Jeigu taip, tai dabar kaip tik 
visi tie, kurie dėl to atšalo nuo 
Lietuvos, turėtų ko greičiausiai 
atšalti nuo Maskvos, nes juk 
niekam nėra abejojimų, kad ir 
politinės laisvės Maskva niekam 

ARGI TIK DABAR? 
Paskutiniuoju laiku beveik vi

suose lietuvių laikraščiuose pasi
rodė žinių, kad Sovietų Sąjunga 
Pabaltijy padarė didelius admi
nistracinius pakeitimus ir panai
kino tas respublika^, visiškai jas 
{jungdama | Sovietų Sąjungą* 

Tos žinios painios iš Vokieti
joje einančio laikraščio "Die 
Neue Zelitung", leidžiamo ameri
kiečių okupacinės valdžios. Tas 
laikraštis, šiaip jau neblogak re
daguojamas, beveik niekad ne
pasižymėjo tikslia informacija. 

Pradžioje, tuoj po karo, jis 
buvo perdėm raudonas ir tiems 
atiems pabaltiečiams sudarė ne

mažai rūpesčio. Vėliau j jo re
dakciją. susimetė visa eilė žlmių 
vokietininkų, dar vėliau ten atsi
rado kitokių, nevisad supranta
mų vėjų, kiekvieną dieną pu-
ęiančių kitaip. 

Iš tikrųjų sovietai šiuo metu 
Lietuvoje nieko nauja nepadarė. 
Lietuva visiškai pavergta prieš 
keletą metų ir bet koks savaran
kiškumas jau tada panaikintas. 
Visi paskyrimai nuo pat pir
mos okupacijos dienos ateina iš 
Maskvos. 

Paskutinieji pranešimai, ku
rie sako, kad Pabaltijy, taigi 
ir Lietuvoj, padaryti kažkokie 

,*> •"  v  /  \  .  r -  'v?  v  

nauji administraciniai pakeiti
mai nėra nauji ir nieko ypatin
gesnio nesako, šiandien ne tiek 
svarbu, ar valsčių ir apskričių 
sienos bus vienaip ar kitaip iš
vestos, ar iš viso valsčių ir aps
kričių nebus. 

"Die Neue Zeitung" prane
šimai daug ką klaidina, nes tos 
žinios, pakliuvusios į lietuvių 
laikraščius, sudaro įspūdį, kad 
tik dabai' Sovietų Sąjunga visą 
Pabaltijį įsijungė į savo ribas. 

Priešingai. Lietuva jau seniai 
visiškai pavergta ir ten gyveną 
lietuviai neturi jokių teisių. Gal 
"Die Neue Zeitung" tik dabar 
tą "sužinojo", nes ilgą laiką tam 
laikraščiui vis "atrodė", kad tie 
kraštai yra tik "nepriklausomi 
sovietų sąjungininkai, savo noru 
entuziastiškai susidėję Su sovie
tais" ... 

Paskutinės žinios iš Lietuvos 
sako, kad ten yra tik tiek naujo, 
kad trėmimai dar labiau sparti
nami, kad iš visų ūkininkų baig
ta atimti žeme ir ji paversta 
"kolūkių" žeme, kad ūkininkai 
padaryti visiškais vergais, kad 
Pabaltijo kraštuose sovietų ka
riuomenė daro didelius įsistipri-
nimus, ypač pajūrio srityje. 

v r ' B. Vargas 

Dr.'Br.'Kalvaitis DIRVO
JE nušvietė skautus, kaip 
nepamainomą organizaciją 
tremties jaunimui. Negali
ma užginčyti jos naudingu
mo. Tačiau yra problematiš
kas klausimas: ar iš riešų 
ši organizacija yra pakanka
ma visam lietuviškam jau
nimui apjungti? 

Čia peršasi kelios abejoji
mu persunktos mintys: 

1. Skautai niekad nejungė 
viso jaunimo. Vieni priklau
sė kitoms organizacijoms, 
antri negalėjo pasitenkinti 
skautų perduodamos verty
bių skalės apimtimi ar gilu
mu, dar kiti buvo tiesiog 
per seni skautiškai karjerai 
su pirmaskyriais pradėti. 
Šių grupių įjungimas į mū
sų jaunuomenės organizuo
tą veikimą vertas ypatingo 
dėmesio. 

2. Diasporinėse sąlygose 
grynai organizaciniu būdu 
apjungti mūsu žmonių nėra 
įmanoma. Organizacinius 
ryšius čia atstoja dvasiniai 

tu būdu įjungti į savąsias 
kuopas. Šiuo atveju skautiš
koji organizacija vargiai tu
rėtų mūsų tautai tokios rei
kšmės, kokios iš jos tikima
si. Ir atrodo, kad jau šian
dien prasminga pagalvoti 
apie šį kol kas dar bene hi
potetinį klausimą. 

Pagaliau, būtų neakyla, 
šitaip beplanuojant, užmirš
ti ideologines organizacijas. 
Jos, ir jau ypatingai jų va
dai, yra faktorius, kurio vi
siškai negalima išbraukti iš 
visuomeninio gyvenimo. Vo
kietijoje tremtis parodė, jog 
visos grupės pradžioje kal
bėjo prieš skautams konku
rencinių ideologinių organi
zacijų steigimą ir visos jas 
vėliau, pavėluotai, steigė. 
Jau užjūriuose matome kai 
kurias ideologines organiza
cijas atsigaivinančias. 

Šie faktai turėtų mus pa
mokyti, kad jaunimo, ypač 
vyresniojo, organizavime, 
nėra įmanoma išvengti di-

rvšiai: spauda ir kt. Skau- ferenciacijos ir kad to no 
tiškoji spauda visada labiau
siai pabrėždavo grupinio 
veikimo ir metodinius klau
simus. Ar ji norės ir suge
bės persiorganizuoti iš gry
nai skautiško vadovo j ben
drą dvasinį žiburį mūsų jau
niesiems? 

3. Esama duomenų spėti, 
kad mus priglaudusiu ame-

rėti būtų neprotinga. Neno
rime spėlioti, kuri organiza
cija dabartinėmis sąlygomis 
labiausiai pajėgtų išvystyti 
naudingą veiklą. Tačiau no
rėtųsi tikėti, kad mūsų pa
grindinės studentiškosios 
korporacijos, turinčios pa

mano namų slenkstį yra 
peržengę ir dar kiti tebesi
dairo savarankiškai įsikurti. 
Ne visi laimingi čia atke
liauja. Kitus dar kelyje li
gos prislegia, kiti nelengvai 
susiranda darbą ir butą. 
Fenka mums, jų vadinamiem 
geradariams, kiek labiau su
sispausti ir kambariuose ir 
kasdienėmis išlaidomis. Bet 
užtat kaip lengva širdyje, 
laimė Ir įpareigoja dalintis 
dėti. 

Taip, mes galėjom būti 
paeralbos reikalingi, užuot 
p-alėjus ja teikti, šitoji mūsų 
laimėir įpareigoja dalintis 
jąja su nelaimingais savo 
tautiečiais, kurie yra visko 
netekę tik todėl, kad jų tė
vynę yra užgrobęs žiauriau
sias pasaulyje priešas. 

Keleri metai praslinko 
varge. Tūkstančiai tremtyje 
gyvenusių žmonių jau susi
maišė su mumis, surado ra
mu kampeli šioje šalyje. Be
veik kiekvienas sąmoningas 
Amerikos lietuvis vra jiems 
šiuo ar kitkuo padėjęs. Ta
čiau šis mūsu geras darbas* 
dar nėra baigtas. Dar iki 
šiai dienai vra tremtyje ne
maža žmonių, kurie veltui 
laukia kam nors pakviečiant 
juos i šią šalį. Ju vardai ir 
pavardės vra BALF-o įstai-
foie. kurios adresas: LI
T H U A N I A N  R E L I E F  
FUND, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y: 

, Kada jų pažįstamieji jau 
išvvkę, likusiems dar grau-
desnis gyvenimas. 

O, štai per visa lietuvišką 
smudą nuskambėjo BALFo 
šūkis, raginąs visuomenę 
padėti 600 lietuvių, kurie tu
rėdami visus reikalingus do
kumentus atvažnuoti i šią 
šali. vra sulaikvti Vokietijo
je tik todėl, kad nėra kam 
garantuoti iu' kelionės išlai
du apmokėjimą nuo uosto 
iki darbo vietai. 

Argi galime užsikimšti 
ausis? Tegu mes jau esame 
davę. tegu niekas iau mums 
nebedris prikišti kietaširdiš
kumo. bet mūsoji sąžinė ne
dali duoti mums ramybės. 
Juk tai beveik Iveru žmogui 
<nrvvbe erelbėti. žinau, man 
nuoširdžiai yra pasako je jau 
čia atkeliavusieii, turėti ma
no svečiai, kad stovyklose, 
kuriose dėl vienų ar kitokiu 
priežasčių yra sulaikomi 
tremtiniai, yra baisu. Besi
kankindami neaiškia būtimi, 
gyvendami šaltyje, menkai 
pavalgydami, daugelis su
serga. Kai kurie, gave pa
vėluotai pagalba, visai ne-
hepagvja. Jaučiu, jei mes 
ealėtume tai visa savo aki
mi pamatyti, mes be jokių 
svarstymų tiestume jiems 
pagalbos ranką. 

Ypač aš kreipiuos j jjas, 
mielieji bičiuliai, su kuriais 
taip gražiai kartu esam dir
bę tremtinių reikalui. Paju
dėkime smarkiau dar kartą * 
Pasiųskime ši kartą savo pi
niginę auką tiesiog BALFui 
sulaikytųjų tremtiniu atga
benimo reikalu. Nelaikykim 
mažiau reikalingų drabužių 
žinodami, kad dar nemažas 

kankamai jėgų, galėtų daug 
naujų spalvų ir idėjų duoti 

rikiečių skautų vadovybė mūsų jaunosios kartos or-
darys žygių mūsų tuo tarpu ganizavimui, jeigu jos, atsi-
dar integraliai besitvarkan- sakiusios savo akademinio skaičius lietuviu Vokietijoje 
tiems skautams vienu ar ki- apsiribojimo, išeitų į jauną- ilgai bus reikalingas mūsų 
«===-=====-ša ią visuomenę atviromis ran- pagalbos. Tai padarykime 

komis ir rimtu darbo pasi-, tuojau, dabar. 
Ne tik nauję, bet ir ryžimu. 

SENĄ ADRESĄ 
būtinai reikta aiškiai parašyti, 
kada norite, kad DIRVA būtų 
siunčiama kitu adresu, negu 
Ugi šiol. Apie adreso pakeitimą 

stengkites pranešti bent 
DVI SAVAITES 18 ANKSTO! 
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DTRVA — vienatinis Lietu
vių laikraštis Ohio valstijoje. 
Kaina metams tik $3.00. 

/: • rr 

V. Kelkis 

Geriausias 

LIETUVI! 
Paveiksluotas 

Pr. Lapiene 
ououc 

Žurnalas 

NAIJIEIIOS 
32-jų puslapių -

•t-kįV 
Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meUfc 

InsfeiQfos Gegužio 15, 1938. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, 0. 

KAIP SUDERINTI 
pRIEš DVI SAVAITES šioje vietoje buvo kalbėta, kad 

visuomenės lėšas bendriesiems reikalams reikėtų rink
ti f vieną viet$ ir tik po to skirstyti jas tam tikra propor
cija bent trims svarbiesiems fondams: Lietuvos bylai 
vesti, tremtiniams šelpti ir kultūriniam veikimui remti. 

Mintis ne nauja, bet ligi šiol nei vienas jos pajudini
mas nesusilaukė atgarsio iš vadovaujančiųjų sluoksnių. 

Iš to galima daryti išvadą, kad prieš kalbėti nėra 
argumentų, o už pasisakyti: — nėra noro. Todėl tyli, 
bet niek©nedaro ... Ir viskas pasilieka, kaip buvę, 

• * 
Tuo tarpu sumanymų netrūksta* Jie dygsta iš įvairių 

pusių ir kiekvienam vis reikia atskiro fondo... 
Pereitame DIRVOS numeryje buvo T. Dambrausko 

straipsnis, kuriame buvo siūloma steigti ūkj nedarbin
giems naujakuriams paremti. ' . 

Z. Jankauskas šiame numeryje primena sa?q ąnks^ 
čiau iškeltą sumanymą apie lietuviško "kolchozo" — 
kaimo ar net miestelio įsteigimą. 

A. Sodaitis siūlo steigti Geležinį Fondą, į kurį tu
rėtų būti renkamos lėšos Lietuvai gelbėti ir atstatyti. 

Tėvynės Mylėtojų Draugijos pirmininkas siūlo prie 
tos organizacijos steigti Kultūrinį Fondą... 1 / ( t. 

Visi tie pasiūlymai yra tokio pobūdžio,j kad, (jeigu 
jie būtų vykdomi, tiktų vykdyti ne kurios nors vienos 
grupės ar srovės, bet visos Aprikęs Jiętuvių visuome
nės ribose. ? į L i 

Sumanymai gražūs. Bet kas būtų, jeigu mes visus keltos rankos reiškiančios šauks-
juos imtuįuėm vykdyti tokiais "partizaniškais'* metodais", 
tai yra, veikdami be vadovaujančio centro, atsitiktinių 
aplink sumanytojus susidariusių būrelių iniciatyva? 

Bematant turėtumėm fondus ant fopęUį.o ąi}t 
fondų mažus ir didžius fondelius,- bet visufe Įįščii^ kį| mojaus71£||lipami gyveni-
dangi visuomenė būtų galutinai dezorientuoti;, klišis čU mo aktuątfūi^ reaktoriai, ma-
fondas svarbesnis, kuris reikalingesnis, ir Ifvieįis tomai, s*įpu$|ng4i|Įvengė už-
numotų ranka. H ' H H X U f f *a"liu aštrin^ į* Jtingant s* 
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NAUJI LAIKRAŠČIAI 
KALIFORNIJOS LIETUVIS 

sustojo ir jo vietoj jau pasirodė 
naujas žurnalas LIETUVIŲ 
DIENOS, kurį redaguoja buvęs 
Vokietijoje ėjusių ŽIBURIŲ re
daktorius J. Vitėnas. * 

Naujasis žurnalas savo vir
šelio išvaizda yra visiškas LIFE 
pamėgdžiojimas. Viduje to pa
mėgdžiojimo kiek mažiau, bet 
žurnalas tikrai gausiai iliustruo 
tas. Turinio atžvilgiu, galima 
sakyti, nesiskiria nuo anksty
vesniojo KALIFORNIJOS LIE
TUVIO. Nors tai specialiai ne-
pabrėžfama, bet vis "dėlto neabe
jotinai matyti* kad _tai yra ka
talikų srovės žurnalas. • 

Taigi.. šis .žurnalas nesivaržo 
eiti šalia ATDŲ, o . Chicagoie 
eiufiį NAUJOJI ^ AU4RA pasi
skelbė. kad ., t netikėtos ąnlir-
kv^ės . ,riHvertusips ją "nusižu
d y t i  A I D Ų  l a b u i " . . .  

Pfciladėlphifoa'e įasfrbdė mėne
sinis "Juokdarybbš Veiksnii1 

Organai", pavadintas VALIO 
Toks pavadinimas turi preten
zijų i satyrą, nes ir šalia antraš
tės dėdamas piešinys rodo, kad 
skęstančiu žmogaus aiikštyn iš-

mtr -'^Valio - gyvenimas'!* i *'" , 
Deja, "juokdarybos veiksniai" 

pirmajame savo organo nume
ryje nepajėgė duoti nei juoko 
nei satyru i feei ^škesnio sa>-

omai, sfcRv^ng^Ž iv< 
ranliu aširmlj>! ja* Jtii 
|#jaus. jięliįSį) [jin fvi 

i • r> a t TO AI* • j" • - i • kaipiįaii 
Jai.vba ir BALFas. dįnar muns nurodpuį,z^ų,^a-^riuose ??l,^sv,.sfl|llos 

vyzdį, sakydami — žiūrėkite, kiek jie pinigų suremta! tuviškuose "humoro" leidi: 

valomu aukojimu, kltfp irio* kpaiUiuii.. -f| J* ft fr 
Įnedezorientuojam^s tĮietvir- || |||į įįį if.fo 

Bet nei BALFas, nei Taryba ligi šiol neišgirdo atvirkščių 
nurodymų irgi į tų pačių žydų pavyz^ Bųtent^kad 
žydai turi tik vieną centrą lėšoms ^nktl. I J*1 

Pas aukotoją ten neateina vieną dieną vienas rinkė
jas, kitą kitas, trečią trečias. Jie duoda daug ir, rodos, 
nesibaido net apsidėti privalomu aukojimu, kšifp mo* 
kesčių, bet ten aukotojas 
kingu aukų prašymu. 

Kodėl mes to negalime? Kodėl Taryba su JSALini, 
pasikvietę talkon kultūrinių ir ekonominių sumanymų 
kėlėjus, nesiryžta rimtai pasikalbėti apie vieną aukų su
rinkimo centrą. Mes esame įsitikinę, kad visuomenė 
tokį susitarimą labai šiltai sveikintų. 0 jei kas kitaip 
mano. tepareiškia, kuo remia tokią nuomonę! 

# * 

pabrėžiame, kad, sudarius vieną aukų surinkimo centrą, 
nei Taryba, nei BALFas neprivalo nustoti savo sava

rankiškumo ir neprivalo keisti dėl to savo veikimo. Nuo 
surinktų aukų kiekio kiekvienos tos organizacijos biu
džeto dydis priklausytų ir toliau, kaip ir dabar priklauso. 
Joms būtų perduota iš anksto sutarta surinktų aukų 
dalis. 

Bet tam tikra aukų dalis galėtų būti numatyta ir 
kitiems reikalams: didesniesiems kultūriniams ir ekono
miniams sumanymams paremti. 

Žinoma, turėtų būti sudaryti ir atitinkami organai, 
kuriems aukų surinkimo centras tam paskirtas lėšas 
galėtų perduoti. 

$ * 

jįuitCIros reikalams centro, panašaus, kaip politiniams 
yra Taryba ir šalpos — BALFas, dar neturime. Dar 

neišaiškinta, ar jo reikta, ar ne. Kadangi kultūros 
reikalais rūpinasi paskiroj; organizacijos bei ideologinės 
grupės šiek tiek skirtingai, kiekviena pagal savo iš
manymą, sugebėjimą ir ypač pagal savo tikslus, tai gali 
būti, kad daugumas nei nepanorės kultūrinį veikimą ma
žiau ar daugiau vienodinančios centralizacijos ... Jei 
taip būtų nusistatyta, tai ir lėšų organizavimą kultū
riniams reikalams reiktų palikti paskirų organizacijų 
"privačiai iniciatyvai". 

Bet jeigu būtų norima kai kuriuos kultūrinius apsi
reiškimus remti centralizuotai, tai reiktų ir kokios nors 
"Kultūros Tarybos". Ar tai būtų Tėvynės Mylėtojų 
Draugija, ar ligi šiol dar plačiau nesusiformavęs Kul
tūros Fondas, ar kas kita — tą turėtų apsvarstyti kul
tūrinių sričių veikėjai, o iniciatyvos tam klausimui iš
nagrinėti tiktų imtis gal ir TMD vadovybei. Taip mes ir 
žiūrėtumėrn į TMD pirmininko atsišaukimą, kviečiantį 
kultūrininkus pasisakyti "Kultūros Fondo" klausimu. 

ydavo kai 
iose lie-

leidiniuose. 
Tai pagirtina šio laikraščio do
rybė. O vis dėlto, skaitant ši 
"juokdarybos" laikrašti greičiau 
ima ... žiovulys, negu juokas. 
Net ir Mark Twaino vertimas 
i >j' i m t as bene vienjis^ iš nųpbo-

* * t 

D I R V A 

mė ne Waterbury, ne Bridgepor-
te, kaip buvo laukiama, o Brookr 
lyne, AMERIKOS spaustuvėje. 

Tuo tarpu neteko jo matyti 
— naujokas nesiskubina ar ne
turi laiko atlikti "susipažinimo 
vizitus" senesiesiems gyvento
jams. Bet iš Brooklyno mums 
rašo, apie jį su ... nusivylimo 
gaida. Sako, pirmajame nume
ryje svarstomi klausimai, apie 
kuriuos kiti laikraščiai rašė jau 
prieš kelias savaites. Tai, tur
būt, ilgokai užtrukusio "gimi
mo" pasėka. 

Susilaukėme ir 'priekaištų, 
kam DIRVA užsistojusi dar ne
gimusį LIETUVIŲ KELIĄ. Sa
ko, juk šis laikraštis steigiamas 
kovai prieš tautininkus. Nurodo, 
kad leidžia ji liaudininkai, spaus
dina katalikai, o skaitytojus 
trauksią nuo ... DIRVOS ir 
VIENYBĖS. 

Mes tačiau nenorėtumėm apie 
naują kolegą spręsti iš to, kas 
jį leidžia, kas redaguoja ir kas 
spausdina. Mes pasiliekame prie 
to, ką anksčiau sakėme: gerų 
laikraščiu niekad nebus perdaug. 

Ar naujas laikraštis lietuvių 
visuomenei bus geras ir reika-

VIENERI METAI 
IR VIENA SAVAITĖ 

Balys Gaidžiflnas 

DIRVOS skaitytojams duodame kelias 
ištraukas iš Balio Gaidžiuno spaudai pa~ 
Hioštos knygos "Vieneri metai ir viena 
flftvaite". čia aprašomi lietuvių pergyve
nimai pirmosios bolševikų okupacijos me
tu Lietuvoje, kuri truko kaip tik viene
rius metus ir vieną savaitę, šiais metais 
leaip tik sueis dešimts metų nuo čia ap
rašytų įvykių. Ta proga numatoma išleisti 
minėtą knygą. Redakcija 

2. 

3* ORGANIZUOJAME APSAUGĄ 

Pakrtotinai buvo gauta žinių, vokiečių 
- sovietų karas neišvengiamas. Iš tų žinių 
sekė aiški išvada, kad reikia gyvai suairū-

iVngašl 7i*"pati pagal* savo "skonj Pinti ir lietuviškais reikalais. 
nuspręs. Ir mes savo nuomonę Intensyviai ruošėsi ir sovietai. Pasieny-
™ie jį susidarysim, jį ilgesnį1 je įtvirtinimo punktai buvo statomi dieną ir 
^iką pamatę. Nereiks, manome, 
;lgai laukti, kad būtų aišku, ar 
-r prieš ką jis kovoja bei kaip 
'-ovoja. 

* 

; Atrodo, kad netrukusi nusi
kauksime dar vieno naujo iliu
struoto žurnalo, kurio vardas 
būsiąs NEMUNAS. Jis būsiąs 
remiamas Lietuvių Kultūros 
Fondo. Redakcinėje kolegijoje 

naktį. Nuolatiniai manevrai nesibaigė. Al
kani ir peršlapę kareiviai išgulėdavo grio
viuose po kelias paras. Matėme, kad vie
ną kurią dieną kils audra. Žmonės laukė 
ir meldėsi, kad tai įvyktų, bet ir nenoro 
tikėti. Daug datų jau praėjo. 

'— Kokia bus kiekvieno lietuvio parei
ga, kada ims sprogti sovietų - vokiečių ka
ro sviediniai? Ar vokiečiai mums duos 
laisvę? Ar vėl prasidės naujas lietuvių tau-

nesrovims. 
Lietuvių kultūros Fondas for

maliai, atrodo, y nepusiorganiza-
yęs. VĮešai žinomi faktai yra 
žinomi tik toki, kad Amerikoje 
tėra tik vienas skyrius —, Cle-
velanae,' tebelaukiąs susiorgani
zuojančio centro. TMD savo 

J |\Tuhis':' ipranėša iš '" Brooklyno, 
#jflgajiau pasirodė prieš tre-

.jeJtą* m Arėsiu pažadėtas laikraš
tis LIETUVIŲ KELIAS. Jis gi-

AŠ PALIKAU TĖVŲ STATYTĄ NAMĄ ... 
f ' ! ''J'-si'i 'i r >: • ' 

Aį įalikau tėvų namąj i si :i 
Su aukštu baltu kryžiufrr pake!^Ė 
Ten giminė jau šimtmečius gyveno... 
Kai kraujas dings? ten amžiai kaupsis v&; 

Nebus manęs ir daugelio iš* mūšį, 
Bet ten lankysis giminių dvasia, 
Ir palikuonis, saulėn kreipdama .ūsą, 
Gal prisimins, kas vartė žemę čia. 
Dabar mątau aš viską kaip prieš mirtį: 
Skardzįuš, upes, pelkynus ir miškus, 
Dirvas, dirvonus ir prieš saulę svirtį, 
Ir blezdingų pašiūrėje vaikus, V 
Taip laikas bėga ... Dienos toa'įcaip katės 
Su vakaru pasislepia medin. 
Ausys langinės, dūzgančios klegetės, 
Dar primena kaip vėtros dūko ten! 
Kaip motina keliauja į bažnyčią, 
Kaip tėvas svirną sveikina raktu^; 
Kaip ten linksmai šeima juokauja gryčioj, — 
Taip būdavo, — dabar matau, matau . 

Pavasarį ilgai žydėjo ievos... 
Visi vaizdai dabar tokie šventi, ' 
Gal šventesni negu šventoriuj Dievas, 
Nes viskas kita, net vargai kiti. . 
Matau: mamytė atneša man duonos: 
"Ganyk, vaikei, užaugsi, būsi vyr's!^ 
Pavakary j rūką drimba kluonas. 
Bus pieno daug. Mamytė glostys, girs.., 
O Viešpatie! kaip kitos šiandien dienos: 
Ne kūnas vaikšto, tik blanki vėlė. 
Pikti veidai, gal po sočios skerdienos, 
Nulaužė baltą kryžių gakelėj .^ 

mmimi H. žtmehs, v. Trumpa, įos kalimas prie kryžiaus? 
L. Dovydėnas/ žurnalas būsiąs ~ , . , , , . , Samprotavimams buvo labai daug vie

tos, nes turėjome šimtus nežinomųjų. Mums 
trūko žinių. Bijojome suklysti. 

Padarėme apylinkėje gyvenančiųjų ir 
pogrindyje veikiančių tautiečių susirinki
mą. Nusistatėm, kad karo atveju pirmiau
sia reikia organizuoti apsaugą. Gyventojų 

ruožtu' dar Tik^kviedia'^ultOri- ,ir visuomeninio turto apsaugai reikia tu-
niiikuif pasikalbėti apie kultūri- rėti keliasdešimt drąsių, ginkluotų vyrų. 
nio fondo steigimą. Jei pasiro- Nusistatėm, kad karo pradžioje nedelsiant 

kad jau net žurnalą reikia sudaryti vietos valdžią. 
geba išleisti, tai turėsime tikrai i J. *v . i : 

idomu reiškinį: veikimas bus! Man buvo pavesta paraosti atsisauki-
orasidėjęs anksčiau, negu jsIkO-113®®8 I gyventojus ir*JIS laikyti iki reikalin-
rimas. .. Gal taip ir gerai. Ligi!go momento. Visi įsipareigojom organi-
šiol vis susiduriame su tokiu 'zuoti ginklus ir pristatyti į nustatytas vie-
'-eiškiniu, kad organizacijos įsi- ; tas. Kaip lengviau ginklų gauti, negalėjome 
kuria, o kai reikia veikti, tai j i .• • vi i • i • 
ue/iuo.. nuo kO pradėti... |™r°dyti ir palikome kiekvienam is pasi-

tarimo dalyvių didžiausią iniciatyvos lais
vę. žodžiu, kombinuok savo iniciatyva ir 
iškask iš žemės, jei kitaip negali gautL 

Trys šautuvai buvo mano žinioje Vil
niuje. Juos nusprendžiau parsigabenti į pa
sienį. Tai nebuvo lengvas uždavinys atsi
menant, kad visur pilna sekančių akių. Be 
to, kratos. Bet parsigabenti reikėjo. 

Vilniuje artimųjų jau nebebuvo. Jie 
buvo iškelti. Kadngi traukinys į Vilnių at
vežė vėlai naktį, rūpėjo ir nakvynės klau
simas. Apėjau visus viešbučius ir niekur ne
galėjau prisiglausti. Nieko kita nebeliko, 
kaip tik pradėti nuo viešbučių sargų. Ir tai 
išsisprendė greičiau, negu tikėjausi. Kai 
sargui į rankas įspraudžiau kelis rublius, 
kambarį gavau pirmame viešbutyje, kur 
anksčiau sakė, kad visos vietos rezervuotos 
raudonajai armijai.. Tepimas galiojo, o ypa
tingai Vilniuje. Greit patyriau, kad Vilniu
je buvo galima visko gauti, kas iš viešosios 
prekybos jau buvo dingę, 

Vilnius, šimtus kartų ėjęs iŠ rankų į 
rankas, savo gyvenimo papročiais buvo lyg 
ir mažas Šanchajus, čia žmonės praktiški, 
reikalus matuojantieji pinigu, apsukrūs. 

Pernakvojęs ėjau ieškoti geležinės lo* 
vos. Ją susiradau rinkoj ir tuojau nusipir
kau. Pas šaltkalvį išsiardžiau ir pasiėmiau 
tik man reikalingas dalis. Jas nusigabenau-
pas pažįstamą, kurio žinioje buvo šautuvai. 
Ten gražiai supakavom. Pakavom taip, kad 
nikeliuotieji lovų kojų galai aiškiai maty
tųsi ir kad vežant niekas, nė dėmesio ne 
kreiptų. Supakavę ir patys stebėjomis, kad 
ryšulys tikrai darė vežamų išardytų; lovų 
vaizdą. 

Taip paruošti šautuvai sekančią dieną 
^ , • * *• j/Y":;". " '"W-w-y"' • VĮS#-R.?• 
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drauge su manimi, traukiniu parkeliavo į 
Vilkaviškį. Buvo kiek neramu, kada stoty
se į vagoną įlipdavo tarybinės santvarkos 
milicininkai ar raudonarmiečiai. Bet mano 
gabenamos lovos negi galėjo būti tarybinei 
saldžiai pavojingos.^ 

Vienam iš bičiulių pasisekė "nudžiauti'* 
keturis šautuvus iš pačių raudonarmiečių, 
saugojusių įtvirtinimo punktų statybą. Taf 
buvo beveik nenumatytas laimikis. Atsirado 
if fiar vienas kitas ginklas. Pagaliau ap-
skaičiavom, kad mes per trumpą laiką ga
lėjom apginkluoti 23 asmenis. Vadinasi, 
kukli pradžia jau buvo. Moderninio apgink
lavimo požiūriu, tai labai juokingas dydis* 
Bet tai buvo tik pradžia. Toliau ėjo kiek 
geriau. Atsirado ir granatų, net labai pa
togių, lengvai telpančių į švarko kišenę. 
Į* Kiek daug pasitenkinimo teikė ginklų 
rinkimas, tiek rūpesčių kėlė jų slėpimas ir 
išlaikymas. Reikėjo ypatingai stropiai slėp
ti, nes^ įkliuvęs negalėjai žinoti, kur pasi
baigs pradėti vynioti kamuolio siūlai. Kad 
ginklai nebūtų vienoje vietoje, sutarėme 
juos padalinti tiems, kurie laikui atėjus 
turėjo susirinkti ir sudaryti pirmąją ap-
saugą, pasiruošusią į savo rankas perimti 
laikinį tvarkos išlaikymą. , 

Balandžio mėn. pabaigoje man pasise
kė susisiekti su Kauno pasipriešinimo orga
nizatoriais. Tai davė progos gauti daugiau 
žinių, ateinančių iš užsienyje gyvenančių 
lietuvių, veikėjų. Ir mano didžiam nusimini
mui, jie paprašė tuos ginklus perleisti jiem. 
Ilgai ir įtikinančiai buvo aiškinama, kad 
tie ginklai pasienyje nebus reikalingi. Gi 
Kaune jie yra būtina kovos priemonė. 

Pradžioje tam įrodinėjimui nenorėjau 
pasiduoti, bet vėliau turėjau nusileisti. Ar
gumentai, kad kiekvienam iš mūsų reikia 
ne elgtis pagal savo parapijos reikalus, bet 
derintis su kitais, n^ane paveikė. Sutikau 
ir prižadėjau ginkliĮs nugabenti į Kauną 
savo jėgomis. Tai ir buvo padaryta arkli
niais vežimais, važiuojant aplinkiniais ke
liais iš Vilkaviškio į Kauną. 

Hgą darbinį vežimą prikrovėme mal
kų. Jų tarpe sudėjome šautuvus. Kai ve
žimas pajudėjo iš kiemo, atrodė, kad mal
kos vežamos į turgų. Vyras, kuris sutiko 
tokį vežimą nuvežti, buvo Lietuvoj kariuo
menės savanoris. Jis gerai žinojo, kas su 
juo ealėjo atsitikti, jegu jis būtų pagautas. 
Bet laisvė buvo brangi ir jis drąsiai ryžosi. 
Ryžosi ir uždavinį įvykdė. 

MnadM 
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Susidomėjo... 

$iršlyą„ kalbėdamas jaunikiu^ besi
rengiančiam vesti, aiškinat 

— Jauniausiai dukteriai jis skiria 6,000 
dolerių, antrai-vidutinei 8,000, o vyriausia
jai 10,000 dolerių. 

— Ar jis. s 
dukters? 

* . «' 

Motociklisto ir automobilisto pasakos... 

Motociklistas pasakoja automobilistui:' 
— Vakar važiavau taip greit, kad visi 

pakelės stulpai susiliejo į vieną eilę. 
— O aš šiandien važiavau taipvgreit, 

pertraukia jį automobilistas, kad net ma
čiau automobilio užpakalyje esantį numerį., 

* ¥ 
« * 

Geraipasfaiftfclno 

Nakties metu į vienus namus įsiverži 
"vagis* Namuose esanti moteris neišsigan
do, bet griebė pasitaikiusį pagalį ir vagį 
gerai apkūlė. Apkūhisi pakvietė policininku 
ir jam. perdavė. 

Policininkas, matydamas visiškai su~ 
žalotą žmogų, sako: 

— Gerai, kad neišsigandai, bet blogai, 
kad perdaug šį vagį sumušei.. Jok nebe
galima pažinti; 

jįįloteriš atsakė?; , ,f ; s 

— O iš kur aš galėjau žinoti, t£| • 
vagis! M maniau, kad parėjo vyras... 

> f ** 'i , . ' • : C " ' / V "R - : "i * * . F * <±4 F .*» t * I.S/.. 
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MŪSŲ KALBA Redaguoja 
Pranas Skardžius 

2, Kaip lietuviškai versti an
glų hydrogen bomb? 

Neseniai AMERIKOS LIETU
VYJE buvo pastebėta, kad tai, 
I f f i t s  a n g l i š k a i  v a d i n a m a  h y d 
rogen b o m b, iš tikrųjų esan
t i  c h e m i n i o  e l e m e n t o  v a n d e -
#i 1 i o (lot. h y d r o g e nium), 
bet jo dvynuko, t r i t i u m o, 
bomba todėl, sako, tiksliau ją 
te&tų galima vadinti t r i t o n i -
H ė bomba. Tačiau mums atrodo, 
kad šis pastarasis pavadinimas 
raėra visai vykęs: t r i t o n i -
& i s nevisai dera su t r i t i u -
m u, — iš šio žodžio formaliai 
mąs galėtume susidaryti tik 
tr i t i u m i n i s, ne tritoninis; 
antra vertus, jeigu kitos tautos, 
kurios šią bombą yra išradusicfs 
ir ją pavadinusios nuo vandeni
l i o ,  a r b a  h i d r o g e n o  ( n e  
klaidingai kartais rašomo h y -
drogeno), tai ir mums, lie
tuviams, nėra jokio reikalo kaip 
nors skirtingai ją pavadinti. 
Mes, kaip ir anglai su amerikie
čiais, galime visai gerai šią bom
bą vadinti v a'n d e n i 1 i n ė, ar-
lafct hidrogenine, bomba. 

3. Kokia yra tikroji pono kil
mė ir kada jis vartotinas ? 

Viename Amerikos lietuvių 
laikraštyje, DRAUGE, buvo pa
reikšta mintis, kad mūsų ponas 
ėšąs perdirbtas' iš vokiečių von: 

iftiat, šiame žodyje1, kaip ir ki
etuose skoliniuose, mes vokiečių 
(V (fail) pakeitę į p, ir tuo būdu 
atsiradęs ponas. Bet tai yra ne
tiesa: mūsų ponas yra ne vokiš

kos, bet slaviškos kilmės. Jis 

lenkų pan, o šis savo keliu yra 
išriedėję^ iš dar senesnės lyties 
župan "apygardos, srities val
dovas", kuris su priesaga -an 
yra sudarytas iš župa "apygar
da, sritis", šalia župan senovi
nėje lenkų kalboje dar buvo ir 
župani, iš kurios buvo paskolin
ta lietuvių žiūpone, Maž. Lietu
voj net ligi šių dienų išlikusi. 
Slavų župan, dažnai vartojamas, 
ilgainiui buvo per žpan, špan 
sutrumpintas j pan, visai pana
šiai, kaip pvz. rusų gosudar' bu
vo vėliau sutrumpintas į sudar', 
mūsų tavo mylista į tamysta, 
tamsta ir tt. Iš pradžios ponas, 
paskolintas iš slavų pan, žymėjo 
augštesnio luomo žmogų, dvaro 
savininką. Ilgainiui ponu buvo 
pradėtas vadinti kiekvienas Jjal-
tarankis, sunkaus darbo nedir
bąs, turtingas žmogus. Todėl 
suprantama, kad senesnės kar
tos lietuviai, prieš kelias dešim
tis metų išvykę iš Lietuvos, 
prisimena tik šios reikšmės po
ną ir juo laiko kiekvieną, kuris 
yra nė iš kaimo kilęs ir gražiai, 
turtingai gyvena. Bet vėlyves-
niais dešimtmečiais, ypač nepri
klausomybės laikais, pono reikš
mė dar toliau kitėjo: juo ilgai
niui buvo pradėta vadinti tai, 
kas yra anglų mister, pran
cūzų monsieur, gi vokiečių 
H e r r, ir tuo būdu- su laiku iš 
pono "dvarininko, turtuolio" at-
atsirado paprastas, tik manda
gumo žymimasis, žodis ponas 
"mister, monsieur, Herr". Tai 
lengvai, galėjo pasidaryti dėl to, 
kad rr^es šiam reikalui neturėjo
me jokio kito, tinkamo žodžio: 

Visų pirmą yra kilęs iš' gudų | Jūs ar Tamsta (iš t a v o m y -

( • 
* j ū#* 
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l i  s  t a )  t ė r a  t i k  a r t i m i  tarpu
saviniai kreipiniai ir todėl sa
vo laiku nebuvo pradėti vartoti 
tituliniais bendros- prasmes žo
džiais. 

Kad pirmykštė pono reikšmė 
galėjo taip didžiai pakitėti, nėra 
nieko nepaprasta. Pvz. anglų 
Lord, kilęs iš sen. anglų h 1 a -
ford "duonos kepalo prievaiz
da, duonos ponas", dabar yra 
įgavęs "viešpaties, savininko, 
valdytojo, žmonos vyro" reikš
mę ; šiuo žodžiu taip pat yra va
dinamas ir Augštųjų Rūmų na
r y s  ;  p i g .  L o r d ' s  P r a y e r  
"Viešpaties malda (Tėve mūsų", 
L6rdMayor "vyriausias bur
mistras" ir kt. Arba štai vėl 
maršalas, kilęs iš sen. Vo
kiečių augštaičių m a r a h -
sealc "arklininkas, aklių šėri
kas", dabar reiškia augštą ka
rinį laipsnį, pvz. Prancūzijos 
m a r š a 1 a s Petainas, TSRS 
maršalas Vorošilovas ir kt. 
Jūsiškis v i e š p a t s, iš pradžios 
buvęs tik vieš es, t. y. kiemo, 
kaimo valdovas, ilgainiui yra pa
virtęs "valdovu, galiūnu, didi
ku, ponu". 1 

Bet ilgainiui ponas, vis dau-
i a u  į s i g a l ė d a m a s  v i e š p a t i e s  

vietoje, šiam pastarajam bepa
liko tik susiaurintą "valdovo ar
b a  g a l i ū n o "  r e i k š m ę ,  p v z .  V i e š 
p a t s  D i e v a s ,  p a s a u l i o  v i e š 
pačiai (valdovai, galiūnai) ir 
kt. Taigi dabar gana keista at
rodytų, jei kas panorėtų tituli
nio pono vietoję vartoti seną
jį v i e š p a tį, pvzi v i e ąpa t s 
^austas Kirša; viešpatie mo
kytojau, viešpatie profeso
riau ir tt, į ^ ( 

Į , , , y""'1 'Į'Jfi'Į I' į' 'Į' , 

Musų kulturps reikalai 
Tėvynes Mylėtojų Draugijos pirmininkas kviečia pasisakyti kitus dėl jo pasiūlymo 

f 1 

1 TM fizinį Intelektuale, nau-
jakraujė gyvybė, senstančiai 
Amerikos lietuyių pirmesniajai 
Jiftrtai papildoma medžiaga. 

f Visi jų nori. Didžiuliai mūsų 
susivienijimai, ideologinės orga
nizacijos, bažnyčios, kuopos, cho
rai, pinigais turtingi klubai; ka
talikai, tautininkai, sandariečiai, 
socialistai ir komunistai — visi 
kviečia: ateikite ir junkitės prie 
mūsų, jūs mums reikalingi. 

Taip kalba tie, kurie, būdami 
sotūs, alkanų gyvenimo nepažįs
ta. Eikime prie tikrovės ir pa
žvelkime giliau į dalyką: ar nau
jakuriai gali visa tai ištesėti? 

Įsirašyti į bet kokią organiza
ciją ar draugiją, sakysim, ligos 
ar mirties atveju apsidraudimo, 
kur reikia pastoviai mokėti mė
nesines duokles, jei nenori nu
stoti žadamos naudos, gali tik 
toks asmuo, kuris turi kiek pa-
l^ovesnį užsiėmimą, kasdiedinį 
gerai apmokamą darbą. 

Neturint tų gyvenimo būtinu
mų, skubus prisirašymas prie 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
patogiausia užsisakyti, siunčiant 
12 .50 šiuo adresu: 

lįr. J. Audėnas 
14 Townsend Street 

A I D U  
LEIDĖJAI SKELBIA 

platinimo vajų 
VIMsario ir kovo mėnesiais 
•  A I D U S  

redaguos redakcinis kolektyvas, 
nudarytas iš žymių lietuvių mok

slininkų, rašytojų ir kitų kultū-
v rininkų. Vyriausias redaktorius 

rašytojas Antanas Vaičiulaitis 
AIDŲ prenumeratos kaina 

metams: JAV ir Pietų Ameri
koje — $5.00; Kanadoje — 
$ 5.50; kituose kraštuose —-
$ 6.00. Atskiras numeris JAV 

- *— 50 C; kitur — 55 c. 
Adresas: AIDAI, Kennebunk 

IWsrti (U«3»4*) 

bet. kokios -organizacijos, > kuri-
eikalauj a reguliariai mokėti įna

šus, prisirašiusiam sudaro grei
čiau nuostolio, negu gero, jeigu 
neištesi pastoviai mokėti. Tik 
pastoviai įsigyvenus biznyje, 
profesijoje ar įsidirbus darbe, 
asmuo gali imtis nuolatio mokė
jimo ir atsakomybės.. 

Naujakuriai gerai supranta 
ir vertina visus pasiūlymus, jie 
norėtų visur prisirašyti, bet eko-
rfominis nepajėgumas -daugumą 
jų dar sulaiko ir sulaikys ilgą 
laiką. 

Naujakuriai dii%a gana sun
kius, nešvarius ir mažai apmo
kamus darbus. Vidutinė nauja
kurio savaitinė alga paprastai 
ne didesnė kaip 27 dol. Gerai, 
jeigu viengungis, bet vedusiam 
su šeima susidaro sunki proble
ma. Tokiais atvejais ir moterys 
turi dirbti, jei tik gauna darbo. 

Labai mažas nuošimtis uždir
ba kiek daugiau; kiti yra palikę 
net visai be darbo ir yra rim
tai susirūpinę rytojum ... 

Komunistai tokiems šnabžda 
į ausį... ar ne tiesą mes jums 
sakėme, ragindami grįžti į "tė
vynę" ... Jūs ten būtumėt nau
dingi žmonės ir sau ir darbinin
kų kraštui... Mes galime jums 
parūpinti išvažiavimą dabar, jei 
norite, o jei ne — dėkitės prie 
mūsų čionai... sustiprinkit šio 
krašto progresyvių jėgas, ku
rios dirba visais būdais, kad pa
keistų kapitalistinę šio krašto 
sistemą... diktatūrą, kuri už
tikrins jums Visiems bedarbiams 
nuolatinį užsiėmimą... Taip ir 
panašiai kužda šėtono vaikai 
naujakuriams į ausį. 

Kaip matosi, naujakuriai bū 
tų naudingi visiems, jeigu tik 
juos galėtų prie savęs prisi
traukti, naudinga būtų ir pa
tiems naujakuriams. Maža dalis 
jų prisidės skubiau, bet daugu
ma paliks ilgesnį laiką bejėgė ku 
riai organizacijai priklausyti; 
tūlas nuošimtis jų žus visai bet 
kokiai organizacijai juos pri-

vių bankams -susivienijimams, 
turtingiems klubams nesiimti 
žygių susirasti ką nors apčiuo
piama, kas naujakurius sudo
mintų, kad, va, čia kas nors ge
ra, tikra ir naudinga yra daro
ma? 

Daugiau kaip per pusamžį mū
sų tautinis ir kultūrinis gyveni
mas nebuvo pilnas, tobulas. Nors 
ankstyvesnieji lietuviai ateiviai 
stengėsi sukurti čia savo kultū
rinį gyvenimą — kultūrinę Lie
tuvą laisvoje Amerikoje, orga
nizuodami draugijas, parapijas 
ir laikraščius, bet tikslo nepa
siekė, kultūrinės Lietuvos Ame
rikoje nesukūrė. 

Kokios to nepasisekimo prie
žastys? Atsakydamas j šį klau
simą pareiškiu: 

1) Ankstyvesnieji ffetuviai 
ateiviai neturėjo tos rūšies spe
cialistų bei inteligentijos; 

2) Jie rūpinosi Lietuvos poli
tiniais ir kultūriniais reikalais, 
būtent: iškovojimu lietuviškai 
spaudai laisvės ir Lietuvai nepri
klausomybės. 

šiems tikslams pašventė savo 
visas išgales, mažiau besirūpino 
savo kultūriniais reikalais Ame
rikoje 

Ligi buvo iškovota spaudai 
aisvė, Lietuvai nepriklausomy-. 
aė, daug* mūsų ankstyvesniųjų 
idealių lietuvių kultūrininkų iš
mirė, kiti paseno, o jaunimą 
apėmė nutautėjimo banga, šian
dien daugelis Amerikos lietuvių 
į mūsų tautinio ir kultūrinio gy
venimo ateitį žiūri beviltiškai, 
nes mato, kad iš visų mūsų kul
tūrinių draugijų, veikusių ir be
sirūpinusių tautinės kultūros 
reikalais, Amerikoje tepaliko 
tiktai Tėvynės Mylėtojų Drau
gija, per pusamžį dirbusi kul
tūrinį darbą, bet TMD žymiai 
susilpnėjusi, daug jos skyrių su-
silikvidavo. 

Dabar pavėrgios Lietuvds 
ietuvos lietuviai ir iš tėvynės 

į platų ji pasaulį ištremti lietu
viai, žiūri į Ameriką, tarsi y 
antrąją Lietuvą, šaukiasi mūsų 
pagalbos. Jie nežino, kad mūsų 
amerikinė Lietuva silpna, bai
gia savo gyvenimo laikotarpį 
Amerikoje, štai kur glūdi mū
sų išeivijos kultūrinio gyvenimo 
Amerikoje tragedija. 

traukti. Kodėl tada mūgų lietu- siems* 

AMERIKOS LIETUVYJE ir 
DIRVOS 1949 m. 50 Nr. kėliau 
aukščiau minėtą klausimą, jį pa
ženklinęs antrašte "įsteikime 
naujakuriams kolchozą". Kodėl 
to reikalo nekelti spaudoje, da
bar to taip svarbaus klausimo 
nediskutuoti ir nenagrinėti iš 
teigiamos ir neigiamos pusės? 
Įsteigus lietuvišką ūkį ar kai
mą, kur galėtų susiburti nauja
kuriai bedarbiai ir kiti, vietos 
atsirastų ir seniau atvykusie
siems, o šis reikalas visuomenę 
labiau sudomintų, negu kiti ne
apčiuopiami, nematomi dalykai. 

Kalbėdamas apie lietuviško 
kaimo ar ūkio steigimą, aš tu
riu mintyje, kad toks ūkis tu
rėtų būti bent iš 1,000 akrų ar 
daugiau žemės, derlingos javų 
ir daržovių ukiui, sodininkystei, 
ganyklos galvijams, arkliams, 
paukščiams ir kitiems ūkiui pri
klausantiems gyvūnams. Kaimas 
galėtų išaugti net į miestuką, 
kur galėtų prasidėti amatai ir 
biznis, čia galėtų įsikurti lietu
viška mokykla, bažnyčia, kny-
erynas ir kitos kultūros įstaigos 
Tai būtų Amerikos lietuvių 
širdis, kuri tinkamai pradėta ir 
nustatyta, ilgiausiai plaktų čia, 
Amerikoje. 

Tokiam projektui kapitalo su
kėlimas ir saugus jo investavi
mas bus svarbiausias klausimas 
Bet jeigu šiuo reikalu imtųsi 
rūpintis ir senesnieji lietuviai 
ir naujakuriai, tada būtų gali 
ma jisai sukelti. Mūsų bankinin 
kai, susivienijimu vedėjai, tur
tingų klubų direktoriai yra pa
kankamai patyrę investuotojai 

Pasisakykite, kas galite,, pla
čiau ir giliau šiūo svarbiu reika
lu — už ar prieš ši keliamą klau
simą. Panagrinėti jį reikėtų vf-

sukaupsime savo išgalių, tai ne-
išgelbėsim amerikinės Lietuvos 
nuo likvidavimo. Esu įsitikinęs, 
kad galima pailginti mūsų tau
tinio ir kultūrinio gyvenimo lai
kotarpį Amerikoje dar nors pus
amžį. 

Galimybės dar yra geros, bet 
reikia visiems Amerikos lietu
viams rimtai sutelkti meno kul
tūros potencialą ir organizuotai 
išplėtoti kultūrinės kūrybos ir 
veiklos dafbą. Reikia įjungti 
mūsų tautinio meno kultūros 
specialistus: operos, dramos ir 
muzikos menininkus, dailinin
kus, rašytojus ir visus kitus 
visuomenės veikėjus. 

Mūsų poteneialas 
Amerikon atvyko per 15,000 

lietuvių iš tremties. Jų tarpe 
yra daug mūsų tautinio meno 
kultūros specialistų ir kitokių 
profesijų inteligentų, šie lietu
viai atsivežė savo meniškus ta
lentus ir gali juos pašvęsti ame
rikinei Lietuvai. 

Aš siūlau Tėvynės Mylėtojų 
Draugijai įsteigti Kultūros Fon
dą remti ypač lietuvių meno kū
rybos ir veiklos plėtojimui Ame
rikoje. 

Kadangi TMD yra nepartinė 
Amerikos lietuvių patriotų kul
tūrininku palaikoma, tai šiai 

draugijai tinkamiausia imtis to» 
kio darbo. 
į Reikia prie TMD Kultūrinio 
Fondo sudaryti komitetą iš see* 
nos meno specialistų: operos, 
dramos artistų, kompozitorių, 
dirigentų ir rašytojų, kuris nu
statytų kultūrinės kūrybos ir 
veiklos rėmimo programą. Jei 
mes sutelksime ir organizuotu 
būdu dirbsime, tai susilauksime 
Amerikoje skrajojančio lietuviš
ko teatro — dramos, komedijos, 
gražių meniškų koncertų, dides
nėse lietuvių kolonijose operos 
įscenizavimo, susilauksime or
kestrų, naujų muzikos ir dramos 
veikalų, operečių ir galėsime ap
rūpinti savo meno kūriniais mū
sų radijo programas, amerikie
čių meno įstaigas, susilauksime 
mūsų dainų ir muzikos plokšte
lių, žodžiu, mūsų kultūrinis gy
venimas Amerikoje sustiprės. 

Todėl nuoširdžiai prašau vi
sus senuosius ir naujuosius lie
tuvius kultūrininkus, visuome
nės veikėjus, dvasiškius ir pa
saulietiškus inteligentus pasisa
kyti spaudoje ir laiškais, nu
kreiptais į mane. Jei bus teigia
ma nuomonė, tai TMD centro 
valdyba rūpinsis tai įvykdyti. 

W.M.Chase, TMD Pirm. 
271 High Street 
Hartford, Conn. 

Kuo prisidėsime! 
Steikime Geležini Fondą 

Lietuvai atstatyti 
(Sumanymas diskusijoms 

"Ir jei Jūs ten, laisva^ 
me pasauly būdami, ką g#* 
lit, padėkit. Padėkit vae* 
dan mūsų kruvinų kais* 
čių!" t 

9 

Laiško ištrauka' iš 
vergtos Lietuvos. v 

Pasitraukusieji nuo mirtimi 
pavojaus už tėvynės ribų, puo-
selėjam viltį grįžti į išlaisvintai 
kraštą ir ten savo jėgas bei dar
bą paskirti sunaikintai šaliai 
atstatyti. 

Jau šiandien yra aišku, kad 
Lietuvai išsilaisvinus iš verg*» 
jos, reiks skubios paramos. Nu* 
alintam kraštui reiks ne tik 
žmonių, bet ir išteklių. Neabejo
tina, kad laisvės valandai išmu
šus, visi taurūs lietuviai entu
ziazmo dienose dės aukas at» 
gimstančiai tėvynei,- tačiau berti 
daliniams krašto nuostoliams 
išlyginti reikės didelių sumų. 

Todėl ar nebūtų prasminga 
jau dabar susirūpinti tokios pa
galbos organizavimu ? Juk d| 
desnėms lėšoms sutelkti reiki 
laiko. 

Mano manymu, šiuo reikalu 
jau dabar turėtų susirūpinti mū
sų tremtiniai. Jei likimas mums 
lėmė patekti į užsienį ir pasi-

( Perkelt* į 6-t« pusL ) 

X.-

Mūsų ateitU 
Mūsų viltis ir ateltiš glūdi 

mūsų kultūrinio gyvenimo per
organizavime ir sustiprinime. 
Realybė rodo, kad jei mes ne-

KIAULE, KURI RYJA 
SAVO VAIKUS 

Dar Prancūzijos revoliucijas 
metu buvo įsitikinta,- kad re
voliucija yra "kiaulė, kuri ryja 
savo vaikus". Rusijos komunis
tinė revoliucija tą jau daug kar
tų patvirtino. Panašiai dabar 
dedasi ir kitose šalyse, kur įsi
galėjo komunistai, štai Bulgari
joje iš trylikos politbiuro ir iš 
47 komunistų partijos centrinio 
komiteto: narių jau trylika yra 
arba keistu būdu mirę, arba iš
tremti, arba sėdi kalėjime. 

K N Y G Ą  

"PAKELIUI I MIRTI ii 
f 9 ? 

Jos kaina tik «• -
PASISVEČIAVAI -

UŽSIMOKĖK! 
Pereitą vasarą į Maskvą bu

vo pakviesti čekų atletai. Jiems 
buvo duotas specialus lėktuvas 
tai kelionei, apgyvendinti buvo 
geriausiame Maskvos viešbutyje, 
vaišino juos ikra ir ir kitokiais 
skanumynais, o komunistinė 
spauda visame pasaulyje išsi-
gyre tomis vaišėmis. Ir čekai 
buvo patenkinti, didžiavosi taip 
gražiai priimti. 

Bet dabar jų nosys ištyso 
Gavo iš Maskvos sąskaitą už 
atletų vaišes. Gana didelę ir dar 
su pastaba^ kad ji turi būti 
apmokėta... .Amerikos še
riais! V 

£. Jankauskas 

LIETUVIO atstovas Ameriko
je — St. Nasvytis, 4579 W. 
157th St., Cleveland, Ohio. Ffc* 
numerata mineshtf 50c. 

Tai yra knyga, kurią įdomią ir verta paskaityti* 
Ją galite greit gauti, jei parašysite užsakymą su 
aiškiu savo adresu ir, pridėję prie jo vieną, dolerį, 

išsiusite jį šim adrem 

D  l  R  V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohior 

KELIONE PER NACIU KALĖJIMUS, PASBAIGUSI IŠLAISVINIMU 
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D I R V A  

Atremti užsipuolimai 
GINČAI KANADOJE DĖL NAUJAKURIŲ 

Kanada, šis milžiniškas 
žemės plotas, palyginti, gy
ventojų turi daug mažiau, 
negu jame galėtų būti. Todėl 
turbūt šiuo sumetimu Kana-
don įsileista koks 100,000 
tremtinių, jų tarpe per 6,000 
lietuvių. Kanados spauda 
dabar aptaVia milijoninius 
imigracijos projektus. Ang
lija, Italija ir kt. šalys nori 
apmažinti savo gyventojų 
perteklių ir tais projektais 
labai domisi. Tačiau dabar, 
net tremtinių imigracijai, 
tam tikras elementas 
bando stoti skersai kelią. 

Didesniuosiuose Kanados 
miestuose žiemos metu atsi
randa bedarbių. Toronte įsi
steigė net bedarbių sąjunga, 
kurios bene pirmasis žygis 
buvo memorandumas, įteik
tas Ontario parlamento at
stovui D. Croll. Memoran
dume tvirtinama, kad trem 
tiniai esą kalti dėl atsiradu
sio nedarbo. Jei Kanados 
valdžia nebūtų įsileidusi 100, 
000 DP, tai esą vietiniams 
kanadiečiams darbo pakak
tų. DP, girdi, sutinką dirbti 
už mažesnį atlyginimą, esą 
apsukrūs ir moką gerintis 
bosams. Memorandume pra
šoma padaryti žygių, kad 
federalinė valdžia sulaikytų 
DP imigraciją į Kanadą. 

Parlamento atstovas vi
sai sugriovė nepagrįstus už
metimus. Jis pažymėjo, kadi 
sąjungai yra negarbė skųs 
ti nekaltus tremtinius. Jie 
niekam darbo neatima, prie
šingai, padidėjus darbo jė
goms, atsiranda perspekty
vų krašto pažangai ir gero
vei. šis sąjungos išsišokimas 
neras visuomenėje pritari
mo. Juk Kanadoje prieš DP 
atvykimą taip pat būdavo 
sezoninio nedarbo, šią žie
ma bedarbių skaičius siekia 
800,000, gi tremtinių atvyko 
iš viso tik 100,000. 

Šiam memorandumui par
lamento atstovas atsisakė 
duoti bet kokią tolimesnę 
eigt. 
Nepavykus vienur, bandoma 

kitur 
Neseniai, po Toronte įvy

kusio auksakalių suvažiavi
mo, generalinis jų sąjungos 

menedžeris NJ.Leeck ir J. 
A.V. auksakalių savisaugos 
komiteto pirmininkas G.H. 
Niemeyer spaudos atstovam 
pareiškė, kad tremtiniai, be
būdami dar Europoje ir no
rėdami apeiti valiutos įveži
mo suvaržymus, savo turtą 
ir pinigus iškeičia į deiman
tus ir auksą ir tatai slaptai 
atsiveža į Kanadą. Todėl, 
girdi, kontrabandos keliu į 
Kanadą patenka brangeny
bių už milijonus dolerių. 
DP, kurie neatsiveža pinigų, 
nusiperką namus, viešbu
čius, ūkius ir kt. Iš kur gi 
pinigų gauną? Parduodami 
brangenybes, jie vara nešva
rią konkurenciją Kanados 
auksakaliams. 

b Taigi vėl kaltinimas trem
tiniams, norint juos diskre
dituoti. Bet niekas tuo ne
patikės. Mes ir daugumas 
kanadiečių žino, kad neat
važiavome deimantais apsi
krovę. Kad pinigų uždirba 
ma vargstant ir sunkiai dir 
bant kasyklose, miškuose, 
prie geležinkelių, farmose 
ar fabrikuose, to kaltintojai 
nenori pripažinti, kad sun
kiai uždirbtą pinigą tremti
niai daugiau negu kas kitas 
vertina ir taupo, nenorima 
matyti. Ne dėl "konkurenci* 
jos" ši akcija prieš mus ve
dama ... Jos suraizgyto 
galas veda kur kitur... 

Yla iš maišo išlindo 

monės darbininkų s-gos at
stovas Loyd Peel vėl pateikė 
rezoliuciją, reikalaujančią 
pašalinti iš darbo naujai at
vykusius ̂  darbininkus, nes 
jie daugiausia esą fašistai 
ir pakertą uždarbio skalę. 

Atsakydamas jam tarp
tautinės plieno darbininkų 
s-gos ̂  atstovas L.Sefton pa
žymėjo, kad ta rezoliucija — 
plepalų kalba, nes naujai at-
vykstantieji nėra fašistai. 
Jei darbininkų s-ęos atsto
vai tinkamai iš pagrindų iš
aiškintų jiems savo sąjungų 
reikšmę, ai ateiviai tikriau
siai stotų į s-gos narius. 
Kanadoje negali būti nei 
rasinių nei prieš DP nu
kreiptų privilegijų. Vadini
mas jų fašistais yra pravar
džiavimas, kuriam darbi
ninkų tarpe nėra vietos. Ha
miltono plieno pramonės 
darbininkų atstovas Roy 
Baldari pridėjo, kad Hamil
tone dirba apie 700 DP, bet 
jie visi priklauso sąjungai. 
Pagaliau naftos pramonės 
darbininkų atstovas bandė 
suvažiavimo dalyvius įtikin
ti, kad diskriminacija turi 
paliesti ne tik fašistus, bet 
ir komunistus, tačiau Wind-

Jau aiškėja, kas yra vi
sos šitos kampanijos suma
nytojai ir vykdytojai. 

Per šiuo metu vykstantį 
Ontario provincijos darbo 
federacijos (CIO:CCL) su 
važiavimą tam tikras ele 
mentas šit ką apie tremti
nius pagiedojo: 

Toronto kailių ir odos 
pramonės darbininkų sąjun
ga pasiūlė rezoliuciją, kuri 
iš Kanados federalinės val
džios tuoj pareikalautų, kad 
stropiai būtų ieškomi ir ra
dus tinkamai baudžiami fa
šistai, esantieji tarp naujai 
atvykusių imigrantų. Tačiau 
šį siūlymą suvažiavimo re
zoliucijų komisija atmetė, 
kaip nevertą svarstyti. Bat 
tuo dalykas nesibaigė. 

Tikra audra kilo suvažia
vime, kai Oshawa auto pra-

soro auto pramonės darbi
ninkų atstovas užsispyręs 
reikalavo diskriminaciją 
taikyti tik fašistams,; nes 
girdi, hitlerininkai ir japo
nai galvojo tik apie diskri
minaciją. Daugumas balsų 
iš salės jam pridūrė: "So
vietų Sąjunga taip pat!" 

Ši rezoliucija nepateko į 
suvažiavimo darbotvarkę, 
nes nei fašizmas nei komu
nizmas negali būti pakeičia
mas Kanados organizuotų 
darbininkų. 

Suvažiavimas nutarė pa
siūlyti federalinei valdžiai 
imigraciją Kanadon sutvar
kyti taip, kad visas kraštas 
galėtų naudotis atvykusių 
darbo jėga. Nenaudinga 
juos laikyti per tam tikrą 
laiką vienoje kurioje vieto
je, kur gali atsirasti darbi
ninkų perteklius. 

Taip pat nutarta prašyti 
provincijos Raidžią, kad 
įstatymas, pripažįstąs visų 
rasių žmones lygiais, būtų 
taikomas ko rūpestingiau
siai. Tad galime pasidžiaug
ti, kad šioje nepamatuotoje 
kampanijoje mes turime už
tarėjų. L. Eimantas 

/#/ 
• Gautingo, Vokietijoj^, džiovi
ninkų sanatorijoje gydosi 53 
lietuviai. Jie reikalingi mater
ialinės paramos, nes sanatorijos 
maisto neužtenka. 

SLAPTINGOS MOKYKLOS MASKVOJE 
Prieš pusantrų metų Maskvo

je atsidarė 14 naujų slaptų spe-
cialinių mokyklų, kuriose ruo
šiami Vakarų valstybių admi
nistratoriai. Kiekviena mokykla 
atitinka kurį nors Vakarų kraš
tą ir praeinamas kursas yra la
bai skirtingas. Tos mokyklos 
turi ir savo atskirus pavadini
mus: "Togliatti" institutas — 
ruošia specialistus Italijai, "Rei-
mann" institutas — ruošia spe
cialistus Vakarų Vokietijai, kiti 
— Prancūzijai, Anglijai, Ame
rikai ir tt. Pirmieji studentai 
baigs tas mokyklas po dvejų 
metų. 

Studentai mokomi pažinti 
Vakarų kraštus 

Pirmiausia mokiniai turi to
bulai išmokti to krašto kalbą, 
kuriame jie turės vėliau dirbti. 
Aišku, kad tik labai gabūs gali 
per 18 mėnesių laikyti vertėjo 
egaminus. Į mokyklas priimami 
tiktai komunistai su stažu ir jau 
dirbę kuriame nors krašte. Be 
kalbos jie mokomi tų kraštų is
torijos, papročių, meno, litera
tūroj, filosofijos, politikos. Ben
drai jie turi gerai pažinti pasi
rinktojo krašto tikrąją būklę. 
Svarbiausias dėmesys kreipia
mas j administracijos kursą. Jie 
turi pagrindinai išmokti visų 
sričių administravimą pagal Sta
lino progrąmą. 

šios mokyklos pralenkia visas 

iki šiol veikusias mokyklas. Iki 
šiol komunistai buvo mokomi 
pažinti sovietų sąjungos san
tvarką ir jos įgyvendinimo bū
dus kituose kraštuose. Praktika 
parodė, kad toks "mokslininkas", 
patekęs į svetimą kultūringą 
kraštą, nemokėjo nei tinkamai 
eilgtis, nei tinkamai valgyti ir 
dėl to greit susikompromituo
davo. 

Dabar šios klaidos tikisi iš
vengti. Todėl pvz. "amerikietiš-
koje" mokykloje studentai mo
komi amerikietiškos virtuvės, 
amerikietiškų elgesių, pašneke
sių ir daugelio kitų dalykų, kurie 
Amerikai yra prigimti. 

Kam visa tai? 
Sovietų Sąjunga fcer savo ko

munistų partijas visuose pasau
lio kraštuose prityrusiais meto
dais varo komunistinę propagan
dą ir ruošia dirvą visiškam kraš
tų suproletarinimui. Bet, kaip 
praktika parodė, komunistų par
tijos paruošia sėkmingai komu
nizmui dirvą ten, kur kraštai 
yra tamsūs, ūkinis ir kultūrinis 
lygis yra žemas. Aukštos kultū
ros kraštuose komunistiniai pro
pagandistai vietoje mases pri
traukti, jas atbaido. Pavyzdžių 
urime vakarų Vokietijoje, Pran

cūzijoje ir kitur. Dabar naujie
ji "mokslininkai" šią spragą tu
rės užkilti. Kas. 

' LAIŠKAI 
I WASHINGTON^ 
Paprastai manoma, kad tik 

diktatūriniuose kraštuose yra 
daug neapykantos valdžios vir
šūnėse esantiems žmonėms. To
dėl gal daug kam bus nuosta
bu patirti, kiek Amerikos pre
zidentas gauna laiškif, grasi
nančių jį nužudyti... 

1949 metais tokių laiškų pre
zidentas Trumanas gavo 1,925. 
Tai buvo daug mažiau, negu 
anksčiau būdavo. 1948 metais 
tokių laiškų buvo 2,614, o 1946 

- net 3,351 (tais metais čia 
buvo juntamas mėsos trūkumas, 
griežtai veikė OPA, buvo daug 
streikų...) 

žinoma, toks Stalinas gautų 
milijonus grasinančių laiškų, bet 
ten niekas nedrįsta jų rašyti, 
o jeigu ir parašo, tai niekas ne
paskelbia jų skaičiaus. Ten skal
bia tik "meilės" laiškus ... 

PAŠALINO 
158 ADVOKATUS 

Kalėdų švenčių proga Čeko
slovakijoje buvo nušalinti iš pa
reigų 158 advokatai, nes jie ne
sutiko priklausyti komunistų 
partijai. Taip pat ir jų įstaigos 
uždarytos. Kad jiems parodžius 
ko jie yra verti komunistinėj 
valstybėj, jie bus įjungti, kaipo 
eiliniai darbininkai juodadarbiai, 
į viešuosius darbus. 

kuo prisidėsime? 
(Atkelta iš 5-to pusi.) 

traukti iš kruvinos kovos baro, 
tai nereiškia, jog mes jau esame 
visai atsipalaidavę nuo savo 
krašto ir dabar neturėtumėm 
Lietuvai jausti jokios pareigos. 

Girdėdami gyvenimą ir kovas 
Lietuvoje, ar nepagalvojam, ko
dėl nesame kovojančiųjų eilėse 
arba ką gi mes čia, gyvendami 
užuovėjoj, gera padarėm savo 
kraštui? 

Nedrįstu to Jausmo vadinti 
sąžinės priekaištu, vienok tai 
yra vidaus balsas, šaukiąs mus 
visus jungtis į Lietuvos laisvi
nimo kovą. Jeigu šiandien ne
turim progos ir galimumo toje 
kovoje tiesiogiai dalyvauti, tai 
turėtume neatsisakyti aukoti tė
vynei bent dalį to prakaito, ku
rį išliejam prie sunkaus darbo 
savo asmens egzistencijai. 

Tai sakydamas, turiu minty, 
kad kiekvienas dirbąs tremtinys, 
kuriam kontinente jis begyventų, 
reguliariai, kas mėnuo savo už
darbio dalį turėtų skirti Lietu
vos reikalams. Reikėtų steigti 
Geležinį Fondą Lietuvai Atsta
tyti. Jį priderėtų steigti Ameri
koje, nes čia daugiausiai tremti
nių yra susibūrę ir jie medžia
giškai bene bus pajėgiausi. 

Fondo organizacinį darbą pri
derėtų pradėti vyriausiam trem
tinių komitetui. Bet, deja, Ame-
fikęį dar j# aeturime, nors 

Visada Jusu 

tremtinių bendruomenės sky
riai veikia beveik visose vieto
vėse. Tačiau turim čia iš Vokie
tijos atvykusių keletą VLIKo 
narių, kurie tremtinių visuo
menei yra pažįstami ir, nėra abe
jonės, turi jos pasitikėjimą. Jų 
parodyta ta linkme iniciatyva 
turėtų būti sėkminga. 

žinoma, reiktų parengti fondo 
taisykles ir rasti būdą sudaryti 
jo valdybai. 

Fondo pajamų šaltinius suda
rytų narių mokesčiai, garbės 
narių įnašai, aukos, įvairių pa
rengimų pelnai ir kitos įplaukos. 
Suprantama, jog būtų pagei
dautina, kad fonde dalyvauti ir 
senieji Lietuvos išeiviai. Tačiau 
kiekvieno tremtinio dalyvavimas 
fonde turėtų būti jo privaloma 
pareiga, paremta tautinės sa
vigarbos jausmu. Kiekvieno įna
šai turėtų būti įrašyti į nario 
knygelę, kuri ateityje, reikalui 
esant, galėtų būti mokėtojo ge
ros valios įrodymu. 

Taisyklėse įsakmiai turėtų bū
ti įrašyta, kad Lietuvai atgavus 
laisvę, visas fondo kapitalas 
tuojau perduodamas pirmajai 
Lietuvos vyriausybei, esančiai 
jau išlaisvintame krašte. 

Suprantama, kad surinktas pi
nigas negalėtų prilygti tom au
kom, kurias mūsų tauta bus su
dėjus raudonųjų maskolių pries
paudoje. Vienok tai būtų Lietu
vos vaikų, jos kančios metuose 
gyvenusių geresnėse sąlygose 
parama tėvynei, nors dalinis pri 
sidėjimas prie jos nelaimių ša
linimo. Antanas Sodaitis 

%»j 
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visos šalies geriausioje vietovejė 
Mes dažnai pageidavom, kad kiekvienas Illuminating ' 
Company klijentas galėtų asmeniškai susitikti kiekvieną 
Blusų visos "šeimos" narį. 

Jei galėtumėt, jūs būtumSt nepaprastai nustebinti 
didžiausiu įvairumu specialybių, kurių turi Illuminating 
ftnonės. 

Pavyzdžiui, mūsų 3500 tarnautojų vyrų ir moterį 
atlieka 500 įvairios rūšies darbų. Tai apima didžiumą 
modernaus žmogaus žinomų amatų, specialybių ir pro
fesijų! - . 

Visos tos specialybės yra "Visa Jūsų patarnavimui 
viso krašto geriausioj vietovėj". Jie yra dalis jūsų re
guliaraus elektros aptarnavimo... "žmogiškos vertybės" 
stovinčios už jūsų elektros jungtuko. 

1; 
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Tune in 'TEN O'CLOCK TUNES"—All Hit Tunes, All Top Stars-15 Shows a Week—Mornings at 10 WGAR and WICA-Evenlngs at 10 WHK 
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NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Apie vasario 21 d. laivu "Ge

neral McRae" į New Yorką ir 
tuo pačiu laivu apie vasario 26 
d. į New Orleaną atvyksta šie 
lietuviai: 1 

New Orleans: 
Co-Bajorūnas Bronė, Marija 

lorado, Springs, Colo. -
Barodica Jonas, Aleksandra, Bi

rutė — Benoit, Miss. 
Bepirštis Albinas, Saliomėja, 

Danutė, Ramutė •— Washing
ton, D.C. 

Bosas Juozas, Marija, Jonas, Jo
sef, Ona, Jurgis —: Rosedale, 
Miss. 

Brokas Vincas, Konstancija, Bi
rutė, Zita, Zenonas — Marks, 
Miss. 

Buskus Antanas, Stefanija, Vac
lovas, Genė, Birut# — Moun
tain, View Miss. 

Daugavietis Fricis, Elža ---> 
Fresno, Calif. 

Druseikis Petras, Julija, Algi
mantas — Benoit, Miss. 

Gelažius Julius —Dallas, Texas 
Jurgelaitis Tomas, Anelę, Irena 

— Kansas City, Miss. , 
Karalius Marija, Jonas — Holly

wood, Calif. • \ V t 

Kernagis Jonas, Vladislava, 'Al
gis, Nijolė, Antanas —' Green
wood, Miss.. 

Lankutis Antanas, Domicėlė, Al
dona — Greenwood, Mass. 

Mackevičius Pranas, Ona — Įjos 
Angeles, Calif. 

Naujokaitis Helene — Sherman, 
Texas 

Ramanauskas Kazys, Jadvyga, 
Joana, Jadvyga — Benoit, 
Miss. 

Sirvinskas Vladas — Losi Ange
les. Calif. t' * f ? t i ^ 

Smaiž.vs Stasys, Justina, 
Marie — Alligator, Miss. 

Urgaityte Elena — Monterallo. 
Alabama 

New York: 

Andriulaitfci Augustas, Vanda, 

Augustas, Povilas, Jonas, Van
da, Erika, Jelena, Wilhelm, 
Alexander Bast Windsor 
Hill, Conn. 

Duoba Juozas, Agota, Ovidas —«-
— Brockton, Mass. 

Mičiuraįtė Antanina Balti
more, Md. 

Mockaitis Marijona, Jonas, Al
girdas — U'nion ville, Mich. 

Puceta Jonas — Crown Point, 
Ind. 

o 16 d. laivu "Gene
ral Sturgis" į New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai: 

(Tęsinys i$ pereito numerio) 
Gelžaitis Richardas — Chicago, 

111. 
Gintautas Antanina, Emilija ^ 

Great Neck, L J.N. Y. 
Galockins Jonas Chicago, 

UI. 
Gražy* Juozas, Urnestiria,; Jo

kūbas — Baltimore, Mc(. 
Grigaliūnas Jonas, Antanina, 

Irena, Stasys, Benediktas, 
Jonas, Danutė — Chicago, 

;  1 1 1  '  '  ; ; '  '  
Jonikas Jonas, MEI^na, Ma

rija, Arvydas —" Allegan 
County Mich. 

• • ' i . • •: -*• į. > į •' 
Jonikas Viktorija, Jpnaę, tJuo-
, -zaš..:— Waukegan, Ųl. ; , , 
Juodišius; Juozas. — Brooklyn, 

N.Y. * 
Jurstas Marija — Sioifrf: 'City, 

Iowa 
Kdzakaitis Henrikas, Marija, 

Laima-Mar., Rūta-Ana — 
Waterbury, Conn. 

Nebr. 
Kučinskas Jonas, Emilija — 

Cleveland, Ohio 
Lengvinas Petras, Marija — 

Chicago, UI. 

Mališka Jonas -— Norwood, 
Mass. ' 

Margevičius Juozas — Cleve
land, Ohio. 

Mosiūnas Stasys — Chicago, 
111. 

Mikuckis Česlovas, Leonidą — 
Brooklyn, N.Y. 

Naujokas Jonas, Ona, Irena, 
Marija, Ginttautas, Jonas — 
Montevideo, Min. 

Požėra Baltrus — Rockford, 111. 
Puškorius Jonas, Antanina, 

Irena, Liucija — Cleveland, 
Ohio 

Račkauskas Marijona, Nijolė, 
Petras, Danutė — Brockton, 
Mass. 

Raugas Balys, Marija, t Valen
tinas, Marija — Philadelphia, 
Pa. 

Rimša Pranas, Ilze — Benning
ton County, Vt. 

Sakalauskas Bronius, Aleksan
dras* Agota — La Raysyjlle, 
PaA \ v ; 

Šeškevičiui Bronė — Detroit, 
Mich. • » 

Slatkevičius- Pranas — Roches
ter, N.Y. *** 

Slavinskas Kazys, J Erika • 
Chicago, 111. ; • ' ' 

Stasas Vosylius, Stefnija, Irm-
grida, Tere^rrMaUlda — Dal-
ton, Pa, ^ % 

Steponaitis Rt^mualdas, Xieonora, 
Ema, Jonas — Windham 
County, Vt. * . - t 

Tamulis Stasy$*rtent Chioagp., I1L 
JTarasevičius Aleksandras, Mi

chalina, Vytautas, Algirdas — 
Detroit, Mich. 

Tricas Jonas, Delpina, Alfredas, 
Judita — Greene, Maine 

Vaitiekaitis Marijoną, Anasta
zija — Worcester, jMass. 

y4aitis llįpžafel i-1 Brooklyn, 
' ^ Y .  H i  J i t !  I ,  .  :  .  
Veličkas Juozas, Julija, Birutė, 

Raimutė, Angelė — Canton, 
N.Y. 

Žukauskas Apolonija, Aldona, 
Elvida — Essington, Pa. 
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. . . jeigu turinį 

AUTOMATIŠKĄ GASO SKALBINIŲ DŽIOVINTUVĄ! 

Lyja ar — kasdien* gera džit^vfnimo diena, 
jeigu naudojatės automatišku gasiniu skalbinių džio
vintuvu. Nereikia keisti skalbimo dieną dėl oro. 

Lyja ar saulė — jūsų skalbiniai džiūsta greit. Skal
biate ir glaistote tą pačią dieną, jei norite. Jūsų brangus 
laikas sutaupomas kitiems dalykams. Jūsų skalbiniai yra 
žvilgančiai švarūs, be pėdsakų nuo virvių ar oro nešva
rumų. Skalbiniai sanitarizuojami — 190 laipsnių karš
čiu... kaip ligoninėse daroma su patalinių skalbiniai. ' 

Pagalvokit apie sutaupomą laiką —' ir pinigus, nes 
glčbj skalbinių išdžiovinti kaštuoja tik pusė cento džio
vinant gasu! 

<yEAST OHIO GAS 

SrSufKESE 
PASKAITA 

£ėiiktadienį, vasario 24 d., 
8:15 vai. vak., Public Audito
rium South Hall bus Don Loh-
beck paskaita. Kalbėtojas yra 
žurnalo "The Cross and the 
Flag" redaktorius, kovotojas už 
krikščionišką amerikietiškų mą, 
prieš raudonąjį pavojų, sionistų 
politinę veiklą ir komunistų pas
tangas įsigalėti Amerikoje. 

KAS TI EKINO MOKESČIAI 
Kino teatrų savininkai siūlo 

filmų mėgėjams kelti šį klausi
mą. 20 '< mokestis prie kino te
atrų bilietų buvo . įvestas karo 
metu ir pasiliko pėr tolimesnius 
penkerius taikos metus. Sako, 
jau gana ... Ragina rašyti laiš
kus atstovams ir senatoriams 
su protestais prieš tuos mokes
čius. žinoma, teatrų savininkai 
ne pačiais mokesčiais suintere
suoti, kadangi ne jie, o lanky
tojai juos moka, bet jie žino, 
kad, kai bilietai bus pigesni, 
tai žmonės daugiau eis IHmų 
ž i ū r ė t i . . .  i  .  . J  

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
galima su maistu 

14114 Ardinal Ave. LI 6480 
i i i į*: »•) i •' i. r f' •• t , . -»•" 

P A D Ė K O S  
Gautingo sanatorijoje, Vo 

kietijoje, besigydą lietuviai at
siuntė didelį padėkos laišką 
HALFo 68-am skyriui Cleve-
Jaade ir jo pirmininkui Alekui 
t tani ui, pat/ ir šio skyriaus 
Įlafbsį ;rjatrėhiiKsiems clevelandie-
čiams,' kuriame dėkoją už siun
tinius, išsiųstus jiems iš čia 
Kalėdų proga per Liet. Raud. 
Kryžių. Prie laiško pridėtas ir 
dovanų padalinimo aktas. Jos 
padalintos 51 ligonilti. X 

• " 'f.%r 
Braz^B.<lHi; šeima# 1211 E. 

82, už |suteiktą materialpię pa
ramą nuoširdžiai dėkoja 

Cicėnų šeima 
! «V ; ' • *+ 

; |Buvusiems Hannov<frio Au^ 
tosios5 Technikos Mokyklos stu
dentams Bruteniui ir Romualdui 
Ve i tam s, gyv. Seaford, Del., 
U.S.A., Už palaikymą senos drąur 
gy^tės ir nuoširdžias Kalėdųido-
vanas> tariame lietuvišką a č i ū. 
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MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

Smulkesnių žinių apie šiuos mirusius Redakcija neturi 

n i t o  
Hannpfccyje 
Wi» 

CENTRAL ARMORY 
' Didysis TogO= iššaukia Ame
rikos ristikus. Tai japonų risti-
kas, kuris pasirodys Central Ar
mory ateinantį antradienį, va
sario 28 d. Kol kas jis nėra nu
galėtas. Rungsis su Pierre La-
Belle, dailiuoju kanadiečiu. Lord 
Bleer stos prieš Jack Kennedy. 
Porinėse imtynese Fred Bozic 
ir Ivan Rasputin prieš Dick 
Trout ir Bub Curtis. Frank I'a-
laber stos prieš Jack Vansky. 

Bilietai pas Riehmond Bro
thers, 736 Euclid Ave.,^MAin 
0967 ir Central Armory, *PRos-
pect 4121. 

Kainos: Rezervuotos po $2.40 
Ir $1.80. Įėjimas — $1.20. 

Durys atviros nuo 7:00 vai. 
Vakaro. Pirmos rungtynės pra
sideda apie 8:30. 

BUIKUS Pranas mirė spalio 17 
d., Du Bois, Pa. * 

JESKEVIčIENĖ Om lap
kričio 9 d., Pittsburgh, Pa. 

YSNUKIS Antanas mirė lap
kričio 7 d., Du Bois, Pa. 

PERLIS Juozapas mirė fg&lio 
II d., Lynwood, Pa. 

BUTANAVIČIUS Antanas mi
rė spalio 12 d., Lee Park, Pa. 

ANTANAITIS Justinas, pusam
žis, mirė lapkričio 22 d., Chi
cago, 111. (šakių ap., Naumies
čio par., Piečiškių km.) 

JASAITIS Juozapas J,, 67 m., 
mirė lapkričio 25 d., Chicago, 
111. Amerikoj išgyveno 42 m. 

ČEPULIS Edmundas, 35 metų, 
mirė lapkričio 23 d., McHenry, 
111., gimęs Chicagoįe, 111. 

KOVETSKIS Jonas, pusamžis, 
mirė lapkričio 26 d., Chicago, 
III (Eržvilko par., Balnių k.) 

PABALIS Kazimieras, pusam
žis, mirė lapkričio 26 d., Chi
cago, 111. (Panevėžio ąp., Sr-
dabravo par., Rukonų km.) 

SINKEVIS Bruno, pusamžis, rfti-
rė lapkričio 27 *dM Chicago,111. 

HRIVNAK Josephi-rie (Račkaus
kaitė), 40 metų, mirė lapkričio 
28 d., Chicago, 'Ill.,: gimūs Lu
cerne; Pa. - i ; . 

MALIŠAUSKAS Kazimieras, 68 
metų, mirė lapkričio' 28 d., 
Chicago, 111. (Panevėžio ap., 
Dilavos km.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

VASILIAUSKAS Jurgis, pusam
žis, mirė lapkričio Ž8 d., Chi
cago, 111. Ramygalos par., Vai-
duklės kęn.) Amerikoj išgy
veno metus. -

SOVIENE . Johanna, pusamžė, 
mirė gruodžio 2 d., Chicago, 
III. Amerikoj iagyveae 44 i»e-

/;tu•'// 
MA^tAtJSKAS Antanas, seno 

amžiaus, mirė gruodžio 2 d., 
Chicago, UI. (Raseinių ap., 
Lyda venų par., Velpesų km.) 
Amerikoj išgyveno 60 metų. 

ŠLAKIENĖ Ona (Balevičaitė), 
seno amžiaus, mirė gruodžio 
3 d., Chicago, 111. (Marijam
polės ap., Prįenų km.) 

MIKLIK Frances (Skruodėnai-
tė), pusamžė, mirė gruodžio 
2 d., Chicago,, IU. (Raseinių 

, fp.,. Stulgių par., Barždžių 
* Km.) . 

iyĄNAITlENĖ Leonora (Aii-
< gųstaitė), pusamžė, mirė gruo

džio 8 d., Chicago, 111. (Rasei-
\ n i ų ap., Tytavėnų par., Kai-
f anglės k*fc-) Amerikoj išgy-

v^io 38 metus. 
ŠALTMERIENĖ Rozalija (Vait-
' ;kaitė), seno amž., mirė gruo

džio 7 d., Chicago, 111. (Ra
seinių ap., Žvingių par., Ąžuo
lynų km.) 

ŠATAS Mykolas, 62 metų, mirė 
gruodžio 6 d., Chicago, 111. 
(Marijampolės ap., Šunskų 
par., Obelinės km.) 

GIMŽAUSKAS Silvestrą*, pus
amžis, mirė gruodžio 15 d., 
Chicago, 111. (Švenčionių ap., 

* čekėnų par.) Amerikoj išgy
veno 37 metus. 

KAPOCHIS Louis, pusamžis, 
mirė gruodžio 14 .d., Batavia, 
111. (Panevėžio ap.) Amerikoj 
išgyveno 40 metų. 

PALILIUNIENĖ Paulina (Ko-
varskiutė), pusamžė, mirė 
gruodžio 14 d., Chicago, 111. 
(Panevėžio ap., Naujamiesčio 
par., Bučių km.) Amerikoj 
išgyveno 45 metus. 

MIKUCKIS Jonas, tl m* mi
rė gruodžio 12 d. Chicago, 
111., Telšių apskr., Žarėnų par. 
Nagurkos km. 

GEDVILIENĖ Ona fSiaulikė), 
pusamžė, mirė gruodžio 13 
d. Rockdale, 111., iš Telšių a., 
Varėnos km.. 

PETRĖNAS Povilas mirė pr. 
metų gruodžio mėn. Rockford, 
111. 

BARTKIENĖ Teodora (Stoškiū-
tė) mirė gruodžio 15 d. Chi
cago,111., kilusi iš Raseinių a. 
Viduklės par., Blinstrubių k. 
Amerikoje išgyveno 44 m 

• M' 

3 $ 

' ' i  

Jei pardavėjas ateis ir, siūly
damas savo prekes, atsisės prieš 
jus taip, kaip šitas, tai jį gal ir 
išvarysite. Bet šitas turi pa
grindo taip sėstis: jis pardavi-

BELINSKIENĖ Sophie (Kup- "'i" guminius padus ir turi lei-

T E L E V I S I O N !  W a t c h  L o u i s e  W i n s l o w  " T h r o u g h  t h e  K i t c h e n  W i n d o w ! )  
—Mon*#  Tues . ,  Wed. ,  Tbur .  a t  2  » .  m. ,  WNIK,  Channel  4  " '  

DIRVA - Kanadoje $4.00 
K'^ur užsieny- $4.50 

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

D I R V A ,  
-&B20 Superior Ave. 

T ~ T Cleveland 3, Ohio 

i 4 

. I ' 
V? 4 o. t" -jL 

šaitė), 37 metų, mirė gruo
džio 16 d. Chicago,Ui Gimus 
Linden-, .Wis. 

^ ;• ilnv''--

sę parodyti juos, kad jie nenusi-
nešioja jam tide daug Vaikš
tant... 

>7 34ir>f : 
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: ir geltonųjų puslapių 

PRASIDEDA ŠIĄ 
SAVAITĘ 
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Dvi naujos telefonų knygos su naujais dau
gumos Didžiojo Clevelando telefonų nu
meriais bus išdalintos per ateinančias dvi 
savaites. Tų numerių NEREIKIA naudoti 
iki kovo 4 dienos vidurnakčio. Skirtingas 
mėlynumas ir raudonos juostos ant viršelio 
palengvina naujos knygos atskyrimą. Pa
dėkite jĄ nuošaliai iki kovo 4 d. vidurnakčio 
kol naujieji numeriai pradės veikti. Įsidė
mėkite policijos ir ugniagesių telefonų nu
merius 1 mėlynosios knygos puslapyje. 

PO KOVO 4 d. VIDURNAKČIO 

naujiį MĖLYNĄ alfabetinę 
knygę ir geltonąją knyjfl| . 
su raudonomis juostomis. 

VARTOKITE 
iSLVAlkIVKITE 

ASMENINĘ TELEFONŲ KNYGĄ 

dabartines telefonų knygas, kad # v 
išvengtumėt klaiihj, ries daugumas 
senų numerių nebetiks kovo 5 d. A \ « 

atžymėti dažniausiai jums reikaliiji-
priems numeriams gausite, jei parei
kalausite. Pasinaudokite ją pakeisiu 
jūsų seniesiems telefono numerių už
rašams. Reikalaukite jų mūsų 
taigoje, 750 Huron Road, arba to-' 
lefonų kambary 2012 East 9th Sfc: 

f f l i  O H I O  B i l l  T i L i P H O N i  C O M P A N Y  
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1 D I R T A S* 

WPVLIMKESE 
TIKRA ŠVENTĖ! 

Kultūros Fondo surengtas Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuvių minėjimas padvelkė nauja 
dvasia. Minėjimo programa bu
vo tikrai kultūringa, verta mu
re jų vardo. 

Dįdieji Clevelando laikraščiai 
šią mūsų šventę ne tik aplankė, 
bet ir, palyginti, plačiai paminė
jo. Nėra abejojimo, kad jie tai 
padalė įsitikinę, jog lietuvių pa
sirodymas yra vertas atžymėti. 

Ši kartą viskas prasidėjo ne 
nudėvėtu pranešimu, kad, ger
biamieji, prašom užimti vietas, 
mes pradedame ... , bet Vasario 
16-tajai skirtu eilėraščiu. Jokių 
kitu žodžių nereikėjo — visi ži
nojo ir pergyveno iškilmės pra
džią. 

Atsidengia uždanga. Spalvin
gas čiurlioniečiu choro paveiks
las vėliavų ir Lietuvos Vyties 
derinyje. J scena įnešamos Ame
rikos ir Lietuvos vėliavos. Ame
rikos liimnas. Lietuvos him
nas... Ir A. Vanagaičio Malda 
Už žuvusius dėl Lietuvos ... 

Giesmės ramios už save ka
bėjo. Paaiškinimo, kad bus kal
bos, kad ios bus neilgos ir kad 
ju reikia išklausyti ramiai užsi
laikant, galėjo ir nebūti ... ži
noma. atidarvmo formulė gal 
reikalinga, bet norėjosi, kad ji 
butų buvusi daugiau suderinta 
su maldingai iškilminga nuotai
ka, savaime susidariusia nuo 
pirmo nrogramos momento. 

Kalbėtojai tik trys. Rengėjai 
iš anksto buvo nusistatė nevar
ginti klausytoju prakalbomis ir, 
berods, sutarė, kad kalbos bus 
ne ilgesnės, kain r»o 10 miritieiu. 

Pirmasis kalbėtoias Julius 
Smetona savo kalboie apsiribnio 
išryškinimu vienos Vasario 16-
tos Dienos Akto minties anie 
nutraukima visu ar»kstvvesnin 
Lietuvos rvšiu su kitomis vals
tybėmis. Minties, i kum iš tikro 
gal per mažai atkreipta dėme
sio ir kuri net dabar ne visu 
pakankamai ryškiai prisimena-
ma... 

Ignas Malinauskas ir Jotu* 
Daugėla band* savo kalbose 
apimti gal kiek pord^uor temu. 
tad ir kalbos buvo beveik dvigu
bai ilgesnės, nei nusistatyta, ir 
jų vedamoji mintis skendo pa
minėtų dalyku daugybėje. 

Pranešta, kad nei kongresme-
nas M. A. Feighan, nei majoras 
Burke. nei monsignoras Murohy 
neturėjo laiko atvykti i minėji
mą ir kad jie atsiuntė savo 
sveikinimus - pareiškimus, kurie 
irgi dėl laiko stokos nebuvo iš
tisai paskaityti. 

Po trumpo atsikreipimo i su
sirinkusius del aukn Lietuvos 

bylos vedimo fondui, trumpu lai
ku, mažiau kaip per 10 minučių, 
buvo surinkta nelauktai stambi 
suma — 737 doleriai su centais. 
Prisimenant, kad Clevelande tai 
antras minėjimas, kad susirinkę 
buvo kiek mažiau žmonių, nei 
pereitą sekmadienį, ir kad susi-
inkusiųjų dauguma dar tik nau
jakuriai, ta suma buvo sutikta 
su nusistebėjimu. 

Antrojoje iškilmes dalyje dai
navo čiurlioniečiu moterų cho
ras su kanklėmis, Aldona Valei-
šaite šoko kelias scenas, pava
dintas "Piligrimas" (B. . Braz
džionio "Per pasaulį keliauja 
žmogus" vaizdavimas šokiu), 
ir dainavo čiurlioniečiu vyrų 
choras. Protarpius parinktais 
eilėraščiais užpildė aktorius P. 
Maželis. Pagaliau, bendras cho
ras baigė giesme ."Lietuviais 
esame mes gime". 

P. Maželio deklamavimas bti-

TAUTINftS SĄJUNGOS 
SKYRIAUS POBŪVIS 

Pereitą šeštadienį į Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos po
būvį S.. T. Tamošaičių reziden
cijoje buvo susirinkę per 40 na
rių ir bičiulių, šeimininkui atida
rius susirinkimą, valdybos pirm 
St. Nasvytis pakvietė kalbėti B. 
Gaidžiūną, kuris jautriai primi
nė Vasario 16-sios sukaktį. A. 
Ąūgustinavičienė kalbėjo apie 
lietuvių tautos patriarchą dr. 
roną Basanavičių, nuo kurio mir
ties vasario 16 d. taip pat suėjo 
jau 23 metai. DIRVOS red. V. 
Rastenis pareiškė keletą minčių 
dėl artimiausių skyriaus veiki
mo uždavinių. 

Trumpose diskusijose pasida
linus mintimis tuo klausimu ir 
nutarus susirinkimų dieną per
kelti i penktadieniu vakarus (jų 
pradžioje bendrai išklausant lie
tuvišką radijo programa) bei 
valdybai pavedus surasti pato-

, , . ,. . . . .giausia susirinkimu vieta, per-
vo labai tinkamai įterptas f cno-1 . v, ,v. . ,. . . v , . ^ . eita prie užkandžių ir paskiru 
ra bei šokio protarpius ir t.krai pasikaIbžiimu hei nepaystamu 

gražiai junge programos e>p-!susipažinimo; pa(rei(lau,ta nuQ 

A. Vale.sa.tes sokis atlikto. arjo nesitenkinti tik susi-
tikrai talentingai, kiek nuken-j 
tėio dėl mechaniko nespėjimo 
laiku paduoti reikiama apšvie
timai. Be to. žiūrovus, kurių 
daugeliui išraiškos šokio menas 
dar mažai pažįstamas. šokio 
mintis ne visus galgjo pilnai pa
siekti . . . ; 

Tsnūdžio centre buvo A. Mi
kulskio t vadovaujami. cho-rąi. Jie 
nudžiugino klausvtoius ir, at
bodo kėlė ' net pasididžiavimą, 
kad Lietuvos šventę galime pa
gerbti šitokiu menu: — ; • 

Skirstėmis iš minėjimo tikrai 
rv»rimti didelės 'kiiiiios šventės 
^kilmingumu. v 

rinkiniais, bet organizuoti daž
nesnes išvvkas arba panašius 
nobūvius. Visa eilė nariu nasi-
5mė išplatinti iš centro atsiustų 
Vn'ygU anie Lietuva. ' 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
fcVENTĖ N. PARAPIJOJ/ , 
Clevelando lietuvių naujoji 

parapija vasario 26 d. rengia 
sietuvos nepriklausomybės šven 

JUBILIATAS 

_ ^Vasario 25 d. sueina ,50 inetų' 
amžiaus laikraštininkui Vyt. A. 
Braziuliui, kuris prieš kiek laiko 
yra atvykęs į Ameriką-(r, apsi
gyvenęs Clevelande. ' ! 

V. A. Braziulis yra Lietuvos 
kariųoinenės savanoris, Klaipė
dos krašto sukilimo cfalyvis, vė-

! liau beveik visa Lietuvos nepri
klausomybės laiką buvęs, nuola
tinis laikraščių bendradarbis. 
Kurį laika redagavo Valst. Te
atro savaitinį leidinį "7 Meno 
Dienas", parengė J. Šliupo mo
nografija jo 65 m. amžiaus su-

BILIETAI 
ČIURLIONIEČIU KONCERTUI 

gaunami šiose vietose: 
1) DIRVOS redakcijoje, tele

fonas EN 4486; 
2) šukių spaustuvėje (EN 

4932); 
3) P.P.Muliolio įstaigoje (UT 

1 - 2234); 
4) Samo krautuvėje; 
5) Lietuvių spaudos kioske 

šv. Jurgio parapijoje (sekma
dieniais po pamaldų). 

Bilietus platina: visi "Čiurlio
nio" Ansamblio nariai, Kultūros 
Fondo Clevelando skyrius, Dro-
sutienė (LI 4698), Praškevičius 
(PO 0920), Salasevičienė (MU 
1593), Glugodiene (SW 6517), 
Daugėla. 

Naujosios parapijos rajone: 
Amšiejienė(KE 7016), Navickie
nė (IV 5520), Makarskas. 

Visais koncerto reikalais pra
šome kreiptis į Čiurlionio An
samblio valdybos pirmininką — 
Juozą Stemoužį,1152 Dalias Rd., 
telefonas TYI* 1900. 

FILMĄ 
"LIETUVIAI TREMTYJE" 

dabar bus rodoma Clevelande, 
Lietuvių Salėje, kovo mėnesio 
18 d., šeštadienį, 8:00 vai. vak., 
ir kovo 19 d., sekmadienį, 11:30 
vai. cĮieną. 

RENGIAMA SKAUTŲ 
ŠVENTĖ 

Kovo 5 d., sekmadienį, Cleve
lando lietuviai skautai rengia iš
kilmingą sueigą, kurioje daly
vauti kviečia ir lietuvių visuo
menę. Sueiga rengiama Lietuvos 
skautų patrono šv. Kazimiero 
šventės proga. Ji įvyks Lietuvių 
Salėje, pavakariais. Valanda ir 
smulkesnė programa bus fNt-
skelbta kitą savaitę. 

SUSIRGO ŠNEIDERIENĖ 

Elena Šneiderienė - Baltruko
nytė, neseniai palaidojusi vy^, 
staiga smarkiai susirgo plaučiu 
uždegimu. Jeigu, ne penicilinas, 
vargiai ar būtų buvusi išgelbė
ta. Dabar sveiksta ir šios sa
vaitės gale galėsianti būti par
vežta iš ligoninės. 

tės 32 metų sukakties minėji - j  proga, išvertė šaliapino 
mą. 10 vai. parapijos bažnyčioje' atsiminimus, Hašeko noveles ir 
šia intencija pamaldos su pa
mokslu, 4 vai. po pietų parapi
jos salėje kalbos ir meninė da
lis: dainos, deklamacijos ir kt. 

f šį minėjimą, šiais metais 
Clevelande jau paskutiAį, ren
gėjai kviečia visuomenę gausiai 
atsilankyti. ' • 

KAMBARIAI 
pavieniams ir poroms. Galima 

virti. Geras susisiekimas. 
729 E. 96th St. 

PATOGUS KAMBARYS 
ir geras maistas už dalį dafbo 
prie namų ruošos angliškai kal
bančiai moteriai. GL 1462* 

t.t. 
Vokietijoje pastaraisiais . me

tais gyvendamas plačiai bendra-
darbiavo beveik visuose lietu
viškuose laikraščiuose. Dabar 
šiomis dienomis DTRVA išlei
džia jo knygele '*Aš laikiau pa
maldas Stalin^", skirti Rim-
bpi. Muarai. Prūsokai. Andru
liui ir kitiems Kremliaus "dievu" 
tarnams... 

5ia pm«a inbiliatui geriausi 
b'nkeiimaf 

". GIHžO 1 

Agnės Grigiene, 907 E 130th 
St., kurį laiką viešėjusi pas sū
nų Arizonoje, šiomis dienomis 
grįžo | Clevęlandą. 

V. Babarskas, 17810 Neff Rdv 

su šeima grįžo iš Floridos, kur 
viešėjo du mėnesiu. 

TREMTINIU DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS 

Clevelando Tremtinių Draugi
jos metinis susirinkimas šaukia
mas sekmadienį, 1950 m. vasa
rio 26 d., 11 vai. (po pamaldų) 
Lietuvių Salėje, 6835 Superior 

Susirinkimo proga visi gera
širdžiai tremtiniai prašomi at
nešti aukų maisto produktais ar 
pinigais Vokietijos džiovininkų 
anatorjose esantiems lietuviams 

sušelpti ir ten pat salėje įteikti, 
kad mūsų dovanos juos pasiektų 
prieš Velykas. 

Oevelando Tremtinių B-j®s 
Valdyba 

#INCO KUDIRKOS D-J<B 
INKARAS 

Dr. Vinco Kudirkos Draugija 
vasario "25 d. Lietuvių Svetainė
je ruošia Kortavimo Vakarą. 

Pradžia 7:00 vai. vak. Įėjimas 
50 c. ' ' 

Prie kiekvieho stalo kortauto-
jams bus duodamos' dovanos. 

Kortavimo vakare bus ska
nių užkandžių ir gerų gėrimų. 

M I R I M A I  
Jonas SAKALAUSKAS (So-

kol), 1618 Lake Front Ave., mirė 
vasario 10 d., palaidotas vasa-
io 14 d., iš šv. Jurgio bažn., Kal

varijos kapinėse. Amerikoje iš
gyveno 48 metus. Jo žmona Ago
ta yra mirusi anksčiau. Liko 
duktė Margareta Botyrienė, Ieva 
Dobrovolskienė, Agn. Mary New-
comb, sūnus JoMalr ir keletas 
anūkų. . j > ? M 

Laidotuvėms patarriaMo, Wil-
kelis laidotuvių oiarftai.- i i 

Magdalena - bna - ltlarija 
ALASEVIčIENĖ, 751 E 73 St., 
mirė vasario 19 d. Kiluši nuo 
Prienų. Liko vyras Jurgis, bro
lis Antanas Geležinis, sūnus Mi
kas Tarnauskas su šeima. '4 " • 

Laidjotuvėms' patarnavo 
kubs & Son laidotuvių namai. 

THE GREATER CLEVELAND 

HOME*®/FLOWER 
V ėl Gražiausia metų paroda" 

Gėlių ir daržovių rojus... M i 

Dalis Clevelando žinių 
7-tame puslapyje 

'DANCING9 

Everv Friday & Saturday at 

JACK S BAR' 
Known as the 

"Blackstone Club" 
featuring 

Ronnie & his Polka Trio" 
Popular Prices — No Cover — No Minimum 

Have a "Good Time" at a "Good" Place" 
7323 Wade Park Ave. EN 9212 

GERA NAUJIENA VYRAMS 

R. Maziliauskas, žinomiausias 
vyrų kirpėjas Kaune, dabar pra
dėjo dirbti Foliano kirpykloje, 
visai netoli nuo DIRVOS. 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 8709 

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui 

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

NAUJAS LIETUVIS 
GYDYTOJAS 

Clevelande apsigyveno U Chi-
cagos persikėlęs, prieš kiek laiko 
iš Europos atvykęs, gydytojas 
K. Pautienis. Jis gavo čia prak
tikos teises ir atidarė savo įs
taigą 7039 Superior Ave. 

ueuų ir aarzovių rojus ... ' s 
Gera informacija narnų planuotojam^ 

Bilietai kasoj 75 c. 
Perkant iš anksto 50 c. 

jskait. fed. mok. 
Gaunatna pas gėlininkus, Civic organiz. 

ir Barrows krautuvėj 
VALANDOS: Atidarymas 1 p.p. iki 11 
vak., paskui 11 r. iki 11 vak. U.ždarymo 
dieną 11 r. iki 8 vak. Atdara 9 dienas, 

šeštadienius ir 2 sekmadienius. 

YAWMLW W 
•\WBOW* 

J IMI I II. IL J11 ? i  I H.". I  
MONCRIEF ŠILDYMAS 

ir ORO VĖDINIMAS 
Statytojui didžiausia vertė doleriais 

GAS — OIL — COAL 

THĘ HEISĮRY FURNACE GO., Medina, Ohio 

Padėkite surasti 
Aldonos Stankevičiūtės, gy

venusios Panevėžy, ieško H. 
Schramm, gyv. 4320 W. 145th, 
Cleveland, Ohio. 

RKO Keith's 105th 
Vasario 22 - 25 "Whirlpool" 

su Gene Tierney ir Richard 
Cnte. Vasario 26 - 28 "Apache 
Chief ir "Rimfire". 

CLEVELAND, OHIO 
Artinasi pavasario laikas! 

Tai ̂ ra naujų sumanymų ir naujo veikimo laikas kiekvienam 

žmogui, pagerinti jo gyvenimui. Tai geras laikas pradėti tau

pyti. Taupymas, nors ir po mažą sumą, užtikrina ateitį ir 

apsaugo nuo rūpesčių.Taupydamas gali tapti namo savininku. 

Lietuvių Banke santaupos nuošimčiais auga kasdien. 

Jos čiat> yra USA valdžios apdraustos per Federal Insurance 

Corporation. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N.' 

6712 Superior Ave. HE. 2498 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Mali a vo to j as 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

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. 
Rezidencija: PENINSULA 2521 

'KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuve 
1463 Addison R4« 

(Wade Park kampas) 

• Savininkas 
Kazys Ivanauskas, 

lietuvis — naujakuris 

Why 
Pay More ? 
CLEVELAND TRUST 
PERSONAL LOANS 

A R E  L O W - C O S T  
I A S Y  T O  A R R A N G E  

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: . 

KEnmore 8794. 
Cleveland. Ohio x 

LIETUVIŲ KLUBE 

yra įrengtas puikus tele
vizijos priimtuvas. Nariai ir jų 
svečiai kviečiami, apsilankyti ir 
pasigėrėti. 1 

Telefonai: 
EN 3844 ; 

MA 3359' 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuves 

. t 
r Pigiau negu "kitur ' 

/TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunuš 
lbl9 Woodland Ave. Cleveland 
Nami| adresas: 7204 Donald Ave. 

jiiiiiiimi!iiiiiimiiMHimi:iiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

I I. J. SAMASi^EWELERjf | 
s S 
E ; Persikėlė j naują didesnę ir gražesnę krautuvę., . S 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

f Dabar jau turime didesnį rinkinf Deimantų, žiedų, Laik- g 
: rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. 5 
?.«iimmiinniimniiiiiiiiiiiiiiiiniiimiimiiiiEiiiiniiiiiiiim»H»mMi»it»iiunniiiiiiiff 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

i WM. DEBBS PAINTING CO. 
| Nafnų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 

; 7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

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

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniikai. 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. Henderson 9292 

JAKUBS & SOINT 
FUNERAL HOMt 
Lietuviška laidojimo įstaiga 

Valdžios pripažinti laidojimo direktoriai; 
Delia E. Jakubs 
William J. Jakubs 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
6621 Edna Avenue t \ * ENdicott 1763 
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