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M Ū S Ų  
VISUOMENĖJE 

ivių dailės paroda 
Waterburyje 

Iš New Yorko jau pažįstamos 
Dailės Parodos sekretoriatas 
praneša, kad ta paroda vėl ati
daroma balandžio 22 d. Water-
bury j, Conn. Ji tęsis dvi savai
tes — iki gegužes 6 dienos. Pa
rodai gauta vieta miesto biblio
tekoje, pačiame miesto centre: 
Central Library, 267 Grand St., 
Waterbury, Conn. 

Be dailės kūrinių — .tapybos 
ir grafikos — paroda apims ir 
tautodailės dalykus, atsiųstus 
iš Vokietijos. Prie jų bus pri
jungta dar tie tautodailės dar-
įbai, kurie bus gauti iš Connec
ticut valstijoje gyvenanačių 
lietuvių ir kurie turi didelės 
meninės vertės. Parodoje bus 
rodoma filmą iš tremtinių gyve
nimo Vokietijoje. 

Parodos lankymas bus nemo
kamas. Išlaidos, kurių bus apie 
1,500 dolerių, bus dengiamos iš 

''aukų, ^rengimų ir parodos lei
dinių. 

Jati sudarytas parodos cen
trinis garbės komitetas. Jame 
dalyvauja miesto majoras Sny
der, Connecticuto valstijos kon-
gresman. Peterson, amerikiečių 
dailininku atstovai bei ryškesni 
Waterburio amerikiečiai kultū
rininkai ir lietuvių visuomenės 
veiklesnieji asmenys iš Water
burio, Hartfordo, New Britaino, 
New Haveno, Ansoniios. 

Parodos menine dali tvarko 
dailininkas Ed. Krasauskas. 

Parodos tvarkomojo komite
to rūpestis yra. kad ji būtu ap
lankyta kuo didesnio skaičiaus 
žmonių ir kad ta pačia proga 
būtu vis didesniam skaičiui 
Amerikos gyventoju pavaizduo
ta Lietuvių Tautos persekioji
mai ir jos pastangos į laisvę. 
Tam tikslui prie meno mrodos 
norima priiungti-ir visa tai, 
kas galėtu lankytojus vaizdin
giau supažindinti su komuniz
mo padarytom skriaudomis Lie
tuvai. Paroda eina šūkiu: "Už 
Lietuvos Laisve!" 

, Parodos vyriausiuoju tvarky
to i u Waterburvie yra sutikęs 
būti dr. M. J. Colney. 

Visos Connecticuto lietuviu 
organizacijos ir visi lietuviai 
kviečiami parodos talkon. 

BalaiidžK) tnenes; turime parodyti teisingesni Hfetufiu 
skaičių Amerikoje 

N$ vienas lietuvių kilmės asmuo neturi užsirašyti esąs kitoks, f^žfefsingas 
kilmės nurodymas yra melas, kenksmingas mums patiems ir nepagei
dautinas Dėdei Šamui. Išaiškinkime tai visiems, kurie to dar nesuprato! 

Balandžio mėnesį Dėdė Šamas 
skaičiuos savo gyventojų nosis. 
Toksai apskaičiavimas, kurį at
lieka Prekybos Departamentas, 
įvyksta kas dešimtis metų. Pa-
kutinis surašinėjimas bei regis
tracija, įvykusi 1940 m., oficia
liai nustatė gyventojų sktičių 
131.669.275. šių metų cenzas nu
mato surasti apie 150.000.000. 

DIRVOJE jau buvo rašyta, 
kad šiam darbui Cenzo Biuras 
sumobilizavo 150.000 surašinė
tojų armiją, kuri ryžtasi nepra
leisti nei vieno kaimo, nei so
dybos. šį kartą surašinėjimas 
bus platesnis ir išsamesnis. 

Gyventojai turės teisingai at
sakyti į 33 klausimus. Bus ren
kamos žinios ne tik apie gyven
tojo tautybę, tikybą, kalbą, am
žių, lytį etc., bet ir apie butus 
(housing), agrikultūrą, irriga-
ciją ir kanalizaciją. »r.M 

šios visos žinios apie žmogaus 
ir ūkio resursus Dėdei Šamui 
labai reikalingos. Kad skaičiai 
ir žinios būtų tikslesnės, gy
ventojų bendradarbiavimas yra 
būtinai reikalingas. J Dėl netikslumų, įvykusių su
rašinėjimuose praeity, mažumų 
I tautos, ypač lietuviai, turi pa
grindo Dėdei Šamui pasiskųsti, 
i Dabar kaip tik laikas būtu pa-
klabenti Cenzo Biuro duris ir 
užklausti, kodėl lietuvių kilmės 
amerikiečiai, kurie kalbinių gru
pių sąraše skaičiumi užima 13-tą 
vietą, neturi prideramos vietos 
statistikoje, kaip pvz. mažesnės 
tautos suomiai ir graikai. 

Mažesnių tautybių grupės po
puliariuose Cenzo leidiniuose tu
ri speciales siltis, o lietuviai to 
neturi. Tiesa, kituose dokumen
tuose rasime lietuvių tokią pat 
klasifikaciją, bet tie dokumen
tai sunkiai prieinami. 

Kitas svarbus klausimas, ku
rio neišspręstų nei pats vyriau
sias Cenzo Biuro direktorius 
Philip Hauser, tai tikrasis lie
tuvių kilmės amerikiečių skai
čius. Nuo seniai mūsų visuome
nininkai nustatė, kad turime 
milijoną ar daugiau. 

Bet atsiranda ir priešingų 
tvirtinimų, ypač mūsų pati kai
riausioji spauda ir jos vairuoto
jai, kurie kažkokiais lietuviu' 
nesuprantamais sumetimais, šia 
apie milijoną lietuvių išvadą 
griežtai paneigia. Jie nurodo i 
Cenzo Biuro leidinius, kur pa
žymėta, kad 1940 m. Lietirvoje 
ir čia gimusių lietuvių yra su
rasta tik 394,311 — arti 400. 
000. • ; 

Į tai galima pasakyti tiek. 
kad oficialūs duomenys tiek 
apie lietuvius, tiek apie kitas 
kalbines grupes pilni klaidų ir 
netikslumų, šios klaidos daž
niausiai įvyksta dėl gyventoju 
neparuošimo Cenzui ir iš dalies 
dėl surašinėtojo (enumerator) 
nekompetentiškumo bei nepai
symo. įrodymui to paimkime 
šias kalbines grupes ir pažiū
rėkime kaip jos pačios apskai
čiuoja savo tautiečius ir kiek 
joms duoda Cenzo statistika: 
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Protestas prieš vokiečių 
"pasiteisinimus" 

Lietuvos Antinacinės Rezis
tencijos buv. Politinių Kalinių 
Sąjunga, ryšium su Wiurtem-
bergo vidaus reikalų ministe-
rio padarytu pareiškimu, kad 
pabaltiečiai, lenkai ir ukrainie
čiai (jų tarpe ir lietuviai) kon
centracijos stovyklose buvo lai
komi tik dėl "patalpų trūkumo", 
atitinkamoms įstaigoms įteikė 
protestus. Drauge buvo pateik
ta ir LTM Skyriuje esanti doku-
mentacinė medžiaga apie nacių 
nužudytus ir kalintus lietuvius 
bei aktyvią antinacinę veiklą 
Lietuvoje .1941-44 metais. 

Protestuose pabrėžiama, kad 
lietuviai buvę nacių koncentra
cinių stovyklų kaliniai visuomet 
ir visur išdrįs pareikšti savo 
protestą prieš bet kokią me
lagingą ir šmeižtų akciją, kuri 
bus nukreipta prieš Lietuvą ar 
lietuvius, nežiūrint iš kurių vo
kiečių valdžios ar privačių 
sluogsnių ji būtų išėjusi. * 

Lenkai taigi* turį 6,000,000 Cenzas duoda ... ...2,905,859 
Rusai " " 7,000,000 " " 2,610,244 
Lietuviai M 1,000,000 " " 394,811 
Ukrainiečiai " " 1,000,000 " " 83,600 
Suomiai " • " .1,000,000 " " 284,390 
Latviai " " 100,000 " " 34,656 

šie skaičiai aiškiai parodo, 
kad mūsų išvada apie milijoni
nį lietuvių kilmės amerikiečių 
skaičių turi tvirtą pagrindą. Iš
skyrus lenkus, mūsų pretenzi

jos šiuo atžvilgiu mažiausios. 
Dabar pažiūrėkime, kiek tiks

lūs tie oficialūs Cenzo duome
nys. Pavyzdžiui, paimkime mums 
istoriškai artimus ukrainiečius. 

Jų apskaičiavime (čyz'o knygo
je) mes turime per milijoną, o 
jie apie milijoną. Tuo tarpu 
paskutinis Cenzas -jiems pris
kaito tik 83,600. Šis skaičius 
tiesiog stebina tuos, kurie gerai 
pažįsta ukrainiečių gyvenimą ir 
nuodugniai žino jų organizacijų 
tinklą. Vien ukrainiečių ir ru-
tėnų (Karpatų ir dalies senos 
Austrijos ukrainiečių) Katalikų 
Bažnyčiai priklauso Vs> milijono, 
o stačiatikių (bukoviniečių) bei 
kitoms bažnyčioms — 150,000. 
Be to, kada mes turime tik tris 
nacionalinius apdraudos susivie
nijimus, pas ukrainiečius jų yra 
net 14, su 180,000 narių, 4,000 
kuopų ir 32 milijonais turto. Tik 
vienas apdraudos susivienijimas 
Ukrainsky Narodny Sujusz turi 
per 50,000 narių. 

šios žinios aiškiai rodo, kad 
Cenzo metu 9 iš 10 ukrainiečių 
oatenka kitoms tautybėms —^ 
daugiausia rusams, lenkams, če
kams, iš kur jie didžiumoje kilę. 

Po ukrainiečių daugiausia nu
kenčia lietuviai. 1910 m. Cenzo 
duomenyse lietuviu kaip ir nesi
matė, o po to laiko daugiau 
kaip 100,000 lietuvių neįvažiavo. 
Iki 1920 m. dažniausiai mes ati-
tekdavom rusams ir kiek rečiau 
lenkams. Tik Lietuvai prisikė
lus ir pradėjus nepriklausomą 
gyvenimą, amerikietis lietuvis 

Ar grįš 
karalius į Belgiją? 

Praėjuaf sekmadienį Belgija 
balsavo, kas daryti su karalium: 
leisti i į atgal į sostą, ar ne. Ka
raliui palaiko katalikų partija, 
o jam labiausiai priešinasi so
cialistai, kurie- prikaišioja jam, 
kad karo metu jis be reikalo pa
sidavė vokiečiams į nelaisvę ir 
kad, esą, pataikavęs Hitleriui. 

Karalius gyvena Šveicarijoje 
nuo karo pabaigos. Jis pareiškė, 
kad sutinkąs grįžti tik tuo at
veju, jeigu už jo grįžimą bal
suos ne mažiau, kaip 55 r/<. 

Balsavime dalyvavo 58 r/< tu
rinčių teisę balsuoti, o už ka
raliaus grįžimą pasisakė 57^, 
ries — 43 r/<. Taigi karaliaus są

lyga yra patenkinta. Bet... 
Visuotinis balsavimas čia tu

rėjo tik patariamosios reikšmės. 

Galutinai turi spręsti parlamen
tas. Parlamente viena katalikų 
partija neturi tiek balsų, kad 
priimtų karaliui palankų spren
dimą. Reikia, kad prisidėtų bent 
liberalai. Bet tie dar prieš rin
kimus pasakė, jog sutiksią su 
karaliaus grįžimu, jeigu už ka
ralių bus dauguma balsų ne tik 
flamandiškoj, bet ir valoniškoj 
Belgijos daly, o taip pat ir 
pačiame Briuselyje, Belgijos sos
tinėje. Tačiau dauguma balsų 
susidarė tik flamandiškoj (ger
maniškai kalbančioj) daly. Pran
cūziškoj daly už karalių daugu
mos nesusidarė. 

Taigi, nors bendrai 57^ pa
sisakė už karalių, parlamentas 
gali nutarti kitaip. 

Ir sovietuose "rinkimai"! 
Pereitą sekmadienį ir sovie

tuose buvo "rinkimai". Kitaip 
sakant, žmonių varymas sumesti 
iš anksto atspausdintas vieno
das korteles. Susidomėjimo šiais 
rinkimais negali būti,x nes iš 
anksto žinoma, kas bus "išrink
tas", kadangi ten negali būti 
taip ar kitaip. Vienintelis daly
kas, kuris kelia spėliojimų, koks 
balsų procentas bus nutarta 
paskelbti spaudoje: 99.55 . ar 
99.56... 

Ir vis dėlto Maskva organi
zavo didžiausią "teatrą". Ir "di
dieji vyrai" kalbas sakė. Molo
tovas tarp ko kita pareiškė, kad 
pavojus taikai visada bus, kol 

tatymą išleidus komunistai vis 
dėlto sugebėjo suorganizuoti 
streikus Marselio ir Bordeaux 
uostuose. 

NAUJA VYRIAUSYBĖ 
GRAIKIJOJE 

Graikijoje rinkimus laimėjo 
centro partijų grupė ir vyriau
sybę sudaryti pavesta stipriau
sios centro partijos vadui gene
rolui Plastiras. Jis yra žinomas 
antikmuonistas, bet yra savo 
aiku ir Graikijos karalių išvijęs. 

R U B L E L I S . . .  
atrado save. Nuo 1920 m. Cenzo pasaulyje bus kapitalistinių kraš- Tarp kitų socialistinių teorijų 
duomenyse lietuviu skaičius žy 
miai didėjo." O reikia pasakyti, 
kad dar ir šiandieną ne visi iš
mokome užsirašyti lietuviais. 
Ypač mūsų senesnioji karta, at
vykusi caro laikais, užklausus, 
kur gimę, greičiau atsakys, per 
klaidą ar nesusipratimą, kad Ru
sijoje arba net Lenkijoje... O 
čia gimusieji daugelis užsire
gistruoja kaip amerikiečiai. 

Tuo tarpu teisingas tautybės 
išaiškinimas svarbus tiek lietu
viams, tiek šio krašto vyriausy
bei. Tad neužmirškime patys ir 
kitus paraginkime užsiregistruo
ti lietuviais! C. Bure 

tų... Bet vandenilio bombos buvo žinoma ir ta taorija, kad 

/ 

Ant plono siūlelio... 
Anglijos vyriausybė po pas

kutinių rinkimų pakibo tikrai 
ant plono siūlelio. Parlamente 
už savo pečių ji turi 315 balsų, 
gi opozicijoj yra 309. Skirtumas 
tik 6 balsai. Mažiausias susvy
ravimas darbiečių tarpe ir... 
daugumos nebėra. Tiesa, Chur-
chillio partija turi ne 309, o tik 
297 balsus, likusieji yra 9 libe
ralai ir 3 įvairūs "nepriklauso
mieji", bet šis neaiškusis tuzi
nas darbiečių vyriausybės vis-
tiek "nešildo". 

v 
Todėl programinėje kalboje, 

kurią parašė vyriausybė, o skai
tė karalius (Anglijos karalius 
savo nuomonės viešuose reika
luose neturi — jis tik paskaito, 

tyti...), vyriausybės programa 
buvo išdėstyta labai kukliai. Jo
ki didesni klausimai nebuvo pa
liesti, nieko nepasakyta apie to
limesnius nacionalizavimus... ~ 

Bet jau anksčiau parlamente 
buvo nutarta nacionalizuoti vi
są Anglijos geležies ir plieno 
pramonę. Tas nutarimas turėtų 
būti pradėtas vydyti nuo 1951 
metų sausio 1 d. 

Churchills, žinoma, tuojau ir 
paklausė: o kaip gi su geležim 
ir plienu. Attlee atsakė, kad kas 
nutarta, tas ir bus daroma... 

Tai buvo proga tuojau išban
dyti parlamento pasitikėjimą. 
Balsavime pasirodė už - vyriau-

jką jum parašo .ir duoda paskai- syk$ 310, prteš — 

Konservatoriai balsavo prieš vi
si (tą dieną vienas dar nebuvo 
išrinktas: vienoje apylinkėje 
rinkimai buvo pavėluoti ir ten 
buvo išrinktas 297-tas konser
vatorius). Už vyriausybę iš 315 
darbiečių jau balsavo tik 310. 
Vadinasi, jau dviem mažiau, 
negu pusė visų išrinktų atsto
vų... Penki darbiečiai irgi su
silaikė ar nedalyvavo posėdyje. 

Taigi siūlelis labai plonas. Ta
čiau tuo tarpu net ir opozicija 
dar nenorėtų, kad vyriausybė 
griūtų ir tektų vėl eiti balsuo
ti. Greičiausiai pirma leis nu
balsuoti biudžetą, tada bus kas 
kritikuoti ir kas ginti. Tada 
bus aiškiau, ar verta dar kartą 

. 

Maskva nebijanti, kadangi, sa
ko, tos bombos dar nėra! 

PRANCŪZAI 
SREIKUOJA 

Prancūzija per paskutines dvi 
savaites pergyveno didelę strei
kų bangą: metalo pramonėje, 
tekstilėje, Paryžiaus požeminiuo
se traukiniuose, autobusų linijo
se, gaso ir elektros įmonėse ... 

Bet didžiausias pasaulio dė
mesys yra nukreiptas į uostų 
darbininkų stęeikus, kurie turi 
daugiau politinės, negu ekonomi
nės reikšmės, šitie streikai yra 
kurstomi komunistų ir jie yra 
tikra "šaltojo karo" dalis. 

Mat, šiomis dienomis iš Ame
rikos pradedami gabenti ginklai 
į Prancūziją pagal Atlanto su
tartį. Tai yra pradžia Vakarų 
Europos ginklavimo prieš gali
mą sovietų užpuolimą. Maskva, 
žinoma, nori visokiais būdais su
trukdyti tą apsiginklavimą. Tad 
ir siundo savo paklusnius tar
nus komunistus, kad keltų strei
kus uostuose ir kliudytų 
ginklus iškrauti. 

Prancūzijos parlamentas, po 
didžiausio triukšmo ir mušty
nių, priėmė įstatymą, kuriuo 
numatomos nuo penkerių iki de
šimties metų bausmės už tokį 
sabotažą. Už įstatymą balsavo 
393, prieš jį — vieni komunistai, 
kurių Prancūzijos parlamente 
-(rinktame beveik prieš ketve
ri## metųg) X$6. Bet ir įs-

įvykdžius socializmo programą 
gyvenime nereiks pinigų. 

Ne visi socialistai tos teori
jos stipriai laikosi, bet bolševi
kai pradžioje tikrai skelbė, kad 
tarp kitų "buržujinių prietarų" 
būsią panaikinti ir pinigai. 

Ketvirtame bolševikų viešpa
tavimo dešimtmetyje Rusijoje 
vis dar tebėra pinigai. Ir jų yra 
daug. Tik jie nebeturi tos ver
tės, kurią kadaise turėjo. 

Dabar Maskva išdidžiai pa
skelbė, kad rublis vėl remiamas 
auksu. Vienas rublis esąs ver
tas 0.222168 gramo gryno auk
so. Tai tik apie pusantro buvu
sio lietuviško lito ir tik apie ke
tvirtadalį buvusio priešbolševi-
kinio rublio ... 

Tai nebe rublis, o tik ruble
lis . 

Skelbiama, kad dabartinis so
vietų rublelis esąs lygios ver
tės, kaip Amerikos "kvoteris". 
Kad gi būtų ... 

Pačioje Maskvoje ui tą rub
lelį nenupirksi nei trečdalio ar 
ketvirtadalio to, ką nuperki už 
amerikinį "kvoterį". O visur ki
tur tas rublelis nė tiek nėra 
vertas. Nes pati Maskva iš už
sienių savo rublių atgal neįsi
leidžia ir savo prekes visiems 
nori parduoti tik už dolerius. 

Manoma, kad dabar iš Len
kijos, Čekoslovakijos, Vengri
jos, Bulgarijos, na — iš Rytinės 
Vokietijos Maskva viską ims 
"pirkti" už savo rublelius.... 
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ŠIOJE ŠALYJE 
Cdf»LON IR GUBtčEVO byla 
byla pasibaigė paskyrimu jiems 
po 15 metų kalėjimo. Gubičevui 
tačiau bausmė suspenduojama, 
Jeig"u jis sutiks būti deportuo
tas į Sovietų Sąjungą, kurios 
agentas jis buvo. Coplon, buvusi 
Amerikos Teisingumo Departa
mento valdininkė, šitos galimy
bės kalėjimo išvengti neturi. 
Bet ir Gubičevas, iš pradžių pa
svyravęs, paskui sutikęs su pa
siūlymu, pagaliau atsisakė būti 
deportuojamas. Tiesa, jis dar 
neprisipažįsta, kad jam geriau 
Amerikos kalėjimas, negu grįži
mas į "rojų". Sakosi, kad liekąs 
kovoti dėl išteisinimo, duosiąs 
apeliaciją. Bet... Jis puikiai 
žino, kad antrą kartą tokio pa
siūlymo negaus. Vis dėlto ma
žesnė rizika 15 metų Amerikos 
kalėjimo, negu numatomas "tė
velio paglostymas"... 

Coplon advokatas pareiškė, 
kad kreipsis į aukštesnį teismą. 
Apeliacijos pagrindas — kad 
prokuratūra naudojosi nelega
liai įgytomis informacijomis 
(slaptu telefoninų pasikalbėjimų 
klausymu) ir kad pakeitus ad
vokatą nebuvo duota pakanka
mai laiko naujajam advokatui 
su byla susipažinti. Kadangi te
lefoninių pasikalbėjimų klausy
mas bylos sprendimui buvęs ne 
'esminės reikšmės, tai tik antra
sis pamatas apeliacijai duotų 
vilties, kad byla dar kartą bus 
persvarstyta. Galimas dalykas, 
kad tik tuo sumetimu Coplon ir 
pakeitė savo advokatą pačiame 
bylos svarstymo įsibėgėjime. 

• 
SENATORIŲ MCARTHY, kuris 
tvirtina, kad Valstybės Depar
tamente dar tebedirba mažiausia 
58 komunistai, susipainiojo, kai 
buvo paklaustas, ar jis gali nu
rodyti tų tarnautoju pavardes. 
Tuo tarpu jis nurodė tik vieną 
tarnautoją Dorothy Kenyon, ku
ri ligi pereitų metų gruodžio 
mėnesio buvo šios šalies dele
gacijos tarnyboje prie Jungti
niu Tautu Organizacijos. Bet 
dabar ji jau nėra Valst. Depar
tamento tarnyboje. Toji, tarp 
ko kita, neprisipažįsta priklau
santi kokiai nors komunistinei 
organizacijai. Toliau senatorius 
paminėjo ambasadorių Jessupą, 
kuris esąs nepaprastai palankus 
komunistų reikalams. Kiek žino
ma, ambasadorius Jessupas yra 
žymus "kveikeris". apie kurių 
nuolaidumą komunistams perei
ta vasarą DIRVOJE buvo pla
čiai rašyta. Kad jis būtų komu
nistas, ar priklausytų kuriai 
nors jų "fronto" organizacijai, 
įrodymu, žinoma, nėra. Pagaliau, 
senatorius McCarthy paminėjo, 
kad Achesono žmona (ne Valst. 
Departamento tarnautoja) da
vusi 2 dolerius kažkokiai orga
nizacijai, kuri, pasirodo, esanti 
komunistų kontroliuojama. Iš to 
susidaro ispūdis, kad senato
riaus McCarthy kaltinimai tuo 
tarpu nerimti. Jis dar žada 
savo kaltinimus konkrečiau pa
remti ir nurodyti daugiau pavar
džių ... Bet keista, kad iš anksto 
nurodęs tikslų komunistų skai
čių departamente, paskui taip 
ilgai "kišenėse" Ieško jų pavar
džių ... 

• 
ANGLIES BENDROVĖS, 
rašiusios naują sutarti su uniia, 
jau kafba, kad reiksią pakelti 
anglies kaina nuo 10 iki 25 centų 
tonai padidėjusių išlaidu* 

4 .1 --
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PHILADELPHIA, PA. 
LOTERIJA TREMTINIAMS — 

LIGONIAMS PAREMTI 

Pernai kelių veiklių BALFo 
veikėjų — adv. P. čeledino, A. 
Kaniušio, kun. St. Railos, H. 

knygučių po 12 bilietų. Bet to 
maža. Loterijos vajuje turime 
dalyvauti visi! 

Vajui vadovauja buvęs trem
tinys H. Kemeklis. Jis skundžia-

Kemeklio rūpesčiu surengta lo- ?!' 10f. -1* l)a^^us> kaiiuomenė. 
terija, kuri davė gryno peino|J's bilietŲ platinimo vajaus 
apie $2,000. šįmet balandžio 24 i nl0s» ""-pralaimėti. Būtų sėda 
d. vėl įvyksta loterija teemtkuų ™ms vislems' Negl nor8tume 

hgSčjinH,Hnet SO. Tu tarpe Nęatidėliokim. Šiandien ar ryt 
6 nauji 1 !>.-,'(> m. modelio aulo- "uelk;i

te ' l'^ti^išką banką .Li-
mobiliai, du laimėjimai po *500.! ̂  • Z504. *; Broad St Ph.« 
keli televizijos aparatai, 5 lai-l?8:' kl'el"kl,5s ^emek'' 
mėjimai po $100 ir tt. PiT bent po vieną knygutę 

Visas pelnas skiriamas per Neir. mes eistume 
BALFo centra ligoniams trem- s!an] ^bda.niKam darbui pu-
tiniams Vokietijoje šelpti. Loši- sliU,kely «W'»ti ? k.l. 
me dalyvauja ir bilieto parda
vėjas: jis gali išlošti net du 
naujus automobilius — Ford ir 
Chevrolet. Bilietai pažymėti 
spausdintu Įrašu "United Li
thuanian Relief Fund of Ameri
ca". 

Detroit, Mich., Naujienos 

Lošimo diena — balandžio 
24 — jau greit bus čia pat. Ta
čiau keista, kad patys buvę 
tremtiniai neprisideda prie to; 
vajaus. Ko gi mes norėtume su- j 
silaukti iš seniau atvykusių?. 
Geri ar blogi pavyzdžiai užkre- i 

•ia. Atrodo, kol nevėlu, visi Phi-' 
ladelphijos buvę tremtiniai tu-j 
rėtų vieningai įsijungti ] bilietui 
platinimą. j 

Kiekvienas buvęs tremtinys j 

tegul išplatina 12 

ŠVENTOJI VALANDA 

Kovo 5 d. Philadelphijoje su
rengta šventoji Valanda, kuri 
sutelkė didžiulėn šv. Petro ir 
Povilo katedron apie 1,800 žmo
nių. 

Ar pati tos šventosios Valan
dos idėja, ar jos numatytas tu-

PAVEIKSLAI Iš TREMTIES 

Kovo 11 d. Detroite Balys 
Gaidžiūnas, neseniai atvykęs iš 
Vokietijos, parodė įdomius pa
veikslus iš lietuvių gyvenimo 
tremtyje. ' 

žmonių buvo prisirinkę gana 
daug, todėl ir pelnas buvo ne
blogas ir jis paskirstytas į tris 
dalis: už paveikslų rodymą, A. 
L. Tautinei Sąjungai ir Įkurdi
nimo Komitetui. 

Paveikslų rodymą suruošė' A. 
L. Tautinės Sąjungos 4 skyrius. 
Didžiausią organizavimo dalį at
liko agr. Tomas Dambrauskas. 

UTERATUROS IR MENO 
VAKARAS 

Pirmą kartą mūsų mieste bu
vę tremtiniai sumanė surengti 
literatūros ir meno vakarą. Jis 
įvyko sekmadienį, kovo 12 d. 
buv. Lietuvių Svetainėje. 

programoje dalyvavo muzi-

Sekmadieni, kovo 2(J d., 8:.'J0 vai. Clevelande, pirmasis 
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. 

jrinys buvo taip gausingo dalyva
vimo priežastis, sunku pasakyti. 
Tačiau jau prieš 3 vai., kaip 
uvo sakyta per radiją, susirinko 

... , , ... . . , . , tiek žmonių, kad vos tilpo dide-setina būklę džiovininku ir kitų 
. 1  . . . . .  .  . .  .  t  leje katedroje. Padėkos žodis liekančiu Vokietijoje broliu iri ., . ..... _ . , UHLM'^IICA įG^tlm^c nrd-tmivuT^-

sesių. Gal kelius mėnesius išgy
venus Amerikoje jau kai ku-

Atsiras ir tokiu. kūrie aim 
nu©s, jog 12 bilietu išplatinti 
sunku ... Noro reikia. Ryžto 
reikia. Suprasti reikia pasibai-

riems išblėso skurdūs ligoninėse 
gulinčių mūsų tautiečių vaizdai? 
O tie vaizdai baisūs. Tik nuosta
bu ir skaudu, kad turime grau
denti buvusiu tremtiniu širdis. 

priklauso iškilmės organizato
riams, kad jie kiekvienam daly
viui įteikė pamaldų tvarkaraštį 
su visomis giesmėmis, kurios ne 
visiems žinomos, ypač dalyvau
jantiems klaipėdiečiams, kurių 
teko matyti. 

Gal daugumas i težino, kad to-u 
K r  

Lygiai 3 vai. ]>asirod€ Phila. 
ardinolo atstovas vyskupas J. kia loterija rengiama? J^i kai-,,, 

, v aiToll McC ornuck, lydimas dau-beti apie sunkuma, tai tenka ,. .  . . . .  .  '  i  .  ;  g e l i o  p r e l a t u  i r  k a n a u n i n k u ,  k u -priminti, įog vienas kitas trem-;. . . • , , ™ -
.. . ' --ii.* o/\'nu tarpe buvo prel. J. Balkunas tinvs įau vra isplatines |>o 30j. - '. , 1 

. ' l. * • i' » i i,s Brooklvno. knvguciu. \ra vienas, kuris ban- _ , ., . t . T . 
,  ,  1 r  . . .  !  l a r p  k i t u  g i e s m i ų  b u v o  i r  L i e -do išplatinti net kelis simtus Į, V, . . / I tuvos taip gerai atmenamos su-

Iplikacijos šventas. Dieve! 
Iš sakyklos prabilo rektorius 

kai: komp. Br. Budriūnas ir 
smuikininkas VI. Motiekaitis, 
solistas Kaz. Stašaitis ir poetai: 
Alė Rūta - Nakaitė - Arbačiaus
kienė, Marija Sims ir Jurgis 
Kastytis Gliauda. Buvo pasiža
dėjęs dalyvauti ir Vyt, Alantas, 
bet pastarasis susirgo. 

Solistas Stašaitis padainavo 
Br. Budriu no harmonizuotas dai
nas: "Kas bernelio sumanyta" 
ir "Oi kas sodai do sodeliai", 

i Stašaičiui akompanavo komp. 
Budriūna^. Alė Rūth skaitė sa
vo kūrinius: poezijos "Kas par
ves" ir "Rugpiūčio pabaiga", 
prozos "Sekmadienį" ištrauką. 

Kastytis Gliauda skaitė savo 
humoreskas "Sveika Amerika", 
šešių eilėraščiu rinkinys. 

Marija Sims skaitė savo ei
lėraščius, apibūdindama aplin
kumą, kuri paskatino juos to-

matyti, nes jie nežino, kas tas 
literatūros vakaras yra. Kai vie
ną savo pažįstamą pakviečiau 
ateiti, ji paklausė, kas ten dėsis, 
o kai pasakiau, kad skaitysime 
savo kūrinius, tai ji įsižeidė sa
kydama: "Tai ką, jau jūs mus 
ant juoko laikote. Argi mes ma
ži vaikai, kad mums reikia pa
skaityti? Mes ir patys pasiskai
tome". 

Tada ir supratau, kad neverta 
kviesti ir kitų, nes prie tokių 
dalykų žmones reikia po truputį 
pripratinti. Iš buvusių tremtinių 
aš tikėjausi daugiau, nes jie jau 
beveik visi supranta, kas ta li
teratūra, 'bet reikalauti ir iš jų 
negalima, nes ir čia galima su
prasti, kad tik tas eina kitų 
klausyti, kuris pats tais dalykais 
domiai. 

Mes labai aukštai įvertiname 
tuos, kurie dalyvavo ir taikiai, 
ramiai išklausė suruoštos pro
gramėlės. Mes žinome, kad da
lyvavusieji yra arti mūsų min
čių, arti mūsų jausmų. Yra ži
noma, kad vienas rusų rašyto
jas, kai jam buvo suruoštas jo 
kūrinių skaitymo vakaras, ir 
atėjus tik vienam klausytojui; 
kantriai savo kūrinius perskaitė 
ir išėjo patenkintas. Tas duoda 
ir mūsų kolonijos kūrėjams vil
ties, kad juos vis dėlto pažino 
gražus būrelis žmonių. 

Tikiu, kad kitame panašiame 
kūrybos vakare jau btts daug 
daugiau susidomėjusių. 

BUVUSIŲ TREMTINIŲ D-JOS 
SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį kovo 26 d. 1 vai. 
p. p. buvusio Lietuvių svetainėj 
įvyks visuotinis Buv. Tremtinių 
D-jos susirinkimas. ' Valdyba 
kviečia visus dalyvauti. 

BUDRIUNO CHORAS 
TARPTAUT. INSTITUTU v 

Tarptautinio Instituto koncer
tų direktorė jau antrą kartą pa
kvietė Br. Budriūno vedamą Ra
dijo Klubo" chorą dalyvauti pro
gramoje. Instituto koncertas 
bus gegužės mėn. Art Institute 
didžiojoj auditorijoj. M. Sims 

INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ 
SUSIRINKIMAS 

Kovo 26 d., tuoj po pamaldų, 
šv. Antano parapijos mokyklo
je įvyks Buv. Tremtinių Inžinie
rių ir Architektų D-jos susirin
kimas. Visus inžinierius, archi
tektus ir dirbančius technikos 
srityje kolegiškai kviečiame da
lyvauti. Atskirais pakvietimais 
kviesti nenumatoma. Valdyba 

ALTS*-4 SKYRIAUS SUSIRIN-
RIMAS 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos 4 skyriaus mėnesinis su
sirinkimas įvyks sekmadienį, ko
vo 19 d., 12:30 vai. po pietų, 
Šv. Antano parapijos mokyklo-, 
je, 25th ir Vernor H'way. 

ALTS 4-to Skyriaus 
Valdyba 

LOS ANGELES, CALIFORNIA 
ĮSPŪDINGA LIETUVIŲ PARAPIJOS ŠVENTĖ 

Dalyvavo vyskupas Manning D. D. • šventės iškilmė buvo 
muojama. • $4,000 naujos bažnyčios fondui. 

IU FFALO, N. Y. 
ISTORINIS MINĖJIMAS 

Nedidelė Buffalo lietuvių ko-
lonja. Neišskirdami mažųjų pi-
piriukų, priskaitome iki 40-ties 
prieš keliasdešimt metų čia ap-
sigyvenugjii irį tįek pat naujai 
atvyku^ifp 'Tačiau 1 if šis ne
gausus lietuvių būrelis vasario 
18 d. įstengė tinkamai paminėti 
mūsų brangiąją Nepriklausomy
bės šventės sukaktį, šis minėji
mas čia gyvenantiems lietuviam 
yra istorinis, nes Buffalo mina
te suruoštas pirmą kartą. 

Jį organizavo SLA 304 kuo
pa, kurios pirmininku yra M. ELIZABETH, N. J. j Hubert J. Cartwright anglų kal-jkius rašyti. Ji skaitė šiuos eilė-j Kajokas. Ši kuopa nuolatos di 

šviesdamas Lietuvos var-j raščius: "Lietuvos tremtiniui", La jba, 1HIŠ\ It-flu.uiifln uiciutus v«r- i iii«ciu!s ; Jjieiuvus irtmumui * ' cl e i H 
BROLIAI AMERIKOS LIETI- ^us. Atgiedojus paskui visiems i "Kalėdų varpai", "Tėvynės sap-' 
VIAI — MCSIJ DžlVUGSMAS!dalyviams "Prieš taip didį Sa-jnuose", "Tarp gėlių", "Tavęs 

IR PARAMA kramentą", visų širdis bažnyčios į netekus" ir "Ligi ryto". 
ši kaitą noriu iškelti asmenis-'t^loras su.ialK^no Gruodžio su-j Vladas Motiekaitis smuiku pa

ku 
kiu 

Pirmoje dalyje R. Masilionis 
į pasveikino susirinkusius, keliais 
sakiniais priminė šios sueigos 
prasmę ir paprašė "Marija, Ma 

vis, laikų turėjo Raudžiu* i-y-;Kiesmes- vyskupas pamaldų <la- svetimtautė pianistė. 
šius su senaja tėvvne Lietuva. į Uh Dal.wavusie.ii sako 
Užuot ilsėjęsi kuriame brangia-1 fivento-» Valanda paliko didelį jesa sužavėti. Tik gaila, kad la
me kurorte, jie dažnai važiuo-;'s|MI(l' tlek tieklb»i mHŽa žm"ni» 
davo Lietuvon pakvėpuoti Lie
tuvos oru, paieškoti atgajaus 
gražioj lietuviškoj gamtoj, pa
guosti Lietuvoje paliktus sese
ris, brolius, kaimynus. 

Budreckis kilimo radviliškie
tis. Visa parapija žinojo jų par-

e migrant u Širdyse. j Iš vietinių, kurių dalyvavo vos 
l)r. J. Januškevičius i tiktai keli, aš ir nesitikėjau ten 

BROCKTON, MASSACHUSETTS 
TRYS MINĖJIMAI j tūrinis gyvenimas žymiai pa-

šiais metais brocktoniečiai !^«VV®J°-

Kražių kankiniai, nepri-
.  . . .  _  k l a u s o m y b ė s  k o v ų  s a v a n o r i a i ,  Dalyvavusieji sako, programa , i • , ...... 

^-i. \ i bolševikų ir nacių nukankintieji 
baudžiamosiose stovyklose, da
bar žūstą ir žuvę partizanai. 

Po to J. Valickas ir K. Gam-
ziukas skaitė paskaitas. 

Pirmasis papasakojo apie Lie
tuvos laisvės kovas iki 1918 m.. 

parodė ir naujai įsikūrusi trem-

\azia\imą. Jų nuopelnais daž-jyasarj0 iG-tąją paminėjo net Neseniai susiorganizavo trem-
nai nu avo sviesj-' at \ i iš 1()jtrimis atvejais: vasario 12 d. tinių choras, kuriam vadovauja 
5azn.vuo.ie piles i>ie\o altorių.jpanll)jj„s svetainėje, vasario 161patyręs ir gabus muzikas J. 
Jų parvažiavimu jusdavo ir gra-id tremtiniu komitetas per ra- !Strazdas. 
VA. padori pasilinksminimo vie-;(lij.} ir vasario 1<I d. sandariečių! .... 
t a .  Pavyzdziui, gegužinėje (pik-;pat«lp(>se iniciatyvos ir veiklos 
nike) jie nusam,lydavo orkes- ,g ^ * minCjinll |  vietos gY_ 
t ra, nupirkdavo kelias bačkas ventojf |i  ir s|Jaurta iriausiai 

' k;is no- • atsiliepia apie tremtinių pasi-
įrodymą per radiją. Brocktono 

Jie rasdavo kalbą ir su pa-j dienraštis "Brockton Enterpri-
vargusiu nuo gyvenimo naštos ̂ se" prieš transliavinfą gražiai 
kaim.v nu ir su aukštu pareigu-j aprašė Vasario 16-tosios reikš-
n.u. Jų šeima, pratusi amerikie-jnię lietuviams, tuo gerai išrek-
tiškai galvoti, nepaisė ' titulų", jlamavo laukiamą programą. Po 
prie kurių mes buvome spėję radijo programos rytojaus dieną 
priprasti. 

Dabar Budreckiai, giiiai at 
tas pats dienraštis vėl parašė 
plačiau apie adv. Kavaliausko 

jausdami lietuvių vargus trem-Į ir Viščinio kalbas ir lietuvišku 
tyje po antrojo pasaulinio karo, j dainų programą. Kavaliauskas 
daug kam pagelbėjo atvažiuoti,kalbėjo angliškai, o Viščinis lie-
į šį kraštą, duodami darbo ir 
buto garantijas, ir daug kam 
padėjo visokiuose naujojo gyve
nimo rūpesčiuose, pasiekus lais
vuosius Amerikos krantus. Jų 
nuopelnų dėka, daug kas laimin
gai įsikūrė ir gražiai gyvena 
naujojoj tėvynėj Amerikoj. 

Radviliškiete "Tremtine 

tuviškai. Tikiu, neperdėsiu pa
sakęs, kad P. Viščinis savo pra
kalbomis per radiją ir sanda
riečių minėjime pasirodė vie
nu iš geriausių mūsų kalbėtojų. 

Brocktone, kur prisikaitoma 
apie 60,000 gyventojų, jų tarpe 
apie 6-7 tūkst. lietuvių kilmės, 
atvykus būreliui tremtinių, kul-

— sol. J. Armonienė, muz. P. 
Armonas, Baltrušaitis ir nau
jai susiorganizavęs vyrų kvarte
tas, vad. J. Adomaičio. 

Antroji programos dalis buvo 
ypač miela staigmena: ansamb-
liniu stiliumi pastatytas trum-

tinių draugija, kurios pirminin- pas vaizdelis "Subatvakaris Lie
ku iki šiol buvo prieš dvejus tuvos kaime". Tai maža, links 
metus atvykęs V. Tamošaitis. 
Paskutiniame draugijos susirin
kime išrinkta nauja valdyba, 
kurios pirmininku yra teisinin
kas Petras Viščinis. M. 

ROCHESTER, N. Y. 
SKAUTŲ VAKARAS 

Vasario 18 d. Rochesterio lie-

ma intrygėle apjungta lietuviš
kų dainų ir šokių pynė. Spal
vinga scena, nuoširdus, papras
tas vaizdelio atlikimas sukėlė 
gyvą publikos susidomėjimą ir 
pritarimą. 

Dekoracijų ir scenos parengi
mui teko skirti ne vieną nemigo 
naktį, šio darbo vaisiai — tai 
įrodymas, kad norint ir vargi
nanti įtampa fabrikuose neuž-

tuvių skautų iničlatyva~iiuruoŠ- ikef'a kelio _8avaj,i veik|ai- skau 

tas Užgavėnių pasilinksminimas 
buvo pažymėtinas vietos kultū
rinės veiklos jvykis. Tai buvo 
pirmasis, palyginti nedidelio, 
skautų vyčių ir vyr. skaučių 

tai St. Ilgūnas, V. Nakas ir J. 
Sodys parodė čia daugiausia pa
sišventimo ir darbo. 

Vakaras buvo baigt## ben
dru pasilinksminimu, vaišėmis, 

būrelio pasirodymas, pasitelkus šokiais, paįvairinant nuotaiką 
ir daugiau lietuviško jaunimo. 
Iš menininkų kviesti maloniai 

dainomis ir juokais. 
Iš 103 dol. pelno AI/ Tary-

sutiko dalyvauti programoje ,bai paaukota 25 dol. • DD 

antrasis apie nepriklausomą gy
venimą. 

Paskaitininkams padėkota tik
rai nuoširdžiais plojimais. 

Pirmoji dalis baigta Lietuvos 
ir Amerikos himnais. 
. Antroji £al^s dar labilų su
jaudino klausytojus solistų, du
etų, kvarteto atliktomis lietu
viškomis dainomis, mūsų ma
žųjų pašoktais tautiniais šokiais, 
jų deklamuojamomis eilėmis.* 

Kur banguoja Nemunėlis, 
Kur šešupė miela plaukia, 
Ten Lietuva mano brangi, 
Tenai širdis mane traukia — 

ne vieno klausytojo akyse ma
tėsi tėvynės meilės ir jos ilge
sio sužadinta ašara. Tai daug 
daugiau pasako, kaip smulkus 
programos atpasakojimas ... 

Toliau iki vėlyvos nakties tru
ko pašnekesiai, vaišės. Buvo sve
čių iš plačiųjų Buffalo apylinkių 
ir Niagara Falls. 

šia proga dar norėtųsi pami
nėti ir kitus lietuviškuosius Buf
falo pragiedrulius. 

Jau antrą kartą ligoniams į 
Vokietiją siunčiami maisto siun
tiniai. šį kartą šiam tikslui su
aukota 38 dol. ir įvairaus mais
to. 8 maisto siuntiniai pasiųs
ti į Gautingo džiovininkų sana
toriją. šio darbo labai energin
gai imasi Vaitėnienė, Clainienė, 
Aperonienė, Dambrauskienė, Br. 
Masiulionienė ir kt. 

Naujai atvykusiems pirmuose 
jų žingsniuose daug širdies na-
rodo ir padeda Aperoniai, Clai
nienė, Dambrauskai ir \t. 

V. ž. 

Kovo 5 d. Los Angelės lietuvių 
šv. Kazimiero parapija atšventė 
savo globėjo šventę, kuri pra
ėjo su nepaprastu pasisekimu. 

šventė prasidėjo iš pat ryto 
— pirmąja vaikučių komunija. 
• Po to sekė vienos seniausių 
Kalifornijos lietuvių šeimos Pra
no ir Elzbietos Morkų 50 metų 
moterystės jubiliejaus palaimi
nimas. Prieš pat mišias, 11 vai., 
į bažnyčią, kuri buvo perpildy
ta vietos lietuvių, atvyko J. E. 
vyskupas Manning, kuris yra 
Los Angelės arkivyskupo padė
jėjas. Iškilmingas mišias laikė 
kanauninkas Kazimieras Stepo
navičius ir gilų religinio - pa
triotinio turinio pamokslą pasa
kė parapijos vikaras kunigas 
Jankus. Pamaldų metu giedojo 
parapijos choras, vedamas muzi
ko Skridulio. < 

Po pamaldų vyskupas Man
ning tarė žodį į lietuvius. Jis 
tarp kita ko pasakė, kad "va
kar kentėjo mano tauta (jis 
yra airis), šiandien kenčia jūsų 
tauta". Po pamaldų vyskupas 
priėmė parapijos, draugijų ir 
spaudos atstovus, Lietuvos gar
bės konsulą ir kt. čia su juo 
pasikalbėjo dr. Bielskis, ALT 
Los Angeles skyr. pirm. St. 
Raštikis ir kt. 

Vyskupui išvykus, parapijos 
salėje prasidėjo bankietas. Ban-
kieto metu pasakė kalbas para
pijos klebonas kun. Kučinskas, 
prof. Biržiška, konsulas Bielskis, 
adv. Kazlauskas ir visa eilė 
kitų. Naujos bažnyčios statymo 
fondui per porą valandų buvo 
surinkta arti $4,000. 

Bankieto metu buvo pagerbti 
ir visi Kazimierai, kurie sėdėjo 
už garbės svečių stalo. Jiems 
šventės dalyviai sugiedojo Il
giausių Metų. Vienas iš Kazimie
rų, ir laisvojoj Lietuvoj gerai 
buvęs pažįstamas Lukšys, pa
dėkojęs Kazimieru vardu už "Il
giausius ir vaisingiausius me
tus", visus šventės dalvvius, apie 
400-500 žmonių, pavaišino vynu. 

Po bankieto buvo meninė pro
grama, kuria atliko solistai Fl. 
Korsak ir Vilniaus operos solis
tas VI Baltrušaitis. Po ju sekė 
parapiios choras. Tiek solistai, 
tiek choras iš svečių susilaukė 

nuoširdžios ppdėkoą. Jauna lie
tuvaitė Mickutė, pradžios mo
kyklos mokinė, jautriai pade
klamavo tai dienai skirtą, 
motinos parašytą eilėraštį. 

Pagaliau buvo loterija, kurioj 
stambiausias laimėjimas buvo 
didelis šaldytuvas, paaukotas 
Dėringių. , 

Šventės prpgramą buvo rū
pestingai paruošta, įterpiant f 
ją teisininko Dapšio paskaitą 
apie šv. Kazimierą. 

VI, Bakūnas 

LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ 
patogiausia užsisakyti, siunčiant 
$2.50 šiuo adresu: 

Mr. J. Audėnas 
14 Townsend Street 

Dailininko Česlovo Januso iš 
tremties atsiųstų gražių Balti
jos jūros ir Lietuvos gamtos 
vaizdų bei medinių lėkščių ga
lima įsigyti per: 
K. Motuzas, 107-33 117th St., 

Richmond Hill 19, N.Y. 

P A D Ė K O S  
ftHio noriu pareikšti savo nuo

širdžią padėką Senosios R. Kat. 
Bažnyčios (Old Americain R. 
Cath. Church) vyskupui kun. 
dr. Z. K. Vipartui, gyvenančiam 
Westville, 111., kuris, Lietuvių 
Protestantų Sąjungos pirminin
ko dr. M. Devenio prašomas, 
suteikė man ir mano žmonai 
garantiją atvykti į U.S.A. Di
džiai gerbiamas vyskupas paro
dė nepaprasto nuoširdumo ir 
pagalbos, kai, tik ką atvykus 
į šį kraštą, teko jo būstinės vie
tovėje ieškoti savo paklydusio 
bagažo. Vėliau jisai, nepaisant 
mano primygtinų siūlymų, at
sisakė priimti grąžinimą išlai
dų, kurias jam teko padaryti 
garantiją sudarant ir kelionę 
nuo uosto apmokant. 

Taip pat norėčiau priminti, 
kad dar tebegyvendamas Vo
kietijoje nuo 1946 metų tu
rėjau "Affidavit of Support" 
iš plačiai žinomo Amerikos lie
tuvių veikėjo ir tremtinių rė
mėjo p.' J. Bačiūno; vėliau, jau 
turėdamas vyskupo Viparto ga
rantiją, dar buvau gavęs ant
rą iš p. Bačiūno. Nei affidavitu 
nei garantija dėl susidėjusių 
apystovų man neteko pasinau
doti ; neteko taip pat būti ir 
p. Bačiūno svečiu jo vasarvie
tėje: jis buvo mane pakvie
tęs visviena vykti tiesiai iš uos
to nas jį, nors ir ne jo garantija 
važiavau. Bet už gerą širdį ir 
už keleriopais atvejais parodytą 
nora man padėti noriu šia pro
ga ir p. J. Bačiūnui pareikšti 
savo nuoširdžią padėką. 

Su tikra pagarba 
Vladas Jakubenas 

Kompozitorius pianistas 

* * 

Brangiems mano Geradariams 
V. ir I. Budreckiams, Elizabeth, 
N.Y., O. ir R. Vaičiuliams, 228 
Grove St., Brooklyn, N.Y. bei 
T. ir J. Valiulytėms, San Fran
cisco, Calif., padėjusiems man 
tremtyje ir davusiems man ne
užmirštiną pagalbą mano dide-
delėj nelaimėj bei lankiusiems 
mane, reiškiu nuoširdžiausią 
padėką — Ai\gel$ ZuljĮcienė 

Ačiu Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai: 
Mason J., Pasadena, Cal, - $2.00 
Petriks V., Dęl-Mar, Cal., - 2.0C 
Pielaitis A., Mechanis-

ville, N. Y. - 1.50 
Skiriu A., Bridgeport, 

Conn., - L5Q 
Kristaponis JS.,Clairton, 

Pa<. - 1.00 
Blauzdis J., McKees Rocks, 

Pa., - 1.00 
Sharkus V., Montfllo, 

Mass. - 1.00 
VeMs V., fialtfmoire, M&, - -1.00 

D I R V O S  A T S T O V A I  
i kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais: 

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

Chicago, UI. 
Jonas Paplėnas, 4418 So. ftermitąge Ave. 

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

New Yorke - Brooklyne 
Antanas Sodaitis, 57-6$ 63rd St., Maspeth, N. Y. 

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

Toronto, Canada 
Jonas Paršęliūnąs, 514 Euclid Ave. y 

Montreal-Canada 
Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieų St< 

Anglijoje 
Jonas Palši?, 10, Warrens Terrace, Bramley-Leeds. 
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KAS ir KUR 
• Iš Europos pranešama, kad 
ten pradėjusi veikti nauja radi
jo stotis, pasivadinusi "Laisvoji 
Europa". Stoties tikslas — siųs
ti žinias į Sovietų pagrobtus 
kraštus ir informuoti apie lais
vojo pasaulio gyvenimą. Stotis 
nesiskelbia, kur ji yra ir kas 
ją išlaiko. 

• Sausio mėnesį Vilniuje įvyko 
Lietuvos komunistų partijos su
važiavimas. Suvažiavime nė vie
no žodžio nekalbėta lietuviškai, 
nes dauguma suvažiavusiųjų ne
mokėjo lietuviškai — jie atvykę 
iš įvairių Rusijos sričių ir dabar 
smaugia Lietuvą pačių lietuvių 
vardu. Suvažiavime kalbėta tik 
rusiškai. 
• Į Ameriką tym atvykęs ne
mažas skaičius dantų gydytojų. 
Gydytojai paskutiniu laiku su
siorganizavo ir išsirinko valdy
bą. Dantų gydytojų valdybą su
daro: A. Mačuikienė — pirmi
ninkė, K. Rudaitytė, O. Jakub-
kienė, V. Paliukaitė ir T. Jur
kūnaitė. Kaip matyti, dantų gy
dytojus visiškai "okupavo" mo
terys. 

• Kinijoje dirba du lietuviai 
misijonieriai: kun. P. Urbaitis 
ir kun. R. Perkumas. Jie pasku
tiniu laiku ieško daugiau lietu
vių kunigų talkininkų. 
• Pittsburghe, Pa., nuo verbų 
sekmadienio pradės veikti ir 
antra lietuviška radijo valanda, 
kurią organizuoja Tėvai Pran
ciškonai. Programos vedėju pa
kviestas S. Gabaliauskas. V 
• Dr. VI. Viliamas, kuris ilges
nį laiką gyveno Daytone, sten
giasi persikelti gyventi į Chi
cago. 

• Dr. S. Baškis, Lietuvos Ats
tovybės reikalų tvarkytojas 
Prancūzijoje, paskutiniu laiku 
lankėsi Belgijoje ir turėjo eilę 
svarbių pasikalbėjimų. 
• Adv. Antanas Olis, vienas is 
Chicagos miesto sanitarijos vir
šininkų, iškėlė Sanitarijos de
partamente daromas vagystes. 
Penki to departamento valdinin
kai bus tiriami. 
• Prof. Stasys Dirmantas, bu
vęs krašto apsaugos ministeris, 
po ilgesnio sutrukdymo tyrinė
jant sveikatą, pagaliau gavo vi
zą ir greitu laiku atvyksta ap
sigyventi į Chicagą. 
• Iš Vokietijos praneSa, kad 
valstiečiai liaudininkai atstovu 
į VLIKą pristatė provizorių Ma
kauską. 
• Iš Prancūzijos į JAV atvyko 
jėzuitas kun. Kubilius. Sustojo 
So. Bostone. Gyvendamas Pran
cūzijoje, jis aktyviai reiškėsi 
lietuvių judėjime. 
• Emigracija iš Vokietijos la
bai susilpnėjusi. Anglų zonos 
atstovas Z. Zundė pranešė, kad 
sausio mėnesį iš visos zonos į 
JAV išvyko tik 25 lietuviai. 
Iš viso anglų valdomoje Vokie
tijos zonoje dar yra apie 5,000 
lietuvių. 
• Vokietijoje pasiliekantieji lie
tuviai gyvai aptaria savo toli
mesnius veiklos ir susitvarkymo 
reikalus. Beveik visos buvusios 
organizacijos nustojo veikusios. 
Persitvarkė ir Treihtinių Ben
druomenės centras, įsijungda
mas į Pasaulį Lietuvių Ben
druomenę. 
• Iš Vokietijos į JAV ruošiasi 
išvykti dar du VLIKo nariai: 
Valiukėnas ir Vaitekūnas. 

v 
• Australijos lietuviai, atlikę 
priverstinį dvejų metų darbą 
nustatytose darbovietėse, dau
giausiai apsigyvena Sydney 

" mieste, čia jau priskaitoma apie 
1,000 lietuvių. 
• Iš Australijos praneša, kad 
dabartinis MUSŲ PASTOGĖS 
redaktorius Juozas Žukauskas 

n savo postą užleisiąs naujam re-
•'rs ^daktoriui. Minima, kad naujuo-
, ju redaktoriumi būsiąa Pulgis 
• yAndriulis. , 

• Kovo 10 d. suėjo lygiai me
tai nuo kompoz. A. Vanagaičio 
mirties. Chicagoje įvyko spe
cialus vėlionies minėjimas. 
• Ed. Vaitkus, beisbolo žaidė
jas, pereitais metais sužeistas 
beprotės mergaitės, gydymosi 
išlaidoms padengti iš apdrau-
dos bendrovės gavo 3,500 dol. 
• Skulptorius Vytautas Kašuba, 
prieš porą metų atvykę iš Vo
kietijos, dabar gyveita Oeens 
Village, N.Y. V. Kašuba ir jo 
žmona dailininkė Aleksandra Ka-
šubienė savo specialybėje turi 
nemažai darbo. 
• Vokietijoje prieš lietuvius 
smarkiai pradėjo veikti pasto
rius Tittelbachas, kuris yra gy
venęs Lietuvoje ir Kėdainiuose 
suorganizavęs vokiečių nacinę 
organizaciją. 
• Kanadoje apsigyvenęs lietu
vis gydytojas J. šemagogas iš
laikė valstybinius egzaminus ir 
gavo teisę verstis praktika. 
• Iš Tuebingeno, Vokietijoje, 
pranešama, kad tremtiniai įtei
kė griežtą protestą prieš sovie
tų repatriacines misijas, kurios 
prancūzų ir anglų valdomose 
zonose dar veikia ir tremtinius 
įvairiai terorizuoja. Protestai 
įteikti Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeriui, Prancūzijos 
aukštajam komisarui Vokieti
joje, IRO centrui Ženevoje ir kt. 
• Gydytojui St. Biežiui, Chica
goje, daugelio organizacijų na
riui ir SLA daktarui kvotėjui, 
kovo 18 d. sueina lygiai 60 m. 
amžiaus. 
• šią savaitę Ženevoje prasi
deda nauja IRO sesija. Ji yra 
labai svarbi, nes numatoma svar
styti IRO organizacijos likvida
ciniai klausimai ir tolimesnis 
tremtinių šelpimas. Dar vis ne
išsiaiškinta, ar IRO darbas bus 
pratęstas ar ne. Toje sesijoje 
iš lietuvių pusės dalyvaus: V. 
Sidzikauskas, D. Jasaitis, J. Va
laitis ir Garbačiauskas. 
• Kovo 12 d. visose Sovietų Są
jungos srityse ir jos paverg
tuose kraštuose buvo vadinama 
rinkiminė kampanija į vyriau
sybę ir tautybių tarybas. Iš 
anksto žinoma, kad visi kandi
datai, pastatyti komunistų par
tijos, bus "išrinkti" 100%. 
• Chicagos lietuviai yra nu
tarę Dr. J. „ šliupui atminti pa
statyti paminklą. Paminklo sta
tymui yra sudarytas specialus 
komitetas, šiuo metu komitetas 
savo kasoje turi apie 1,700 dol. 
Paminklo statymą žada pradėti 
šį pavasarį. 
• Juozo Ginkaus vadovaujama 
lietuviška radijo programa Bro-
oklyne kovo 18 d. mini savo 
veiklos dvidešimtmetį. Sukakties 
proga bus transliuojama specia
li programa. 

Solistas Ipolitas Nauragis pa
kviestas dainuoti San Carlo ope
ros pastatymuose New Yorke. 

Lietuvių Kultūros Institutas, 
vadovaujamas kun. P. M. Juro, 
išleido gražų kompozitoriaus St. 
Šimkaus 33 rinktinių dainų lei
dinį. Kompozitorius St. Šimkus 
1943 metais yra miręs Lietuvoj. 

Janina Giedraitytė, buvusi 
Kaune baleto šokėja, Argenti
noje išlaikė įstojamąjį valstybi
nį konkursą į operos - baleto te
atrą ir pradėjo ten pastoviai 
dirbti. 
• Kun. St. Yla, buvęs Tautinės 
Delegatūros spaudos reikalų 
tvarkytojas, artimiausiu laiku 
atvyksta į JAV. 

» 

• Kovo mėnesį iš Vokietijos į 
JAV ruošiasi atvykti penki lai
vai su tremtiniais. Balandžio 
mėnesį tokių laivų .numatoma 
net 12. 
• Vokietijoje, Goettingeno uni
versitete mirė prof. E. Herman-

Karalius, kuris puikiai tarnauja 
bolševizmui 

—r Reikalas yra daug didesnis, 
negu vedybos su šešiolikamete 
gražuole, — pasakojo mums 
amerikietis žurnalistas. Jis bu
vo neseniai ištremtas iš Kairo, 
ir mes jį užkalbinome viename 
bare, norėdami sužinoti ką nors 
tikslesnio apie paskutinę kara
liaus Faruko meilės aferą. 

— Ant kortos stovi ne tik 
Nylo dinastijos ateitis, bet ir 
Egipto pozicija arabų tautų tar
pe. Viskas priklausys nuo to, 
ar Farukas sugebės pasimokyti 
iš paskutiniųjų savaičių įvykių. 
Priešingu atveju jį užklups to
kios politinės situacijos, kurių 
pradžia buvo karaliui priešingos 
vafdo partijos laimėjimas sau
sio 7 d. rinkimuose. 

Mūsų kolega nurodė, kad sen
sacingi spaudos pranešimai apie 
Faruko įvykdytą "sužadėtinės 
grobimą" nepalietė reikalo es
mės. Iš tikrųjų monarchas be
veik beviltiškai bandąs išsigel
bėti nuo gresiančio žlugimo. Jo 
gyvenimo būdas baigiąs su
griauti jo sveikatą. Beveik kiek
vieną nakti jis aplankąs vieną 
iš pustuzinio jam priklausančių 
kabaretų — "biznio pasižiūrė
ti". 

Broliai Sousse, trys graikai, 
kurie rūpinasi karaliaus pramo
gų pramone, jo didybei prista
to eiles dainininkių ir šokėjų. 
Visuose lokaluose jam visą laiką 
laikomas paruoštas stalas, nes 
iis mėgsta pasirodyti netikėtai. 
Dažniausiai lydimas savo sek
retoriaus Pulu Bey, kurį dau
gelis egiptiečių laiko karaliaus 
juodąja siela. Jei karaliui pa
tinka viena iš artisčių, jis pa

prasčiausiai pamoja pirštu me-
nadžeriui ir pasako: 

— Pasakyk jai, kad ji vidu
naktį atvyktų į Halway House 
privatiniam spektakliui. 

Maža merginų tedrįsta atmes
ti kvietimą šefo, kuriam priklau
so ne tik lokalas, bet ir visas 
kraštas. 

Halway House yra ultramo-
derni vila, kurią karalius Faruk-
kas yra pastatydinęs prie kelio 
tarp Kairo ir Aleksandrijos. Vi
la stovi dykumoje, ją saugo bū
rys patikimų tarnų. Prabanga 
jos viduje eiliniam žmogui sun
kiai įsivaizduojama. 

Pats monarchas nėra nei ara
bas nei faraono ainis. Jis kilęs 
iš grynai albaniškos giminės. 
Todėl ir jo lėbavimus vargu ar 
galima _ laikyti orientalinėmis 
tradicijomis. Atrodo, kad tai ir 
pats karalius supranta. 

— Karalius perdaug inteli
gentiškas, kad nesuprastų ža
los, kurią jis daro kraštui, —• 
pasakojo žurnalistas. 

— Jis matė, kad jo privatus 
gyvenimas labai daug prisidėjo 
prie Egipto pralaimėjimo Pales
tinoje. Todėl jis žūtbūt ieško
jo pakankamai žavios žmonos, 
kad ji pajėgtų jį grąžinti į nor
malų gyvenimą. Visiems savo 
patikėtiniams jis yra įsakęs ieš
koti ne tik gražių nakties plaš
takių; bet ir tinkamos karalie
nės. 

Tai nėra taip paprasta, kaip 
iš karto atrodo. Tiesa, iš mer
ginos nereikalaujama, kad ji 
būtų princesė, tačiau ji vis dėl
to turi būti iš žymesnės maho
metonų šeimos. Ji turi būti jau-

DEMOKRATIŠKASIS DARBININKE! 
Tu, sunkiai dirbdamas bet 

kokioj įmonėj vakarų valstybė
se, ypač čia Amerikoj, turi ga
limybę taupydamas susikrauti 
kapitaliuką, tapti savininku na
muko, automobiliaus, įsigyti 
gražius baldus, apsivilkti gra
žiais rūbais, savo žmoną papuoš
ti šilkais ir nylon išdirbiniais, 
o tavo vaikams prigaminta be
galė gražių žaislų.-

Tave valdžia ir viršininkai 
gerbia ir su tavim skaitosi. Ta
vęs neišnaudoja daugiau, nei ta
vo jėgos išneša, duoda sekmadie
nį poilsiui; gali reikalui ištikus 
bet kada kelioms dienoms prašy
tis paleidžiamas; tave ligoj ar 
nelaimėje šelpia ir globoja. 

Viso to neturi tavo draugas 
rytuose, kur po kūjo ir piau-
tuvo simboliais, kaip tyčia, 
užuot besidžiaugęs savo įran
kių simboliu, privalai paskutini 
kraujo lašą ir prakaitą atiduoti 
visagalei valstybei, kuri tavo 
ženklais tave pavergė su kūnu 
ir siela. 

Visam pasauliui žinomi tavo 
vargai priverčiamojo darbo sto
vyklose, visur taip pat žinomi 
stachanovietiski tavo paskuti
nių jėgų iščiulpimo metodai. Tu 
tapai ne tik nebe žmogum, bet 
esi laikomas net žemesniu už 
gyvulį ir v įtraukta* į negyvų 

Amerikoje — 

daiktų eilę — tave vėto ir mėto, 
kol dar gyvybė neišėjo iš nukan
kinto tavo kūno. 

Tu turi, pagaliau, praregėti 
ir pamatyti, kas tavo draugas 
ir kas tavo priešas. Bolševizmas, 
visus apgavęs, apgavo ir tave: 
tu dirbi daugiau, negu iš žmo
gaus gali reikalauti, be reika
lingo poilsio ir be naudos sau ... 
Tu viską sukiši besotėn raudo
nojo slibino gerklėn, o jis tave 
paniekino, kaip dar niekas pa
saulyje tavęs nebtivo pažeminęs. 
Tu virtai paprastu rateliu jo 
milžiniškoje mašinoje ir tiek 
tesi reikalingas, kol gali krutė
ti ir dirbti. Neteksi sveikatos — 
išmes tave šiukšlynan, nes, gir
di, Leninas pabrėžęs, kas ne
dirba —- tenevalgo. 

Milijonai tavo draugų, vaka
rieti darbininke, tau pavydi ir 
laisvės, ir darbo sąlygų, ir pel
no, ir to džiaugsmo, kurį tu 
turi laisvai dirbdamas. 

O štai palygink ir įsitikink 
savp ir jo skirtumus. Pamatysi, 
koks didelis skirtumas tarp vie
no ir kito darbininko. 

USA dailininkas gali nusi
pirkti už tam tikrą darbo laiką 
tiek, gi TSRS "rojuje" — vos 
savo alkį apmalšinti ir savo 
nuogumą šiek tiek prisidengti: 

Sovietuose — 

Duonos baltos 1 sv. per 7 min. (juodos) per • 31 min. 
Cukraus 1 svarą 5,5 " .... 2 v. 34 " 
Sviesto 1 svarą 48,5 " ^... 10 v. 42 " 
Veršienos svarą ... . 1 .. 34,5 
Lašišos žuvies 36,5 
Druskos svarą . 
Pieno literį 
Kiaušinių tuziną 
Arbatos 1 svarą 
Whisi 1 pint. 
Kavos 1 svarą 

. . . .  3 , 0  "  
. . .  1 0 , 0  "  
. . .  3 8 , 5  "  
. * . 3 9 , 5 "  
I v. 35,0" 
. . . 2 2 , 5 "  

Papirosų 20 št» 9,0 " .. 2 v. 04 
Medvilnės suknelę 2 v. 22,0 " 31 V. 51 
Vyrišką eilutę viln. 28 y. 4,0 " 580 v. 15 
Batukų porą vyr. 7 v. 15,0 " «. 

5 v. 15 
(sv. žuvies) Iv. 59 

Ov. 18 
1 v. 18 
4 v. 57 

11 v. -
14 v. 06 

2 v. 04 

104 v. 30 

Šio palyginimo aiškinti nerei
kalinga. Jis kalba pats už save 
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* * * * *  ( h '' ' 

z a  ! • ] & ' : , s . .  J* 

nas, didelis lietuvių kalbos ty 
rinėtojas. Vėlionis ėjo $0-sius.ir rodo, kur darbininkas yra 
metus. 'gerbiamas ir atlyginamas, o kur 
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išnaudojamas ir niekinamas. Iš
vados aiškios: apsaugok, Dieve, 
nuo darbininkų "rojaus" ir jo .kolonijoje, ir netrukus anglai 

na, graži ir nekalta, be to, Va
karų auklėjimo, šios sąlygos 
kandidačių skaičių iš karto su
mažino iki poros tuzinų mer
ginų. Tokia padėtis buvo 1949 
m. gruodžio 4 ,d., kai rūmų 
auksakalys Achmedas Nagibas 
Paša pro savo vitrinos užuo
laidą karaliui parodė jauną Miss 
Nariman Sadek. Spauda buvo 
išspausdinusi jos nuotraukas, vi
sur buvo kalbama apie artė
jančias vestuves su JT valdinin
ku Zaki Hachemu. Jos tėvas 
Huseinas Fahmi Sadekas — su
sisiekimo ministerijos gen. sek
retorius, garsus inžinierius, aš
tuonerius metus dirbęs vienoje 
Manchesterio statybos firmoje. 
Jis jau buvo atspausdinęs ir iš
siuntinėjęs kelis šimtus pakvie
timų į gruodžio 8 d. įvykstan
čias dukteęs sužieduotuves su 
Hachemu. 

Apie sekančių dienų įvykius 
spauda buvo pilna įvairių sen
sacijų, paneigimų ir jų atšau
kimų. Tačiau faktas aiškus, kad 
sužieduotuvės*buvo atšauktos tą 
pačią savaitę, kurią Farukas su
sidomėjo mergina. Toliau, ofi
cialiai • paneigta, kad karalius 
norįs ją vesti. Atvirkščiai, visi 
ženklai rodo, kad jis vestuves 
planuoja, nepaisydamas savo 
šeimos protestų ir pasaulinės 
opinijos pasipiktinimo. 

— Jaunasis valdovas težino 
vieną klausimą, — pasakoja iš 
Kairo ištremtas žurnalistas, — 

ieno laimė svarbesnė Egiptui: 
lo diplomatėlio ar Faruko I, 

Misro karaliaus, Nubijos ir Su
dano valdovo, Kordofaro ir Dar-
furo viešpaties? Jis labai nu
stebo, kai užsienio spauda jį 
pradėjo vadinti meilės piratu. 

Norint suprasti monarcho el
gesį, nereikia užmiršti, kad ir 
dabar Egiptas tebėra panašus 
į piramidę, kuri susideda iš ka
raliaus, nedidelio skaičiaus ga
lingųjų šeimų ir milijonų pu
siau išbadėjusiu felachų. Laik
raščiai Faruko kitaip ir nevadi
na, kaip "aukštuoiu valdovu". 
Jis stengiasi būti riebus, kadan
gi liaudis respektuoja tik dide
lio svorio vyrus. 20 rf visos dir
bamosios žemės priklauso jam, 
28 rf yra 12,400 dvarininku ran
kose, o 52 rr tenka 2,3 mil. ma
žažemių. Kiti 17 mil. žemdir
biu neturi nieko. Egiptiečio me
tinės pajamoe vidutiniškai sie
kia apie 70 dolerių. 

šio masių skurdo vidury sun
kiai apsakomu kontrastu išky
la Faruko ir jo feodalų .praban
ga. Abdino rūmai, karaliaus re
zidencija, yra tris kartus di
desni už Buckinghamo rūmus, 
Anglijos karaliaus rezidenciją. 
Be to, monarchas turi dar'ketu
rias vasaros rezidencijas, Nyle 
jachtą, 14 Packardų, 10 Rolls-
Roycų (visi skirtingų spalvų), 
privatų aerodromą Heliopolyje, 
kur visą laiką viena mašina 
stovi paruošta skridimui. Jį sau
go stiprių milžinų rinktinė gvar
dija. Prisaikdintas ragautojas 
patikrina visus stalan nešamus 
valgius. Iš rūmų karalius niekad 
neišeina be specialios 24 moto
ciklininkų eskortos. 

Tačiau šis orientalinis fasadas 
kas kartas vis mažiau beatitin-
ka savo realią galią. Buvo lai
kai, kada Farukas buvo pakan
kamai stiprus savo valiai įgy
vendinti ir valdžion parinkti tik 
tuos vyrus, kurie jam tiko. 
šiandien tie laikai jau praėję 
ir tik dėl jo paties klaidų. 

Didžiausia klaidą jis padarė 
1942 m., tikėdamas ašies vals
tybių pergale ir ministeriu pir
mininku paskirdamas prieš ang
lus nusiteikusį Ali Maherį. Tai 
buvo epocha, kai Rommelis -sto
vėjo prie Egipto vartų ir nau
jasis ministeris pirmininkas tu
rėjo būti informuojamas apie 
anglu strateginius planus. Jis 
turėjo gerų draugu Kairo italu 

dovanų. 
• 
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RAŠALO ASAROS 
• Bronys Raila tZSSSZ 

Sandėlis knygų ir žolių 

Tokia' išvirkščios gramatikos 
antrašte protarpiais kai kuriuo
se Amerikos lietuvių laikraš
čiuose pasirodo skelbimas. Skel
biasi vienas lietuviškos pavar
dės biznierius. • : 

Skaitydamas^ Iff 'lifwus Siūlo 
gerbiamasis biznierius, aš nuo
lat susimąstydavau. Tas skel
bimas man daugiau už bet ko
kius įrodinėjimus atskleisdavo 
daugelį lietuvybės mirimo pa
slapčių Amerikoje; 

O gal aš klystu? Norėčiau tad 
balsu pasidalinai tų saulėleidžių 
mintimis. 

Biznierius knygnešys — vis 
dėlto jau labai retas verslinin
kas tarp dabartinių Amerikos 
lietuvių — mums pasiūlo net 25 
lietuviškas knygas. Ir visai už 
nebrangią kainą, nuo 25 centų 
ligi dolerio su viršum. Tik "Vi
sų Metų Evangelijos ir Lek
cijos", kaip temų kilnumas rei
kalauja, įvertintos trimis dole
riais, o kitos dvi šventos kny
gos net keturiais ... 

Kokios knygos mums siūlo
mos? Tai, be abejo, veikalai, iš
leisti pastaraisiais dešimtme
čiais. Suminėsiu kelius pavadini
m u s  . . .  

Autoriai skelbime nė nenuro
domi, tad ir lieka tik pavadini
mai. "Kaip gali gyventi šimtą 
metų", "Pranašystės apie pa
saulio pabaigą", "Savizrolas di
dis štukorius", "Naujausia sap
nu knyga", "Juokų vežimas", 
"Duktė marių" (!). "Grigorius. 
kuris išgyveno prirakintas ant 
salos 17 metu", "Vaidelotka, se
novės apysaka", "Poncijaus Pi
loto galas", "Karvės, jų nau
da, sūrių padarymas", "Nebi
jok mirti, nes iš jos nepabėgsi". 
"Apie geležini vyrą ir smaką", 
"Apie pustelninka Serafiną" ... 

Tai tik mažas katalogėlis, ku
ri mūsu biznierius gali pasiū
lyti. Kiti dešimtys ir gal šim
tai panašiais pavadinimais vei
kalu per dešimtmečius sklido 
Amerikos lietuviuose, sudaryda
mi iu šeimyniniu bibliotekų pa
grindini dvasini lobi. 

ninko kišenėje rado anglų planų 
kopiją. Anglai ilgai nedelsė. Ki
tą rytą britų pasiuntinys Limp-
sonas (vėliau lordas Killairnas) 
ir gen. Itn. Stone atvyko į Ab
dino rūmus. 

— Jūsų didybė tūri du pasi
rinkimus, — kalbėjo pasiuti-
nys monarchui: — arba Alis 
Maheris tuojau pat pašalinamas 
iš ministerio pirmininko parei
gų, arba tamsta dar prieš sau-
leidį sėdi lėktuvan ir skrendi 
Pietų Afrikon, kaip Egipto ex-
karalius, — tai sakydamas jis 
atidengė lango užuolaidą ir pa
rodė britų tankus bei zelandie-
čių dalinius, apsupusius rūmus. 

— Pasirinkimo man nėra, bet 
aš to neužmiršiu, — pasakė ka
ralius ir išblyškęs pasirašė savo 

( Perkelta j 6-tą pusi.) 

. Tam pat skelbime dvasingasis 
vaizbūnas toliau pasiūlo už to
kią pat nebrangią kainą dar 
svarbesnių dalykų. Nebe dva
sios, bet jau kūno išganymui 
jis rekomenduoja net 16 rūšių 
įvairiausių žolių arbatos. 

Tų arbatų pavadinimai gana 
skambūs ir net oratoriški. Ne
iškenčiu keleto nepaminėjęs. To
kios arbatos juk kartais reikaii-
gesnės už geriausią knygą. 

štai: — "Nebūk nutukęs, lie
sėk", "Nuo nervų sugedimo, ne
migo, galvoje ir ausyse ūžimo 
ir t.t." (tikrai nuostabi arbata!), 
"Liuosuoja kietus vidurius", 
"Plaukų tonikas ... sulaiko plau
kų slinkimą ir pražilimą"(!), 
"Nuo užsisenėjusio nosies ir 
galvos kataro", "Nesišlapink lo
voje bemiegant", "Palengvina 
sunkias ir netikslias mėnesi
nes", "Vyriškumo pataisymas", 
"Trejanka" (matyt, trejos de
vynerios ...), — na, ir kitokios 
visai stebuklingos atominio am
žiaus arbatos. 

Kaip nuostabiai šiame skel
bime derinasi knygos ir žolės! 
Kaip šio meno ir literatūros 
lygmuo atitinka medicinos lyg
mėm! Sandėlis knygų ir žolių, 
sandėlis pelėsių ir tamsybės... 

* * 
Jei nerašyčiau mašinėle, tai 

iš mano plunksnos tekėtų ne 
rašalas, o ašaros... Ir apie tai 
kalbu ne juokaudamas, ne pasi
tyčiodamas, o verkdamas. Yra 
dalykų, kai ašarų netenka ug
dytis. ^ 

Toji biblioteka man paaiški
na septynių dešimtų metų lie
tuvybės istoriją ir tragediją 
Amerikoje. Tik nereikia iškil
mingų žodžių. Be abejo,, visi 
žinom, buvo ir kitokių knygų 
ir gerų laikraščių, buvo vienetai 
gerai rašančių ir keli tūkstan
čiai gerai skaitančių. Bet tai 
išimtys, — o tasai skambusis 
lietuviško kraujo milijonas kaž
kur paskendo. 

Ir kaip jis nepaskęs? Atvyko 
\rarg5ai broliai lietuvininkai — 
nagais draskyti amerikoniško in
dustrinio granito. Ir šiandien 
daugelis senųjų tebeporina, kad 
"ten" paliko smarvę ir uteles ... 
Negi jų vaikas benorės būti 
lietuviu ? 

Ir kokias knygas senasis lie
tuvininkas čia gavo skaityti? 
Minėjau. Tik dar užmiršau pa
minėti, kad tame pat vaizbūno 
saraše pastebėjau kitas dvi 
svarbias knygutes: "Lengvas 
būdas išmokti anglu kalbos be 
kito pagalbos" ir "Kaip tapti 
Amerikos piliečiu". 

Ir dar užmiršau paminėti, kad 
nei tarp žolių, nei tarp knygų 
neradau, pavyzdžiui, tokių pa
vadinimų: "Kaip nepamiršti tė
vų kalbos" ir "Kaip būti sąmo
ningu ir geru lietuviu" ... To
kių knygų nėra sandėlyje. Jų 
lauksime naujai pasirodant. Jos 
ima pasirodyti. 

MBHIHįĮĮIĮ 
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vb-iu-toi 
Motina lanko sūnų, tarnaujantį kariuomenėje. Sūnus supažindi
na motiną su savo generolu, kuris tarnybos metu kariui pava
duoja motiną ir tėvą. Tar generolas R. R. Allen, garsiosios 

3-čios šarvuotos divizijos vadas 

^ f z v 
:<md* i,-i 



D I R V A  1950 m. kovo 16 d. 

DIENOS KLAUSIMAIS 
Redaktoriui VINCAS RASTENIS, €820 Superior Ave., Cterefcraf, Ohio. Tel.: EN 1-4486, ar HE 1-2447 

AR PADARYSIM? 
^ESENIAI BALFas paskelbė šūkį — surinkti kelion

pinigius nuo New Yorko iki Michigano valstybės 
maždaug šešiems šimtams asmenų. Jei tai padarysim, 
tai 600 lietuvių ūkininkų iš tremties stovyklų galės at
vykti ir gauti darbą Michigan valstybės žemės ūkiuose. 

Kaip tas sumanymas vyksta? Pradžioje matėme 
laikraščiuose keletą entuziastingų atsiliepimų, pritarimų, 
paraginimu. O dabar jau tas klausimas lyg ir "perdegė", 
jau prasidėjo tylos laikotarpis. 

Gal sumanymas jau įvykdytas? Jeigu taip bfttų, 
tai neabejotinai laikraščiuose pasirodytų džiūgavimas 
ir padėkos, kad toks didelis uždavinys taip greit at
liktas. Uždavinys nemažas, reikia apie 20,000.00 dolerių! 

Ar gal tas sumanymas, kaip degtuko galvutė: užsi
degė, žybtelėjo ir užgeso? 

Progai pasitaikius kreipėmės į BALFo vadovybę 
ir gavome informacijų, kaip su tuo reikalu yra. Jtaris 
ir nofime čia su skaitytojais pasidalinti. 

• « 
Jumanymas neužgeso. Tačiau dega dar nepakankamai. 

Ligi kovo mėnesio pradžios jam įvykdyti buvo su
rinkta tik 2,015.00 dolerių. Tai yra tik dešimtoji dalis 
to, ko reikia. Jeigu tokiu "degs", tai nieko gera neišeis, 
nes reiktų laukti dar pusantrų metų, ligi reikiami pinigai 
būtų surinkti. O mokėti reikia šį pavasarį. 

Todėl, jeigu kartą užsimota, tai reikia vikriau pasi
spausti, dažniau pasiraginti ir... greičiau dėti pinigą 
ant stalo! 

BALFas, pasitikėdamas visiHHnenčs pritarimu, jau 
davė atitinkamoms įstaigoms garantiją. Reikia pa
dėti jam ta garantiją ištesėti. 

* * 

^ichigan Tremtinių Įkurdinimo Komisija sutiko priimti Į 

dar bent 10 daugiavaikių šeimų. Taigi skaičius pa-l 
didėja. Pirma buvo kalbama apie 600 asmenų, dabar 
numatoma, kad į Michigano ūkius galis atvykti 640 
lietuvių. 

Vokietijoje jau suregistruota 30 tikrų ūkininkų šeimų 
*— kandidatų pasinaudoti tuo Michigano ūkininkų kvie
timu. Tai yra tik apie trečdalis. Bet netenka abejoti, 
kad kandidatų pririnkti bus visų lengviausia. 

Svarbiausia yra tai, kad tuo tarpu reikiamų pinigų 
yra vos to trečdalio trečdalis. Kandidatus registruoti 
jau reikia pasiskubinti. Bet nedrąsu yra skubintis, kada 
reikiami pinigai nesiskubina. 

Todėl reikėtų, kad visos organizacijos, kurios prin
cipe yra parodžiusios nemaža susidomėjimo šiuo klau
simu, kuo greičiausiai savo susirinkimuose visus narius 
painformuotų apie padėti ir paskubintų vykdymą. 

* * 

Kokių priemonių imtis tam paskubinimui? Dabar, prieš 
Velykas, kada įvairių parengimų net ir labdarin

giems tikslams mažiau tedaroma, sunku iš parengimų 
pelno sudaryti reikiamas sumas greit. Tuo keliu einant 
pinigų surinkimas nukeliamas po Velykų, tai yra dar 
pora mėnesių. O tiek ilgai laukti jau negerai. 

Bet jeigu organizacijose yra pasiryžimo šiam reikalui 
atiduoti tinkamą dalį, tai galima tikėti, jog tai ir bus 
padaryta. Tad ar nebūtų tikslu bandyti užtraukti tam 
tikslui paskolą pas privačius asmenis, paskirus narius. 
Pavyzdžiui, organizacija (turime galvoje atskirą kuopą) 
nutaria sudaryti tam tikslui 100.00 dolerių. Surinks tuos 
pinigus gal per 2, 3 ar 4 mėnesius. Bet tada bus vėlu. 
Reikia, kad tas šimtas būtų dabar. Kodėl pora asmenų 
negalėtų organizacijai šiandien paskolinti po 50.00 dolerių 
ir išsiųsti tuos pinigus į BALFą, o paskui jiems grąžins, 
kai surinks. Kada skolintojai čia pat, kada aiškiai pa
sižadėta skolą atiduoti, tai bus aiškus reikalas neatidė
liojant rūpintis pinigų sul inkti ir skolą grąžinti. 

Jau turime pavyzdžių iš praktikos. Praėjusi rudenį 
iš Clevelando buvo pakviesti čiurlioniečiai šokėjai į 
Buffalo. Reikėjo tą kelionę finansuoti. Kultūros Fondo 
skyrius pasiryžo tą padaryti. Reikėjo arti $100.00, o 
fondas tuščias. Laukti, ligi bus pinigų, negalima, nes 
pasirodymo diena paskirta. Tad pats skyriaus pirmi
ninkas paskolino reikiamą sumą, ir sumanymas buvo 
įvykdytas. O paskui pinigai buvo sudaryti ir skola grą
žinta. Ir kitais atvejais panašiai padaryta. 

Tad kodėl čia, kai reikalas yra labai skubus, netiktų 
pasekti šituo pavyzdžiu? Argi neatsiras organizacijose 
narių, kurie galėtų patikėti savo organizacijai porai - tre
jetai mėnesių po kelias dešimtis dolerių? 

* « 

Jenas priežodis sako: dvigubai duoda tas, kas duoda 
greit, šiuo atveju yra proga atvežti į Ameriką 640 

tokių lietuvių, kurie, šią progą praleidus, greičiausia 
turėtų likti Vokietijoje ir ilgą laiką būtų reikalingi pa
ramos. Išnaudokim šią progą neatidėliodami! 

METAI 
BE VANAGAIČIO 

Kovo 10 dieną jau suėjo me
tai, kaip netekome Antano Va 
nagaičio. Netekome jo kaip tik 
tuo metu, kada Amerikos lietu
vių kultūriniame gyvenime pra 
sidėjo naujas laikotarpis. 

Kada minios naujų kultūrinin
kų įneša į gyvenimą didesnę 
permainą, jos "kaltininkų" ne 
tenka laikyti stebukladariais .. 

Bet grįžkime porą dešimtme
čių atgal ir žvilgterėkime, kas 
tada įvyko. 

Tada Atlafttą perplaukė ne 
tūkstančiai, ne šimtai kultūri
ninkų. Tada atvyko tik Antanas 
Vanagaitis su pora savo talki
ninkų. O atsitiko taip, kad jo 
atvykimas anuo metų irgi buvo 
naujo laikotarpio pradžia Ame
rikos lietuvių kultūriniame ir 
tautiniame gyvenime. Laikotar
pio, kuriame Vanagaičio pas-

j kleistos linksmos ir drauge tė-
jvynės ilgesiu persunktos dainos 
buvo ryškiausias viso lietuviš
kojo gyvenimo simbolis. 

Vanagaitis vienas, ar, saky
sime, su nedideliu talkininkų 
būreliu, rado kelią tiesiai | lie
tuvių masių širdis, ir jose ne 
tik palaikė, bet ir dar labiau 
pakurstė prie Lietuvos prisiri
šimo ugnelę. Jei ne jis, daug 
kur toji ugnelė ligi šiol būtų 
jau išblėsusi ir gal visai už
gesusi, ir šiandien gal jau ne
bebūtu iš ko bepradėti naują 
laikotarpį... 

Tūkstančius kartų gaila, kad 
Antanas Vanagaitis išsiskyrė iš 
mūsų tarpo kaip tik tada, kada 
prasidėjo vėl nauji laikai Ame-

memeni* 
Ar 

iždininko? 
sulpti vfenybs dėl 

SANDAROJ apie SLA rinki
mus taip parašyta: "Tos orga
nizacijos veikėjai vakaruose yra 
nusitarę balsuoti už dabartinius 
viršininkus, kur^e nominacijoje 
gavo didžiausią balsų skaičių, 
šiuo metu nėra reikalo peštis 
dėl tų vietų ir ardyti lietuvišką 
vieningumą." 

Aš nemanau, kad lietuviška 
vienybė reikalauja įvesti SLA 
rinkimuose sovietišką sistemą, 
su vienu kandidatų sąrašu, ku
riame būtų įrašyti tik esamieji 
viršininkai. Ir stebiuosi, kad de
mokratijos gynėjas šitaip jjjiudi-
nasi dėl kito kandidato į SLA 
iždininko vietą. Ar tai tik iš 
baimės, kad ir Taryboj kas ne
pasiūlytų kito kandidato į iždi
ninkus? 

J. Gv Brooklyn, N.Y. 

X ' 

tik tęsti darbą, bet ir tinkamą 
pagarbą atiduoti. ~ 

Buvo iškelta minčių, kaip li
kusieji lietuviai turėtų pagerb
ti A. Vanagaitį. Akmens ar kul
tūrinės veiklos paminklas? 

Komitetas, kuris rūpinasi ati
davimu to, ką A. Vanagaičiui 
privalome atiduoti, atsako: "Ir 
vienas ir kitas!" 

Taip. Ir vienas ir kitas! Gal
vodami vien apie "amžinesnius" 
ir prašmingesnius paminklus, 
gal neturėtumėm nei į gerbiamų 
žmonių laidotuves susirinkti, nei 
gėlių prie karsto sudėti... Juk 
miręs i apsilankiusiųjų atsisvei
kinimus nebeatsakys "Likit svei
ki", juk gėlės prie kapo greit 
nuvys... O vis dėlto tai darome, 
nes taip esame išmokę savo 
jausmus išreikšti. Ir nenorime, 

rikos lietuviuose. Jis buv-o vie- kacj gerbiamu žmonių kapai liktų 
nas iš tų, kurie nesustingsta 
priprastose formose. Nėra abe
jonės, kad šiandien, jei tebebūtų 
tarp mūsų, jis kaip pranašas 
žengtų naujo baro pirmose ei
lėse. Bet likimas jam lėmė pa
likti naują j i gyvenimo lapę ki
tiems rašyti... 

Sunku būtu tą nauja j j lapą 

VIENERI METAI 
IR VIENA SAVAITE 

Balys Gaidžiūnas 

DIRVOS skaitytojams duodame kelias 
ištraukas iš Balio Gaidžiūno spaudai pa
ruoštos knygos "Vieneri metai ir viena 
savaite", čia aprašomi lietuvių pergyve
nimai pirmosios bolševikų okupacijos me
tu 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 

KAIP PERKŪNAS TRENKIA 
, NAUJA ŽINIA 

Birželio 13 d. >— Antaninis. Anks
tyvesniais metais tą dieną daug lietuvių 
švęsdavo. Dabar nėra jokios kalbos apie 
šventę. Net ir semadieniai dažnai nešven-
čiami. Atrodo, kad komunistai visai sąmo
ningai nori gyventojus atpratinti nuo baž
nytinių švenčių. Bet mes tą dieną susilau-
kiam svečių, ir dar iš paties pasienio. At
važiuoja žmonos pusbrolis su savo kai
mynu. Ant stalo atsiranda butelis ir už
kandžio. Mes dalinamės paskutinėihis ži
niomis. Jie praneša, kad pačiame pasie
nyje gyvenimas nebeįmanomas, ir jie ruo-
šiąsi bėgti per sieną. Jei to nepadarysią, 
tai galį atsidurti sovietų kalėjime. Pasie
nyje kratos jau niekad nesibaigia ir žmonių 
nervai įtempti iki kraštutinumo.' Paga
liau iš lietuviškųjų komunistų, kuriems 
taip pat pradeda drebėti kailis, patyrė, 
jog jie esą įtraukti į pavojingųjų sąra-
rašus. Todėl jau atėjo paskutinis metas 
gelbėtis. 

Klausinėju apie reiškinius anapus sie
nos. Pasakoja, kad vokiečiai dieną naktį sulyginti su žemės paviršium, 

be jokio ženklo. Juo labiau ką taip pat kažin ką dirba. Visu pasieniu, 
gerbiame, juo gražesnę ir jo i Vokietijos pusėje, pastatytos kelios eilės 
amžino poilsio vietą norime ma-' prieštankinių kliūčių. Bet kareivių jie nie-

"""* gyvai kacj n£ra mat^ tik susišaudymų yra buvę. 
daugiausia susišaudymai įvyksta dėl sie
nos perėjimų. Nors siena ir stropiausiai 

tyti. Todėl turėtumėm 
atsiliepti i komiteto kvietimą 
visu pirma" parodyti A. Vana
gaičiui prideramą pagarbą tin 

. j.., i ui ui te iJciMiupinu ii| i <xi[j jjac paoieui, Kčtu į sią pusi 
būtu taio gerai priiasęs. Todėl j kultūriniu vertvbiu paminklais, j čiųju skaičius nuolat auga So' 
neužmirškim, kas paliko pamatą jTad būkime nešykštūs, kad visi ,.vta randa suakptll0sp 
po mūsu kojomis. Atiduokime, [paminklai būtu verti to, ka Va- y,,' .j suaketuose WUkUOb 
kij privalome. O privalome ne namaitis vra atlikęs. V. R. Pe_ 8 lr 0 Sieną perejUSių 

kamu paminklu prie jo kapo. o;sau&°ma> bet einančių niekad netrūksta, 
rašyti, jei jis pirmesniojo ne-Įdrauere turime pasirūpinti ir(Taip pat pastebi, kad į Šią pusę ateinan-

utu t&ir) trftPHi tinr^sps. Tnflpl įkulf iit*inm uot"! vKin nominl/loic i ~ i * y.! i _ j. Sovietai kžlS 
laukuose šviežias 

pėdas ir daro sieną perėjusių gaudymo 
aliarmus. Atsitinka, kad pagauna arba nu
šauna. 

Mūsų giminaitis tvirtai pasiryžęs verž
tis per sieną į vakarus. Ką gi padarysi, 
kada kitos išeities nebėra. Į namus grįž
ti jis tiesiog bijąs. Jis pasakoja įvairias nuo
trupas iš pasienio gyvenimo, ir mes mato
me, kad ten panašu į pragarą. Tik vietoj 
pasakose minimų velnių, čia su nuogais 
šautuvais švaistosi sovietiniai mongolai. 

Mes bandome įkalbėti, kad pasiliktų 
pas mus ir palauktų, kol susitvarkys reika
lus. Iš čia galės tiesiai išsirengti per sie
ną. Jis svyruoja, bet vėliau atsiminęs, kad 
dar turi tvarkytinų reikalų, pakyla va
žiuoti. 

Žinodami sienos perėjimo riziką, mes 
širdingai linkime laimingo kelio. Kada jis 
važiuoja pro vartus, aš dar pasiveju ir kal
bu, kad atsidūręs Vokietijoje tuoj bandy
tų visomis priemonėmis susirišti su tenykš
čiais lietuviais ir juos painformuotų apie 
visus baisiuosius mūsų skaudulius, kurie 
gali mus pasmaugti. 

Birželio 14 d. iš ankstaus ryto mus 
pasiekia baisiausios žinios. Praneša, kad 
sovietai pradėjo masinį gyventojų trėmi
mą iš Lietuvos. Esą, veža kaip gyvulius. 
Sumeta į sunkvežimius ir neduoda laiko 
nė reikalingiems daiktams pasiimti. 

Žinios baisios, bet mes jomis nenorime 
tikėti. Atrodo, kad visko buvo galima lauk
ti, tik ne masinio gyventojų trėmimo. Trė
mimo be kaltės. 

Mes tariamės, nors visiems 
aišku, kad reikia budėti ir slėpti& 

Tuojau suorganizuojame sargybas, kad 
kiekviena atvažiuojanti mašina būtų se
kama, nes mums praneša, kad iš Rusijos 
atsiųsti specialūs žmonių medžiotojai, pa-

J. Augustaityte-Vaičiūniene 

NAKTIS ANT NEMUNO 

Naktis ant Nemuno sustojo, 
Atplaukus mėlyna giria. 
Beržuos dar supasi daina artojo 
Ir miršta vėjo pradalgių bare. 

Tuojau atplauks žvejai j vagą 
Ir trauks sidabro žuvytes. 
Pakrantėm kuklūs žiburėliai dega, 
Viliodami- Minkiai |v«igždes. 

O kaip ramu ten būdavo rymoti, 
Kaip laisva, gera ir graudu ... 
Klausai, ką kalba medžių stuobriai samanoti, 
Kaip šaukia kažin kas vardu, 

Kaip glosto bangos baltą žvirgždą, 
Kaip šnabžda meilę vienplaukė ieva, 
Kaip kaime svirtis girgžda, 
Nnnoroms amteli šuva. 

Paskui matai, kaip gęsta žiburėliai. 
Ištrauks šilkų tinklus žvejai. 
Rankas j aukštį pakylėjai 
Ir prie krūtinės muitaitoti sutemas glaudei. 

Su lapais sunkios' rasos kalba. 
Ir su blakstienoms ašara gyva, 
Ir pajutai, kaip, ant petieą padėjus galvą, 
Po žygių ilsis Lietuva. 

O Nemunas vingiuoja, skuba 
Į Baltiją didingas ir ramus 
Pro vyšnių sodo baltą rūbą 
Pro miegančias sodybas ir namus. 

sitalkinę vietos komunistus, sunkvežimiais 
laksto po kaimus ir miestus ir pagal tu
rimus sąrašus surenka aukas. Žmona, bi
jodama, kad gali neišsigelbėti, supokuoja 
kelis lagaminus reikalingiausių daiktų. 

— Jei kartais pakliūtume į vežamųjų 
skaičių, tai gal galėtume nors šį tą pasi
imti, — man aiškina. 

Pritariu ir aš tokiam bėdos pasiruo
šimui. Bet dabar, žiūrint iš laiko perspek
tyvos, negaliu nesušukti: Ak, gi buvome 
naivūs! Vis tada dar manėme, kad veža 
kaip žmones. Ir mes klydome, labai kly
dome. Mes buvome pratę galvoti vakarie
tiškai ir nežinojom, kad komunistai su 
žmoniškumu nesiskaito, kad naikindami 
žmones jie taiko pačius sadistiškiausius 
metodus. Mes tada nemanėm, kad pasiimti 
daiktai ir apranga drauge su vežamuoju 
tekeliauja tik iki pirmos didesnės gele
žinkelių stoties. Mes tada nežinojom, kad 
vežamas šeimas išardo. Mes negalvojome, 
kad vyrai atskiriami nuo žmonų ir vaikai 
atimami iš tėvų. 

Nežinant masinių gyventojų depor
tacijų metodų, tada daug kas ir nesutel
kė visų jėgų priešintis — priešintis stip
riausiais nagais įsikibus į savo žemę. Mes 
tada dar nebuvome pamokyti, l^ad daug 
geriau mirti tėvų sodybos tarpvartėje, ne
gu palengva būti nukankintam tolimoje 
šiaurėje. Ir todėl, neįvertinę tų baisių pa
sėkų, mes tada viena ranka organizavom 
apsaugą, o antrąja atsargiai krovėmės ta
riamą kelionės bagažą. Ir taip besitvarkant 
tada daug kam buvo užnerta sovietinė 
mirties kilpa. Kiti dar, patekus vienam 
šeimos nariui, ėjo ir pasidavė manydami, 
kad bus vežami drauge ir Viefti kitiems 
galės nelaimėje padėti. 

Besidalinant pirmosiomis skaudžiomis 
žiniomis pranešė, kad ir mokytoją, kurią 
mes laikėme nėkieno neįtarta, jau išvežė. 
Pas ją buvusi padaryta krata ir visi geres
nieji daiktai paimti. Vadinasi, ir mes, ieš
kodami saugesnės vietos, pataikėme į pa
čią nesaugiausią. Kas gali žinoti, kuriam 
komunistui užeis kokia nors keršto liga 
ir kurį gyventoją nutars sunaikinti. Jo
kios logikos čia nesurasi. Paskelbė partija 
naikinimo įsakymą — ir jos ištikimi tarnai 
naikina. Jie veža moteris su mažais vai
kais, senelius, sulaukusius 70 metų; veža 
buvusius politikus, visuomenininkus, ka
rius, tarnautojus, ūkininkus ir darbinin
kus. Tada, birželio mėn. klaikiomis lietu
vių "tautai dienomis, vežė tuos, kurie patys 
pirmieji pateko į nepatikimųjų sąrašus 
arba kurie turėjo būti sunaikinti pagal 
vėlyvėsniuosius partijos įsakymus. 

Dar tos pačios dienos pavakarėje ga
vom žinią, kad su savo senais tėvais su
imtas mūsų vakarykštis svečias, kurį taip 
ilgai kalbinome liktis pas mus nakvoti. 
Jei jis būtų likęs, būtų tos nelaimės išven
gęs. Grįžo beveik tiesiai į gaudančųjįij 
rankas. 

Aptariame tas baisias žinias ir visi 
darome išvadą, kad reikia organizuoti pa
galbą suimtiesiems ir bandyti kai ką iš
laisvinti. Nieko nelaukdami paruošiame 
planą ir bandome jį vykdyti. Aš pats per
sirengiu ūkininko darbiniais drabužiais. 
Sėdame į darbinį vežimą ir, pasiėmę pini
gų bei maisto, išvažiuojame į geležinkelio 
stotį. Važiuodami svarstom visas galimy
bes, bet prieš mūsų akis stovi šimtai ne
žinomųjų. (Bus daugiau) 

Išsiblaškymas 
Tu kalbi, kad aš esu išsiblaškius. 

Bet mano išsiblaškymas, palyginus su mano 
vyro išsiblaškymu, tikrai menkas. Jis vieną 
naktį atsikėlęs, užsidegė žvakę pažiūrėti, 
ar tikrai užgesinta lempa... 

* • 

Išdavė paslaptį 
— Jurguti, prieš eidamas gulti visada 

p4buciuok savo auklę. 
Gerai, mama, bet jeigu ji man duos 

per%ausį, kaip tėveliui, kas tada bus? 
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NUTAUTIMO KLAUSIMAIS 

Mūsų periodine spauda Ame
rikoje, jautriai reaguodama į 
įvairias mums svarbias proble
mas, neužmiršta ir lietuvybės 

•išlaikymo klausimo. Dažnai pa 
sitaiko straipsnių, iškeliančių 
nutautimo pavojų, skatinančių 
ir palaikančių mūsų tautinę są 
nionę. Dažniausiai tie straips 
riiai esti pamokančio, pamoks-
linio turinio ir nukreipti daugiau 
į mūsų jausmus. 

Negalima paneigti gražių pa
mokymų. Jie stiprina mūsų dva
sią. Bet tai dar ne viskas. Rei
kia šį klausimą panagrinėti ir iš 
realios gyvenimo pusės. Paty
rimas moko, kad kartais ir ne
reikšmingos smulkmenos ar nu
galimos nepalankios aplinkybės, 
nuolatos veikdamos, pamažu per
formuoja žmogų taip, kad jis 
kitaip pradeda rezonuoti į anks
čiau jam svarbias vertybes ir 
ilgainiui visai pasikeičia jo in
teresai bei pažiūros. Jis lieka 
nebejautrus tautiniams išgyve
nimams. Nuo šio momento žmo
gus yra anksčiau ar vėliau savo 
tautai žuvęs, nors jis iš parei
gos ar papratimo dar kurį lai
ką ir rūpintųsi savo tautos rei
kalais. 

Neužmirškime, kad aplinka 
veikia į mus daug stipriau, kaip 
kad mes jaučiame ar norėtume 
jausti. Prisiminkime pirmas 
dienas po kelionės per Atlantą. 
Ar visi Europoje buvę kasdie
ninio gyvenimo klausimai ir net 
pagrindinės Europos tautų (ne 
mūsų krašto) politinės proble
mos nevirto mums kažkuo to
limu, nereikšmingu? Prieš ke
lias savaites mes tomis proble-
moįrfis domėjomės, jomis gy-
• *. lK,l( )i,. v* 'I -venome... 

* * 

Iš esmės, suaugęs ir subren
dusios dvasios žmogus nutausti 
svetimame krašte nebegali. Jo 
visas gyvenimo patyrimas, bet 
koks įgudimas yra surištas su 
savuoju kraštu. Su mažomis iš
imtimis, jis nebegali visai to
bulai išmokti svetimos kalbos. 
Jis nebegali visai persiimti kito 
krašto dvasia. Nutautimas at
eina per jaunas kartas, nes jos 
savo patyrimų semiasi svetimo

je aplinkoje ir tiesiogiai savo 
tautos aplinkos neišgyvena. 

Taigi svarbiausios nutautimo 
problemos yra jąuaįmo proble
mos. • 

Amerikos Jungtinės Valsty
bės, aišku, turi tikslą dideles 
mases įvairių Europoš Valsty
bių emigrantų kaip galint grei
čiau paversti angliškai kalban
čiais ir tik amerikietiškai jau
čiančiais bei galvojančiais pilie
čiais. šitą tikslą amerikiečiai 
pasiekia gražiomis, kultūringo
mis priemonėmis. Netgi tauti
nės kultūros pareiškimai, tauti-,  .  . . .  l a i s v a l a i k i o  p r a l e i d i m a s .  B u t ų  l a mų emigrantų grupių sutinka- , . . . . . . ™ -t , . 'bai naudinga, jeigu musų jauni

mas daugiausia laisvalaikio garnį simpatingai. Tereikalaujama 
tik vieno dalyko: kad pradžios 
mokykloje visi mokslo dalykai 
būtų dėstomi anglų kalba. 

Jauni žmonės, mokykloje iš
mokę geriau anglų kalbą, kaip 
namuose gimtąją, tepažįsta tik 
Amerikos krašto gyvenimą ir 
nejučiomis virsta tik angliškai 
kalbančiais ir galvojančiais ir 
vėliau net visai užmiršta gim
tąją kalbą. 

Vienas momentas labai pa
dėjo iki šiol ištautėjimui. Tai, 
būtent, Amerikos nepaprasta 
ekonominė ir techninė pažanga 
bei tos pažangos sukeltas savi
mi pasitenkinimas, pasididžia
vimas. Senosios emigrantų kar
tos negalėjo kuo kitu, dar ver
tingesnių patraukti jaunosios 
kartos dėmesį, 

Net pačių senųjų emigrantų 
galvose vargingo ir tamsaus sa
vo krašto vaizdas, palyginti jį 
su Amerikos gerove, daugeliu 
atvejų susilpnindavo pasiryži
mą kovoti dėl savo tautinės kul
tūros jaunojoje kartoje. 

Kas kita yra dabartinė emi
gracija. Dabartiniai emigrantai 
matė ir savo krašto pažangą. Jie 
yra žymia dalimi užgrūdintų 
patriotų atranka. Visai kitos 
aplinkybės ir priežastys padarė 
juos emigrantais. Be abejo, šei
mos ryšiai ir tautinės kultūros 
reprezentacija jų šeimose bus 
stipresnė. 

Bet jaunimo nutautinimo pa
vojai lieka vistiek tie patys: 
įsijungimas į šio krašto gyveni
mą, jame brendimas, su juo su-

mišrių šeimų su-1 tų praleisti laisvalaikį mėgiamo-
mose sporto 'bei žaidimo srityse. 

Todėl mes turime steigti spor
to ir laisvalaikio klubų. Juo dau
giau laiko lietuviai praleis savo 
tarpe, tuo jie liks geresni lie
tuviai. Netiesiogiai tuo pačiu 
mažinamas ir mišrių šeimų pa
vojus. 

Maža vien tik pasiryžimo ne-
vesti-netekėti už svetimtaučio. 
Bendraujant ar draugaujant jau
nuoliams abiejų lyčių iš įvairių 
tautybių, nejučiomis ateina mo
mentas, kada jaunas patriotas, 
didelis mišrių vedybų priešas, 
pradeda savo asmeninę istoriją 
laikyti "išimtimi" ar jaučia, kad 
nebėra kelio atgal. 

Nevesti svetimtaučių tai reiš
kia su svetimtautėmis neflirtuo
ti, o tas daugiau įmanoma tik 
tada, jei lietuviškas jaunimas 
turės daugiau galimybių ben
drauti savo tarpe. 

Kai kas gali pamanyti, kad 
čia skelbiami pasiūlymai izoliuo
tų mūsų jaunimą. To bijoti nė
ra pamato. Bendrauti su ki
tais yra tiek daug progų, kad 
ir norėdami jų neišnaikintume. 
To ir nenorime. Norime tik, kad 
lietuviai jaunuoliai nebūtų izo
liuoti nuo lietuvių, kaip tai da
bar labai daugeliu atvejų yra. 

B. L. 

tapimas ir.»'» 
darymas. 

Aktyviai pasireikšti šio kraš
to gyvenime, įgyti įtakos ir svo
rio, nėra vien egoistinis sieki
mas, bet drauge ir didžiausias 
patarnavimas mūsų tautos rei
kalams. Tik būdami įtakingi ir 
pajėgūs galėsime šį tą nuveikti 
savo tautai. Bet kaip to siekti, 
kad tuo pačiu metu būtų suma
žintas pavojus savą tautybę už
miršti ? 

Spauda, meno veikla ir orga
nizacijos, propaganda už vedy
bas tarp savų tautiečių — yra 
būtinos priemonės, bet dar ne 
viskas. 

0 

Labai svarbus dalykai yra 

lėtų praleisti savo tarpe. 
Jaunimo organizacijos turi at

spėti, kas mūsų jaunimui pa
tinka ir tai organizuoti. Gerą 
progą suteikia mums menkas 
Amerikoje rūpinimasis jaunų 
laisvalaikiu. Amerikiečių jauni
mas, kai nesimoko, yra paliktas 
sau. Jei kuris nori pažaisti sta
lo tenisą, kėglius ar pan., gali 
bet kurioje biznio salėje išsinuo
moti įrankius ir žaisti, čia paly
ginti labai maža sporto klubų, 
kur jaunuolis darbininkas galė-

AR JOS PAŽINOT STEFAN ZWEIGĄ? 
f • ' . Carl Zuckmayii 

ŽMOGUS IR PROGA 

JAUNIMO VARDAN 
Niekas neginčys, kad'šiuo me

tu, kada mūsų žemė krauju pa
sruvusi, o tauta išblaškyta po 
visus pasaulio kampus, jaunimo 
reikšmė Lietuvos išlaisvinimo 
kovoje itin padidėja. Didžioji 
tautos viltis glūdi kaip tik jau
nime ! Jaunime, kuriame yra pa
kankamai idealizmo, kad savo 
jėgas aukotų tai žemei, kurioje 
žengė pirmuosius žingsnius. Tik 
tą didelį idealizmą reikia mokėti 
tinkamai panaudoti. Mūsų visų 
nelaimei yra keletas dalykų, ku
rie pasitarnauja viskam, tik ne 
Lietuvos labui. Vienas iš tokiu 
neigiamybių — šmeižtai, objek
tyvios kritikos, vardu prisiden
gę. 

Nėra paslaptis, kad varesnio 
amžiaus jaunimas simpatizuoja 
vienai ar kitai grupei. Ir yra 
aišku, kad po keletos metų vie
na jaunimo dalis pasuks vie
nur, kita kitur. Tai yra gyve
nimo natūrali išdava. Tačiau 
mums visiems yra taip pat aiš
ku, kad tik vieningai vedama 
Lietuvos išlaisvinimo kova at
neš teigiamų rezultatų. 

O kaip gi yra pasiekiama vie
nybė? Skambių šūkių nepakan-

< ka. Tolerancija — tai toji būti
na sąlyga vienybei siekti. 

Kokios gi tolerancijos mokosi 
šiandieninis jaunimas? Ne vie
no laikraščio puslapius pavartę 
rasime straipsniu ir straipsne
lių apie kitų pažiūrą žmonįg j^-
darytas klaidas. , x ^ 

Esmėje klaidų iškėlimas yra 
geras dalykas, bet kai pradeda
ma rašyti ar kalbėti perdedant, 
reikalas atsistoja visai kitoje 
plotmėje. Vietoj objektyvios kri
tikos mes randame šmeižtų 
pluoštą. Asmenys, jaunimui pa
vyzdžiais buvę, neretai visai 
išdergiami. 

Ir čia prasideda didžioji blo
gybė. Jaunuolis pradeda nebe
mėgti kitaip galvojančio. Tai 
nėra tušti žodžiai. Jei grįžtume 
labai netolimon praeitin, galė
tume įsitikinti to teigimo tei
singumu. Ir atėjus laikui, kada 
jaunimas turės atsistoti senųjų 
vietoj, kokių pasekmių galėsim 
tikėtis? Atsakymas yra pe* aiš
kus. 

Tačiau skaudžiausia tai, kad 
tie rašeivos ar kalbėtojai vi
suomet pabrėžia Lietuvos reika
lus statą aukščiau partinių in
teresų. Kur yra riba šiuo atveju 
tarp žodžio ir veiksmo? 

Jū visi, kurie skelbiate kitų 
klaidas ir iškeliate savo grupių 
nuopelnus, dešimts kartų ap
galvok it ir tik vieną kartą pa
sakykit! Jei jums ištikrųjų Lie
tuvos reikalai didesni už viso
kius kitus reikalėlius, atsimin
kite : yra tautos dalis, ant kurios 
pečių kris visi kovos .sunku
mai. Atsiminkite, kad jūsų žing
snius seka ir iš jų mokosi jau 
nimas. Kas bus padaryta jau 
nimo vardan, tuo pačiu bus pa-

-p. Jeigu mums pasiseks, ką 
pasaulis pasakys? — klausė nu
džiugęs kapitonas Berry, kada 
Nelsonas jam išdėstė apgalvotai 
paruoštą kovos ant Nylo upes 
krantų planą. 

— čia negali būti jokio "jei
gu" — atsakė Nelsonas. —Aš ži
nau, kad mums pasiseks. Sunku 
tik pasakyti, ar' iš mūsų pasi
liks kas gyvas, kad galėtų apie 
tai papasakoti. 

Jo drąsus protas ir aštri akis 
regėjo karo laimėjimą ten, kur 
kiti įžiūrėjo tiktai pralaimėjimą. 

* * 
- Ar galima praeiti tuo ke

liu? — klausė Napoleonas inži
nierius, kuriuos buvo siuntęs 
ištirti kelią per šv. Bernardo! 
kalną. 

— Gal ir praeitumėm, —skam
bėjo nedrąsus atsakymas. 

— Pirmyn! — tarė Mažasis 
Kapralas, neatsižvelgdamas į jo
kias sunkenybes, kurios atrodė 
veik nenugalimos. 

Tuo metu Anglija ir Austri
ja piktai juokėsi iš Napoleono 
sumanymo pereiti Alpių kalnus 
su 60 tūkstančių armija, sunkią
ja artilerija, patrankomis bei 
šoviniais. Bet Genujoje apsiaus
tas Massena baigė maistą, o lai
mėję austrai griovė Nicos var
tus. 

O Napoleonas neapleido drau
gų nelaimėje. Gerai aprengti ir 
apginkluoti kareiviai buvo galu
tinai paruošti kelionei: nudris
kę drabužiai bei pagadinti šau
tuvai buvo sutaisyti ar pakeisti 
naujais, ir kareivių eilės slinko 
pirmyn, persiėmę savo vado tik
slų siekimu. 

Aukštai, tarp neišmatuojamų 
uolų, rūkuose žibantieji kareivių 
ginklai darė nepaprastą įspūdį. 
Stirnos, išgąsdintos nematyto 
reginio, bailiai žiūrėjo į ginkluo
tus būrius, kurie taip ūmai pa
sirodė padangėse. Kada jie eida
vo per pavojingesnes vietas, 
juos perspėjo ragų balsai, at-
simušdami į kalnus tarp uolų 
ir ledynų, keldami neišpasaky
tus garsus. Kiekviena smulk
mena buvo taip apsvarstyta ir 
taip rūpestingai atlikta, o Na 
poleono įtaka tokia didelė, kad 
nė vienas kareivis neapleido sa
vo vietos. Visos kliūtys pake 
liui buvo pašalintos. Keturioms 
dienoms praslinkus, armija jau 
traukė Italijos kloniais. 

Tik tada, kai Alpės buvo per
eitos ir kiti pastebėjo, esą, tai daryta Lietuvos, vardan! 

„ / Pag§gis' seniai buvę galima atlikti. N# 

vienas karo vadas turėjo viską, 
netgi ir kareivių drąsumą. Bet 
jiems stigo Napoleono stiprumo 
ir tvirtybės. Kai kurie teisino
si, esą, sunkenybės būtų buvę 
neįveikiamos. O Napoleonas nie
kad nuo sunkybių nebėgo, bet 
ieškojo progos ir protingai ją 
pavergdavo. 

* # 

Naujajme Orleane Grantas, 
nukritęs nuo arklio, sunkiai su
sižeidė. Tuo tarpu jis gavo įsa
kymą vadovauti konfederatų ap
gultam Chattanoogo miestui, ku
riam nebebuvo vilties išsilaiky
ti. Aplinkiniuose kalnuose sly
pėjo priešo ugnys, maisto ne
bebuvo galima įvežti. Nors ir 
buvo sunku, generolas Grantas 
liepė ruoštis į naują kovą. 

Laivu Mississippi upe, vėliau 
arkliais ir visomis priemonėmis 
keliavęs, jis pasiekė Chattonoo-
gą. Viskas virto kitaip. Atvyko 
milžinas, ir prieš jį visi nusi
lenkė. Armija pajuto jo stiprią 
ranką. Dar negalėdamas ant 
arklio užsėsti, jis pradėjo priešų 
puolimą. Trumpu laiku aplinki
nius kalnus užėmė Granto ka
reiviai, nors kiekvieną žemės pė
dą reikėjo sunkiai išsikovoti. 

# * 
Sunku pasakyti, ar tai buvo 

tiesiog aklaa atsitiktinumas ar 
kareivius paskatino sužeistojo 
generolo tvirtumas? Ar dalykai 
savaime susiklostė, kad Horaci
jus su dviem draugais sulaikė 
Tiberio tiltas nebuvo sugriau
tas? Ar kad Leonidas Termopi-
luose sulaikė galingą Kserkso 
kariuomenę? Ar kad Themis-
tokles Graikijos pakrantėse su
naikino Persų laivyną? Kad Ce
zaris, matydamas armiją pa
vojuje, pasiėmęs skydą ir dur
tuvą, kovodamas laimėjo? Kad 
Winkelriedas sau į krūtinę įsi
smeigė strėlę, praskindamas tuo 
būdu savo draugams kelią į lais
vę? Kad Napoleonas nepralai 
mėjo nė vienos kovos, kuriai jis 
pats vadavavo? Kad Wellingto-
nas kariavo įvairiuose kraštuo
se, niekur nepralaimėjęs? 

* # 

Istorija mums duoda tūkstan
čius pavyzdžių tokių žmonių, ku
rie, teisingai išnaudodami at
siradusią progą, nuveikė tokius 
darbus, kurie silpniesiems atro
dė neįveikiami. 

Nelauk netikėto atsitikimo. Iš 
kiekvieno paprasto dalyko pa
daryk nepaprastą. 

(Iš O. Swett-Mardeno vei
kalo "Gyvenimo Mokykla") 

Tai buvo ankstyvą kovo mė
nesį 1942 metais, pas mus dar 
gilią žiemą. 

Beveik metus laiko mes gy
venome apleistoje farmoje, Ver-
monto miškų kalnuose. Tuo laiku 
aš beveik niekur neišvykdavau 
iš namų, ir paskutiniuosius mė
nesius praleidau sniegą bevaly
damas, malkas bekapodamas ir 
tvarte bedirbdamas. Vakare bū
davau taip nuvargęs, kad be 
okios minties užmigdavau. Nak
ties metu man dar reikėdavo at
sikelti krosnies pažiūrėti, kad 
kambary neužšaltų vanduo. 

Kiekviena diena mums prasi
dėdavo dar su tamsa šeštą va
landą ryto, namuose būdavo la
bai šalta. Mes gyyenome nepri
klausomai nuo kitų, patys išsi
maitindami. 

Aš negalėjau rašyti. Karas 
ir mūsų tėvynėje bekybančios 
negerovės sumaišė mano fanta
ziją. Kare žodis yra bejėgis. Ar
ba reikia drauge kariauti, arba 
tylėti. Paskutiniame kare aš 
dalyvavau, o šituo biaurėjausi. 
Karinė padėtis nebuvo džiugi
nanti. Hitlerio armija, nors ir 
rusiškos žiemos sulaikyta, sto
vėjo prieš Leningradą. Ji buvo 
toli nužengusi Ukrainon ir iš 
esmės tiek stipri, kad vasarą 
;pradėtų žygiuoti pirmyn, tik nie
kas nežinojo, ligi kol. 

Toji kariuomenė buvo užval
džiusi visą Europą ir didžiąją 
dalį šiaurinės Afrikos. Londo
nas buvo bombarduojamas. Nie
kas nežinojo, kiek dar laiko 
užsitęs. 

Japonams gerai sekėsi Ramia
jame vandenyne. Jau buvo gra
soma Australijai ir Indijai. O 
Amerika dar tik buvo pradėju
si ginkluotis. Niekas nežinojo, 
ar nebus per vėlu. Tik viena 
mums buvo aišku, kad Hitleris 
prieš jokį vandenyną nesustos. 
Jis mielai būtų pavergęs visą 
pasaulį taip, kaip jis pavergė 
Europą ir kaip buvo pavergęs 
visą Vokietiją. Niekas, kas lais
vę brangino, nebūtų galėjęs ši
to išgyventi. 

Tai buvo anksty*! kovo Mė
nesi, audringą dieną. Keliai bu
vo užpustyti, juos reikėjo išmin
džioti, norint pasiekti bet kurį 
važiuojamą kelią. 

Aš buvau susiradęs žmogų, 
kuris pažadėjo mus pavaduoti 
ūkyje. Tai buvo mūsų pirmuti
nė iškyla šią žiemą, ir mes ja 
džiaugėmės, lyg kalėdinėmis do
vanomis. Tą dieną mažame uni
versiteto mieste dainininkė Lot-
te Lehmann turėjo koncertuoti. 
Ji turėjo dainuoti Schubertą 
ir Schumaną. Mes jautėmės, lyg 
į Salzburgą važiuoją, ištisas sa
vaites mes laukėm tos dienos. 

— Ar jūs pažinot Stefan 
Zweigą? -r- paklausė mūsų drau
gas amerikietis, pas kurį mies
telyje mes apsistojome. 

Prieš pat koncertą, persirengę 
kitais drabužiais, mes sėdėjo
me prie ugni#* k gėrio** kok-
telį. 

— žinoma, — atsakiau. — 
Kodėl? 

Tiktai tada aš atkreipiau dė
mesį, kada jis pasakė: "Ar jūs 
pažinot ?" 

— O jūs ar pažinot Stefan 
Zweigą? 

Jis pastebėjo mano žvilgsnį. 
, — Man labai nemalonu, — ta
rė amerikietis. — Tikriausia, jis 
buvo jūsų draugas? Aš maniau, 
kad jūs jau žinot. 

Mano žmona padėjo laikraštį 
ir ilgai įsižiūrėjo į vieną tašką, 
kaip tai daroma, kai norima kas 
nors atspėti. Staiga aš pajutau, 
kas atsitiko. Bet man buvo sun
ku suprasti. 

— Bet juk tai neįmanomu! 
kalbėjau aš, pats nesuprasdamas 
ką sakau. — Bet juk tai neįma
noma! Juk jis mums krosnį ir 
šunis dovanojo. 

Tuo metu aš prisiminiau žaliai 
koklių krosnį mūsų Hendorfo 
name, prisiminiau ir du jaunus 
šunis. Aš pajutau trumpą du
riantį skausmą, lyg džiaugsmą 

kurį aš anuomet dėl tų dovanų 
buvau pajutęs. 

__ Juk jis mums krosnį ir 
šunis dovanojo. Kaip gi dabar 
galėtų būti miręs? 

— Tai juk ten įvyko, — tarė 
mano žmona, lyg pati butų tu
rėjusi prisiminti, kad tai ne va
kar įvyko. — Te visko dabar 
nebėra... 

Kada pertraukos metu mes 
aplankėm dainininkę, Lottes 
Lehmann akys buvo pilnos aša
rų. 

— Aš nebegaliu dainuoti, — 
kalbėjo ji. Tačiau ji dainavo 
puikiai. Man atrodė,* kad dar 
niekad jos taip dainuojančios 
negirdėjom. 

— Tai sena istorija, bet ir 
amžinai nauja. Ir kam ji įvyk
tų, tam plyštų širdis. 

Paskutinį kartą Stefan Zwei-
gą aš buvau sutikęs beveik prieš 
metus. Mes susitikom New Yor-
ke ir drauge pietavom mažoje 
prancūziškoje svetainėje. Jis, 
kaip paprastai, buvo gyvas, su
sijaudinęs, pilnas gyvenimo ir 
susirūpinęs kitų reikalais. 

— Ar tu atsimeni, kaip* mes 
šventėm mano penkiasdešimtąjį 
gimtadienį ? 

Tuokart Stefan Zweigas pa
sikvietė mane drauge su juo 
pabėgti iš Salzburgo, kur jis 
nebūtų galėjęs išvengti įvairių' 
sveikinimų. O įvairios rūšies ofi
cialiųjų pagerbimų jis baisiai 
nemėgo. Dėl to Stefan Zweigo 
gimimo dieną mes atšventėm 
Miunchene, tik dviese, mėgia
miausioje rašytojo svetainėje. 
Mes tada puikiai vaišinomės, 
nors svetainės savininkai ir ne
žinojo, kad čia buvo tokia šven
tė. Dabar mes tik apie tai 
kalbėjomės, maloniai prisiminda
mi anuos laikus. Nuo to laiko 
praėjo dešimt metų. 

— šešiasdešimt, — tare ra
šytojas. — A§ manau, kad už
tenka. 

Aš nusffraaMfttt. 
— Mūsų amžiaus žmogus tu

rėtų devyniasdešimties ar šim
to metų sulaukti, norėdamas dar 
co geresnio išvysti. 

— Ne, jau nieko gero nebe
bus, — atsakė Stefan Zweigas, 
ir aš pastebėjau neišpasakytą 
iūdesį jo akyse. 

— Ne, mums nieko gero ne-
emta sulaukti. Pasaulis, kurį 

mes mylėjome, yra nebegrąži
namai žuvęs. O kas paskui ateis, 
prie šito mes nebeprisidėsim. 
žodis, kurį mes visi norėsim pa
sakyti, nebebus suprastas jokia 
kalba, ir mes liksime be tėvy
nės įvairiuose pasaulio kraštuo
se. Mes nebeturime dabarties, 
ir mums nėra jokios ateities. 
Praeities mes nebegalime grą
žinti, o gyvenimo naujumas 
slinks tik pro mūsų šalį. Koks 
gi tikslas gyventi, būnant tik 
savo paties šešėliu ? Mes gi esam 
tik vaiduoklis^ tik atsimini
mai ... 

Aš tada jį galėjau suprasti, 
nors pats ir kitaip jaučiau. Juk 
jis buvo ypatingai apdovanotas, 
palyginti su mumis. Jis gi "pri
klausė tai rašytojų mažumai, 
kurie turėjo tarptautinę skaity
tojų grupę, kuris buvo jau pa
saulio pripažintas, į kurio vei
kalus buvo stipriai atsiliepiama. 
Jis priklausė tai mažumai emi
grantų, kurie buvo įsigiję jau 
kitą pilietybę, turėjo galiojantį 
pasą ir užtikrintą gyvenimą. Jis 
neturėjo jokių materialinių rū
pesčių ir galėjo tvarkyti savo 
gyvenimą taip, kaip norėjo. Tuo 
tarpu mano gyvenimas ta pras
me buvo didžiausia priešingybė. 
Gal būt, taip galvoju aš šian
dien, dėl to mm buvo daug 
l e n g v i a u . .  ,  . . .  

Aš taip gerai prisimenu šitą 
dieną, po ano Lottes Lehmann 
koncerto. Ta diena man buvo 
savotiškai nauja, pilna kažkokio 
savotiško apsisprendimo. Dar 
niekad man neatrodė šitas mano 
naujas ir neįprastas darbas toks 
jaudinantis, tiesiog mielas savo 
sunkumu. 6 tuo tarpu pavasarip 

jau laužėsi, anapus dar apšalu-
sių langų. Aš vaikščiojau ap
link su lazda, piūklu ir plaktuku. 
Kai sniegas sutirps, reikės pa*-
taisyti kluoną, pastatyti naują 
tvartą, pataisyti tvoras. Mes ap-
skaičiavom, kiek reikės mums 
naujos medžiagos, kaip reikės 
atsigabenti grūdų sėklai ir ja
vų pašarui ir kaip mes padeng
sime išlaidas. Medžių sultys te
kėjo. Mes išmokome naminės 
pavasario pramonės, kaip pada
ryti cukrų iš varvančios sulos. 
Mes stebėjome ančių ir žąsų 
įpročius. Mano pirštai buvo su
žeisti nuo kūrenimo ir melžimo. 

Gera buvo taip gyventi, gera 
buvo gyvenimą jausti. v 

Politinių emigrantų tarpe Ste
fan Zweigo nusižudymas sukė
lė nepaprastą susijaudinimą. Iš 
visų laiškų, kuriuos aš gavau, 
dvelkė slopinąs beviltiškumas. 
Jeigu jis, turėdamas visas gali
mybes, neberado prasmės gy
venti, ką gi sakyti tada tiems, 
kurie dėl duonos kąsnio kovo
ja. Daugumas mūsų politinių 
emigrantų gyveno labai skur
džiose sąlygose. Moterys, anks
čiau jokių rūpesčių nepažinu
sios, tapo tarnaitėmis. Intelek
tualai, gerai nemokėdami sveti
mos kalbos, beviltiškai dairėsi, 
žymūs gydytojai dar kartą tu
rėjo atsisėsti į mokinių suolą 
ir drebėdami laukė egzaminų re
zultatų, kurie tik po keletos sa
vaičių buvo skelbiami. 

Badas ir depresija emigrantę 
tarpe buvo nuolatiniai svečiai. 
Pagaliau rašytojams, kurie dar 
nebuvo pagarsėję už savo kraš
to ribų, svetimos kalbos ir nau
jo galvojimo bei pajautimo pro
blema atrodė viawkai nenugali
ma. 

— Ką gi mes turim daryti, — 
rašė map jaunas ir labai gabus 
žmogus, ;— su tuo savim pasi
tikėjimu svetimam krašte? Argi 
mums kas tikės? Kas gi mums 
ką nors už tai duos? Mums be
lieka tik du keliai — ar dėl mo
ralinės depresijos ar dėl nenu
galimo vargo ieškoti mirties ... 

Aš nežinojau^ kaip į tokius 
laiškus atsakyti. Juk kiekvienas 
žodis būtų skambėjęs tik kaip 
labai nevykęs nuraminimas.- Bet 
kas gi mane patį dar aukštumo
je laiko? 

Vieną naktį aš atsisėdau Tr 
pradėjau rašyti. Pavadinau tai: 
"šauksmas gyventi". 

Tai buvo vienintelis atsišauki
mas, vienintelis straipsnis, kurį 
aš karo metu išspausdinau. Jis 
buvo išspausdintas anglų ir vo
kiečių kalbomis. Dabar, betvar
kydamas savo daiktus, prieš iš
keliaudamas Europon, aš nety
čia jį radau. Ir man pasirodė, 
kad aš dar kartą turėčiau su
šukti, tik gal truputėlį kitaip: 
Nepasiduokit, draugai! 

Iš vokiečių kalbos laisvai 
vertė A. 

Ar žinote, kad ... 
— Juodžiausioje žemėje auga 

puikiausios gėlės, o dailiausi ir 
stipriausi medžiai M uolų tarpo 
veržiasi padangėn. 

J. 0. Holland 
— Reikalas yra šeštasis jaus

mas. Vokiečių priežodis 
— Nėra abejonės, kad šian

dieninės kultūros vadai yra žmo
nės, kurie savo kr j erą pradėjo 
beturčiais vaikais. Seth Low 

— Ne kiekviena nelaimė, ku
ri mus sutinka, yra smūgis, o 
anksti sutiktos kliūtys yra pa
laiminimu. Nugalėtos sunkybės 
ne tik moko, bet prirengia mus 
ateinančioms kovoms. Sharpjr 

— Kuo bebūtų padariusi tav# 
gamta, laikykis to: nevenk ke
lio, kuriuo eiti tave ragina pri
gimtieji palinkimai. Byk tuo, 
kuo gamta nori tave turėti, O 
vidinis pasitenkinimas bus tail 
didžiausias. atlyginimas^ 

Sidney Smitha* 
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MŪSŲ KALBA Redaguoja 
Pranas Skardžius 

5. Ar tinka lietuviškai 
sakyti 

Munichas, Vienna? 
Norint į šį klausimą atsaky

ti, visų pirmą reikia pastebėti, 
kad Amerikos lietuvių laikraš
čiai žymesnius tikrinius vardus 
labai nevienodai vartoja; pvz. 
šalia Maskva, Jeruzalė ir kt. su
tinkame Berlin, Hague, London, 
Munichas, New York, Paris, Va-
shington, Vienna ir kt. čia nė
ra nei nuoseklumo, nei tvarkos: 
rašoma kaip pakliuvus, daugiau
sia nusižiūrėjus j angliškus pa
vadinimus. Bet tokia netvarka 
yra nieku nepateisinama: ji ne
tinka nei vieniems, nei kitiems. 
Jeigu rašome Berlin, Hague, 
London, Paris, Vienna, tai, no
rėdami būti nuoseklesni, turė
tume rašyti ir Moscow, Krem

lin, Jerusalem, Warsaw ir kt. 
Ir ne tik rašyti, bet ir atitin
kamai angliškai tarti: Moskou, 
Džerūselem, Vorso, Mjūnik, Pe
ris, Heig ir tt. Tačiau šitokia 
praktika reikštų visišką ligšio
linės lietuviškos vartosenos at
sižadėjimą ir beatodairinį plū
duriavimą svetimais vandenimis. 
Atrodytų, kad mes esame to
kie vargšai, jog nebegalime sa
vaimingai pavadinti net žymes
niųjų vietovardžių ir turime juos 
visus vergiškai anglinti. Tačiau 
taip iš tikrųjų nėra: žymesniuo
sius vietovardžius mes jau iš 
senovės esame pratę vadinti lais
viau ir tinkamiau. Rusų Moskva 
visoj Lietuvoj lig šiol buvo va
dinama Maskva arba Maksva; 
senovinės Jeruzolimos vietoje 
dabar visuotinai yra vartojama 
Jeruzalė; Lenkijos Warszawa 

Karalius, kuris puikiai tarnauja 
bolševizmui 

( Atkelta iš 3-čio pusi ) 

seno priešo Nahos Pašos pasky
rimą ministeriu pirmininku. Liu
dininkai pasakoja, kad Farukas 
eilę valandų po šio pasikalbėji
mo lakstė po savo rūmus, dau
žydamas vertingas porcelano va
zas. 

Nuo to laiko "aukštasis val
dovas" nieko daugiau netroš
ko, kaip tik atkeršyti anglams. 
Ir kai anglai 1944 m. pasitrau
kė, jis tą pačią naktį Nahą Pa
šą išvijo sakydamas, kad jis 
daugiau "nebeatstovaująs tau
tos daugumos". 

Iš tikrųjų buvo kitaip. Mat, 
Nahos Pašos vadovaujamas vaf-
do sąjūdis buvo vienintelė poli
tinė partija, kuri kovojo dėl 
žemės reformos ir geresnio ma
sių aprūpinimo. Tačiau Farukas 
tada dar buvo pakankamai stip
rus, kad galėtų prailginti savo 
autokratiją ir vyriausybės šefu 
paskirti sau ištikimą Nakrošj 
Pašą. 

Nuo to laiko jis pradėjo vis 
mažiau rūpintis valstybės rei
kalais, ištisas dienas prasėdėda
mas šalia gražių moterų kara
liškame automobilių klube ir 
uždarame "Gezirah Sporting 
Club". Neilgai reikėjo laukti, 
kad gandai apie karaliaus pri
vatų gyvenimą paplistų visa
me krašte. 

Tas periodas nepraėjo be pėd
sakų Egipto darbininkų masė
se, o Naha Paša sugebėjo pasi
rūpinti, kad šių masių nekan
trumas augtų. Netrukus prieš 
režimą ir skandalingą valdovo 
gyvenimą pasisakė ir ortodok-
sinė-fanatinė mahometonų bro
lija, turinti 80,000 šalininkų. 
Vieną rytą, grįžtant po nakti
nio lėbavimo, jam buvo praneš
ta, kad mahometonų brolijos 
nariai nužudę jo premjerą No-
krašį Pašą. 

Norėdamas išvengti vis didė
jančio masių įnirtimo, Farukas 
griebėsi seniai išbandytos prie
monės — karo. Blogai apmo
kytą, o dar blogiau apginkluotą 
kariuomenę pasiuntė prieš Iz
raelį, tikėdamasis greita per
gale atstatyti savo prestižą. Ta
čiau ir tuo metu, kada jo karei
viai Nagebo fronte krito kaip 
musės, jis tęsė moterų medžiok
les, lyg tyčia tuo metu susi-
rasdamas sugulovę žydaitę. 

Faruko cinizmas ir pralaimė-
-jimas Palestinoje tuoj pat su-

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

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

kėlė ir privilegijuotus sluogsnius 
prieš jį. Nuotaikas paaštrino ir 
karalienė Farida, padovanojusi 
jam tris dukteris. Praėjusią žie
mą, vieną vakarą, ji atsisakė 
su juo drauge pasirodyti viešai. 
Po dviejų savaičių jis persisky
rė, tariamai dėl to, kad ji ne
pagimdžiusi sūnaus. Drauge jis 
jai uždraudė dar kartą ištekėti 
bijodamas, kad ji kitam vyrui 
galinti pagimdyti sūnų ir tuo 
būdu žmonėms parodyti, kad 
dėl įpėdinio stokos galįs būti 
ir jis kaltas. 

Netrukus iš Irano grįžo gra
žuolė jo sesuo Favzia, taip pat 
persiskyrusi su šachu. Kai Fa
rukas aerodrome ją švelniai su
tiko, sostinėje paplito dar pik
tesni gandai. Mahometonų broli
jos galva, Hassanas el Banna, 
net pradėjo skelbti, kad Faru
kas ir Favzia esą daugiau, ne-

u brolis ir sesuo. 
Agitatorius po dviejų safai-

čių buvo gatvių kautynėse už
muštas, tačiau gandas nenutilo, 
vis labiau žlugdydamas kara
liaus autoritetą. Ir skandalas 
dėl gražuolės Nariman Sadek 
buvo tik ilgos istorijos tęsinys. 

Artėjant sausio rinkimams, 
karalius pamatė, kad jis visų 
apleistas. Be karalienės, be sim
patijų net pačiuose turtingiau
siuose sluogsniuose, be kariuo
menės, kuri jį ne be pagrindo 
laiko pralaimėjimo Palestinoje 
kaltininku, paramos. Jis buvo 
priverstas šypsotis ir tuo metu, 
kai masės sausio 7 d. valdžią 
atidavė į jo priešo Nahos Pašos 
rankas. 

Vistiek, ar Farukas ir Miss 
Sadek susituoks ar ne, atei
nančiais mėnesiais Egipte lauk
tina permainų. Egiptiečių mir
tingumas didžiausias pasaulyje. 
Kas penktas kūdikis neišgyve
na nė metų. Daugelis šeimų mė
sos paragauti tegali tik vieną 
ar du kartus per metus. 80— 
90^ visų gyventojų yra anal
fabetai. 90% serga akių pūlia-
vimu. 

Naha Paša ir jo vafdas yra 
pasiryžę šias blogybes pašalin
ti. Karalius negalės nei šioms 
socialinėms reformoms pasiprie
šinti nei padėti jas įgyvendinti. 
O jeigu jis ir toliau savo kraš
tu rūpinsis mažiau, kaip nakti
niais klubais, gali tikrai atsi
tikti tai, ką jam Aga Khanas 
pranašavo gruodžio mėnesį: jis 
neteks sosto. 

Jeigu gi susipras, iš šio, pa
lyginti dar jauno, vyro (30 m. 
amž.) gal būt dar išeis monar
chas, pateisinąs savo vardą. O 
Faruko vardas — nors tai ir 
keistai skambėtų — reiškia;: 
"Tas, kuris rūpestingai skiria 
tiesą nuo netiesos." 

i . (LIETUVIS) 

ir Krakow.visi sutartinai vadi
name Varšuva ir Krokuva; taip 
pat ligšiolinėj bendrinėj kalboj 
visuotinai buvo vartojama Ber
lynas, Paryžius, Haga, Londo
nas, Viena, Miunchenas, Leipci
gas, Hamburgas ir kt. Daug kas 
šalia Maskva, Varšuva, Berly
nas, Paryžius, Londonas rašė 
dar ir Muenchenas, Leipzigas, 
New Yorkas ir kt. 

Panašios tradicinės prakti
kos, atrodo, reikėtų laikytis ir 
toliau: viena, yra visai nereika
lingas dalykas lietuvių kalbo
je anglinti slavų, vokiečių, pran
cūzų ir kt. žymesnius vietovar
džius, — juos mes esame įpra
tę ir galime tiesiogiai ir savai-
mingiau nusakyti; antra, lie
tuvių kalba yra kaitoma, todėl 
dažnai vartojamų svetimų var
dų nekaitymas visai nedera mū
sų bendrinei vartosenai/ 

Todėl šiais sumetimais patar
tina ir toliau spaudos kalboje 
įprastinius vietovardžius rašy
ti taip, kaip lig šiol daugumos 
buvo įprasta, pvz.: Maskva, Kie-
vas, Černigovas, Permė; Varšu
va, Krokuva, Lvovas, Lodzė; 
lias (arba Muenchenas, Tuebin-
genas); Viena, Paryžius, Haga, 
Lisabonas, Roma, Madridas; 
Nju Jorkas, Čikaga, Vašingtonas 
(arba New Yorkas, Chicaga. 
Washingtonas) ir tt. 

PREKYBOS DEPARTAMENTO CENTRALTNIO STATISTIKOS 
BIURO PRANEŠIMAI 

3. 

Visi svetur gimę, tačiau Jung
tinėse Valstybėse gyveną asme
nys yra einančio Centralinio Sta
tistikos Biuro direktoriaus pa
reigas, Philip M. Hauser, ragi
nami Statistikos surašinėtojui 
atsakinėti teisingai, kada jis 
atsilankys į jų namus balandžio 
1 d., vykdydamas 17-tą dešimt-
metinį gyventoju ir butų sura
šymą. , 

"Ypatingai svarbu naLtūrali-
zuotiems piliečiams nepretenduo
ti Jungtines Valstybes esant 
jų gimtiniu kraštu," sako dr. 
Hauser. "Klaidingų pareiškimų 
rezultatai, kiek jie liečia gimtąjį 
kraštą, gali iš karto neatrodyti 
aiškūs, bet už 20 ar 30 metų 
bėndros 1950 metų skaitlinės 
gali turėti negeistinų .pasėkų 
imigracijos kvotoms." 

Atsakymai į Statistikos sura
šinėtojo statomus klausimus tu
rėtų būti suteikiami laisvai ir 
be išsisukinėjimų. Statistikos su
rašinėtojas stengiasi tik rinkti 
skaičius apie Amerikos gyven 
tojus ir butu?, kuriuose jie gy
vena. Bus klausiama ir, dauge
lio kitų dalykų, net ir apie mo 
kyklinį išsilavinimą. 

Ypatingos reikšmes Amerikos 
lietuviams ir jų socialinėms ,bei 

JEI PETAINAS MIRTŲ... 

kultūrinėms organizacijoms tu
rės surinkimas tiksliu duomenų 
apie skaičių lietuviais gimusių 
asmenų, tiek pirmos, tiek antros 
generacijos, gyvenančių Jungti
nėse Valstybėse. Tai tegalima 
bus patirti tik bendradarbiau
jant su statistikos surašinėto
jais. 
' Visi statistikos surašinėtojui 

suteikiami duomens yra konfi
dencialūs ir negali būti atiden
giami jokiam asmeniui ar. val
džios agentūrai. 

Kai statistikos surašinStoJas 
atsilankys į namus balandžio 
mėnesį, jis klaus keleto daly-

Konfi»lto<ftįė.ftįlikftta! buv# 
apie 50 kvadratinių pėdų dydžio. 
Tačiau jų tekstą sudarė vienas 
sakinys: "Seniausiasis pasaulio 
kalinys". Tie žodžiai buvo po 
uniformuotu senelio portretu. 
Su Prancūzijos maršalo kepure. 
Tai buvo Petainas — 93 m. am
žiaus. 

Vidaus reikalų ministeris pa
tenkintas atsiduso, kai polici
jos prefektas ant jo stalo padė 

konfi 
ininkai 

landų pavėlavę, tūkstančiai šių 
plakatų būtų buvę išklijuoti ant 
visų Prancūzijos mūrų. 

Ir vidaus reikalų ministeris 
Rene Mayeris turi daug rūpesčių 
su Petainu. Tiesa, apdraudimo 
bendrovių matematikai apskai
čiuoja, kad 93 metų senelis dar 

dėjo konfiskuotą plakatą. Jei 
valdininkai būtų tik keletą va-

kų, turinčių svarbios reikšmės £yvens mažiausiai penkerius me 
kiekvienos apylinkei Mokyklų 
reikalavimams. 

Statistikos surašinėtojai pra
neš apie mokyklinio amžiaus 
vaikų skaičių, šie vaikai bus 
skirstomi pagal amžių. Tad švie
timo įstaigos patirs, kiek kurios 
grupės vaikų bus mokyklinio 
amžiaus per ateinančius šešerius 
metus, turint galvoje, kad še
šeri metai yra amžius, kada di
džiuma vaikų pradeda lankyti 
mokyklą. 

Tie, kurie lanko mokyklas, 
bus skirstomi pagal amžių ir 
užbaigtą mokyklos skyrių. Pa
našūs duomens bus renkami ir 
apie kolegijų studentus. 

IUI JAU TURITE 

tus. Bet niekas negali tvirtin
ti, kad Petainas šią ''normą" 
dienos tikslumu išpildys. 

Visus nervinąs klausimas: kas 
turėtų atsitikti, jei Petainas ry
toj mirtų? "Tesuka galvą vi
daus reikalų ministeris" — pa
reiškė kolega iš teisingumo, šis 
gi aiškino, kad vidaus reikalų 
ministerija su kalinio laidotuvė
mis neturinti nieko bendra. Dar 
kategoriškesnis buvo karo mi
nisteris: "Petainas? Jo nėra ka
rininkų sąrašuose. Kodėl mes 
turime rūpintis jo laidotuvė
mis?". ? 

Nė vienas nesijaučia visiškai 
atsakingas. Tačiau po truputį — 
visi. Todėl ir dėl Petaino gyvo 
lavono įvyko ilgi trijų ministe
riu pasitarimai.' 

Pasitarimo bazė buvo greit 

M 

K N Y G Ą  
7J PIKELIUI I MIRTI <( 

? ? t 

Jos kaina tik - - - - -

$ 
Tai yra knyga, kurią įdomu ir verta paskaityti. 

Ją galite greit gauti, jei parašysite užsakymą su 

aiškiu savo adresu ir, pridėję prie jo vieną dolerĮ, 

išsiusite jį šiuo adresu: 

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, OI# 

KELIONĖ PER NACIŲ KALĖJIMUS, PASBAIGUSI IŠLAISVINIMU 

rasta f staigfiteftos jokiu būdu 
neleistinos. Petaino laidotuvių 
reikalai turi būti iki smulkmenų 
iš anksto aptarti. Mat, bijomasi, 
kad Petaino mirtis galinti iš
šaukti demonstracijas, todėl iŠ 
anksto ruošiamasi jas sukliudy
ti. Trys ministerial kalbėjo iš
tisas savaites, kol nustatė pir
muosius tris laidotuvių program
mes punktus. 

Prieš kelias dienas šis pla
nas ir pasirašytas. Slaptuose vi*;: 
daus reikalų ir teisingumo mi
nisterijų pasitarimuose jis jau 
n ^ t  r a t i f i k u o t a s .  P u n k t a i .  

1. Tuoj po Petaino mirties jo 
gydytojas konstatuoja mirties 
faktą. 

2. Apie mirtį 'pranešama vėlio-
nies žmonai. 

3. Lavonas atiduodamas vie
nuolėms — numazgoti ir per
rengti civiliais drabužiais. Uni
formos neduoti, nors giminės to 
ir reikalautų. / • 

Iki šios vietos viskas buvo 
aišku. Jau sunkiau buvo susitar
ti dėl laidojimo vietos. Į klau
simą iš karto buvo atsakyta 
negatyviai: Petainas negali būti 
laidojamas savo gimtinės Cau-
chy le Tour kapuose. Apie Pa
ryžiaus kapus nė nekalbėta. Tik 
po ilgesnių debatų susitarta Pe-
tainą laidoti vietoje, internavi
mo saloje. Jo mirties dieną nu
traukiami visi telefono ryšiai 
tarp d'Yeu salos ir žemyno. Net 
ir "Invicta", vienintelis keleivi
nis garlaivėlis, kuris jau de
šimtį metų plaukioja tarp salos 
ir žemyno, tą dieną gaus pro
gą 24 valandas pailsėti. 

(LIETUyiS) 

NAUJAUSI NAUJAKURIAI 
Kovo 9 dieną laivu "Gene

ral Hersey" j New Yorką at
vyko šie lietuviai tremtiniai: 
Abaravičius Kazimieras, Anta

nina, Algimantas^ Danutė — 
Chicago, 111. ' '' 

Abartis Petras,- Cezarija, Ceza-
rija, Vanda — Clinto, Pa. 

Astasauskas Vincas, Anelė, Juo
zas, Birutė — Baltimore, Md. 

Aukštuolis Antanas, Barbora — 
Brockton, Mass. 

Baltrūnas Juozas —- Chicago, 
Banys Eustachijus, Valerija, 

Gytis, Neringa — Chicago, 
111. 

Černiauskas Stefa, Vidmantas 
— West Frankfort, 111. 

<Jesna Jonas, Ona, Marta —-
Yonkers, N.Y. 

Ciegis Jonas — Nashua, N.H. 
Dagienė Irena — Cleveland, O. 
Dagys Anatolijus, Ona, Arnol

das, Irena — Cleveland, Ohio. 
Gedminas Jurgis — Chicago, 

III. 
Giedrimas Petras — Chicago, 

111. 
Girnius Vytautas, Genovaite, 

Rymantas — Lawrence, Mass. 
©ladkauskas Bronius, Stefanija, 

Aldona, Algirdas Utica, 
Mich. 

Grebliūnas Jonas, Adelė, Zig
mas, Gediminas, Mindaugas, 
Sigitas — Victor, N.Y. 

Gųbilas Aleksandras, Veronika, 
Beivinta, Selvinija, Violeta — 
Plattsburg, N.Y. 

Gudaitis Antanas _ Richmond 
Hill, N.Y. 

Gudėnas Gediminas — Post 
Chester, N.Y. 

Gudėnas Kazimieras, Kunigun
da, Justina — Brooklyn, N.Y. 

Gusarovas Mikas Julija, Vla
das, Valentina — Rochester, 
N.Y. 

Jablonskis Bonaventūras, Alek
sandras, Sigitas — Baltimore, 

; Md. 
Jfarašūnas Vytautas, Algirdas, 

Kęstutis — Long Beach, N.J. 
Jasinskas Mykolas Brooklyn, 

N.Y, 
Jatuzis Kazys, Bronislava 

Waterbury, Conn. 
Kazlauskas Pranas, Valerija, 

Vytautas — Olymer, Pa. 
Kemerzūnas Jonas, Magde 

Plattsburg, N.Y. 
Kežys Jurgis, Eugenija, Romu

aldas, Danutė — Brooklyn, 
N.Y. • "A 

Kibelkštis Jonas — Leicester, 
Mass. 

Kilikauskas Kazys — Worces
ter, Mass. 

Kinstleris Karlis ir Mariją — 
Bridįgemaft, Mich. -

Klygis Mindaugas, Aldona — 
Chicago, 111. 

Kučinskas Jonas, Aldona, Jo
nas — Brooklyn, N.Y. 

Laumytė Ona — Argod, Ind. 
Lukašiūnaitė Elžbieta- ~ Chi

cago, 111. 
Malašičevas Sergiejus, Ona, Edi 

— Willow, Springs, Mo. 
Marcincikas Vytautas, Birutė, 

Stanislovas — East Chicago, 
Ind. 

fartišius Eduardas, Brone, Edu
ardas Norwood, Mass. 

Mateivienė Petrė ir Vanda — 
Harrison, N.Y. 

Matonis Antanas — Lawrence, 
Mass. 

Miglinas Jonas — Chicago, 111. 
Naujokaitis Juozas — Chica

go, 111. 
Neįmanag Stasys, lf«z?miera, 

Margarita, Stasys,' Ieva, Jo
nas — Argos, Ind. 

Novickis Silvestras — Chicago, 
111. 

Palionis Salomėja — Bismarck, 
North Dakota. 

Panaras Mikas, Mailda, Arvy
das, Raimundas — Chicago, 
111., 

Paulauskas Pranas, Ona, Biru
tė, Irena, Edmundas — East 
Chicago, Ind. 

Petravičius Vytautas, Aleksan
dras, Salomėja ir Regina —. 
Great Neck, N.Y. 

Pkelis Marijonas, Vanda, Jur
gis, Danutė — Harford Coun
ty, Md. 

(Bus daugiau) 

MARGUTIS 
T 

So. Western Ave. 
Chicago 36, 111. 

Įsteigė kompozitorius 
A. VANAGAITIS 

Seniausias ir gražiausiai ilittth 
tęuotes lietuviškos rointissžyr-

, nalas. 
, Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai. 
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IEGISTRUOKITĖS 
RINKIMAMS 

Cuyahoga apskrities (Cleve-
lando ir apylinkių) gyventojai, 
turi pilietybę, kurie dar nėra 
įsiregistravę balsuotojų sąrašuo
se, turi įsiregistruoti iki kovo 
22 dienos, kitaip negalės daly
vauti nominaciniuose rinkimuo
se gegužės 2 dieną. 

^Registruotis reikia rinkimų 
valdyboje (Board of Elections), 
119 City Hall, Clevelande. Įstai
ga atidaryta kasdien nuo 8:30 
iš ryto iki 4:30 p.p. šeštadieniais 
atidaryta iki vidurdienio 12:00 
vai., bet paskutinėmis dienomis, 
tai yra kovo 20, 21 ir 22 dieno
mis bus atidaryta iki 9:00 vai. 
vak. 

pyliNKCSE 
ČIURLION IEČIŲ ŠEIMA 

D I D Ė J A . . .  

Čiurlionio ansamblio dalyvio 
Budrio šeima šį antradienį pa
didėjo — susilaukė sūnaus, spė
jama, būsimo čiurlioniečio... 

CENTRAL ARMORY 
Antradienį, kovo 21 d., Cent

ral Armory Don Evans run
giasi su Lucky Simanovich. Po
rinėse imtynėse Ivan Rasputin 
ir Fred von Schacht prieš Bud 
Curtis ir Larry Casabosky. Po 
kelių savaičių pertraukos grįž
ta Fred Bozic ir imsis su Frank 
Talaber. Jack Vensky stos prieš 
235 svarų sveriantį meksikietį 
Enrique Torres. 

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

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

Norėdami pigiai pirkti narnos mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

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

Telefonai: 
MA 1-3359 
EN 1-3844 

Darom naujas 

AUTO BATTERIES 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės 

Pigiau negu kitur 
TAISO IR SENAS BATTERIES 

Antanas Kirkilas ir Sunus 
1019 Woodland Ave. Cleveland 

Namy adresas: 7204 Donald Ave. 

CLEVELAND, OHIO 
Artinasi pavasario laikas! 

Tai yrą naujų sumanymų ir naujo veikirno laikas kiekvienam 

žmogui, pagerinti jo gyvenimui. Tai geras laikas pradėti tau

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

apsaugo nuo rūpesčių.^aupydamas gali tapti namo savininku. 

Lietuvių Banke santaupos nuošimčiais auga kasdien. 

Jos čia yr# ŲSA valdžios apdraustos per Federal Insurance 

Corporation. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. x 

671$ Superior Ave. HE 1-2498 

HIPPODROME 
Kuo trečiadienio, kovo 22 d., 

p r a d e d a m a  r o d y t i  " P e r f e c t  
Stranger s", filmą apie teis
mą dėl žmogžudystės. Dalyvauja 
Ginger Rogers, Dennis Morgan 
ir garsi Broadway aktorė Mar-
galo Gillmore. 

NAŠLft, 
vidutinio amžiaus, 

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

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

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

Telefonas: TY 1-1900 

"Society Plan" 
jums padeda taupyti! 

Ateikit. Susipažinkit su 3 laipsnių 
planu, kaip sudaryti Jusų taupymo 
sąskaitą, arba pareikalaukit raštu 

Nemokamos Knygeles 
išaiškinančios apie šį asme

nišką patarnavimą. 

<sa» 
J T ' "  

Nemokamu vieta automobiliui pa
statyt Jums esant banke, tuojau už 
namų, 127 Public Square. 
Federal Deposit Insurant* Corp. 

nary s. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

JEIGU NORITE PEREITI PRIE ŠILDYMO GAS U 

TURIT GAUTI SUTIKIMA 
East Ohio Gas Company yra įpareigota sustiprinti Ohio Public Utilities 
komisijos įsakymą, kuriuo tvarkomas kitu kuru kūrenamų šildymo įrengimų 
pakeitimas naujais įrengimais, gasu. 

Tas įsakymas reikalauja: 

M\ \ V 

Paskambinę telefonu 
fausite sutikimę 

Tokiems įrengimams mūsų linijose da
ryti turi būti Bendrovės su
tikimas. 

Sutikimas automatiškai nustoja gal&s 
per šešis mėnesius, jeigu įrengimai per 
tą laiką nepadaromi. 

Įrengimai padaryti be formalaus raštu 
dųuto sutikimo gali būti išjungti. 

Jeigu jie neišjungiami gera valia, mes 
esame priversti, gresiant baudai, nu
traukti visą gaso tiekimą atitinkamam 

Jums nereikią net į mūsų įstaigą ateiti. Tik telefonuokit savo prašymą 
ir atsakykite į keletą paprastų klausimų. 

Naudokitės geresniu patarnavimu - Išvenkite nepatogumų 
Pirmiau, negu darysite kokius įrengimus 
pereiti prie šildymo gasu, pašaukite mus, kad 
sutvarkytumėm įstatymo reikalaujamo lei
dimo reikalą. Tuo išvengsite galimų nepa

togumų ir išlaidų — jus susilauksite geres
nio patarnavimo, kurį mes galėsime jums 
parūpinti, įš anksto, kiek jums reikės 
ir kokioje vietovėje jūs jį naudosite, \ • 

Guso naudojimui kitiems reikalam*, negu šildymui, sutikimo nereikia. 

<^"EAST OHIO GAS 
MAin 14640 

Nepaprasta! MONCRIEF'O 
1950 ŠILDYMO ir VĖDINIMO VIENETAI 

• GAS • OIL * COAL 

THE HENRY FURNACE CO., #»ecfina, Ohio 
Z 

Mes duodame ir iškeičiame Eagle Stamps 

THE MAY CO.'S BASEMENT 
Lengv$ vartoti! . . . Lengva valyti! . . . Patrauklus **Sun Master'* 

Lankstaus plieno juostų 
venecines užuolaidos 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

1 I J. SAMAS- JEWELER I 
I „ £ 
= Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę s 

i 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre § 

j j 

. 

REG.3.49 • • • 231KI27COL. DID 
• Grūdinto Acme plieno plokštes 

• Spiraliniai užtraukima įtaisai 
• Automatiški stabdžiai 

• Kombinuotos užsklandos Facia kraštais 
• Galvanizuotos • Degintos 

• Nerūdijančios 

• Gelsvai spalvingos. 

9b 
t 

| Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, Žiedų, Laik- § 
rodėliu ir visokiy graždaikčių, už nupigintą kainą. a 

?.ill|lllllllll|||||!llllll|||||||||||||||||||||I||||||||!ll||||||||||||||||||||||MI|||||||||h|||ini|||^ 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorę 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pffkias laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS-* 

6202 SUPERIOR AVpJ. HEnder&OA 

f 
Užsak. paštu ar telefonu 

Šaukit CHerry 3000 

Ęaaepient Cųrtąįn y Department V t' ti 

Gerai išmatuokit tiks

liai langus iš staktą 

vidaus ar iš lauko 

(nedarykit ųęleUUmij) 

28 iki 36 colių dydžio, &. 3,29 
37 iki 44 colių dydžio.... 5.99 

(Visos užuolaidos 64 colhį ilgio) 

JAKUBS <& SON 
FUNERAL HOMĘ 
Lietuviška laidojimo įstaigą 

Vft&itoft ^pažinti laidojimo dįj^terffl£t 
Delia E. Jakųbs 

* William J. Jakųbs 

slmpatuiffo^ir rimto "perlamavimo * 

6621 Edna Avenuf ENdieott 1-1763 
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tfp/llNKESE 
GERIAUSIA PROGA 

, PAMATYTI FILMĄ 
LIETUVIAI TREMTYJE" 
Jau tris kartus ši filmą buvo 

rodyta Clevelande. Daugelis nu
siskundė, kad darbo dienomis 
nepatogu atvykti pamatyti. Bet 
dabar yra patogi proga visiems 
ją pamatyti, nes šj kartą ji 
bus rodoma šj šeštadienį, kovo 
18 d-, 8:00 vai. vak. ir š[ sek
madieni, kovo 19 d., 11:30 vai. 

Be to pažymėtina, kad šj kar
tą filmą bus rodoma maždaug 
trečdaliu papildyta naujais vaiz
dais. Rodymas trunka apie 2 
valandas ir 15 minučių. 

įėjimo kortelės po 50 centų iš 
anksto gaunamos DIRVOJE ar
ba pusvalandį prieš pradžią — 
rodymo vietoj, Lietuvių Salėje 
(žemutinėje). 

šia proga reikia pasinaudoti, 
ries filmą ilgesnį laiką Cleve
lande jau negalės būti rodoma, 
kadangi ji yra užsakyta į visą 
eilę vietų kituose miestuose. 

ACIU J. J. SALASEVIČIAMS 
Jurgis ir Julija Salasevičiai 

pereitą penktadienį — sekmadie
nį pavėžino B. Gaidžiūną su fil
mą "Lietuviai tremtyje" į Det
roitą. Tuo jie žymiai sumažino 
išlaidas parodyti Detroite filmai, 
kurios pasižiūrėti buvo susirin
kę apie pusketvirto šimto Detroi
to lietuvių. Ačiū už gerą talką! 

St. ir Kr. TAMOŠAIČIAI 
siunčia sveikinimus iš Floridos, 
žada grįžti apie kovo 25 dieną, 
prieš čiurlioniečių koniertą. 

RKO Keith's 105th 
Kovo 15-21 "12 O'clock High" 

su Gregory Peck. •*>" 

KAIP RENGIASI 
ČIURLIONIEČIŲ KONCERTUI 

čiurlionies ansamblio dalyviai 
pergyvena tikrą "rugiapiūtę". 
vyksta atskirų ansamblio dalių 
ir bendros repeticijos. A. Mi
kulskį dažnai matome iš jų 
grįžtantį besišypsantį — vadi
nasi, repeticijos eina gerai. Tai 
galim tikėtis ir gero koncerto. 

Dar daugiau darbo turi an
samblio valdybos nariai, nes 
jie ne tik turi dalyvauti repe
ticijose, bet ir organizuoti visus 
koncerto reikalus, ypač garsini
mą bei bilietų paskirstymą. Su-
susidomėjimas koncertu, atrodo, 
tikrai didelis, nes bilietai pradėti 
pirkti anksti ir.dabar daugelyje 
jų pardavimo vietų jau junta
mas trūkumas. DIRVA tūrėjo 
jau kelis kartus prašyti valdybą 
papildyti jų atsargas ir papildo
mus gauna gana šykščiai. 

Todėl tikrai patartina pasku
bėti. nes kurie per ilgai galvos, 
rizikuoja nepatekti j šią didelę 
šventę, kurios jau nekantriai 
laukiame. 

Apie būsimą koncertą paveiks
luota straipsnį įdėjo CLEVE
LAND PRESS, kur tarp kita ko 
ypatingą dėmesį atkreipia į tai, 
kad bus ir lietuyiškų senoviškų 
talitinių instrumentu orkestras, 
kuriame bus ir garsiosios triū-
bos apie šešių pėdų ilgumo ... 
Tam ko kita patyrėme, kad tas 
triūbas daro pats ansamblio va
dovas A. Mikulskis . .. Tų, ku
riomis jie triūbiję Europoje, į 
Ameriką atsivežti negalėie, per 
ilffos... A. Mikulskis džiaugia-
i, kad orkestras dabar susidaręs 

net stipresnis, negu Europoj bu-
"o Pavvzdžiui, skudutininkų ten 
turėie tik no vieną kiekvienos 
rūšies, o dabar po porą. 

Pa d ė k a  

Lietuvių Kultūros Fondo Cle-
velando skyriaus ruoštame Ne
priklausomybės sukakties mi
nėjime 1950 m. vasario 19 d. 
Clevelande atskiri aukų rinkė
jai surinko aukų: Jonaitytė-
Banys — $98.00, Vasiliauskienė 
- Balčiūnas — $83.70, Augusti-
navičius - Gasparaitis $77.00, 
Žilinskaitė - Apinys . $46,50, 
Dabultevičiutė - Gaižutis - $46.50, 
Knystautaitė - Cicėnas — $45.50, 
Rastenienė - Barzdukas - $35.75, 
Butkutė - Karosas — $28.75, 
Augustinavičienė - Barzdukas — 
$28.25, Rudaitytė - Mikšys — 
$24.00, TelyČėnas — $23.00 ir 
Giedraitienė - Karalius — $7.62. 

Po $40.00 aukojo — A. Banys. 
Po $10.00 — Gleveckas, Snieč-

kai, Malinauskai, Karpius, Mi-
lauskas, Brazauskas, Rastenis, 
Miklišis, Praškevičius, A. Nas-
vytis, J. Nasvytis. 

Po $7.50 Kernauskai. 
Po $5.00 — Tamošaitis, Dau

gėla, Bajoriūnas, Lukoševičius, 
Šamas, Januškis, Palubinskas, 
Graužinis, J. Jakubauskienė, Sa
lasevičiai, Kesiūnaitė, Radzevi
čiūtė, Čiurlionis, Jurkaitis, Vil
činskas, Gilienė, Kubilius, Snars-
kis, Smetonienė, Abraitis, Praš
kevičius, Stulpinas, Montvila, 
Gulbinaitė, kun. Spurgis, kun. 
Petraitis, Baličiūnienė, Urbšai-
tis, Rukščiūnas, Miščikas. 

Po $4.00 — Kregždienė, Jur
gelis. 

Po $3.00 — Maziliauskas, Le
vickaitė.- žygas. Minkūnas, Dau-
kienė, čyvas, Palubinskas. Pa
lubinskas VI., Nasvytis, Gulbi
nienė, Kvilytė. Nasvytis. 

$2.00 — Varnaitis, Švarcas, 
Moderauskienė, Kizlaitis, Titas, 

Žygas, Kvilys, Puodžiūnas, Jies 
manta, Spirikaitis, Klimas, Pe
čiulis, Polteris, Kavaliūnas, Vai 
adienė, Alekna, Malcanienė, Da-

bulevičienė, Palubinskienė, Barz
dukas, Katlen, Pipirienė, Ka
minskas, Cicėnas, Drąsutis, Ei
mutienė, Jucius, Ziurys, Macys, 
Valdukaitia, Venclova, S. Nas-
vytienė. - 'iC 

Mažiau kaip po $2.00 aukoju
siųjų pavardės, dėl vietos sto
kos, neskelbiamos. 

Viso minėjimo metų StiTiNtfflrta 
aukų $544.32. (Minėjimo metu 
skaičiuojant aukas iš aukų lapų, 
įvyko klaida ir tuo būdu buvo 
paskelbta didesnė suma-, šie visi 
pinigai pasiųsti Tautos Fondui 
per Amerikos Lietuvių Tarybą 
Chicagoje. 

Lietuvių Kultūros Fondo Cle-
velando skyriaus valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems aukų 
rinkėjams ir aukotojams už dar
bą ir gausias aukas. 

Ta pačia proga širdingas mū
sų padėkos žodis priklauso prie 
minėjimo rupšimo prisidėju
siems Čiurlionio ansamblio vado
vui muzikui A. Mikulskiui ir vi
siems ansamblio dalyviams, šo
kėjai A. Valeišaitei ir pianistei 
N. Tamošaitytei, aktoriui P. Ma
želiui, dail. K. Žilinskui ir kalbė
tojui J. Smetonai. 

LKF CIevelando Skyriaus 
Valdvba 

Dalis CIevelando žinių 
7-tame puslapyje 

Naujiena vyramsi 

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! 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

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

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

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

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: 

KEnmore 1-8794 
Cleveland. Ohio 

t/ LIETUVIŲ S ALU v 

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

DTRVA ^vienatinis Lietu
siu laikraštis Ohio. valstijeje 
Kaina metams tik $3.00. 

'KAUNAS' 
Batų'taisymo 

dirbtuve 
1463 Addison Rd. 

(Wade Park kampas} 

Savininkas 
Kazys Ivanauskas, 

lietuvis — naujakuris 

Naujiena lietuvėms moterims! 

STYLETTĖ BEAUTY SALON 
Lietuvaitės vedamas grožio salionas 

1452 Addison Rd. ; ' Kampas Addison ir Wade Park 
1452 Addison Rd. įtampas Addison ir Wade Park 

Telef.: UTah 1-7491 

Nuolatinės bangos nuo $5.50. Užtikrintas darbas. 
Atsinešusioms šį , skelbimą nuolaida. 

• % 
Miss Alviiift Paulis 

• , Vedėja Kosmetologe 

JONAS G. 
POLTEE 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
V 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX I-S7&9 

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

y > 

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

'DANCING' 
Every Friday & Saturday ait 

JACK'S BAR' 
Known as the 

"Blackstone Club" 
featuring ' 

Ronnie & his Polka Trio" 
Popular Prices — No Cover — No Minimal . 

Have a "Good Time" at a "Good Place'* 
7323 Wade Park Ave. EN 1-9212 

is 
S E V E R A N C E  H A L L  

11001 Euclid Avenue 

BILIETUS PARDUODA:? 

DIRVOS redakcijoje, 6820 
Superior Ave. EN 1-4483 

šūkių spaustuvėje, 6802 Sup
erior Ave. EN 1-4932 Sekmadienį, kovo-March 26 d., 8:30 va!. vak. r. p. įstaigoje, 6606 
Superior Ave. T'U 1-2345 

lietuvin tautinio meno 

mmw 
PIRMASIS KONCERTAS AMERIKOJE 

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

Lietuvių spaudos kioske, šv. 
Jurgio parapijoj sekmadieniais 
po pamaldų. 

Severance Hall bilietų kasoje, 
11001 Euclid Ave. CE 1-7300 

LABAI SVARBU: 

Vietos numeruotos. Kas pirks 
bilietą anksčiau, tas turės dides

nį pasirinkimą 

o* f 

f 
m 

P R O G R A M O J E  
Lietuviškos dainos, tautiniai šokiai ir 
tautinė muzika. 

A t l i e k a  
Mišrus, choras, moterų choras su kanlcterfiis, 
vyrų choras, mišrus choras su solistais ir su 
lietuviškų tautinių instrumentų orkestru. 

ANSAMBLIO VADOVAS Alfonsas MIKULSKIS 
ŠOKIŲ VADOVAI Aldona VALEIŠAITE ir 

Liudas SAGYS 
KANKLIŲ VADOVĖ Ona MIKULSKIENĖ 
REŽISIERIUS Petrą# MAŽELIS 

SI 
B 
B 
S 
SI 
9 
0 
9 
SI 
B 

J7 ,,, . 
Išsisakant bilietus iš kitų miestų ir visais kitais koncerto reikalais prašoma kreiptis į Čiurlionio An

samblio valdybos pirmininką Juozą Steknpužj, 1152 Dallas Rd., Cleveland, Ohio. Telefonas: TY 1-190$. 
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