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VISUOMENĖJE 

Kultūros Fondas ieško 
centro ... 

Atsitiko taip, kad Clevelande 
įsisteigė pirmas Amerikoje Lie
tuvių Kultūros Fondo- skyrius* 
Nors finansinio fondo jis ligi 
šiol dar nesudarė, bet kultūri
nėje veikloje Clevelande jau iš
varė aiškiai regimą vagą. 

Jau apie pusmetis, kaip šis 
skyrius veikia ir jau pradeda 
dairytis, kieno gi jis yra sky
rius, nes vis dar nėra nei kitų 
įkyrių, nei centro y . . 

Naujajame laikraštyje LIE
TUVIŲ KELYJE iš menamo 
centro sluoksnių pasirodė kom
plimentas Clevelando skyriui ir 
pažadas, kad jau ir centras su
siformuosiąs, bet to paties laik
raščio paskutiniame numeryje 
jau skamba kiek kitokios gaidos. 
Vienas iš ito laikraščio' redakto
rių, prieštaraudamas tam, kas 
buvo anksčiau rašyta, skelbia, 
kad kultūrinės veiklos rėmimo 
pradžia esanti padaryta Bosto
ne, nes ten susibūrę Kultūros 
Rėmėjai, kurie, sudedami kas 
mėnuo po 1 dolerį, išlaiką dra
mos studiją. Esą, jei ir kitose 

ARTINAS DIDELIS ĮVYKIS 
Pirmasis čiurlioniečių koncertas 

kovo 26 d. Clevelande 
t 

Didžiausias lietuvių susitikimas. • Laukiama žymių svečių. • 2,500 darbo valandų kas 
mėnuo, kaip auka lietuviu tautos vardui garsinti! • Bilietų platintojai — • "šimtininkai". 

i 
Čiurlionio ansamblis, ruošda

masis pirmajam pasirodymui 
Amerikoje, kuris įvyks kovo 26 
d. Clevelande, Severance Hall, 
sukvietė laikraščių atstovus ir 
painformavo, kaip jiems sekasi. 

Į pirmąjį pasirodymą, po ku
rio seks pasirodymai Chicago j e, 
Pittsburghe, Detroite, Hamil
tone, Toronte ir kitur, pakviesti 

Ohio Gbernatorius, Cleve
lando mayoras, Clevelando 
vyskupas, miesto tarybos 
atstovai, teisėjai, Universi
teto vadovybė, laikraščių at
stovai, fvairių muzikinių an
samblių vadovai. 
Tikimasi, kad tą dieną ma

žiausiai 500 amerikiečių stebės 
pirmąjį pasirodymą. Iš viso Se
verance Hall telpa 1,700 žiūrovų. 
Kiti žiūrovai bus senieji ir nau
jieji Amerikos lietuviai. Tai bus 

kolonuose įsisteigtų panašūs bū- Pa^s didžiausias Clevelando lie
tuvių susitikima#/ reliai, tai gal susikurtu ir 'bendra 

kultūrinė organizacija visoje 
Amerikoje, kuri gal vadintųsi 
Kultūros Fondu ar kaip kitaip. 

Kaip vadinsis kultūrinei veik
lai remti organizacija, ištiesų 
nesvarbu. Bet netiesa, kad vien 
Bostone yra toks būrelis. Detroi
te jau nebe pirmi metai veikia 
radijo klubas, kuris irgi nario 
mokesčiu būdu sudarė lėšų iš
laikyti geram chorui ir remia 
radijo programą. • , 

Clevelande Kultūros Fondo 
skyrius nuo to ir prasidėjo, kad 
Tremtinių draugija dar pereitos 
vasaros gale aosidėio mokesčiu 
po 1 dol. paremti čiurlionies an-
Slfcmblio pirmiesiems žingsniams. 

Yra ir kitur įvairių "priva-
&ps iniciatyvos" vienetų, kurie 
vienaip ar kitaip kultūrinį vei
kimą remia. 

Ko trūksta — tai visą tą 
„"privačią iniciatyvą 
čio centro. 

jau trečią kartą persitvarko. Bilietų pMinimtfg vyksta ge
rai. Atsirado daug labai nuo- . . 
širdžių talkininkų. Clevelandietis Prac^ia buvo Vilniuje, Lietuvo 

100 bilietų apsiėmė išplatinti 
studentų tarpe E. Yčaitė. Yra 
visa eilė talkininkų išplatinusių 
iki 50 bilietų. Bilietų platinimas 
eina pilnu tempu, nes iki kon
certo beliko nepilnos trys sa
vaitės. 

Į koncerto garsinimo talką, 
be lietuvių spaudos, ateina ir 
Clevelando visi didieji ameri
kiečių laikraščiai. Visi pasiža
dėjo duoti po vieną ar kelis spe
cialius rašinius, įdėti nuotraukų. 
Toks palankumas atsirado todėl, 
kad tų laikraščių atstovai ke
liais atvejais stebėjo mažes
niuosius čiurlioniečių pasirody-

lams, prancūzams* vokiečiams 
ir patiems lietuviartas. 

Amerikoje į čiurljoniečių veik
lą jau įsijungė ir senosios išei
vijos jėgų. Visi jie, dirba iš pa
sišventimo, norėdami pasitar
nauti savo tėvynei ir išgarsinti 
lietuvių liaudies m^ną. Tuo pa
čiu tikimasi Lietuvai laimėti 
įaujų draugų ir jai padėti. 

Kiekvienas čiurličnietis repe
ticijoms sugaišta mažiausiai 

po 12 valandų per savaitę. 
Per metus išeina 624 valandos. 
O atsimenant, kad visame an
samblyje yra 50 dalyvių, suda-

Keista istorija 
Nesusipratimas ar išdavimas? 

Kada Vengrijoje teisiamas 
amerikietis Vogeler "prisipaži
no" šnipinėjęs Amerikos nau
dai ir buvo nuteistas ilgus me
tus kalėti, Valstybės Departa
mentas Washingtone paskelbė 
tūlo bulgaro šipkovo pareiški- kovo pareiškimą, sakėsi spėjąs, 
mus. 

žinoma, šipkovui liko tik vie
nas kelias — į kalėjimą. 

Vis dėlto* kodėl šitaip? 
Keista yra, kodėl Valstybės 

Departamentas, skelbdamas šip-

Kas tas šfpfcfrvąs? 
Uis bulgaras. Tarnavo Ameri

kos pasiuntinybėje Bulgarijoj. 
Vienu metu jis buvo komunisti
nės bulgarų policijos suimtas. 
Paskui grįžo atgal į tarnybą 
pasiuntinybėj. 

Grįžęs jis parašė ilgą pareiš
kimą Amerikos pasiuntiniui. 
Tame pareiškime jis išpasakojo, 
kaip žiauriai jis buvo bulgarų 

kad jo jau gal nėra gyvo? Ar tai 
reiškia, kad Departamentas ži
nojo, kur šipkovas atsidūrė, ir 
buvo jau įsitikinęs, kad jį lik
vidavo? 

Bet kai pasirodo, kad šipkovas 
dar tik teisiamas, tai kaip atsi
lieps jo bylai to .pareiškimo 
paskelbimas ? 

Ta istorija iš viso gana Iceista. 
Nežinia, ar tikrai šipkovas bu
vo bulgarų policijos kankina
mas, ar jis tik atėjo ir pasiunti-

policijos kankintas ir kaip jį • niui tą tyčia papasakojo, kad 
privertė prisipažinti visokių ne
būtų nusikaltimų bei pripasakoti 
nebūtų dalykų apie pasiuntiny-

įsigytų pasitikėjimo ir galėtų 
geriau šnipinėti... Nežinia, ar 
teismas, apie kurį dabar iš Bul-

. . . , rančių kelias choro, šokių ir or-ibę. Jis taip pat pasakė pasiunti- j garijos praneša, yra tikras, ar 
mus ir juos jver ino. o s jver- jęegtro grupes, jie per metus visi I niui, kad po tų "prisipažinimu" i tik bulgarų čekistų "pėdų mė-
!!n™aa,.«?r k"?» •|M>8ak<>' £d aukoja daugiau 4M«0 darbo]bulgaru policija liepė jam griž- tymas" ... 

ti atgal i tarnybą ir šnipinėti,] Jei šipkovo pareiškimas buvo 
kas darosi Amerikos pasiuntiny-: tikras, tai Amerikos pasiunti-
bėj. Jis tačiau pareiškė, kad ne-Jnybė atrodytu nedėkinga ir ne 

čiurlioniečių pasirodymus reikia 
lankyti. 

Visi čiurlioniečiai pirmajam 
pasirodymui ruošiasi-labai stro
piai. Nors ansamblis šiuo metu 
varo dešimtuosius savo veiklos 

valandų. 
Ar pajėgtų kas už tai atly

ginti? Tai milžiniška auka! 
čiurlioniečiai pirmajam kon

certe pasirodys su pačiomis gra
žiausiomis lietuvių dainomis, 

metus, bet aplinkybių verčiamas muzika ir šokiais. Koncertą už 

Praškevičius jau išplatino 
100 bilietų, 

je. Toliau ėjo Vokietija, kur per 
ketverius metus suruošė šimtus 
koncertų amerikiečiams, ang-

Amerikoje 26 milijonai luosijjii 
Šiandien prasideda rinkliava ženklelių parda

vinėjimas — pagelbėti luošiems vaikams 
Ohio Gubernatorius Frank J. Laushe jau pirko tuos ženklus 

iš šių luošų vaikučių. 

SLA rinkimai 
Balandžio mėnesį visos SLA 

kuopos rinks vyriausiąją SLA 
vadovybę, o taip pat ir delega
tus į SLA seimą, kuris numato
mas birželio mėnesio gale Bal-
timorėje. 

"Rinkiminė agitacija" po tru
putį pradeda rodytis spaudoje. 

' Viena tendencija yra — pa
tikti vadovybėje visus tuos pa
čius pareigūnus. Įsitikinimai ta 
prasme jau pasirodė NAUJIE
NOSE ir, žinoma, pačiame SLA 

• organe TĖVYNĖJE. 
Kiti mano, kad nuolat tuos 

pačius vadovus paliekant, vado-
vvhė gali tapti panaši j "sto
vintį vandenį". Bet ir jie ne
siūlo dideliu pakeitimų. Sako, 
šį karta išrinkim bent porą nau
jų, o kitą kartą vėl porą. Ir 
taip laikui bėgant visa vadovy 
be' bus atšviežinta. 

Dėmesio vertas yra šiandien 
DIRVOJE 6-me puslapyje de
damas A. S. Trečioko atviras 
laiškas tuo klausimu. Iždininką 
turėti arčiau centro tikrai būtų 
iaudinga. , • V*, - , <-

Nuo kovo 9 iki balandžio 9 
dienos bus platinami specialūs 
ženkleliai, už kuriuos surinkti 
pinigai bus panaudoti pagelbė
ti luošiems vaikams nugalėti 
gyvenimo sunkumus, kurių jie 
sutinka dėl nesveikatos. Už tuos 
pinigus perkami ramsčiai ir ki-

jungian- ti įtaisymai, kad luošieji galė
tų kiek galima lengviau judė
ti ir nąt dirbti. Už tuos pini
gus stengiamasi, kiek dar ką 
galima, ir pagydyti ar bent su
stiprinti. 

Ohio gubernatorius išleido 

proklamaciją, kurioje visus ra
gina įsigyti tų ženklelių ir juos 
lipinti ant laiškų, ypač velykinių 
sveikinimų. 

Toje proklamacijoje jis nu
rodo, kad Amerikoje iš viso 
yra 26 milijonai luošų žmonių, 
žinoma, ne tik vaikų, bet ir 
suaugusių, ši rinkliava turi tiks
lą bent kiek palengvinti luošų 
vaikų dabartinį ir būsimą gyve
nimą, o taip pat ir kovoti su 
luošumu, ieškoti būdų tai li
gai sumažinti. 
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baigs visų šių trijų 'meno šakų 
deriniu — Kalveliu. 

čiurlioniečių didžiausias noras, 
kad po šio koncerto jie galėtų 
aplankyti visas Amerikos lietu
vių kolonijas. Mūsų pareiga 
jiems padėti! 

tiOPLON'IR GUBICEV 
PRIPAŽINTI KALTI 

Šį antradienį teismas New 
Yorke pripažino kaltais buv. Tei-
singmo Departamento valdinin
kę Juditą Coplon ir buv sovietų 

norįs šnipinėti ir bijąs iš pa
siuntinybės išeiti. 

Kelis mėnesius jis buvo pa
siuntinybėj apsaugotas. 
Kodėl paselbtos jo pareiškimas? 

Atrodo, jog Valstybės Depar
tamentas norėjo parodyti, kad 
ir Vogelerio bei kitų prisipaži
nimai gaunami panašiu būdu, 
kaio šipkovo. 0 

Skelbiant šipkovo pareiškimą, 
buvo paskelbta, jog spėjama, 
kad šipkovo jau nebėra gyvo. 

O šipkovas čekistų naguose! 
Po poros dienų tačiau paaiškė

jo, kad šipkovas yra gyvas, tik, 
gal būt, jau neilgam ... Pasiro
do, jis yra teisiamas bulgarų 
komunistų teisme ir ten ... vėl delegacijos Jungtinių Tautų Or

ganizacijoje atstovą Valentiną prisipažįsta, kad šnipinėjęs Ame-
Gubičevą. Jie abu buvo kaltina
mi, kaip sovietų šnipai. Bausmė 
bus paskirta ketvirtadienį. Gy
nėjai numato apeliuoti. Coplon 
bylos metu pakeitė savo ad
vokatą. Naujasis advokatas ren
giasi apeliaciją remti tuo, kad 
jam buvę per maža laiko susi
pažinti su byla. 

rikos naudai! 
Atrodo, kad, ka! diplomatiniai 

santykiai su Bulgarija buvo nu
traukti ir Amerikos pasiuntiny
bės iš Bulgarijos kraustėsi, šip
kovo, kaip ne Amerikos piliečio, 
nors ir pasiuntinybės tarnau
tojo, su savim pasiimti negalėjo, 
ar ... gal ir nenorėjo. 

ATVYKUSIEMS TAUTIEČIAMS 
Lietuvos Generalinio Konsulo žodis 

Mieli Tautiečiai: 
Jūsų jau čia atvyko dvidešimt 

tiSkstančių.: pagal DP bilių, še
šių metų kvotas ir apie 1,000 at
gavusių JAV pilietybę pagal 
gimimą šioje šalyje. Kiek galė
dami tiek mes, tiek mūsų kole
gos, prisidėjome prie Jūsų at
vykimo, parūpindami metrikas, 
surasdami gimines ir draugus. 
Pagal Jūsų nurodymus giminės 
buvo ieškomi per spaudą, ra
diją, ne tik JAV, bet paieško
jimus persiųsdavome ir į Kana
dą bei Pietų Ameriką. Atsakyti 
pajėgdavome tik atsiliepus gi
minėms arba kai kada "kaimy
nams", kilusiems iš tų pačių vie
tų Lietuvoje. 

Džiaugdamies Jūsty atvykimu, 
betgi norėtume, kad mūsų ryšiai 
su Jumis nebūtų nutraukti ir 
ateityje — Jūsų pačių naudai. 
Mes turime turtingą kartoteką, 
kuri Virs centraline, jeigu Jūs 

gailestinga, ji taip išdavusi į 
mirtį, dėl kurios nei Valstybės 
Departamentas neabejojo... 

— i 

GAUK 
IŠ LAPĖS ŽĄSĮ! 

Dr. Fuchs Anglijoje nuteis
tas 14 metų kalėti už atominės 
bombos paslapčių išdavimą Mas
kvos agentams. 

Visai nenuostabu, kad sovietai 
galėjo pasigaminti atominę bom
bą anksčiau, negu buvo spėjama. 
Juk jie gavo visus išradimus, 
galima sakyti, "sukramtytus", 
šitaip esant, jeigu jie būtų 

ŠIOJE SALYJE 

ANGLES STREIKAS pagaliau 
pasibaigė. Kasyklų savininkę 
bendrovės, išgirdusios, kad prezi
dentas kreipiasi į kongresą, prtu 
šydamas leidimo kasyklas paim
ti valstybės žinion, tuojau nu
sileido ir sutartis per porą die* 
nu buvo pasirašyta. Nereikėjo 
nei ilgų derybų ... O kiek mė
nesių buvo atkakliai spirtasi... 
Darbininkai naujoj sutartyj lai
mėjo du dalykus, pplygiaįi su 
senąja sutartimi: 

1) atlyginimas pakeltas 70 c. 
dienai, tai yra vietoj $14.05 da
bar bus 14.75; Lewis reikalavo 
$15.00, vadinasi, ir jis nusi
leido 25 centus. 

2) Socialinės apdfattfleš fon-
dan bendrovių mokestis pakel
tas 10 centų nuo tonos ir dabar' 
bus 30 centų vietoj 20; Lewis 
reikalavo 35 c. ir iš mažųjų ka
syklų tą gavo, bet didžiosioms 
teko 5 ceatua nuo tonos nu
leisti. 

Bendrovės irgi išsiderėjo vie
ną dalyką. Ne piniginį, bet žodi
nį: išsiderėjo, kad iš sutarties 
būtų išbraukti trys žodžiai "able 
and willing". Ligšiolinėj sutar
ty buvo parašyta, kad anglia-' 
kasiai dirbs tada, kai bus "able 
and willing" dirbti, tai yra, ka
da jie galės ir norės... Tuo 
pasiremdamas Lewis ne vien% 
kartą skelbė visokius "pami
nėjimus", "poilsius", "sukaktis** 
ir sustabdydavo darbą kasyklo
se. Dabartinė sutartis nebeduo-
sianti pamato be rimtos prie
žasties stabdyti darbą kasyk
lose. 

• 
AMERIKOS VĖLIAVOJ netru
kus bus nebe 48, o 50 žvaigž
džių. Atstovų Rūmai pareiškė 
pritarimą, kad Aliaska ir Hava
jai gautų valstybių teises Jung
tinių-Valstybių Sąjungoje. turėję techniškas priemones, tai 

būtų atominę bombą pasigaminę f,ENERAL ' darbininku 
n e t  a n k s č i a u ,  n e g u  A m e r i k o j !  i  . .  .  . . . .  

Fuchs - vokiška pavardė 
Lietuviškai tai reiškia — lapė. 
Prisimena sena vokiška dainelė: 

"Fuchs, du hast die Gans 
gestohlen, 

Gib sie wieder hef!" 
Reiškia — lapute, tu pavogei 

žąsį, atiduok ją atgal! 
Londoniškis Fuchsas, jei ga

lėtų. gal ir atiduotų atominės 
bombos paslaptį, bet ta paslap
tis jau toliau negu žąsis pas 
lapę... 

site, suteikdami pirmą kartą 
žinias apie save: vardą, pavardę 
gimimo datas ir vietas visų šei
mos narių, ištekėjusių moterų 
mergautines pavardes, kokioje 
nuolatinėje stovykloje gyvenote 
prieš išvykimą, galutinai įgytą 
mokslą, profesiją ar amatą. Atei
tyje, keisdami gyv% vietą, pra
neškite atviruku seną ir naują 
adresą. Tai padarykite, nežiū
rint kur begyventumėte: JAV, 
Kanadoje ar kur kitur. Mes tu
rime adresų iš daugelio šalių ir 
norime pasiekti to, kad New 
Yorko Gen. Konsulato kartote
ka būtų toji vieta, kur lietuvis 
lietuvį galėtų surasti, kas glau
džiai suriš mus visus. 

Jūs ir patys galite pasinaudo
ti kartoteka, tik rašydami mums 
rašykite aiškiai, ko ieškote, pa
duokite ir pirmą savo pilną var
dą, ne vien tik pirmąją raidę, 
nes "A" g^li būti ir Antanas, 

visi, kur bebūtumėte, kooperuo- Ąieksandra^Algimantas ir pan 

ir mes ta pačia pavarde turime 
po kelis. Rašydami pridėkite ad
resuotą Jums patiems voką ar 
atviruką su pašto ženklais atsa
kymui ir darbo sutaupymui 
mums: mes su Jumi ssusipažįs-
tame iš atvykusių sąrašų, tačiau 
registruojantis jau gauname 
laiškus iš "Joe, John etc". 

Daugelis jau esate ieškomi 
savo giminių ar draugų iš Ang
lijos, Australijos, Venezuelos, 
bet pagal atvykimo sąrašus siųs
tieji laiškai grįžta: adresatas 
nežinomas, išvyko nežinia kur. 
Iš 20,000 atvykusiųjų savo ad
resus mums praneše tik dvide
šimtoji dalis! 

Pagalvokite, atsiliepkite, lau
kiui 

. . Su geriausiaisi linkėjimais 
Jonas Budrys 

• Generalinis Konsulas 

New York 24, N.Y. 
41 West &2nd Street 

n 

dabartinėje sutartyje, kurie ben
drovei kaštuotų apie 31 centą 
kiekvienai darbo valandai. B®s 
to, ir pensijų plane reikalauji • 
numatyti pensijas iki $125.00 
mėnesiui. Spėjama, kad šią va
sarą General Motors dirbtuvėse 
gali būti ilgokas streikas, nes 
bendrovė tuo tarpu nerodo jokiai 
noro su&&& au unijos reikalavi
mais. 

' • ' 

RD. SANDERS byloje susidaro 
kiek kitoks vaizdas, negu anks
čiau atrodė. Kaltinamasis, kuris 
anksčiau atrodė savotiškas nau
ju principų herojus, pasiryžęs 
ginti teise iš pasigailėjimo su
trumpinti ligonio kančias ir pa
greitinti jo mirtį, dabar tu prin
cipų nebegina, bet teisinasi, esą, 
t>ats nežinąs, kodėl i is įleidęs 
ligonei oro i venas: iis esąs įsi
tikinęs. kad tada, kai jis tą pa* 
daręs, ligonė iau buvusi neb#-
<ryva. Tačiau liudininkė slaug#, 
kuri anksčiau kaip tik buvo sa
kiusi, kad lieronė jau buvo mi
rusi. dabar teisme tą atšaukč 
ir sako. kad ligonė tuo metu dar 
konvulsiškai kvėpavusi. Velionės 
vyras irgi nebeprisipažįsta, kad 
Drašęs sutrumpinti ligonės kan
čias ... 

KELEIVINIS LĖKTUVAS, p|* 
tekes i audrą, norėdamas nusi
leisti. Minneapoly pataikė į na
mą. žuvo 10 keleiviu, 3 lAlriinflf 
ir name 2 vaikai. Keletas sužeis
tų. Sudegė 3 namai. . 
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D I R V A 

.WATEimURY CONN 
PUIKUS VAKARAS 

Vasario 26 dieną Waterbury 
atsitiko tai, kas būtinai turėjo 
atsitikti: j nepaprastą lietuvių 
kultūros šventę .suplaukė tiek 
žmonių, jog" gerą trečdalį rei
kėjo pasiųsti atgal į namus, nes 
salė nebegalėjo sutalpinti. Yra 
didelė skriauda visokeriopu po
žiūriu, kad iš tokio didelio kul
tūros lobyno tebuvo galima pa
penėti tik per 500 asmenų. Jei 
tokiai didelei demonstracijai bū
tų buvus gauta salė su 1,000 
kėdžių, tai visa šaunioji progra
ma būtų buvusi sugerta su ne
palyginamai didesniu skoniu. 
Minia, suspausta lyg: silkių sta
tinėje, negalėjo pilnai gėrėtis 
tomis grožybėmis, kurios buvo 
perduotos scenoje geriausių ar
tistų. 

Trijų valandų programoj, f vai
rioj ir sudėtingoj, praėjo pro 
akis, širdį ir atsiminimus visa 
eilė gražiausių lietuvių kultūros 
perlų. 

Nebuvo nei vieno žmogaus, 
kurs nebūtų pasigėrėjęs Done
laičio "Metu" turtingais bundan
čio pavasario vaizdais, taip įspū
dingai perduotais aktoriaus Hen
riko Kačinsko. 

Nebuvo nei vieno, kuriam ne
būtų prisiminę Lietuvos šile
liai, beklausant nuostabiai gra
žios Baranausko "Anykščiu ši
lelio" interpretacijos, atliktos 
irgi Henriko Kačinsko. 

Visa auditorija buvo nukelta 
į Lietuvą ir įtraukta į Lietuvos 
gamtą, į jos įvairybes ir jos 

juokus ... Būtų pageidautina, 
kad jis pamėgintų kurti juo
kingas situacijas, o žodžiais tik 
tiek žaistų, kiek jie reikalingi, 
kaip priemonė situacijai perduo
ti, visokiausiu atveju — A. Gus
taitis turėjo didelį pasisekimą. 

Bernardas Brazdžionis su sa
vo kūryba tarsi išbaigė lietuvių 
literatūros vertybių ratą. Pa-
trioting&is posmais jis visiems 
atkalbėjo tarsi maldą už Lietuvą. 

Muzikos ir dainų programą at
liko solistė Vincė Jonuškaitė. so
listas Julius Mačiulis ir pianis
tas Aleksas Mrozinskas. Gerai 
parinktu liaudies dainų repertu
aru abu solistai labai gražiai 
pristatė auditorijai lietuvių dai
nos jautrumą ir savo sugebėji
mą įsijausti į dainos meną. Pia
nistas Mrozinskas davė retą 
progą išgirsti Čiurlionį. 

Lietuvių Dailės Parodos komi
tetas Waterbury parodė daug 
iniciatyvos ir energijos, suruoš-
damas tokį vakarą, kokio tikrai 
iki šiol Waterbury nėra buvę. 
Jis neapvylė publikos, bet ir pub
lika jam buvo dėkinga, taip gau
siai atsilankydama. 

Dabar belieka laukti, kada ki
ta kartą didesnėj salėj vėl pa
sirodys naujos, gerai sugrupuo
tos jėgOs. galinčios pateikti pub
likai gerai sutvarkytą programa, 
savo įdomumu pralenkiančią vi
sokius pigius scenos pasirody
mus. J 

Komitetui vadovavo dr. M. 

LIETUVIAI TREMTYJE 

DETROITE rodoma 
Buv. Lietuviu Salėje Vernor Highway ir 25-tos 

gatvės kampa. 

Bilietai po 75 c., gaunami pas 
M. Sims, T. Dambrauską, o rody
mo vakare prie įėjimo Į salę. 

Fįlma * dokumentas 

kovo Ii dieną 
Pradžia 7:30 vai. vak. 

Cieveiande vai bus kovo 10 you ir 19 įuoa 
tsfiett£s£e£s£ 

Detroit, Mich., Naujienos 
FILMĄ 

"LIETUVIAI TREMTYJE** 

Šį šeštadienį, kovo 11 dieną, 
8 vai. vak. bus parodyta filmą 
LIETUVIAI TREMTYJE, buv. 
Lietuvių svetainėje, 25th St. ir 
Vernor H. ši filmai, kurią iš 
Vokietijos atvežė Balys Gai-
džiūnas, atvaizduoja visą lie
tuvių tremtinių gyvenimą Vo
kietijoje. Joje taip pat bus pro
gos pamatyti visą eilę mūsų ra
šytojų, dailininkų ir kitų žymių 

j asmenų. Filmoje matvsite ir 
Colney: jam pade.io M. iFlossenbueri?o koncentraci j o s 

grožį. Nenuilstančiais plojimais kienė, dail. Krasauskas. V. Vait-1 stovvkla kul- nužudvta 2 480 
dėkojo publika II. Kačinskui užįktis. Julius Mačiulis. Ilietuviu'' 

lyką gerai ištyręs. Jis priklau
so kelioms stambioms organi
zacijoms, kaip: Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoje, Amerikos 
Lietuvių Tautinei Sąjungai, 
Amerikos Lietuvių Balsui, radijo 
klubui ir kt. 

Kurie pažįsta J. Kripą ?»er 
daugelį metų, tie sumanė jį pa
gerbti jo gimimo dieną. Paąer-
bimo vaišes suruošė Adele Ma
se, taip pat seniai veikianti tau
tinėse grupėse. 

žinojo iš savo mokinių. Turėjo 
atsakinėti ir aiškinti taip pat 
ir mokiniai. 

Po dainų ir viešų klausimų 
-atsakymų užsimezgė draugiški 
pašnekesiai mažesnėmis grupe
lėmis. J.Š. 

ĮDOMUS VAKARAS 

š.m. kovo mėn. 12 d. sekma
dienį, 5 vai. vak. buv Lietuvių 
Svetainėje (W. Vernor ir 25-tos 
kampas) įvyks pirmas Detroite 

Meno ir literatūros vakaras. Svečiais dalyvavo maža grupe 
iš įo artimiausiu draugu, bū-. •*. 

n - i •' tvjt i- • ™ Vakarą rengia Detroite gvvena tent: Guzauskai, Moliai, Do-I - , : . . „ . „ , / 
meikos Si™**; T„. rašytojai ir muzikai. Vakaro pel-

jo toki vaizdinga deklamavimą. 
Tr visi būtu dar ilgai ilgai klau
sęsi tų burtu. 

Prie H. Kačinsko programos 
vertingai prisidėjo Antanas Gus
taitis su savo humoristika. Ji 
buvo sodri, pilna samojaus ir ak
tuali ... Tiesa, joje publika pa-

Teko paitrti, kad vakaras da-, Svetaing bus ati<ll(rvta 7 va, 
vė srryno Delno 260 <lol. Komite-, jžanĮfa 75c Vakam mnQ pe]no 

tas 30 dol. paskyręs Lituams- 50<< skiriama BAj,atĮrabe-
tikos Kursams Waterbury pa
remti, o likusius pervedęs Dai
lės Parodos Centrui. 

Girdėti, balandžio 16 ar 23 bus 
antras panašus dainų ir litera-

sigedo politinės aktualijos ir pla- tūros vakaras. Kviečiama dai
nininkė Antanina Dambrauskai-tesniu humoristiniu situaciių. 

A. Gustaitis tuo tarpu daugiau 
žaidžia žodžiais ir iš žodžių daro 

te ir žymus lietuviu rašytojai. 
V. M-

nimui 600 tremtinių iš Vokieti
jos i Michigan. 

Vakarą rengia ALT Sąjungos 
4 skyrius. Pradžia 8 vai. vak. 

BROOKLYN, N. Y. 
TEIŠNYKSTA "MES IR JUS" 

Neseniai įvykusiame ALTS 
1-ojo skyriaus narių susirinki
me buvo padaryta du praneši
mai. L. žurnalistų S-gos pirm. 
A. Merkelis kalbėjo apie mūsų 
uždavinius. Nušvietęs tautinės 
srovės atliekamus darbus, pre
legentas lietuvių tautinei gy
vybei išlaikyti ragino, greta 
politinės veiklos, nepamiršti ir 
kultūrinių reikalų, čia sukurtos 
dvasinės vertybės niekada ne-
pražūsiančios. Gyvenant sve
tur, jos palaikysiančios lietuviu 
dvasią. Bet Jos galinčios būti 
parvežtos ir į išlaisvintą Lietu
vą. Amerikoje kultūrinei veik
lai turime plačią dirvą, tik ten
ka mokėti ją naudoti. 

Kitas pranešėjas J. Ginkus 
palietė seniau ir dabar atvyku
sių lietuvių santykius. Kalbėto
jas prisiminė, jog ir anais lai
kais, atvykus Čia prieš kelias 
dešimtis metų, buvo sunku įsi
kurti ir priprasti prie naujo gy
venimo. Pats J. Ginkus. čia at
vykęs, per pirmuosius penkerius 
metus negalėjęs susigyventi su 
naujuoju kraštu ir vis norėjęs 
grįžti Į Lietuvą. Bet ji sulai-

PHILADELPHIA, Pa. 

VfiL VIENAS TREMTINYS 
BAIGĖ UNIVERSITETĄ 

Antanas Klimas, lietuvis trem
tinys, atvykęs į šį kraštą 1948 
m., baigė Pennsylvanijos Uni
versitetą ir gavo magistro laips
nį (M. A.). 

Jis yra pirmasis Lietuvos pi
lietis, baigęs šį garsų ir seną 
universitetą. Dabar jis studi
juoja toliau ir rašo disertaciją 
filosofijos daktaro laipsniui gau
ti. Mums malonu šia proga pa
minėti, kad Antanas Klimas pra
ėjusiais metais, kaip vienas iš 
gabiausių studentų, laimėjo Har-
l'i^iii aiipeiidiją. J. S-kas 

PAGERBTAS J. KRIPAS SAVO 
€IMIMO DIENĄ 

Nera šiandien visoje Ameri
koje tautinės srovės veikėjo, 
kuris nebūtų girdėjęs Juozo Kri-
po vardo. Tai žmogus, kuris per 
savo keliasdešimt metų, išgy
ventų Amerikoje, nė vieną dieną 

kiusi Įtrėsmė patekti į caro ar- "įtraukė iš visuomeninio 
m i ja kareiviu. O dabar grįžus velk,mo- sakyti, v,-
į Lietuva pavojus visiems yra|s«.,sa

1
v<' U2dari>« ****»> Uetuvoa 

f ' reikalams. šimteriopai didesnis. Savo at
kakliu darbu nugalėjęs sunku
mus ir manąs, jog ir dabar 
atvykusieji sugebės prisiderin
ti prie naujo gyvenimo. 

Toliau kalbėdamas pranešė
jas kiekvienam pataria stengtis 
ieškoti geresnio pragyvenimo, 
padėti vienas kitam, išmokti 
anglų kalbos, taupyti uždirbtą 
pinigą ir eiti į biznį. Tačiau 

Karo metu, kada buvo vežami 
į Washingtoną parašai už Lie
tuvą įteikti prezidentui ir kai 
buvo Misijos sušauktas seimas 
kongreso nariams supažindinti 
su Lietuvos reikalu • — Juozas 
Kripas abiem atvejais dalyva
vo. Anksčiau jis yra dirbęs 
Lietuvos Atstovybėje. !  

Ir dabar jis, nepretenduoda-
reikta saugotis '"dolerių %os", mas sau nu,,lllt perduo-

da žinias lietuviškiems laikraš-kuri ne vieną pražudanti. 
Pranešėjas J. Ginkus pareiš

kė tikįs, kad naujieji ateiviai 
mokės palaikyti gerus santy
kius su seniau čia atvykusiais, 
kurie daug nusipelnė, kad trem-

čiams ir kur tik jos reikalingos. 
Juozas Kripas yra retai su-

tihkamo būdo žmogus. Jis nie
kad nęišsišoksta, niekam neisi-
pyksta, visuomet kalba nuošir-

tiniai galėję atvykti j šį kraš-,(^*a^ įtikinančiai, visuomet da
tą. Geras sugyvenimas prisidė-
siąs prie visų gerovės ir našes
nės visuomeninės veilos. 

Savo įdomu pranešimą J. (iiti
kus baigė linkėjimu, kad seniau 
ir dabar atvykusių lietuviu tar
pe išnyktų pasakymas "Mes ir 
Jūs". 

Abudu pranešimai sukėlė gy
vas susirinkusiųju diskusijas, po 
kurių prieita prie vieningų iš
vadų. 

Siame susirinkime apsvarsty
tas ir priimtas šiems metams 
skyriaus veikimo planas, kuri 
pateikė skyriaus valdyba. Be 
plane numatytų darbu, valdy
ba projektuoja, kad kiekviena
me susirinkime būtų pakalbėta 
tautinės ideologijos klausimu. 
Taip pat skyrius vra pasiryžęs 
šiais metais padidinti savo na
riu skaičių. Jau po šio susirinki
mo keli asmens įstojo i skyrių. 

Susirinkime tartasi, kaip pa
dėti nariams ir kitiems rasti 
darba ar buta. Nutarta steigti 
darbui ir butui parūpinti is+.ai-
trėle. Pradžiai padėti apsiėmė 
J. Ginkus Sd. 

Rinkūnai, Simsai, Ta
mošiūnas, V. ..Motuzienė, dr. Gur-
skaitė, kompoz. Br. Budriūnas, 
Eisminai ir pati šeimininkė su 
savo šeima. .Kurie negalėjo at
vykti į pagerbtuves, kaip He
len Raubienė, Stephanija Dou-
van ir Vytautas Kerševičius, i 
tie atsiuntė linkėjimus ir pri-; 
sidėjo prie dovanų. Molių sūnus 
Julius ir duktė Aldona atsiuntė 
savo dovanas ir sveikinimus pa-
reikšdami, kad "Juozas Kripas 
mums buvo labai geras, kai mes 
buvome maži". i 

Vis dalyvavę kartu su Juozu 
Kripu dėkojame p. Mase už nuo
širdžias vaišes. M. Sims 

nas bus paskirtas Lietuvių Kul
tūros Fondui, kurio skyriaus 
steigiamasis susirinkimas nu
matomas artimoje ateityje. 

Meno ir literatūros vakare 

CHICAGO, ILL,. 
v MUSŲ AKTUALIJOS 

Didžiojo MĄRGUCIO parengi
mo programa sukrėtė chicagie-
čius iki juoko, ašarų ir širdies 
susijaudinimo. Grožėjomės Ip. 
Nauragio dainomis, Gasp. Velič
kos muzikiniu montažu ir žado 
neatgaudami leipom juokais nuo 
dailininko VI. Vijeikio humoro. 
Gaila tų, kurie negalėjo šiame 
tradiciniame parengime dalyvau
ti, bet dar labiau gaila tų šim
tų žmonių, kurie, lietingą dieną 
atvykę į minėjimą be bilieto ki
šenėje, gavo tik kvietimus at
vykti kitais -metai... 

* * 

— Mums reikia didelės sa
lės, — galutinai įsitikino chica-
giečiai, dalyvavę ir negalėję da
lyvauti Vasario 16-sios minėji
me. Salėje buvo susirinkę per 
2,000 žmonių. Per 500 grįžo na-

Sekmadiw*Į, kovo H# d., 8:30 vai. Clevelande, fftHhasis 
ČIURLIONIO ANSAMBLIO koncertas. Kitų miestų lie
tuviai, atvykite pamatyti ir išgirsti. Skubėkite užsi
sakyti bilietus telefonu (vakarais) Cleveland, TY-1-
1900 arba laišku, rašydami šiuo adresu: Mr, J. Stem-

pužis, 1152 Dallas Rd., Cleveland, Ohio. 

LIETUVIŲ ANGLŲ KALBOS 
KLASĖ DAINUOJA 

Nuo rudens veikia lietuvių 
anglų kalbos klasė, kurią veda 
patyrusi mokytoja Mrs. Lap-
worth. Ji, susižavėjusi lietuvių 
tautinėmis dainomis, š. m. vasa
rio 26 d. nusivežė savo klasę 

dalyvauja poetai ir rašytojai: 
Marija Sims, Alė Rūta Nakaitė, 
Jurgis Kastytis Gliauda ir Vy
tautas Alantas. Muzikai — kom
pozitorius Br. Budriūnas, prof. 
Vladas Motiekaitis ir solo dai
nuos K. Stašaitis. 

Vakaro dalyviai rūpestingai 
parengė programos turinį, kuri 
žada būti gyva, nauįa, įvairi, 

padainuoti į veteranų ligoninę,Bus ir humoristikos. Atsilankę 
Dearborn'e. Gražioje ligoninės pajuskite ir atsitraukimą nuo 
salėje lietuviai padainavo ke-|kasdienybės ir pagyvenkite lie-
lias lietuvių tautines dainelės, 
Amerikos ir Lietuvos himnus. 
Dainų klausėsi susirinkę ir at
vežti ligoniai veteranai. Jie labai 
domėjosi tiek dainomis, tiek lie
tuviais, Lietuva ir dabartine jos 
padėtimi. 

Mrs. Lapworth pati gražiai 
aiškino ir atsakinėjo į klausi
mus, nes ji pati daug ko su-

DIRVOS ATSTOVAI 
i kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais: 

So. Boston, Mass. 
Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway. 

Chicago, 111. 
Jonas Paplėnas, 4418 So. Hermitage Avė. 

Dayton, Ohio 
J. A. Urbonas, 1302 Lamar St. 

New Yorke - Brooklyne 
Antanas Sodaitis, 57-56 63rd St., Maspęth, N. Y. 

Waterbury, Conn. 
Vladas Varneckas, 2157 N. Main St. 

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Ave. 

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu St. 

Anglijoje 
Jonas Palšis, 10, Warrer& Terrace^ Bramley-Leeds 

tuvio rašytojo ir muziko kūrėjo 
pasaulyje. Juk visuomenės da
lyvavimas šiame grynai kultūri
niame vakare pareikš mūsų su
sidomėjimą tautinės kultūros 
reikalais. Suteikdami sau malo
nų vakaro praleidimą, jūs pa-
remsite Lietuvių Kultūros Fon
dą. Įėjimas tik 50 c. 
Detroitą* 

PADĖKA DAILSĖS PARODOS 
RĖMĖJAMS 

Man malonu, kad Didžioji Lie 
tuvių Dailės Paroda, New Yor 
ke, atliko savo uždavinius, ku
rių siekė šios parodos organiza
toriai. Tas pasiekta Amerikos 
lietuvių visuomenės dėka. De
troito lietuviai, kiek sąlygos lei
do, taip pat prisidėjo prie- šio 
bendro mūsų tautos kultūros 
reikalo. 

| Pirmiausia jaučiu pareigą pa
dėkoti šv. Antano parapijos Kle
bonui kun. I. Boreišai, teisėjui 
J. Uvick, inž. V. Urbonui ir Mr. 
J. Ambrose. Ypač dėkoju dau
giausia bilietų išplatinusiam ir 
ne kartą per radiją kalbėjusiam 
buv. mokytojui ir šios parodos 
sekret. Valentinui Saladžiui, o 
taip pat gyvai prisidėjusiam prie 
šios parodos propagavimo radi
jo pranešėjui Ralph Volotke. 

Taip pat reiškiu dėkingumą 
Tremtinių Draugijai, Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centrui, 

( PerkelU į 6-tą puti. ) 

mo nebetekę vilties įsigrūsti į 
vidų, o kiek šimtų neatėjo tik 
dėl to, kad žinojo, jog vistiek į 
salę negalės įeiti... * 

Viena ausimi girdėjim, kad 
keli pasiryžėliai tarėsi pasta
tydinti didelį namą visuomeni
niams bei kultūriniams lietuvių 
reikalams. Projektą ruošia žy
mūs architektai. Daugiau biįau 
prasitarti. Tikiuosi kitą kartą 
galėsiąs garsiau riktelėti. 

^Chicagos lietuviai demokra
tai pagrasino savo vadams, kad, 
jei partija neišstatysianti lie
tuvių kandidatų, tai jie pasi
elgsią pagal dėsnį: akis už akį, 
dantis už dantį. 

Vadai nepabūgo, bet ką da
rys vadukai, nežinia. Lietuvių 
kandidatų neišstatė. 

Užtat respublikonų partija Ar
tėjantiems rudeniui rinkimams 
išstatė net tris lietuvius kandi
datus : adv. Antaną Lapinską į 
miesto teisėjus, adv. Joną Bren-
zą, Metropolitan State Bank pre
zidentą, į Cook apskrities iždi
ninkus (labai svarbus postas) 
ir adv. Albiną Peters j Illiaeti* 
State senatorius. 

Sukruskime, lietuviai! 
* * 

* Amerikoje Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Chicagos skyrius labai 
veiklus, narių skaičiumi gausus. 
Į susirinkimus gausiai atsilan
ko. Ir jei kurią nors dieną susi
rinktų visi nariai, tai Don Varno 
posto salėje nesutilptų. Narių 
tirpė yra žymiu amerikiečių pro
fesionalų: bankininkų, advokatų, 
daktarų, pramonininkų, inžinie
rių. žymų skaičių sudaro trem
tiniai. Senųjų ir naujųjų ateivių 
sugyvenimas labai darnus, nuo
širdus. 

Paskutinio susirinkimo metu 
prof. Mykolas Biržiška skaitė 
idomią paskaita apie Lietuvos 
laisvės kelią. Iš 'jo pranešimo 
išryškėjo, jog dr. J. Basanavi
čius ir Antanas Smetona buvo 
tos vedamos kovos vadai. 

Skyriaus pirmininku yra adv. 
P. Linkus, iždą globoja dr. A. 
A. Rudokus ir sekretorius inž. 
Bartkus. V. Kasnšnas 

WASHINGTON, D. C. 
BENDRA LIETUVIŲ IR ESTŲ 

ŠVENTĖ 
Baltijos ir Skandinavijos Tau

tų Meno, Mokslo ir Kultūros 
Draugija Washingtone, D. C., 
per Georg Washingtono gimimo 
dieną labai iškilmingai paminėjo 
Vasario 16-tąją ir Estijos Va
sario 21-mąją dieną. 

Į minėjimą buvo. pakviestosf 
Lietuvių, Estų, Latvių ir Skan
dinavų Atstovybės bei visuome
nės veikėjai. Atsilankė apie 70 
žmonių. Svečių tarpe buvo ir 
Suomijos Atstovybės nariai. 

Minėjimas prasidėjo malda, 
kurią paskaitė Rev. R. Troost. 

Minėjimą atidarė draugijos 
sekretorius L. Esiūnas (Jasiū-
nas), pasakydamas tai dienai 
pritaikytą kalbą. Buvo sugiedo
ti JAV, Lietuvos ir Estijos him
nai. Draugijos pirmininkas G. 
Savalainen pasakė gražią kalbą, 
pabrėždamas bendrus lietuvių 
ir estų siekimu# bei ^hrauąiškus 
santykius. 

Prof. Stanka kalbėjo apie 
buv. Baltijos Universitetą Vo
kietijoje. 

Kongrese itafys O'Konski pa
darė plačią politinę apžvalgą ir 
pareiškė savo simpatijas Bal
tijos tautoms. 

Po to sekė menini dfclis* ku
rią atliko Lietuvos muzikai : pia
nistė G. Leonienė ir smuikinin

kas A. Paukštis. Jie pagrojo 
čiurlionies, Budriūno ir * kitų 
kompozitorių kūrinius. 

Minėjimas baigtas bendra va
kariene. 

• v 

ROCHESTER, N. Y. 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

t#VENTĖS MINĖJIMAS 

Sekmadienį, vasario 19 d., mi
nėjimas prasidėjo iškilmingomis 
pamaldomis, kurias laikė kun. 
Pr. Valiukas. Pamokslą sakė 
kun. J. Bakšys. Giedojo muziko 
Armono vadovaujamas choras. 

Salėje . spalvingais audiniais 
papuošta scena ir tautiniais dra
bužiais skautės vėliavų sargy
boje sudarė gražų foną iškilmin
gam aktui, kurį atidarė ALT 
skyriaus vicepirm. H. žemelis. 

Kalbėjo dr. Balsevičius ir Ro-
chesterio Lietuvių Bendruome
nės pirm. dail. L. Vilimas. 

Koncerte dalyvavo svečias so
listas St. Liepas, solistės J. Aę-
monienė ir V. Sabaliauskienė, 
akompanuojant muz. Z. Nomei-
kai. Koncerto pabaigoje pasi
rodė muz. Armono vadovauda
mas vietos vyrų choras. 

Minėjimė surinkta $506.75 au
kų. Prisidėjus vietos orgah lo
cijom, susidarė $743.90, kurie 
perduoti AL Tarybai, D. Jk 
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KAS ir KUR 
• Albertas čižauskas, anksčiau 
buvęs JAV vicekonsulu Pakis
tane, Karachi mieste, nuo pra
ėjusių metų pabaigos paskirtas 
JAV generaliniu konsulu Jahar-
toje, kuri dabar yra Jungtinių 
Indonezijos Valstybių sostinė. 

• Toronto lietuvių vyrų choras, 
pakviestas dalyvauti septinta
me Kiwanis muzikos festivalyje, 
atsisakė, nes tame festivalyje 
dalyvaus vienas komunistuojan

tis ukrainiečių choras. Lietu
kus paremdami, atsisakė daly-

'vauti ir kiti trys chorai. 
• Rašytoja Karolė Paižieraitė, 
iš Vokietijos nuvykusi į Brazi
liją ir apie metus laiko ten pa
gyvenusi, dabar ruošiasi vykti 
| Australiją. Rašytoja nori su
sipažinti ir su tenykščiu gyve
nimu. 

• Kolumbijoje, Bogotoje, gy
vena iš tremties nuvykę trys 
lietuviai dailininkai: E. Kulvie
tis, J. Penčyla ir Bagdonas. Visi 
verčiasi nelengvai, bet tikisi 
susilaukti ir geresnių dienų. 
• Smuikininkas Izidorius Vasy-
liūnas, kuris del įvairių emigraci
nių formalumų negalėjo atvykti 
j JAV, šiuo metu koncertuoja 
įvairiose tremtinių stovyklose 
Vokietijoje. 

• Amerikoje išleistas jau an-
'• trasis AIDŲ numeris, kuris ga
lia skoningas, įdomus, pažymėtas 
1950 metų vasario mėnesio data. 
• Penki Kanadoje gyveną lietu
viai inžinieriai priimti į Kana
dos Ontario provincijos inžinie
rių sąjungą. Į šią sąjungą dar 
prašosi priimami 28 lietuviai 
inžinieriai. Lietuviais inžinie
riais, kurie dirba savo profesi
jose, darbdaviai patenkinti. 
• Pietų Amerikoj kraštai per 
Apaštalinės Nuncijatūros valdy
toją Vokietijoje, vysk. Muench, 
pranešė, kad jie nori gauti iš 
tremties apie 500 kunigų. Mano
ma, kad tuo bus išspręsta kuni
gų tremtinių emigracija iš Vo
kietijos. 

• Gediminas Galvanauskas, Lie
tuvoje buvęs Prekybos Institu
to lektorius, šiuo metu gyvenąs 
Chicagoje, mini spaudos darbo 
25 metų jubiliejų. 

• Dr. A. Greimas, sėkmingai 
parašęs doktoratinį darbą Sor-
bonos universitete, Egipto vy
riausybės pakviestas profeso
rium i Aleksandriją, karaliaus 
Faruko universitetan. 

• 1949 metų pabaigoje komu
nistų laikraštis "Izvestija" pa
sigyrė savo komunistiniais lai
mėjimais Lietuvoj paminėdama, 
kad jau veikė 5,454 kolektyvi
niai ūkiai. "Izviestija" tik ne- kabanti apie Lietuvos trage-

. paminėjo, kad tie kolektyviniai | turėtų plačiausiai paplisti, 
ūkiai suorganizuoti iš ūkininkų 

Dvikoye Anglijoje 
(Praėjusių rinkimų vaizdai) 

• Amerikoje ir kituose kraš
tuose gyveną lietuviai skautai 
Šv. Kazimiero, savo patrono, 
šventės proga rengė įvairias^iš
kilmes. 
• Amerikoje atsidūrę jūros 
skautai, kurie gražiai veikė Lie
tuvoje, pradėjo organizuotis į 
jūros skautų vienetus. Pirmasis 
toks vienetas susiorganizavo 
Chicagoje. 

• Iš Rusijos grįžę vokiečiai be
laisviai teigia, kad Uralo srityje 
dar tebegyvena iš Lietuvos iš
tremtas profesorius Tadas Pet
kevičius. 

• Tremtiniai, keliaują iš Vokie
tijos į Australiją, buvo«vežami 
per Bagnoli stovyklą, esančią 
Italijoj. Toji stovykla visais po-
iūriais buvo nepakenčiama. Pas

kutiniuoju laiku ji buvo užda
ryta,^ kad ten įvedus padorią 
tvarką. Dabar pranešama, kad 
stovykla naujai pertvarkyta ir 
ja jau nebesiskundžiama. 
• Kolumbijoje mirė Juozas Ka
lėda, neseniai į šį kraštą at
vykęs iš tremties. 
• švedų laikraščiai skelbia, kad 
Pabaltijo kraštuose dar tebe
veikia stiprūs partizaniniai ju
dėjimai, nors sovietai visokio
mis priemonėmis stengiasi par
tizanus sunaikinti. Esą, Lietu
voje priskaičiuojama iki 25,000 
partizanų, Latvijoje — iki 18, 
000 ir Estijoje — iki 9,000. 

• Australijos naujasis imigra
cijos ministeris J. G. Arthuras 
ragina visus australus į savo 
šeimas traukti naujai atvyku
sius tremtinius ir tuo pagrei
tinti naujųjų ateivių suaustrali-
nimą. Australijoj einantiems ne 
anglų kalba laikraščiams įsa
kyta būtinai spausdinti ir angliš
kus puslapius. Kas tai atsisako 
daryti, tas nustoja teisės leis
ti laikraštį. Tat ir visi lietuviu 
kalba išeinantiej Itikraščiai 
jau įsivedė angliškuosius sky
rius. 

• Iš Lietuvos pranešama, kad 
šiais metais sovietai įsakę dar 
smarkiau kirsti Lietuvos miš
kus. Miško medžiaga daugiau
siai naudojama įvairiems su
stiprinimo įrengimams statyti. 
Nemaža miško medžiagos, len
tų pavidale, išvežama ir į to-
imesnes Sovietų Sąjungos sritis. 
• Amerikoje jau gauta "Ven
tos" leidyklos, Vokieti jo jeį iš
leista knyga GENOCIDE (Li
thuanian's Treefold Tragedy). 
Knya nemažo formato ir para
šyta labai gražia anglų kalba. 
Anglų kalbą taisė buvęs Lietu
vos Pasiuntinybės Londone ben
dradarbis Harrisonas. ši kny-
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atimtose žemėse, o pačių ūki
ninkų didžioji dalis ištremta į 
Sibirą. 

• Kolumbijoje, Medelin žirgy
ne, dirba du lietuviai — Lietu
vos kariuomenės majoras An
tanas Andriūnas ir buvęs Ma
rijampolės apskrities viršininkas 
V. Goštautas, šiame žirgyne jie 
dirba kaip administratoriai ir 
jojimo instruktoriai. 

• Venezueloje išleistas potvar
kis, kuriame sakoma, kad Už
sieniečiams draudžiama būti 
viešbučių savininkais, restoranų 
ir barų laikytojais. Tuo patvar
kymu paliesti jau ir keli lietu
viai. 

• Tarptautinį pabėgėlių orga
nizacija IRO įspėjo per spaudą 
ir atitinkamus raginimus, kad 
beliko tik 18 savaičių iki IRO 
veiklos pabaigos. Tuo duoda su
prasti tremtiniams, kad visi sku
bintų emigruoti. 

Kun. Gaidamavičius - Gaida, 
gyvenąs Belgijoje, paraš§ kny
gą apie benamio žmogaus fi 
losofijd ?'išblokštasis 
gus". 

• Tuebingeno universitete, Vo
kietijoje, kur prieš kelerius me
tus mokėsi apie 300 lįetuvių 
studentų, šiuo metu dar'moko
si 40 studentų. Jie daugiausiai 
studijuoja medicinos mokslus. 
• Vasario 16-tosios proga Mad
rido radijo stotis transliavo 
trumpą Pabedinsko kalbą. 
• Iš Argentinos praneša, kad 
ten veikianti Argentinos Lie
tuvių Susivienijimo organizaci
ja 1950-51 metams išsirinko val
dybą iš: Stasio Majausko (pir
mininko) , Felikso Albavičiaus, 
Jono šutinio, Andriaus Jaku
bausko, Leono Ribikausko, Adol
fo Pilypo ir P. Sereikos. 
• Brazilijoje esanti Lietuvių 
Sąjunga, kuri įsteigta 1931 me
tais, ruošiasi dvidešimtmečio su
kakčiai. Lietuvių Sąjungos gar
bės pirmininku yra Lietuvos 
konsulas Polišaitis. 
• Kun. Stasys Yla, aktyvus 
spaudos darbininkas, rašo įdo
mius prisiminimus iš pergyve- .. . . , . _ . 
nimų koncentracijos stovyklose.^ U

E,S.U bukagalvis mu 

Vienų nekantriai laukti, kitų 
prisibijoti rinkimai Didž. Brita
nijoje pagaliau atėjo. Vasario 13 
d. su žalia vilties šakele 1,866 
kandidatai oficialiai išsileido į 
masę žmonių, naudodami viso
kias galimas priemones, kad tik 
galėtų "palenkti" balsuotojus 
savo pusėn. Nė vienas iš jų ne
pradėjo šito maratoniško žygio 
beviltiškai. O vis dėlto didelei 
daliai jų turėjo būti lemta kris
ti, nes britų parlamente dabar 
tik 625 vietos... 
^ "Esame geriausi!" 

Ir išėjo tas rekordinis skai
čius kandidatų ieškoti liaudies 
pritarimo. 

Iš visų kampų pasipylė pro
paganda. Spauda ir kalbėtojai, 
rodos, pirktų, kad galėtų, skau-
desnį ir kandesnį žodį savo prie
šams sumalti. 

Nenuostabu tad, kad nuosai
kūs anglai pradėjo užgaulioti 
vieni kitus. Kai kuriose vietose 
teismams buvo darbo. Bet daž
niausiai ginčai būdavo išrišami 
vietoje, geriau sakant, palieka
ma balsuotojams .daryti spren
dimą. Taigi, galėjai plūstis, juo
dinti kitus, šmeižti, bet reikėjo 
žiūrėti, kad iš per didelio rašto 
neišeitum iš krašto ir vietoje to, 
kad patrauktum minią savo pu
sėn — žiūrėk, kad ji neatsuktų 
nugaros... , 

Tokioje tai įtempimo nuotai
koje vyko apie 10,000 rinkiminių 
susirinkimų. Kalbėtojai stovė
jo prieš didžiai sunkų uždavinį: 
atsispirti prieš visokius pagrįs
tus ir rtepagrįstus užmetimus, 
atsakinėti į kompromituojančius 
klausimus, raminti tyčia susi
rinkimo griauti atėjusius lais
vos šalies piliečius ... 

Ir ministerial kalbėjo bijoda
mi. Kalbėjo ne kaip ministerial, 
bet kaip nuolankūs kandidatai, 
lyg prašydami tautos užtarimo 
ir pasigailėjimo ... O minia jau
tė: Tautos likimas jos rankose! 

Liūtas rinkimuose 
Vienam ministeriui Londone 

kalbant prieš minią žmonių, ku
rie jį protarpiais perrėkdavo, 
staiga sustaugė liūtas. 

Ir kad jį kas galėtų nuramin
ti ! Ponia ministerienė nuėjo prie 
jo narvo (mat, netoli susirinki
mo vietos buvo apsistojęs cir
kas!) ir bandė rykšte nuramin-

RINKIMINĖS PRO
PAGANDOS PERLAI 
Konservatorių muilas. — Nau

jausioji britų konservatorių rin
kiminė brošiūra vadinasi: "Nu
siplauk nuo rankų socializmą!" 
Knygelėje yra keletas tuščių, 
muilu impregnuotų puslapių su 
nurodymu: "Sudrėkink savo 
rankas ir delnais patrink iį la-
P3". 

Nekontroliuotas Churchillis. -
Kai Churchillio žmona viename 
priešrinkiminiame susirinkime 
pradėjo sakyti kalbą, kažkas iš 
salės gilumos ją paklausė, ką 
Churchillis apie konservatorius 
yra pasakęs 1908 metais — ta
da, kai jis pats priklausė libe
ralų partijai. "Už Churchillio 
ištekėjau prieš 41 metus", at
sakė ji. "O tą kalbą jis pasa
kė prieš 42 metus, t.y. tuo 
metu, kai dar nebuvo mano kon
troliuojamas". v 

Sveiku arklio protu. Libe
ralų partija viename Londono 
priemiestyje kreipėsi į gyven
tojus, kad jie "sveiku arklio 
protu" balsuotų tik už liberalus, 
šio priemiesčio gatvėmis buvo 
vedami asilas, mulas ir arklys. 
Ant asilo kaklo ̂ buvo pakabin
tas toks plakatas: "Esu dur
nas asilas, todėl balsuoju už 
konservatorius". Mulas nešė to-

jlas, todėl balkioju už dart)ie-
• Kotryna Grigaitytė-Graudu- čius." O arklys: "Turiu sveiką 

• Į arklio protą, todėl balsuoju tik 
liberalus." (LIETUVIS) 

is žmu- šienė ruošiasi išleisti naują ei-|arkli< 
lėraščių knygą "Paslaptis". Lg \n 
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ti "trukdytoją". Prižiūrėtojas ją 
perspėjo: 

— Ponia, neikit artyn! Tas 
liūtas jau yra užmušęs du žmo
nes ! 

Ir taip per visą mitingą liūtas 
staugė... 

Tik žmonės nežinojo, kurią pu
sę jis palaiko. Socialistai tvir
tino, kad net liūtas sutiko su 
jų ministeriu. Konservatoriai, 
žinoma, liūtą priima savo pusėn. 
Girdi, sako, mūsų rėkimo buvo 
per maža — tai jis mums pa
dėję "nurėkti" socialistų minis-
teif;:.. 

Visi, kas tik gali! 
Kai "per dešimt dienų minia 

pavargo besiklausydama kalbė
tojų (labai gausiai susirinkda
vo!), o kalbėtojai išsisėmė — 
išaušo abejotinos dienos rytas 
— vasario 23 d. Tyliai tylutėliai 
nešė balsuotojai savo sprendimą 
į urnas. Nepertrūkstanti v srovė 
žmonių plaukė ten iki 9 vai. 
vakaro. Net ir vienuoliai tra-
pistai, kurie karstuose guli ir 
niekados dar istorijoje nedaly
vavo jokiuose rinkimuose, ir mo
terys vienuolės ėjo prie urnų, 
dėjo kryžiukus prie pasirinktų 
kandidatų ... Vienoje vietoje li
goniai chalatuose atėjo balsuo
ti. O viena senutė (per 100 me
tų) vos įmetė balsą į urną, su
klupo ir po 15 min. mirė ligoni
nėje ... 

Kiekvienas anglas taip gyvai 
buvo įsisąmoninęs, už ką bal
suoti! Nes kiekvieno širdyje 
nematomai verda neapykanta ki
tai partijai ir noras, kad sa
voji laimėtų! Viso balsavo re
kordinis skaičius — apie 85% 
turėjusių teise balsuoti. 15% 
vis dėlto nebalsavo. 

Minia jaudinpsi 
Rinkimų dieną 11 vai. vakaro 

Britų sostinės širdyje — Tra
falgar Square — prie trykštan
čių fontanų susirinko daugtūks-
tantinė minia stebėti DAILY 
MAIL laikraščio suorganizuoto 
rinkimų rezultatų skelbimo — 
aukštai, prie 5 aukšto langų, 
buvo didžiulis ekranas, ant ku
rio skelbdavo duomenis. Pirmas 
praneštas rezultatas — socia
listų pergalė Salford rinkimi
nėje apygardoje. Antras — kon
servatorių laimėjimas. Tada ek
rane pasirodė Churchillio atvaiz
das. Minia įsisiūbavusi šaukė, 
džiūgavo, rėkė, švilpė — kaip 
tik kas išmanė! Vieni pritarda
mi, kiti — nemėgdamį. Panašūs 
jausmai minią judinu matant 
Attlee paveikslą... 

Niekuomet aš nemaniau, kad 
anglai gali būti taip politiškai 
jautrūs. Ypač jaunimas. Laikas 
nuo laiko jie skautišku būdu 
šaukė "Vivat Churchill!..." 

O jaudintis buvo ko, nes abi 
didžiosios partijos ėjo beveik 
žingsnis į žingsnį. 

Entuziastingas jaunimas pra
dėjo traukti meilės dainą, tik 
vietoje "Mylimosios" įterpdavo 
"Winnie" (t.y. Winston Chur
chill). Ir kaip nuoširdžiai skam
bėjo tas jų "O bring back my 
Winnie to me, to me .. 

Ir taip per visą naktį. 
Kelią didiesiems! 

Apy ryčiais darbiečių partija 
buvo laimėjusi 163 balsus, kon
servatoriai 101, liberalai 1. Ko
munistai nesugebėjo prastumti 
nė vieno savo kandidato. Taip 
tai iš 100 į rinkimus išėjusių 
komunistų, apie 90 prarado savo 
depozitą, nes nesurinko nė po 
vieną aštuntadalį balsų. Tai di
delis nuostolis raudonųjų gau
jai, nes kiekvienas buvo davęs 
po 150 svarų užstatą, t. 

Lygiai švariai buvo nušluo
ti ir visi kiti mažieji, šį kartą, 
atrodo, visus rinkimus domina
vo pagrindinė mintis: ar pa
vyks konservatoriams nuversti 
dabartinę darbiečių valdžią?! 

; 3 | i e n k t y n # s  
Kai sekančios dienos mtu pra

dėjo plaukti pranešimai iš pro

vincijų, pirmyn duotas darbie
čių šuolis ėmė mažėti. Iš 60 nu
tirpo iki 50, 40, 30 20. Ir taip 
greitai, netikėtai, nelauktai. Lon
donas jaudinosi. Jaudinosi taip, 
kaip dar niekados. Partijų vadai, 
ir net pats karalius, sėdėjo visą 
popietę prie specialių praneši
mo mašinų su duomenimis. 

Socialistai ryte buvo pasisku
binę švęsti savo pergalę. Kai 
finansų ministeris savo rinki
minėje apygardoje po laimėjimo 
buvo entuziastingos minios ne
šamas ant rankų, tai tas visuo
met rimtas Sir Stafford Crips 
nesusilaikė ir vaikiškai džiau
gėsi : 

— Kftfl galėjo tikėti, kas ga
lėjo net pamanyti, kad tokią 
nepopuliarią partiją visa šalis 
vėl renka valdžion. Kas nuosta
biausia, tai kad mane, kuris 
esu — dėl taksų —. pats nepo
puliariausias asmCio valdžioje <*— 
jūs vėl'išrinkote! 

Ir jis jaudinosi iš džiaugsmo. 
O po pietų jaudintis teko jau 

iš nerimo. 
Mirties taškas 

5 vai. vak. konservatorių pra
vesti kandiditai drauge su 6 li
beralais pasivijo darbiečius. Abi 
pusės turėjo po 268 laimėjimus. 
Įtempimas pasiekė pačią vir
šūnę. Radijas visą savo vakari
nę programą išbraukė — kol 
paaiškės, katra partija persve-
riančiai laimėjo. Davė tik mu
ziką ir rezultatus. 

Užtikrinu, kad tuo metu vtsi 
Anglijoje esantieji radijo apa
ratai buvo apgulti. 

Tauta sulaikė kvėpavimą. Le
mianti valanda. , 

6:30 vai. socialistai užsitik
rino savo partijos pergalę' kaip 
didžiausia partija parlamente. 
Bet vos tik 8:20 vai. darbie-
čiai pasiekė absoliučią balsų 
daugumą. 

O rytojaus dienos rytą par
tijų santykis buvo toks: darbie-
čiai — 314 atstovai, konserva
toriai — " 294, liberalai — 8 
r kitų —3. Nė vieno komunisto! 

P. Leonas 

RAŠALO ASAROS 
Bronys Raila e 
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Dar po penkiasdešimt metų ... 
Mr. W. M. Chase/ Tėvynės 

Mylėtojų Draugijos pirmininko, 
atsišaukimas gelbėti lietuvybę 
Amerikoje ir sustiprinti mūsų 
kultūrinę veiklą, — daugelyje 
mūsų galėjo sukelti tik giliausiu 
susižavėjimą. 

Man labai malonu ta tema 
pradėti ilgesnę rašinių seriją 
šiame laikraštyje, nes aš irgi 
visą laiką sergu tais pat ty
ruose šaukiančiojo rūpesčiais ... 

Gerokai optimistiniame TMD 
pirmininko atsišaukime, tačiau, 
mane, tarsi indėno užnuodyta 
strėlė, perdūrė dvi labai juodos 
gaidos. Mr. W. M. Chase rašo: 

"Realybe rodo, kad jei mes 
nesukaupsime savo išgalių, tai 
neišgelbėsim amerikinės Lietu
vos nuo likvidavimo. Esu įsiti-
tinęs, kad galima pailginti mūsų 
tautinio ir kultūrinio gyvenimo 
laikotarpį Amerikoje daj* nors 
pusamžį." 

Dar nors pusamžį! •.. Vadi
nasi, dar kokį penkiasdešimt 
metų. Po to, garbingais šventai
siais 2000^ metais, mūsų kaulai 
ar iš jų palikę pelenai karstuose 
galės ilškimingai sugiedoti pas
kutines lietuvybės pakasynų 
giesmes. ' • 

Realybė rodo, kad mūsų vai
kai ir vaikaičiai šiose pakasy
nose čia net nedalyvaus, nes 
"amerikinės Lietuvos" atžalos, 
nesijausdamos lietuviškomis, sa
vaime aišku, apie tokias iškil
mes pamirš ir pagalvoti. 

Biauri ir gėdinga realybė. .. 
* * 

"Amerikinė Lietuva", "lietu
viška respublika" ar net "kultū
rinė Lietuva Amerikoje" ir kiti 
panašūs sparnuotų miglovarų 
posakiai man niekad neskambėjo 
labai įtikinančiai. 

Ta pati piktoji realybė jų ne
pateisina, ypač šfois laikais. Tai, 
be abejo, tik simboliškas išsi
reiškimais ir, deja, daugelį leng
vatikių kartais klaidinąs. 

NEREIKALINGI PATARĖJAI 
Anglijos komunistų delega-

cija slaptai išvyko į Kiniją. 
Nežinoma, ar tie delegatai buvo 
kiniečių kviesti, ar patys su
galvojo važiuoti, bet patirta, 
kad jie keliauja su patarimais 
Kinijos komunistams, kaip lai
kytis santykiuose su Vakarais 
ir kaip vesti propagandą. . 

Atrodo, kad tai nereikalingos 
pastangos, nes Maocetungas pa
gal sutartį jau gavo "visažinan
čių" patarėjų visokiems reika*. 
lams iš Maskvos. 

KAIP BUS 
SU TRIESTU? 

Washingtonas pataria Titui 
tartis dėl Triesto miesto likimo 
tiesiai su Italija. Titas linksta 
paklausyti, nes bijo, kad Mas
kva dabar iš' keršto ims ir stos 
Italijos pusėn. Mano, kad tie
siog galėtų geriau susiderėti. 

Titas nori, kad Washington 
nas tarpininkautų tose derybų 
se, nes yra pažadėjęs Italija!, 
kad nekurstys Tito apetitų į 
Triestą.1 

Savo laiku buvo manoma, jog 
Triesto miestas gali būti an
truoju Dancigu, dėl kurio pra
sidėjo paskutinysis karas. Bet 
dabar yra pasaulyje daug pavo
jingesnių vietų, tad Triestas liko 
daugumos beveik užmirštas... 

KAIP JIE TAI 
PADARYTU? 

Europos diplomatai šėlioja, 
kad Maskvai būtų įdomu kaip 
nors nusikratyti Jugoslavijos 
diktatoriaus Tito. Jo žuvimas 
galėtų sudaryti progą Jugosla
vijai grąžinti Maskvos įtakon. 

'»> / 

Bet kaip Maskva tą galėtų 
padaryti? Manoma, kad bandys 
jį arba nunuodyti taip, kad ne
būtų galima įrodyti, kas tai 
padarė, arba organizuos • kokį 
"nelaimingą atsitikimą", pavyz
džiui, automobilio ar lėktuvo 
katastrofą. Prisimenama, kaip 
įtartinai savo laiku lėktuvo ka
tastrofoj žuvo lenkų generolas 
Sikorskis . .. 

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

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

Prieš kokf trejetą metų BAL-
Fo vadas kun. Končius buvo pa
leidęs bene paskutinį šios serijos 
šūkį: — Maine valstybėn bus 
perkeltas iš tremties Baltų Uni
versitetas ir daugybė tremtinių 
ir taip bus galima įkurti.. . 
"Mažoji Lietuva" Amerikoje ... 

Nei dūmų neliko iš tos mažo
sios Lietuvos. Kitaip ir būti ne
galėjo. 

Atvyko Amerikon ir visur iš
siblaškė keliolika tūkstančių lie
tuviškų sielų. Tautai toks skai
čius yra tik skeveldra, nors jie 
ir visi krikštytųsi profesoriais 
ar daktarais. 

Abejočiau, ar jie būtų pasi
ryžę kurti "amerikinę Lietuvą". 
Lietuva yra ir tegali būti viena, 
n.eparceliuojama, ta, kurioje mū
sų senoliai ar mes patys nuo 
amžių gyvenome. 

čia atvyko sąmoningi politi
niai emigrantai. Ne laimės ar 
turtų ieškoti, o išvengti vergijos 
tokio okupanto, prieš kurį buvo 
beviltiška priešintis, nes jis tuo 
laiku turėjo perdaug stiprius 
sąjungininkus... 

Kas sąžiningas, jaučia ir jaua 
skolą Tėvynei, dirba ir dirbs 
jos laisvei sugrąžinti. 

* # 

Svarbiausi lietuvybės išlaiky
mo elementai yra šie: valstybi
nė ir tautinė sąmonė, lietuvių 
kalba, tautinė garbė ir lietuviška 
kultūra. 

šiais laikais, beja, civilizuotų 
tautų kultūra vis labiau ir la
biau tampa tarptautinė, bendra. 
Tačiau kol gyvi pirmieji elemen
tai, tautinė kultūra turi ir turės 
ryškius savaimingumo atspal
vius. 

Tautybę per tūkstantmečius 
išlaikė žydai, nebeturėdami tė
vynės ir net savo tautinės kal
bos. Bet tai specialus atvejis. 
Jų religija biivo tautybės ko
deksas, pagaliau, Biblijos gady
nių paveldėtoji kultūra. 

Prancūzai Kanadoje sukūrė 
ir išlaikė "mažąją Prancūziją". 
Jų buvo pakankamas skaičius 
vienoje vietoje, jie jautėsi lygia
teisiais krašto savininkais, jie 
nekeitė nei savo kalbos, nei pa
vardžių, jie nemanė, kad greti
mai gyvenančių kitų tautų pa
pročiai ar būdas yra geresni, 
n e g u  j ų . . .  

Visur, kiekviename krašte lie
tuvybės išlaikymas priklauso tik 
nuo ten gyvenančių lietuvių va
lios ir jų kultūros. 

O kultūrai išlaikyti ir ugdyti 
yni šimtai priemonių ir kelių. 
Muzika, teatras, dailė, tauto
dailė, menas ir gal ypač litera
tūra, gera knyga, geri žurnalai, 
geri laikraščiai... 

Tai labai senos, bet patvarios 
tiesos. Jų dėka lietuvių tauta 
buvo gyva per tūkstančius metij,: 

Kariuomenės dirbtuvėse pradėjo vartoti naujus apsaugos aki" 
nius, kurie apsaugo akis nuo žiežirbų ir metalo skeveldrų. Tfc* 
dėl kariuomenės dirbtuvėse nelaimingų atsitikimų skaičius y#* 

daug mažesnis, kaip privačiose. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—VINCAS RASTENIS—Editor 

DAR KARTĄ 

6820 Superior Ave., Cleveland, O. 

LENKTYNĖS DĖL 
STALINO PREMIJOS 

Senatorius Brien McMahon 
yiENAM ASTRONOMUI — žvaigždžių tyrinėtojui — 

sako, atsitikusi kartą tokia nelaimė: besėdint jam prie 
teleskopo ir stebint žvaigždes, staiga išlūžusi kėdės ko-gavo ap,e 7,000 laiškų, kuriuo-

, , . . įse jis yra sveikinamas ir gina-
ja astronomas nuvirtęs ir griūdamas gerokai prasi- j mas už neują pasiūlym% taikai 
skėlęs galvą... Jo senąs tarnas ėmęs priekaištauti; išlaikyti. 

•*— Ach, bėda su tais dideliais mokslais... Va, pro- Tas jo pasiūlymas buvo «— iš-
fesoriau, matai žvaigždes už milijonų mylių, o nema-1 plėsti Marshallo planą visam pa-
tei, kad kėdės koja išklebusi... šauliui, taigi ir Sovietų Rusijai, 

# ¥ ir to plano sumą padidinti 50 

panašus priekaištas kartais siūlosi ir mūsų Veikimui, i bll"oni! doleriV-
Į Amerikos ir j tarptautines Įstaigas kreipiamės su|vist 

memoi a.ndumais del Lietuvos teisių, dėl genocido ir ki- ženklas ? Kodėl dėl šito reikalo 
tų didžiųjų reikalų, o kai kuriuos mažesnius, bet kas- j suplaukė 7,000 laiškų, daugiau, 
dien svarbius ir labai apčiuopiamus "reikalus nežinia j negu dėl kokių kitų sumanymų? 
kodėl paliekame nuošaliai. Paaiškinimas labai paprastas. 

Ir astronomui niekas nesiūlė pamesti žvaigždes, Kai kas nofs iškelia kokį suma-
o rūpintis tik savo kėdės taisymu. Taip pat ir mūsų "ymą> .^ufluo suin^esuo*? ne 

. . . . . . .  . .  .  k o m u n i s t a i ,  t a d a  l a i š k u  e s t t  n e -  .  .  .  ,  . ,  .  .  . . .  
visai akcijai niekas nesiūlo pasitraukti nuo rūpinimosi dauR Nes nekomunistai. įeigu ir atominio-hidrogenmio nusigink 
minėtais didžiaisiais reikalais. Bet tų mažųjų, kasdien ; pritaria kam nors, tai perdaug . im° p1*?*- Tada tą planą tu-

n pasiūlyti Maskvai, bet ne tie
siog, o tik per Jungtinių Tautų 
Organizaciją, visai taip, kaip 
Trumanas ir Achesonas siūlo. 

^HuomottU 
Koncertai kortdi? 

Vienas klebonas iš sakyklos 
pagraudeno, kad gavėnios metu 
geri katalikai neturėtų lankyti 
pramogas, susilaikyti ir nuo ju-
domų paveikslų, jeigu ne šven
tuosius rodo, taip pat ir nuo ... 
koncertų. O štai tos pačios baž
nyčios pogrindyje kitą sekma
dienį — ir dar gavėnioj! — ren
giamas kortavimo vakaras su 
užkandžiais ir išgėrimais.*. 

Aš manau, kad klebonas tei
singiau pasielgtų sudrausdamas 
parapijiečius visų pirma nuo 
"velnio abrozėlių" ir degtines 
pardavinėjimo po bažnyčia, d 
ne nuo gerų koncertų. 

A. P.> Cleveland, Ohio 

matyta komedija net kelių veik
smų, bet pabaigoje tas pats ... 

McMahon siūlo, kad visų pir
ma susirinktų šiaurės Atlanto 
Pakto Taryba. Ji turi paruošti 

tinei, kad tą pritarimą išreikštų 
laišku. 

Jeigu dėl vieno sumanymo at-

skaudamų klausimėlių irgi nereikia pamiršti. 
» # 

^ebe vieną kartą buvo primenama, kad Vokietijoje 
dar pasilikusius lietuvius kai kurie IRO bolševikuo- isirado net 7'000 laiškų, tai reiš-

jantieji pareigūnai tyčia ir neteisingai skriaudžia. Esą 

atsitikimų, kad tremtinys, neatsižvelgiant j jokius jro- neljnirj Dadarvti Tai tur būt 
dymus, pripažįstamas "neturįs pakankamo pamato at
sisakyti grįžti į savo kilmės kraštą". Tuo tarpu tas 
tremtinys priklauso j tokią grupę, kuri pagal garsią
ją bolševikų "Sierovo instrukciją" turi būti pirmoj ei
lėj ištremta Į Sibirą ar kitaip likviduota. 

Šitoks tremtinys, vien dėl to, kad nesutinka eiti 
i tą pavojų, išmetamas iš stovyklos, paliekamas be pa
stogės, be darbo ir be duonos... 

Taip bolševikų agentai jau ne vieną mūsų tautie
tį nuhaud*" už atvirą atsisakymą lįsti į čekistų nagus. 
Ir jie tai daro IRO vardu, tai yra vardu organizacijos, 
kurios veikimui didžiausią finansų dalį sumoka Ame
rika! 

* 

telegramos su streptomicino reikalavimais iš Lietuvos 
vis ateina. Jose praneša, kad yra susirgę džiova 

tokie žmonės, kurie prieš šešetą metų buvo sveikiausi, 
stipriausi vyrai, be jokio palinkimo į džiovą. Kas at
sitiko, kad Lietuvoje taip išplito džiovos liga ir grie
bia vyrus bei moteris pačiame amžiaus stiprume? Kas 
atsitiko, kad tie žmonės, su savo tolimais giminėmis 
ar šiaip kadaise buvusiais pažįstamiais, gyvenančiais 
Amerikoje, nesusirašinėję kartais net keliolika metų 
prieš karą, dabar suranda jų adresus ir siunčia tele
gramas, prašydami gelbėti jų gyvybę streptomicinu? 

Čia kažkas įtartina. Telegramų gavėjams — o jų 
jau yra daug — neaišku, kaip tai.suprasti ir kas da
ryti/Jie klausia patarimų. Atsakymas turėtų būti au
toritetingas, aiškus, paremtas kompetentingų vietų nuo
mone. Reikia gi bent tiek žinoti — ar atsiliepimas į 
tokias telegramas būtų lietuvių gyvybės gelbėjimas, 
ar... raudonosios armijos medicinos skyriaus atsar
gų didinimas? 

* » 

M«s jau esame nurodę, kad tokiais klausimais turė
tų pasirūpinti Amerikos Lietuvių Taryba. Tai nė

ra tie didieji reikalai, kuriems atlikti Amerikos Lietu
vių Taryba jaučiasi esanti įsipareigojusi, bet tai yra 
reikalai, kurių irgi nereikia užmiršti. 

H -  # 

yyla — gera byla... Bet ne visada. Kai yra kelia
mas pamatuotas klausimas, ir nėra į jį atsakymo 

iš to, kas turėtų atsakyti, tai tenka daryti išvada, kad 
kai kas neatlieka savo pareigų. 

Be čia paminėtųjų klausimų, dar yra ir Tarybos 
vidaus susitvarkymo klausimas. Negirdėti, ar Tary
ba atkreipė į tai savo dėmesį ir ar ji bando turėti 
bent kokią nors nuomonę apie tat 

Šitokia tyla nėra gera bvla. Ji sudaro įspūdžio, kad 
tai yra ne išminties, o apsileidimo reiškinys... Todėl 
net tarp tų, kurie sukėlė kiek finansų Tarybos uždavi
niams, gimsta abejonė — ar tuos pinigus siųsti į Ta
rybos iždą, ar bent kiek palaukti, iki bus aiškiau, ar 
ten yra tiek gyvybės, kad būtų atsiliepta į visuome
nei rūpimus klausimus ... 

Gal Taryba prabilusi jrodytų visuomenei, kad to
kiais "mnžais reikaliukais" jai rūpintis' netinka, kad 
ji ne "kėdės kojai" taisyti, o tik "žvaigždėms skaity
ti" yra sudaryta... Bet tylėdama ji nieko neįrodys 
ir neišsklaidys kylančių abejojimų. 

Kalbėdami apie Tarybą, šiuo atveju negalime tu
rėti galvoje visos Tarybos, kadangi po Kongreso ji dar 
neturėjo posėdžiu. Todėl šie žodžiai yra kreipiami į 
jos Vykdomąjį Komitetį. 

netingi padaryti. Tai. tur būt, 
yra vienintelis jų duodamas pa
vyzdys. iš kurio visi turėtų pa
simokyti. 

O kad McMahono planas ko
munistams patinka, tai yra vi
sai suprantama. Savo laiku Mar
shallo planas buvo siūlytas ir 
Maskvai pasinaudoti. Tada ji 
išdidžiai atsisakė ir savo "klap
čiukams" uždraudė iuo naudo
tis. Bet doleriai vilioja... Ir 
jeigu dabar kas vėl pasiūlytų. .. 

Kas paskatino McMahoną, kas 
jam davė mintį, nežinia. Bet jo 
iškelta mintis Maskvai patinka. 
Ji duoda ženklą ir laiškai plau
kia tūkstančiais, vaizduodami 
"visuomenės nuomonę" ... 

Jeigu toks planas įvyktu, jei
gu būtu vykdomas 50 bilijonų 
Marshallo planas visam pasau
liui paremti, žinoma, Maskva 
gautu kokius 500 milijonų, jei 
ne daugiau. O tada tokiam se
natoriui McMahon 20,000 dole
riu Stalino "taikos oremija" ga
lėtų tikrai būti užtikrinta. 

* * 
Lyg ir bijodamas, kad kiti 

neužbėgtu už akiu ir nenusipel
nytu dar didesnės Maskvos ma
lonės. McMahon siūlo dar dau
giau : kad visas pasaulis nuke
liautu i Maskvą ir ten prašy-
1 u taikos 

Argi? Tikrai! žinoma, ne taip 
iau tiesiai visiems siūlo važiuo
ti ir klauptis prieš Staliną: nu-

Laisvoji valanda 

B e t . . .  s v a r s t y t i  š i t o  p l a n o  
Jungtinių Tautų Organizacija 
turinti susirinkti ne kur kitur, 
kaip pačioje Maskvoje. 

Tokio susirinkimo proga ga
lėtų ivykti ir "didesni pasita
rimai", kuriuose galėtų daly
vauti pats "tėvelis". O juk lig 
šiol visuose pasitarimuose, kur 
jis dalyvavo,1 Maskvai gerai iš
ėjo ... Kad dėl to visas pasau
lis "čiaudi", senatorius McMa
hon užmiršta. 7.000 laišku, ma
tyt. jį tain .uždegė, kad šuoliais 
lekia stalininės taikos premijos 
link. 

* * 

Kad ir gerokai atsilikdamas, 
bet vejasi iš paskos ir Jungti
niu Tautų Organizacijos sekre
torius T'rygve Lie. Jis Maskvą i 
gal geriau pažįsta negu McMa
hon ir jis abejoja, ar Maskva 
Įsileis pas save Jungtinių Tautų 
Organizacijos posėdžius. Per
daug svetimų žmonių iš karto! 

•. -

Bet ir jis siūlo artimiausiu 
laiku šaukti Jungt. Tautų Orga
nizacijos posėdį "kur nors Eu
ropoje". Tame posėdyje, esą, 
reiktų išspręsti atominės kon
trolės ir Kinijos atstovavimo 
klausimus: abu klausimai, ku
rie labai rūpi Maskvai. 

Bepiga Maskvos diplomatams! 
Jei jiems ko reikia pasiekti, ne
reikia tuo daug rūpintis patiens. 
Tuo pasirūpina tarptautinių or
ganizacijų pareigūnai, kitų vals
tybių mokslininkai, menininkai, 
parlamentų nariai, senatoriai... 

Jonas Aistis 

P A Ž I Ū R Ė K I T  

Pažiūrėkit, mieli broliai, į supiltus 
Kritusių sukilėlių kapus, 

.Kur jie savo kūnais grindė tiltus, 
Versdami gyvenimo sukruvintus laptt®. v 

Pažiūrėkit, mieli broliui, J tremtinių 
Eisenas per tundras ir stepes — 
Mylimos ir nelaimingos mūs tŠtrynės 
Gyvą širdį sopulingai gniaužiančias repSef. 

Pažiūrėkit, mieli broliai, jos sodybų 
Ugnimi sulygintų ten su žeme, — 
Vis tai ji ir vis ant medžio kryžiaus kybo 
Darganų ir vėtrų šiurpulingam ūžime. 

Pažiūrėkit, mieli broliai jos gajumo, 
Tryškančio iš mėlynų akių — 
Jos kančių, jos sielvarto if to liūdnumo 

,Dėl vis dūžtančių svajoniį, amžinai 

Pažiūrėkit, mieli broliai, ir tikėkit 
Jos krūtinėj rusinčia svaja. 
Pažiūrėkit, mieli broliai, pažiūrėkit 
Ii* tikėkit, ir tikėkit amžinai šti ja. :  - f -

VIENERI METAI 
IR VIENA SAVAITĖ 

Balys Gaidžiūnas 

fitttvog skaitytojams duodame kelias 
!Straukas iš ftajio Gaidžiuno spaudai pa
ruoštos knygos "Vieneri metai ir viena 
savaitė", čia aprašomi lietuvių pergyve
nimai pirmosios bolševikų okupacijos me-
tti Lietuvoje, kuri truko kaip tik viene
rius metus ir vieną savaitę, šiais metais 
kaip tik sueis dešimts metų nuo čia ap
rašytų įvykių. Ta proga numatoma išleisti 
minėtą knygą. Redakcija 
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Tik įsiveržę į Lietuvą, sovietai pradėjo 
siuntinėti komisijas į Lie tu vos-Vokieti jos 
)asienį ir daryti įvairius matavimus. Jas se-
kė būriai kareivių ir kolchozininkų, atvary
tų iš tolimiausių Rusijos sričių. Juos atvarė 
naujų pasienio įtvirtinimų statyti. Jie čia 
turėjo gyventi ypatingoj drausmėj, sunkiai 
dirbti ir vengti susitikti su vietos gyvento
jais, kad dirbamo darbo paslaptys būtų vi
siškai išlaikytos. Jie buvo apsirengę tipiš
komis sovietų vatinėmis, nudriskę, išbadė
ję ir beveik visi jauni sirgę rachitu. Jie ir 
negalėjo maišytis mūsų sveikų žmonių tar
pe, kad savo varginga išvaizda nepakenktų 
sovietų didybei, pagal diktuojamą propa
gandą, "visko yra ir visi gyvpį# laitfiingą 
gyvenimą". 

Jų darbas prie bunkerių statybos buvo 
ypatingai sunkus. Akmens, geležis ir ce
mentas graužė ne tik rankas, bet ir pečius. 
Nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro jie 
buvo prirakinti darbovietėje, o poilsiui va
romi į specialias patalpas. 

Vieną kartą man teko su tokhi tfpiftlu 
Sovietų Sąjungos Vergu susitikti. Jis tą 
dieną buvo paskirtas prie miško medžiagos 
paruošimo darbų lentpiuvėje, Vilkaviškio 
geležinkelių stotyje. Kada jis liko vienas, 
aš paklausiau, kaip jam sekasi mūsų kraš
te. Jis sumišo ir nežinojo, ką man atsakyti. 
Greičiausiai jis mane palaikė provokatoriu
mi, norinčiu užtraukti jam dar didesnę ne
laimę. Tik vakare^ kada jie ruošėsi grįžti 
į nuolatinę nakvynės vietą, eidamas pro šalį 
pasakė: 

— Pas jus darbininkai geriau gyvena. 
Aš jam nieko nespėjau atsakyti, nes 

pasimaišė kitas rusas; bijojau jam pakenk
ti. 

Kalbėtis su Sovietų Sąjungos gyvento
ju galima tik tarp keturiiį akių. Jei daugiau 
įsimaišo, arba turi nutrūkti ir prasidėti so
vietinės laimės garbinimas. Iš skaudžios gy
venimo praktikos visi žino, jog yra pavo
jingiausia tuomet, kada atsiranda liudinin
kas. Visi taip pat gerai žino, kad milijonai 
užverbuotų pranešėjų turi duoti savo pra
nešimus. Dažnais atvejais jie turi praneši
nėti teisingai, nes kiekvienas turi skaitytis 
su faktu, kad ir jo draugas yra taip pat už
verbuotas. Jeigu tokiu atveju praneši kitaip 
negu jis, reikės važiuoti priverstiniams dar
bams į pačias biauriausias Sovietų Sąjun
gos sritis 

Susitikus keliems lovietiį Sįjungoa' pi
liečiams, galima tik viena kalba: garbinti 
Staliną ir girti "laimingą Sovietų Sąjungos 
gyvenimą". Kiek iš tikrųjų ten yra laimės, 
gali atsakyti milijonai žmonių, kietai pri
rakintų prie sunkaus jdarbo ir išnaudojamų 
pačiais Šiauriaisiais metodais. 

Įtvirtinimų statyba ėjo visu Lietuvos-
Vokietijos pasieniu ir pajūriu. Buvo stato
mi apsigynimo lizdai, vadinami bunkeriai 
Prie kiekvieno iš jų dirbo po kelias dešim
tis darbininkų. Visos darbovietės, tik darbą 
pradėjus, buvo aptvertos 1-5 metrų aukš
čio tvoromis, dažniausiai eglaitėmis, negai
lestingai kertamomis Lietuvos miškuose. 
Su kiekvienu tokiu nauju bunkeriu jauni 
Lietuvos miškai retėte retėjo. 

Darbas bunkerių linijoje vyko ir dieną 
ir ttaktį. Prie kiekvieno statomo bunkerio 
buvo pastatyta elektros ttlotorai. Jais ap

šviesdavo darbovietę. Darbininkai dirbo pa
mainomis. 

Lietuviai, kurie buvo varomi bunkerių 
statybai vežti įvairių medžiagų, į aptver
tąjį statybos kiemą neturėjo teisės įeiti. 
Iš pradžių lietuvių vežamas žvyras ir ak
menys turėjo būti išpilti prie bunkerio. Iš 
čia sovietiniai vergai jau rankiniais veži
mėliais atsiveždavo į bunkerius. Tik vėliau 
statybos vykdytojai apsižiūrėjo, kad gali
ma ir lengviau susitvarkyti. Tada prie bun
kerio statybos privažiavusį ūkininko veži
mą paimdavo rusai, o ūkininkas turėdavo 
palaukti, iki vežimas viduj bus išpiltas. Ūki
ninkai, atvaryti į tokius darbus, juokdavos 
iš perdėto saugumo. Tuo pačiu metu turė
davo ir gražaus laiko pailsėti. 

Atrodė, kad tokiai saugurtio tvarkai 
esant, niekas nesužinos, kas tuose daržuose 
dirbama. Bet taip nebuvo. Kai prisireikė 
vokiečiams visas paslaptis sužinoti, jie tai 
atliko daug geriau, negu sovietai galėjo ti
kėti 

Bunkerių statybos dalį baigus, vieną 
dieną jų priimti atvyko labai aukštų parei
gūnų delegacija. Ta delegacija visus darbus 
apžiūrėjo, nufotografavo, nufilmavo. Visi 
darbus vykdantieji už stropumą buvo pa
girti ir net pažadėta apdovanoti aukštomis 
sovietinėmis dovanomis. Darbininkai po 
to gavo net kelias dienas atsipūsti lengviau. 
Bet staiga atėjo žinia, kad vėl atvyksta dar
bų priežiūros komisija. Visi pastatė akis — 
negi įvyko koks nesusipratimas. Ir tikrai 
nesusipratimas buvo įvykęs, ir dar labai 
didelis. Ta pirmoji komisija, kuri taip labai 
stropiai bunkerius apžiūrinėjo ir fotogra
favo, buvo ne kas kita, kaip vokiečių ka
riuomenės šnipinėjimo atsiųstoji komisija, 
nieko bendra neturinti sti sovietų kariuo
mene. 

Iškilus šiai aferai, prasidėjo suiminėji-
mai ir atsiųstų darbininkų keitimai. Darbi
ninkai, tik prieš kelias dienas pergyvenę 
nemažą džiaugsmą, buvo priglušinti naujų 
NKVD siautėjimų. Buvo aišku, kad visų 
metų stropus saugojimas nuo pašalinės 
akies nuėjo vėjais. Visi pasijuto tų įvykių 
smarkiai pritrenkti. 

Ape tą įvykį sužinojo bematant ir Visos 
apylinkės gyventojai. Vieniems buvo gar
daus juoko, kitiems baimės, kad nepradėtų 
ir apylinkės gyventojų terorizuoti. Giliau 
i dalykus žvelgiantieji ėmė pranašauti, kad 
tie įvykiai rodo, jog ginklų skambėjimo il
gai nereikėsią laukti. 

Ties bunkeriais beveik kiekvieną dieną 
iš Vokietijos pusės pasirodydavo lėktuvai 
ir dangų išrašinėdavo įvairiais ženklais. 
Gandas, kad pasieniais jau skraido vokie
čių lėktuvai, pasiekė net tolimiausias Lie
tuvos vietas. Smalsesnieji pradėjo atsiųs
ti ir savo patikėtinius, kad šie patys patvir
tintų, ar taip iš tikrųjų yra. Ir netikintieji 
turėjo įtikėti. 

Nesnaudė ir rusai. Kasdien Liejuvos 
- Vokietijos pasienyje vyko manevrai. Ka
reiviai po kelias naktis iš eilės išgulėdavo 
drėgnoje pavasario žemėje. Jie buvo ne
kalbūs, nieku nepasitikį ir pilni baimės. 
Jiems buvo įkalbėta, kad iš kiekvieno krū
mo juos tyko priešas ir nori sunaikinti. 
Tai buvo pasakos, kuriomis rėmėsi visa 
baimingoji sovietinė drausmė, stropiai pri
žiūrima milijoninės politinės policijos. 

Nelabai vykęs pavyzdys 

. Tėvas bara sūnų ir sako: 
— Sūnau, neišdykauk ir klausyk. Gar

susis Napoleonas, kai buvo tavo amžiaus, 
vį§ą Ičiką tėvų klausė ir neišdykavo. 

Bet, tėveli, kai Napoleonas buvo 
tavo amžiaus, tai buvo jau imperatorius! 

Pas gydytoją 

gydytojas, apžiūrėdamas atėjusį pa- * 
cientą, sako: . 

— Tamsta * privalai saugotis didelių 
nusišaldymų, nes dar gali gauti uždegimą. ; 

— šito nesibijau, gydytojau, nes esu 
ugniagesys! 
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MUSŲ KALBA Redaguojfc 
Pranas Skardžius 

3. Programas ar 
programa? 

Šis sen. graikų kalbos žodis 
lig šiol bendrinėje kalboje dau
giausia buvo įprastas vartoti 
moteriškos, ne vyriškos gimi
nės, būtent programa, ne pro
gramas. Taip reiktų ir toliau 
daryti, nes su priesaga -ama 
vartojame dar, vis^ eilę kitų 
žodžių, pvz. amalgama, fonogra
ma, pidžama, telegrama ir kt. 
Plg. dar: kaskada, membrana ir 
tt. šitos rūšies svetimybės mūsų 
kalboje yra gana plačiai įsiga
lėjusios ir kirčiuojamos tuo pat 
būdu, kaip sveikata ir kt. 

• 
4. Ar galima išpildyti 

programą? 
Mūsų kalboj pildyti yra prie

žastinis veiksmažodis, su -dyti 
sudarytas iš pilti tuo pat būdu, 
kaip guldyti iš gulti, klupdyti 
iš klupti, tildyti iš tilti, tvindy
ti iš tvinti ir tt. Taigi pildyti 
visų pirma reiškia "daryti, kad 
piltų, kad būtų pilna": šeimi
ninkas pripildė stiklines 
a l a u s ;  ū k i n i n k a s  p r i p i l d ė  
(pilnus pripylė) aruodus javų 
ir tt. Išpildyti mūsų kalboje pir
miausia turėtu reikšti "daryti, 
kad kas ką išpiltų", plg. išgul
dyti "daryti, kad išgultų", iš
tirpdyti "daryti, kad ištirptų" 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
patogiausia užsisakyti, siunčiant 

šiuo adresu: 
Mr. J. Audėnas 
14 Townsend Street 

ir kt. Išpildyti "to fulfil, to per
form, to accomplish" mūsų kal
boje yra veikiausiai atsirado ne 
savaimingai, bet pagal kaimyni
nių kalbų pavyzdžius, plg. rusų 
vypolnit', vok. erfuellen ir kt. 
Visai lietuviškai, savarankiškai 
užuot išpildyti galime vartoti 
atlikti, ištesėti, įvykdyti ir kt., 

pvz.: jis gerai atliko, įvykdė 
savo priedermę; mano prašy
mas buvo įvykdytas; valdžios 
įsakymai nebuvo vykdomi; jie 
duotą žodį ištesėjo. Tad artistai 
savo vaidmenis (roles) puikiau
siai gali atlikti, ne vien tik iš
pildyti, kaip kad lig šiol spau
dos kalboje dažnai buvo sakoma. 

BYLA KATALIKU SUSIVIENIJIME 
Penki LRKSA nariai per ad

vokatus iškėlė teisme bylą prieš 
to susivienijimo- valdybos narius, 
kaltindami juos, kad jie netei
sėtai gavę iš susivienijimo at
lyginimų 19 tūkstančių su vir
šum dolerių. Skundėjai reikalau
ja, kad tie pinigai būtų grąžinti 
į susivienijimo iždą, o atitin
kami valdybos nariai — pirmin. 
Leonardas šimutis (DRAUGO 
redaktorius), Win. T. Kvetkas 
— sekret., Petras Krasauskas — 
iždin., ir iždo globėjai J. Venslo-
vas bei V. Abromaitis — būtų 
iš valdybos pašalinti. Didžiausia 
pretenzija — apie $16,000.00 — 
reiškiama į sekretorių, kuris, 
tarp ko kita, dar kaltinamas, kad 
sekretoriaus pareigas ėjęs tu
rėdamas kitą tarnybą. 

Valdyba savo viešame pareiš
kime tvirtina, kad ši byla yra 
tik nepatenkintų, į valdybą no
rėjusių patekti, bet • neišrinktų 
kandidatų kerštavimas. Skun
de minimi išmokėjimai esą at
likti visiškai teisėtai. Skundas 
esąs jau senas. Jis buvęs ke
liamas 1944, 1946 ir 1948 metų 
seimuose, bet visada buvę pri

pažinta, kad tie primetimai ne
pamatuoti. Sekretorius kelioli
kos tūkstančių dolerių atlygi
nimą gavęs už jo atliktą sunkų 
konversijos darbą, kuris turėjęs 
būti atliktas Apdraudos Depar
tamentui reikalaujant. Direkto
rių taryba tą darbą atlikti sek
retoriui pavedusi, paskyrusi jam 
atlyginimą, jis tą darbą atlikęs, 
Apdraudos Departamentas ir 
1948 metų seimas tą darbą pa
tvirtinę. Buvusi laiku daroma 
revizija, finansų tvarkymą tik
rinę valdžios atstovai ir viską 
radę tvarkoj. 

Abi šalys pasisamdė advoka
tus ir prasidės byla. Tuo tarpu 
sunku spręsti, ar byla yra tik
rai "rimta, ar tai tik organiza
cijos vidaus šeimyninis nema
lonumas... 

Wilkes Barm, Pa., kuryra 
tos organizacijos centras, ame 
rikietiški laikraščiai plačiai apie 
tą bylą rašo. Tai nėra labai pa
geidaujamas lietuvių vardo gar
sinimas. Bylos kėlėjai tuo žy 
giu imasi didelės atsakomybės. 

Paukščiai keliauninkai 
Paukščių, žinoma ne nami

nių, gyvenimo istoriją sunku 
susekti: šiandien jie čia, rytoj 
kitur — negi sulakstysi paskui 
juos! 

Daugumui, žinoma, atrodo — 
o kas mums darbo, kaip tie 
paukščiai gyvena! Bet žinoti, 
kaip kas pasauly yra, ne tik 
įdomu, bet labai dažnai ir svar
bu. Jeigu gamtos niekas nebūty 
tyrinėjęs, tai nebūtų buvę ir 
jokių išradimų. Gyvenime ne
būtų jokios pažangos. Iš anksto 
negalima net žinoti, kuri gam
tos sritis yra reikalingesne iš
tirti. Labai daug yra atsitiki
mų, kad, rodos, iš visiškai ne
naudingų tyrinėjimų iškilo la
bai svarbūs atradimai. 

Tyrinėti gamtą reikia didelės 
kantrybės. O kantrybė yra pa
tvaresnė ten, kur yra pamėgi
mas. Toki mėgėjai vieni tyri
nėja vieną gamtos sritį, kiti 
kitą, jų visų surinktos žinios 
yra svarbi medžiaga, iš kurios 
kartais išeina netikėtų ir la
bai naudingų išvadų. 

Vienas iš tokių pasišventu
sių gamtos mėgėjų tyrinėtojų 
yra K. Christofferson, paukš
čių gyveninio - tyrinėtojas, gy
venąs . ir dirbąs Blany Park, 
Mich. Vienoje iš gražiųjų J. Ba-
čiūno vasarviečių. 

Jis daug metų yra praleidęs 
sekdamas paukščius keliaunin
kus. Jis daugelį jų pagauna, 
uždeda ant kojų žiedelius su 
numeriais (vadinasi, išduoda 
paukščiams visai nereikalingus 
"pasus") ir paskui renka žinias, 
kada ir kur tie paukščiai pa
sirodys. Tuo būdu išaiškinama, 
kur paukščiai nukeliauja, kiek 
laiko jie gyvena ir t.t. 

Pranešime apie 1949 metų 

P A D O V A N O K I T  J I E M S  

Autorius šį pasakojimą skiria 

Kremliaus "dievų" apaštalams! 
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Vytautas A. Braziulis 

AŠ LAIKIAU PAMALDAS 
UŽ STALINA 

Stačiatikių dvasininko pasakojimas 

Dvi už 

Rašykit užsakymą šiuo adresu: 
DIRVA, 6820 Superior Ave.r 

C l e v e l a n d  3 ,  O h i o .  
Už kiekvienu prie užsakymo pri-> 
dėtą dolerį po keleto dienų paštą 
gausite po DVI tas knygeles!, 

Vieną pasilikit 

aiu viskas, kas 
sau, kitas duokit arba siųskit tiems, kuriems įdo-

t i k  a p i e  S t a l i n ą .  B u s  g r a ž u  i r  t - a b a i  s v e i k a  !  

tyrinėjimus, dr. Christofferson 
rašytame J. Bačiūnui, skaitome, 
kad Blany Park paukščių seki
mo stotyje pereitais metais ap
žieduota 501 paukštis: 106 dau
giau kaip 1948-ais metais. Iš 
viso čia jau esą apžieduota net 
14,950 paukščių... 

Dr. Christofferson skundžia
si voverėmis. Sako, pats jų pri-
sikviečiau, o dabar tiek privi
so — pilkų ir juodų —kad jau 
man didelę dalį paukščių nu
baido ... 

126 rūšių paukščių pereitais 
metais praskrido pro Blany Par
ką, sustodami tenai poiląio. Mat, 
per paskutinius trejus metus 
T ežeras esąs nukritęs apie 5 
pėdas žemiau. Dėl to pakraš
čiuose susidarė daug pelkių ir 
smėlio pakrančių, kurios privi
liojo ištisus būrius paukščių su
stoti. 

Jų tarpe pastebėta ir iden
tifikuota visa eilė jau apžieduo
tų paukščių. Kai kurie pasiro
dė po trejų metų, po ketverių, 
net po septynerių, o vienas, va
dinamas Purple Finch, grįžo net 
po trylikos metų! 

Vienu metu nepaprastas vaiz
das buvęs, kai atskridę apie 
150 banadų. Spalių 14 dieną 
vienai parai buvo sustoję apie 
130 baltųjų žąsų. 

Pavasarį, kovo 24 d. grįžę dr. 
Christofferson seni pažįstami, 
kuriems jis jau ir vardus yra 
davęs: Mr. ir Mrs. Bomber bei 
Mr. ir Mrs. Old Timer. Jie čia 
susilaukę šeimos, bet vieną me
džioklės dieną dingę. Sako, gal 
tai buvo jų "Waterloo"... Vis 
dėlto daktaras dar laukia jų 
pasirodant šį pavasarį. O gal 
g i . . .  

NAUJAUSI LEIDINIAI 
Neseniai iš spaudos išėjo šios 

knyges: 

B. Brazdžionis 
Per pasaulį keliauja 

žmogus 
Kaina $2.00 
Vincas Krėve 

Dangaus ir žemes 
sūnūs 

Kaina $2.50 

Dr. J. Balys 
lltoriniai padavimai 

Kaina $1.25 
J. Nevardauskas 

Užrūstinti Dievai 
Kaina $1.00 

Š. Zobarskas, 
Mėnesienos sėja 

Apysaka. Iliustravo dail. D. Ta-
rabildienė. 72 psl. Kaina $1.00. 

Užsakymus siųsti šiuo adrau: 

G A B I J A  
412 Bedford Ave, 
Brooklyn 11, N. Y 

Apie gyventoju surašymą 
PREKYBOS DEPARTAMENTO CENTRALISM) STATISTIKOS 

BIURO PRANEŠIMAI1 

Kai Jungtinių Valstybių Sta
tistikos surašinėtojai pradės ba
landžio 1 d. belsti į duris, pir
masis dalykas, kurį jie darys 
jums pravėrus duris, bus pri
sistatymas ir įgaliojimų paro
dymai, 

šeimininkai, Kunė galėtų įtar
ti atsilankančius per tas ketu
rias savaites, pradedant balan
džio 1 d., galės visada patikrin
ti, ar Statistikos surašinėtojas 
yra tikras. Kiekvienas Statis
tikos surašinėtojas turės kor
telę, kuri įrodys jo, kaip Vy
riausybės agento, tapatybę. Jis 
taip pat turės tam tikros rū
šies žemėlapį ir kitų popierių, 
kurie pašaliečiams, apskritai pa
ėmus, neprieinami. 

Kiekvienas, kas sakysi# esąs 
Statistikos surašinėtoju, bet ne
galės pateikti tapatybės korte
lės, bus apgavikas. Jis gali bū
ti areštuotas ir kalinamas už 
pasivadinimą Vyriausybės agen
tu. 

Amerikos lietuviai, natūrali-
zuoti ar ne, yra Jungtinių Val
stybių Statistikos Biuro ragina
mi atsakyti į visus klausimus 
greitai ir teisingai. Statistikos 
surašinėtojui suteikiami duome
nys yra konfidencialūs ir jam 
įstatymu draudžiama juos kam 
nors atidengti. 

Jt. ' 
Viena iš didžiųjų kliūčių, su 

kuria smulkus įmonirtinkas su
siduria, yra tai gavimas pati
kimų duomenų apie perkamąją 
galią tos apylinkės, kurioje yfra 
jo įmonė. 

Jungtinių Valstybių Centra-
iinis Statistikos Biuras, kuris 
Vykdys 17-tą dešimtmetinį gy
ventojų surašymą, pradedant 
balandžio 1 d., rinks duomenų 
apie asmens ir šeimos pajamas 
visame krašte. Vietiniams rajo

nams skelbiami rezultatai su
teiks smulkiam įmonininkui ge
riausią progą, kokią jis bet ka
da turėjo, įvertinti perkamąją 
galią to rajono, kuriame yra jo 
įmonė. 

Einančio Statistikos Direkto
riaus pareigas, Philip M. Hau-
ser pareiškimu, duomenys apie 
pajamas bus skelbiami miestais, 
turinčiais 2,500 ar daugiau gy
ventojų, ir apskritimis, miesto 
ir užmiesčio — ne žemės ūkio 
apskričių dalimis ir mažesniais 
didesnių miestų statistiniais ra
jonais. Tie rajonai vadinami "su
rašymo plotais" ir kiekvienas 
turi vidutiniškai apie 6,000 gy
ventojų. 

Tat, pavyzdžiui, asmuo, turfs 
įmonę ar manąs tokią atidaryti, 
pastudijavęs surašinėjimo pra
nešimus, galėtų įvertinti perka
mąją galią savo miesto, apskri
ties, tam tikrų apskrities dalių 
ar surašymo ploto didesniame 
mieste. Nustatant taip pat pa
našių įmonių skaičių duotame 
plote, galima apskaičiuoti kon
kurenciją, su kuria jis turės su
sidurti rinkoje. (Bus daugiau) 

A I D U  
L£ID£JAI SKELBIA 

platinimo vajų 
vasario ir kovo mėnesiais 

A I D U S  
redaguos redakcinis kolektfcs* 
udarytas iš žymių lietuvių mok

slininkų, rašytojų ir kitų kultū
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 numeri3 JAV 
— 50 c. kitur — 55 c. 

Adresas: AIDAI, K&inebunk 
Port, Maine (U.S.A.) 

PENKIŲ DOLERIŲ KELIONĖ 
Tremtiniui į Vokietiją išsiųs

ta penkine per Angliją grįžta 
į Ameriką, kad padėtų atvykti 
į Michiganą 600 lietuvių. 

Bronius Kovaitis iš Anglijos 
atsiuntė laišką SU penkiais do
leriais. Jis rašo : 

Gerbiamoji DIRVOS 
Redakcija! 

Ii jūsų laikraščio, kurį pre
numeruoju, sužinojau, kad Ame
rikoje renkamos lėšos 600 lie
tuvių ūkininkų kelionei nuo uos
to į Michigan valstybę apmo
kėti. 

Pats būdamas tremtinys ir 
žinodamas visus vargus, kuriuos 
tenka išgyventi, o taip pat su 
tais 600 lietuvių širdyje pergy
vendamas jų viltis, kad mes, 

dabar gyvenantieji geresnėse 
materialinėse sąlygose, ištiesi
me jiems brolišką pagalbos ran
ką, siunčiu tam tikslui savo men
ką auką —- 5 dolerius, kuriuos 
prieš porą metų, būdamas Vo
kietijoje, gavau iš Amerikos 
nuo brolio ir laikiau iki šiai 
dienai, kaip atsargą juodesnei 
dienai. 

Šią menką auką prašau malo
niai persiųsti tai organizaci
jai, kuri rūpinasi minėtų tau
tiečių likimu. 

Reiškiu pagarbą ir padėką 
Kovaitis 

1950 m. vasario 23 d. 
Labdaringa penkinė tokiu bū

du po dvejų metų grįžta į Amfc-
riką pagelbėti kitiems. 

Raudonasis Kryžius pagelbsti 
Bill Bland, karo veteranas, 

prieš keletą mėnesių buvo atsi
dūręs labai kritiškoje padėtyje. 
Jis liko be darbo, žmona buvo 
ką tik grįžusi iš džiovininkų sa
natorijos, kur, Raudonojo Kry
žiaus dėka, buvo atsigavusi ir 
jos liga buvo sustabdyta. Bet 
vyrui netekus darbo, atsirado 
pavojus, kad jie gali būti iš
mesti iš buto, nes nebuvo kuo 
mokėti nuomą. Dvejetui vaikų 
taip pat grėsė pavojus gauti 
džiovą, jeigu jie nebūtų tinka 
mai maitinami. Tas pats pavo
jus grėsė ir žmonai, jeigu ji 
vėl būtų atsidūrusi varge. 

Jie kreipėsi į Raudonąjį Kry
žių ir reikalai susitvarkė: visų 
pirma jiems buvo paskolinta pi 
nigų nuomai apmokėti ir šiltiems 
drabužiams žiemai įsigyti, buvo 
duota atitinkamos pagalbos ir 
maitinimui, ypač vaikučių, ap
rūpinti (žiūr. paveiksle). 

Raūdoinasis Kryžius kviečia 
visus prisidėti aukomis prie jo 
darbų. Dabar, iki kovo 20 d. 
Clevelande vyksta Raudon. Kry

žiaus rinkliava. Reikia vien čia 
surinkti arti milijono dolerių, 
kad Raudonasis Kryžius galčtų 
toliau tęsti savo darbą. 
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D I R V A  

PADĖKITE PADEDANTIEMS! 

§ 

LOS ANGELES, CALIFORNIA 

Vien tik Clevelande per pra
ėjusius metus 9,532 karo vete
ranai kreipėsi j Raudonąjį Kry
žių, prašydami pagalbos išsi
sukti iš šeimos finansinių sun
kumų, susidariusių dėl visokių 
gyvenimo aplinkybių, šiame pa
veiksle vienas iš tokių veteranų. 

Kad taip būtų galima ir to

liau, Clevelande nuo kovo 6 iki 
kovo 20 dienos turi būti surink
ta beveik milijonas dolerių Rau
donojo Kryžiaus rinkliavoj. Rin
kėjai aplankys visus ir visi kvie
čiami neatsisakyti aukoti. Rau
donasis Kryžius daugeliui pade
da, bet reikia ir jam padėti tai 
daryti. 

ATVIRAS LAIŠKAS SLA NARIAMS 
Negalėdamas atsakyti atskirai 

visiems, kurie esate mane klau
sę reikale SLA Pildomosios Ta
rybos rinkimų ir kitais svarbiais 
SLA reikalais ir negalėdamas 
pasinaudoti SLA organu TĖVY
NĖ, kad mums, SLA nariams, 
rūpimais klausimais išsiaiškinus 
ir pasisakius, aš esu priverstas 
naudotis pašaline spauda, kad 
atsiliepus j jūsų paklausimus, 
kurie yra visiems bendri, nes 
liečia tuos pačius reikalus: 

1. Ar reikalinga ir apsimoka su
organizuoti opoziciją prieš da
bartinę SLA Pildomąją Tary
bą ir išrinkti naują SLA va
dovybę? ir 

2. Ar aš sutinku kandidatuoti 
| SLA iždininko vietą? 

Atsakydamas j pirmąjį pa
klausimą, pranešu, kad, mano 
įsitikinimu, reikalinga ir apsi
moka sudaryti stiprią opoziciją 
ir mėginti išrinkti bent du 
naujus narius į SLA Pildomąją 
Tarybą. Aš esu pilnai įsitikinęs, 
kad dviejų naujų Pildomosios 
Tarybos narių išrinkimas, sutar
tinai dirbant, yra ne tiktai ga
limas, bet ir būtinai reikalingas. 

Aš nesutinku, kad būtų nau
dinga, galima ir net reikalinga 
perrinkti visą Pildomąją Tary
bą. Perrinkime du, o už dvejų 
metų galėsime perrinkti kitus 
du ir taip kiekvienais metais. 
Taip darydami turėsime ne tik-

Stud. Ats. Kar. Korp. 

R A M O V Ė  
nariai ir filisteri*! 

praneškite savo adresus: 

A .  S i m u t i s  
A p t .  5 - B  
41 West 82nd Street 
New York 24, N. ¥. 

MARGUTIS 
6755 So. Western Ave. 

Chicago 36, 111. 

Įsteigė kompozitorius 
A. VANAGAITIS 

Se^Mtisias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

Kaina metams $2.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai. 

tai gerą SLA vadovybę, kuri 
galės tinkamai tvarkyti SLA 
reikalus narių naudai, bet ir 
SLA nariai nesijaus turi ant 
savo sprando "diktatorius", ku
rie, užuot rūpinęsi organizaci
jos reikalais jos narių naudai, 
rūpinasi visokiais būdais išsi
laikyti savose vietose, kad ir su 
gana didokais nuostoliais orga
nizacijos nariams. 

Todėl šiais rinkimais padary
kime tai, kas jau seniai buvo 
reikalinga padaryti. Antraip 
mūsų organizacijos ateitis yra 
neaiški. 

Į antrąjį klausimą: "Ar aš 
sutinku kandidatuoti į SLA iž
dininko vietą", atsakau: "Su
tinku". 

Mano manymu, SLA iždinin
kas privalo būti arti prie SLA 
centro, kad tinkamai galėtų pa
tarnauti organizacijose reikalų 
tvarkymui. Aš tokią galimybę 
turiu, nes nuo mano įstaigos iš 
Newarko nuvažiuoti į SLA cent
ro įstąigą yra tiktai apie 10 
mylių ir reikalui esant aš galiu 
nuvažiuoti per pusvalandį -už 
50 centų kainą. 

Dabartinis iždininkas, gyve
nąs už 1,000 mylių, Chicagoje, 
nuo SLA centro įstaigos, mūsų 
organizacijai per brangiai kaš
tuoja ir net prie geriausių norų 
negali greitai suteikti reikalingą 
patarnavimą. Labai dažnai atsi
tinka, kad sekretorius, kuris 
yra visų SLA reikalų vedėjas, 
suserga ar išvažiuoja ilgesniam 
laikui su SLA reikalais. Jis, be 
to, turi visokių kitokių reikalų. 
Dėl tų priežasčių, nors ir su 
labai svarbiais bei skubiais rei
kalais, priseina ilgokai palaukti. 
Todėl reikia tik stebėtis, kad 
didžiausios Amerikos lietuvių 
organizacijos biznio reikalai yrą 
taip nebizniškai vedami ir na
riams nenaudingai tvarkomi. 

Dabar dar nėra vėlu ir todėl 
nelaukime, iki vėl gausime IŠ 
dabartinės SLA vadovybės pra
nešimą, kad mūsų apdraųdos bus 
sumažintos arba mokesčiai pa
kelti. 

Dėkoju gerb. šio laikraščio 
redakcijai už man suteiktą ga
limybę šiuo atviru laišku atsa
kyti visiems klausiusiems, o ypa
tingai, kada nėra įmanoma kiek
vienam parašyti atskirai (SLA 
organu TĖVYNĖ neleidžiama 
naudotis). 

Reiškiu pagarbu — 

A. S. Trečiokas* 
Buvęs SLA ApŠvletos ir 
Finansų Komisijų Narys 

i 

ATVYKO PROF.M. BIRŽIŠKA 

Kovo 4 d. rytą čia atvyko 
prof. Mykolas Biržiška su žmo
na. Jie apsigyveno pas savo duk
terį Barauskienę, kuri su savo 
šeima į Los Angėles yra atvy
kusi jau keletą mėnesių anks
čiau. 

Prof. Biržiška Los Angeles 
stotyje buvo sutiktas vietos lie
tuvių drougijų atstovų bei ne
mažo būrio pavienių asmenų. 
Ponios Batkienės rūpesčiu į sto
tį atvyko ir vietos didžiųjų laik
raščių "Los Angeles Times", 
"Miror" ir "Los Angeles Exa
miner" korespondentai. Vienas 
pirmųjų prof. Biržiškos atvyki
mą atžymėjo "Miror", įdėdamas 
tos dienos vakarinėje laidoje 
prof. Biržiškos nuotrauką, pa
darytą stotyje, su prierašu, kad 
atvykusis DP yra pasirašęs Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo aktą. 

LIETUVIŲ NAMAI LOS 
ANGELES 

Maždaug prieš v metus Los 
Angeles lietuvių draugija Lie
tuvių Vyrų ir Moterų Tautiš
kas Klubas iškėlė mintį, kad 
lietuviams Los Angeles reikia 
turėti savo namus, kuriuose bū
tų galima sukoncentruoti visas 
lietuviškas draugijas, kurie būtų 
lyg ir centru visam lietuviška
jam visuomeniniam veikimui, 
ši draugija ėmėsi ir konkrečių 
žygių šiai minčiai realizuoti. 
Kovo 4 d. šiam namui statyti 
bendrovės direktorių taryba su
rengė pobūvį, kurin atsilankė 
arti šimto lietuvių — įvairių 
organizacijų atstovų ir pavienių 
asmenų, tiek iš neseniai atvyku
siųjų, tiek iš senesniųjų Los 
Angeles gyventojų. 

Vakarui pirmininkavęs Rač-
kus padarė trumpą apžvalgą, 
kas ta kryptimi yra padaryta 
Paaiškėjo, kad jau iki šiol pi
nigais arba pasižadėjimais yra 
surinkta arti 10,000 dolerių. Pa
tys' stambieji akcininkai yra 
Lietuvių Vyrų ir Moterų Tau
tiškas Klubas, davęs tam rei
kalui 1,000 dolerių, SLA vietos 
kuopa — 1,000 dol., Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga — 
300 dolerių, Tėvynės Mylėtojų 
Draugija 100 dol. ir visa ei
lė kitų draugijų. 

Iš pavienių asmenų stmbiau-

DETROIT, MICH. 
siais rėmėjais yra: W» B. Ar-
chus su 1,100 dol., Lukšys — 
1,000 dol., Petras Mordus — 
1,000 dol.'Kurnėta .r— 1,000 dol. 
ir visa eilė kitų su mažesnėmis 
sumomis (po 500, 300, 250, 
100 dol. ir t.t.). 

Pažymėtina, kad šis reika
las buvo gyvai paremtas ir nau
jakurių, tremtinių. Nemažas jų 
skaičius, dar nespėję tinkamai 
"sušilti po Kalifornijos saule", 
pasirašė pasižadėjimus pirkti 
akcijų už 25 dolerius (vienos 
akcijos kaina). 

Parengime buvo pasakyta vi
sa eilė kalbų: dr. Dagio, St. 
Raštikio, Br. Railos, dr. Biels
kio, Lukšio ir kt., kuriose buvo 
pareikšta vienoda mintis, kad 
lietuviams čia reikalinga turėti 
savo centrą, kuris galėtų ap
jungti visas draugijas ir pa
vienius asmenis, nedarant skir
tumo, kuriai srovei kas priklau
so. 

Adv. Petraitis, kuris tvarko 
šio reikalo teisinę dalį, pareiš
kė, kad visas reikalas eina gera 
kryptimi ir kad bendrovė ne
trukus bus įteisinta, o tada ji 
galės pradėti konkrečius žygius 
namų statybos reikalu. 

šiame parengime- dalyvavo tą 
pačią dieną į Los Angeles at 
vykęs prof. M. Biržiška, kuris 
buvo parengimo dalyvių nuošir
džiai pasveikintas. V. Bakūnas 

Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai: 
Tolis Paul, Detroit, Mich., $5.00 

Glinski Jos, Chicago, 111. 3.00 
Smailis M. F. S., Detroit, 

Mich. 2.00 
Arlauskas Katrina, Phila

delphia, Pa. 2.00 
Domako P., Detroit, Mich. 2.00 
Greivis M., Detroit, Mich. 2.00 
Verbela John, Hollywood, 

Fla. 2.00 
Užkuraitis Ign., Cleveland 1.00 
Kalibat P. ,Newark, N. J. 1.00 
Miltenis P., Brooklyn, N.Y., 1.00 
Nasvytis Step., Cleveland, 1.00 
"hutela K., Albion, Pa. 1.00 

( Atkelta iš 2-o pusi. ) 
Amerikos Lietuvių Balso radi
jo klubui už aukas. Ypač vietos 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos skyriui, kurie, be skir
tos aukos, surengė kultūrinę 
pramogą šios parodos naudai. 
Ųž tai dėkoju šio skyriaus pir
mininkui J. Kripui, valdybai ir 
rengėjams — Mrš. Josephine 
Domeika, Mr. Paul Domeika, 
Mrs. Marija Sims, Mr. A. Rin-
kūnas, Mr. A. Kizis, Mrs. A. 
Mase, Mrs. S. Douvan, Mr. 
Frank Karp, Mrs. Petrauskas 
ir kitiems. 

Helen Rauby 
Bfcilės Parodai Remti 

Komiteto Pirm. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVEN
TĖS AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 
Po $25 — Pranas Padalskis, 

Agnės Abishall; 
Po $20 —J. A. ir O. Kratage, 

J. Tamošiūnas; 
Po $15 — Petras Vedeika, S. 

ir V. Urbonas; 
Po $11 — K. Kondrotas ; 
Po $10 — Lietuvos Dukterų 

Draugija, Socialdemokratų 116 
kuopa, SLA 352 kuopa, E.Rau-
by, J. šnipaitis, P. Grybas, N. N., 
J. N. Apolskienė; 

Po $7 — P. Mikoliūnas; 
Po $5 — j. ir M. Kasevičiai, 

kan. Aleksa, P. Kučinskas, V. 
Varneckienė,' Al. Alkevičiūtė, 
Aleškaitis, S. ir J. Pilkai, Rud 
valiai, S. Stepulionis, J. Beckėr, 
J. Pažeraitis, J. Sakalas, J. Shi 
res, P. Andry, P. Molis, dr. Eug. 
Gurskis, J. Miknis, J. Paškaus-
ka-s, K. Ražauskas, K. Senauit, J. 
Mikaila, A. Rinkūnas, E. ir A. 
Arbačiauskfti, J. Nakas, M. ir 
A. Strazdas, agr. Gilvydds, S. 
Blaškevičius, Alf. Juška. . 

Viso aukų surinkta $ 612.00. 

certui, kuris įvyks balandžio 16 
d. Ukrainian National Temple. 

Radijo Klubo sekretoriui per
sikėlus į naują vietą, visais ra
dijo programos reikalais malo
nėkite kreiptis: Ralph J. Volot-
ke, 15756 Lesure Ave., Detroit 
27, Mich., telef. VE 8-2968. 

LAIMĖS VAKARĖLIS 
SLRKA Detroito visos trys 

kuopos šį sekmadienį kovo 12 d. 
Ukrainian National Temple, 4655 
Martin prie Michigan, rengia 
linksmą laimės vakarėlį. Pra
džia 7 vai. vak. , 

Bus daug gražių dovanų. Pel
nas skiriamas Susivienijimo 
1950 seimo reikalams, kuris 
įvyks Detroite liepos 9 -18 d. 

MIRIMAI 
LoKife įLanauskas, 68 m., daug 

metų išgyvenęs Detroite, mirė 
vasario 26 d., palaidotas Holy 
Cross kapinėse kovo 2 d. 

John Dirsa, 65 m., gyv. 4830 
Dailey, Detroit, staiga mirė va
sario 25 d., palaidotas Holy 
Cross kapinėse kovo 1 d. 

Bronislava Tumas, 44 m., gyv. 
6462 Seminole, Detroit, mirė ko
vo 1 d., palaidota Mt. Olivet ka
pinėse kovo 4 d. -rjv-

RADIJO KLUBO VEIKLA 
Radijo choro repeticijos da

bar daromos pirmadieniais 7:30 
vai. vak. International Institute, 
2431 E. Grand Blvd. Vyrų cho
ras repetuoja toje pat vietoje 
šeštadieniais 2 vai. p.p. 

Choro reikalais kreipkitės j 
vedėją Bronių Budriūną, 6113 
Hereford, tel. TU 2-6892 

Choras dabar ruošiasi didžiu- padėką. 

P A D  Ė  K  O  S  
Brocktono - Montello Tremti

nių Komitetui: Tamošaičiui, 
Bliudnikui, Bačiuliui, tremtinių 
choro vedėjui Strazdui ir vi
siems choro dalyviams, dr. Bu-
dreckui, laidojimo įstaigos savi
ninkui Sakavoniui, Ant. ir FL 
Budreckams, V. Indrūnui, V. 
Poškienei, R. ir E. Bielkėvičiam, 
V. Kripaitienei, J. Špokevičiui, 
J. Laurinaičiui, Skeet klubui, 
Franklin klubui, Piliečių klubui, 
Kazimiero klubui, Anglų kalbos 
vakarinių kursų vedėjai Mrs. 
Hood, mokytojam ir mokiniams, 
Kripaičiui, prekyb. Kuodžiui, 
prekyb. Jasukevičiui ir visiems 
kitiems, parėmusiems mus mūsų 
sunkioje valandoje piniginėmis 
aukomis, paaukojusiems gėles, 
pareiškusiems užuojautą ir pa
lydėjusiems mūsų mylimą sūnų 
Robertą Mandeikį į amžino po
ilsio vietą, reiškiame širdingiau-

liam Amerikos Lietuvių Balso 
Radijo Klubo pavasariniam kon-

Marija ir Feliksaf 
Mandeikiat 

Clevelando "kitakalbių" laikraščių redaktoriai pas Ohio gubernatorių Frank J. Lausche. Apie šį pasimatymą DIRVOJE jau 
buvo rašyta prieš kelias savaites. Gaila, šį paveikslą to pasimatymo organizatoriai taip ilgai gamino, kad tik dabar, po 
šešių savaičių nuo įvykio jis gali pasirodyti laikraštyje.... Paveiksle matomi: (stovinčių eilėje, skaitant iš kaires į deši
nę) Howard WTertheimer, Jewish Review and Observer; Walter Wielowdowski, Kurjer Polski; Joseph Drugociu, America 
Roumania; Fred Oberacher, Waechter und Anzeiger; Vincas Rastenis, Dirva; Vatro Grill, slovėnų dienraščio red.; K. W. 
Zielecki, lenkų savaitraščio red.; Zoltah Gombos, Szabadsag, vengrų dienraščio red.; (sėdinčių eilėje iš kairės į dešinę) 
Bob Harwald, Jewish World; Sam Bravo, L'Araldo, italų savaitraščio red.; gubernatorius Frank J. Lausche; George Schnei
der, VolksbUU, vokiečių savaitraščio red.; Sanford Herman, skelbimų agentūros atstovai* erganizavfg pasimatymą; R. 

1 Raqin, Rodina, rusinu žurnalo redaktorius. • ' < . / 

BOSTON, MASS. 
i  • • • •  •  

LIETUVIŲ ŠACHMATININKŲ 
LAIMĖJIMAI 

Lietuvių šachmatininkų feo* „ 
manda, įsijungusi į Bostono Me
tropolitan Chess lygos 1949/50 
m. pirmenybes, iki pirmenybių 
užbaigos stebino senuosius Bos
tono klubus savo pajėgumu ir 
laimėjimais. 

Bostono pirmenybės užsibai
gė, išrikiuodamos laimėtojus į 
tokią eilę: 
1. Harvardo universitetas 6-2 ir 

partijų 26-14 
2. Lietuviai 5V2-2V2 ir partijų 

26-14 į 
3. Boylstono klubas 51/2-2Va ir 

partijų 26-14 
4. Lynn klubas 3-5 ir partijų 

141/3-251/2 
5. Newton "Y" 0-8 ir partijų 

71/2-3214. 
Lietuviai per I ir II rato rung

tynes turėjo takias pasekmes: 
su Harvardu 3-2 ir 21

/4-2 
su Boylston 2-3 ir 3-2 
su Lynn 4I/2-I/2 ir 2-3 
su Newton 5-0 ir 4-1 
Boylstpnas (pr. metų Bosto

no meisteris) su Harvardu 2-3 
ir 21/2-21/2. • # 

Taigi lietuviams tėnka gart€ 
būti įveikusiems ir naująjį meis
terį — Hardvardo Universitetą. 

I ratą lietuviai baigė pirmai
siais, turėdami 3-1 taškų ir par
tijų 141/2-51/2, 2 v. Boylstonas 
3-1, partijų 131/2-61/2, 3 v. Har
vardo Univ. 3-1, partijų 13-7. 

Antrame rate lietuviai neti
kėtai suklupo prieš Lynno klubą 
(negalėjo išstatyti pilnos sudė
ties) ir tas kainavo pirmą vietą. 

Lietuvių komandoje žaidė šie 
vyrai, kurie pelnė taškų: Taut-
vaiša - 6, Merkis - 6, Keturakis 
- 5, Staknys - 2i/>, Saudargas 
2i/>, Kubilius - 2, Šimonis -,2 
ir Zenkevičius - 0. 

Pažymėtina, kad Tautvaiša su 
Merkiu buvo patys sėkmingiau
si iš pavienių žaidėjų per Lygos 
pirmenybes ir užėmė 1-2 vietas 
individualėse varžybose su 6 
tšk. kiekvienas (iš 8), tuo tarpu 
kaip iš amerikiečių buvo sėkmin
giausias W. Watts (Harv. univ.) 
surinkęs 4 tšk. 

Lietuvių šachmatininku ko
manda gavo padėkos laišką iš 
lygos pir-bių direktoriaus Jere
my Coulter už gražų bendravimą 
ir pakėlimą šio sezono varžybų 
Bostone iki aukšto lygio. 

JAV šachmatų Federacijos vi-
epirmininkas Montgomery Ma
jor iš Illinois valstijos atsiuntė 
labai gražu pasveikinimo laišką 
jaunajam Boston lietuvių šach
matininkų klubui sąryšy su iš
kovota puikia padėtim Metropo
litan lygoje. Anksčiau jis pats 
yra žaidęs toje lygoje už Har
vardą ir žinąs tos lygos aukštą 
žaidimo klasę. 

Laiške paminėjo, kad jis1 se
kąs baltiečių laimėjimus ir ži
nąs, kad be Tautvaišos ir "Mer
kio Bostone, Ęanadoje pasižymi 
Povilas Vaitonis, o Australijoje 
— Romanas Arlauskas su lat
viais K. Ozoliu-ir Endzeliniu bei 
kt. V •:-r*rr 

Harvardo Universiteto koman
dos kapitonas W. Watts rašo: 
"... Boylstono klubas buvo stip
rus, kaip visad, bet lietuviu iš
ėjimas į viešuma buvo ištiesų 
laimingas įvykis Bostono šach
matams". 

* 

PAGERBTAS BOSTONO ŠACH
MATŲ MEISTERIS POVILAS 

TAUTVAIŠA 
Vasario 18 d. So. Bostono lie

tuvių organizacijos pagerbė Bos
tono šachmatų meisterį Povilą 
Tautvaišą, įteikdamos jam svei
kinimų ir dovanų. Įspūdingas 
kalbas pasakė Lietuvos garbės 
konsulas adv. A. šalna, MSC 
Ass'n atstovas Mr. F. Sanborn 
ir kt. v 

Meisterio Tautvaišos simulta
nas baigėsi 16-2 meisterio nau
dai. K. M. 

LIETUVIO atstovas Ameriko
je — St. Nasvytis, 4579 W. 
157th St., Cleveland, Ohio. £*»• 
numerata mfnestai 50%; 
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PVLIMKESE 

HIPPODROME 
Nuo kovo 15 dienos rodoma 

Eagle-Lion filmą NEVER FEAR 
Ida Lupino pastatymas. Daly
vauja Hugh O'Brian, Collier 
Young ir kt. Tai pirmasis Idos 
X-upino pastatymas. 

Visi naujai j Clevelandą at
vykę skautai, jaunesnieji skau
tai ir skautai vyčiai, kurie nori 
aktyviai prisidėti prie skautiš
ko darbo, prašome registruotis 
jau veikiančioje lietuvių skau
tų draugovėje. Į draugovę pri
imami berniukai virš 7 metų, 
nors ir nėra buvę skautais. 

Registruotis prašomi šiuo ad
resu : V. Kizlaitis, 

999 East 78 St. 
Cleveland 3, Ohio. 

NAUJOSIOS PARAPIJOS 
BANKIETO PAMINĖJIME 

pereitame DRVOS numeryje 
tarp rengėjų per klaidą liko 
nepaminėtos dar šios darbščios 
talkininkės: Agnės Kanston, Ma-
karskienė ir Bridžienė, kurioms 
lygiai su visomis priklauso ban-
kieto dalyvių padėka. 

Dr. S. T. TAMOŠAITIS, 

Liet. Kultūros Fondo Clevelando 
skyriaus pirmininkas, su žmona 
išvyko porai savaičių atostogų 
į Floridą. 

"INCOMB TAX* DEKLARA
CIJŲ UŽPILDYMAS 

Kam reikia pagalbos užpildyti 
mokestinius ("Income Tax) pa
reiškimus, gali kreiptis į DIRVĄ 
pirmadieniais, antradieniais, tre
čiadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 6 iki 8 vai. vakaro. Penkta
dieniais ir šeštadieniais galima 
kreiptis tik susitarus su užpil
dyto ju. Susitarti galima aukš
čiau nurodytomis dienomis ir 
valandomis telefonu EN/4486. 

Ateinant reikia atsinešti su 
savim nuo darbdavių gautus mo
kesčių atskaitymo lapei i u s 
(Form W-2). # 

Nuo kovo 5 dienos ryto 

DIRVOS TELEFONO No. 

•XI ii?. 
•  •  f  i i  

KAS PARDUODA PIANĄ 
vartotą, neblogą ir nebrangų, 
malonėkite pranešti šiuo adresu: 

Mrs. Butkus, 1152 Dalias Rd-
Cleveland 8, Ohio. 

Telefonas: TY 1-1900 

tuno Keith'* 105th 
Kovo 8 - 14 MONTANA m 

Alexis Smith, Errol Flyn. 

M I R I M A I  
ir 

Ona Zarubienė, 78 m., 7708 
Aberdeen Ave., mirė kovo 3 d., 
palaidota kovo 6 d. iš šv. Jurgio 
bažn. Kalvarijos kapinėse. Li
ko vyras Stasys, sūnūs Leonar
das ir Eduardas, dukterys Marg. 
Honahue, Helda Kajackienė, 
Paulina Hahn, Ona Schwaln ir 
sesuo Agn. Dunker, West New
ton, Pa. 

Ona Vikniene (Viknus), 64 m., 
5103 Harlem Court, našlė, mirė 
kovo 3 d., palaidota kovo 7 d., 
iš šv. Jurgio 'bažn., Kalvarijos 
kapinėse. Liko dukterys Katri-
na Boehnlein, Amelia Metro ir 
3 sūnūs Wm. Motuzą, Juozas 
Motuzą ir Mikas Viknius. 

Elena Gtardinskienė (Hordy-
nec), 60 m., 1232 E. 80, našlė, 
mirė kovo 4 d., palaidota kovo 
8 d., iš šv. Jurgio bažn., Kalva
rijos kapinėse. Liko duktė St. 
Simonaitienė, sūnus Walteris ir 
brolis Silvestras Jenkins. 

Visoms šioms laidotuvenjs pa
tarnavo Jakubs & Son Funeral 
Home. 

Antanas Puskunigis, 60 metų, 
1527 E. 41, mirė kovo 5 d., lai
dojamas kovo 9 d., Highland 
Park kapinėse. 

Laidotuvėms patarnavo šil
kelis Funeral Home: 

Čia lietuviškas lobis! 
Leidyklos PATRIA leidiniai: 

Grožine literatūra. 
1. Jurgis Jankus Naktis ant morų 
2. L. R. Tremtyje Metraštis Tremties metai 
3. Petrė Orentaitė Marti iš miesto 
4. Vincas Ramonas Kryžiai 
5. Stasys Santvaras Laivai palaužtom burėm 
6. Antanas Škėma Nuodėguliai ir kibirkštys 
7. Stepas Zobarskas Savame krašte 

: 2.50 
3.00 
0.75 
2.00 
1.25 
1.5P 
2.25 

{vairūs leidiniai 
1. Dr. J. Balys Tautosakoš skaitymai I-II dalis 
2. Viktoras Gailius Vokiškai - lietuviškas žodynas 
3. Vik. Kamantauskas Prancūzų kalbos vadovėlis 
4. Vik. Kamantauskas Ispanu kalbos vadovėlis 
5. Dr. M. Gimbutienė Mūsų protėvių pažiūros į mirtį ir sielą 
6. Dr. Pranas Skardžius .... Lietuvių kalba, jos raida ir susidarymas 
7. Arch, Sk. šlapelis Lietuvos žemėlapis 
8. Pranas Naujokaitis Lietuvių literatūros istorija 
9. Į>r, A. Šapoka Lietuvds istoriją (iš anksto užsisakant ir priskai-

tant pašto išlaidas) 

Jaunimo literatūra. 
1. Stasys Laucius ..... T..... Po pilkais debesėliais 
2. Jonas ir Adolfas Mekai .... Knyga apie karalius ir žpiol&s 
3. Vytė Nemunėlis . . ........ Tėvų nameliai ;. 
4. Vytė Nemunėlis .; Mažoji abėcėlė 
5. Vytautas Tamulaitis ...... Sugrįžimas 
6. Stepas Zobarskas Aušrelė I dalis 
7. Stepas Zobarskas Brolių ieškotoją 7... I... 
8. Stepas Zobarskas Ganyklų vaikai . 
9. Stepas Zobarskas Riestaūsio sūn\is 
10. Stepas Zobarstas t.. . . Per šaltį ir vėjy| 

Knygos svetimomis kalbomis. 
1. Prof. Dr. V. Jungfer .. Litauen, Antlitz eines Volkes . 
2. Prof. Dr. V. Jungjfer .: Litauischer Liederschrein 
3. Juozas Pašilaitis 
4. Maurice Scherer . 
5. Stepas Zobarskas 

Hearken then Judge 
Petras Kiaulėnas .., 
Das Lied der Jensen 

Derinant leidyklos PATRIA knygų pla tinimo darbą pasaulyje, knygų 
keičiamos ir galutinai nustatomos aukščiau pažymėtos nuo paskelbimo dienos 

TAVO BIČIULĖ KNYGA! 
Reikalaukite ir pinigus arba vardinius pašto Money orderiui 

, ^ PATRIA, v 45 St. Johns PI., Stamford, Conn. 

• Xeidyklos PATRIA įgalioti: •*< /Vyt. Mafcoliauskas, Jonas Rutkauskas; 

3.00 
3.00 
0.50 
0.50 
0.25 
0.25 
0.50 
2.00 

3.30 

0.50 
0.40 
0.50 
1.10 
1.10 
1.50 
0.50 
0.80 
0.70 
0.40 

2.50 
0.70 
0.25 
2.00 
1.50 

P3-

CENTRAL ARMORY 

Ateinantį antradienį, kovo 14 
d., Jack Ganson organizuoja po-
inės moterų imtynes. Dalyvauja 

keturios gražuolės: June Byers 
ir Dot Botsom prieš Violet Viann 
su Lillian Bitters. 

Didysis Togo stoja prieš ti
tuluotąjį Lord Blears. Togo gra
so lordą išmušti iš jo imtynių 
karjeros. Don Evans stoja prieš 
Lucky Simanovich. Pirmutinėse 
Rungtynėse Diek Troųt prieš 
Frank Talaber. 

Bilietai pas Richmond 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. 

M I R I M A I  
MIRĘ. IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

Smulkesnių žinių apie šiuos mirusius Redakcija neturi 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

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

LIETUVIŲ SAL* 
išnuomojama 

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

Jmtkm 

V. PĖTERAICIO naujas lietu-
viškai-angliškas žodynas, su tar
timi po kiekvieno angliško žo
džio, mažesnio formato, 434psl., 
per 12,000 žodžių, drobės ap
daras $2.00 

V. PETERAICIO didysis lie-
tuviškai-angliškas žodynas, 600 
psl., per 30,000 žodžių, drobės 
apdaras $5.00 
Liuksusiniai išleistas .... $8.00 

Pabaltijo Filatelistų Sąjungos 
"Baltia" išleistas specialus Lie
tuvos, Latvijos, Estijos pašto 
ženklų katalogas, 5 kalb., 214 
psl. $0.90 

Kainos su persiuntimu. Kainos 
ir pinigai siunčiami kartu. Visi 
šie leidiniai tinka ir kaip dovana. 

Išleistas naujas visų Lietuvos 
ir Klaipėdos pašto ženklų kaini
ninkas. Norintiems susipažinti 
siunčiamas nemokamai. 

Perku Lietuvos ir kitų valsty
bių pašto ženklus, rinkinius. 
Taip pat priimu ir komisan. 

J. LIUBINSKAS 
922 W. 33th St. 
Chicago 8, III. v 

šLEKIENfi M., mirė 1949 te, 
lapkričio Oį- d., Waterbuty,' 
Conn. 

SINKEVIČIUS Adomas, senyvo 
amžiaus, mirė gruodžio 17 d. 
Chicago, UI., kil. iš Marijam
polės apskr., Prienų miestelio. 
Amerikoje išgyveno 37 metus. 

BENIšIUNAS Juozapas, pusam
žis, mirė gruodž. 18 d. Chica
go, 111., kil. iš Panevėžio apskr. 
Smilgių par. Amerikoje išgy
veno 40 metų. 

PETKUS Tamošius, seftib štfhž., 
mirė gruodžio 17 d. Chicago, 
111., iš Raseinių apskr. Ameri
koje išgyveno 56 metus. 

SINKEVIČIENĖ Barbora (Pi-
ragaitė), pusamžė, mirė gruo
džio 19 d. Chicago, 111., kilus 
iš Panevėžio apskr. 

PABST Frances (Vaicekauskai
tė), pusamžė, mrė gruodžio 
20 d. Chicago, 111., kur buvo 
ir gimus. 

VITKIENĖ Petronėle (Varnely
tė), pusamžė, mirė grudžio 
21 d. Taylorville, 111., kil. iš 
Plungės par. Amerikoje išgy
veno 51 metus. 

JANKAUSKAS Eduardas, 48 m. 
mirė gruodžio 21 d. Chicago, 
111., kur buvo ir gimęs. 

RADZEVIČIUS Adomas, pusam. 
mirė gruodžio 19 d. Chicago, 
111., iš Panevėžo aps., Joniš
kėlio par., Sabonių km. 

KAREIVA • Pranas, pusamžis, 
mirė gruodžio 21 d. Chicago, 
111., kur buvo ir gimęs. 

BERNADIšIUS Kazmieras mi
rė gruodžio 16 d. Dell Prairie, 
Wis., iš Panevėžio apskr. Bu-
tonių km. Amerikoje išgyveno 
38 metus. 

ORENTAS Augustas, pusamžis, 
mirė gruodžio 22 d. Chicago, 
111., iš Urbakių par. Romaniš-
kių km. 

POŠKA Domininkas, pusamžis, 
mirė lapkričio 26 d Chicago, 
111. Amerikoje išgyveno 45 m. 

KOVELSKIS Jonas, pusamžis, 

VARGONININKAS 
CHORVEDYS 

ieško vietos. Nevedęs, 30 metų, 
R. K. tikybos. Studijavęs vargo
nus, dainavimą, choralu ir kitus 
muzikos dalykus. 

Rašyti: J. Grimskis 
210 Notre Dame, Ave 

Dayton 4, Ohio 

'KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuve 
I4§3 Addison Rd. 

(Wade Park kampai) 

Savininkas 
Kazys Ivanauskas, 

lietuvis — naujakuris 

JONAS G. 
POLTE.R 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

- 495 East 123rd St. 
Telef.: POtomac 1-6899 

mrė lapkričio 26 d. Chicago, 
111. Tauragės apskr. Eržvilko 
par., Balnių km. Amerikoje 
išgyveno 51 metus. 

LEDEIKIENĖ Stanislovi ftiS 
niauskaitė), pusamžė, nfrire 
lapkričio 29 d. Chicago, III., iš 
Kauno a. Amerikoje išgyv. 45 
metus. 

KRASAUSKIENĖ ffcirtciška 
seno amž., mirė lapkričio 29 
d. Chicago, 111. 

RASALEEVičIENĖ Bronislova 
pusamžė, mirė gruodžio 3 d 
Chicago, 111., Iš Telšių &., Var
nių mstl. 

BYLAUSKAS Leonas, puamžis 
mirė gruodžio 3 d. Chicago 
111., Iš Telšių apskr., Plungės 
par. Prusalių km., Amerikoje 
išgyveno 45 metus. 

MITKUS Liudvikas, pusamžis, 
mirė gruodžio 4 d. Chicago, 
v parapijos, Kungių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 39 mt. 

MOCKUS Vincentas, pusamžis, 
mirė gruodžio 5 d. Chicago, 
111., iš Telšių apskr. Ameriko
je išgyveno 40 mėtų. 

JURGELAITIS Valteris, 58 m., 
mirė gruodžio 1 d. Detroit, 
Mich.-

LIUTKEVIČIENĖ Ona (Pakal
nytė), 44metų, mirė gruodžio 
10 d. Chicago, 111., kil. iš Pane
vėžio apkr., Raguvėlės mst. 

GRINIUS Pranas, 53 metų, mi
rė gruodžio 10 d. Chicago., 
111., iš Vilkaviškio ap.,Gražiš
kių par., šilasodžių km. Ame
rikoje išgyveno 6 mėnesius. 

STEPONAVIČIUS Jurgis, pus
amžis, mirė gruodžio 11 d. 
Chicago, 111., iš Šiaulių apskr., 
Pakapės p. Amerikoje išgy
veno 42 metus. 

GRUMBLYS Jonas, pusamžis, 
mirė gruoodžio 17 d. Chicago, 
111., iš Tauragės apskr., Šila
lės par. 

ŽUKAUSKAS J., 55 metų, mi
rė lapkričio men. Sao Paulo, 
Brazilijoje. 

NO BETTER 
T E R M S  

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
'MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

THf BANK FOR All THf PiOPLI 

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 ij>-
draudos kompanijos pičfify 
gu išmoka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1-1773. 
Rezidencija: PENINSULA 2521 

Nori pagražinti saw 
namus? šauk-—' 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimai 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 1-8794 
Cleveland. Ohio 

MONCRIEF ŠILDYMAS 
Clevelando namų savininkų pasirinkimas per 
daugiau kaip 50 metu. GAS OIL — COAL 

THE HENRY FURNACE CO, 

Telefonai: 
MA 1-3359 
EN 1-3844 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

A n t a n a s  Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 
Namų adresas: 7204 Donald Ave. 

MOKĖKIT VISAS SĄSKAITAS 
IR SKOLAS "VIENA" PASKOLA 

Tūkstančiai vyrų ir moterų didžiajam Oevelande naudojasi 
Ohio Banko paslaugia "viena" paskola suplanuotai išmokėti 
sąskaitoms, skoloms' ir kitiems pasižadėjimams. Patogios 

sąlygos leidžia lengvai išmokėti paskolą. 

Pinigai tue tuojau daugumai paskolų 

Užeikit ar telefonuokit MAin V-8100 

6 SKYRIAI — East Side, West Side, Downtown 

'  .  - T H E -  ;  

'  B A N K  O F  O H I O  
$21 Huron Road ir Skyrių 
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'DANCING' 
Every Friday & Saturday at 

JACK'S BAR4 

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. 1-9212 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 
|m< 
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j I. J. SAMAS- JEWELER | 
| Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę 5 

| 7807 Superior Avfc Greta Ezella Theatre I 

| Dabar jau turime didesnj rinkinį Deimantų, žiedų, T alk, 
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 
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PIRMASIS LIETUVIŲ 

SKA I'TŲ PASIRODYMAS, 

Clevelande nuo praėjusių me
tu, vyr. skaut. V. Kizlaičio va
dovaujami, veikia lietuviai skau
tai. Kovo 5 d. jie pirmą kartą 
pasirodė visuomenei, švęsdami 
savo globėjo šv. Kazimiero 
švente. 

Naujiena vyrams! 

Foliano kirpykloj 
6908 Superior Avenue 
(šalia DIRVOS red.) 

dabar dirba Kaune buvęs 
žinomiausias vyrų kirpėjas 

E. MAZILIAUSKAS 
Naujakuriams aišku! Pa
bandykit ir senieji cleve-

landiečiai! Nesigailėsite! 

Į šventę, vykusią Lietuvių 
salėje, susirinko apie 70 skau
tų ir apie pora šimtų jų draugų. 

čia iškilmingos sueigos metu 
jaun. skautai —M. Motiejūnas, 
T. Juodvalkis ir V. Motiejūnas 

;— dave skautų įžodį, o V. Matu
levičius, B. Butkus, G. Snieškus, 
G. šamatauskas, P. Stungys, G. 
Juodvalkis, P. žygas ir A. Mo
tiejūnas — jaunesniųjų skautų 
įžodžius. 

Po įžodžio kalbėjo vyr. skaut. 
V. Kizlaitis ir tėvų bei skautų 
draugų vardu B. Gaidžiūnas. 
Apie šv. Kazimierą paskaitą 
skaitė sktn. P. Balčiūnas. 

Po sueigos įvyko "skautų lau
žas" (žinoma, be ugnies), ku
riam vadovavo skautininkės Ra
dzevičiūtė ir Žilinskienė. Sale ir 

Dalis Clevelando žinių 
7-1 ame puslapyje 

Naujiena lietuvėms moterims! 

STYLETTE BEAUTY SALON 
Lietuvaitis vedamas grožio salionas 

1152 Addison Rd. Kampas Addison ir Wade Park 
M.>2 Addison Rd. Kampas Addison ir Wade Park 

Telef.: UTah 1-7491 

Nuolatinės bangos nuo $5.50. Užtikrintas darbas. 
Atsinešusioms ši skelbimą nuolaida. 

Miss Alvina Paulis 
Vedėja Kosmetologe 

METROPOLITAN OPERA 
ATVYKSTA Į CLEVELANDĄ. 

Dalyvaus Roman, Wetlich, Tagliavini. 

sceną labai gražiai dekoravo 
sktn. K. Žilinskas. 

Ir iškilmingoji sueiga ir lau
žas praėjo labai nuotaikingai. 
Visi dalyviai ir svečiai buvo per
kelti į Lietuvą, ne vienas ir 
graudžią ašarą, nušluostė. 

Tektų tik pageidauti, kad f 
tokius parengimus daugiau atei
tų senosios mūsų išeivijos, o į 
skautų lietuvių eiles galėtų įsto
ti ir jų vaikai, kurių dar iki šiol 
nė vienas nepasirodė. 

Baigiant laužą sktn. M. Ži
linskienė tarė kelis žodžius ir 
apie tai, kad spaudoje yra abejo
jimų,. ar skautams lietuviams 
Amerikoje pasiseks išlaikyti lie
tuvišką kelią ir nesutarptautėti. 
Ji iš programos kvietė daryti 
išvadą, kokiu keliu lietuviai 
skautai pasiryžę eiti. žinoma, 
jei tokiu keliu visad pasiseks 
eiti — mes visi tik džiaugsimės. 

Ruošiant iškilmingą sueigą ir 
laužą vyresnieji skautai nema-

Įžai pasidarbavo. Todėl, progra
mai pasibaigus, iš salės visi 
skirstėsi su dėkingumo nuotaika. 

FILMĄ 
"LIETUVIAI TREMTYJE" 

i ši šeštadienį rodome Detroite, 
j Clevelande ji vėl bus rodoma že-
jmutinėj Lietuvių Salėj, ateinan-
jtj šeštadienį, kovo 18 d., 8:00 

Į vai. vakare, ir sekmadienį, kovo 
j 19 d. 11:30 vai. dieną. Jėjimo 
(kortelės gaunamos DIRVOJE, 
i Patariama apsirūpinti iš anksto. 
|Prie salės bus galima gauti tik 
tuo atveju, jei dar bus laisvų 
vietų. 

Pasinaudokite proga oamatyti 
dabar, nes po to filmą ilgesniam 
laikui bus išvežta į kitus mies
tus. 

« * 

Stella 
fSOMfi V 

mfZRUCCtO TAGLIAVIN / 

Šįmet Metropolitan Opera lures savo pasirodymų Clevelande 
sidabrinį jubiliejų. Nuo balandžio 10 iki 15 Public Auditorium 
bus aštuoni operos vaidinimai: šeši vakarais ir du dieną. Vaidi
nimų programa ir bilietų kainos nurodytos žemiau dedamame 
skelbime. 

VIETŲ PARDAVIMAS PRASIDEDA 
Pirmadienį, kovo m. 13 d. 

METROPOLITAN OPERA 

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

KAMBARYS 

privačiame name dirbančiam 
vyrui ar moteriai 

5527 Perkins Ct., netoli nuo 
55-tos gatvės ir Hough Ave. 

PIGIAI PARDUODAMAS 

ū k i s  
50 akrų, šu visais reikalin
gais trobesiais, 11 raguo
čių, 8 melžiamos, 2 arkliai, 
būrys vištų, ūkio Įrankiai 
ir medžiaga. Pajamos už 
pieną $150 per mėnesi, l'/j 
mylios iki Albion miesto. 
Viskas už $6,500.00. Susi
tarus galima apžiūrėti. 

Kreiptis pas 
P. P. Muliolis 

6606 Superior Ave. 
Cleveland 3, Ohio 

BALANDŽIO 10 15 D. PUBLIC AUDITORIUM 

Ilal. 10, vak.: Samson Et Dalila: Stevens, Vinay, Merrill, Hines, Haw-

!!al. 11. , i lK -:  La Boheme: Sayao, Greer. Peerce, Bownlee, Maseona, 
Cehanovsky, Pechner. Cimara. 

Kai. 12, vak.: Faust: Albanese, Bollinger, Turner, Di Stefano, Tajo, 
Warren, Baker. Ballet. Pelletier 

Bal. 13, vak.: Lohengrin: Traubel, Varnai, Svanholm Jansen, Ernster, 
Thompson, StieJry 

Hal. 14, p. p.: Aida: Roman, Thebom, Baum, Merril, Mascona, Kin-
man Ballet, RuHolf 

Bal. 14, vak.: Tosca: Welitch, Tagliavini, Sved, Thompson, Pechner, 
Antnnicelli 

Bal. 15, P-P : Carmen: Stevens, Conner, Kullman, Gua^rera. Alvari, 
Ballet, Perlea 

Bal. 15, vak.: Manon Kitten. Madeira. Bioerling, Valdengo 
Bacr-aloni. Havward, De Paolis. Antnnicelli 

NASLft, 
vidutinio amžiaus, 

ieško šeimininkės vietos lietuvio 
našlio namuose (pageidaujama 
ūkyje) apie Warren ar artimoj 
kaimin.vstėj. Rašykit: Mrs. He
len Brazaitis, c o Mrs. John 
Risko, Hobart Road, Leavitts-
burg, Ohio. 

KAINOS (isk. mok.): *7.80 $6.00. $4 80, $3.60, $2.40, $1.20. 
KASA: ITMTO* RWK OF COMMERCE — atdara 9:30 r.-5:30 p.p. 

Pagrindinei banko salėj — E. 9th ir Euclid, Cleveland 14. 
Tclffonas: MAin 1-8300 — Libretto -- Vartojamas Knabe Piano 

NEDIDELĖ ŠEIMA, 

2-4 asmenų, gali gauti 
darbą ūkyje 

40 mylių nuo ClevelaruĮo; 
Karvių priežiūra ir melžimas 

mašinomis (lengvai išmoksta
ma). Reguliarus atlyginimas, 
atskiras butas. 

Laiškais kreiptis (galima įra
šyti lietuviškai) šiuo adresu; 

Mr. W. Custer, 
West Farmington, Ohio 

arba telefonu (irgi lietuviškai) i 
Cleveland, HE 1-0111, 

Mrs. Kment 
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S E V E R A N C E  H A  
11O01 Euclid Avenue 

Sekmadienį, kovo-March 26 d., 8:30 vai. vak. 

i i H in iii tautinio meno 

PIRMASIS KONCERTAS AMERIKOJE 

P R O G R A M O J E  

Lietuviškos dainos, tautiniai šokiai ir 
tautinė muzika. 

A11 i e k o 

Mišrus choras, moterų choras *u kanklėmis, 
vyrų choras, mišrus choras su solistais ir su 
lietuviškų tautinių instrumentų orkestru. 

ANSAMBLIO VADOVAS Alfonsas MIKULSKIS 

ŠOKIŲ VADOVAI 

KANKLIŲ VADOVĖ 

REŽISIERIUS 

Aldona VALEIŠAITĖ 
Liudas SAGYS 

Ona MIKULSKIENĖ 

Petras MAŽELIS 

ir 

BILIETUS PARDUODA: 

DIRVOS redakcijoje, 6820 
Superior Ave. EN 1-4486 

šukiy spaustuvėje, 6802 Sup
erior Ave. EN 1-4932 

P. P. Muliolio įstaigoje, 6606 
Superior Ave. TTJ 1-2345 

I. J. Samo krautuvėje, 7007 
r Superior Ave. EX 1-3969 

Lietuvių Spaudos kioske, šv. 
Jurgio parapijoj' sekmadieniais 
po pamaldų. 

Nuo kovo men. 13 dienos 
jų bus galima gauti ir Severance 
Hall bilietų kasoje. 

LABAI SVARBU: 
Vietos numeruotos. Kas pirks 
bilietą anksčiau, tas turės dides

nį pasirinkimą 

X 

+ v 
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Užsisakant bilietus iš kitų miestų ir visais kitais koncerto reikalais prašoma kreiptis f Cftfrttoflio An-

surnblio valdybos pirmininką Juozą Stempužį, 1152 Dallas Rd., Cleveland, Ohio. Telefonas: TY 1-1900. 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-8709 

Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 
vir|uvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui 

11 t _ 
. ŽEM6S KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

CLEVELAND, OHIO 
Artinasi pavasario laikas! . 

Tai yra naujų sumanymų ir naujo veikimo laikas kiekvienam 

žmogui, pagerinti j©'gyvenimui. Tai geras laikas pradėti tau-

pyth Taupymas, nors ir po mažą sumą, užtikrina ateitį ir 

apsaugo nuo rūpesčių.Taupydamas gali tapti namo savininku. 

Lietuvių Banke santaupos nuošimčiais aug& kasdien. 

Jos čia yra USA valdžioj apdraustos per Federal Insurance 

Corporation. * v 

/ / 

THE SUPERIOR SAVINGS 
ANP LOAN ASS'N. " 

6712~ Superior Ave. HE 1-2498 

P j KEJRSIS 
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės j manė, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
' Sutaisau paskolas pirmo morpečio. Patarnavima* Ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeni&kai. 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktof# 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimą# 
-HAMMOND VARGONAI PER 8ERMENI8— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SON 

FUNERAL HOME 
Lietuviška laidojimo {staiga 

Valdžios pr j pažinti laidojimo direktoriąff 
, » " Delia E. Jal&bs 

^ > William J. Jakubs 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

SfiŽi Edna Avenue ENdicott 1-1763 
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