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M 0 S Ų 
VISUOMENĖJE 

Lietuviškos knygos 
bibliotekose 

Didesniuose miestuose apsi
gyvenę naujakuriai, ypač jauni
mas, daugeliu atvejų kaž kaip 
netyčia aptiko, kad miestų bi
bliotekose yra ir lietuviškų kny
gų ... Pasirodo, kai kur jų yra 
net gana daug, gerų, kartais 
ir tokių, kurių nebegalima nie
kur gauti. 

Biblioteką vedėjai pastebėjo 
naują reiškinį: staiga atgijo lie
tuviškų knygų pareikalavimas! 
O kai kurių bibliotekų vedėjai 
sako, jog jau daugel metų, kaip 
niekas pas juos nėra paklausęs 
lietuviškos knygos ... 

šiuo metu jau daug kur lie
tuviškuose bibliotekų skyriuose 
Vyksta gana gyva apyvarta. 

Kai kuriose mūsų organizaci
jose dar tebesi rengiama svars
tyti klausimą, kaip čia surin
kus lėšų ir kaip nupirkus lie
tuvišku knygų j Amerikos mies
tų bibliotekas. 

Tuo tarpu, taip klausimą be
svarstant, naujausias lietuviškas 
jaunimas jį... jau išsprendė. 
Ir labai paprastu būdu: užplūdo 

' bibliotekas, reikalaudami lietu
viškų knygų. Rezultas — bi
bliotekos jau kreipiasi j lietu
viškų laikraščių redakcijas* fei-
raudamosis, kur ir kokių lietu
viškų knygų jos galėtų gauti. 
Perka ir moka gryną pinigą 
nesiderėdamos... 

Mūsų besikuriantiems knygų 
platinimo centrams reiktų pa
sinaudoti ta proga: susirinkti 
iš visų didesniųjų lietuviu kolo-
jnijų miestu bibliotekų adresus 
ir pasiūlyti joms knygas. Bus 
dvejopas laimikis. O kad tos 
bibliotekos pasiūlymais labiau 
domėtųsi, visiems — jaunimui 
ir suaugusiems — reikia rasti 
daugiau laiko ir nueiti i biblio
tekas, teirautis lietuviškų kny
gų, jomis naudotis. 

Dar vienas svarbus klausi
mas. Pastebima, kad raudonoji 
propaganda mokėjo savo laiku 
rasti kelią į bibliotekas, žino ji 
tą kelia ir dabar. Bibliotekų ve
dėjai, kad ir visai nelinkę tai 
propagandai talkininkauti, ne
mokėdami lietuviškai, negali at
skirti lietuviškų knygų tarpe, 
kas yra kas. čia vietinės kultū-
npės organizacijos turėtu susi
rūpinti ir ateiti i talką bibliote
koms. Ką 'bibliotekos su knyero-
;flfis darys ^ ju reikalas, bet 
ilftdėti jiems susigaudvti, kas 
yra literatūra ir kas diversinė 
propaganda yra lietuvišku kul
tūriniu organizacijų pareiga. 
Kultūrinėms organizacijoms yra 
feUtina sueiti i kontakta su tomis 
svarbiomis kultūros įstaigomis 

Šis DIRVOS numeris 
išleidžiamas 20 puslapių, todėl 
išsiunčiamas vieną dieną vėliau. 

Daugelis Clfevelando prekybos 
bei pramonės "įmonių sveikina 
skaitytojus Velykų proga. Cle-
velandiečiams skaitytojams pri
tiktų kaip tik iš jų tarpo pasi
rinkti įmones, kai reikia atitin
kamų patarnavimų. Nurodykite 
tokiu atvęju; kad adresą suži
nojote iš sveikinimo DIRVOJE. 

Kas atsitiko su Stalinu 
Visoki spėliojimai apie Sta

liną kartais atrodo ir įtartini. 
Apie visus tokius diktatorius 
sklinda įvairių gandų, kuriuose 
labai sunku atskirti fantaziją 
nuo tiesos. 

Prisiminkime tik Hitlerį: 
kiek būdavo kalbų apie jį, kad 
jau neteko balso, kad jau mirš
ta ir tt. Pasirodė, kad daugelis 
tų gandų buvo per ankstyvi. 

Apie Staliną irgi nuolat kar
tojasi įvairūs gandai, pagal ku
riuos jau jo nebebūtų šiame 
pasaulyje, jeigu jie visi būtų 
tikri. Tai suprantama, nes dar 
nei vienas tironas nesilaikė taip 
apsistatęs sargybomis ir pasi
slėpęs nuo žmonių, kaip Stali
nas. Dėl to ir susidaro palanki 
dirva spėliojimams. Be abejo, 
tuose ganduose yra ir teisybės, 
tik patikrinti, kas teisybė, yra 
beveik neįmanoma. 

Paskutiniu metu tačiau Įskilo 
aikštėn spėliojimai, kurie ne
atrodo visai be pamato. 

Maskvos laikraščiuose buvo 
išspausdinta Stalino fotografi
ja, kurioje Stalinas matomas, 
kaip jis balsuoja (pats už sa
ve!). 

NEWSWEEK redakcijai ši 
fotografija pasirodė kiek įtarti
na. Pasiknisę savo archyvuose 
jie rado kitą Stalino fotografiją, 
padarytą prieš keletą metų, dar 
karui neįpusėjus. Ir nuostabus 
dalykas: toj senojoj fotografi
joj, ir dabartinėj, padarytoj šių 
metų kovo 12 dieną, Stalino 
galva ir kepurė visai tokia pati, 
kiekvienu bruožu, kiekvienu še
šėliu. Skirtumas prasideda tik 
nuo apykaklės... 

Įsižiūrėjus į tas abi fotogra
fijas, visiškai aišku, kad prie 
naujos balsuotojo fotografijos 
yra pridėta kita Stalino galva, 
iš fotografijos, karo metu nu
imtos kariuomenės parade. Ten 
Stalino veidas atrodo daug jau
nesnis, gražesnis. 

Iškilo klausimas, ar Stalinas 
iš viso balsavo? Ar tai jo paties 
milinė naujoj fotografijoj ma
toma, ar tai yra kitas žmogus, 
apvilktas karine miline, ir tik 
prie jo pridėta Stalino galva? 
Ar tai tik "pajauniiiimo" tiks
lu šitokia fotografija spausdina
ma laikraščiuose, ar yra kas 
daugiau. 

Dabar paaiškėjo, kad šitokia 
fotografija ne vienintelė. Mas
kvos laikraščiuse pasirodė ir 
daugiau balsuojančio Stalino 
fotografijų. Vienoje iš jų Sta
linas matomas iš šono, su to
kia pačia kepure, kaip ir pir
ma minėtoje fotografijoje, bet 
iš kur toji fotografija paimta, 
negalima nustatyti. Galimas da
lykas, kad šita tiesiog yra pa
kartota iš anksčiau nespausdin
tų jo fotografijų, nuimtų ank
styvesnių balsavimų metu. 

Kiekvienu atveju, šioje foto
grafijoje Stalinai? atrodė žy
miai jaunesnis, negu toje, kuri 
buvo nuimta, maždaug, prieš 
mėnesį, vasario 15 d., kai buvo 
pasirašyta sutartis su raudo
nuoju Kinijos diktatorium. 

Nors tarp kitų gandų yra ir 
toks, kad Stalinas vartoja kaž 
kokius "atsiiauninimo vaistus", 
bet sunku įsivaizduoti, kad nuo 
tokių "vaistų" jis per pusketvir
tos savaitės staiga būtų pasi
daręs keletą metų jaunesnis 

Iš Berlyno praneša, kad vie
nas sovietu pulkininkas, navar-
de Nalivaiko, savo paskaitoj 
kovo 20 d. esas prasitaręs, kad 
dabartiniu metu Molotovas, at
palaiduotas nuo užsienio reika
lu ministerio pareigų, esas lyg 
ir svarbiausias sovietų politikos 
vadovas. Bolševikų partija tas 
pareigas jam pevedusi, norė
dama taunyti Stalino jėgas ... 

NEWSWEEK pastebi, kad 
tai yra pirmas viešas sovietų 
prasitarimas, jog Stalinas jau... 
nebenaudotinas. 

TRIMIS LĖKTUVAIS 
PABĖGO 

IŠ ČEKOSLOVAKIJOS 
Pereitą savaitę Muencheno 

kariniame amerikiečių aerodro
me nusileido trys Čekoslovakijos 
lėktuvai su 85-kiais žmonėmis. 
Tai buvo valdiniai lėktuvai. Jie 
skrido iš vieno Čekoslovakijos 
miesto į Prahą, bet... nusileido 
Muenchene. 

Pasirodė, kad 85-kių keleivių 
bei įgulos narių tarpe, 16 buvo 
susitarę pasinaudoti tos kelionės 
proga ir pabėgti iš Čekoslova
kijos pas amerikiečius. Kiek
viename lėktuve buvo bent po 

GENEROLAI PRIĖMĖ 
IMROPOS GYNIMOSI PLANA 

Olandijoje įvyko Atlanto Są
jungos karinių štabų viršininkų 
susirinkimas, kuriame priimti 
planai ginti Vakarų Europą nuo 
galimo sovietų užpuolimo. Gy
nimosi linija — Reinas. 

Amerikos atstovai buvo linkę 
užpuolimo atveju pradžioj nesi-
ginti ir leisti sovietams okupuo
ti visą Europą ... Tik paskui, iš 
Afrikos išsikelti j Europą, pa
našiai, kaip buvo kare prieš vo
kiečius. Ypač generolas Bradley 
buvęs prešingas gynimosi liniją 
nustatyti ant Reino upės. Jis 
nurodo, kad Sąjungininkų esa
mos jėgos Europoj yra per ma
žo# ir jos negalėtų atsispirti 
prieš sovietų puolimą. 

Tačiau ir generolas Bradley 
sutiko pagaliau ginti Vakarų Eu
ropa. kadangi Vakarų Europos 
kraštai jokiu būdu nebenorėtų 

vėl pergyventi panašią padėtį, 
kokia buvo vokiečiams okupa
vus beveik visą Europą. 

Dabar ten pat susirenka ir 
atitinkamų kraštų apsaugos mi
nisterial, kurie generolų paruoš
tus planus dar kartą apsvarstys. 

Didelis svyravimas yra dėl 
Vakarų Vokietijos. Vieni yra 
linkę įtraukti ir ją į gynimosi 
sistemą, kiti tam priešinasi, bi
jodami, kad vokiečiai ta proga 
neatgautų savo karinio pajėgu
mo ir vėl nepridarytų bėdos n. . 
Jeigu kartais Vakarų Vokietija 
būtu vis dėlto įtraukta į tą 
gynimosi sistemą, tai ir planai 
dar turėtų būti gerokai pakeisti. 
Tuo atveju gynimosi linija grei
čiausiai turėtu būti ne ant Rei
no. bet ant Elbės, maždaug, kur 
dabar skiriasi Vakarų Vokietija 
nuo sovietų užimtosios. 

1 sąmokslininką iš įgulos narių. 
Viename lėktuve sąmokslininkas 
buvo pats pilotas. Kituose pilo
tai su revolveriais buvo privers
ti skristi paskui pirmąjį ir nu
sileisti Muenchene. Daugumas 
keleivių nieko apie tai nežinojo 
ir pirmajame lėktuve nė nepa
stebėjo, kas dedasi, nes pilotas 
irgi ginklu privertą mechanikus 
tylėti. 

Tik lėktuvams nusileidus pa
aiškėjo, kas čia atsitiko. Prie 
16 sąmokslininkų prisidėjo dar 
apie 10 kitų keleivių, kuriems 
patiko pasinaudoti šia proga 
pasprukti iš anapus geležinės 
uždangos. Likusieji pareiškė, 
kad jie nori grįžti namo. Lėktu
vai ir grįžtantieji keleiviai per
duodami atgal į Čekoslovakiją. 

Šis pabėgimas laikomas di
džiausias ir geriausiai organi
zuotas. 

Tragiškas nesusipratimai 
Cushing, Okiahama, mieste

lyje viena šeima išsirašė porą 
tremtinių, lenkų, kilusių iš so
vietinės Ukrainos. \Kaip buvo 
dokumentuose parašyta, taip ir 
buvo vykdoma: garantijų da
vėjai pasamdė tuos tremtinius 
prie savo namų darbo. 

Abeji buvo patenkinti; .šei
mininkai darbininkais^ darbinin
kai darbu ir šeimininkais. Visa 
nelaimė išėjo iš to, kad atvy
kėliai nemokėjo angliškai ii; kad 
pavardė buvo Saj. 

Paskutiniu metu jie betrffcfi-
dami kambariuose pradėjo iš 
radijo girdėti tokius žodžius: 
Moscow, Stalin, Gubichev, Spy. 
Pirmuosius du žodžius jie ge
rai suprato. Kas yra Gubičev 
— nežinojo, bet suprato, kad 
tai rusiška pavardė. Bet blo
giausiai buvo su tuo "spy" (šni
pas). Jiems atrodė, kad radijo 
vis mini Saj, tai yra jų pavar
dę -. . ir pasidarė sau išvadą, 
kad Stalinas iš Maskvos ieško 
kaž kokio Gubičevo ir Saj. 

Abu pasidarė labai nervingi. 
Moteris dažnai viena sau be
dirbdama verkdavo, šeimininkai 
negalėjo išsiklausti, kas yra, tik 
moteris kartojo, kad "Jack ka
put, Prowska kaput" (Jack ir 
Prowska — jų vardai, ar bent 
šeimininkai'j uos taip vadino). 

Po kiek laiko moteriai protar
piais pradėjo paraližuoti ranką. 
Gydytojas patikrinęs pasakė, 
kad tai grynai nervkiis reiški
nys. 

Apsilankius vienai moteriai, 
kuri kalba ukrainiškai, pagaliau 
paaiškėjo jų susinervinimo prie
žastis. Tačiau vyro nebuvo ga
lima įtikinti, kad tai ne jo var
dą radijas kartoja... 

Jis tvirtino: "Aš žinau, jie 
ateis manęs paimti. Nebeturiu 
vilties. Aštuonerius metus ti
kėjausi, kad jau ištrūkau, bet 
jau daugiau nebeturiu vilties. 
Jei jūs negalit pasitikėti savo 
vaikams, tai juo labiau nega
lit pasitikėti svetimiems". 

Vieną vakarą šeimininkai 
rengėsi išvykti meškerioti. O 
tiems pasirodė, kad šeimininkai 
tyčia išvažiuoja, nenorėdami su
sitikti su slaptąja policija, ku
ri atvyks jų suimti. 

Kitą rytą vyriškis dingo, 
žmona išbėgo ieškoti ir rado ... 
garaže pasikorusį ant vienos iš 
tų virvių, kuriomis surištus at
sivežė iš Europos savo daiktus. 

Suiro Bimbos 
bazaras 

Pereitą šeštadienį ir fekma-
dienį A. iimba organizavo 
Brooklyne bazarą pasipinigauti 
"Laisvės" naudai. ' Bet antra
dienį "Laisvė" graudžiai pra
nešė, kad bazaras neįvyko. Po
licija nedavusi leidimo ... 

New Yorke yra įatstymas, 
kuris , iš bazaro rengėjų reika
lauja, kad jie gautų policijos 
leidimą. O leidimai duodami, be
rods, tik rengiant bazarą lab
daringiems tikslams. 

Anot "Laisvės, "lietuviai kry
žiokai, pamatę bazaro skelbi
mus, puolėsi protestuoti polici
jai, kad neduotų "Laisvės" ben
drovei leidimo, argumentuoda
mi, būk laikraščiams įstatymai 
neleidžia bazarų proga naudo
tis". 

Ar tai iš tų "kryžiokų", ar 
iš kitur policija surinko infor
macijas, nežinome, bet, mato

mai, ji įsitikino, kokia "labda
rybe" užsiima "Laisvė" ... 

Dėl to "Laisvė" taip graude
na: "Bazaras Laisvei yra svar
bus įplaukų šaltinis. Jo neįvyki-
mas yra didelis nuostolis dien
raščiui. Pats prisirengimas lė-
šavo daug, o bendrovės iždas 
tuščias. Neperdėdami ir nebau
gindami sakome, kad finansi
niai dienraštis dabar yra suvar
gintas." 

Šita proga prašo pinigų iš 
skaitytojų dienraščiui leisti, su 
"kryžiokas" kovoti, advokatams 
užmokėti, kad iškovotų leidimą 
bazarui Ir t. 

Vadinasi, duokit amerikiečiai 
dolerių Amerikai kolioti ir Mas
kvai girti! Bet argi nerašė 
pati "Laisvė", ks } dabar rub
liai labai geri, net j.' už dolerius 
geresni ?... 

RESPUBLIKONAI NEPASITRAUKS 

Jau eilė metų, kaip Amerikos 
užsienių politikos reikalai spren
džiami abiejų partijų — demo
kratų ir respublikonų sutarimu. 
Bet paskutiniu laiku respubliko
nai pradėjo šiauštis ir kartais 
atrodė, kad dvipartinės sistemos 
laikai užsienių politikoje baigė
si. 

Respublikonai iškėlė visą eilę 
priekaištų vyriausybei, kurių 
svarbiausias —per ilgai ir per 
didelis rodytas nuolaidumas 
Maskvai, dėl kurio sovietai ne 
tik stipriai įkėlė koją į Europą, 
bet jau spėjo savo įtakon paimti 
didžiąją Kiniją ir gresia kitifems 
Azijos kraštams. 

Ypač paskutiniai respublikonų 
priekaištai Valstybės Departa
mentui, faktiškai nukreipti prieš 
patį Valstybės Sekretorių Ache-
soną, sudarė įspūdžio, kad san
tykiai gali rimtai nutrūkti. 

Tačiau paskutiniu laiku vėl 
pasirodė ženklai, iš kurių ma
tyti, kad dvipartinė, arba su
tartinė politika užsienių reika
luose bus tęsiama. 

Iš respublikonų pusės tą labai 
remia senatorius Vandenbergas. 
kuris, nors paskutiniu metu dėl 
ligos ir nedalyvauja reikalų 
sprendimuose, bet iš tolo atsilie
pė, ragindamas sutartinės si
stemos toliau laikytis. Atrodo, 
kad Vandenbergas daugiau žiū
ri krašto naudos, negu rinkimi
niu interesų. Sutartinės siste
mos palaikymas, mat, neleidžia 
panaudoti kai kuriu priekaištu, 
kurie rinkimuose būtų gal ir 
patogūs panaudoti... 

Ir Achesonas iš gavo puses 
ėmėsi žygiu tai sutartinei siste
mai palaikyti. Jis pareiškė, kad 
numato paskirti i atsakingas 
vietas Valstybės Departamente 

MIR6 H. E. LASKI 
Pereita savaitę Anglijoj mirė 

Harold E. Laski, savo laiku bu
vęs pagarsėjęs darbiečių parti
joj įtakingas asmuo. Karo me
tu ir po karo jis pasižymėjo 
sovietams palankiu nusistaty
mu. Del to jam teko iš partijos 
pasitraukti. Paskutiniu laiku po
litikoj mažai bepasireiškė ir, be
rods, nusvylė savo įsivaizduotu 
bolševizmo idealistiškumu. 

ir respublikonų partijos žmonių. 
Spėjama, kad net Valstybės Se
kretoriaus padėjėjo vieton gali 
būti paskirtas respublikonas. 
Nors oficialiai tvirtina, kad to
ki pakeitimai galėtų* būti #k 
progai pasitaikius. 

Bet rengdamasis vykti į At
lanto Sąjungos Konferenciją, 
Achesonas jau pasirinko sau 
patarėjus: vieną iš demokratų 
ir kitą iš respublikonų — amba
sadorių Ph. Jessup ir senatorių 
Cooper, kuris pačių respublikonų 
vadovybės buvo tam rekomen
duotas. 

IRGI RINKIMAI 
Jugoslavijoj Tito pereitą sa

vaitę taip pat suorganizavo 
"rinkimus". Tie "rinkimai" bu
vo atlikti visiškai pagal Mas
kvos pavyzdį, su vienu sąrašu 
ir su 95% balsuotojų už tą są
rašą. Tai dar vienas priminimas, 
kad, nors Tito ir pešasi su Sta
linu, iš esmės jis nedaug ko ski
riasi nuo ano. 

žinoma, jeigu to* peštynės 
yra tikros, tai Stalinui ne visai 
malonu, kada jo paties išradi
mas kitų pavartojamas... 

DUMPINGAS 
BALTUOS JOROJE 
Baltijos ir iš dalies Vokiečių 

jūrose rusai pradėjo beatodairi-
nį prekybos laivyno karą, kuris 
savo pasėkomis jau rimtai gra
sina Švedijos ūkiui. 

Pirmoje eilėje šis karas pasi
reiškė rusų dumpingu, gabenant 
Lenkijos anglis į švedų arba 
norvegų uostus, šis sąmonin
gas ir nuoseklus rusų dumpin-
gas laikomas tokiu rimtu pavo
jum, kad tarptautinė transpor
to darbininkų sąjunga tuo rei
kalu balandžio mėn. Amsterdame 
šaukia nepaprastą posėdį. 

Vienas pavyzdys: rusai už 
vienos tonos anglių atgabeni
mą ima 8 švedų kronas, t. y. 
4-5 kronomis mažiau, negu 
švedų laivai. Nėra jokia paslap
tis, kodėl rusai taip elgiasi. Jie 
savo jūrininkams moka neįsi
vaizduojamai žemus atlygini
mus ir nesilaiko tarptautinių įsi
pareigojimų socialinėj srity. 

ŠIOJE ŠALYJE 
REIKŠMINGĄ BYLĄ išsprendi 
apeliacinis teismas tūlos Dorfc* 
thy Bailey byloje. Ji buvo US 
Employment Service tarnauto* 
ja. Gavo $8,000 per metus. Bįfc 
atsirado pranešimų, kad ji da* 
lyvauja komunistų veikloje. JI 
valstybės saugumo sumetimais 
iš tarnybos buvo atleista. Dėl 
to ji iškėlė bylą teisme. Ji pr|» 
statė apie 60 paliudijimų, kai 
li nėra komunistė. Tuo tarpu 
kaltinamieji pranešimai bu V© 
anoniminiai. Ji skundlžiasi, katf 
atleista iš tarnybos neteisėtai, 
nes skundai prieš ją buvę ne
pamatuoti ir visiškai neįrodyti. 

Apeliacinis teismas tačiau 
Bailey skundą atmetė. Teismai 
nurodė, kad tais atsitikimaijį 
kaip privataus asmens teisė su
sikerta su valstybės teise vals
tybės saugumo klausime, vals
tybės saugumo interesai per
sveria privataus asmens inte
resus. 

Teismas pripažino, kad prieš 
dvejus metus prezidento Tru-
mano įsakymu paskelbtoji Vy
riausybės Lojalumo programa 
"ra konstitucinė, šioje byloje 
konstitucija nepaliečiama, neg^. 
kaip teismas nurodė, konstitiįr 
cija niekam negarantuoja teisds 
būti samdomam valstybės tar
nyboje. Todėl valdžiai nėra rek 
kalo turėki formalius tarnautoj# 
nelojalumo įrodymus, jei ji mipk 
no, kad jis nebegali tarnyboje 
pasilikti dėl fov&jaug vafetybės 
saugumui. " 

Ji gali atleisti tarnautoją vie® 
tik dėl to, kad nepasitiki j© 
lojalumu, kad turi įrodymų, jo^ 
jis galėtų padaryti valstybės 
saugumui pavojingų žygių. 

Dorothy Bailey dar gali kreip
tis į paskutinę teismo instan
ciją, į Aukščiausiąjį Teismą, ku
rio sprendimas būtų galutinis. 

• 
McCARTY tęsia kovą su Vals
tybės Departamentu dėl komu
nistų įsiveisimo, bet gana nevy
kusiai. 

Pradžioje jis žadėjo nurody
ti 57 asmenis Valstybės Depaiw 
tamente, turinčius komunistu 
partijos narių bilietus. Paskui 
jis pareiškė, kad pasakysiąs tilt 
vieną pavardę žmogaus, kurki 
buvęs savo laiko Hisso viršima* 
kas ir kuris tuo pačiu metu bu
vęs vyriausias sovietų šnipaft 
Jungtinėse Valstybėse. 

McCarty pareiškė: tuo tarpu 
nekalbėsiu apie kitus, bet d$l 
šito savo kaltinimus įrodysiu, 
arba krisiu. Jei čia neįrodysiu, 
kitų mano kaltinimu galėsit 
rimtai nebepriimti... 

Jis nurodė į Owen Lattimora, 
kuris, pasirodo, tarnavęs Vaisi. 
Departamente tik prieš 5 metus 
ir tik 4 mėnesius, bet šiuo metu 
pasiųstas į Afganistaną, Jungt. 
Tautų delegacijoje. McCarty del 
jo pareiškė, kad įrodymai yra 
FBI žinioje. Tačiau FBI virši
ninkas sako, kad pas jį įrodymų 
nėra. Vienintelis dalykas apie 
Lattimore ta prasme žinomam, 
kad jis po karo buvo nepalan
kios nuomonės apie čiankaišeko > 
režimą ir ta jo nuomonė yra pri
sidėjusi prie susidarymo dabar
tinės padėties Kinijoje. Vyraa-
ja nuomonė, kad McCarty kitų 
įrodymų neturi. Todėl stiprėja 
įsitikinimas, kad jis tą kovą 
pradėjo tuščiomis rankomis, pa
gadindamas reikalą net ir tuo 
atveju, jei iš esmės kaltinimai 
ir būtų teisingi. 
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LOS ANGELES, CALIFORNIA 

TREMTINIŲ PADĖKA GERADARIAMS 

Kovo 19 d. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje buvo surengtas 
tremtinių sponsoriams ir gera
dariams gražus padėkos pobū
vis. Jame dalyvavorapie 200 as
menų. , 

Tremtinių vardu padėkos žodį 
pasakė gen. St. Raštikis, pa
reikšdamas, tarp ko kita, kad 
ši išviršinė padėka negali būti 
vertinama tikrąja mūsų padėka, 
nes tai yra tik išviršinis padė
kos jausmo pareiškimas. Tikrą, 
tokią, kokią mes norėtume, pa
reikšti padėką galėsime tik sa
vo laisvoje tėvynėje Lietuvoje. 

Sponsorių vardu žodį tarė 
Lukšys,' kuris yra vienas iš dau
giausiai darbo ir buto garanti
jų sudariusių lietuvių Los An
geles ir tur būt Californijoj. 
Nežiūrint to, jis dar ragino se
nuosius Amerikos lietuvius pa
dėti ir likusiems Vokietijoje at
vykti į Ameriką, pasižadėdamas 
ii savo pusės atlikti savo lietu
viškąją pareigą. Klebonas Ku
činskas sąvo kalboje padėkojo 
Amerikos lietuviams už ištiestą 

•ptigalbos ranką sudarnt sąlygas 
tremtiniams atvykti Amerikon. 

Sponsoriams buvo prisegta 
tautinių spalvų ženkleliai, o pro
gramos vedėjas Karazija per
skaitė tremtinių ir sponsorių 
pavardes — kas kam sudarė 
sąlygas Čia atvykti. 

Solistas Baltrušaitis, dar ne
seniai apsigyvenęs Los Angeles, 
padainavo porą lietuviškų daine
lių ir porą arijų iš operų ir ope
rečių. Tremtinės Truškauskaitė 
ir Mitkienė padeklamavo eilė 
raščių; tremtinių vaikučių cho
ras, vedamas Ruzgienės, padai
navo, gi advokatas Kazlauskas 
pobūvio dalyvius palinksmino 
savo ''dainomis*, kupletais ir 
imitacijomis. 

Rengėjų komiteto vlpdu vi
sus sveikino Masaitis. 

Pobūvyje dalyvavo ir NCWC 
vietinio komiteto atstovai, ku
rio direktorius Rt. Rev. Msrg. 
Thomas O'Dwyer savo kalboje 
pasidžiaugė lietuvių tremtiniu 
laikymusi prie bažnyčios ir vie
ningumu fr senųjų Amerikos 
lietuvių gyvu reagavimu į trem
tinių pagalbos šauksmą — jiems 
sudarant darbo ir buto garan
tijas. 

DAILININKAS P. PIZINAS 
fSIKI Rk HOLLYWOODE 

Dail. Povilas Puzinas. Čia at
vykęs kaip tremtinys, jau pa
stoviai Įsikūrė, kaip dailininkas 
Hollvwoode. Pradžioje, kaip ir 
visi kiti, dirbo kaip dažytojas, 
"dailindamas stogus ir sienas". 
Po sunkiu pastangų pavyko 

ARTĖJA 
Jau tik pora savaičių belieka 

ligi Radijo Klubo koncerto, ku
ris įvyksta per Atvelykį, ba
landžio 16 d., Ukranian Temple. 

Koncerte dalyvauja vyrų, 
moterų ir mišrusis chorai. Dai
nuos 15 dainų. Iš jų 13 čia dar 
nedainuotų. Jų tarpe yra žy
mių kompozitorių ir gana su
dėtingos dainos, kaip "Vėjo 
dukra" Šimkaus, "Gyvent" Bud-
riūno, "Vėjužėlis" Vanagaičio, 
"Per naktelę šokau" Žilevičiaus, 
"O dalele" Vasiliausko ir kt. Mo
terų choras padainuos "Išauš 
pavasarėlis" Budrumo ir kitas 
retai girdimas dainas. 

Tautinių šokių grupė pasiro
dys su trimis naujais šokiais, 
kurių šokėjus moko H. Zagane-
vičienė. 

Prie choro dar bus solo ir 
duetų. Dainuos V. Stepulionytė, 
A. Molytė ir K. Stašaitis. Cho
rą moko Br. Budriūnas. Koncer-

prezidento Louis B. Mayer por
tretą, už kurį Mayer Puzinui 
sumokėjo $4,000. Tai buvo gra
ži pradžia savo srityje. Po to 
Puzinas įsirengė savo studiją 
ir dabar tedirba tik savo sri 
tyje, tapydamas daugiausiai 
turtingų Hollywoodo šeimų na
rių portretus. 

NAUJAS LIETUVIŲ CHORAS 

Praeitų metų rudenį į Los 
Angeles atvykus muzikui Ku-
čiūnui, senųjų Amerikos lietu
vių iniciatyva, gyvai pritariant 
naujakuriams - tremtiniafris, bu
vo suorganizuotas choras, kurio 
nariais, dainininkais stojo dau
giausia tremtiniai. Bet jo ei
lėse iš pirmųjų dienų matome 
ir senųjų Amerikos lietuvių, šio 
choro organizatoriai — Kučiū 
nas, Barauskas (valdybos pir
mininkas), Račkienė, Butkienė 
ir kt., — pasistatė uždaviniu, 
kad choras nepriklausys jokiai 
srovinei grupei, jungs visų po
litinių srovių lietuvius, galin
čius savo balsu ugdyti lietuviš
kos dainos meną, padės visoms 
lietuviškoms organizacijoms jų 
parengimuose, šiame chore dai
nininkų — apie 30. Muzikui Ku-
čiūnui išvykus Į Chicagą — di
rigento pareigas perėmė Ąžuo
laitis. Pirmas šio choro pasi
rodymas bus balandžio 16 d. 
Los Angeles North Star Audi
torium salėje. Choras debiutui 
rengiasi jau ilgesni laiką: Čia 
bus dainos ir vaidinimas, tai]» 
pat įdomių ir kitų programos 
numerių. 

ORGANIZUOJAMAS 
TARPTAUTINIS 

INFORMACIJŲ BIURAS 

šiomis dienomis Los Angeles 
įvyjco privataus pobūdžio pasi
kalbėjimas tarp 11 tautybių 
tremtinių, turint tikslą aptarti 
reikalą ir organizavimo sąly
gas tarptautinio tremtinių in
formacijos biuro Los Angeles. 01 , ,. , , 
n . .v , , , , .. Skyrius aktingai dalyvauja P r i e i t a  i š v a d a ,  k a d  t o k i o  b i u -  .  _  _ ,  ,  .  ,  ,  . . . .  '  . . .  .  A L T  d a r b u o s e ,  a t s t o v a u j a m a s  ro Įsteigimas galėtų pa^itar- , , . .  *  . . .  .  .  d r .  M .  C o l n e v ,  M y k o l o  G u r e c k o ,  nauti tremtiniu atstovaujamu L, t. - ,  .  T r  v , .  , . . ' ... MBr. Dūdos ir Albino Kuslio. kraštu naudai, nes paaiškėjo, T ^ -i-,  ,  .  .  . . .  '  . .  * .  , .  I  S k v n a u s  p a r a m a  L .  D a i l ė s  kad įvairiu tautvbiu tremtiniai i  „  .  . ,  ,  .  , , . , : v. 'Parodos reikalui vra ypatingai 
labai mažai teturi rvsiu su i ... . , . . .  .  *  *  p a z v m e t i n a .  A n k s č i a u  j i s  p a -Amerikos visuomene, o Ameri
kos viešojo gyvenimo įstaigos 
yra labai mažai informuotos 
apie tremtinius bei jų gyvenimo 
sąlygas čia Amerikoje. Ištirti 
vietos valdžios įstaigų pažiū-
roms į tokio biuro organizavi
mą ir sueiti Į kontaktą su atski
rų tautybių organizacijomis 

Detroit, Mich., Naujienos. 
RADIJO KLUBO RONCKRTAS te akompanuos E. DaUydaitė ir 

E. Balevičiūtė. 

ŠIS CHORAS DAINUOS Ift 
YMCA 

Radijo Klubo choras ir šokėjų 
grupė balandžio 19 dienai yra 
pakviesti dalyvauti YMCA pro
gramoje. Choras tain jau ren
giasi. 

JAU PIRMIEJI ATVAŽIAVO 

Daug buvo rūpesčio, kol bu
vo gautos nevardinės garanti
jos 6D0 asmenų - ūkininkų at
vykti į Michigano ūkius. Pir
mieji pagal tas garantijas jau 
atvažiavo. Netrukus tikimės ir 
daugiau/" 

Atvykusiems padėti yra per
organizuotas komitetas, f jį įei
na: P. Medonienė, B. Keblaitie-
nė, Ručinskienė, dr. Gurskaitė, 
jūsų korespondentė įr T. Damb
rauskas, kaip komiteto pirmi
ninkas ir visų reikalų vedėjas. 

M. Sims 

W A T K K M H R Y  C O N N  
* 

ALTS 3 SKYRIAUS VEIKLA 

ALT Sąjungos Waterburio j skyi* $150.00 auką, dabar v§l 
skyrius savo arti vienų metų į tai pačiai parodai Waterburyje 
veiklos laikotarpyje yra sukro-'susirinkimas nutarė paaukoti 
vęs gražų balansą. Prasidėjęs 
iš nedidelio skaičiaus, jis suspė
jo išaugti į virš 50 narių, kurių 
daugiau kaip pusė sudaro nau
jakuriai. Visą laiką skyriui va
dovauja J. Stulginskaitė. Jai 
padeda dr. M. Colnev, A. G U rėč
ka s, Br. Dūda ir kiti. Tvarkin
gai - kiekvieną mėnesį skyrius 
šaukia susirinkimus, kuriuos 
paįvairina paskaitomis, prane
šimais ir pobūviais. Skyrius tu
ri įsigijęs savo svetainę, ku
rioj telpa jo pradėtas organi
zuoti knygynėlis, kur ir kitos 
organizacijos randa prieglobstį, 
kur patys skyriaus nariai gali 
kultūringai praleisti laisvą lai
ka. 

$50.00. Pridėjus narių išpla
tintus parodos bilietus, skyrius 
parodai yra įnešęs virš $500.00. 

Skyriaus valdybos rūpesčiu 
tikimasi gauti iš miesto valdybos 
atitinkamą vietą įrengti lie
tuvių darželiui. Tai būtų primi
nimas visiems apie lietuvių bu
vimą Waterbury, o taip pat ir 
gera vieta reikšmingesniam lie
tuvių susibūrimui. 

Metinis skyriaus veiklos pla
nas numato visą eilę visuome
ninių darbų. Jiems finansuoti 
yra numatytas biudžetas apie 
$800.00. Dalis' biudžeto jau įvyk
dyta. 

Birželio pirmąjį sekmadienį 
skyrius rengia gegužinę Linden 
Parke, Union City. Tam jau 
dabar ruošiamasi. Kalbėti gegu
žinėje pakviestas dr. Br. Ne-
mickas iš Philadelphijos, buvęs 
VLIKo narys, sovietų kalintas 
Lietuvoje ir laimingai išsprukęs 
iš jų nagų. V. Jonikas 

WORCHSTHR, MASS. 
TAUTŲ FESTIVALIS 

Kovo 17-18 d.d. Rochesterio 
Universiteto patalpose, Cutler 
Union pastate, įvyko Cosmopo-

TftVfvt i  galima ir fališkais! I'raiykit informaciją paltu: 
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pavesta V. Bakūnui, kuris tokį, 
biurą buvo organizavęs ir jam|^i^an Klubo ruošiamas Tautų 
vadovavęs Vokietjoje (tas biu-1 Festivalis. Dalyvavo dešimties 

gauti užsakymą — jis padarė j vas atstovavo 28 tautybių 7,000, tautų atstovai, suruošdami savo 
žinomo filmo magnato MGM j tremtinių). V. Bakūnas dailės darbų parodą, pademons

truodami savo taut, dainas, šo-
|kius ir vaišindami svečius įvai
riais taut, patiekalais. 

Iki šiol lietuviai Cosmopolitan 
Klube nebuvo atstovaujami, bet, 
susipažinus su vienu kitu klubo 
nariu, buvo pakviesti dalyvauti 
parodoje. Tautinės grupės atsto
vu buvo Henrikas žemelis, dai
lės skyrių organizavo Danutė 
Saladžiūtė. Lietuviški audiniai, 
gintaras, medžio raižiniai, mar
gučiai ir tautiniai drabužiai 
ryškiai skyrėsi nuo kitų ir 
traukė lankytojų dėmesį. Pub
liką sudarė beveik vien svetim
taučiai, kurie domėjosi ne tik 
eksponatais, bet taip pat mūsų 
kalba, krašto istorija ir dabar
tine mūsų tautos padėtimi. Prie 

: skyriaus budinčios lietuvaitės — 
Emilija Levickas, Genovaitė 
Dominas, Onutė Valiukas, Lu~ 
cija Krajeris ir Danutė Sala
džiūtė — atsakinėjo į svečių 
klausimus, rodydamos ilius
truotas knygas apie Lietuvą. 

Organizuojant šį tautinį pasi
rodymą, nuoširdžiu darbu prisi* 

'dėjo kun. Pranas Valiukas, daiU 
;L. Vilimas, J. Armonienė. Vyt. 
'Nakas, St. Ilgūnas ir Vyt. Sa-
:ladžius. Visa eilė lietuvių padė

jo paskolindami parodai taip 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
8 LOAN ASS'N. 

PIGIOS PASKOLOS NAMAMS 
TA UI* Y K ... mt's per II metus visiems išmokėjome 

pareikalavimus 
Turtas per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2% milijono 

U. S. Government Securities ir jjrynais pinigais per 12 milijonų 
MTII 'RI  At 'SIA TAUPYMO IŠTAIGA rHICAGOJR 

Feik>>al Savings & Loan Insurance Corporation narvs 

JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MG ft* 
4192 Archer Avenue Chicago 32, Illinois 

TELEFONAS: Virginia 7-1141 

DARBO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. ' 
Trečiadieniais nuo 9 iki 12 dieną. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 v#k-

mūsų dailės išdirbinius. 
Tikimasi aktyviau bendradar

biauti Cosmopolitan Klube, nes 
šiai tarptautinei organizacijai 
priklauso, visa eilė Europos emi
grantų ir amerikiečių, kurie su
sirenka išklausyti įvairių pa
skaitų, padiskutuoti ar pasi
linksminti, neprarasdami savo 
tautinio veido. 

Ir šio festivalio šūkis buvo 
"Įvairumas vienybėje'' (Diver
sity in Unity). - DD 

HARTFORD, Conn. 

TURTINGAS 
LIETUVIŲ KLUBAS 

Lietuvių klubas neseniai įsi
gijo mūrinį trijų aukštų namą. 
Atremontavus, namas vertina
mas apie $100,000. Klubas įreng
tas skoningai ir tvirtinama, kad 
jis yra gražiausias visoje Naujo 
joje Anglijoje. 

Klubo atidaryme buvo susi 
rinkę apie 1,000 svečių. Kalbėjo 
miesto mayoras Allen, teisėjas 
F. Monchun. Atidarymo proga 
pasirodė vyrų choras, tautinių 
šokių šokėjai ir skautai. 

TMD VEIKLA 

Praėjusį sezoną TMD turėjo 
tris parengimus. Dabar ruošia
masi naujiems — koncertui ir 
vaidinimui. 

Į draugiją |stOjo daug naujų 
narių, neseniai į Hartfordą at
vykusių iš Europos. Skyriaus 
valdybai vadovauja pirminin
kas W. M. Chase, Z. Strazdas, 
A. Kelėnas, J. Guntulis ir A. 
Stankevičieni. Kultūrinei sky 
riaus veiklai vadovauja Vale
rijonas Balčiūnas. Skyriuje yra 
per 70 narių. 

Waterburyje įvykstančios dai 
lės parodos proga skyrius pa
aukojo $10.00 ir paragino visus 
lietuvius ją aplankyti. Skyrius 
numatęs pastatyti "Aušros Sū
nų". kurį režisuoti sutiko Nėris 
Šimkus. U" Rep. X. Ta %. 

NEW HAVEN, Conn. 
VAKARAS 

Sekmadienį, balandžio 23 d., 
2:30 vai. p.p., Lietuvių Svetai
nėje, 243 Front St., New Ha
ven, Conn., SLA 142 kuopa 
savo 40 metų veikimo proga 
ruošia minėjimo vakarą. 

Programai atlikti pakviesta 
Hartfordo naujakurių grupė, su
sidedanti iš 30 asmenų, kuri 
su didžiausiu pasisekimo daly
vavo Hartfordo Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubo Svetainės 
atidarymo programoje. 

Programoje bus: 
1. Scenos vaizdelis "Sekminių 

vainikas", 
2. Vyrų oktetas (dainos* ir mar

šai), 
3. Tautiniai šokiai. 

Po programos šokiai, 'bufie-
tas. Įėjimas 75c. 

BINGHAMTON, N. Y. 
ANDRULIS TURĖJO... PERDAUG KLAUSYTOJŲ 

Kovo 2l d. vietos Lietuvių 
Svetairieje įvyko komunistinės 
Literatūros Draugijos suruošta 
"Vilnies" redajktoriaus "drau
go" V. Andrulio paskaita. Susi
rinko apie 20 "bimbininkų" ir 
per 40 susipratusių lietuvių. 

Pagrindinis mitingo tikslas 
buvo pasirinkti pinigų depor
tacijos bylos reikalui. Tam tiks
lui atsiekti, jie griebėsi melo 
ir apgaulės. Kad siieitu dau
giau žmonių, jie išspausdino 
kvietimus, kuriuose skelbė, kad 
įėjimas nemokamas ir kviečia
mi visi, bet prie durų pareika
lavo užsimokėti po 50 centų, o 
kai kurių susipratusių lietuvių 
ir visai nenorėjo įleisti. Tačiau 
susirinkęs prie durų žmonių bū
rys atsisakė duoti pinigus " Lie
tuvos ir Amerikos priešams, bet 
skirstytis nė nemanė. 

Pasigirdo balsų, kad ši suk
tybė rengėjams taip pigiai ne
sibaigs, nes Amerikos įstatymai 
neleidžia apgaudinėti žmonių. 
Įvyko nervų karas, kurį rengė
jai pralaimėjo ir, išplūdę susi
rinkusius "fašistais" bei "sme-
tnininkais", įleido salėn be mo
kesčio. 

"Draugas" Andrulis • kalbėjo 
apie Kiniją, Lenkiją, Amerikos 
milijonierius ir būsimojo karo 
baisumus, išgyrė sovietų Rusi
ją, bet ko ne su ašaromis malda
vo, ka.d gelbėtų jį nuo deporta
cijos į "rojų". * 

Daugiau negu valandą laiko 
užtrukusioj kalboj "pažangus 
lietuvis" V. Andrulis nė puse 
žodžio neužsiminė apie Lietuvą. 
Matyt, Kinijos proletarai jam 
rūpi daugiau, negu naikinamos 
lietuvių tautos kančios. 

Kai salėje susirinkę tremti
niai ėmė kalbėtoją klausinėti 
apie Lietuvos okupaciją, de
portacijas ir. žudynes, kalbėto
jas tesugebėjo atsikirtinėti, kad 
tai esanti nacių propaganda. 
Kai V. Andrulis paminėjo, kad 
dabar Lietuvoj esą geriau gy
venti, negu "smetoniniais" lai
kais, tai salėje kilo tokia pasipik
tinimo audra, kurį ir patį su
sirinkimą išardė. 

Sekančią dieną apie šį susi* 
rinkimą pranešė vietos radija® 
ir laikraščiai pabrėždami, kad 
komunistinės Rusijos garbinto
jas pats bijo ten važiuoti. 

R. E-

BOSTON, MASS. 
SUSIORGANIZAVO TREMTINIAI TEISININKAI 

P A D Ė K A  
Dayton, Ohio, gynenančioms 

Paulauskų ir Roberts šeimoms 
už mums suteiktą paramą, tiek 
gyvenant Vokietijoje, tiek ap
sigyvenus Daytone, o ypač už 
parūpinimą dokumentų atvykti 
į JAV — nuoširdžiai dėkojame. 

K. ir AI. Laikūnai 

BROOKLYN. N. Y. 
LEGIONIERIAI DIDINA 

VEIKLĄ 
Amerikos lietuvių legionierių 

postas 1763 pradėjo gyvinti sa
vo veiklą ir numato tris paren
gimus. Pirmasis parengimas, 
įvykstantis kovo mėn. pabaigo
je, yra grynai sportinio pobū
džio. Antrasis parengimas — 
pavasarinis koncertas balandžio 
16 d. 4 vai. p.p. Knap Mansion, 
354 Bedford Ave., Brooklyn, N. 
Y. Programą išpildys moterų 
ansamblis, vadovaujamas V. 
Tomkiūtės - Pranckienės, radijo 
artistai Bekeris ir Vedegys ir 
Solistas A. Vasiliauskas. . šo
kiams gros Tomo orkestras. 

Trečias parengimas — kiškių 
ir kiaušinių pokylis vaikams. Jis 
įvyks balandžio 16 d. 2 vai. p.p. 
Angelų Karalienės salėje, šiuo 
parengimu rūpinasi Posto mo-

kiekvieno branginamus gražius iterų skyrius. 

KREPŠININKAI REMIA 
BALF4 

Lietuvių Atletų Klubo krep
šinio komanda Brooklyne, lai
mėjusi 1950 m. E.D. Y.M.C.A. 
Church League meisterio var
dą, š.m. balandžio 15 d. (šeš
tadienį) iš Y.M.C.A. gauna do
vanai salę surengti rungtynėms 
ir šokiams labdarybės .tikslu. 

Krepšininkų nutarimu* to pa-
fengimo pajamos skiriamos ūki
ninkų transportacijos reikalams 
ir įteikiamos BALFui. Rungty
nės bus įdomios, rengiamos la
bai svarbiam tikslui. Tai ir bū
tų paskutinės L.A.K. rungtynės 
šį sezoną. Priešininku bus stipri 
amerikiečių komanda. 

Tuo būdu Brooklyno krepši
ninkai prisideda prie BALFo 
veiklos. Kviečiame visuomene 

B. Klinga gausiai dalyvauti. 
•'-mm 

Kovo 19 d. įvyko Bostone ir 
apylinkėj gyvenančių tremtinių 
teisininkų skyriaus steigiamasis 
susirinkimas. Posėdį atidarė ir 
reikalą steigti tr. teisininkų sky
rių Bostone nušvietė Tr. Teisi
ninkų Draugijos centro valdy
bos pirm. dr. Br. Kalvaitis. Po 
to buvo išrinkta skyriaus val
dyba iš sekančių asmenų: A. 
Juknevičiaus, L. Indreikos ir J. 
Vembrės, ir kandidatų A. Ke
turakio ir St. Vaitkevičiaus. 

Susirinkusieji nutarė: šelpti 
savo kolegas, pasilikusius Euro
poj ir negalinčius išemigruoti; 
užmegzti artimus ryšius su 
Amerikos lietuviais teisininkais, 
kviečiant juos į savo susirinki
mus su paskaitomis ir prane
šimais iš teisės srities; sekti 
amerikiečių spaudą ir rinkti at
siliepimus apie Lietuvą ir trem
tinius; pasiųsti Tr. Teisininkų 
centro valdybai sąrašą teisinin
kų, gyvenančių Bostone ir jo 
apylinkėj; aktyviai paremti kol. 
Gliaudžio, gyv. Detroite, leidžia
mą vienintelį teisininkų žurnalą 
LIETUVIS TEISININKAS. 

Be to, centro valdybos pirmi* 
ninkas painformavo, kad Inter-
nacional Bar Association, New 
Y o r k e ,  į  d o m a v o s i  l i e t u v i a i s  
tremtiniais teisininkais ir nori 
turėti sąrašą Lietuvos advokatų 
ir teisininkų, gyv. USA. Bet 
kadangi iki šiol ne visi skyriai, 
yra užsiregistravę centro valdy
boj, tai tų žinių nebuvo galima 
suteikti. 

šio skyriaus adresas: A. Juk-

[nevičius, 545 R. Broadway, So. 
'Bstonį Mass. J. K. V. 

BALTIMORE MD. 
NETIKETA MIRTIS 

Kovo 14 d. netikėtai mirė Ona 
Kiškienė, ALT Sąjungos 8-to 
skyriaus iždininko Justino Kiš
kio žmona. Dideliam nuliūdime 
palijo vyrą ir 20 metų sūnų. 

Laidotuvės įvyko kovo 18 d. 
Holy Redimer kapinėse. Laido
jo 5 kunigai ir didelis būrys ar
timųjų bei pažįstamų. Baltimo-
rės ALTS skyrius Justinui Kiš
kiui ir sūnui šioj didelėj nelai
mėj reiškia giliausią užuojautą. 

Tą pačią dieną, kovo 18, Holy 
Redimer kapinėse buvo palaido
tas ir antra lietuvis — Petras 
Leikus, sulaukęs 65 metu am
žiaus. Velionis sirgo širdies li
ga. Likusiai dukteriai, sūnums 
ir giminėms šias eilutes rašan
tis reiškia užubjautą. 

P. P. Jaras 

PftANEšIMAS 

Numirė mano sūnus — Mar
tin F. Borowick, 35 metų am
žiaus, kuris mane buvo du kar
tu išgelbėjęs nuo mirties. 

Palaidotas šv. Onos kapinėse 
Seekonk, Mass. Laidotuvėse da
lyvavo daug žmonių. Laidojo 
trys kunigai, buvo labai daug 
gėlių. 

Praneša Martin Borowick, 
1527 Fall River Ave, Seekonk, 
Mass. 

1)1 R VOS ATSTO VAI 
| kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir sketiMiaų reikalais: 

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

Chicago, Iii. 
Jonas Paplėnas, 44ig So. Hermitage Ave. 

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

New Yorke - Brooklyne 
Antanas Sodaitis, 57-56 63rd St.* Maspetli, U; Y. . 

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

Toronto* Canada • ' 
Jonas Pardeliūnas, 514 Euclid Ave. 

Montreal, Canada 
Stepas Kęsgailu,.feeaulieu St. 

Attglifcje 
Jonas Palšis, 10 Warrel's Terrace, Bramley-Leeds. 
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• Dailininkas Puzinas, neseniai 
atvykęs iš tremties, Įsikūrė Ho-
lywoode. Jis jau turi savo stu
diją ir daugiausia piešia turtin
gų Hollywood© šeimų narių por

tretus. 

• ęhicagoje kovo 25 ir 26 d. 
' buvo surengta lietuviškų pašto 

ženklų paroda. Parodą rengė fi
latelistų draugija LIETUVA. 

• Lietuvos Raudonasis Kry
žius, kuris Vokietijoje veikia 
nuo karo pabaigos, siaurina sa
vo veiklą, nes daugumą R. Kry
žiaus darbų nei kiek ne blogiau 
gali atlikti BALF ar Tremtinių 
Bendruomenės komitetai. Toks 
projektas jau seniai buvo siū
lytas, bet tik dabar, taupumo 
sumetimais, prie jo prieinama. 

• Arkivysk. Skvireckas, kuris 
dabar gyvena Zams miestelio 
vienuolyne- (Austrijoj) Velykų 
šventėms vyksta į Romą. Į Ro
mą atvyks ir kiti du tremtyje 
esantieii vyskupai - Brizgys ir 
Padolskis. 
• Italijoje esanti pereinamoji 
stovykla Bagnoli, per kurią dau
gumas tremtiniu yra išvykę i 
Australiją, artimiausiu laiku bus 
visiškai uždaryta. Tremtiniai 
bus vežami per Bremerhaveno 
uostą, kaip ir į Ameriką. 

• • Praėjusj rudenj Lietuvoje, 
kaip praneša šyedų laikraščiai, 
grynai dėl palankiu gamtinių 
sąlygų buvo pakenčiamas javų 
derlius. Bet gyventojams labai 
trūksta maisto, nes sovietai vis
ką atima ir iš Lietuvos išveža. 
• Chicagos lietuvių verslininkų 
Vaizbos Butas išsirinko naują 
valdybą, kurią sudaro: St. Bal-
zekas -.pirmininkas, inž. A. Ru
dis, J. Kazanauskas ir J. Var-
kala - vicepirmininkai, dr. K. 
Draugelis - sekretfiUs ir"Jįę.'^yįtr 

•lonis iždininkas. 
• LRKSA seimas, iš eilės 57-
tas, šiais metais įvyks Detroite 
liepos 9-13 d.d. Lietuvos Darbi
ninkų Sąjungos seimas įvyks 
So. Bostone birželio 4-5 d.d., gi 
rudenį Pittsburghe, Pa., numa
tytas amerikos lietuvių kata
likų kongresas. 
• Tėvas J. Bružikas, Žinomas 
misijonierius, iš Belgijos atvy
ko į JAV ir pradėjo misijas Ci
cero, 111. 
• Amerikoje žada pasirodyti ir 
antras juokų laikraštis, leidžia
mas žinomo humoristo Antano 
Gustaičio, dabar gyvenančio So. 
Bostone. Laikraštis vadinsis 
OŽIO RAGAS. Esą, į laikraščio 
talką sukviesti visi geriausi šios 
šakos specialistai. 
• Švedijoje, Eskilstuna mieste, 
mirė buvęs Lietuvos kariuome
nės majoras J. Šurna. Velionis 
palaidotas Stockholme kovo 23 
d. Jis yra trejus metus kalintas 
Stutthofo koncentracijos sto
vykloje. 
• Lietuvis Joseph Jernime, dir
bąs Wilson-kolegijoje ir Chica
gos universitete, kovo 17 d. ga
vo filosofijos daktaro laipsnį. 
• Iš IRO centro Vokietijoje 
pranešama, kad lig šiol sulėtė-
jusi DP emigracija vėl pagy-
vėsianti. Sulėtėjimas įvykęs dėl 

. kietų žiemos sąlygų ir noro at
rinkti daugiau ūkininkų*. 
• Prof. Krėvė Mickevičius, ku
ris dabar gyvena JAV ir dirba 
Pensylvanijos universitete, rašo 
"Dangaus ir žemės Sūnus" an
trąją dalį, taip pat apysakas ir 
savo prisiminimui. 
• Rašytojas Vytautas Alantas, 
kuris dabar gyvena Detroite ir 
dirba automobilių fabrike, pa
rašė naują komediją "Ragučio 
Šaltinėlis". 
• Vokietijos lietuviai, Vakaru 
Vokietijai vis labiau tvarkanti^ 
laukia, kada pradės veikti Lie
tuvos konsulatai. Kiek tenka 

. patirti, tais reikalais rūpinasi 
Lietuvos Diplomatijos šefas St. 

Uozoraitis. Tą reikalą judinę 
ir VLIKo nariai, kada jie lan
kėsi Bonnoje. 
• Iš Prancūzijos pranešama, 
kad Paryžiuje gyvenąs dailinin
kas Vytautas Kasiulis plačiai 
garsėja. Jo paskutinėj parodoj 
parduoti beveik visi išstatyti 
paveikslai. Po parodos jis gavęs 
daug užsakymų, o pasaulyje iš
garsėjęs Paryžiaus teatras Jou-
vet tariasi dėl naujų veikalų 
dekoracijų užsakymo, i f 

• Naujojo DP įstatymo nagri
nėjimas senate prasidėsiąs tik 
sijos pirmininkas Ugo Carusi 
sijos pirmininkas Hugo Carusi 
stengiasi įtikinti senato atsto
vus, kad toks įstatymas Ameri
kai naudingas; 
• Iš Chicagos praneša, kad St. 
Pilka, praėjusiais mejtais suor
ganizavęs Lietuvių Teatrą ir 
pastatęs du veikalus — "Tė
vas" ir "Gyveno 4 draugai", 
šiuo metu iš teatro pasitraukė. 
Jis pasitraukė dėl esančio nesu
tarimo pačių teatro narių tarpe. 
• žinomas lietuvis A. G. Kums-
kis, Russell Sq. Parko užvaiz-
da, išrinktas visų Chicagos par
kų užvaizdų pirmininku. Chica-
goje priskaitoma apie 150 di
desnių ir mažesnių parkų. 
• Dainavimo mokytojos Alice 
Stephens studijoje, Chicagoje, 
dirba prof. VI. Jakubėnas ir mu
zikas A. Kučiūnas. 

Detroite suimta lietuvė "pro-
gresyvė" Jakštienė, kuriai gre
sia deportacija į TSRS. 

Kun. Z. Gelažius, buvęs di
džiausios lietuvių stovyklos Ha-
nau kapelionas atvyko į JAV ir 
apsigyveno Brooklyne. Jis dar 
Vokietijoj gyvendamas turėjo 
pakvietimą iš Australijos vysku
po O'Brien vykti į Australiją. 
Kun. Z. Gelažius pasižymi dide
liu taktu ir mokėjimu savo pa
rapijiečius organizuoti. 
• Chicagoje pradėjo veikti Lie
tuvių Tautinių Korporacijų Sam-
būrys. Išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro: dr. J. Paplėnas -
pirmininkas, A. Verbickas - vi-
cepirm., P. Sutkus - sekret., V. 
Gudaitis - iždininkas ir žukaus-
kienė-špokevičiūtė - narys. 
• IRO generalinis direktorius 
J. Donald Kingsley dabarti
niuose Tarybos posėdžiuose Že
nevoje pareiškė, kad, pasibai
gus IRO globai, globotinų trem
tinių Vokietijoje dar liks apie 
405,000. Iš jų 187,000 stovyklų 
gyventojų ir apie 218,000 gy
venančių už stovyklos ribų, bet 
turinčių įstatyminę globą. 
• BALFo centras Vokietijoje 
siaurina savo veiklą, nes IRO 
sumažino apmokamų bendradar
bių skaičių. Nuo balandžio mėn. 
BALFas iš IRO gaus tik du ap
mokamus tarnautojus. 
• Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės (dabar pasivadinusios Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
Vokietijos krašto apygarda) ats
tovų suvažiavimas numatytas 
balandžio mėnesį. 
• Kanadoje gyvenantieji lietu
viai rašytojai kviečia savo drau
gijos visuotinį suvažiavimą ba
landžio 1-2 d.d. Toronte. 

Kaip susitvarkyti? 

Greetings and Be*t 
Wishes 

Edwin F. Sawicki 
* 

Candidate for 
JUDGE 

Common Pleas Court 

Šio straipsnio autorius 
yra žinomas Lietuvos pe
dagogas — visuomeninin
kas, per savo 30 pedagogi
nio darbo metų daug rašęs 

/įvairiais auklėjimo ir kultū
riniais bei visuomeniniais 

' klausimais. * . 
Šioje šalyje tas prityręs 

auklėtojas-mokytojas savo 
gabumus naudoja kitoje 
srityje: kaip "relief man" 
vienos sanatorijos maitini
mo skyriaus tarnyboje, pa
vaduodamas kitus darbinin
kus, kada jie turi laisvą 
dieną. Netrukus ir jis pats 
tikisi turėti vieną kitą lais
vą nuo darbo sekmadienį... 

Praleisdamas darbovietė
je kasdieii po 13 valandų, 
jis tebesisieloja lietuviškais 
reikalais ir ne kokiame pa
togiame kabinete prie rašo
mojo stalo tarp knygų, o 
ten pat darbo vietoje per
traukų metu dėsto savo 
mintis raštu, dalindamasis 
jomis per spauda su tais, 
kuriems lietuviškieji reika
lai irgi rūpi. 

s ^Tai ypatingai įsidėmėti
na tiems mūsų "plunksnos" 
žmonėms (buvusiems?), ku
rie skundžiasi, kad po 8 
darbo valandų nebegali pa
imti plunksnos j rankas ... 

Šis straipnis, kurio yra 
trys dalys ir kurio šian
dien spausdinama tik pir-
mji dalis, liečia pačius pa
grindinius šio meto mūsų 
visuomeninius reikalus. 

Jei net ir nesiskubintu-
mėm su kiekvienu autoriaus 
tegimu ar siūlymu tuč tuo-
jaus be atodairos sutikti, 
vis dėlto rekomenduojame 
šį straipsnį kiekvienam vi
suomenininkui atidžiai pa
skaityti. Redakcija 

\ I 
Skaitydamas* mūsų išeivijos 

laikraščiuose kas kartą vis gau
sėjančius straipsnius, keliančius 
reikalą kaip nors centralizuoti 
mūsų politinių ir kultūrinių pas
tangų finansavimą, ryžtuosi 
taip pat atsiliepti šia tema. No
riu įmanomai trumpiau išdės
tyti savo mintis kaip tik DIR
VOS skiltyse, nes čia dažniau 
nei .kituose laikraščiuose tais rei
kalais kalbama. Man rodosi, la
bai atvirai ir nuoširdžiai kalba
ma, kaip pvz. DIRVOS 8-me nr., 
kur užtinkame net tris tam klau
simui skirtus rašinius: pačios 
redakcijos, TMD pirmininko ir 
A. Sodaičio. 

Konkrečiausias tų rašinių yra 
pastarasis, A. Sodaičio straips
nis "Kuo prisidėsime?", kuria
me siūloma steigti Geležinį Fon
dą Lietuvai atstatyti. Ten pat 
ir pasiūloma, kaip sudaryti to 
fondo pajamų šaltinius. Tačiau 
autoriaus siūlomas fondas, kaip 
matyti iš rašinio turinio, turėtų 
daugiau oolitini — Lietuvos va
davimo ir atstatymo tikslą. 

Visiškai teisingos yra TMD 
pirmininko mintys, nusakančios 
priežastis, dėl kurių nebuvo su
kurta antroji kultūrine Lietuva 
Amerikoje. Teisinga yra ir min
tis, kad reikia mūsų kultūrinį 
gyvenimą Amerikoje, t. y. JA 
Valstybės^, perorganizuoti ir su
stiprinti. 

Skaitant tolimesnius sampro
tavimus, kad, atvykus į JAV per 
15,000 lietuvių iš tremties, ga
lima jų jėgomis sustiprinti ir 
išlaikyti amerikinės Lietuvos 
kultūrinį gyvenimą bent pusam
žiui, darosi kažkaip graudu ir 
nejauku širdyje. Juk tai kalba
ma Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
pirmininko vardu tos organizaci
jos, kuri ištisą pusamžį garbin
gai dirbo kultūrinį darbą Ame
rikos Lietuvoje. Ir stoja akyse 

V. Čižiūnas 

jaunuolystės dienos, kai I-jo pa
saulinio karo metu paprasti vie
no Lietuvos kaimo berneliai, 
pilkų vokiečių okupacijos dienų 
slegiami siuntė pasiuntinius į 
Vilnių ir iš ten (iš M. Šlapelie
nės knygyno) gabenosi sau dva
sinio maisto , — ^nygų. O tų 
knygų didelė dalis buvo ameriki
nės kilmės. Jų tarpe namažai 
Tėvynės Mylėtojų draugijos iš
leistų. 

Stovėjo mum sakyse tie Tėvy
nės Mylėtojai, lyg kokie milži
nai, sugebėję pagaminti ir iš
leisti anava kokių rimtų knygų. 
Taigi netuščia ( oi ne!) buvo 
Tėvynės Mylėtojų Dr-jos veik
la ir garbė net tolimosios tėvy
nės Lietuvos padangėje, ką be
sakyti apie pačią Ameriką, jos 
lietuviškąją išeiviją. 

O vis dėlto jau kelintą kartą 
gauname patirti iš tos pat T. 
M. D. pastogės labai nejaukiu 
nuotaikų. Juk "T. M. D. žymiai 
susilonėjusi, daug jos skyrių su-
silikvidavo" — sako pats jos 
nirmininkas tame straipsnyje. 
Neimi ei tai generolo be armi
jos balsas? Net ir nebepirmas! 

Mintys sustoja ties pačios 
DTRVOS redakcijos straipsniu 
"Kaio suderinti" (to paties DIR
VOS 8 Nr. Dienos Klausimu 
skyriuje) ir LIETUVIŲ KELIO 
3 Nr. str. "Sprendimo beieš
kant", kuris parašytas taip pat 
atrodo, redakcinio kolektyvo na
rio, taigi reiškia pačios laikraš
čio redakcijos mintį. 

DIRVOS Redakcija kelia cen
tralizuoto aukų rinkimo reika
lą ir pagrindžia jį visai teisin
gai: jei mes pasektume žydus 
bent aukų rinkimo srityje, tai 
tų aukų surinktume tikrai dau
giau. Mat, žydai turį tik vieną 
aukų rinkimo centrą. Deja, DIR
VOS Redakiija neina toliau sa
vo sprendimuose. Ji konstatuo
ja, kad kultūros reikalams vis 
dar neturime tokio centro, koks 

RAŠALO AŠAROS 
Bronys Raila 

yra politiniams (ALT) ir šal
pos reikalams (BALF). 

Toliau siūlo (taip pat atsar
giai : "jeigu būtų norima kai 
kuriuos kultūrinius apsireiški
mus remti centralizuotai...") 
kurti kokią nors centrinę kultū
ros reikalams organizaciją: ar 
spiestis aplink Tėvynės Mylė
tojų Draugiją ar telktis į amži
nai tebesiformuojantį Kultūros 
Fondą. Tai turėtų apsvarstyti 
kultūrinių sričių veikėjai. 

LIETUVIŲ KELIAS šiuo at
žvilgiu drąsesni. Straips n i o 
"Sprendimo beieškant" autorius 
tiesiai ir trumpai pastebėjo, kad 
jei politinė ir šalpos veikla JAV 
lietuvių tarpe yra centralizuota, 
tai "trečiajai Amerikos lietu
vių veiklai - kultūrinei niekas 
nevadovauja". Toliau sampro
taujama, kad "lietuvių kultūri
niai reikalai čia, Amerikoje, iš
plaukia iš pačių mūsų politinių 
aspiracijų". Toliau sakoma, kad 
"nuo mūsu lietuviškumo išlai
kymo pareina ir pats kovos dėl 
Lietuvos išlaisvinimo intensyvu
mas. tai yra — pareina ALT 
tikslai". Toliau autorius klau
sia : "visi samprotavimai apie 
kultūrinės veiklos Amerikoje ap
jungimą iki šiol buvo teoretiniai, 
nekonkretūs ir nerealūs. Gal to
dėl ir ALT jų baidosi?" 

Pateikęs pavyzdžiu Bostono 
lietuvius, kurie suorganizavę 
Kultūros Rėmėjų sambūrį iš 
daugiau negu 10 narių, mokančių 
po 1 dolerį per mėnesį ir pasi-
stačių sau tikslą remti vietos 
lietuvių kultūrines pastangas, 
straipsnio autorius linki ir ki
toms Amerikos lietuvių koloni
joms pasekti Bostono lietuvių 
pavyzdžiu ir tikisi vėliau iš dau
gelio jau įsisteigusių ir veikian
čiu lokaliniu kultūros organiza
cijų susilaukti ir bendrinės, vi
sas anas lokalines jungiančios, 
organizacijos. Ar tokia organiza
cija būtu Kultūros Fondas, ar 
dar kokia, tik JAV kultūrinę 
eikla apimanti, sąjunga, tai, au

toriaus nuomonė, yra diskusijų 
klausimas. 

O 

Kriksči°nių demokratų metraštis 

JAUNAJAM FDR TEKO PARAUSTI 
Kongresmanui F. D. Roose-

veltui, jr., šiomis dienomis teko 
parausti. Rausvumas pasirodė, 
tikimės, ne j® politikėj, o tik 
veide. 

Vieną dieną Washingtono ae
rodrome du kongresmanai ėjo 
lėktuvo link. Jie prisivijo kitus 
du kongresmanus. Vienas iš jų 
buvo New Yorko atstovas Ar
thur G. Klein (dem.), kuris ne
šė net tris lagaminus: vienoj 
rankoj vieną, kitoj net du. Ne
šė ir sunkiai ir nepatogiai, ge
rokai sušilęs. 

Paskui jį ėjo kitas kongres-
manas, irgi demokratas — li
beralas iš New Yorko, būtent, 
jaunasis F. D. Rooseveltas. Jis 
nešėsi tik laikraštį ir savo pa
veldėtinę rooseveltišką šypseną. 

Prisivijusieji pasisiūlė A. G. 
Kleinui padėti panešti lagami
nus. Nešdami pastebėjo, kad 
du iš jų buvo su Kleino ženklais, 
o trečias — FDR... Nieko jie 
tada nesakė. Bet kitą dieną vie
nas iš tų pagalbininkų paskam
bino telefonu į Kleino biurą 
New Yorke. Jam buvo atsakyta, 
kad Kleino nėra. Tada tas, pa
keistu balsu pareiškė: 

— Pasakykit jam, kad čia 
kalbėjo Donald Brown, aerodro
mų nešėjų unijos pirmininkas. 
Ir pasakykit, jog mes neturime 
nieko prieš tai, kad jis nešioja 
pats savo bagažus, bet mes pro
testuojame, kad jis nešioja ir 
Roosevelto! Jeigu jis nepada
rys išvadų, tai mes pikietuoai-
me jo įstaigą! 

Kleinas dėl to buvo susijau
dinęs, ligi draugai pagaliau ati
dengė jam paslaptį... Aišku, 
tai pasklido tarp kongreso narių. 
Tad kiek aparaudo Kleinas, bet 

dar labiau Rooseveltas, kuris, 
tarp ko kita, yra apie 10 metų 
jaunesnis už Kleiną ... 

Laikraščiai pastebi, kad Klei
no meilė Rooseveltui pasireiškė 
tik po to, kai jis laimėjo rinki
mus pereitą rudenį. Prieš rin
kimus jis buvo priešingas Roo
sevelto kandidatūrai. Matomai, 
pajuto, kad vėjas Rooseveltui 
palankus. 

Vienas Ohio atstovas, irgi de
mokratas, pastebimas jaunojo 
FDR garbintojas, paklaustas, 
ar jis irgi nešiotų jo bagažus, 
atsakė: 

— Ne. Bet aš mielai nešiočiau 
jo vardą per ateinančius rinki
mus! 

Tuo norėta pasakyti, kad Roo
sevelto vardas traukia prie sa
vęs balsus. 

Jaunasis Rooseveltas, kuris 
ne tik utri tą patį vardą, kaip 
garsusis jo tėvas, bet ir iš iš
vaizdos gana panašus į tėvą, ve-
lionies Roosevelto gerbėjų tarpe 
susilaukė pagarbos ir gana en
tuziastiško rėmimo, greičiau
siai, daugiau dėl sentimentų, ne
gu dėl jo paties politiniu nuo
pelnų, kurių tuo tarpu tikintie
ji dar tik laukia. 

Artistiškai gabumais patikti 
rinkikams jaunasis Roseveltas 
yra jau pasižymėjęs. Pasireikšti 
žymesniai darbais Kongrese jis 
dar nedaug teturėjo laiko, šis 
paskutinis įvykis jam šiek tiek 
nepatogus. Bet sentimentalūs 
gerbėjai, greičiausiai, jam tą 
nesunkiai atleis... 

Naujų knygų leidimas "ame
rikinėje Lietuvoje" vis tebėra 
gana sunkus. Sunkesnis ir lė
tesnis, negu buvusioje "trem
ties Lietuvoje", kur apsistoję 
tik trumpai ir lyg grumstas prie 
vieškelio, mūsų politiniai emi
grantai sugebėjo pareikšti retą 
energiją, sumanumą ir pasiau
kojimą. 

Kai su knygomis taip sunku, 
tai gal šią spragą atstos nauja 
mada — kalendoriniai metraš
čiai. Mada ne tiek jau nauja, 
kiek tam tikrom aplinkybėm 
patogi. Jau prieš šimtą metų tą 
madą pramynė žemaičiuose gar
busis mūsų tėvynainis Lau
rynas Ivinskis ... 

Neabejotinai gražiausią ir ge
riausią šių metų metraštinin-
kystės pavyzdį tarp Amerikos, 
lietuvių parodė Tėvai Pranciš
konai, kurie išleido stambų MET
RAŠTĮ, suredaguotą Tėvo dr. L. 
Andriekaus, O. F. M. 

Metraštyje sudėta dau$ryb$ in
formacinės medžiagos, kalendo
rius ne tik su krikščioniškais 
šventaisiais, bet ir su pagoniš
kais lietuviškais vardais (ma
loni ir įsidėmėtina staigme
na ...), apščiai geros ir tikros 
poezijos, o taip pat straipsnių 
religinėmis, filosofinėmis ir po
litinėmis temomis. Juos rašo mū
sų vyskupai, prelatai, kunigai, 
žymesnieji kataliku kultūrinin
kai ir žymiausi krikščionių de
mokratų grupės lyderiai. 

Vartojant politinę terminolo
giją, tai yra savo rūšies ne tik 
katalikų, bet ir krikščionių de
mokratų grupės idėjinis leidinys, 
naudingas jų dvasinei orienta
cijai pagilinti, šiuo atžvilgiu tai 
tai geras ir pagirtinas pavyzdys 
kitoms lietuvių politinėms bei 
idėjinėms grupėms, mėgstan
čioms smarkiai "pasisakyti", bet 
gana mažai juoda ant balto pa
nagrinėti ir tai išspausdinti. 

Jei metraštis pasieks Ameri
kos lietuvių kunigus ir bus jų 
kiek paskaitytas, jo rolė taip 
oat gali būti labai išganinga. 
Kiek laikraščiu korespondentai 
per šias Nepriklausomybės su
kaktuves yra paskelbę atbalsių, 
tu kunigu tarpe esama Lietuvos 
reikalu atžvileiu, švelniausiai iš
sireiškiant, klaikių ir stačiai pa
sibaisėtinų ganytojų. 

* * 

Jai dalihtis tik įspūdžiais, vi
same metraštyje man atrodė 
pats gražiausias ir skoningiau
sias dalykas — tai Vlado Vijei-
kio iliustracijos ir papuošimai. 
O pats silpniausias, kontraver
siškas, bukai kategoriškas, pi
giai propagandinis ir poleminis 
Prelato Mykolo Krupavičiaus 
straipsnis ajpie "šiandieninę lie
tuvių tautos kovą už laisvę". 

Straipsnis, be abejo, rašytas 
su kilniausiais norais ir liečiąs 
labai svarbias temas, tačiau jau 
tokiu sakykliniu tonu, toks da
vatkiškas, toks suinteresuotas 
VLIKą paversti Lietuvos "sei
mu^, o jo Tarybą "vyriausybe" 
ir šiuo atžvilgiu grindžiamas 

•LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE — teisy
bės žodis apie tai, kas 
atsitiko su Lietuva. 313 . 
pusi. Kaina $2.00 

tokiais abejotinos vertės argu
mentais, jog ir nenoromis jam 
norisi pritaikyti žinomą dėsnį: 
— kas stengiasi perdaug įrody
ti, nieko nebeįrodo... 

Prel. Krupavičiaus mastymo 
būdas yra gana savotiškas, pvz., 
"Kadangi tėvynė yra Dievo do
vana, mes ją privalome mylė
ti ... Už tokią meilę atlygina 
Dievas... Be Dievo pagalbos 
mes nieko negalime padaryti, o 
ypač bejėgiai esame'nuveikti to
kius didelius ir sunkius uždavi
nius, kaip išvadavimas savo tė
vynės iš bolševiko žvėries na
gų ... Reikia manyti, kad VLI
Ko veiklos dėka yra pasiektas 
dar vienas labai svarbus tikslas, 
būtent — kad Lietuva iki šiol 
nepripažįstama bolševikams". Ir 
.panašiai... 

Tai skaitant man primena vie
no lietuvio žurnalisto, ir ne be
dievio, straipsnis, kuris iškėlė 
mintį, kad ne visada dvasininko 
ekskliuzyvi profesija tinka at
sakingam politiniam darbui, 
ypač kai yra reikalas visas tau
tines jėgas darniai apjungti. 

Visai normalu ir tvarkoj, kad 
Krupavičius, kaip asmuo ar pre
latas turi tam tikras savo nuo
mones ir jas viešai skelbia. Bet 
kai jis savo straipsnį skelbia 
drauge dar su kitu titulu, kaip 
VLIKo pirmininkas, ir tuo tarsi 
angažuoja visos lietuvių tautos 
ir jos elementų pažiūras į Lie
tuvos laisvės kovą bei josios 
įvairiopus politinius metodus, 
tai reikalas nebėra vien asme
niškas. Tokiu atveju Lietuvos 
laisvės kova, įvairių veiksnių ir 
lietuvių visuomenės narių teisės 
bei atsakomybė, pagaliau paties 
VLIKo problemos yra per rimti 
dalykai, kad būtų galima pasi
tenkinti tik tokia kapojančia ir 
eologine argumentacija. 

šiaip jau metraštis turtingas 
idėjomis — giliomis, brangiomis, 
o vietomis ir stipriai keistomis. 
Pvz., Juozas Girnius, benagrinė-
damas tikėjimo ir netikėjimo 
kovą šių dienų pasaulyje, taip 
įsibaugina ir visur išmato kovą 
prieš religiją, jog 57 psl. skel
bia, kad į Dievą nebetiki ne tik 
bolševizmas, bet ir liberalizmas, 
ir socializmas, ir nacionalizmas, 
"šitais vardais ir vadinasi mū
sų dienų netikėjimas", — sako 
jisai. 

Mielasis Dieve, — bet juk tai 
yra faktų ir logikos nesąmonė, 
filosofui net nedovanotina. Ne
jaugi norima, kad tik religija 
tvarkytų visus, ir pačius žemiš-. 
kiausius žmonijos reikalus? Ir 
tuomet — kuri religija? Jeigu 
tik toji vienintėliškai teisinga, 
kurią pripažins J. Girnius su ke
liais šimtais milijonų pesekėjų, 
ai ką tada darysime su kitais ti

kėjimais ir kitais šimtais mili
jonų jų pasekėjų? Gal skelbsime 
kovą prieš albigiečius ir tos 
griežtos imperijos saugumo vir
šininku vėl paskirsime generolą 
Torąuemadą ? 

Metraštis mane pakurstė prie 
tokių nuodėmingų minčių, bet 
atsakymo į jas neradau .. 

I Extend My Sincere Greetings 
and Best Wishes 

To All The Lithuanian People 
'For A Very Pleasant Holiday 

MARTIN J. O'DON N ELL 
Candidate for 

COUNTY TREASURER 

On The Democratic Ticket 
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A. BIMBAI 
medžiotojo medalis 

Pasiklausykite kada kai ku
rių medžiotojų pasakojimų apie 
jų nuotykius. Visada išgirsite 
nuostabiausių dalykų, su di
džiausiais pavjai gyvybei, po 

tik savo nepaprastos drąsos ir 
orientacijos dėka. Toks medžio
tojas savo pasakojimą baigia 
tuo, kad jis parsigabeno iš me
džiokles, jei ne liūtą ar tigrą, 
tai bent didžiulę mešką. Nors 
ir visi žino, kad parsinešė tik 
zuiki, ir tą patį turguje pirktą.. 

Bet retas medžiotojas savo 
pasakojimais gali susilyginti su 
A. Bimba, kuris pasakoja apie 

A. Bimba kovo 28 d. "Laisvėje" 
rašo: 

"Jau beveik priėjus prie iš
laukinių durų, dar ant šaligat
vio tebesant, kažin kas mane 

riksmas, šauksmas ir keiksmai. 
Kaip ir aš pirmiau, taip jūs. ti
kiu, kurie nesate buvę linčinin-
kų gaujoje, jokiu būdu negalėsi
te sau įsivaizduoti tą baisų siau-

TIEMS, KURIE MATĖ 
Kovo 22 dieną Amerikos Lietuvių Tarybos Vykdoma

sis Komitetas išsiuntinėjo Tarybos nariams, skyriams 
fr draugijų centrams laišką kuriame iškelia du svar
bius uždavinius, ši Vykdomojo Komiteto seniai laukta 
iniciatyva sveikintina. Bet maža ją sveikinti. Reikia 
tuos uždavinius Įvykdyti ir įvykdyti plačiausiu mastu. 

Pirmas iš jų liečia susirūpinimą dėl Genocido Kon
vencijos, antras — pirmosios bolševikų okupacijos Lie
tuvoje dešimtmečio sukakties paminėjimą. 

Abu uždaviniai liečia didžiąją lietuvių tautos tra
gediją. Todėl jie kiekvienam lietuviui turi rūpėti. Bet 
kas labiausiai tą dalyką gali atjausti, jei ne tie, kurie 
savo akimis mate tas baisias nelaimes? 

Tai yra dabartiniai Amerikos lietuvių visuomenes 
naujakuriai, kurie prieš dešimtį metų dar buvo Lietu
voje ir kurie patys pergyveno pirmąją pradžią to siaubo, 
gavusio visame pasaulyje jau žinomą, nors ankstyves
niais laikais negirdėtą, GENOCIDO vardą. 

Amerikos lietuvių tarpe dabai* yra keliolika tūks
tančių tokių, kurie tą dvidešimtojo amžiaus monstrumą 
pirmieji pažino ir kuriems nereikia įrodynėti, kodėl 
su ta baisenybe reikia iš visų jėgų kovoti. Jie turi 
būti ir, tuv būt, bus uoliausi talkininkai ALT vadovybės 
nurodytu uždavinių vykdyme. 

• * 
^ple Genocido Konvencijos patvirtinimo klausimą ALT 

vadovybė praneša, ir iš spaudos žinome, kad Senate 
tas reikalas yra susidūręs su tam tikra opozicija. Se
nato komisija, kuri tą reikalą svarsto, svyruoja. Tik 
energingesnis Konvencijos patvirtinimo šalininkų pa
spaudimas reikalą gali pakreipti teigiama linkme. 

Ši Konvencija, nors tuo tarpu ji ir maža teturėtų 
praktiškos reikšmės, labai reikšminga moraliai. Įsiga
liojusi ji virstų tarptautinėje plotmėje pripažintu dės
niu. Ji griežtai pasmerkia tai, kas įvyko Lietuvoje 1941 
metu birželio 14-15 dienomis ir kas tebevyksta be 
pertraukos dabar. 

Šios Konvencijos patvirtinimo priešininkai nėra ko* 
ki bolševizmo šalininkai. Tai yra daugiausiai pietinių 
valstybių atstovai, kurie Konvencijai priešinasi grynai 
egoistiniais sumetimai. Jiems mažai rūpi, kas dedasi 
su kitomis tautomis "kaž kur toli Europoj" ir jie iš viso 
nelabai sugeba ar nelabai linkę suprasti ką nors, kas 
yra už jų daržo tvoros... Jie galvoja ir baiminasi, kad|ti, ko jie iš manęs nori. Bet 
tautu žudvmo pasmerkimas nebūtų praktiškai pritai-|ar lie Glausis? Argi šitie fa-
kytas jų atstovaujamose valstybeje tais atvejais, kada 
koks nors balsuotojas įsipainioja į lasines kovas, ^i^įrumu? juk jie čia sumobilizuo-
dar pasireiskiančias tose valstybėse tikrai neleistina įfj jj. atvesti bjauru, kruviną 
forma... Pasipriešinimas Genocido Konvencijai kyląjdarba atlikti. Jog tai tiesa, tai 
iŠ "Ku-Kluksų" šešėlio ... pripažino ant jytojaus ir vie-

Nors oficialiai nei vienas Kongreso narys neprita- ,tln!ai laĮkrast*aJ- Jie parf?,!' , ., . ., . . r , , . . . kad chuliganai buvo sumobili-
na masiniam kitų rasių naikinimui, bet kai kurie, rna- moti šv Kazimiero saiėie (Būtu 
tomai, tui'i siek tiek simpatijų tam, kas kartais pietinėse 
valstybėse atsitinka. Arba bent egoistiškais sumetimais 
nenori, kad prieš tuos reiškinius būtų imtasi griežtesnių 
priemonių. Kovos su tais reiškiniais jie nesmerka, bet 
prieš Genocido Konvenciją kalbėdami, jie sako, girdi, 
nenorime sudaryti pamatą tarptautiniams organams įsi
kišti į mūsų vidaus reikalus. Esą su tuo, kas pas mus 
negerai, patys susitvarkysime. Nenorime, kad mūsų 
piliečiai ar valdžia dėl kokio neprotingo incidento atsi
durtų tarpt autinio teismo kaltinamųjų suole... 

Ištiknjjų tie vyrai gerokai klysta. Genocido Kon
vencija yra nukreipta prieš masinius tautų naikinimus. 
Todėl pietiečiai atstovai galėtų ir nesibaiminti dėl jų... 
naminių reikaliukų: tokiems reikaliukams Konvencija 
per stambi priemonė. Bet, matomai, jų sąžinė nerami... 

Tokiose aplinkybėse reikia susirūpinti, kad platesnio 
akiračio atstovai būtų plačiau painformuoti, kodėl Ge
nocido Konvencija turėtų būti patvirtinta, ir kad jie 
būtų energingai paskatinti veikti už patvirtinimą. 

* * 

. Informacijų iš mūsų pusės to klausimo s v ar sty to jams 
yra įteikta plati ir gera. Tą padarė Lietuvių Infor

macijos Centro direktorius K. Jurgėla, kuris pats buvo 
liudytojas Genocido Konvencijos klausimą svarstančioje 
Senato komisijoje. 

Bet dar trūksta paskatinimų tiems senatoriams, 
kurie yra Konvencijos patvirtinimo rėmėjai. 

Kaip paprastai, tokiais atvejais yra reikšmingi pi
liečių laiškai ir telegramos, įtikinančiai reikalaujančios 
veikti. Yra minimi šie senatoriai, kuriems reikėtų to
kių priminimų bei paskatinimų: Bren McMahon iš Con
necticut, Hanry Cabot Lodge iš Massachusetts, Bourne 
B. Hockeniooper iš lova, Claude Pepper iš Florida ir 
Elfcert D. Thomas iš Utah. 

Laiškai ir telegramos jiems turi būti adresuoti j 
Foreign Relation Committee, Senate of the U .S., Wa
shington, D. C. 

; laiškai hm telegramos toi būti pasirašytos šio 

hitlerininkų žmogžudžių gaujoje, 
kad čia jau eina reikalas pačios 
gyvybės. Gauja, pamačius krau
ją, dar daugiau apsvaigo. Riks
mas dar padidėjo. Dar kiečiau 
pradėjo spaustis aplinkui mane. 
Pamatymas kraujo tik padidino 
jų apetitą. 

Ir šitoje akimirkoje, .šitoje 
sekundėje įvyko tikras "ste
buklas". Dingtelėjo mintis, kad 
reikia gelbėtis, gintis. Atsimi
niau, kad mano vienoje kišenėje 
visuomet guli poros colių juo
das lenktinis peiliukas. Užtikri
nu visus, jog aš nė nepajutau, 
kaip ranka smuko į kišenę ir pa
sigavo tą peiliuką sulenktą ir kurių, žinoma, medžiotojas 

pasakotojas visada išeina kaip!ten gulint|. Kai aš ją ištraukiau 
džiausiais pavojais gyvybei, pojjg kišenės, ji jau nebebuvo tuš-
jas, laimėjęs pavojingą kovą Uja. joje buvo suspaustas juodas 

peiliukas. Mano laimė, net ne
žinau kam už tai dėkavoti, kad 
vienas iš hitlerinių žmogžudžių 
pastebėjo, jog mano rankoje 
atsirado juodas peiliukas ir tie
siog žvėrišku balsu suriko: "Jis 
turi peilį". Taip suriko, |og 
veikiausia galima buvo girdėti 
už poros blokų. Dar kažin kas 
suriko: "Jis turi šautuvą!" 

To tik ir reikėjo. Linčininkai 

PASIMATYMAS 

savo nuotykius Clevelande. Pa- tapo pritrenkti ir pradėjo atbu-
duodame čia keletą ištraukų. Į ]į vienas ant kito grūstis, įbe-
Atrodo, kad čia nereikia jokių į dę akis į mano ranką. Kaip be-
paaiškinimų. Tik atkreipkite dė-: regint priešais mane pasidarė 
mesį į mūsų pabrauktas vietas. (kokiu penkių pėdų tuščias ratas. 

Tie, kurie dar tik porą sekun
dų atgal staugė, kaip gyvuliai 
staiga nutilo... 

pažino ir suriko "štai Bimba!"; ių desėtkai buvo ansupę viena 
Gaujoje pakilo baisus jsiutęs i beginkli žmogų. Jie tiesiog 

bą. koki žmogus jaučia tokioje į tapt) baimės apimti, jie sustin-
padėt.vje atsidūręs. Neiralima • go, sustingo ir iu liežuviai. Jie 
įsivaizduoti. Niekados pirmiau atsidūrė panikoje. 
nebuvau žiūrė jos tiesiai mirčiai 
i akis, — mirčiai ne lovoie, ne 
ligoninėie, bet rankose visiškai 
sužvėrėjusios fašistinės gaujos! 

Tik pajutau, kad iš visų pu
siu mane hitleriniai žmogžu
džiai. girti, raudonomis akimis, 
apsiputoję nuo riksmo, apsupo. 
Bandau aš i juos kalbėti, klaus-

idomu sužinoti tos salės adre
są .. . Red.) ir iš ten atvesti 
prie Slovėnų salės ant St. Claire 
Avenue. 

Man tik sakini kitą ištarus, 
kažin kas iš kairės pusės iška
ba smogė i ^alvą ir numetė nuo 
galvos skribelę. Man nespėjus 
nė atsisukti ir pasižiūrėti, koks 
chuliganas tatai padarė, kitas 
žmogėdra iš dešinės pusės vi
sa iėga kirto tiesiai į lūpas. 
Kanka pagriebiau už lūpų ir pa-
iutau. kari kraujas bėga'. Dabar 
iau pamačiau, kad esu atsidūręs 

Jos plaukai bronziniai kaip daugumos, 
bangomis ant pečių nusvirę. Tiesus persky
rimas ties kakta, ir akys mėlynos, mėlynos. 

Tasai, prie kurio kapo dabar ji stovi, 
kadaise yra pasakęs: "Kai aš pažvelgiu į 
tavo akis, Magdalena, man visuos horizon
tuos linų laukai žydi". Gal būt, dėl to ji 
šiandien, Tado mirties sukaktuvių dieną, 
padėjo ant kapo puokštę mėlynų amulkių 
žiedelių, kurių vardo ji nė pati nežino šioj 
svetimoj žemėj. 

Kapinėse vėjelis sklaido drungną aly
vų kvepėjimą, į žalumas priberta daugybė 
įvairiaspalvių žiedų. Magdalena priglau
džia galvą prie paminklo ir pilku savo ap
daru susilieja su akmens pilkumu. Taip ji 
stovi ilgai be ašarų, be maldos žodžių, savo 
begaliniam nusiminime. 

Tarp daugelio vokiškų paminklų už
rašų paklydę keli, vos keli lietuviški žo
džiai. Gal dėl to šį vienišą kapą, lygiai 
prieš metus Vokietijos žemėje supiltą, ji 
taip iš toli atvyko aplankyti. O gal dar 
teberusena toji slapta ugnelė, kurios neuž
gesino nė mirties ledinė ranka? 

Vienok stipriausiai ji jaučia įsmigusį 
skausmą, lyg užlūžusį peilį, širdyje. Kaž
kieno kančios dar pinasi su jos jausmais, ir 
ji būkštauja dėl praradimo ramybės visam 
gyvenimui. 

Lengvi žingsniai artėja kapinių takeliu. 
Magdalena negirdi jų. Kažkieno drabužis 
sušlama netoli jq§^ ir palinksta kipariso 
krūmas. 

Dabar ji pakelia veidą nuo šalto akmens, 
kurį buvo priglaudusi prie sunertų rankų. 
Poros žingsnių atstume stovi juodai apsi
rengusi moteris. Ji kažkur matyta. Tam-

Ir tai buvo mano laimė. Tik'sūs plaukai ties kakta jau gerokai pražilę. 

...jie jautėsi tikrais didvy
riais tik tuomet, kuomet keli 

draskūnais tapo, kai pamatė tą 
savo auk'! sukruvinta. Bet grei
tai pasirodė, kad tas žmogus 
gali nors bent kuriam iš ju kuo 
nors už ta krauia atlyginti, jie 

tas ir išarelbėio mano gyvybę 
Būtu netiesa, jeigu aš sakyčiau, 
kad ten, tame rate. aš didvy
riškai stovėjau ir laukiau, kol 
fašistiniai žvėrys atsipeikės. at
sigriebs ir dar didesniu įsiutimu 
niilų ant savo aukos. 

Užteko akimirkos. , Užteko 
sekundos. Užteko keliu dideliu 
atbulų žingsniu ir aš atsidū
riau salėie, Tik besitraukda
mas užgirdau: "Police, police!" 

Salėie radau stalus aptiestus, 
paruoštus bankietui. Apie juos 
sukinėjosi keletas draugiu ir 
vienas kitas vvras. Visi susijau
dinę ir susirūpinę. 

Atsistoiau ir pradėjau ske
petaite šluostytis kruvinas lū
pas. O tas mano peiliukas iau 
vėl ramiai ilsėjosi žipono kiše
nėle. Tain man lūpas bešluos-
tant. staiga prie manės atsi
randa gerai už mane aukštesnis 
storas pobVistus ir vienai iš 
kryžioku Visiškai man nė pu
sės 70d'io neprataręs, nolicis-

teleido savo rankas i mano 
viršutinio žinono kišenes ir ta 
giliuką perk5lė J savo kišenę. 
Tiek ta peiliuką ir bemačiau. 
Tis pasiliko Clevelande. , Cleve-
landas dabar ant tiek turtin-

( Porkflta i fi-ta misi. ) 

krašto piliečių. Tad atrodytų, jog naujakuriai čia ne
turi nei ką daryti... 

Bet turime pripažinti, kad senųjų Amerikos gy
ventojų pasireiškimas bus daug gyvesnis ir platesnis, 
jeigu kas jiems reikalą primins, paskatins ir techniškai 
paruoš, čia yra didelis ir skubus uždavinys visoms 
esamoms Tremtinių Draugijoms. Reikia skubėti su 
organizuoti asmenis, kurie tokius laiškus tinkamai su
redaguotų, suorganizuoti technines priemones tiems laiš
kams parašyti ir" išsiųsti, suorganizuoti paragintojus, 
kurie surinktų po tokiais laiškais ko daugiau parašų — 
ne tik iš lietuvių, bet ir iš kitų Amerikos piliečių tarpo. 

Tie, kurie mate, kas tai yra Genocidas, turi būti 
energingiausi talkininkai beorganizuojant viešą tarptau
tinį tos baisenybės pasmerkimą. 

Tremtinių Draugijoms labiausiai tiktų, kur jos yra, 
pasirūpinti ir birželio įvykių tinkamu paminėjimu. Jos 
jau ir pereitais metais tai padarė. Iš jų tarpo ir New 
Yorko kongrese kilo sumanymas birželio 14 - 15 dienas 
skirti šių įvykių tinkamam paminėjimui. Gerai, kad 
Taryba neužmiršo šio sumanymo. Apie tai dar teks 
atskirai pakalbėti. O dabar kibkime į talką Gengcido 
Konvencijos reikale! • 

Apie žalsvas akis susispietusios mažos 
raukšlelės, ir lūpų kertelės lyg ir žemyn 
pasvirusios. Ji teisėjo akimis žiūri į mer
giną prie paminklo. 

Magdalenos rankos nuslysta nuo ak
mens. Ji tariasi vaiduoklį matanti prieš 
save, ių, rodos, po akimirkos atsivers ka
pas, ir išeis jis f>ats... ir ši gedulingoji 
moteris teisybės vardu tars abiems rūs
čius žodžius, lyg paskutinę teismo dieną. 

— Jūs ir čia pribuvot greičiau už mane, 
išgirsta ji bal^ ̂  pfešo jos kaišan

čią galvą. 
Magdalena pasisuka ir, nė žodžio ne

tarusi, žengia nuo kapo, bet ji neturi praė
jimo pro tankius kipariso krūmus, o gedu
lingoji moteris nesitraukia iš kelio. Ir 
taip stovi jos išblyškusios abi viena prieš 
antrą. 

— Ak, jūs mėlynosios akyą beginu
sios mano širdį labiau, nei siera... Ir 
niekad nemačiau aš jus taip iš ąrti, kaip 
dabar... 

Jos balse nėrą pagiežos, tik pilnas 
skausmo pasigerėjimas. 

Magdalena užsimerkę. §Į gedulingoji 
moteris gali sakyti, ką tik nori, gali smaug
ti, draskyti veidą, ji nepajudės. Sustingo 
kraujas, ir kojos lyg smėlyje paskendo. 
Ausyse spengia ir duslus širdies plakimas 
primena pirmas žemės saujas, beriamas 
ant karsto. 

— Sėskis, mieloji. Mūsų abiejų skaus
mas vienodo stiprumo, skiriasi tik aroma 
tu, — patraukia ji Magdaleną už rankos 
ir pasodina gretą savęs ant suoliuko. Ji 
žiūri į merginos veidą, kuriame sunkūs 
išgyvenimai neįstengė įbrėžti nė vienos 
raukšlelės, taip atkakliai kovoja jaunystė 
su kietu likimu. * 

— Leiskite man pasitraukti, jums bus 
geriau, tarė Magdalena. 

— Mums reikėjo kądą nors pasimaty
ti... 

Ji' žiūri į pilką kostiumą, prigludusį 
prie lieknos talijos. Tą patį ji dėvėjo anuo
met Vilniuje, ir bliuskutė ta pati avietinės 
spalvos. 

Prieš keletą metų Vieną šventadienį 
ji netikėtai atvažiavo į Vilnių pas savo 
vyrą ir sutiko jį einantį su šia seniai iš 
matymo pažįstamą ipergaite. Pastebėję 
ją iš tolo, jie atsisveikino. Žmonos klau-
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siamas apie merginą, jis nevykusiai išsi
sukinėjo. Bendradarbė esanti, ir tiek — 
nekantriai metė paskutinius žodžius. Tai 
buvo valanda, kada Albina ra
mybę per šią nežinomąją. 

Retas lankymasis į namus dave progos ' 
dar labiau įtarti šią pilkai dėvinčią elegan
tišką, ramių akių, saikingai išdidžią mer
giną. Po šešių savaičių, kada Tadui Au
dėnui buvo pasiūlyta gerai apmokama tar
nyba Kaune, jis atsisakė. 

— Tadai, kodėl, turėdamas tokią gerą 
progą grįžti atgal į Kauną, tu vis dėlto 
pasilieki Vilniuje? — paklausė žmona. 

— Ši tarnyba man nepatinka, — atsako 
Tadas, nepakeldamas akių nuo sifiubos 
lėkštės, 

-e? Juk čia gautum didesnį atlyginimą, 
ir gyventumėm visi drauge... nereikėtų 
atskirai kambario samdyt Vilniuje... 

— Mažai naudos aš matau iš to. 
— Jeigu toji nauda būtų dar kelerio

pai didesnė, tu jos vistiek nematytum. Tu 
dabar lengva širdimi gali nematyti manęs 
ir Danutės. O anksčiau ar būdavo taip? 

— Na, tai jau prasideda fantastiški 
sirguliavimai... Nepamiršk, Albina, kad 
tokių dalykų aš nemėgstu. 

— O ar daug tu žinai moterų, kurios 
mėgtų, kada jų vyrai vaikščioja su sve
timomis merginomis? 

— Palaikyti draugiškus santykius su 
bendradarbiais nėra joks nusikaltimas. 

— Galėtum tai sakyti penkerių metų 
Danutei, bet ne man, — ramiai atsako 
Albina. 

—Beprasmiška mums būtų kalbėti to 
iau. Nieko šiame reikale aš pakeisti ne
manau. 

* * 

Ir bėgo dienos, kaip jūros bangos, su-
duždamos į laiko krantą. Žaliavo Vilniaus 
kalnai, .atšlaitai šimtaspaMais žiedeliais 
mirguliavo. Ten vaikščiojo jie apsvaigę, 
aimingi ir tarsi nieko nekalti. Tadas mo
vė savo bendradarbę vokiečių kalbos, ku
rią ji buvo šiek tiek pamiršusi. O Kaune 
su nerimo graužiama širdim jo laukdavo 
žmona ir pasiilgusi Danutė. 

Vieną šeštadienį grįžo Audėnas dar 
abiau susimąstęs ir nekalbus. Žmonai kvie
čiant pasivaikščioti — atsisakė. Ji išėjo su 
dukrele. Tadas atsidarė spintą, peržiūrėjo 
visus savo drabužius ir skalbinius lentyno
se. Lietaus lašų tuksenimas į langą jį pri
vertė pakelti akis. 

Tuo momentu atsivėrė durys ir į mie
gamąjį įsmuko Albina su mergaite. Jos bu
vo sulytos ir turėjo persirengti. Jis, kiek 
umišęs, privėrė spintos duris. Moters jaut

rumui to pakako. Paskubomis perrengusi 
mergaitę išsiuntė į kitą kambarį. 

— Aš buvau taip gražiai viską sudė
jusi, Tadai, kam gi tu dabar vėl išdėlio ji 
ant lovos? 

Ji lengvai atsidūsta ir nuleidžia ran
kąs, 

— Noriu žinoti, ar tilps visas mano tur
tas į tą didįjį lagaminą, kuris stovi ant 
spintos. 

— Kur manai važiuot! f — paklausia 
ji, kiek patylėjusi, ir žengia arčiau prie jo. 
Jos akys nepakenčiamai sminga į jį. 

— Pats nežinau... jaučiu, kad vien# 
kartą reikės taip padaryti, — perbrauki# 
sau per kaktą, lėtai dėstydamas žodžius, 
Visi baldai, kilimai, net radijo aparatas tę> 
gu pasilieka tau , , . 

— Tadai... ar iš tikrųjų — padeda 
ranką ant jo peties, — tu manai mus pa-

— Tu, Albiną, esi dar pakankamai pa
traukli moteris... dar nevėlu ir tau. . . 

Ji suneria rankas ant jo peties fr pa
deda ant jų galvą, kuri staiga pasidaro tajp 
sunki. Lygiai taip pat prieš porą minučių 
stovėjo Magdalena, apkabinusį šalt| pa
minklo akmenį... 

Jis išvažiavo, kiek apraminęs žmoną * 
ir nepasakęs savo galutinio sprendimo. 
Ašaros ant peties, rodos, persisunkė pro 
drabužius ir degino kūną iki kaulo. Trauki-

[ (Perkelt* į 5-tą puslapį). f 
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Pasimatymas 
( Atkilto iš 4-to pusi.) 

riiui artėjant prie Vilniaus, pakvipo kalnų 
gėlės, ir horizontai linų žiedais pražydo. 
Lakus vasaros vėjas nupūtė ašaras nuo pe
ties, ir jis vėl žingsniavo gerai pažįstama 
gątve, kur jo laukė Magdalena. 

Ant stalo gulėjo atversta vokiečių kai 
bos gramatika, ir trys raudonos rožės la 
peliai buvo nukritę ant jos. šią rožę, prieš 
porą diemf jiems einant gatve, Tadas nu 
pirko iš gatvės pardavėjos, mažos, gal pen
kerių ar šešerių metų mergytės. Ir Tadas 
pasakė: 

— Mano dukrelė kaip tik tokio didu
mo. 

Magdalena tylėjo. Jam buvo truputį 
. nejauku. Tada jis paklausė: 

— Sakyk, Magdalena, ar meilė moters 
Širdy taip greit nužydi, kaip rbžė? 

— Sunku pasakyti, turint taip maža 
patyrimo. 

Dabar jis žiūri į nukritusius lapelius 
ant knygos: 

— Štai rožė jau nužydėjus. 
Jo balsas skamba apgailestavimu. 
— Mane domina kitas dalykas. Vakar, 

beskaitant gramatiką, nukrito ant knygos 
iškart trys lapeliai. Kambaryje buvo to
kia tyla, kad, jiems krintant, aš krūptelė
jau ir staiga prisiminiau tave. Ak, ką aš 
kalbu... man rodos, nė valandėlei nebuvau 
^avęs pamiršusi. 

— Na, ir kas toliau? spausdamas 
jos abi rankas, klausia Tadas. 

— Toliau... kažkokia klaikuma veržėsi 
j kambarį nuo trijų lapelių. Aš nedrįsau jų 
liesti, kaip bijoma paliesti kartais brangius 
palaikus, nors jie nieko daugiau, išskyrus 
skausmą, neteikia. 

— Kokie prietaringi mes įsimylėju
sieji ... Tu sakai, tai buvo vakar. Kurią 
maždaug valandą? 

— Šiek tiek po penkių. 
— Keistas šutapįma^, — tarė lyg pats 

Umt 

— Kas gi? 
— Toji valanda man buvo labai ne-

vialoni. , • -
— Ir nupelnyta *.. kitaip ir būti iie-

gali. Sakė tau ką nors žmona? 
— Ne. Aš jai sakiau ... 
— Būtent ? 
— Kad palieku ją ir einu pas tave., 

Išprotėjai, Tadai... Negali būt, — 
jjako ji baimingai. 

— Teisybė, brangioji Magdalena. Pir
mas sunkiausias žingsnis jau padarytas. 
Dar šiek tiek^nemalonumų, o paskui amži
nai su tavim... 

Ji ištraukė rankas iš jo delnų, lyg ro

žes spygliai būtų į jaš jsttiigę. 
i— Ką į tai atsakė žmona? 
— Ji verkė... sakėsi mane mylinti. 

Nėra ko stebėtis, kiekvieną staigmeną mo 
terys sutinka įspūdingai. Bet greit susi
gyvena su nauja aplinka ir dar greičiau 
pamiršta. 

— Neapgaudinėkime savęs. Skirtis 
su mylinčia žmona yra baisus dalykas. 

— Jeigu paprastą prisirišimą vadinsi
me meile, tai kuo turime vadinti tą jaus
mą, kuris jungia mus abu? 

— Niekšybė... Didžiausia niekšybė! 
— Tu esi perdaug jautri šiandien, Mag

dalena. Nekalbėkime apie tai. Rytoj at
rodys kitaip. 

— Tik ne man... kada akys atsivėrė. 
— Bet tu myli mane ir to neišsigin8i. 
— Myliu, myliu, myliu!... Galiu šim

tus kartų tau sakyti, to niekas uždrausti 
negali. Bet jeigu noriu būti teisi prieš 
Dievą ir prieš žmones, turiu būti nuo ta
vęs taip toli, kaip saulėtekis nuo saulėly
džio. 

— Magdalena, mano galvoj planai jau 
yra seniai pribrendę, tik tau nieko nesa
kiau. Aš vistiek skirsiuos. 

— Skirsimės abu, mielas Tadai. Tu 
su žmona, o aš su tavimi. 

Sakyk, kad juokauji, mali® brange
nybe. 

— Ne, gerasis mano drauge. Bristi 
per kitų ašaras į savo laimę aš nebepa
jėgsiu. Apvogti motiną, apiplėšti vaiką... 

— Ką čia kliedi, mažyte, — jis mėgina 
šypsotis. — Vogti, apiplėšti... 

— Jeigu pagal įstatymų paragrafus 
skiriama bausmė net už menkaverčio daik
to pavogimą, tai ką nusipelno tas, kuris 
pavagia iš šeimos vyrą, tėvą? ... 

— O, kaip matai, gyvenimo įstatymai 
nera toki baisūs. Ar mažą žinai susituoku
sių antrą kartą, o kas, iš jų gedėjo 
Gal iš tūkstančio .vienas ... 

— Įstatymai yra parašyk kiekvieno 
žmogaus širdyje... 

— Nieko naujo nepasakei, mažute, tai 
sena išminčių frazė. 

— Manau, laiku ir vietoje ją pakar
tojau. 

— Užspausiu tau lūpas, kad nebekal
bėtum, — glaudžia ją prie savęs. 

— Ūžspausk man lūpas, kad nebekal
bėčiau, užspausk man akis, kad neberegė
čiau, nutildyk man širdį, kad nebeplaktų, 
užkask mane žemėmis, kad nebeatgyčiau, 
— virpėdama kalba ji, o ašaros trykšta iš 
akių. 

(Bus daugiau) 

Ir galima 
koncertuoti? 

Ar vien tik dainuoti ir šokti? 
" . . .  dainuok i r  šok,  i r  apie !  

•rytmečio laimę svajok". Tai ka
daise populiarios daineles žo
džiai. Bet ar negalėtumėm šiuo
se žodžiuose rasti dalelę karčios 
teisybes, kuri gal nevienam 
skaudžiai akis bado? 

Kai 1944 metais raudonasis 
1 slibinas antrą kartą peršliaužė 
Lietuvos sienas, lietuvių padėtis 
atrodė maždaug šitaip: bėgti į 
Vokietiją, eiti į miškus partiza
nais ar pasiduoti skaudžiam li
kimui ir laukti, kol bolševikai 
ištrems i Sibirą ar pasigailės 
ir paleis kulką į pakaušį. 

Nemaža lietuvių dalis patrau
kė per siena svetimoj žemėj 
prieglaudos ieškoti. Teko nema
žai iškėsti, bet šiandieną jau 
daugelis ju Amerikoi, Kanadoi 
ar kituose draugiškuose kraš
tuose rado užuoveia. sotūs, ar>si-
rftnq-p ir išsimieo-oift laukia, kada 
gales grįžti i Lietuva. 

Tiesa, dažnai prisimenama li
kimas tų„ kurie miškuose su 
ginklu rankose kraujuose plūs
ta arba tu beginkliu moterų ir 
vaikų, kurie nesibaigiančiais 
etalonais tremiami i saltaii Si
birą. Bet žmogus pagalvoji: ka 

; gi aš menkas ir silpnas galiu 

padaryti! Juos gal išgelbės tik 
karas. O tada . ir mes namo grį
šime... 

Tiesa, yra žmonių, kurie ne
nuilstamai dirba ir kovoja, kuo 
gali, bet labai daug ir tokių, 
ypač iš jaunųjų tarpo, kurie tik 
dainuoja, šoka ir... laukia. 

žinoma, visą laiką nešioti ge
dulą nereikia. Dėl to broliams 
Sibire šilčiau nebus. Bet neturi
me užmiršti, jog mūsų visų pa
reiga yra padaryti viską, ką 
galime, ir išbandyti visus kelius, 
kurie gali būti naudingi kovoje 
už mūsu tėvynę Lietuvą. Jų yra 
daug. bet štai vienas paprastas 
ir visiems prieinamas: meskime 
savo konservatizmą ir eikime j 
Amerikos visuomene na u j u 
draugų bei naujų pažinčių ieš
koti. 

Daugelis yra klaidingai įsiti
kinę, kad amerikiečiai kitoki 
žmonės, su jais negalima* rasti 
bendros kalbos, nebent apie do
lerį.-

Bet tikrumoje amerikiečiai 
nėra jau taip visiškai kitoki 
įmones. ,Tu tarpe galime rasti 
danty tokiu, kurie mus supras, 
atfaus ir gal taos mums ir Lie
tuvai naudingais bičiuliais. 

Ypač Amerikos mokyklas be
lankąs jaunimas turėtų tai įsi
sąmoninti. Juk tarp klasės ar 
kurso draugų, pagaliau tarp pro
fesorių, tikrai gali būti tokių, 
kurie, jei ne šiandien, tai rytoj 
užims aukštas vietas ir taps įta
kingais Amerikos žmonėmis, ku
rių balsas mums visuomet ga
lės praversti. 

Pažįstu keletą lietuvių nau
jakurių studentų, kurie susi
draugavę su veiklesniais ame
rikiečiais studentais, "per juos 
kviečiami vienur ar kitur pakal
bėti apie Lietuvą, nušviečiant 
jos praeitį ar dabartinę padėtį. 
Yra ir tokių lietuvių, kurie nu
perka bilietus ir pakviečia pro
fesorius ar kolegas į lietuviš
kus kultūrinius parengimus, kaip 
čiurlionies Ansamblio koncer
tas ar panašius, kitaip sakant, 
išnaudoja kiekvieną progą jiems 
supažindinti su Lietuva ir jos 
menu. - , 

Bet tai liečia ne vien studen
tus ar moksleivius. Kiekvienas 
lietuvis turi stengtis palaikyti 
ko draugiškesnius santykius su 
vietiniais amerikiečiais, su jais 
bendrauti ir prie progos jiems 
*mie Lietuva mkalbėti. O dides
nius ar mažesnius rezultatus 
+.a,i turės atnešti. 

Taigi ar verta vien tik šokt?, 
laukti ir apie rytdiena svaioti? 

J. Voldemaras 

Nesu teologas, tad nelaukite 
iš manęs atsakymo į tą klausi 
mą, paremtą ištraukomis iš ka
nonų kodekso ar popiežių enci 
klikų. Leiskite man pakalbėti 
apie tai, remiantis tik paprasto
mis pastabomis iš praktiško gy 
venimo. 

Gavėnia — tas slavišku var
du pavadintas pasninko arba 
susilaikymo laikotarpis, yra įsa
kyta Katalikų Bažnyčios ir mo
raliai privaloma tiems, kurie sa
ve laiko katalikų bendruomenės 
nariais. (Panašų susilaikymo 
laikotarpį įsako savo pasekė
jams ir stačiatikių religija), ši
tame laikotarpyje yra reikalau
jama susilaikyti nuo kai ku
rių malonumų, konkrečiai — 
valgymo ir pasilinksminimų sri
tyje. 

Susilaikymas įsakomas ne vi
siškas, o tik apribotas. Tam tik
ros taisyklės nurodo, kada reikia 
susilaikyti nuo vadinamų mėsi
nių valgių, kada ir nuo pieninių. 
Pasilinksminimų srityje suvar
žymas liečia pirmoj eilėj šokius, 
o taip pat ir dainas bei šiaip mu
ziką • • • 

• » 
Nereikia būti dideliu išmin

čiumi, kad pastebetum tam tikrą 
logikos stoką šiuose formalisti
niuose suvaržymuose. Tai nėra 
priekaištas toms taisyklėms, bet 
tik fakto pastebėjimas. 

Maitinimasis ir pasilinksmi
nimai yra gana sudėtingi da
lykai. Paprastomis taisyklėmis 
labai sunku nustatyti tikrai lo
giškas susilaikymo ribas tose 
srityse. 

Imkime maitinimąsi. Ne immi-
jiena, kad jau senesniais laikais 
paprasti Lietuvos parapijiečiai 
"papiktžodžiaudavo", sakydami: 
"Bepigu klebonui pasninkauti, 
kada jam gaspadinė prikepa 
visokių žuvų su aliejais ir ki
tokių gardumynų... Aš visus 
metus norėčiau taip pasninkau
ti ..." Ištikrųjų, praktiškai gal
vojančiam žmogui kartais atro
do, kad susilaikymas nuo mė
sos ar net ir nuo pieno bei 
sviesto ne visada yra tikras 
pasninkas, nes ir be tų produk
tų galima pasninko dieną pa
versti tikro smaguriavimo die
na. Dažnam, pavyzdžiui, atrodo, 
nenuoseklu pasninko dieną veng
ti paprasčiausio spirgo, bet drą
siai, be jokios baimės nusidėti, 
rūkyti tabaką ir gerti degti
nę. . .  

Giliau galvojantieji Įmones 
stengiasi formaliuose įsakymuo
se įžvelgti ir pačią prasmę. Jie 
ir pasninke mato reikalą susi
laikyti ne tik nuo tam tikrų 
maisto produktų, bet ir apskri
tai nuo smaguriavimo... 

Panašiai yra ir su pasilinks
minimais. Formalus susilai
kymas nuo šokių 'bei nuo muzi
kos dar nėra tikra to žodžio1 

prasme susilaikymas nuo pasi
linksminimo, kadangi linksmi
nasi žmonės ir kitokiais būdais. 

Iš kitos pusės — muzika, net 
ir šokis, ne kiekvienu atveju yra 
pasilinksminimas. Meninis kon^ 
certas nėra šiaip jau pasilinks
minimas. nors jo programoje 
būtų ir linksmos nuotaikos dai
nų, muzikos ar net šokių. Tai 
yra daugiau kilnus dvasinis per
gyvenimas, dvasinis pakilimas 
(žinoma, jei koncertas yra ge-t 
ras, tikrai meniškas). 

Ir štai todėl aš drįstu manyti; 
kad geriausiam katalikui, net 
ir gavėnios metu, daug geriau 
tinka praleisti valandą - kitą 
tokiame dvasią į kilnesnį laipsni 
pakeliančiame koncerte, negu, 
orie baro (nors ir be muzikos!), 
arba orie kortų, ar tiesiog šiaip 
sau tinginiaujant... 

Be abejo, galima sakyti, kad 
Čia netinkamas sulyginimas, 
kad tas valandas reikia praleis
ti šventuose apmąstymuose, o 
ne  pr ie  kortų  ar  pr ie  baro  1 . .  
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Tas tiesa, bet nereikalaujama 
gi visas septynias gavėnios sa
vaites vien tik apie šventus da
lykus mąstyti. Todėl, man at
rodo, kad ir pasaulietiškas kon
certas, duodąs žmogui kilnesnių 
pergyvenimų, nė kiek nesusi
kerta su gavėnios laikatarpio 
paskirtimi. 

* * 

Kalbu apie tai todėl, kad pir
mojo čiurlioniečių koncerto pro
ga CIevelande pasigirdo prie
kaištas, kam čiurlioniečiai ren
gė koncertą gavėnios metu įr 
dar Kančių Sekmadienį... 

Lietuvių parapijų kunigai ne 
tik patys nepriėmė pakvietimų 
apsilankyti šiame žymiame mū
sų kultūrinio gyvenimo įvykyje, 
bet ir savo parapijiečiams gana 
įsakmiai nepatarė eiti į kon
certą. 

Matomai ne visi parapijiečiai 
buvo tos pačios nuomonės. Jų 
vis dėlto gana daug buvo kon
certe ir vargiai ar jie jautėsi 
nusidėję Dievui ir Bažnyčiai. 
Tikrai kilnus pergyvenimas, 
kurį visiems jo klausytojams 
suteikė šis koncertas, manau, 
jiems patiems buvo geriausias 
įrodymas, kad jie nesuklydo. Juk 
religija siekia padaryti žmogų 
kilnesnį, šis kncertas buvo vi
siškai pakeliui į tą patį tikslą. 

Buvo tame koncerte ir kuni
gų. Du net iš Pittsburgho, lie
tuviai. Kiti — lenkai bei kitų 
tautybių. Vadinasi, yra ir ku
nigų, kurie meniško koncerto 
nelaiko gavėnios metu draudžia
mu pasilinksminimu. 

Jeigu jau pripažintumėm to
kį koncertą draudžiamu, tai per 
gavėnios laiką reiktų uždaryti 
ir visus operų teatrus (kurie 
ir katalikiškuose kraštuose ga
vėnios metu vis dėlto veikia, 
ir nei jų direktoriai, nei ar
tistai, nei publika dėl to neeks-
komunikuojama), reiktų užda
ryti ir žmonių burnas, kad ne
paniūniuotų net ir liūdnos dai
nelės, pagaliau, kad net ir ne
sijuoktų per tas septynias sa
vaites ... 

Buvo laikas, kada gavėninis 
susilaikymas nuo linksminimo
si panašiai buvo suprantamas. 
Bet gyvenimui keičiantis, kei
čiasi ir supratimas apie tą su
silaikymą. Net ir formalios tai
syklės dėl susilaikymo valgymo 
dalykuose yra žymiai pasikeitu
sios. Praktikoje, kaip matome, 
ir j "pasilinksminimus" daugu
mas nebežiūri taip formalistiš-
kai bei puritoniškai... 

Todėl man ir atrodo, kad Cle-
velando lietuvių klebonai be 
rimto reikalo neigiamai pasisa
kė apie čiurlioniečių koncerto 
rengimą gavėnios metu. Tokio 
koncerto laiko pasirinkimas pri
klauso nuo daugelio aplinkybių 
ir negalima jį paskirti visiškai, 
kada tik nori. 

Po įvykusio fakto dabar dau
gumui, tur būt, jau visai aišku, 
kad koncertas visai nestojo 
skersai kelią gavėnios tikslams 
bei jos dvasiai. Tad klebonų 
nepatarimo vienintelis rezulta
tas gal ir yra tik tas, kad kon
certo salėje iš aštuoniolikos šim
tų vietų apie pora šimtų buvo 
likę neužimtų. Jos, gal būt, bū
tų buvusios užimtos, jeigu kle
bonai nebūtų pareiškę tos nuo
monės, jog gavėnios metu ne-
pritinka eiti į koncertus... Ar 
tie žmonės, kurie dėl tos prie
žasties susilaikė nuo atsilanky
mo į koncertą, tikrai daug kil
niau tą porą valandų praleido, 
dr į s tu  abe jot i . . .  

B. K. Naujokas 

LIETUVIO atstovas* Ameriko
je —; St. Nasvytis, 4579 W. 
157 th St., Cleveland* Ohio, Pre
numerata minesipi 5fe. 
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vejo • • 
Po pirmojo čiurlioniečių koncerto 

Po pirmojo čiurlioniečių kon
certo Amerikoje tinka pradėti 
įspūdžius ... Evangelijos žo
džiais: "Palaiminti, kurie nere
gėjo, o įtikėjo!" 

Yra pamato tai asakyti. Ne
nuostabu buvo, kad; toks meni
nis junginys susidarė Lietuvoj. 
Jau nuostabu ir pasigėrėtina, 
kad jis atsikūrė ir taip gražiai 
pasireiškė svetimoje žemėje, tik
rai nepaprastose sąlygose. Bet 
jau visiškai neįtikėtinai artodė, 
kad toks junginys esamose to
limesnės emigracijos sąlygosfe 
galėtų nesugriuvęs persikelti į 
Ameriką ir čia dar kartą pra
dėti savo darbą iš naujo. 

Bet tai įvyko. Įvyko visų 
pirma dėka tiems, rodos, pa
prastiems popierėliams, davu-
saems teisę ansamblio dalyviams 
atvykti j šiapus vandenyno. 
Paprasti tie popierėliai, bet tai 
nėra paprastas dalykas juos įgy
ti tokiam nemažam junginiui 
taip,, kad jis vėl galėtų susi
rinkta vienoje vietoje. 

Tai galėjo būti padaryta tik 
todėl, kad tuos raštelius pasira
šiusieji, nors nei regėję nei gir
dėję įtikėjo, kad Čiurlionio An
samblis yra toks vienetas, kurio 
naudai verta imtis atsakomy
bės. 

Yra ii* daugiau tokių, kurie 
dar neregėję nei girdėję jau 
įtikėjo, kad vienu ar kitu būdu 
remdami šį lietuviškojo meno 
ugdytojų junginį, daro tai ne 
tuščiai. Neminint kitų pavyz
džių, imkime kad ir pimojo kon
certo bilietų platintojus, su jų 
čempionu A. Praškevičium prie
šaky. Jie ėjo, siūlė, ragino, vis
ką darė, kad tik daugiau cleve-
landiečiu ateitų išgirsti tą kon
certą. Girdėjome iš jų pačių, 
kad jie tai darė tik tikėdami, 
jog dirba tikrai aukštos vertės 
lietuviško meno propagandai. 

Tai buvo grynas tikėjimas ir 
pasitikėjimas, nes juk jie visi 
ištikrųjų nežinojo, ar tikrai 
verta kitus raginti pamatyti ir 
išgirsti. 

Pagaliau, ne menkiau tikė
jimu pasižymėjo ir patys an
sambliečiai, kurie juk irgi ne
galėjo iš anksto žinoti, kad šio
se visai naujose ir tikrai nepa
lankiose sąlygose jiems pavyks 
padaryti tai, kas užsimota. Kon
certas, kurį jie surengė, reika
lauja ne tik gabumų, bet ir 
daug darbo. Tokiam pasirody
mui, kokį turėjome progos pe
reitą sekmadienį matyti, reikė
tų turėti profesionalų meninin
kų turimas sąlygas. Ansamblis 
Vokietijoje šiek tiek panašias 
i profesionalų sąlygas ir turė
jo : nors ir skurdokai, nors ir ne
sočiai teko gyventi, bet vis dėl
to visą savo laiką galėjo pa
švęsti vien tik ansamblio darbui. 
0 čia yra kitaip, čia pasiren
gimui gali būti skirtas tik nuo 
darbo dirbtuvėse atliekamas 
laikas, kaip ir visuose meno 
mėgėjų junginiuose. 

Jie vis dėlto patikėjo, kad, 
trūks — plyš, turi savo pada
ryti. Jie užsimojo iš karto išeiti 
1 viešumą geriausioje Clevelan-
do koncertinėje salėje, į kurią 
mėgėjų grupėms iš viso retai 
kada tepasiseka patekti. Jie pa
tikėjo, kad jų pasirodymas bus 
vertas tos vietos vardo ir pri
trauks atitinkamą skaičių klau
sytojų, ir jie, žinoma, tikėjo, 
kad neapvils kitų, jais patikė
jusių. 

Jeigu ne tas plačiai paplitęs 
tikėjimas, nieko nebūtų buvę 
galima padaryti. Nebūtų buvę 
galima ir pradėti, nebūtų buvę 
galima net atgaivinti čia iš 
naujo tą junginį... Tad dar 
kartą — palaiminti, kurie ne
regėjo, o įtikėjo! 

Po pirmojo čiurlioniečių kon
certo galima laisviau atsikvė
pus tarti, kad tikėjimas liko ne
apviltas. Jei ir ne pačią "dan
gaus karalystę" regėjme kon
certe, vta dėlto turėjome dide-j 

lio pasitenkinimo ir džiaugsmo, 
net ir pasididžiavimo, kad štai 
mūsų, lietuvių meninis vienetas 
pasirodė vertas tos vietos, ku
rioje jis stovi. -

žinoma, jei žiūrėtumėm į an
samblį, kaip j profesionalų me
nininkų junginį, tai galėtumėm 
iš jo dar žymiai daugiau reika
lauti. Bet tas ir yra, kad čia 
ne profesionalų pasirodymas, o 
tik iš pasišventimo paaukotu 
laiku atlikto darbo vaisius, su
kurtas visų dalyvių ir ypač jo 
vadovybės gabumo dėka. 

Ieškodami koncerto silpnes
niųjų vietų, pirmoj eilėj tu
rėtumėm nurodyti j tautinių 
instrumentų orkestrą. Jis, ypač 
šokių muzikoje, nebuvo visai 
darnus. Nujaučiame ir priežas
tis. Teko girdėti, kad žymi da
lis tų instrumentų dar tik nese
niai buvo padirbti. Orkestro da
lyvių dalis irgi tik dabar nese
niai pradėjo mokytis. Todėl ga
lime dar kartą patikėti, kad 
ilgainiui ir ši silpnoji vie
ta sustiprės. Prie dainų ir da
bar orkestras jau gana gerai 
skambėjo. 

žinoma, reikia neužmiršti, kad 
šio orkestro jokiu būdu nega
lima lyginti su modernių tobulų 
instrumentų orkestru. Koncerte 
buvęs A. Olis, kuris su MAR
GUČIO redakcijos atstovu VI. 
Vijeikiu specialiai buvo atvykę 
į šį koncertą, pastebėjo, kad 
prie šio orkestro reikia paaiški
nimo: klausydami šių instru-
20-tojo amžįaus f kokį 14-tą 
)0-tojo amžiaus į kokį 14-tą 
amžių, į Lietuvos pagirius, ir 
įsivaizduokite Lietuvos pieme
nėlius grojant. Tai yra atgai
vinta senovė. 

Nors dalis instrumentų pada
ryti Čia pat, Clevelande, bet jie 
pagaminti toki, kokie buvo se
novėje vartojami. Ir skamba, 
kaip gili senovė. Pasigėrėtinas 
ansamblio vadavo A. Mikulskio 
pasiryžimas ir sugebėjimas. Jis 
nešiojasi su savim lyg atkastą 
senovės lobį, nes jis turėjo pasi
ryžimo ne tik sužinoti, kokie 
tie senovės muzikos instrumen 
tai buvo, ne tik išmoko pats ir 
išmokė kitus jais groti, bet mo
ka pats juos ir padaryti... 

Savotiški tie senovės muzikos 
garsai, bet tuo jie kaip tik ir 
įdomūs. Senoviškiems šokiams 
tik jie ir tetinka vesti. Tai su
daro visišką harmoniją, kurios 
jokiu būdu negalima turėti, ka 
da lietuvišką senovišką šokį ve
da, pavyzdžiui, vokiškas Hohner 
akordeonas. « . 

Antra iš eilės silpnelesnė vie
ta koncerte buvo moterų choras. 
Labai gaila, bet šį kartą pirmąjį 
komplimentą tenka sakyti vyrų 
chorui, žinoma, tai nereiškia, 
kad kitame koncerte gražioji ly
tis nepaverš iš vyrų to pirmojo 
komplimento! 

Bendras koncerto .{spūdis — 
pasigerėjimas ir... susijaudi
nimas. Dėl daugelio priežasčių: 
ir dėl to, kad visa tai, kas buvo 
dainuojama bei šokama, taip 
sava, taip lietuviška; ir dėl to, 
kad tai girdimi taip toli nuo 
tėvynės... Ir dėl to, kad čia 
pat buvę kitataučiai šviečian
čiais veidais gėrisi lietuvišku 
menu ... (Vienas kinietis ar ja
ponas entuziastingai pareiškė 
norįs būtinai pamatyti tą šalį, 
kur taip gražiai dainuoja! De
ja ...). Ir kai koncertas baigėsi 

daina "Namo", tai ftp 40 metų 
čia puikiai begyvenančių akyse 
pasirodė' ašaros: o, tas noras 
namo... 

* * 

Dabar prieš čiurlioniečius dar 
didesnis žygis: Chicaga! T'en 
balandžio 16 d. MARGUTIS ren
gia jų koncertą Civic Operos 
salėje. 

Milžiniška 3,900 vietų salė, 
milžiniška scena... Neturės ten 
čiurlioniečtai tokios puikios aku
stikos, kokia pasižymi Severance 
salė, bet rengėjai žada duoti 
gražius dekoracinius rėmus, ku
rių čia, Clevelande, taip labai 
s t i g o .  O  k i e k  b u s  k l a u s y t  j ų ?  
Kadangi Chicagoje lietuvių yra 
mažiausiai bent aštuonis kar
tus daugiau, kaip Clevelande, 
ir kadangi Clevelande susirinko 
per pusantro tūkstančio, tai 
Chicagojė turėtų netilpti net ir 
į tą didžiulę salę. Matysim, ar 
chicagiečiai turi tiek tikėjimo, 
kiek clevelandiečiai! Kiekvienu 
atveju jo turi MARGUČIO ko
lektyvas, kuris neabejojo čiur-
lioniečiams atidaryti didžiąją 
Chicagos operos salę. Palaimin
t i  . . .  ,  

Peržengusiems pirmąjį ir, tur 
būt, sunkiausią slenkstį, linki
me čiurlioniečiams GERO VĖ
JO tolimesniems žygiams lie
tuvių tautinio meno garbei. 

V. R. 

A. BIMBAI 
medžiotojo medalis 

( Atkelta iš 4-to pusi. ) 
gesnis! Nežinau, ar pajėgsiu jį 
atgauti. Nežinau, ar yra kokia 
nors legališka priemonė jį at
gauti, priversti Clevelando val
džią man jį sugrąžinti. 

O atgauti labai norėčiau. Jis 
man begalo brangus. Jis yra 
man vieno draugo dovana. Jo 
kaina yra grynai sentimenta-
liška. Jis išgąsdino, pritrenkė 
gaują hitlerinių riezninkų ir iš
gelbėjo mane iš linčininkų ran
kų. 

Nieko nebučiavau, niekur 
neklūpojau 

Kaip matote, jokio Stalino aš 
nebučiavau. Jokio Stalino aš 
visiškai ten nemačiau ... 

Toliau. Kaip matote, man vi
siškai neteko parpulti ant že
mės ir todėl Naujienų kores
pondentas meluoja. Tasai pa-
salingo fašistinio niekšo smūgis 
tik perskėlė lūpą ir sukruvino, 
bet ne permušė"... 

¥ # 

A. Bimba medžiotojas 
Taip, iš šio pasakojimo spren
džiant — nėra jokių abejoji
mų! Tik ką gi jis medžioja? 
Vilkus, meškas? Ne. Tik leng
vatikius, per savo neapdairumą 
sutinkančius remti išdavikišką 
darbą. 

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 praneStL 
V J 

GREETINGS AND BEST WISHES 
On Your National Holiday 

LOU HERZOG&ASSOCIATES 
REAL ESTATE — GENERAL INSURANCĖ 

620 East 200th Street 
i 

Phone KE 1-3970 Euclid 19, Ohio 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To The Lithuanian i People 

L W. MARLIN 

Candidate for 
J U D G E  

of Common Pleas Court 
Term of January 4, 1951 

P R I M A R Y  M A Y  2 ,  1 9 5  0  

GREETINGS AND BEST WISHES 

tMH. A. BARTUNEK 

Secretary to The 
MAYOR of CLEVELAND 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To The Lithuanian People 
On Your National Holiday 

JOHN C. PEKAREK 
Candidate for 

COUNTY COMMISSIONER 

On The 
Democratic Ticket 

P R I M A R Y  M A Y  2 ,  I t  S O  

GREETINGS AND BEST WISHES 
To The Lithuanian People 
On Your National Holiday 

m 

Councilman 

BRONIS J. KLEMENTOWICZ 
> 

Candidate for 
C O N G R E S S M A N  

21st District 

On The Democratic Ticket 

P R I M A R Y  M A Y  2 ,  1 9 5 0  

/ l 

! \ 

My Sincere Greetings 
All The Lithuanian People 

GEORGE V. WOODLING 

Candidate for 

G O V E R N O R  

in th® 

REPUBLICAN PRIMARY MAY 2, 1950 

igiiftti 
J. 
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VĖL PRIMENA MANDA
GUMĄ 

Clevelando susisiekimo poli
cijos viršininkas dar kartą pri
mena, kad svarbiausia važinėji
mo ir vaikščiojimo miesto gat
vėmis taisykle yra — būk man
dagus. Ta taisyklė tinka lygiai 
vairuotojams, lygiai pėstiesiems. 
Vairuotojui patariama visada 
sustoti ir palaukti, ligi pėsčias 
praeis skersai kelią, net ir tada, 
jeigu jis yra pradėjęs eiti, nesi
laikydamas taisyklių. Nusileis
ti suklydusiam, negu jį suvaži
nėti. 

Taip pat ir pėsčiam einant 
patariama ne vien tik taisyklių 
ląikytis, bet ir mandagiai už
leisti kelią automobilius, nežiū
rint per griežtai, ar jis teisėtai 
ar neteisėtai važiuoja. Kadangi, 
jei ir neteisėtai suvažinės, BH64 
bus dėl to geriau... 

pyLlMKESE 
Nelaikykite vieni kitų prie

šais, — sako policijos viršinin
kas: — atminkit, kad pėsčias 
yra iš automobilio išlipęs va
žiuotojas, o važiuojąs yra į au
tomobilį įsėdęs pėstininkas ... 

LEIDIMAI DVIRAČIAMS 
Susisiekimo policijos įstaiga 

primena, kad nuo balandžio 1 
d. City Hali pradedami išdavi
nėti leidimai dviračiais važinė
ti. Tuos leidimus taip pat * ga
lima gauti ir artimiausiose dvi
račių pardavimo vietose. , 

Ypač jaunimui primenama, 
kad pavasariui ateiMlit jie dar 
gerokai peržiūrėtų dviračiais 
važinėjimo taisykles, gerai jas 
įsidėmėtų ir rūpestingai jų lai
kytųsi, nes tai geriausia apsau
ga nuo nelaimių. 

SVEIKINIMAI IR GERIAUSI LINKĖJIMAI 
VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA 

DAIRY PRODUCTS 

BELLE VERNON MILK COMPANY 

Pionieriai daugiau kaip 50 metų 

3740 Carnegie EN 1-1500 

ŠLIUPTARNIAI 
Pirmutinė tokia teisinga, atvira, įdomi ir stambi KNYGA 

(ISTORINIS ROMANAS) apie 
Amerikos lietuvių tautinį ir 
kultūrinį atgimimu apie jt| 
sunkumus, vargus, kančias ir 
kovas dėl geresnio būvio it* 
šviesesnio rytojaus ... 

652 didelio formato pusla
piai; Dr. šliupo, "dėdės" šerno 
ir Kun. Dembskip atvaiždai; 
audeklo viršeliai. 

Kaina tik 
1 centas už puslapį! 

> Reikalaukite šiuo adresu: 

>V V, •} V< * ** « 

DR. AL. MARGERIS 
t SS25 So. Halsted Street 

CHICAGO 8, ILL. 

Geriausias 

LIETUVIU 
Žurnalas 

NAUJIENOS 
Paveiksluotas J 32-jų puslapių 

UI $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi pėr 1 met*. 
Insfeigtos Gegužio 15, 1938. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6lh Street Philadelphia 6, Pa. 

KARŠTAS VANDUO - SU GASU 

kart greičiau 
Bandymai įrodė* kad automatiškas gaso 
vandens šildytuvas per valandą sušildo 
tris kartus daugiau galionų vandens už 
visus kitus automatiškus šildytuvus. Tai 
yra pagreitinimas skalbyklai, virtuvei ir 
namų ruošai. Tai yra šildytas vanduo 
kiekvienu metu, visada vonioj ar purkš
tuve. 
štai jūsų modernus Kasinis v£tfridens iii-
dytuvas ... automatiški!.... af&čioj Itl-
domas.... izoliuotas! 

(««!OflCHICK KM )CK KM !<*<»}( 

PITTSBURGH 
DAUG IŠKILMIŲ 

Pittsburghe šiais metais nu
matyta daug iškilmių, štai, Li
thuanian Country Club yra nu
taręs ant Birutės kalno statyti 
naujus namus. Namai kaštuosią 
apie $40.000. Tas pats klubas 
savo pirmą pavasarinį pikniką 
turės gegužės 7 d. 

Pittsburgho Lietuvių Mokslo 
Draugija šiais metais mini savo 
veiklos 50 metų sukaktį. Su
kakties minėjimas įvyks balan
džio 23 d. Tą dieną įvyks ir 
didelis bankietas. , 

Balandžio 30 d. 14a atvyksta 

Čia lietuviškas lobis! 
v 

Leidyklos PATRIA leidiniai: 

Grožine literatūra. ' 
1. Jurgis Jankus 
2. L. R. Tremtyje Metraštis 
3. Petrė Orentaitė 
4. Vincas Ramonas 
5. Stasys Santvaras 
6. Antanas Škėma 
7. Stepas Zobarskas.. 

Įvairūs leidiniai 
1. Dr. J. Balys 
2. Viktoras Gailius 
3. Vik. Kamantauskas 
4. Vik. Kamantauskas 
5. Dr. M. Gimbutienė 
6. Dr. Pranas Skardžius .... 
7. Arch. Sk. šlapelis 
8. Pranas Naujokaitis ...... 
9. Dr. A. Šapoka 

Jaunimo literatūra* 
1. Stasys Laucius ....... 
2. Jonas ir Adolfas Mek£j 
3. Vytė Nemunėlis ...... 
4. Vytė Nemunėlis ....;. 
5. Vytautas Tamulaftis... 
6. Stepas Zobarskas 
7. Stepas Zobarskas 
8. Stepas Zobarskas 
9. Stepas Zobarskas 
10. Stepas Zobarstas 

Knygos svetimomis 
1. Prof. Dr. V. Jungfer . 
2. Prof. Dr. V. Jungfer . 
3. Juozas Pašilait|| ... 
4. Maurice Scherer v..... 
5. Stepas Zobarskas 

Naktis ant morų 
Tremties metai 
Marti iš miesto 
Kryžiai 
Laivai palaužtom burėm 
Nuodėguliai ir kibirkštys 
Savume krašte 

Tautosakos skaitymai I-II dalis 
Vokiškai - lietuviškas žodynas 
Prancūzų kalbos vadovėlis 
Ispanų kalbos vadovėlis < 

Mūsų protėvių pažiūros į mirtį Ir sielą 
Lietuvių kalba, jos raida ir susidarymas 
Lietuvos žemėlapis 
Lietuvių literatūros istorija ...... 
Lietuvos istorija (iš anksto užsisakant ir priskai-

tant pašto išlaidas) 

. . . .  P o  p i l k a i s  d e b e s ė l i a i s  

. . . .  K n y g a  a p i e  k a r a l i u s  i r  ž m o n e s  . .  
Tėvų nameliai -

. . . .  M a ž o j i  a b e c e l e  

. . . .  S u g r į ž i m a s  -

. . . .  A u š r e l ė  I  d a l i s  

. . . .  B r o l i ų  i e š k o t o j a  

. . . .  G a n y k l ų  v a i k a i  . . .  * .  

. . . .  R i e s t a ū s i o  s ū n u s  

. . . .  P e r  š a l t į  i r  v ė j ą  

kalbomis. 
Litaūen, Antlitz eines Volkes .... 

. . . .  L i t a u i s c h e r  L i e d e r s c h r e i n  . . . . .  

. . . .  H e a r k e n  t h e n  J u d g e  

. . . .  P e t r a s  K i a u l ė n a s  

. . . .  D a s  L i e d  d e r  S e n s e n  

12.50 
3.00 
0.75 
2.00 
1.25 
1.50 
2.25 

3.00 
3.00 
0.50 
0.50 
0.25 
0.25 
0.50 
2.00 

8.80 

mo 

0.40 
0.50 
1.10 
1.10 
1.50 
0.50 
0.80 
0.70 
0.40 

2.50 
0.70 
0.25 
2.00 
1.50 

Derinant leidyklos PATRIA knygų platinimo darbą pasaulyje, knygų kainos pa
keičiamos ir galutinai nustatomos aukščiau pažymėtos nuo paskelbimo dienos. 

AS TAVO BIČIULE KNYGA! 
Reikalaukite irv ||inigus arba vardinius pašto Money orderius siųskite leidyklai 

PATRIA* St. Johns PI., Stamford, Coaiu 

v Leidyklos PATRIA įgalioti: Vyt. Mazoliauskas, Jonas Rutkauskas.' 

Čiurlionio ansamblis ir turės du 
koncertus. Pirmas koncertas 
jvyks 3 vai. p.p. Lietuvių Pi
liečių svetainėje. Antrasis kon
certas įvyks tą pačią dieną 7 
vai. vak. St. Vincent Audito-
riu salėje, čiurlinio ansamblio 
koncertus rengia BALF sky
rius. 

Pittsburgho ALT Sandaros 
skyriaus 35 metų sukaktuvinis 
bankietas įvyks gegužės 14 d. 
Lietuvių Piliečių Svetainėje. 
Bankiete bus atžymėta sukaktis 
ir pagerbtos motinos. 

Gegužės 25 d. Pittsburgho 
Lietuvos Sūnų Draugija minės 
savo 50 metų sukaktį, ši draugi
ja Pittsburghe yra nemažai nu
veikusi. Ji neseniai pasistatė ir 
naujus namus. Jubiliejaus pro
ga bus atšvęstos ir įkurtuvės. 

Juozas Virbickas 

kart pigiau 
Kiek jūs laimite sugaso! Palyginkite 
išlaidas kito kuro, vartojamo vande
niui šildyti. Gasas yra daugiau, kaip 
tris kart pigesnis. 

Ir žiūrėk — galionas po galiono, nau
jas automatiškas šildytuvas kaštuo
ja pigiau pirkif,... pigiau įtaisyti... 
pigiau laikyti* 

SIŲ DIENŲ GERIAUSIAS ŠILDYTUVAS 

Automatiškas Vandens temperatūra visada, ko
kios sori bet kuriuo laiku ... kiek
vienu laiku. 

Apačioj šildomas r- S^do greičiau ir pigiau. 

1 

(izoliuotas Palaiko šiumą viduj ... 
Palaiko pinigus kišenėj 

jgejf / 
...SE RVES 

\YOO B EST/ 

^EAST OHIO GAS Gmi^ 
TIltVISIONl Watch Loolse Wlnslow on "The Womtn'i Window"—Mon.,Tu«i., Wod.,Thuri. *t 2 p.m., WNtK Channel 4 

Mes duodame ir iškeičiame Eagle Stamps 

THE MAY CO.'S BASEMENT 
SPECIALUS PIRKINYS 

TODDLERIO Vilnoniai Velykiniai 

vaikų švarkai 

/ 
Reguliariai 5.95 

iki 7.95 

VHitenip flanel®, gelumbla ir krapo nauji velykiniai 
paltukai su kepuraitėmis. Kai kurie truputf SU ydomsi. 
Berniukams arba mergaitėms. Kai kurie margomis apy
kaklėmis; kiti su įairių atspalvių baltomis apykaklė
mis ir dirbtinio šilko šdlikais. Visi naujausių sj»»lvų. 
Dydžiai nuo 1 iki 4. 
Atsiprašom — paštu ir telefonu u/.sakymąi nepriimami. 

Btisinės vaikų 

PIDŽAMOS 
Flanelės 

ftr krepo 1.00 

Malonių raštų, kuriuos mėgs. 
ta vaikai. Mergaitėms ar btjgr 
ta vaikai. Mergaitėms ik' 
berniukams, dydžiai 2 — 6. 

vasarinių spalvų. Dydžiai 3 — 6. 
Užsegami ar užmaunami, visokių pa-
Vaikiški 2.99 ir 3.99 NYLON megstukai. 1.99 
Toddlerio "Plapet" Twill Overalls 
Tvirtos twill medžiagos su spalvingais 
apvedžiojimais. Berniukams ar mergai
tėms. Gelsvi, raudoni, m*iyni.i>td 1 —3 1.00 

VAIKŲ BALTINIAI 
Filipininės suknelės ir kčlnaitėttį rankomsi apsiuvinė
tos, įvairių stilių 1.00 kiekv. 
39c iki 58c "Quilted Pads", nereguliarūs 17x18 colių 
dydžio 4 už 1.00 
Flanelės - gumos paklodėlės, flanelė iš vieno šono, 
guma iš kito. 36" pločio 1.00 yd. 
69c iki 89c flaneliniai naktiniai ir kimono, balti su 
rausvu ar mėlynu, nereguliarūs 2 už 1.00 
"Uubens" ir "Nazareth" marškiniai, medvilnės, už
segami iš* šono arba užvelkami iš viršaus __ 2 už 1.00 
Megzti kimono ar marškiniai 2 už 1.00 
"Quilled Pads", nereguliarūs, 18x34" dydžio._ 2 už 88c 
29c iki 39c vaikų žiursteliai po kaklu, įv. rūš. __ 15c 
25c medvilniniai gietrai, truputį nereguliarūs 5 už 1.00 
"Pepperell" antklodėlės 27x36" dydžio 2 už 1.00 
Muslininės vaių lovy paklodėlės 
79c "Sturiflex" guminės paklodėlės, nereg. 
3 dalių vilnoniai batukai 1.99 

1.19 
59c 

Naujagimių kelnaites 
Flaneles ar "Bierdseye". Minkš

to* sug. drėgmę, sanitar. 27x27" 
7.49 

T&z. 
mimtm 
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nWLIHKE.SE 
TRYS LIETUVAITĖS BAIGĖ 

MOKYKLĄ 

PLAIN DEALER kovo 30 d. 
įdėjo didelf paveikslą ir gražų 
aprašymą apie tris lietuvaites, 
(baigusias Holy Name High 
School Plevelande. Tai Nijolė 
Vedegytė, Nijolė Balčiūnaitė ir 
Regina Malcanaitė. Visos trys 
pernai pavasari atvykusios iš 
Europos. Dvi paskutiniosios da
lyvauja Čiurlionio ansamblyje. 

KOVAI SU VEŽIO LIGA 

Balandžio mėnuo yra skir
tas propagandai ir rinkliavai 
kovai su vėžio liga. Norima su
rinkti per 14 milijonų dolerių. 
Tos propagandos ir rinkliavos 
Vadas William J. Donovan, gar
sus pereito karo metu OSS žval
gybinės tarnybos vadas, šį penk
tadienį, kovo 31 d., atidaro pro
pagandos ir rinkliavos mėnesi 
Clevelande, kviesdamas cleve-
landiečius dalyvauti šia proga 
rengiamuose pietuose. Pietūs 

rengiami Stattler viešbutyje, 
11:30 vai. dieną. Vietas užsisa
kyti gali telefonu MA 1-7548, 
arba 354 The Arcade, American 
Cancer Society. Dalyvavimo mo
kestis $2 20. 

SVEIKATOS CENTRAS 
1949 m. spalio 18 d. Ohio gu

bernatorius Frank J. Lausche 
pavedė gyventojų reikalams 
Newton D. Baker sveikatos cen
trą. Jis yra gražiame modernia
me name East 55-toj gatvėj 
tarp Superior ir St. Clair Ave. 
šis centras yra skirtas tarnau
ti aplinkinei miesto daliai, ku
rios ribos yra tokios: iš šiaurės 
— ežeras, iš vakarų — Cuyaho
ga upė, iš pietų — Euclid Ave., 
iš rytų — 105 gatvė prie Euclid, 
79 gatve prie Superior ir 79-ta 
prie St. Clair. Tai yra vienas 
iš 7-nių Clevelando sveikatos 
centrų. 

Sveikatos Centro tikslas pa
dėti ne tik ligoje, bet ypač pa
dėti apsisaugoti nuo ligų. Jo 

klinikos pirmoj eilėj yra dia
gnostinės. Tais atvejais, .kada 
reikia gydymo, nurodomi pri
vatūs gydytojai, arba, jei jų 
patarnavimo negalima gauti, 
kreipiamasi j negulinčių jų ligo
nių skyrius ligoninėse, šis svei
katos centras taip pat yra šta
bas slaugių, patarnaujančių 
sveikatos reikaluose klinikose, 
namuose ir mokyklose. 

Daugiau informacijų apie tą 
Sveikatos Centrą bus kitą sa
vaitę. 

HELEN TR4UB&L 

Metropoli!ain operos apsilan
kymo metu, balandžio 13 d., ji 
dainuos Elzės rolę Wagnerio 
operoj "Lohendrin". Visa šio 
apsilankymo operų programa 
nurodyta skelbime. Bilietai jau 
parduodami.*. 

M I R I M Ą 1  

Pranas Markauskas, 57 m., 
7617 Linwood, mirė kovo 24 d., 
palaidotas kovo 28 d. iš šv. 
Agnės bažnyčios, Kalvarijos ka
pinėse. Kilęs nuo Palangos. Li
ko žmona Mary ir sūnus Al
fonsas. 

Laidotuvėms patarnavo Wfl-
kelis Funeral Home. 

Pažymėki! savo kalendoriuose: 
Gegužes m. 7 d. 

Gegužes m. 26 d 

Jaunimo teatras 

Vaidinimas — Pasaka 

DIRVOS vakaras 
"Moterims 

Neišsimeluosi" (?) 
linksma komediia 

PIRKIT BILIETUS DABAR 
1950 metų operos sezonui 

METROPOLITAN OPERA 
BAL. 10 - 15 Public Auditorium 

PIRMADIENI, BALANDŽIO 10 
SAMSONAS IR DALILA 

ANTRADIENI, BALANDŽIO 11 
BOHEMA 

TREČIADIENI, BALANDŽIO 12 
FAUSTAS 

KETVIRTAI)., BALANDŽIO 18 
LOHENGRIN AS , 

PENKT. {ĮMENĄ), b A LANDĖ. 14 
AIDA 

PENKT. (VAK.), BALANDŽIO |4 
TOSCA 

ŠEŠT. (DIENĄ), BALANOS. 15 
CARMEN 

ŠEŠT. (VAK.), BALANDŽIO 15 
MANON LESCAUT 

KAINOS (jsk. mok.) 
>7.80, $6.00, S4.80, $3.60, $2.40, $1.20 

Kasa: Uniori Bank of Commerce 
3. 9th St. ir Euclid, Cleveland 14, O. 

M Ain 1-8300 — Librettos 

Atdara 9:30 A.M. - 5:30 P.M. kasd. 

Vartojamas tik Knabe Piano 

Reikalingas ūkio darbininkas. 

Nuo ateinančio trečiadienio, Patyrimo nereikia. Gali būti se-
balandžio 5 dienos, rodoma jū-inyvo amžiaus. Kreiptis laišku: 
reivinė filmą "Cargo to Cape-! 

town". Dalyvauja Frederick 
Crawford, pereitais metais pri
pažintas "geriausias šių metų 
aktorius". Be to, John Ireland 
ir Ellen Drew. 

RKO Keith's 105th 

Bruno Šukys 
East Orwell, Ohio. 

GRAŽUS 4Vz KAMBARIŲ 

ATSKIRAS NAMAS 

T. , , , ties East 185 gatve 
Kovo 29 - balandžio 1 Ma-,gu virtuve_ ga,u> sve<Hų kam_ 

bariu, garažu, privažiavimu, ther Didn't Tell Me" su Doro
thy McGuire ir Wm. Laundin-
go. 

Balandžio 2-4 "The Man on 
the Eiffel Tjower" su Chase 
Laughton ir Franchot Tono. 

CENTRAL ARMORY 
Antradienį, balandžio 4 d., vėl 

pasirodys Mohawk Indian prieš 
Fred von Schacht. Dutch How-
let imsis su Enrique Torres. Po
rinėse imtynėse Walter "Snee-
zi" Achui ir Bud Curtis prieš 
Joe Montana ir Billy Vanable. 
Įžanginėse imtynėse Stanley 
Radwan stoja prieš Jim Lewis. 

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

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

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

garažu, 
skypas 50x100, įmokėti $4,800. 

Kreiptis pas savininką 
% 

telefonu IV 1-6882 

' Mirus šeimininkui, 

Parduodamas ūkis — farma 

39 akrai žemšs, 6 kambarių na
mas su rūšimi ir pečiumi, vais
medžiai, tvartas 10-čiai karvių. 

$ 6,500. 
Kreiptis laišku; 

Mrs. Em Waskiewicz, 
R. D. 1, Bristolville, Ohio. 

MM A I 

FRIENDLY FLOWER SHOPPE 

GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
t* '  '  

Vestuvėms — Pobūviams 

Atidarymo laikotarpiu duodame 10r? nuolaidos 
perkantiems korsažus ir gėles puodukuose 

6901 Superior Aye. HE 1-6339 
Atdara nuo 9:00 vai. ryto iki 7j00 vai. vak. 

MUSŲ GĖLĖS TEBŪNIE JUSŲ MALONUMUI 

UETUVIŲ KLUBE 

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

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

NOTTINGHAM FEED & SEED CO. 
YOUR NORTHEAST GARDEN CENTER 
Here You Will Find Most Everithing for Your Outdoor 

Pleasure 
NOT JUST A FEED STORE 

18617 Nottingham Rd. KE 1-0256 

Naujiena lietuvėms moterims! 

STYLETTE BEAUTY SALON 
Lietuvaites vedamas grožio salionas 

1452 Addison Rd. Kampas Addison ir Wade Park 
Telef.: UTah 1-7491 

Pusmetinės bangos nuo $5.50. šaltas ir karštas šukavimas, 
plaukų dažymas ir kita grožio priežiūra. Užtikrintas darbas. 

Atsinešusioms šį skelbimą nuolaida. 
IMiss Alvina Paulis 

Havinikė kosmetologe 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park EX 1-8709 

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

į|EMOS KAINQS MALONUS PATARNAVIMAS 

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje 

*7^ i 

Davings wil l  always 

be important to the 

man who wants to 

look  in to  the  future 

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

secur i ty  and personal  

independence! 

Savers always welcome 

f Metais pirmyn 1895-ais, Metais pirmyn 1950-ais 

'•MONCVRTEFJSSSSS, 
(JAS 9  OiL •  COAL 

THĮ rffeNkY fflerf/na, Ohio 

y 

A 

P J KUJRSIS 
<>09-12 SoHely for Savings Bldg.—Cleveland. Ojhio 

OFISO TELEF.: MAin 1-1T73. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 

Norėdami pigiai pirkt!* ri&nins mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės j mane gaubia piuria kairia. Taipgi graušit patarnavimą jv*5-
••iuose apdrauHos-insurance reikaluose*. 

Sutaisau paskolas pirm*, morpečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
*rarantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

MEMBER FEDERAL OEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

DIRVA — vienatinis Lietu
viu laikraštis Ohio valstijoje 
Kaina metams tik $3.00. 

Naujiena vyrams! 

Foliano kirpykloj 
6908 Superior Avenue 
(šalia DIRVOS red.) 

dabar dirba Kaune buvęs 
žinomiausias vyrų kirpėjas 

E. MAZILIAUSKAS 

Naujakuriams aišku! Pa
bandykit ir senieji cleve-

landiečiai! Nesigailėsite! 

9 

Telefonai: 
MA 1-3359 
EN 1-3844 

Darom naujas | 

AUTO BATTERIES; 
Tiesiog iš Lietuvių dirbtuvės j 

Pigiau negu kitur 
v TAISO IR SENAS BATTERIES j 

Antanas Kirkilas ir Sunūs | 
1019 Woodland Ave. Cleveland 
Namų adresas: 7204 Donald Ave. i 

Lankykitės savo Klube! 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

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

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
609-12 Society i'or Saving Bid. 

Telef.: MAin 1-1773. 
Rezidencija: PENINSULA 252i 

DANCING' 
Every Friday & Saturday at 

JACK'S BAR4 

Known as the 
"Blackstone Club" 

featuring 
Ronnie & his Polka Trio" 

Popular Prices — No Cover — No Minimum 
Have a "Good Time" at a "Good Place" 

7323 Wade Park Ave. EN 1-9212 

• MMMMaMMMIMMMMIMmaMIWinil 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K. ŠTAUPAS 
Nanui Dekoravimas 

mūsų specialybė. 

Kambarių Popieriavimaa 
Namų Maliavojimas 

16908 Endora Road 
Telefonas: ^ 

KEnmore 1-8794 
Cleveland. Ohio 

JONAS G. 
P O L T E E  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

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

CLEVELAND, OHIO 
Artinasi pavasario laikas! 

Tai yra naujų sumanymų ir naujo veikimo laikas kiekvienam 

žmogui, pagerinti jo gyvenimui. Tai geras laikas pradėti tau

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

apsaugo nuo rūpesčių.Taupydamas gali tapti namo savininku. 

Lietiivit! Banke santaupos nuošimčiais auga kasdien* 

Jos čia yra USA valdžios apdraustos per Federal Insurance 

Corporation. 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'M. 

6712 Superior Ave. HE 1-2498 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

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

7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio 

jiiiiiimimiiiiiiiiiMimiiiiEniimiiiiiimiiiimiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiifiiK 

! I J. SAMAS - JEWELER | 
i Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautu?f S 

1 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre | 

2 Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- s 
z rodėliu, ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 2 
r.iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiig 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 

Pilnas laidotuvių patarnavimas 
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

6202 SUPERIOR AVE. HEnderson 1-9292 

' KAUNAS' 
Batų taisymo 

dirbtuve 

1463 Addison Rd. 
(Wade Park kampas) 

Savininkas 
Kazys Ivanauskas, 

Hetuvis — naujakuris 

JAKUBS & 
FUNERAL HOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

,4.. \ Dellą E, Jakubs & William J, Jakubs 
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

f m e t a i  s i m p a t i n g o  ir, rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763 
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Dailės Paroda jau Waterbury 
Kaip jau pranešta, Lietuvių 

Dailė Paroda, atlikus savo užda
vinį New Yorke, pradeda kelionę 
po didesnes lietuvių kolonijas. 
Balandžio 22 ji bus atidaryta 
Waterbury, miesto bibliotekoje, 
pačiame miesto centre. Paroda 
tęsis iki gegužės 6 dienos. 

Parodos kelionė po kolonijas 
hera lengvas daiktas. Turėjo 
praeiti beveik 4 mėnesiai, kol 
galutinai susitvarkyta su paro
dos reikalais New Yorke, kol su
rasta tinkama vieta kolonijose, 
kol pasiruošta visiems kitiems 
labai painiems parodos atgabe
nimo, išstatymo ir pravedimo 
darbams. 

Laimingu būdu ir įtakingų as
menų pagalba pavyko gauti Wa
terbury j e tinkamą vietą parodai. 
Atkrito dalis finansinių sunku
mų. gavus vietą bibliotekoje ne
mokamai. Bet kartu atsirado ki
tų rūpesčių: kaip ir iš kokių 
šaltinių padengti parodo® išlai
das, kurios siekia apie $1,200. 
Įžangos mokesčio imti negalima, 
nes tokia buvo bibliotekos va
dovybės sąlyga. 

Parodos vietinis komitetas 
yra priverstas ieškoti būdų, kaip 
surasti išteklių parodos išlai
doms padengti. Reikia žiūrėti j 
Lietuvių Dailės Parody Water
bury, kaip į Connecticut'© vals
tybėje gyvenančių lietuvių gar
bės reikalą. Tuo būdu tos vals
tybės lietuviams turi rūpėti dau-

Greetings and Best Wishes 
To 'Our Patrons and Friėntte 

East Cleveland Coal Co. 

1700 Sttatltmore Ave. 

GL 1-3020 

giau, negu kur kitur gyvenan
tiems, ir visi parodos reikalai. 
Komitetas laiškais kreipiasi į 
juos su prašymu paremti parodą 
Waterbury aukomis, kad ir ma
žiausiomis. Reikia tikėtis, kad 
tas prašymas Connecticut'o vals-
typės lietuvių bus įvertintas ir 
kad retas atsisakys vienu kitu 
doleriu paremti tą didelį lietuvių 
kultūros žygį. 

Visose didesnėse lietuvių ko
lonijose susidarė komitetai pa
rodai remti. Jie savo ruožtu ieš
kos būdų sukelti šiek tiek sumų 
parodos naudai. Norima visoj ei
lėj kolonijų suruošti festivali
nių parodos vakarų, kurių pelnas 
eitų parodos išlaidoms dengti. 
Kovo 26 toks vakaras įvyko 
Hartforde. Balandžio mėnesį jie 
organizuojami New Britaine, 
New Havene, Ansoijoj ir pačia
me Waterburyje, kur parodos 
naudai bus didelis koncertas, 
dalyvaujant A. Dambrauskaitei 
(balandžio 30 d.) 

Parodos komitetą#'Išleido ati
tinkamas propagandines atviru
tes. Jos bus platinamos ir už 
Connecticut ribų. Tikimasi ir 
iš to šaltinio gauti šiek tiek pa
jamų parodos naudai. 

Susidomėjimas Lietuvių Dai
lės Paroda yra nemažas. Vieti
niai amerikoniški laikraščiai jau 
pakartotinai ilgais straipsniais 
ir gausiomis informacijomis 
skelbia apie parodą ir- žadina 
skaitytojų dėmesį. 

Į parodos garbės komitetą 
sutiko įeiti Waterburio miesto 
majoras Raymond Snyder, bib
liotekos direktorė Miss E. Barrit, 
Rev. Anderson, muziejaus di
rektorius E. Haddon, keli vie
tiniai dailininkai ir kultūrinin
kai. 

Visam parodos reikalui vado
vauja dr. M. J. Colney, žinomas 
lietuvių veikėjas ir pasišventęs 
kultūrininkas. 

Reikia linkėti, kad tas reikš
mingas lietuvių kultūros darbas 
Waterburyj sustiprintų lietuvių 
balsą už Lietuvos laisvę. V. K. 

OUR BEST WISHES 
To Our Many Friends and Patrons 

For A Pleasant Holiday 

w 

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE ST. 

y6ungstčwH oftio 

DIRVOJE pasirodė apie skau
tų organizaciją pora straipsnių. 
Abu jie ne skautų rašyti. Vie
name džiaugiamasi skautų or
ganizacijos nuveiktais darbais 
Lietuvoje ir tremtyje ir tikima
si per ją "tinkamai išspręsti 
jaunimo ateitį". Kitame auto
rius stengiasi atkreipti jaunųjų 
akis į "ideologines" organizaci
jas ir kelia abejonių dėl skautų 
organizacijos tinkamumo. Be to, 
prie pirmojo straipsnio buvo 
"kviečiantis žinovus" atsakyti 
Redakcijos prierašas. 

Prisipažinsime, kad rašome 
nenoromis. Mums nedera veltis 
į polemiką su srovinių organi
zacijų atstovais. Skautai dau
giau prate kalbėti darbais, ne 
žodžiais. . Tačiau matant auto
riaus abejonę keliančias pastan
gas, tenka atsiliepti, nes jos 
kenkia Pasaulio Lietuvių Skau
tu Sąjungai pačioje jos orga
nizacijos pradžioje. Atsakydami 
pasistengsime išsklaidyti abejo
nes dėl skautų organizacijos tin
kamumo ir pakankamumo nau
jose mūsu gyvenimo sąlygose. 

Nors redakcijos klausimas 
"tautinis ar tarptautinis ele
mentas turi daugiau progos pa
sireikšti skautų org-joje Ameri
kos sąlygose", iš esmės klaidi
na skaitvtoja, tačiau nemanome, 
kad redakcija tokia klausimo 
forma norėjo pakenkti Skautų 
Sąiungai. 

Skautiško auklėjimo sistema 
ateimdo Anglijoje iš reikalo 
ginti savo krašto interesus. Jos 
ikūrėjas Baden-Powell negalvo
jo apie tarptautine organizaci
ja. Jis kūrė ideologine organi
zacija savo krašto jaunimui. Ta
čiau ši organizacija greitai vir
to pasauliniu jaunimo sąjūdžiu. 
To sąjūdžio ideologija trumpai 
išreikšta skautu obalsyje "Die
vui, Tėvynei ir Artimui". Iš 
to seka, kad skautu organizaci
jos uždavinys yra išauklėti nau
dingus savo krašto piliečius, re
ligingus sav konfesijos narius 
ir kilnios dvasios žmones. 

Įvairios tautos pradėjo įkurti 
B. P. pavyzdžiu tinkamas savo 
kraštui ir konfesijai organizaci
jas. Kai kurie kraštai pasisa
vino ir B. P. sugalvota vardą 
"skautas". Panašiai ir Lietuvo
je buvo įsteigta Lietuvos Skau
tų Sąjunga. Ji jkurta mūsų 
krašto reikalams, su visomis 
mūsų tautos savybėmis ir yra 
savita, lietuviška, tautinėmis ir 
religinėmis idėjomis persunkta 
organizacija, kuri paskutinį mū
sų nepriklausomo gyvenimo de
šimtmetį virto tikru jaunimo są
jūdžiu, nes jame dalyvavo ke
liolika tūkstančių pozityviausio 
mūsų jaunimo. Tremtyje ji taip 
pat turėjo didžiausio pasiseki
mo ir sutraukė didžiąją dalį mū-
sų jaunimo. Skautų S-gos impo
nuojantieji įnašai į jaunimo au
klėjimo darbą visuomenės ir 
švietimo vadovybės buvo tinka
mai įvertinti ir nekėlė abejonių 

i dėl LSS patriotinio pobūdžio. 
Į Iš kur atsirado tas "tarotau-
jtinis elementas", kiek jo iš vi-

I so yra skautu organizacijoje ir 
koks jis yra? 

Viso pasaulio tautinio-religi-
nio pobūdžio skautų sąjūdžiai 
sudaro tarptautines skautų ir 
skaučių sajungas. Toms sąjun
goms gali priklausyti tik tų 
kraštu skautais pasivadinusios 
organizacijos, kurios turi vi
siems vienodą obalsį ir įžodį, 
kuriuos vykdo savo gyvenime. 
Tai yra pirmas tarptautinis ele
mentas. 

Antras tarptautines sąjungos 
uždavinys yra ruošti tarptau
tinius sąskrydžius, "konferenci
jas, stovyklas, kur skautai ir 
jų vadai galėtų pažinti kitų tau
tu jaunimą ir pasidalinti savo 
atsiektais laimėjimais skauty-
bės tobulinime ir pritaikyme 
esamam laikui ir savo krašto gy
venimui. 

Tai ir visas keliąs tiek abejo
nių "tarptautiškumas". Jokiu ki
tokiu teisiu Tarptautinis Skau
tų Biuras į atskirų kraštų skau

tų organizacijas neturi. Jos pa
čios tvarkosi visiškai savaran
kiškai, kaip kuri randa geriau. 

Tautiniam elementui niekas 
nekliudo reikštis laisvoje Ame
rikos šalyje, o tarptautiniam 
elementui — reprezentacijai sa
vo tautinio charakterio ir kultū
ros, — tikimės, Amerikos sąly
gose turėsią daugiau progų, nes 
čia yra vietoje įvairių tautų, 
kurios nori mus pažinti kaip 
lietuvius, o ne; kaip "nubluku
sius žmones". Amerikoje tu
rėsime labiau išryškinti savo 
tautinį veidą, kad pajėgtume už
imponuoti kitų tautų ir grynai 
amerikiečių tautos skautams. 

Ar skautai apdrausti nuo sro
vinių varžybų dėl įtakos vado
vavime? žinpma, nė. Nuo tokių 
pašalinių varžybų niekas ap
drausti negali. Tokių pastangų 
buvo ir bus. Bet LSS vadovy
bė sugebėjo nepasiduoti kurios 
nors srovės įtakai ir, tikėki
mės, nepasiduos ir ateityje. 

Dėl V. Kelkio iškeltų abejo
nių straipsnyje "Skautų var-, 
giai pakaks", turime pastebėti:! 

Skautai nejungė viso jauni- j 
m, bet jungė didžiąją jo dalį. 
Tremtyje skautų organizacijai 
priklausė beveik visas jaunimas 
ir didelė dalis nesimokančio 
(viso apie 5,000).' 

Esą, skautų organizacijos ne
pakanka apjungti visam jauni
mui, nes jų "spauda pabrėždavo 
grupinio veikimo ir metodinius 
klausimus". 

Taip, skautai turi savo me
todus, juos sėkmingai naudoja 
ir nemano nuo jų atsisakyti. 

Neužmirškime, "kad Skautų 
S-ga yra jaunimo organizacija. 
Ji visai nenori, kaip mini V. 
Kelkis, kad seniai pradėtų skau
tišką karjerą (?) kartu su pir-
maskyriais. Jei kur taip ir bu
vo, tai tik dėl' mūsų tremties 
gyvenimo nenormalumu. Tuo ne
norime pasakyti, kad skautų 
ideologija ir jos metdd&i visiš
kai netiktų suaugusiems. Angli
joje ir kitur kiekviename žings
nyje galima sutikti ir žilagal
vių skautų. Bet vyresnieji tu
ri savo atskiras grupes ir at
skirus metodus. 

Trečias V. Kelkio klausimas 
jau paliestas anksčiau. Ar su
gebėsime sudaryti savo atski
rus tautinius vienetus, priklau
sys nuo mūsų pačių ir nuo mū

sų visuomenės: ar ji mus pa
rems, ar kliudys. Daug priklau
sys ir nuo to, ar gausingus vie
netus pajėgsime sudaryti, nes 
didesni vienetai turės ir dides
nių autonominių teisių. Jei ma
ža mūsų jaunimo saujelė dar 
išsibarstys po srovines organi
zacijas, tai ir jos ir skautu 
vienetai bus silpni ir maža ką 
tegalės nuveikti. 

Neįtikina ir paskutinis V. 
Kelkio argumentas, kad nerei
kia užmiršti ir sroviškai ideo
loginių organizacijų. Esą, ir 
tremtyje visos grupės, nors ir 
pavėluotai, jas steigė, todėl ir 
dabar turėtume prie jų grįžti. 

Nenorime turėti monopolio ir 
negalime drausti kam nors sro
vines organizacijas steigti. Tik 
leiskite ir mums suabejoti, ar 
srovinės organizacijos geriau 
tiks dabartinėms sąlygoms, kaip 
skautai. Deja, žinome daug fak
tų, kad iš mažens srovinėje ide
ologijoje užaugintas jaunuolis 
tampa savo ideologijos fanati
ku, su kuriuo kitaip manan
tiems žmonėms sunku ir besu-
sikalbėti, net ir tada, kai to 
reikalauja visos tautos gerovė. 
Naujose mūsų gyvenimo sąly
gose, mūsų manymu, mums rei
kėtų daugiau pakantrių, mokan
čių vieningai dirbti žmonių. O 
Skautų Sąjunga kaip tik to ir 
siekia. Ji, greta patriotiškumo 
ir religingumo, auklėja ir tole-
rantingumą, gerbimą svetimų 
pažiūrų. 

Iš esmes Šautų S-ga nėra nu
sistačiusi prieš kurias partijas 
ir sroves. Ji nedraudžia net savo 
nariams jose dalyvauti, tik rei
kalauja iš jų santūrumo ir pa
taria jiems neužimti vadovau
jamų vietų Skautų Sąjungoje. 
Skautams privaloma savo san
tykius su kitomis rganizacijo-
mis grįsti: "tolerancija, rite
riškumu, pozityvia veikla ir kul
tūringoje visuomenėje priimto 
takto bei sugyvenamo dėsyįy#J' 
(LSS Biul. ipsl. 32). 

Taigi manome, kad Skautų 
S-ga yra religinė, tautinė, ne-
srovinė, tolerantinga kitų at
žvilgiu organizacija. Būkime to
lerantingi ir jos atžvilgiu: skelb
dami savo idėjas, nekraipykime 
ir nežeminkime skautiškųjų. 

d#velando Skautininkų 
Ramovė 

B E S T  W I S H E S  
A Very Pleasant Holiday 

< 

FRANCES P. BOLTON 
COONGRESSMAN 

22nd District 

G R E E T I N G S  
For A Pleasant Holiday 

Crane Co. 

6215 Carnegie Avenue 

UTah t - 2400 

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends, and Patrons 

AU tit* tMot h/atmn lįou l4Ja*U 
• Hot water for all the needs 
of your household... at the 
temperature you desire ... au
tomatically ! Brilliant white, 
the Bryant is flat-based to eli
minate cleaning underneath, 
sturdily constructed for long 
service. See it... you'll want it! 

GAS - FIRED 
Automatic Stora|§ BRYANT 

water mim 
AUTOMATIC * UNDERFIRED 

* INSULATE© * 

BRYANT HEATER DIV. 
A. G. E. 

SU0 EAST 21st STREET 
Cleveland MAiii 1-5732 

B E S T  W I S H E S  
To Our Many Friends 

For A Pleasant Holiday 

The Colonial Hotel 

iW 

Located in the heart of 
Downtown Cleveland 

523 PROSPECT AVE. CHerry 1-3414 

Marvin Handy, Manager 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends ami Patrons 

COLONIAL OPEN KITCHEN 
RESTAURANT 

. SERVING THE FINEST FOOD 

25 Colonial Arcade CH 1-4076 

QREETINGS AND BEST WISHES 
and A Very Pleasant Holiday 

< ĥS7 

HICKORY GRILL 

929 Chester Ave. MA 1-6397 

—OPEN SUNDAYS-

PRIVATE DINING AVAILABLE 
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GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Many Friends and Patrons 

MARVIN M. H ELF. 

GENERAL BUILDER and CONTRACTOR 

2100 North Green Rd. EB 1 - 0770 

G R E E T I N  G  S  
To Our Many Friends and Patrons 

M c C L E N N E Y ' S  C L E A N E R S  
CLEVELANDS FINEST CLEANERS 

11005 Primrose Ave. GL 1-6495 

GREETINGS AND BEST WISHES 
THE LAZY MAN'S POLISH 

IS  TKHE W ORLDS BEST FOR 
Autos — Furniture — Windows 

AND ALL SMOOTH FINISHED SI 'K F  ACES 
lt CLEANS - POLISHES - SKALS an automobile finish in one ama
zingly easy operation. It may he applied over Dust, Dirt,  (irease, Giinie 
and all  without first washing car. The finish is waterproofed and has 

GUARANTEED 3  MONTH LASTING QUALITIES 
It removes all ingrained dirt from the finest ot furniture finishes 
and polishes without scratching. The surface is left dry and does not 
fingerprint. It cleans with magical ease. No dust is thrown to the 
window sill.  The glass is left clearly transpeient and will not water
mark from rain. It is ideal for woodwork, linoleum and porcelain 

stoves, refrigerators and bathtubs. 

C. F. LUSK COMPANY 
5915 Bonn® Ave., Cleveland 3, Ohio EX 1 - 8883 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

For A Pleasant Holiday 

JOHN'S MEAT MARKET 

We Carry The Finest Choice Meats 

8008 St. Clair Ave. HE 1 - 1335 

B E S T  W I S H E S  
To My Many Friends and Patrons 

THE HANNA RUG & FURNITURE 
CLEANING CO. 

FURNITURE CLEANED AND DE MOT H E D IN YOUR 
HOME 

Pick-up and Delivery Service 

1515 Coit Avenue IJL 1 - 3664 

GREETINGS TO OUR PATRONS AND FRIENDS 

THE INTERIOR MARBLE & TILE 

COMPANY 

MAIU5LF — TILE — TERRAZZO _ SLATE — GRANITE 

1300 Euclid Avenue HE 1 - 1660 

GREETINGS AND BEST WISHES 
On Your National Holiday 

LOU HORZOG & ASSOCIATES 

REAL ESTATE and GENERAL INSURANCE 

620 East 200th St. KE 1-3970 

Greeting and Besi Wishes to Our Friends and Patrons 

HEIGHTS MAENNERCHOR, INC. 
Gateri n ir for Weddings and Parties * Home Stvle Service 
1515 West 35 th St. F L 1 - 9727 

CHARLE STOFFEL, MGR. 
"Formley With Alpine Village" * 

MARGUMYNAI 
TIKRA PAINIAVA ... 

Naujai priimtas į beprotnamį 
ligonis buvo nepaprastai paklus
nus. Dėl to jis atkreipė ligoni
nės šefo dėmesį. Pastarasis li
gonio paklausė: 

— Ar žinai, mano mielas, kur 
tu esi? 

Taip, deja, — liūdnai atša
li© — Esu beprotnamy! 

— Dėl ko gi čia patekti? 
— Dėl tragiškos šeimyniš

kos painiavos. Matote, aš ve
džiau našlę. Ji turėjo suaugusią 
dukterį. Mano tėvas vedė žmonos 
| dukterį. Tuo būdu mano žmona 
Įtapo mano tėvo uošvė, o mano 
j tėvas — mano žentas. Mano pa-
jmotė susilaukė sūnaus, kuris ta-
ipo mano brolėnu ir mano žmo-
nos anūku. Taigi, aš tapau savo 

'.brolėno seneliu, o mano žmona 
'— savo anūko broliene. Kada 
įmano žmona susilaukė sūnaus, 
Į jis tapo brolėnas mano paduk-
.rai ir mano tėvo svainiu, o ma-
Jno podukra — savo brolėno se
nele, kuris juk yra jos posūnio 
sūnus. Mano sūnus yra mano 
senelės sūnus, vadinasi mano 
netikras dėdė. Mano žmona yra 
savo dukters marti, o aš esu 
savo pamotės patėvis. Mano tė-
vas yra mano sūnaus svainis, 
mano sūnus kartu yra jo anū
kas. Mano žmona yra mano se
nelė, nes ji yra mano pamotės 
motina. Aš esu savo brolėno 
senelis, o pastarasis yra savo 
dėdės — mano sūnaus dėdė. 
šios kombinacijos aiškinimas 
man protą kaštavo, •— baigė 
ligonis. 

— Suprantu, — linktelėjo 
gydytojas ir susimąstė. Bandė 
Įsivaizduoti, kaip čia išeina ta 
giminystė ir po kiek laiko ligo
ninės šefą... teko irgi užda
ryti j ligonių kambarį, o jo pa
reigas turėjo perimti padėjė
jas ... 

Todėl paskaitę šį pasakojimą, 
nebandykite jį tikrinti ir na
grinėti, kaip ten buvo! 

(Iš Froehliche Buecher, 
per B. L.) 

"i¥*"ff"»raggtegaacass~. 

AR LENGVA SAVE 
PAMĖGDŽIOTI 

Vienas Los Angeles kinietis 
teatralas kartą surengė tokias 
savotiškas aktorių rungtynes: 
Kas geriausiai pamėgdž i o s 
Chapliną! 

Sudarė specialistų komisiją, 
kad žiūrėtų ir spręstų, paskyrė 
laimėtojams gražias premijas ir, 
žinoma, atsirado nevisai mažai 
dalyvių. 

Visa tfi rungtynių gudrybė 
buvo ta, kad rengėjas slaptai 
susitarė su pačiu Chaplinu, kad 
ir jis dalyvaus tose rungtynėse. 

Visi vaidino Chapliną, taip pat 
ir jis pats. žinovų komisija žiū 
rėjo ir sprendė, kuris geriausiai 
pamėgdžioja Chapliną. 

Rezultatas? 
Chaplinas gavo tik trečią pre 

mijąj Du buvo toki, kurie buvo 
pripažinti geriau už jį Chapliną 
pamėgdžioją. Komisija, žinoma, 
nežinojo nei vieno rungtynių 
dalyvio vardo ir nežinojo, kad 
jų tarpe yra pats Chaplinas... 

Nežiną, ko tas rungtynių ren
gėjas siekė. Ar 'norėjo įrodyti, 
kad žinovai niekam tikę, ar no
rėjo parodyti, kad save pamėg
džioti nėra taip lengva . . . 

PAMESTA - RASTA 
Washingtone vienas žmogus 

paprašė kitą gatve einantį ug
nies eiga ret d uždegti. 

Tas išsitraukė žiebtuvėlį ir 
uždegė Bet pirmasis, vietoj 
padėkojęs, įsižiūrėjo į žiebtuvė
lį ir staiga sušuko: 

— Palauk! Juk tai mano žieb 
tuvėlis. Aš prieš trejus metus 
jį pamečiau vienoj Pietų Paci-
fiko saloj! 

* # 

Buffallo, N. Y., policija pa
skambino vienam gyventoju te
lefonu ir pranešė, kad jo pa
mestas daiktas yra surastas, bet 
pasiimti jis turi pats. 

Nenuostabu, nes tai buvo 5 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

9URNACE REPAIRS 
We will inspect your furnace without charge—Any make 

Cleaning - Re-cementing - Gas Conversions - Boiler Repairs 
New Furnaces Installed — Time Payments 

A. A. FURNACE & BOILER CO. 

8445 Broadway BR I - 1440 — BR 1 - 0430 

B E S T  W I S H E S  
To Our Many Friends 

For A Pleasant Holiday 

STATE-COUNTY MUNICIPAL 
FOREMAN & LABORERS UNION 

LOCAL NO. 1099 

1651 East 24th St. CHerry 1-8138 

Phil Mastersofi, Sečreta^ 

pėdų ilgio juodoji gyvate, kuri 
buvo nušliaužusl į kaimyno dar
žą* 

Vienas pašto valdininkas In
dianoje darblo metu pasidėjo 
savo akinius. Akiniai dingo. Po 
kelių dienų jie grįžo jam siun
tinėlyje, ant kurio nebuvo siun
tėjo pavardės, bet iš pašto 
antspaudo buvo matyti, kad jie 
atkeliavo iš Texas... 

f  #  - •  

Missuori valstybėje vienam 
ūkininkui dingo pora arklių. Jis 
paskelbė ieškojimą laikraštyje. 
Arkliai neatsirado, bet atsirado 
jo tikras pusbrolis, kurio nebuvo 
matęs jau 38 metus ir manė, 
kad nei gyvo nėra. Tas pamatė 
laikraštyje skelbimą su adresu 
ir atsiliepė. 

Sacramento, Cal., vienas vieš
butis manė gerai pasitarnausiąs 
savo svečiams, nutaręs visus 
jų viešbutyje užmirštus daiktus 
saugoti ištisus metus. Neilgai 
trukus tų daiktų susirinko di
džiausia krūva ir niekas neatė
jo jų ieškoti. 

We Wish You All 

A PLEASANT HOLIDAY 

# • 

B R O A D W A Y  
B  U I C  K  G O .  

8401 

MI 1-8100 

GREETINGS TO OUR 

Friends and Patrons 

BARTUNEK 

C L O T H E S  

Finance Your 

Appearance 

A Modern Ten-Pay-Plan 

14959 St. Clair Am 

6529 Union Avenu# 

833 Prospect Avenue. 

BEST WISHES 
To Our Patroąs and Friends 

Blue Point Cafe 
Choice Sea Foods — Restaurant 

Liquor — Wines — Rąęr 

2030 East" 9th St. PR 1 8568 

BEST WISHES 
• Ite Our Patrons and Friends 

FRUIT MARKET 
WADE PARK 

Quality, Meats apd. Groceries 
Beer — Wine to Taką Out 

FREE DELIVER^ 

8906 Wade>aifc OA i ? §012 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To The Lithuanian People 
On Your National Holiday 

THEATRICAL AGENCY 
FRANK SENNES 

MUSIC and ENTERTAINMENT 

For All Occasions 

810 Hippodrome Blfg, 1680 

įiiiiiirii lift •WFSIP 

B E S T  W I S H E S  
To Our Many Friends and Patrons 

PATERSON WALLPAPER PAINT 
STORE 

We Carry a Complete Line of Vain t Suppl ies 

1479 Green Rd. EV 1 - 4876 

GREETINGS AND BEST WISHES 

i  f  

BUILDERS STRUCTURAL STEEL 

CORPORATION 

2912 East 34th St. VU 3 - 8300 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

TALARICO TRUCK 

SALES & SERVICE COMPANY 

6304 Mayffeld Rd. Hillcrest 1400 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To The Lithuanian People 

ROBERT SIMON SIGNS 
SIGNS OF ALL KINDS 

8017 Superior Ave. : 
Evenings Call ResideW^e 

R Ą 1  -  4 1 9 5  
EV 1 - 0674 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and' Patrons 

YOUR NORTHEAST GARDEN CENTER 
t  

Here You Will Find Most Everithing for Your Outdoor • 
Pleasure 

NOT JUST A FEED STORE 

1817 Nottingham Rd. KE 1 - 0256 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
Visiems Draugams ir Rėmėjams 

BALLONOFF M ET L A PRODUCTS 
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Kalba didžiausia 
lietuvių organizacija 

^ šiuo metu gauname] Mainyti ar nemainyti? 
daug laiškų SLA klausi
mais. čia dedame keletą Daibar vykstant Susivieniji-

> būdingesniųjų. mo Lietuvių Amerikoje Pildo-
|pi:7 Redakcija mosios Tarybos rinkimams spau

doje pasireiškė jvairių minčių, 
į SLA visi gali prilausyti 

Mūsų lietuviškoje visuomenėje 
yra daugybė visokių organizaci
jų. Didžiulė jų dauguma yra lo
kalinio pobūdžio ir, žinoma, jų 
veikla tik lokaliai tegali pasi
reikšti. Jos veik visos turi pa
grindo egzistuoti, nes savotišku 
fotidu prisideda prie mūsų kul
tūrinio gyvenimo. Be jų pasi
justume, tarsi, paklydę didžioje 
girioje. 

Dauguma tų organizacijų turi 
f savotiškus apsirubežiavimus, ku-
, rle mažiau ar daugiau varžo as-

l»ens laisvumą. Tūlos esti re
liginio, politinio ar šiaip jau 
Vietos reikalams pobūdžio. Ta-
flbe, žinoma, nieko blogo nega
lima įžiūrėti. Jos atlieka savo 
paskirtį. 

Susivienijimas Lietuvių Ame 
rikoje yra tikrai visuomeninė 
didžiausia organizacija, kurioje 
sutelpa visi padorūs lietuviai ir 
tuo pačiu sykiu gali nevaržomai 
veikti už Susivienijimo ribų, 
feaip jiems tinka. S.L.A. visai 
^įesikiša į savo narių religinius, 
politinius ar kitokius įsitikini-
įfius. Narys turi pilną laisvę 
išpažinti tokį tikėjimą, kuris 
Jfcm patinka. Jis taipgi turi pilną 
laisvę priklausyti ir veikti vie
loje ar kitoje politinėje parti
joje. žodžiu sakant, S.L.A. nariai 
yra visi lygūs ir turi vienodas 
ffeises. čia nėra nei laipsnių, nei 
kategorijų, nei jokio kitokio pa
iki rs tymo. Susivienijime esame 
f įsi lygūs ir turime vienodą bal-
$ą jo tvarkyme. 

Todėl tikrai teisingai Susi
vienijimas Lietuvių Amerikoje 
yra užsipelnęs to taip gražaus 
ll* reikšmingo vardo visuo-
įheninė organizacija. Ji pilnai 
fllaikė šią tradiciją, kurios nie
kados nepakeis. Į ją visi geri 

. lietuviai gali ^sutilpti. 
Todėl šiuomi kviečiu visus ge

ros valios lietuvius įsirašyti į 
Susivienijimą Lietuvių Ameri
koje. Dėl platesnių žinių atsi
kreipkite į vietinius organizato
rius arba į centrą: 307 W. 30th 

# St., New York, N. Y. 
Dr. S. Biežis, 

SLA Daktaras-K vote jas 

kas yra natūralų ir gera. šiai 
didžiulei organizacijai esant pil
nai demokratiško pobūdžio, tai 
ir kiekvienas jos narys turi tei
sę pareikšti savo mintį organi
zacijos gerovei. 

šių rinkimų metu spaudoje 
matosi praieškimų, kad būtų ge
ra išrinkti bent du naujus virši
ninkus ir taipogi kiekvienais 
rinkimais po du naujus Įstatyti. 
Pagrindan šio viso dedama, kad 
nauji viršininkai būsią apdai
resni, energingesni ir tokiu bū
du naudingesni pačiam Susivie
nijimui. 

Teoretiškai tai skamba neblo
gai. Vienok pažiūrėkime, kaip 
tikrumoje yra. Mūsų SLA yra 
labai komplikuotas biznis, dau
giau sudėtingesnis ir painesnis, 
negu didelis bankas ar didžiulė 
korporacija, čia reikia praktiško 
patyrimo, kurį įgyti reikalinga 
mažiausią dvejų metų laiko. Per 
tą laikotarpį naujas viršininkas 
esti visai be naudos. Jis tik mo
kinasi ir prie geriausių norų 
net trukdo sklandų darbą. Taigi 
dažnas viršininkų mainikavi
mas, ypač prie šiandieninių ap
linkybių, nieko gera Susivieni
jimui negali duoti. Aš SLA labai 
gerai pažįstu ir Čia tikrai nuo
širdžiai kalbu mūsų organizaci
jos gerovei, o ne kokiu agitaci
niu sumetimu. Juk amerikoniš
kos bilijoninės korporacijos savo 
gerų ir patyrusių viršininkų ne-
mainikauja kas kelis metus. 
Juos stengiasi ko ilgiausiai pa
laikyti. Mūsų Susivienijimas tik 
negali būti išimtis. Tai viena. 

Antra. Pildomosios Tarybos 
kiekvienas urėdas reikalingas 
tam tikrų kvalifikacijų, specia
laus išsimokslinimo. Apie tai 
nėra jokios abejonės. Taigi ne 
kiekvienas gali būti tinkamas 
eiti tas svarbias ir atsakomin-
gas pareigas. Kiekvienas narys 
balsuodamas privalo rimtai pa
galvoti apie tai? kad savo organi
zacijai nepakenkus. 

Dabartinė Pildomoji Taryba 
yra atsakominga, darbšti ir nuo
širdžiai atsidavusi Susivienijimo 
gerovei. Užtat ji nusipelno pilno 
narių pasitikėjimo šiais rinki
mais. Kiekvineas balsas, paduo-

.s už dabartinį. P. T. sąstatą, 
bus balsas labui, mūsų didžiau
sios organizacijos. Mainikauti 
šiuo laiku ne tik nepatartina, 
bet tuo pačiu sykiu ir begalo ri
zikinga pavesti atsakomingas 
pareigas į nepatyrusias rankas. 

Senas SLA narys 

Jei vadai būtų ne tik geri, 
bet ir nemirtingi — 

būtų visai kita kalba! 
Tikra teisybė yra, kad į SLA 

vadovybę negerai būtų rinkti 
bet ką, visiškai nežiūrint kandi
dato kvalifikacijų tai vietai, ku
riai jis renkamas. Bet aš nema
nau, kad SLA, didžiausia Ame
rikos lietuvių organizacija, te
turi tik po vieną narį, tinkamą 
užimti kiekvienai vyriausios va
dovybės nario vietai, ir kad tie 
vieninteliai kaip tik būtinai ir 
yra tie, kurie dabar tas vietas 
užima... Aš manau, kad iš 
10,000 narių turi gi būti ir dar 
bent po vieną kitą, kurie ir SLA 
gerai pažįsta, ir kurie turi paty
rimo, reikalingo toms ar ki
toms SLA vadovybės nario pa
reigoms. Todėl, jeigu narių dau-

GREETINGS AND BEST WISHES 
For A Pleasant Holiday 

STEVENS SUPPLY COMPANY 

11512 Superior Ave. RA 1-7581 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

afatfl-fiiMi 

DEPENDABLE SPRAY PAINTING 
COMPANY 

1440 EAST 41st STREET 
HEnderson 1-4540 

gumą kurias nors iš tų pareigų 
patikėtų ir kam kitam, negu 
tik dabartiniams pareigūnams, 
SLA dėl to neturėtų sugriūti... 

Aš nieko neturiu prieš dabar
tinius vadovus ir, galimas daly
kas, kad balsuosiu už juos. Bet 
man vis dėlto kiek keista, kad 
atsiranda balsų, kurie lyg ir nuo
dėme laiko kitų kandidatų pa
siūlymą bei rengimąsi balsuoti 
už juos. 

Tikra teisybė taip pat,"kad 
esamieji vadovybės nariai, buvę 
joje jau ilgesnį laiką, turėjo įsi
gyti tam tikro patyrimo, kuris 
yra brangintinas. Bet aš nema
nau, kad gerai yra turėti prity
rusių Vadovų tik vieną "setą" 
O kas bus, jei vienas ar kitas iš 
to "seto" susirgs ar numirs? 
Aš to, žinoma, jiems jokiu būdu 
to nelinkiu, bet gi žiūrėkim į 
dalykus atviromis akimis: susi
vienijimai apdraudžia narius, 
neišskiriant ir organizacijos va
dų nuo finansinių katastrofų, 
kurios galėtų kilti iš ligos ar 
mirties priežasties, bet... ne
apsaugo nei nuo ligos, nei nuo 
mirties ... Jei mes turėsim tik 
"vienintelį" pirmininką, "vienin
telį" sekretorių, "vienintelį" iž
dininką — tai ar ne blogiau bus 
organizacijai, jeigu mes kurio 
nors iš tų "vienintelių" vieną 
dieną neteksime? Todėl vis dėlto 
ar nesveikiau būtų, jei organi
zacija palaipsniui turėtų prisi
rengusi sau bent po du-tris 
"setus" vadovybėje prityrimo 
turinčių žmonių? štai dėl ko aš 
labiau pritariu tiems, kurie siū

lo, kad bent kas porą metų -tu
rėtumėm sudaryti progos įeiti 
į vadovybę vienam kitam nau
jam žmogui. 

Jaunas SLA narys 
Hfc m ft 

į posėdžius ir J Californiją važi
nėti. Pareigūnai iš to jokio ypa* 
tingo pelno neturės, bet iš SLA 
iždo kelionpinigių ir dienpinigių 
susidarytų gana sūri suma... 

Stebėtojas 

Dėl "per toli" 
Prie DIRVOS išdėstytų min

čių apie argumentą "per toli" 
turiu kai ką pridėti. 

šiomis dienomis į New Yorlčą, 
atvyko iš Chicagos viena iždo 
globėja tikrinti knygų. Knygas 
patikrinti reikia. Ir atvažiuoti į 
New Yorką irgi reikia. Labai 
gerai, kad iždo globėja atlieka 
savo pareigas. Ir ji tikrai nieko 
nekalta, kad Chicaga nuo New 
Yorko yra už maždaug 900 my
lių. 

Teko giwleti, kad kelionpini
gių SLA turi mokėti po 10 cen
tų už mylią. Tai jau 90 dolerių. 
Tikrinimas trunka, na, sakysi
me, kokias tris dienas. Iš toli 
atvykusiam pareigūnui reikia 
mokėti viešbučio išlaidas ir 
dienpinigius. Iš viso apie 16 do
lerių per dieną, apie 50 dolerių 
per tris dienas. O jei tikrinimas 
užtrunka ilgiau ... 

Knygų tikrintojų, suprantan
čių tą dalyką, galima rasti ir 
Chicago j, ir Los Angeles, ir 
New Yorke ... Koks tarp .jų 
skirtumas? Visi gali būti labai 
geri, bet kurie arčiau, tie pi-! 

gesni... I 
Dabar turime SLA posėdžius! 

kartais New Yorke, kartais Chi-j 
cagoje. Jei nežiūrėsime atstu-j 
mo, tai gali susidaryti reikalas 

Ar žinot, tejį reiškia 
9f 

BEST WISHES 
* ' i 

To Our Patrons and Friends 

vieši namai 
Siunčiu susipažinti tūlo "SLA 

gerovės komiteto" atsišaukimą, 
pavadintą "Gerovė1 pirmoje vie
toje". Tame atsišaukime SLA 
nariai yra raginami balsuoti už 
visus dabartinius Pildomosios 
Tarybos narius. Viskas tvarkoj. 
Bet pasižiūrėkit į ketvirtą to 
atsišaukimo skirsnelį. Ten tas 
Gerovės Komitetas rašo, kad 
dabartinė Pildomoji Taryba pla
nuojanti "steigti viešus namus, 
kuriuose mūsų jaunoji karta 
rastų patogią vietą..." — ne
pamanyk it nieko bloga — ... 
"kliubamis, pasilinksminimams, 
sportui, menui ir kultūrinei veik
lai". > 

Labai puiku, tfk atrodo, kad 
Gerovės Komitetas nelabai su
pranta, ką jis sako ... 

Nustebintas SLA narys 

A 

UPTOWN CLEANERS 

Tailor's and Furriers 

10614 St. Clair Ave 

GL 0499 LI 1-5189 

ill JAU TURITE 
K N Y G Ą  

"PAKELIUI I MIRTI ( (  

-7 ? f 

Jos kaina tik 

$ 
Tai yra knyga, kurią įdomią ir verta paskaityti. 

Ją galite greit gauti, jei parašysite užsakymą Ml 

aiškiu savo adresu ir, pridėję prie jo vieną dolerį, 

išsiusite jį šiuo adresu: 

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

iriiitftiiipwii 
KELIONĖ PER NACIŲ KALĖJIMUS, PASBAIGUSI IŠLAISVINIMU 

Our Sincere Greetings to our Many Patrons for 
For A Pleasant Holiday 

RRO KEITH'S 105th THEATRE 

We Wish All The Lithuanian People 
A Very Pleasant Holiday 

B. IA MARBLE 

O F F I C E  C H A I R S  

TELEPHONE BEDFORD 11 BEDFORD, O. 

B E S T  W I S H E S  
To Otir Many Friends 

For A Pleasant Holiday 

Riester & Thesmacher 
Company 

1526 West 25th Strait CHerry 1-0154 
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GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends anil Patrons 

% 

CONTINENTAL BĄKJNG CO. 
MAKERS OF WONDER BREA& _ 

11434 Superior Ave. CĖ 1-3729 

8001 Franklin Blvd. OL 1 - 1122 

Best Wishes To Our Friends and Patrons 
For A Pleasant Holiday 

IDEAL BUILDERS SUPPLY & FUEL 
COMPANY 

4720 IJrookpark SH 1 - 1600 

GREETINGS AND BEST WISHES 
For A iPJeasant Holiday 

HOPKO FUNERAL HOME 

3601 East 93rd St. VU 3 - 2826 

GREETINGS AND BEST WISHES 
On Your National Holiday 

ELECTRO PROCESSING COMPANY 

I'LATING AND SURFACE TREATING 

4615 Superior Ave. EX 1 - 1154 

GREETINGS AND BEST WISHES 

THE DAIRYMEN S OHIO FARMERS 
MILK CO. 

Phone: OR 1 - 2300 

GREETINGS AND BEST WISHES 
1 o Our Many Iriends and Patrons 

A Pleasant Holiday 

F10RDALISI FURNITURE CO. 

We Carry A Complete Line 
Of Furniture Appliances And Television 

SHOP HERE AND SAVE MONEY 

12106 Superior Ave 

GREETINGS AND BEST WISHES 
\ 

THE ELECTRIC PAINT & VARNISH 
COMPANY 

Manufacturers of 

ROOF COATING—PAINTS—VARNISHES & ENAMELS 

KRAUJO PĖDSAKAI 
NAKTIS ANT MORŲ — 
Jurgio JANKAUS. Ilius
travo VILIMAS. Išleido 
PATRIA Tuebingene, 346 
psl. — 8 apysakos. Kai
na $2.50. 

Tai ne apysakos «*-» tai'kraujo 
pėdsakai. Tai daugelio mūsų iš
gyventi vargai tremtyje ir po 
abiem okupacijom. Tai gyvi mū
sų tautos kalvarijų vaizdai. Ga
bus yra JANKUS — ekspresy
viai pavaizduoja netolimos pra
eities kruvinas žaizdas. Vilimas 
per silpnai pailiustravo šį di
namišką veikalą, kurį kiekvie
nas tremtinys turėtų perskaity
ti ir iš naujo užsidegti kovai 
su priešu, kuris negailestingai 
niekina žmogų ir darko, sunai
kina jo sielą bei kūną. 

Nepergyvenusiems tų košma
rų daugelis scenų atrodys lyg 
liguisto žmogaus kliedėjimai, ta
čiau kas matė rudojo ir raudo
nojo žvėries siautėjimą, tas pa
tvirtins, kad joks dailininkas 
neras pakankamai tirštų spal
vų joms atvaizduoti. Realybė 
prašoka drąsiausius vaizduotės 
polėkius. 

žmogaus - žvėries darbas yra 
baisus... Tikrai reikėtų, kad 
atsirastų gabus dailininkas, ku
ris "nupieštų pasaulį paguldytą 
ant morų ir laukiantį, kol ateis 
raudonieji graboriai ir jį pa
laidos ... 

Reikalingi... "šaukliai, Jcu-
rie vaikščiotų po pasaulį ir šauk
tų ne tik už milijonus kankinių, 
bet ir už viso pasaulio ateitį... 
kol jis dar neužmigo ir kol ne
byra ant jo galvos dulkes"... 
Psl. 345. 

1 Skaitykime tą brangią kny
gą ir teatsiranda daugiau ga
bių Jurgių Jankų, aprašančių 
Tautos kančias. 

Literatūra sėkmingiau veiks 
mūsų sielas ir pasiryžimą, nei 
žurnalistiniai straipsniai. 

Kamajų Jz. Vilutis 

AH Buddies 

VAIKUČIU 
GAILESTINGUMAS 
Mes, lietuviai, palyginti su ki

tomis taiutomis, ypač žydais, 
gailestingumo darbuose esame 
labai atsilikę. O gyvenime labai 
svarbu šią artimo meilę ugdyti 
ko plačiausiai, ypač dabar ken
čiančiai lietuvių tautai pergy
venant tokius žiaurius krizės 
laikus, šia linkme labai gražų 
pavyzdį parodė Elizabeth, N. J., 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
mokyklos seselės prančiškietės 
ir vaikučiai. Vaikučiai prikepė 
visokių pyragaičių ir sausainių 
ir juos pardavinėjo, o gautą pel-

! ną — $50.00 — prisiuntė BAL-
Fui, paskirdami šią sumą už-

j pirkti vaistų džiova sergantiems 
tremtyje lietuviams vaikučiams, 
kad jie greičiau pagytų ir su
stiprėtų. Tai brangi auka, kil
nus ir sektinas pavyzdys. Lie
tuviai vaikučiai tremtyje labai 
nudžiugs susilaukę pagalbos iš 
mažųjų lietuvių amerikiečių. 

Amerikos lietuviai vaikučiai, 
rinkdami aukas tokiam kilniam 
tikslui, susilauks Dievo palai
mos ir išsiauklės artimo meilėje 

Kan. Prof. J. B. Končius 
BALFo Pirmininkas 

Hollywood star Buddy Rogers tod yof S»U»r» fvtm Mt. 
Orphanage, Jersey City, areon hand to oppntfce &mra*l 

"" s-Pali It the Colgate-

to underprivileged children. 

molive-Peet Company, Jesse f Citv. Hove tąan 
~ " ite women ofAce employee** trade 

Aotivitfc* fflmpnittwb ior 
oils were"dressed by the Colgate women office employee*, under 
rection of the Office General Ao1 

a ne tuo 
Vadinamoji Nacionaline tai

kos konferencija (National La
bor Conference for Peace). Chi-
cagos įmonėse skleidžia pasira
šyti paruoštą peticiją If . ir A 
bomboms uždrausti, 

šioje prezidentui H. S. Tru-
manui ir JAV kongresui adre
suotoje peticijoje teigiama, kad 
vandenilinės bombos gaminimas 
negali sustiprinti taikos pagrin
dų ir todėl siūloma šių bombų 
gaminimą sustabdyti, o taikos 
ieškoti tiesioginėmis derybomis 
su Soviety Sąjungos vadais. 

Toliau reiškiama viltis, kad 
šaltojo karo nutraukimas įgalin
tų išplėsti prekybą su Rytų 
Europa ir Kinija ir padėtų Ame
rikos žmonėms įveikti karo ir 
augančio nedarbo grėsmę. 

Peticija baigiama žodžiais, 
prašančiais prezidentą Trumaną 
ir-kongreso narius sulaikyti pa
saulio stūmimą į sunaikinimą, 
kol dar nevėlu. 

Prisimenant vaisius, kurie ir 
dabar dar atsirūgsta Vakarų 
pasaulio skilvyje nuo tiesioginių 
derybų su Sovietų Sąjungos va
dais Maskvoje, Teherane, Jal
toje ir Potsdame, tenka stebė
tis peticijos sumanytojų naivu
mu, jei jų norai nuoširdūs. O 
jei visje šioje akcijoje nuošir
dumo nėra, tai ją tenka laikyti 

ne naiviu, bet sąmoningu ir ap
galvotu veiksmu, padirtguotu 
betgi iš kitur. 

Peticijos lapas paruošta® dr. 
A. Einšteino motto, kad "idfcja 
pasiekti saugumą nacionaline 
karo jėga, dabarties militarinei 
technikai esant, yra pražūtin
ga iliuzija". Bet ar ne didesne 
butų iliuzija sunaikinti savo 
ginklus ir tada eiti derėtis su 
nuo galvos iki apsiginkla
vusiu priešu? r J. F. 

Greetings and Best Wishes 
BRUSH OR SPRAY 

Commercial Residential 
Industrial 

PAINTING and DECORATING 
Specialists in Color Harmony 

"PERC" 

Parsons Painting Co. 
4500 Euclid Ave. HE 1 - 4735 

Greetings and Best Wishes 
Open Daily 5 PM Sunday 12-7 

Closed Monday 
NELSON'S 

Family Style Restaurant 
1422 ADDISON RD, 
Marty Weber, Mgr. 

Private Parties - Banquets 
Wedding Anniversaries 

For Reserv. Call EX 1 - 4000 

Srothers-in-Arms 

GL 1 - 3768 
. 

Greetings and Best Wishes 
To Our Many Friends 

CAROFRAN 
Brid&l Shoppe -r?* i jfVhJjPi 

7017 Superior Are. 

' EN 1 » f 82$ 

- Open To *7 P.M. 
Evenings by Appointment 

iii 
I960 m. kovo 30 4 

ToOiirMany Friends and Patroni 
B E S T  W I S H E S  

far A Very Pleasant Holiday 

WEST SIDE FEDERAL SAVINGS 

Ai! Savings insured Up To $5,000.00 

Wfafi 25tb at Laram TOwer 1-0121 

BEST WISHES 
To Our Patrons aaad Friends 

*̂ 5̂* t 

HUTH OIL SERVICE 

2890 E. 83rd 84. DI 1- 8234 

GREETINGS 
To Our Patrons and Friends 

Wagner Meat Market 
We Carry The Finest 

Choice Meatr 

11005 Ashbury Ave. 
7 CE 1 - 1840 

Best Wishes and Greetings 
to All 

SAV-A4^H MSGORGER 
Easily - Quickly - Safely remo-
yes Jiook without Ji3ųidli»g catch 

! No Ripping or Tearing. See your 
tjeater or xoofcact us 

JHarweed Pradudts Co. 
H&74- Ę. 59th St. HE & - 4233 

"TRIPLE-THREAT MECHANICS" of the United Stalo Air Fore*/ Hn 
brothers Scott, who have been in the Service together for more than six 
yeors, pare down to a third the time it takes to overhaul o big sfc-by-fi*. 
truck. Sergeants David, Ambrose, and Jessie (left to jright) doing a , 
£roke, and H* «* *«* fird|m« Ait ltMl •><>•<». 
Cortwcpy* -• * — 

Greetings and Best Wishes 

P^kgppic 1 ' 4410 24-Hę^ur Serv 

COOPĘR 
Heating & Air Conditioning Co. 

- Coal - Gas Furnaces 
Sales and Service 

Self Storing Aluminium 
Storm Wtndows anil Doors 

6516 I>ETR&rf A.VE. 

GREETINGS AND BEST WISHES 
for A Pleasant Holiday 

& 

* 

7 WO Wade PMk Am 
7018 Superior Ave. į | } 
8207 Hough Avenue f' j f 
J.407 H*yden Avenue Į į 

EN 1 *<0144 
EN 1 - 2075 
RA 1 - 3777 
MU I - 8550 

G R E I T I N  G S  
To Our Friends and Patrons 

THE TROY LAUNDRY & 

CLEANING CO. X 

ESTABLISHED 1873 

2561 - 2581 EAST 50th Sf» , UT. 1-2900 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

THE LIBERTY THEATRE . 

SUPERIOR and EAST 105TH ST. 

ttkirnim 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Many Friend sand Patrons for 

A Pleasant Holiday 

LAKEWOOD RAPID TRANSIT GO. 

2013 Atkins Afi, BO 1-3828 
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4MB BEST?. WISHES, 

The Humphrey Co, 

EUCLID BEACH PARK 

.jr 

GREETINGS-AND BEST WISHES 

W 

Stamping Co. 
I 

?W. 

1111 Ea»t 200th St. IV 380ft 

B E S T  W I S H E S  
A Pleasant Holiday 

2» SUPERIOR N. W. fttospect 1 - T64S 

JAMES P. McWEENY, President 

PETE SPOTH, Secretary- and Treasunw 

W£, Extend Qm All 

, S 

(Mand Mute Service, Inc. 
K«fnen*btr the aifd Gnppim Qolored 

Cars with the lVIen in White 
• * • . % 

Called and Rekommended by Cleveland'e Leading 
Physicians and Surgeons 

ENdicotl I • 0770 

- r 4k 

D l ą_ V A 
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Juokai -vaikų daržely 
BRITAMJOfr LIETUVYJE 

yra įdėtas straipsnis, kurį čia 
pakartojame, nes jo mintys, at
rodo, ne vien Didžiosios Brita
nijos lietuvių kolonijoms tinka. 

« « 

Vienoje mūsų parapijoje pa
sirodė naujametinio jumoro 
laikraštėlis, pasijuokęs iš vie
tinio gyvenimo lietuviškųjų ne
gerovių, o taip pat aštriau ar 
švelniau patraukęs per dantį 
kai kuriuos vadovaujančiuosius 
ar bentj ryškiau prasikišančius 
to kampo lietuvius. Rezultatai 
įvyko nelaukti ir netikėti. Kai 
dalis supratnesniųjų perskaitė, 
pasijuokė ir padarė išvadas to
kias, kokios paprastai iš jumoro 
daromos, tai antroji dalis re
agavo visu aštrumu, tuo suteik
dama medžiagos ir vėl juoktis. 
Lietuviškoje įstaigoje nuo skel
bimo lentos tuojau pat dingo 
skelbimas, nurodęs, kur tas laik
raštėlis gaunamas. Prieš įtaria
muosius leidėjus buvo nukreipti 
visi pykčio ženklai: patrankos, 
Stalino vargonai — iki "puga-

To Our Many Friends 

GREETINGS 

General Building 

Cleaning Co. 

/# 

8501 DECKER, AVE. 

GArfield 1 - 8792 

BEST WISHES TO OUR 
Friends and Patrons 

MURAL BROTHERS 

General Building Contractors 
ALTERATIONS — REPAIRS 
We appraise and Repair Fire 

and Windstorm Losses 
Mike Mural 3618 Stickney Ave 

- SH 1 - 0841 

Greetings and Beet: Wishes 

P. J. Shomer Co. 
Heavy Oil Burners for Small 
Industrial Plants and Commer
cial Buildings, Appartments, 
Greenhouses, Dairies, Dry Clea
ners, Bakeries, Churches, Insti

tutions 

340 Ferguson Bldg. SU 1 - 8242 

BEST WISHES TO OUR 
Many Friends and Patrons 

i 

THE 
OHIO MECHANICS 

LAUNDRY CO. 

ndustrial Laundry and Cleaning 
Garment Rental 

1743 E. 47th St. HE 1 - 9303 

čiaus" jskaitytinai... Prireikė 
net mitingo su mažos grupelės 
karštomis kalbomis,' su siūly
mais priimti rezoliucijas, su ne 
visada švankiais žodžiais (su 
grasinimais akyse ir už akių), 
su pažadais suorganizuoti net 
specialų vakarą, kuriame būsiąs 
keliamas aikštėn kai kurių įta
riamųjų šiame darbe dalyvavus 
gyvenimas, ir iš to publika turės 
juoktis arba liudyti teisme. 

šitam triukšmui parapijoje 
vykstant, paklausiau čia gimusį 
ir augusį lietuvį, aktyviai daly
vaujantį lietuviškoje veikloje ir 
to laikraštėlio paliestą tiesiogiai 
ir netiesiogiai (dėl vadovauja
mosios srities), kaip jis reaguo
ja. Atsakymas trumpas ir aiš
kus: "Jeigu apie mane nebūtų 
parašę, aš būčiau užsigavęs. Tuo
met išeitų, kad aš čia nieko ne
reiškiu". 

Akliems, rodos, bevertės bė
giojimo pamokos, o kurtiems — 
muzikos. Taip pat ir normalų 
Dievo tvarinį ne visada kiek
vieną sekasi visų dalykų išmo
kyti, tad čia ir nenoriu mojey-
ti, tik sakau, kad šis jaunas vie
tinis lietuvis yra demokratas. 
O mūsų daugeliui — kaip dar 
iki demokratijos! Vis dar kve
pia vaikų darželiu *.. 

Juoko, tiesa, bifo. salto, net 
ir tie, kurie nieko nebijo, bet 
su demokratijos trukumais žmo
nės juoko nekenčia ir prieš jį 
mėgina kovoti tokiomis priemo
nėmis, kurios demokratiniuose 
kraštuose nei priimtinos, nei 
leistinos, žinotina, kad grasini
mas ir šantažas yra daug arčiau 
kalėjimo, negu taikliausias • ir 
labai geliąs juokas, kuris iš
kelia viešuosius dalykus. 

Demokratinių kraštų visuo

menės žmonės dėl juoko nei 
pyksta, nei kerštauja. Kas išė
jo į viešąjį gyvenimą, tas pasi
duoda visuomenės teismui dėl 
tų dalykų, kurie matomi,. vyks
ta visų akyse.? 

Kaip anglai n#«ibaid® juoko, 
rodo ne tik jų visuomenės žmo
nių karikatūros. Anądien žiū
riu — rašo eilinis skaitytojas 
skaitytojų laiškuose dėl (rinkimų, 
pasisako balsuosiąs už darbie* 
čius, o savo laišką baigia šitaip, 
gana nelauktai: 

"Jei aš turėčiau1 cirką, tai 
pasirinkčiau: 

Churchillį programos vadovu 
— jis yra garsios kalbos, puikių 
judėsiu, iš priekio žiūri, didin
gai išrodo, taigi linksmas vaęj$-
vas. 

Shinwellį liūtų tramdytoju; 
Butlerį, Strachejų ir Maxwell-
Fyfą klounais; Bevaną ugnies ri
jiku; Attllę šunų dresiruotoju; 
Morrisoną bilietams pardavinė
ti; Erni Beviną sekretorium; 
Edeną programos vadovo pava
duotoju, ir užkulisiuose gana 
jaunas, įžvalgus ir stropus Hart
ley Shawcrossas ("Manchester 
Evening New" 1950 m. vasario 
7 d. Nr. 25.174). 

Ar jūs žinote, ką šitie žmonės 
reiškia Didž. Britanijoje? „ 

Pamėginkite jūs kurioje savo 
kolonijoje pasijuokti šitaip iš 
savųjų. Jeigu prie clurų nieko 
nerasite, tai jau iškolios ir pri
grasins iki valios, kuris tik jau
čiasi galįs herojum būti. 

O anglas, parašęs tuos žo
džius, miega ramiausia. Dėl to 
miega ir policija, ir tefismai, ir 
paliestieji žmonės. 

S. Baltaragis 

B E S T  .  W I S H & S t *  
To Otir Friends and Patrons 

The Cannon Tailoring Co. 
SUlTS-and TOPCOATS MACE TČ> ORDER 

124 ST. CLAIR AVE. Cor. East 2nd St. 

CLEVELAND -

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

4/ 

A<SmP Food Stores 

S U P E R  M A R K E T S  

The Great Atlantic & Pacific Tea Co. 

J Si 

Greetings and Best Wishes 
ft you All, 

Sherwin Hardware 
Company 

PLUMBING, ELECTRICAL 
SUPPLIES AND GLAZING 

Headquarters of Sherwin-Wil
liams Paints atid Vanishes 

740 E. 185 St. IV 1 - 2092 

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

Autorius šį pasakojimą skiria 

Kremliaus "dievų" apaštalams! 

I X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I X X X X X H  

Vytautas A. Braziulis 

AŠ LAIKIAU PAMALDAS 
UŽ STALINA 

Stačiatikių dvasininko pasakojimas 

11 n nm h un lynm'ii i n u u r imfi i iu 

Ii 

Dvi už 

Rašykit užsakymą šiuo 
DIRVA, 6820 Superior Avcu, 
C l e v e l a n d  3 ,  O h i o .  
Už kiekvienu prie užsakymo pri
dėtą doleri po keleto dienų paštu 
gausite po DVI tas kpygelef! 

Vieną pasilikit sau, kitas duokit arba siysktt- tiems, kuriems į<|»-

mu viskas, kas tilę apie Staliną. Bus gražu ir la b a je i k pj 
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GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Many Friend* 

CITY SERVICE PREMIUM 

and 

CITY SERVICE REGULAR GASOLNES 

THE CITY SERVICE OIL CO. 

6611 Euclid Ave UT 1 • -1800 

WE EXTEND OUR BEST WISHES 

2040 East 105th St. 

KOEHLER RUBBER 8 SUPPLY CO. 

38% CARNEGIE AVENUE 

B E S T  W I S H E S  

To Our Many Friends and Patrons 

FEINBERG'S DRESS SHOP 

RA 1-4021 

GREETINGS AND BEST WISHES 

For A Pleasant Holiday 

J O E  H A R R I S  

DISTINCTIVE MEN'S WEAR 
10536 Euclid Avenue 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

THOMAS MARKETS 
BEST QUALITY HEATS 

12333 Superior Ave GL 1-2658 
2983 MayfieW Rd. 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patroiii 

For A Pleasant Holiday 

CHAS E. RUSSELL, INC. 

— Flowers for All Occasions — 

Shaker Square SK 1-0100 

GREETINGS AND BEST WISHES 

NOTTINGHAM STEEL CO* 

CLEVELAND, OHIO 

4510 Division Ave. AT 1 -5100 

DAR APIE GYVENTOJŲ 
SURAŠYMO LAPO 

UŽPILDYMĄ 
Surašymo lape nėra klausimo 

apie tautybę. Todėl ypatingas 
|dėmesys kreiptinas į klausimus: 
, iš kuri krašto surašomasis ar 
jo tėvai yra kilę. Antros kartos 
piliečiai, t. y., kurių ir tėvai 

f jau gimę JAV, nebepatenka j 
, šias skiltis. 
Į Tikslesnis lietuvių skaičius 
JAV pareina nuo mūsto pačių 
tinkamo pareigos atlikimo gy
ventojų surašymo metu. 

Lietuvių pareiga ypač tinka
mai suprasti žemiau pateik ia-
kiamus klausimus ir tiksliai j 
juos atsakyti. 

13 klausimas: Kurioje JAV 
valstybėje (ar užsieniuose) gi
mė? —What state (or foreign 
country) was he bom? 

Laisvoje ar caro, bolševikų 
ar nacių pavergtoje Lietuvoje 
gimę privalo atsakyti: Lithua
nia. 

25 klausimas: Kurioje vals
tybėje gimė tėv^s ir motina? — 
What country were his father 
and mother born? 

\ šj laušimą, esant panašiam 
atvejui, kaip 13 klausime, atąe-
kyti: Lithuania. 

24b klausimas teliečia naujai 
atvykusius buv. DP: Kurioje 
valstybėje gyveno prieš metus? 
— What foreign country was 
he living in one year ago? 
Jie atsako: Germany, Austria ir 
t.t., bet prideda; Former DP, 
Lithuanian. 

Visus prašome į šiuos klau
simus tiksliai atsakyti, nes ši 
statistika yra nepaprastos svar
bos mūsų tautai. G. Galva 

Jau pradeda 
atvažiuoti ūkininkai 

Antraštė 2 sk. 36 p. : 
Jau pradeda atvažiuoti ūkini-
kai. 

Gautomis žiniomis, jau yra 
parinktos lietuvių ūkininkų šei
mos j Michigan valstybės že
mės ūkius. Parinkimas vykdo
mas iš šių stovyklų: 

1. Wentorf 
2. Butzbach 
3. Stuttgart 
4. Schweinfurt 
5. Augsburg 
6. Muenchen 
7. Kempten 
8. Memminigen 
9. Schw. Gmuend 

10. Monheim 
11. Bad Kissingen 
12. Darbo kuopų 

41 šeima 

3 

20 
18 

planą atplaukia laivu "General 
McRėa" š.m. kovo 28 d. į New 
Yorko uostą. Jis yra Vladas 
Gustas. 

Tautiečiai ir tautietes! Pa
rinkite aukų šiam svarbiam ir 
labai skubiam reikalui. Plano 
vykdymas pareis nuo lėšų turėji
mo. Kiekviena nors ir kukli au
ka yra labai reikalinga ir bran
gi. Visas aukas siųskite neatidč-
liodami: / 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc. 
105 Grand St., Brooklyn 11, N.Y. 

13 

Vis jau 113 šeimų yra pa
rinkta (apie 400 asmenų). Lie
ka dar parinkti 47 ūkininkų 
šeimos, šios šeimos bus vežamos 
pagal planą "Gelbėkime 600 lie
tuvių ūkininkų". Jųjų vidaus 
transportacijai reikia sukelti 
20,000 dolerių. Liko dar sukelti 
16,000 dol. 

Pirmasis -ikifiCnkas pagal ši 

• LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE —n teisy
bės žodis apie tai, kas 
atsitiko su Lietuva. 312 
pusi. Kaina $2.0© 

LIETUVIO atstovas Amerika* 

je — St. Nasvytis, 4579 W» 
157th St., Cleveland, Ohio, Pre
numerata mėnesiui 50c. 

DIRVA - Kanadoje $4.00 
Kitur užsieny- $4.50 

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

D I R V A ,  
6820 Superior Av®» 

Cleveland 3, Ohio 

KUR GAUTI 

LIETUVIŠKU 

KNYGŲ? 

Visame pasaulyje išleidžiamų lietuviškų kny

gų platinimu rūpinasi neseniai įsteigtas Lietuvių 

Spaudos Centras Amerikoje. Leidinių sąrašai 

siunčiami nemokamai. Rašykite atviruką, kuria 

tikainuoja 1 centą, šiuo adresas 

G a b i j a ,  
412 Bedford Ave., 

Brooklyn 11, N, Y. 

A  A  K I I N  
PRANUI PETRAIČIUI 

PAMINKLAS 
A. a. kun. Pranas Petržrftis, 

kaip visiems jau žinoma, buvo 
sovietų komunistų kankinamas 
Červenkoje, dėl to buvo visai 
nustojęs sveikatos ir išdavoje 
gavo širdies ligą. Būdamas trem
tyje jis mirė 1948 m. Konstan
coj ir ten palaidotas. Velionis 
yra labai daug pasidarbavęs lie
tuviams tremtiniams gelbėti, 
ypač prancūzų zonoj®, Vokieti
joje. 

Vokietijoje, jeigu ant kapo nė
ra paminklo, kapas per tam tik
rą laiką visai panaikinama®. Kad 
to išvengti, sekantieji Amerikos 
lietuviai kunigai sudėjo $200.C0, 
paminklui pastatyti: kun. A. 
Petraitis (velionio brolis), kanv 

prof. J. B. Končius, kun. J Va-
lantiejus, kun. M. Kemežis, kun. 
Ign. Albavičius, kun. N. Pakal
nis, kun. J. K. Miliauskas, prel. 
J. Balkūnas, kun. prof. M. Ra
žaitis, kun. J. V. InČiūra, kun.' 
St. Raila, kun. dr. J. Star
kus, kun. J. Prunskis, kun. J. 
Virmauskas, kun. J. Anjrelaitis 
ir kun. J. Karalius. 

Pinigai jau persiųsti j Euro
pą ir perduoti J. E. vyskupui V. 
Brizgiui, kuria sutiko paminklą 
parūpinti. 

Kun. Prof. J. B. Končius 
BALFo Pirmininkas 

— ^ 

NAUJAUSI LEIDINIAI 

Neseniai iš spaudos išėjo šios 
knygos: 

B. Brazdžionis 
Per pasauli keliauja 

žmogus 
Kaina $2.00 

Vincas Krėvė 
Dangaus ir žemės 

sūnūs 
Kaina $2.50 

Dr. J. Balys 
Istoriniai padavimai 

Saina $1.25 

J. Nevardauskas 
Užrūstinti Dievai 

Kaina $1.00 

A. Vaičiulaitis 
Italijos vaizdai 

Kaina $0.70 

V. Jonikas 
Pakeleiviai 

Lyrika. Iliustravo dail. J. Dob-
kevičiūtė-Paukštienė. 111 psl. 

Kaina $1.00. 

L. Dovydėnas 
Žmonės ant vieškelio 

DP gyvenimo literatūriniai vaiz
dai. Iliustruota. 190 psl. Kaina 
$1 m 

P. Tarulis 
Žirgeliai padebesiais 

Apysakos. 148 psl. Kaina $1.20. 
Užsakyti, siunčiant banknotus, 

money order ar čekius, išrašytus 
tik šiuo adresu: 

Runce Dandierinas, 
Šilkai ir vilkai 

Dainos vietinės ir sovietinės. 
Iliustravo dail. P. Osmolskis. 

64 psl. Kaina $1.00. 

Metraštis 
Red. T. Dr. L. Andriekus, O.F.M. 

Iliustravo dail. VI. Vijeikis. 
Didelio formato 222 psl. 

Kaina $2.50. 

VI. šlaitas 
Žmogiškosios psalmės 

Poezija 112 psl. Kaina $1.00. 

S. Zobarskas, 
Mėnesienos sėja 

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

Užsakymus siųsti šiuo admv: 
G A B I J A  

412 Bedford Ave, 
Brooklyn 11, N.Y 

Naujas žodynas 
V. Pėteraičio 

"Mažasis lietuviškai - angliškas 
žodynas" 

(sti tartimi), naujai išleistas, 
apimąs virš 12,000 žodžių, įriš
tas kietais drobės viršeliais, 418 
psl., gaunamas šiuo adresu: 
Gabija, 412 Bedford Ave»', Bro
oklyn 11, N. Y. . V 

Kaina $2.00^ 

r*-*— —n 

MARGUTIS 
6755 So. Western Ave. 

Chicago 36, 111. 

Įsteigė kompozitorius 
A., VANAGAITIS 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas. 

Kaina metams $2.00 
Susipažinti siunčiamas 

dovanai. 

Greetings and Best Wishes 

y Cleveland Boiler and 
Welding Company 

1185 E. 33rd St. , Cleveland, O. 
Portable Welding Machines, qua-
ified Welders for Boiler Welding 
Retubing and Cast Iron Sections 

Anywhere — Anytime , 
Porches and Fire Escape Repairs 
Hitches and Helper Springs for 

1 All Makes of Cars 

SU1-4488 Nght Ph.: KE 1-7250 

HOLIDAY GREETINGS 

To Our Patrons and Friends 

GAS EQUIPMENT CO. 

11902 WOODLAND AVE. 

CEdar 1 - $722 

GREETINGS 
To Our Patrons and friends 

HICKORY HOUSE 
For Good Food 

STEAK —. CHICKEN — RIBBS 
Private Room for Partiess 

7707 Carnegie Ave. EN 1 -9683 
FRED VOSEN, PROP 

BEST WISHES v 

To My Friends and Patrons 

ALBERT C. WEBER 
Plumbing and Heatiftg" 

» Contractor 
2976 E. 79th St. MI 1 - 1409 

Cleveland, Ohio 
OUR REPUTATION BUILT ON 

QUALITY 

GREETINGS 
To Our Patrons and Friends 

SH 1 - 3344 SH 1 - 5746 
THE 

Hie Better Me* 
Products Co. 

Home of "Clevelands Finest 
Sausage Products". Give Us a 

Trial 
3728 Fulton Road 

BEST WISHES TO OUR 
Friends and Patrons 

VALENTE'S CAFE 

Good Food—Wine Liquor Beer 
Open 9 AM TO 2:30 AM 

21867 Lorain Rd. ED 1 - 9876 
Fairview Wmk 

BEST WISHES 
To Our Patrons and Friends 

TRENT ANELLI'S 
Cash Market 

(Quality Fruits and Vegetables 
Free Delivery 

21895 Lorain Rd. ED 1 - 9775 
Fairview Park 

GREETINGS 
To Our Patrons and Friends 

The Rich Auto Body 
BODY AND FENDER WORK 

General Repairing 
FRANK RICH, PROP. 
1078 East 64th St. 
We are the Owners 

TOM'S GARAGE 
1080 East 64th St. HE 1 - 9231 

I Extend My Greetngs and Best Wishes 

To The Lithuanian People 

from 

SKYVIEW HAVEN REST HOME 

OVERLOOKING ROCKFELLER PARK 

1411 East Blvd. Corner Ashbury Ave GA I -8382 
1 

LEOTA CAIN, OWNEB 

B E S T  W I S H E S  

V 

(. L. BRYANT CORP • ' 

Mfg. of Gas and Oil Furnaces — Gas Con
version Burners — Automatic Heaters and 

Waste Burners 

4610 St. Clair Ave* ENdicott 2552 
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Klausyk ir... mirkčiok iš 

Tai buvo praėjusių mokslo 
njetų pabaigjoje. Vieną dieną 
mano sūnus, lietuviškos parapi
jines mkyklos mokinys, pareina 
iš mokyklos susijaudinęs. Mo
kytoja geografijos pamokos me
tu aiškinusi, kad Vilnius esąs 
antras didumu Lenkijos mies
tas. Kai vienas mokinys (aišku 
dipukas) pareiškęs, kad Vilnius 
yra Lietuvos sostine, ne Lenki
jos miestas, mokytoja bruta-
Iiai atšovusi: * 

— Aš geriau už tave žinau: 
Kovno yra Lietuvos sostine, o 
Vilnius yra Lenkijos miestas. 
Sėskis! 

O sekančią dieną buvę dar 
gražiau. Mokytoja pati grįžta 
prie vakarykštės temos ir, už
miršusi pedagoginį taktą bei 
vienuolės nuolankumą, pareiš
kia: 

— Kas jūsų keliamųjų egza
minų metu išdrįs pasakyti, kad 
Vilnius yra Lietuvos sostinė, 
tas liks antriems metams. O 
dabar visi choru pakartokite 
tris kartus: "Vilnius yra ant
ras didumu Lenkijos miestas." 

— Jie visi sakė tuos žodžiu? 
angliškai, o aš taip pat balsia1 

lietuviškai sakiau savo — Vil
nius yra amžina Lietuvos sos
tinė, — pasakoja susijaudinęs 
ir įraudęs, su ašaromis akyse 
vienas mokinys. 

Neiškentus teko nueiti pas 
mikyklos vadovą ir pareikšti 
savo nusistebėjimą tokiais fak
tais. Į tai buvo pigiai atsakyta: 
taip parašyta vadovėliuose! Ir 
iš viso, čia smulkmena. Juk 
čia Amerika, reikia* vaikus mo
kyti angliškai, žiūrėti jų moks
lo pažangumo ir nesijaudinti 
tokiais smulkiais dalykais... 

Taip Vilnius ir liko Lenkijos 
miestu.. Lietuviškosios parapijos 
rrtokytojai jį lenkams atidavė ... 

Jei tuo klausimu kalbėti atė
jo noras tik dabar, beveik me
tams praslinkus, kaltas kitas 
įvykis. 

Praėjusią savaitę mano 10 
metų-, duktė, aplinkybėms susi
dėjus lankanti valdinę ameri
kietišką mokyklą, grįžta iš jos 
ir pasakoja: 

— šiandien mokytojas pa
sakojo, kad mūsų sostinė yra 
Kovno. Aš pakėliau ranką ir 
pasakiau, kad Vilnius yra Lie
tuvos sostinė. Mokytojas pašau
kė mane prie tokio keisto žemė
lapio ir parodė, kad Vilnius yra 
tokia raudona linija, riba, at* 
skirtas nuo Lietuvos ir pri
skirtas Lenkijai. Aš pasakiau* 
kad šito nesuprantu, bet tik
rai žinau, kad Vilnius yra Lie» 

įtuvos "Sostinė. Tada mokytojas 
liepė paklausti mamos, pasitik
rinti, ir rytoj jam pasakyti, 
ar Kaunas ar Vilnius yra Lietu
vos sostinė. Kas jam sakyti?. *»*-
klausia mergaitė. 

čia reikia paaiškinti du da
lykus. Vienas — mergaitė yra 
vienintelė atstovė mokykloje tos 
tautos, apie kurią klasėje užėjo 
kalba. Ir antras dalykas — mo
kytojas žino, kad "intriguojan
čios" mokinės motina yra bu
vusi mokytoja Lietuvoje. 

Dukters pasakojimo išklau
sius, teko iš knygų spintos pa
imti brangią ir gražią (ačiū 
inž. T. Vizgirdai!) knygą "Vil
nius, the Capital of Lithuania", 
užrašyti joje dedikaciją — Ger
biamajam dukters mokytojui, 
Mr..." — ir su trumpu laišku
čiu nusiųsti mokytojui. 

Sekančią dieną duktė pames* 
šė iš mokyklos laišką. Mokyto* 
jas dėkoja už gražią dovaną ir 
žada, iš jos žinių pasisėmęs* 
visada teikti savo esamiems ir 
būsimiems mokiniams teisingas 
žinias ajpie Lietuvą. 

Tą dieną mokytojas dukters 
nebekamantinėjo dėl Vilniaus, o 
įniko skaityti knygą. Kadangi 
praėjusią dieną Lietuvos sos
tinės klausimas klasėje liko at-' 
viru, tai mokytojas tuoj pareiš
kė, kad Lietuvos sostini yra 
Vilnius. . ' 

— Tai knygos klaidingai pa
rašytos? — gaudė mokytoją kla
sė. 

Ir tikrai, kitą dieną mokyto
jas papasakojo apie Vilnių, apie 
Želigovskio avantiūrą. Knygos 
buvusios rašytos tuo metu, kai 
Vilnių valdė lenkai, šiaip visi 
lietuviai visada, net kai Vilnius 
priklausė Lenkijai, Vilnių lai
kė savo sostine. 

Taip amerikietiškoje mokyk
loje buvo atitaisyta korektūros 
klaida apie Lietuvos sostinę. 

Džiugu buvo tai girdėti. Bet 
prisiminė anas įvykis ir pasida
rė liūdna. Liūdna, kad su sa
vaisiais sunkiau susikalbėti, nei 
su svetimais. Ir atėjo noras apie 
tai kalbėti. Bet ar nevertėtų 
rėkti, šaukte šaukti? VI. Vr. 

Kad būtų lengviau išvalyti pelenus iš židinio, ši šeimininkė įsi
gijo tikras aliuminines plokštes, kuriomis iškloja židinio dugną. 
Aliuminijaus gamintojai labai rekomenduoja visoms židinius 

turinčioms šeimininkėms įsigyti tokias plokštes. 

GREETINGS AND BEST WISHES 

PRESENTS Joseph Portaro 
'THE NEW LOOK" 

• GREETINGS TO ALL LITHUANIAN PEOPLE 

REGAL FLOOR COVERING CO. 
We Carry The Best in Linoleum 

12911 Miles Ave. VU 3 - 5819 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 

MENDLIK & RUSS CAFE 
Serving The Finest Choice of Wines - Liquor - Beer 

1105 Clark Ave. WO 1 - 9682 

IN HAIRCUTTING & PERMANENT WAVING 
MR. JOSEPH PORTARO — MR. & MRS. FRANK PORTARO 

Our experienced staff ready to serve you: 

FRANK PORTARO BEAUTY SALON 
13592 Euclid Avenue LI 1 - 7174 LI 1 - 9191 

13918 Cedar Rd. PA 1 - 1*15 
University Heights 
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Rooseveitas iš anksto žinojęs Lietuvos 
okupacijos datą 

Chicagos lietuvių tremtinių! apie Vi mil. dolerių. Tai be-
draugija kas šeštadienį rengia veik išimtinai lietuvių patriotų 
sueigas, kuriose žymesni vei
kėjai skaito pranešimus aktu
aliomis temomis, draugijos va
dovybė 
įvairių 

aukos, kurių pastaruoju metu 
taip gausiai susilaukta iš pačių 
neturtingiausių JAV lietuvių — 

pateikia naujakuriams:tremtinių. Vien tik Chicagoje 
informacijų, o patys įgyveną lietuviai tremtiniai Va-

GREETINGS AND BEST WISHES 
For A Pleasant Holiday 

THE FARMERS NATIONAL BANK 
TRUST COMPANY 

tremtiniai turi progų susitikti 
su senaisiais pažįstamais, kar
tais nematytais nuo Nepr. Lie
tuvos laikų. 

čia kiekvieną Šeštadienį yra 
ir savo rūšies darbo ir butų 
birža. Ji tuo tarpu dar nėra or
ganizuota ir remiasi atsitikti
numais. Atsitiktinė darbo jė
gos paklausa arba buto pasiū
la kartais padeda vienam kitam 
naujokui išspręsti ir Chicago
je pasunkėjusią darbo Ir ypatin
gai buto problemą. 

Kovo 18 d. eiliniame tremti
nių susirinkime pranešimą pa
darė ALT iždininkas Vaidyla. 
Pranešimo pradžioje jis iškėlė 
daugeliui dar nežinomą aplinky
bę, kad JAV jau iš anksto ži
nojo apie Lietuvai gresiančią 

shingtone prezidentas Roosevei
tas pasikvietęs prie savęs vie
ną aukštą finansų departa
mento pareigūnu lietuvį ir jain 
taręs: 

— Viktorai, tavo tėvyn§ po 
keturių savaičių bus bolševikų 
okupuota*... 

šią neramia žinią Viktoras 
tuojau pranešęs artimiesiems 
Chicagoje. Po 4 savaičių skaudi 
pranašystė įvyko. Maždaug po 

mėnesių to paties Viktoro 
pastangomis buvo išrūpinta JAV 
ietuvių veikėjams audiencija 
pas Rooseveltą. Po šio vizito 
viename Washingtono viešbuty
je buvo sudaryta Amerikos Lie
tuvių Taryba, pasiėmusi sun
kų uždavinį — kovoti dėl N. 
Lietuvos atstatymo. 

Nors ALT sudaryta jau 1940 
m., tačiau tik po trejų metų 
sutarta, kad jai reikalingas sa
vas iždas. Nuo to meto Lietu 
vos ląisvinimo bylai ji sutelkė 

sario 16-sios proga laisvės ko
vai suaukojo per 3,000 dol., o 
visa gausi ir turtinga senoji 
Chicagos lietuvių kolonija te-

išsijudino tik antra tiek sumes
ti, nors paskiri aukotojai au
kojo ir šimtines. 
' Sueigoje buvo iškeltas suma
nymas veikti savo kaimynus, 
kad gyventojų surašymo metu 
lietuviai nepamirštų savo tauty
bės. Surašymo duomenys nulems 
mūsų svorį tiek politinėje kovo, 
je, tiek švietimo, administraci
jos ir kitose srityse. J. P. 

.  B E S T  W I S H E S  
To All The Lithuanian People 

THE P. H. BINZ 

MONUMENTAL WORKS CO. 

3636 West 25th St. Fl* | - 8671 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

FAMOUS FURNACE CO. 

Hyman Blaushild i Pres. 

6420 Woodlond Ave. UT 1-5700 

B E S T  W I S H E S  
To All The Lithuanian People 

E D W A R D  B A N  V I  L L E  
CARPENTER CONTRACTOR 

Local Union No. 1$5 
Office and Shop 

4127 E. 120th m. BR 1 - 6427 

Sani-FJusĮ 
?>» - o, »• o-.?** 

ASHTABULA, Ohio 

GREETINGS AND BEST WISHES 

E .  D .  C O O P E R  

COUNTY TREASURER 
Dailininko Česlovo Janušo iš 

tremties atsiųstų gražių Balti

jos juros ir Lietuvos gamtos 

vaizdų bei medinių lėkščių ga

lima įsigyti per: 

BEST WISHES TO ALL 

GEO. V. WEATHERSON 

. COUNTY ENGINEER 

A VERY PLEASANT HOLIDAY 

W. R. HILLYER 
S 

COUNTY AUDITOR 

K. Motuzas, 107-33 117th St 
Richmond Hill 19, N.Y. 

To Our Many Friends and Patrons for 

A Very Pleasant Holiday 

m 

Visi Moderniniai 
Patogumai 

AR JUMS VISADA prireikia šveisti savo toiletą kada 
pasitaiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą? 

Tam patogus pagelbininkas šiądien yra SANI-FLUSH, 
geriausiais disinfektantinis toileto įtalpos valytojas. Jis 
toks moderninis kaip ši minuta. 

• 

SANI-FLUSH išvalys jusų toileto įtalpą chemikališkai, 
prašalins plėtmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes, už
tikrins toileto įtalpą visai švarią, taipgi prašalins viso
kius kvapus* o tam nereikia pridėti jokio darbo. 

Visiškai saugus visokioms toiletų sistemoms. Veikia 
minkštame ar kietame vandenyje., 

PARSIDUODA visur dviejuose patogiuose didumuose. 
BANDYKIT musų išdirbamą MEL'O CLEANER ir van« 
dans minkštytoją, tinka voniai, virtuvei ir skalbyklai. 

The Hygienic Products Go. 

t*£CO 
CLEANER 

WATER »OfTIMER 

lIT ' '' 
mid AIL CIWWH® W 

DftSfevt* 
CUTS IMAS* 
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Greetings to Our friends and Patrons 
For A Pleasant Holiday 

THE GRAND LAUNDRY CO. 
COMPLETE LAUNDRY SERVICE 

5911 St, Clair Ave. EN 1 - S183 

B E S T  W I S H E S  

AMALGAMATED ASS'N. OF ST. & E. RY. 

740 SUPERIOR AVENUE, W. 

Harry Lang, Sec'y. 

GREETINGS AND BEST WISHES 

WATERLOO HARDWARE & PAINT CO. 

FLOOR SANDERS FOR RENT 
We Give and Redeem Eagle Stamps 

16009 Waterloo Rd. KE 1 - 1300 

BEST WISHES TO YOU ALL 

4* 

THOMAS J. UNIK INSURANCE CO. 
IT'S MY BU1SINESS TO DO YOUR WORRIING 

UNION COMMERCE BLOG. TO 1 • 0200 

GREETINGS AND BEST WISHES 

JUDGE FRANK D. CELEBREZZE 

M U N I C I P A L  C O U R T  

B E S T  W I S H E S  
For A Pleasant Holiday 

Judge 
JOHN J. BUSHER 

CHIEF JUSTICE MUNICIPAL COURT 

GREETINGS AND BEST WISHES 

JOHN L MIHELICH 
ATTORNEY 

and Member <>f Civi l  Service Commission 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

NEW YORK BAKERY 

9117 ST. CLAIR AVE. 

Our Best Wishes To You All 

CUDNIK FUNERAL HOME 

1155 EAST 79th STREET 

GrL 1 - 1660 

UT. 1-1591 

Aš duodu signalą U W! 
Kai laivas atviroje jūroje pa

tenka j sunkią audrą ir skaitosi 
su galima įvykti nelaime — jis 
iškelia nedidelę vėliavą su rai
dėmis UW. Tarptautiniame jū
rininkystės kode tai reiškia "ko
voju su labai sunkia jūra". 

Mes, tremtiniai, pasklidę po 
visą pasaulį, lvg tie laivai au
dringoje jūroje, rungiamės su 
gyveniniu, kovojame už būvi. 
Vieniems — kova sėkmingesnė, 
kitiems — sunkesnė, ypačiai šei
moms su mažais vaikais ir se
nais tėvais. 

Nebūkime užsimerkę, J gyve
nimą žiūrėkime atviromis aki
mis ir pasakykime, kad tokiu 
šeimų, kovojančių su sunkia gy
venimo jūra yra ir Čia, Ameri
koje. Aš žinau šeimą čia, ku
rioje yra 4 maži vaikai, tedirba 
vienas tėvas (jis yra per 50 
metų), o motina turi likti prie 
vaikų. Tėvas teuždirba tik 27 
dolerius per savaitę. 

Na, gerbiamieji, šita šeima 
jau turi iškelti ne tik UW sig
nalą, bet SOS, tai yra, "gelbė
kite mūsų sielas". 

Bet mūsų žmonės yra tokie 
kad jie, jei jų laive yra tik 
savi žmonės, greičiau sutiks 
kentėti, iki laivas pradės skęs
ti. Tokiu atveju teikiama pa
galba kartais būna jau pavė
luota .. . 

Aš šitai rašau, pirmoje eilė
je norėdamas atkreipti trem
tinių dėmesį, nes reikalas lie
čia tremtinius. Mes negalime 
reikalauti, kad Amerikos lietu
viai (čia turiu galvoje senuo
sius lietuvius ateivius, kurie 
mums padėjo atvykti į šį kraš
tą) mus globotų ir šelpte|| vi
są Čia mūsų buvimo laiką. 

Mūsų vieną kitą, sunkiau be-
sirungiantį su gyvenimu čia, 
ries turime pastebėti patys, o jei 
prie tos pagalbos prisidės bent 
kiek ir senųjų Amerikos lietu
vių — jiems tegulėsime tik nuo
širdžiai padėkoti". 

Prieinu konkrečiai prie rei
kalo. Kaip bus su šeimomis, ku
rioms reikia pagalbos čia? Ir dar 
konkrečiau — kaip bus su mūsų 
tautos veteranais, kurie nėra pa
jėgūs, dėl jų amžiaus ir profe
sijos, susidaryti čia tinkamas 
gyvenimo sąlygas? 

štai pats reikalas: į Lo§ An
geles atvyko prof. M. Biržiška 
su žmona. Jie apsigyveno pas 
savo dukterį Barauskienę. Ba
rauskų šeima yra tokia: Baraus
kas, jo žmona (Biržiškaitė) ir 
du maži vaikai. Vadinasi, iš 
viso 6 asmenys. Iš jų visų te
dirba tik vienas Barauskas, per 
savaitę uždirba 40 dolerių. Iš 
1ų pinigų reikia užmokėti 40 
dolerių nuomos mėnesiui už bu
tą. paskui visiems šešiems pa
valgyti ir apsirengti. Paskui — 
iš tokios šeimos pasitaiko vie-

: nam ar kitam susirgti — o ta! 
jau katastrofa. 

] Aš manau, kad daugiau jokių 
paaiškinimų nereikia. Kiekvie
nas puikiai supras ir susidarys 
vaizdą, kokiose sąlygose čia gy
vena mūsų tautos veteranas, 
vienintelis, kurį čia turime, pa
dėjusį savo parašą nepriklauso-

' mybės akte. 
! Aš nesu nei prof. Biržiškos 
nei Barausko draugas ar advo
katas — bet jie ir aš esame lie-

: tuviai. Ir tik dėl to šį kĮausimą 
'keliu, nes tai pirmasis, bet ne 
j paskutinis atsitikimas. 
J Aš nežinau, ar ir ką dirbą 
i prof. Biržiška čia, bet esu nuo
monės, kad kol jam atsiras tin-
jkamos darbo sąlygos — jis tu-
įri ganėtinai pailsėti, o kad jis 
| pailsėtų, mes negalime lei&ti 
nuvargti Barauskų šeimai. 

Aš turiu atsiprašyti Baraus
ku šeimą, lygiai kaip ir prof. 
Biržišką, kad iškeliu reikalą, 
kuris liečia, grynai jų asmeninę 
būkle. Bet antra vertus, šitas 
reikalas yra mūsų visų lietuvių 
reikalas, nes, norite ar neno
rite, mes prof. Biržišką laikome 
mūsų tautos veteranu, žmogu
mi, kurio gerove męs, jaunes
niosios kartos lietuviai, išaugf 

NEPRIKLAUSOMOJE LIETU
VOJE, laikome pareiga dabarti
nėse sąlygose susirūpinti. 

Ne tik mes. Aš sutikau čia 
Amerikos lietuvių, ne tremti
nių, kurie šituo klausimu su
sidomėję nuo pat prof. Biržiš
kos į Los Angeles atvykimo 
dienos. Bet iš kitos pusės, šis 
reikalas yra toks opus, kadan
gi liečia grynai šeimyninius in
teresus, kad šitie geri žmonės 
nedrįso kištis. 

Aš drįstu paminėti net pa
vardes, be jų sutikimo, žmonių, 
senųjų Amerikos lietuvių, ku
rie šį reikalą stebi iš šalies ir 
man pastatė tokį klausimą: 

Na, vyrai, tai kaip tyus — čia 
reikalinga skubios, efektyvios 
pagalbos, padarykite pradžią, o 
mes be jokio raginimo prisidė
sime." 

Tai btfvo ponios Batkiene ir 
Račkienė. O šitos moterys nėra 
mano asmeniškos draugės 
jos yra žinomos vietos lietuvių 
visuomenės veikloje jau ilgus 
metus. Todėl aš ir drįstu čia 
minėti Barauskų ir Biržiškų pa
vardes, nes žinau, kad mano ke
liamu klausimu esu susidomė
jęs ne tik aš vienas, kaip trem
tinys, bet ir senieji Amerikos 
lietuviai. Jie kiekvienu momentu 
pasirengę ištiesti pagalbos ran
ką ten, kur ji yra reikalin
ga. O mano iškeltame atsitiki
me šita ranka tikrai bus rei
kalinga. 

Todėl aš dar kartą klausiu: 
kaip bus? Kaip bus su laivu, 
kuriame sėdi prof. Biržiška? 
šiuo metu to laivo kapitonas 
yra Barauskas su 40 dolerių sa
vaitinio uždarbio šešiėms, bet 
jis nekelia signalo UW. Aš. 
plaukdamas pro šalį, toje pa
čioje sunkioje jūroje, matau 
sunkias Barausko laivo sąlygas, 
kurio kova su gyvenimo jūra ne

palyginamai sunkesnė, kaip ma
no, ir todėl aš drįstu ant jo 
laivo iškelti signalą UW — 
kad vėliau nereikėtų kelti sig
nalo SOS, kuris gali būti jau 
pavėluotas. 

Aš sveikinčiau, kad ŠĮ signa
lą pirmiausia pastebėtų trem
tiniai, į jį atsiliepdami ir siųs
dami bent kuklias aukas į ši 
straipsnelį paskelbusių laikraš
čių redakcijas, kurios neatsi
sakys persiųsti į tikrąją vie
tą. Aš esu tikras, kad į jį atsi
lieps ir nemažas skaičius senųjų 
Amerikos lietuvių. 

Aš norėčiau pasiekti bent tai, 
kad būtų surinkta nors tiek pi
nigo, kad būtų galima užmokė
ti bent pusmečiui nuomos už 
butą, kuriame gyvena Barauskų 
— Biržiškų šeimos, kad tuo bū
du prof. Biržiškai, perdaug ne
apsunkinant Barauskų šeimos, 
būtų sudarytos sąlygos tinka
mai pailsėti, atsigauti ir, gal 
būt, pasiruošti ar net ir pradė
ti darbą, rašant savo atsimini
mus ar bendradarbiaujant spau
doje arba ruošiant kokį veikalą 
— tai grynai prof. Biržiškos rei
kalas, kol, tikėsime, atsiras ge
resnės pragyvenim sąlygos. 

Tai pirmas signalas, su pavar
dėmis ir vieta, kurį, manau, 
turėtų pastebėti kiekvienas. O 
bendrai imant, tokių problemų 
vėliau atsijas daugiau — jomis 
jau net dabar turėtų susirūpin
ti atitinkamos organizacijos. Pa
skirų asmenų iniciatyvos čia ne
užteks, nor* tai atsitinka ir 
Amerikoje. 

Aš iškeliu kitą tarptautinio 
ūrininkystės kodo signalą: XOH 
— tai yra "ačiū Jums" ir neti
kiu, kad Jūs, ypačiai tremtiniai, 
lauksite tol, kol mūsų vienas ar 
kitas iškels signalą "SOS". 

VI. Bakūnas 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To All The Lithuanian People 

A. PAUL TINCHER 
Handwriting Expert 

Expert on all questions on forgeries: 
Age of ink,' paper, typewriting, court photographs 

National City Bank Bldg. CH 1-2844 M A i - m  

% 
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Naujas Reo Gold Comet gasolino motoras veikia ir pamerktas 
vandenyje. Bandymo metu užvestas motoYas buvo panertas j 
vandeni, ten kelius kartus sustabdytas ir vėl užvestas. Vande
nyje veikdamas motoras darė nuo 1,000 iki 2,000 apsisukimų 
per minutę. Tačiau į vandens paviršių turėjo būti išvesti oro 

įėjimo ir įdėjimo vamzdžiai 

GREETINGS AND BEST WISHES 

JUDGE LOUIS PETRASH 
i •• 

Municipal Court 

BEST WISHES TO YOU ALL 

W 

Sheriff 

JOSEPH M. SWEENEY 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

THE UNIVERSAL CLEANING 
& DYEING CO. 

UNIVERSAL BRINGS YOU UNHURRIED QUALITY 
Cleveland Finest Cleaners since 1883 

Plant 1218-30 East 71st St. HE 1 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To All Our Friends 

STATE CHEMICAL MFG. CO. 

SANITATION BUILDING MAINTENANCE 

Equipment and Cleaning Supplies 

2135-45 SUPERIOR AVE. TO. 1-7114 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

VINOCUR CITY CtAIRY CO. 

QUALITY DAIRY PRODUCTS 

9000 WOODLAND AVE. GA 1 - 8340 

GREETINGS AND BEST WISHES 

PARMA HOME BAKERY 

SPECIALIZING IN WEDDING CAKES 
and orders for all occasions 

Store Hours — 8 to 10 P.M. Daily — Stand C-12 

FRESH BAKED GOODS SUNDAYS 

5445 Ridge Road — FL 1 - 2989 and West Side Market 

B E S T  W I S H E S  

THE LAKESIDE STEEL 
IMPROVEMENT CO. 

5418 LAKESIDE AVE. 

HEnderson 1 - 9100 

BEST WISHES TO MY FRIENDS AND PATRONS 

JOHN WELKE 
Expert Watch Repairing 
1001 Citizen Bldg. 

25 Years Experience 
* CH 1 - 1632 

BEST WISHES TO O0R FRIENDS AND PATRONS 

Wagner Refrigeration Service Co. 

6307 Superior, Ava. UT 1 • if24 

- w&k 
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"Jus čia nepamainomi!" 
Pasikalbėjimas su Feliksu žukaičiu, įtakingu Grand Rapids 
lietuviu ne tiktai savųjų tarpe, bet ir amerikiečių visuomenėje. 

r ** •* % ^ ^ ' ' ' r - , p. t 
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B E S T  W I S H E S  

D  R  E  N  I  K 1  S  
ERIN BREW — BUDWEISER DUQESNE BEER. 

AND DREWRYS* ALE 
DRENIK BEVERAGE DISTRIBUTING CO. 

23776 Lakeland Blvd. RE 1 - 3300 

Greetings to Our Friends and Patrons 

HEILMĄN FURNACE & APPLIANCE 
COMPANY 

GAS, OIL and COAL FURNACES 
< " A 

750 East 152nd St. GL 1 - 9063 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

STUDNEY'S GULF SERVICE STATION 

WE GIVE THE FINEST SERVICE IN TOWN 

SUPERIOR AVE. (Cor. East 66th St.) EN 1 - 9713 

B E S T  W I S H E S  

LA GANKE & SONS STAMPING CO. 

864 EAST 140th STREET - GL 1 - 0278 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Many Friends 

LOU MELISKA PONTIAC, INC. 
SEE OUR COMPLETE LINE OP 1950 MODELS 

6603 Brookpark Rd. ON 1 - 5060 

GREETINGS AND BEST WISHES 

S T O N E  G R I L L  I  N C .  

13927 ST. CLAIR AVENUE 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 

THERES'S PIZZERIA RESTAURANT 
Serving The Finest Italian Foods 

2191 Murry Hill Rd. RA 1 - 7390 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 

GOEBEL BOTTON HOLE SHOP 
1312 Ontario PR 1 - 1508 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

Superior Sixty-Ninth Recreaotion & Bar 
We Serve Th# Finest Wine# - JUkjuor - Beer 

6925 Superior Ave. ^ EN 1 - 9153 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 
JOHNNY & PAT 

Texaco Service Station 
We give The Finest Service Jit Town 

6029 Superior Ave EN 1 - 9^63 

Best Wishes to Our Many Friends and Patrons 

SWEDISH HOME BAKERY . 
Cleveland's Finest Baked Goods 

14468 Euclid Ave. GL 1 - 6123 

&EST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

KNOT'S RADIATOR CO. 
Radiator Cleaning, Repairing and Rebuilding 

1250 St. Clair Ave PR 1 -1&S6 

FeHfcsas Mf&itfs malonus ne 
tik susirinkimuose, minėjimuose 
ir pobūviuose. Jis savo elgesiu 
ne tiktai lietuvių, bet ir ameri
kiečių tarpe pasižymi realiais, pa
tarimais ir autoritetingais bei 
sąmoningais pasisakymais. Ne 
vienas svarbesnis Lietuvos įvy
kių minėjimas neapsieina be 
Felikso, o čia jis jau būna cen
trinė figūra. 

Noriu mielus skaitytojus su
pažindinti su šiuo asmeniu, ku
ris, nors ir turėdamas nema
žus turtus, pasilieka artimas 
visiems lietuviams. 

,.v \2 %'' 

Kur gimėte Ir ar teko matyti 
tėvų gimtąją žemelę Lietuvą? 

Esu gimęs Amerikoje. Lietu
voje buvau du kartus — 1914-
24 m. ir 1933-38 m. Nors esu 
gimęs čia Amerikoje, bet man 
įdiegė tėvai jų gimtosios žemės 
meilę. Lietuvą aplankyti norė
jau ne vien iš smalsumo. Mano 
motinėlė savo lietuviškomis dai
nelėmis, pasakomis ir patarlė
mis taip mane sužavėjo, kad ne
žiūrėjau medžiaginių šio krašto 
gėrybių ir viliojimo jas susi
krauti, nutariau su tėveliais ap
lankyti tą pasakų ir dainų šalį 
Lietuvą, kurią pamilau jos ne
matęs. 

Tikrai neapsirikau: vakarais, 
kada šiepiovėjėlis grįžta iš dar-

|bo, kada linų rovėjėlė paskutinę 
saują pastato į gubą, pasigirsta 
sutartinė, apdainuojanti dienos 

J darbus. Dienos darbams einant 
j vakarop, išgirsdavau tikrai dai
nuojantį kraštą — Lietuvą, ku-
(ri ne be reikalo pavadinta dai
nininkų šalimi. 

Išmokęs geriaju lietuviškai, 
pradėjau studijuoti lietuvių li-

t teratūrą, kad geriau galėčiau 
! susigyventi su tėvų gimtuoju 
kraštu ir pažinčiau jų papro-

įčius. Nekartą išėjęs j gamtą 
i sušukdavau su mūsų dainiumi: 
Į "O Tėviške, koks mielas kraš
tas !..." 

Ar visą laiką gyvenate Grand 
Rapids? Kuriais keliais priėjo
te prie tokio biznio? 

Grįžęs iš Lietuvos, aš dirbau, 
kaip ir visi kiti darbininkai 
dirbtuvėse ir dėjau centą prie 
cento, kad galėčiau sudaryti pra
džią savo svajotam pašaukimui 
j— prekybai. Kelias buvo sun-
jkus. Pradžia nepelninga. Bet pa
siryžimas ir ištvermė viską nu-
| galėjo. Ir dabar galiu pasigirti, 
j kad gerų pažinčių su įvairių 
| sferų asmenimis dėka turiu jau 
i nemažą prekybą — "West Sid 
Comp." alaus ir vyno urmo san
dėlį. Vynu ir alum aprūpinu ne 
tiktai lietuviškus saliūnus, bet 
palaikau artimus prekybinius 
ryšius ir su kitataučiais, kurie 
lygiai mane traktuoja su ki
tais, o kartais man suteikia net 
pirmenybę, šiuo atveju geriau
sias mano padėjėjas yra kelių 
kalbų mokėjimas: anglų, lietu
vių, rusų, lenkų. Todėl ir dabar 
atvažiavusiems patariu nepa
miršti tų kalbų, kurias išmokote 
tremtyje, bet jas dar pagilinti, 
nes nežinome savo ateities ir 
kuria linkme mus nublokš gy
venimas. 

Jūsų pastangos priėmus įsta
tymą tremtiniams įsileisti? 

Mes, Amerikos lietuviai, bu
vome jautrūs Lietuvos nepri
klausomybės atstatymui, pripa
žinimui de jure, de facto, geres
niam to krašto ekonominiam 
gyvenimui, bet dar jautresni 
pasidarėme, kada sužinojome, 
jog dalis tautos atsidūrė trem
tyje, netekę ne tik medžiagiškų 
gėrybių, bet brangiausio tur
to — laisvės, leidžia skurdų ir 
nepakenčiamą gyvenimą tremti
nių stovyklose Europoje. Rašė
me peticijas, prašymus senato
riams ir kongresmanams, kad 
priimtų ftiums palankiau ir grei
čiau. Nors sunkus tai buvo ke
lias,- bet laimėjome ir šiandien 

A 

dŽfaiigfamės tokftf gražiu inte
ligentijos būreliu mūsų tarpe. 
Jie bus mūsų pavargusiųjų vi
suomenininkų įpėdiniais. 

Esu nariu keliose lietuviško
se ii* amerikietiškose organiza
cijose. Stengiuosi sudaryti dar 
stipresnį kovojančios Lietuvos 
frontą, nei iki šiolei buvo. Ge
ra būtų, kad moką anglų kalbą 
belstų angliškų redakcijų duris, 
o jei tas būtų nepasiekiama — 
saro lietuviškuoju menu tikrai 
praskintume kelią į gražų ben
dradarbiavimą. Tuo pačiu vi
siems bimbininkams ir andriu-
lininkams savaime užsidarytų 
burnos, daugiau nepagrįstų 
šmeižtų neleistų ir galėtumėte 
greičiau įęiti į kultūrininkų ra
telį. 

Vienas kongresmanas, su ma
nimi besikalbėdamas, taip pa
sakė: "Stebėdamas DP gyveni
mą, aš turiu konstatuoti, kad 
jie' bus geri Amerikos piliečiai, 
savo žiniomis naudingi šio kraš
to kultūrai kelti. Tiktai reikia 
daugiau propagandos." 

Iš vietinių lietuvių girdėjau, 
kad Jūs gana didokam lietuvių 
skaičiui sudarėte atvykimo do
kumentus. Ar tai ties&f 

Kiek galėjau, rėmiau fr pa-
žfstamus ir nepažįstamus, šiame 
darbe man geriausia padėjėja 
— tai žmona, kuri mane pa
vaduodavo ir vienodai sieloda
vosi šiais reikalais. Sudarėme 
16 šeimų sutartis, o 4 atsikvie-
tėme pagal affidavitus. Buvau 
padaręs affidavitus ir savo tė
vams, gyvenantiems Lietuvoje, 
bet neatvyko (šypsodamasis ta
rė geradaris, -o jo žmonai per 
veidą perbėgo susirūpinimo še
šėlis, prisiminus sąlygas gyve
nančių už geležinės uždangos). 
Su tremtiniais neturėjau jokio 
vargo ir nesusipratimų. Jie visi 
jau seniai įsijungė į darbą ir 
tinkamai atstovauja naujaku
rius svetimųjų tarpe. 

Ar tiesa, kad Jums nesveti
mas ir labdaros darbas? 

žiūrėdamas ton pusėn, kur 
žmona triusėsi, tarė: — čia irgi 
neapsieinu be savo padėjėjos. 
Pirkome maisto produktus, siun
tėme tremtiniams, kurių tik ad
resus turėjome. Toms organiza
cijoms, kurios rėmė varge atsi
dūrusius, negailėjome aukų, ly
giai taip, kaip kiekvieno lietu
vio yra gailestinga širdis, atjau
čianti vargan patekusius. Kai 
kurioms konfesinėms organiza
cijoms esame paskyrę ir nema
žas pinigų sumas. 

Kokios perspektyvos lietuvy
bei išlaikyti ir kokios pozicijos 
turėtų laikytis tremtiniai? 

Iki šiam laikui beveik visas 
lietuviškas jaunimas nuėjo ne 
tais keliais, kuriais turėjo 'eiti. 
Jau šiandien ne su visais lietu
viais jaunuoliais susikalbėsi lie
tuviškai. Nemanau, kad laiky
tis šios linijos būtų sveikintinas 
reiškinys. Reikėtų vadovaujan
tiems asmenims trupučiuką pa
galvoti. Tolimesniam lietuvybės 
išlaikyme jūs būkite pionieriai: 
eikite f esamas organizacijas, 
įneškite lietuviškos dvasios, kad 
su . senesniąja karta neišnyktų 
pasėtas lietuviškass grūdas. Ku
rie ignoruoja lietuvių kalbą, tik
tų šis pasakymas: "Didi garbė 
daug kalbų mokėti, bet dar di
desnė geda savosios gerai ne
mokėti." 

Kurios organizacijos geriau
sios ir kuriose jūs turėtumėte 
spiestis, negalėčiau išvardinti. 
Vienas mano patarimas: stokite 
į tas, kurios sielojasi mūsų rei
kalais ir kurios veda bei remia 
Lietuvos atstatymo frontą. Tie
sa, ir pas mus dar yra viena 
draugija, kuri neseniai vietoje 
Lietuvos Vyties, vėliavos ir USA 
vėliavos laikė "draugo, tėvo, mo
kytojo ir t.t. ir t.t." Stalino 
pirmtakūno paveikslą.*Ar verta 

ką nors apie tokią draugiją pla
čiau kalbėti, faktai patys te
kalba. 

Sveikintinas reiškinys šešta
dienio mokyklos steigimas. Aš 
taip galvoju, kad jums bus be
ne iš svarbesniųjų uždavinii/: sa
vo turimomis žiniomis, patyri
mais pasidalinti su esamais vie
tiniais lietuviais, nurodyti Lie
tuvos pasiektus kultūrinius lai
mėjimus ir tiktai suglaustomis 
eilėmis galėsite padėti išlaikyti 
lietuvišką dvasią, 

čia reikės būti labai atsar 
giems: dalindamiesi žiniomis, 
traukdami į tikrą kelią, išlaiky
kite pusiausvyrą. Manyčiau, kad 
pats geriausias receptas yra tai 
rengti kultūrines pramogas, į 
jas įtraukiant kiek galint dau 
giau vietinių pajėgų, užmegzti 
artimesnius ryšius su mūsų jau
nimu, duoti progos ir jiems pa
sireikšti. Tuo būdu nejučiomis 
atsiras artimesnis ryšys, ir mes 
pamatysime daugiau savo jauni
mo visuomeniniame darbe. 

Gera būtų turėti dienraštį, 
kuris nesivaikytų partinių ark
liukų, bet objektyviai eitų su 
sveikai galvojančia visuomene. 

Koki Jūsų prisiminimai yra 
iš lietuviškos veiklos pirmes-
niais laikais? 

Man sunku atsakyti į šį klau
simą, nes gali kas nors man 
primesti subjektyvumą, bet as 
toks nesu ir nors trumpai at
sakysiu. 

Grand Rapids lietuviškoji in
teligentija mažai pasirodo lie
tuviškame veikime. Baigę moks
lus suamerikonėja, nebenori ro
dytis viešuose susirinkimuose, o 
jei kartais ir atvyksta, tai jau
čiasi tik svečiais, pasiklauso ir 
viskas. Dar kiti sudaro mišrias 
šeimas, asimiliuojasi. Kur kal
tės reikėtų ieškoti, neminėsiu. 

Baigdamas pasikalbėjimą, F. 
žukaitis lyg ir susikaupė ir, 
pažvelgęs kažkur į tolį, pasakė: 

— Jūs, ateiviai, mums lietu
viško darbo bare turit būti ne
pamainomi, nes tikiuosi, kad 
savo gyvenimo patirtį išnaudo
site geram tikslui: padėsite tęs
ti mums gyvybinę kovą su rau
donuoju maru — Azijos naujų
jų amžių barbaru. 

Būkite Dr. V. Kudirkos var
pais. Tegul tas gaudimas pasie
kia giliausius jų sielos kampe
lius. Tepabundie tie lietuviai, 
kurie nepaklausė arba išsižadė
jo dėl trupinio aukso, gardaus 
valgio šaukšto. Greit-Vydis 

Greetings and Best Wishes 

To My Many Friends 

Judge 

L E E  E .  S  K E E L  

COURT OF APPEALS 

GREETINGS 
To Our Patrons and Friends 

Keith's Automative 
Supply Co., Inc. 

2001 Clark, A*f, CH 1-5425 

* • * 

Service I^arts Co. 
Complete Line of Replacement 
Parts for Cars and Trucks. Au
tomative Machine Shop Service 

1452 W. 25th St. CH 1-5425 

B E S T  W I S H E S  
|To Our Many Friends 

SUPERIOR HARDWARE & PAINT 
COMPANY 

House Furnishings - Plumbing and Electric Supplies 
* 

6it2 Superior Ave. HE 1 - 0833 
Norman Moss - Mgr. 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

* 

BOSTON FACTORY SHOE REPAIR 
STORES 

ALL OVER GREATER CLEVELAND 

B E S T  W I S H E S  

THE SIMON SIGN COMPANY 
Gyvuoja jau virš 75 metų 

DIRBĖJAI IR PIEŠĖJAI IŠKABŲ-SIGNS 

2307 Prospect Ave PlĮ | • jgjg 

B E S T  W I S H E S  

THE ANTHONY CARLIN CO. 

2717 East 75th St 

Telephone: EN 1 - 21001 

GREETINGS AND BEST WISHES 

THE LAKE ERIE BUILDING 
MATERIAL CO. 

•s. 

Ralph J. Jones - Manager 

1321 MARQUETTE HE 1 - 5080 

B E S T  W I S H E S  

WHITE TOOL AND SUPPLY CO. 

1285 WEST 6th STREET MA 1 . 0235 

B E S T  W I S H E S  

HILDEBRANDT PROVISION CO. 

3619 WALTON ME 1 - 3700 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 

Gaskin's Refrigeration Service Co. 
Household Refrigeration Service 

20 Years in Same Location * GLENN GASKIN, MGR. 
1410 East 109th St. EV 1 - 8793 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 
DEDREUX MARKET, 

We Carry The Finest Choice of Meats 
2195 Lee Rd. YE 2 - 4800 

JOSEPH R. OPATRNY. PROP. 

BEST WISHES TO MY FRIENDS AND PATRONS 

SEIGER'S RESTAURANT 
Serving The Finest Foods 

11802 Kinsman Rd. 
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BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

MAURICE'S RESTAURANT & Lounge Bar 
W 

Open Monday Thru Saturday 6 AM to 2 AM 

Sundays 10 AM to 8 PM 

2972 Mayfleld Rd, at Superior FA 1 - 9708 

GREETINGS AND BEST WISHES 

To Our Friends and Patrons 
f 

ELABORATED ROOFING CO. 

6115 Lorain An. ME i -®033 

G R E E T I N G S  
To Our Friends and Patrons 

LAKESHORE SAWMILLS & LUMBER 
COMPANY 

1150 East 40th St. HE 1 - 6385 

BEST WISHES TO ALL 

JAKUBS & SON FUNERAL HOME 

6621 Edna Ave. EN 1 - 1763 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 
for A Pleasant Holiday 

JOHN KUBASKI 

PHOTOGRAPHER 

121§«ast 79th St. EX 1 - 3800 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To All The Lithuanian People 

CONCRETE PIPE CO. OF OHIO 
OLD MILES ROAD 

LO 1 - 5367 

B E S T  W I S H E S  

CLEVELAND CHAIN & MFG. CO. 

Broadway and Henry MI 1 - 5445 

BEST WISHES TO YOU ALL 

M A B E N E L L ' S  

FEATURING 

BOWMAN'S ICE CREAM 

7023 Superior Ave 

KARAMS AUTO SERVICE 
Best Wishes to Our Many Friends and Patrons 

Ml Work Guarantee \X " <•- " . \ \ ' 

9404 Madison Are Ml 1 • 7^29 

Nayvumas ar pikta valia 
Stebint, kaip viena po Įeitos 

daromos nuolaidos Sovietams, 
ar tai Kinijoje, ar Berlyne, ir 
tuo būdu leidžiama komunizmui 
nevaržomai žygiuoti pirmyn, ir 
tuo pačiu metu sekant aukštų 
USA pareigūnų šnipinėjimo by
las, — tenka klausti, kur su
stos raudonoji pabaisa, kada jai 
bus rimtai pasipriešinta. 

Quosque tancftm, kartojame 
su Catilina, išseks mūsų kantry
bė ir pasipriešinsim piktam ? ' 

Laikas nusikratyti nayvumo 
arba išryškinti piktą valią! Se
natorių ir kongresmartų kova 
su malversacijomis Valstybės 
Departamente duoda progos su
simąstyti rimtai, ar mūsų vai
ruotojų tarpe nėra slaptų Mas-
vos agentų ir Kremliaus planų 
vydytojų? 

Senatorius Styl«» -Bridges, 
resp. iš N .H., yra pareiškęs: 
"Jeigu patsai Stalinas būtų mū
sų Valstybės sekretoriumi, tai 
geriau nepasitarnautų Sovietam 
Kinijoje, nei tai padarė dabar
tinis Sekretorius..." 

žymusis leidėjas ir publicistas 
Isaac Don Lewine, pagarsėjęs 
Kosenkinos byloje, tvirtina tu
ris rankoje dokumentus, atsklei
džiančius Hisso šnipinėjimo afe
rą, ir reikalauja Hissą kaltin
ti ne tik padarius kreivą prie
saiką (tai yra tik "techniškas 
kaltinimas"), bet reikalauja kal
tinti šnipinėjimu ir jis sakosi 
galįs dokumentais įrodyti Hiso 

eiklą, griaunančią valstybės pa
grindus, o tarp kita ko ir tai, 
kad prez. Rooseveltas tikrai ži
nojo apie šnipų aferą, bet to ne
paisė. 

Lewine tvirtina, kad tos šnipų. 
gaujos dėka Stalinas iš anksto 
žinojo, su kuo mūsų diplomatai 
atvyksta pas jį ir ką jie slepia 
savo diplomatiniuose portfeliuo
se... Lewine žurnalistams pa
reiškė, kad jei Hissas būtų kal
tinamas šnipinėjimu, tai ameri
kiečiai susidarytų tikrą vaizdą 
apie sovietų šnipinėjimo tink
lą mūsų valstybėje ... 

Nelaimingoji ajplinkybe, ne-
džianti traukti Hissą atsakomy
bėn už šnipinėjimą dėl įsisenė
jimo ... — ar nėra mūsų talmu-
dizmo triumfas!? * 

Ar iš tikrųjų mums rūpi ko
va su komunizmu, ar mes rim
tai svarstome pašalinti pasau
lio pavergėją ir jį sunaikinti, 
ar tik mes žaidžiame politikus 
ir geruoju duodamės užliūliuo
jami bolševizmo slibino, iš anks
to jam pasiduodami ir nusilenk
dami be kovos? 

Už geležinės uždangos daug 
mažesni nusikaltimai baigiasi 
kartuvėmis, ten valstybinis iš 
tfkimumas yra alfa ir omega 
kiekvienam pareigūnui, "išdavi-
kystė" ten didžiausia nuodėmė, 
o su "išdaviku" sėbravimas di
džiausia kaltė, kurios nusikraty
ti stengiamasi viską aukojant 
čia gi... net didžiuojamasi pa
našia draugyste. Save teisinant 
remiamasi net biblija, girdi, ne
valia "nelaimingąjį" apleisti jo 
"sunkioje" valandoje ... 

Ar tai nėra politinis bankro 
tas? Nejaugi Kremliaus fakiras 
jau spėjo visus užhipnotizuoti 
ir padaryti savo aklais įran 
kiais? 

Gerai padare Trumanas, pa 
galiau sveiku protu remdamasis 
ir iš karčios patirties žinoda 
mas, kiek rimtai galima tar 
tis su Maskva, nusprendęs ga 
minti hidrogenines bombas ... 
Kol pasaulyje siaučia banditas, 
tol visoks ginklas yra reikalin
gas. 

* * 

Senatorius Kari Mundt, resp 
iš P. Dakotos, antikomunistinių 
organizacijų suvažiavime New 
Yorke, sušauktame Amerikos 
Legionierių, tvirtino, kad So 
vietai sandėliuose turi tiek ato 
minių bombų, jog jomis per 
pusantros valandos galėtų su 
naikinti 25 * #varbiausų USA 
miestų. 

šis rimtas senatorius šaukė 
Amerikos visuomenę budėti ir 
susidrausmint! pavojaus aki

vaizdoje, kuris kyla dėl iŠ vi
daus gresiančios sovietinės ag
resijos, perbraukti Jaltos sutar
tis bei sustiprinti veiklą prieš 
kurmius iš penktosios kolonos. 

Pasaulis pergyvena ijelinks-
mas valandas, Politikų trumpa
regiškumas nesugebėjo laiku su
naikinti totalinius režimus: vie
ną iš jų — rudąjį nugalėję, su
sibičiuliavo su kitu — raudo
nuoju ir privedė pasaulį prie 
istorijoje neregėtos vergijos, iš 
kurios nesuranda kelio išbristi. 

# 'W ' ^ 

Jalta — tai t>afši tragiškoji 
kryžkelė. Ten vienas akimirks
nis išsprendė ir vargui bei mir
čiai pasmerkė milijonus žmonių. 
Tenai išsisprendė Antrojo pa
saulinio karo finalas ir užsimez
gė tragizifias, vedąs prie S-j o 
karo. 

Pragariškoji Jaltos šmėkla ne
leidžia nė šiandien išbristi iš 
dabartinės balos, kuri įklampi
na vis daugiau tautų ir šalių. 

Tik nutraukus ryšius su Jal
ta, istorijos bėgiui bus suteiktas 
tikrasis kelias. Kol Jaltos šmėk
la persekios žmoniją, tol mūsų 
svajonės, žodžiai ir karai bus 
tragiški. 

Jalta pražudė Europą it net 
Aziją ... 

Nelaimingoji Jalta seka pas
kui mus, it išalkęs šakalas, ir 
minta mirtinų mūsų politinių 
klaidų dvėsiena ... Laikas ga
lutinai ir greit jas atitaisyti! 

Kamajų Jz. Vilutis 

Greetings and Best Wishes 

WAKEFIELD 

SPRING CO, 

65 IS CEDAR AVE. 

HE 1-3164 

Greetings and Best Wishes 

& 

L I G H T  B R O S .  

11506 SUPERIOR AVE. 

CEdar 1-6550 

We Extent! Our Best Wishes 

To Our Matrons and Friends 

•mi 

BEST WISHES 

To Our Many Friends 

M. FREEDMAN 

££P££T FUR&1ER 

1783 COVENTRY RD. 

YE 2-8800 

Greetings and Besrt Wishea 

A. GORDON 

FURNITURE CO. 

1729 Superior Ait. 
• t 

PR 1-: 

NIAGARA 
i 

«AS — COAL OIL 

FUKNACBS 

THE FOREST CITY 

FOUNDRIES CO. 

2500 W. 27th. STREET 

mm «*nmi 

BEST WISHES TO ALL 

Leonard Electric 

Mfg. Co. 

3907 Perkins Avenue 

HEnderson 1-8736 

Greetings and Best Wishes 

Henry J. Porter 

Optician 

m mmnmjb bUW-

MA 1-5899 

BEST WISHES 

TV) Our Patrons and Friends 

DOWNER 

CARTAGE Co*. 

3160 Lakeside Alt*. 

Phone SU 1-0428 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patron* 

JIM & JULIA'S DELICATESSEN 
Pastries — Frozen Foods and Groceries — Cold Cut« 

1508 East 82nd St. GA 1 - 9713 

jS H-E S 

To Our Friends arai Patxosm 

SCHAAF RQAD COAL ANP SUPPLY 
COMPANY 

SCHAAF & VAN EPPS ROAD SH 1 - 14844 

B E S T  W I S H E S  
To My Many Friends and Patrons 

L .  G O T T L I E B  
CONTAINERS and RE-CONDITIONERS 

8105 PREBLE AVE. VU 3-0075 

GREETINGS AND BEST WISHES 

STEEL FABRICATORS CO. 
CENTER and SPRUCE 

TO 1-2643 

6 E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

THE ATLAS PAPER BOX CO. 

J. H. Hags, Vice President and Treasurer 

1S49 EAST 65th STREET UTah 1-1191 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends-and Patrons 

CLEVELAND BUILDERS 
SUPPLY COMPANY 

COAL DIVISION 

MARION BLDG. MA 1 - 4300 

GREETINGS AND BEST WISHES 

OHIO MACHINERY CO. 

6606 Shaaf Rd. VU 3-2900 

INdependenos 5711 

GREETINGS AND BEST WISHES 

ST. CLAIR CUT STONE CO. 

Cut Stones for Home Building 

19507 St. Clair Ave. IV 1 - 2442 

I3EST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

JESSIES'S AUTO WASH 
Where You Get Cleveland's Finest Auto Wash 

4619 Superior Ave. HE 1 - 2500 

BEST WISHES TO MY FRIENDS AND PATRONS 

COLLEGE INN 
Serving the Finest 

BAR B. Q. BEEF it- SPARE RIBS — CHICKEN 
2865 East 116th St. y 

GA 1 - 9776 

BEST WISHES TO MY FRIENDS AND PATRONS 
MORIARTY'S BAR, INC. 

Serving the Finest Choice — Wines — Liquor — Beer 
PAUL <y<PONNEL, PROP. 

1912 Bast 6th St. PR 1 - '9468 

& ; "į* 
. 

f 
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Greetings to Our Friends and Patrons 

% 

Q U A  B U I C K ,  I N C  

10250 Shaker Blvd. TY 1-0660 

©est Wishes To Our Friends and Patrons 

LOUIS EISENBERG HARDWARE 

We Carry a Complete Line ff Hardware Supplies 

1169 East 79th & EN 1 - 9381 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

WATERLOO DEPARTMENT STORE 

MR. H. GOLDFARB, MGR. 

15504-12 Waterloo Rd. IV 1 - 1204 

B E S T  W I S H E S  
To Our Friends and Patrons 

CERNE'S BAKERY 

Specializing in Wedding and Party Cakes and Potica 

7108 St. Clair Ave. EN 1 - 4770 

G R E E T I N G S  
To Our Many Friends and Patrons 

w 
ST. CLAIR COAL & SUPPLY CO. 

BUILDERS SUPPLIES - BRICK - CEMENT - LIME 

20300 St. Clair Ave. KE X - 6000 

• B E S T  W I S H E S  

15114 Miles Ave. SK 1 - 6988 

GREETINGS AND BEST WISHES 

6 

E M M E T T  M E A D E  
SLATE ROOFING CONTRACTOR 

3288 East 130th St. ,SK 1 - 8139 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 

BROADWAY GROCERY CQ, 
We Carry a Complete Line of All Groceries 

at the Lowest Prices 
841# Broadway Ave. DI 1 - 0818 

BEST WISHES TO YOU ALL 

C. C. ROBINSON REAL ESTATE CO. 

U HUE© PROVISION 

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO 

Best Wishes To Our Friends and Patrons 

THE KING NUT COMPANY 

Ask for our Nut Meats, Candies, Cheese Wafers and Boneless 

Herring in Celophane Bags at Your Favorite Cafe 

PAIEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar aqie juos ži* 

nąntieji prašomi atsiliepti į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 84. N. Y. 

Gttrtfit&nienS-Baliūnaitė ir jos 
sesuo Skurskienė iš Molynių 
km., nuo Kybartų. 

iHybneris (Huebner) Augustas, 
ĮJokimyte Ona iš Pervazninkų 

km., Kidulių v., Šakių ap. 
Į Jonynas iš Laukintukų km., Mi* 

roslavo v., Alytaus ap. 
I Karaliūnait§s - Pečiukonienes ir 

jos sesers Goberienės, Marijo
nos ir Mortos, gyvenusių 
Union St., Tamaqua, Pa., vai
kai prašomi atsiliepti. 

[Kazlauskas Jurgis ir Petras ii 
Rudaminos, Seinų ap. 

[Klimo Juozo gimines Ir pažįs
tami iš Lazdijų v., Seinų ap., 
prašomi atsiliepti. 

[Korsakytė Jadvyga iš Salako v. 
Zarasų ap., Veželių k. 

Kovėra Juozapas iš Zabikų km., 
Papilės par. 

Kriuklys Adomas, Stasys ir Vac 
lovas ir jų sesuo Tokarskienė 
-Kriuklyfce Marija, vaikai 
Adomo. 

Laužikaitė-ltitnlrienė Juzė iš Ku-
piškio-Rokiškio ir vyras Rim
kus Jonas. 

Martinkus Pranciškus iš Ročių 
km., Sėdos Mažeikių ap., 
su šeima. 

Masiulienės-Matulionytės Anta
ninos giminaitis prašomas at
siliepti. 

Matulionytės-Masiulienės Anta
ninoj giminaitis prašomas at

siliepti. 
Mikalauskas Juozas iš Kumečių 

km., Girdiškės par., Skaudvi
lės v., Tauragės ap. 

Pakalnis Jonas iš Malaišių km., 
Daugailių v.,Utenos ap. 

Pečiukonienes - Karaliūnaitės ir 
jos sesers Goberienės, Marijo
nos ir Mortos, gyven. Unior* 
St., Tamaqua, Pa., vaikai pra
šomi atsiliepti. 

Povilaitytė-Tiško Adele. 
: Rimkienė-Laužikaitė Juzė iš Ku-

piškio-Rokiškio ir vyras Rim
kus Jonas. 

šalinskaitė-Vaičiūniene Ona iš 
Tauragės ap. 

šeškas Jonas, išvykęs Ameri
kon pas dėdę Antaną Vaitiš-
ki iš Latvijos, Pradės v., Iluk-
štos apylinkės. 

Skurskienė-Baliūnaite ir j<M se
suo Gručkūniene iš Molynių 
km., nuo Kybartų. 

Tiško-Povilaitytė Adelė, 
Tokarskienė - Kriuklytė Marija 

iš Panevėžio ap. ir jos broliai 
Kriuklys Adomas, Stasys ir 
Vaclovas, vaikai Adomo. 

Vaičiūnienė-šalinskąit© Ona ii 
Tauragės ap. 

Vaitiškis (Rainiškis) Antanas 
iš Pradės v., Ilykštos apylin
kės Latvijoje. 

[Vališkis Jonas iš Voniškių km 
šakiu ar).. Plokščiu v. 

žvirblis Vladas iš Laukintukų 
icpi., Miroslafo v., Alytaus ap. 

m 

RPB—MA-791 

Amerikos lėktuvai vis dar pasiruošę Berlyno blokadai 

10005 Cedar Ave. CE 1 - 2996 

Aniukštis Petras, iš Vindeikių 
km., MusiUftkų v., Ukmergės 
apskr. 

Draugelis Juo®**, iŠ Oželių lt., 
Paežerių (dabar Pilviškių v.), 
Vilkaviškio apskr. 

Dzindzelėta Aleksandrai 
Keršulytė Uršulė, iš RaugaHškių 

vnkm., Subačiaus v., Pane
vėžio apskr. 

Kurkauskaitė — Matukaitienė 
Uršulė, iš Rutkiškių km., Al
vito v., Vilkaviškio apskr. 

Kurkauskas Petras, iš Rutkiškių 
km., Alvito v., Vilkaviškio ap. 

Lekešys Juozas, iš Vilkaviškio. 
Matukaitienė — Kurkauskaitė 

Uršulė, iš Rutkiškių km., Al
vito v., Vilkaviškio apskr. 

Punkris Motiejus, iš Papiškių 
km., Pušaloto v., Panevėžio a. 

Sakalauskas Simonas, iš Gude
lių km., Vilkaviškio v. 

Siaustas Albertas, gyvenęs Pa
pilės mst., šiauliu ap. 

Timinskis Vincas, iš Pažiegž-
drių km., Lekėčių v., šakių a., 
tarnavo Amerikos laivyno. 

Venslovaitis Jonas, iš Gelgau
diškiu dv., šakių apskr. 

Žemaitaitis Jokūbas, iš Biukii-
kės km., Vainuto v„ Taura*-
gės apskr. 

žemantauskas Jurgis, iš Vai
nuto v., Tauragės apskr. 

Zubrickas Juozas, iš Braškių 

km., Sintautų vl., šakių apskr. 
Bacvinkienė - Brusokaitė Ieva, 

iš Kalnynų km., II Gudelių v., 
Marijampolės apskr. 

Brusokaitė - Bacvinskienė Ieva, 
iš Kalnynų km., II Gudelių v„ 
Marijampolės apskr. 

Butkutė (Butkus) Zuzana, iš 
Naubariškių km., Skirsnemu
nės ar Jurbarko v. 

Gatavickienė - Miselytė Kotry
na, vėliau ištekėjusi už kito 
vyro, kurio pavardė nežinoma, 
kilusi iš žinėnų km., Radvi
liškio v., Šiaulių apskr. 

Gerulskio Tado, iš Ylakių v., 
Mažeikių apskr., ir jo žmo
nos Vesel.vtės - Gerulskienės 
Sofijos, dukters Felicijono Ve-
selio, iš Skuodo v., Kretingos 
apskr., giminės ir pažįstąyęni 
prašomi atsiliepti. 

Karnila Mykolas, iš Guronių k., 
Žaslių par., Trakų apskr. 

Menčinskas Adomas ir Petras, 
iš Vartų km., "Prienų par. 

Miselytė - Kotryna, buv. Gata-
veckienė, antrojo vyro pavar
dė nežinoma, kilusi iš žinėnų 

"f km., Radviliškio v., Šiaulių a. 
Narutis Mykolas, iš Kurkliečių 

km., Panemunio v., Rokiškio 
apskr. 

Ozelys Jurgis, buvęs Skuodo ir 
Smalininkų muitinių viršinin
kas, prašo atsiliepti jo drau
gus ir pažjstamus. 

Pivoriūnienė Marijona, iš Kurk
liečių km., Panemunio v., Ro
kiškio apskr. 

Poklavanskis Vincas, iš Klovai
nių v. 

Raeder Nikalojus, iš Kauno -
Aleksoto. 

Reizgytė, iš Rietavo v. 
Rupšys Antanas. 
Tipšus Kazys. 
Veselytės - Gerulskienės ' Sofi

jos, dukters Felicijono Vese-
lio, iš Skuodo v., Kretingos 
apskr., ir jos vyro Rerulskio 
Tado, iš Ylakių v., Mažeikių 
apskr., giminės ir pažįstami 
prašomi atsiliepti. 

Greetings and Best Wishes 

WINTER PAPER 

STOCK CO. 

1375 EAST 38th STREET 

HEnderson 1-4586 

BEST WISHES 

To Our Many Friends 

W 

M .  O .  M A T T L I N  

SPINET PIANOS 

OF DISTINCTION 

Easy Terms can be Arranged 

W® W€LID AVE. 

PR M63S 

BEST WISHES 

To 0urP*tronsaįįii Friends 

Kritzer's Bakery 
Finest Baked Goods and 

Dairy Products 

14100 Kinsman Rd. IX) 1-9725 

-Iiwer Kritser, Prop. 

BEST WISHES 

To Our Patrons and Friends 

4/ 

N. W, MONDĄ 

Auto Parts 

431 E. 152nd JKE 1-5180 

B E S T  W I S H E S  
For A Pleasant Holiday 

w 

UNITED ERECTING COMPANY 

Avenue HE 1 - 3310 

GREETINGS AND BEST WISHES 

Uptown Prescription Prug Store 

10431 St. Clair Ave. 

10543 Carnegie Ave. 
MU 1 - J600 

RA 1 - 2700 

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
Visiems Mūsų Draugams 

TAFT WOOD PRODUCTS CO, 

Wood Turning of all Kinds — Industrial Wood Work 

Lacquer — Paint and other Finishes 

€620 CARNEGIE AVE. UT 1 - 8050 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

MILLER'S HARDWARE STORE 
We Carry a Complete Line of Hardware Supplies * 

7026 Wade Park Ave EX 1 - 4126 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

NADINE'S BEAUTY SHOPPE 
Where Cleveland's Finest Work is* Done 

20030 Lake Shore Blvd. IV 1 - 3775 

GREETINGS AND BEST WISHES 

BELSKIS FOOD MARKET 
MALONI VIETA PIRKTI GERAM MAISTUI 

5809 White Ave. EX 1 - 1297 

B E S T  W I S H E S  

N E W M A N  P O N T I A C  
COMPLETE GARAGE SERVICE 

11628 EUCLID AVE. RA 1 - 9493 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONŠ 

DY DEE WASH INC. 
3630 LEE ROAD LO 1 - 6161 

'ii 'i 
BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

BRATKO FURNACE CO. 
10706 Harward Ave. DI 1 - 6407 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 

SEDAY'S MARKET 
Groceries — Meats — Finest Food at the Lowest Prices 
18707 St. Clair Ave. IV 1 - 4040 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

GUARANTEE WELDING Č0. 
PORTABLE EQUIPMENT — ELECTRIC & ACETILINE 

Aluminium Motor Blocks, Boilers, Tanks & Structural 
Iron Works 

1973 East 55th St. HE 1 - 8877; Night Calls — RA 1 - 1395 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

MAYFLOWER CAFE 
Serving The Finest Steaks in Town. 

Choice Wines - Liquor - Beer 
4323 Payne Ave. Mickey Krause, Mgr. 

Best Wishes To Our Friends and Patrons 

FARMERS PRIDE 
CUT-UP POULTRY STORES 

Our Cut-Up Poultry is Excelent, yet economical, for your 
Dinner Parties or Banquets. — All poultry and eggs com# 

from our own farms direct to you. 
1270 Euclid Ave. PR % » 5390 
3311 Broadview Rd. ON | * 1881 
2057 East 4th St. SU I - 4853 
16850 Lorain Ave. WI 6505 
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GREETINGS AND BEST WISHES 

THE CLEVELAND OPTICAL CO. 

7S» rtlOSPECT AVENUE MA 1 • «fl? 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

MILNER WALLPAPER & PAINT CO. 

6122 Euclid Ave. HE 1 - 2707 

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Lithuanian Friends 

CLEVELAND GAS HEATING CO. 

Gas Conversions Burners — Gas Air Conditioners 
Roberts Gordon Conversions Burners — Janitrol 

3293 Kildare Road FA 1 - 5513 

GREETINGS AND BEST WISHES 

AMERICAN STAMPING COMPANY 

978 East 64th St. HE 1 • 2870 

GREETINGS AND BEST WISHES 

THE INDUSTRIAL ASBESTOS 
PRODUCTS CO. 

ROOFING AND SHEET METAL CONTRACTORS 

1800 East 55th Street HE 1 - 3330 

GREETINGS AND BEST WISHES 

SABIN ROBBINS PAPER COMPANY 

7800 BESSEMER AVENUE 
VUlcan 3-2200 

B E S T  W I S H E S  

UNION PAPER & TWINE CO. 
1614 EAST 40th STREET 

Telephone: EX 1 - 5700 

B E S T  W I S H E S  

To Our-Friends and Patrons from 

NOTTINGHAM DEPARTMENT 
S T O R E  

SHOES and FURNISHINGS 
18607 ST. CLAIR AVE. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

Smulkesnių žinių apie šiuos mirusius Redakcija neturi 

Bito© 1937 metų vasario mėne
sio iki šios dienos DIRVOJE su
žymėta jau 21,400 per tą laiką 

I mirusių lietuvių ateivių. 

VASILIAUSKAS Valteris, 45 
mirė Brooklyne gruodžio 6 d. 

GREER Ella (Liaudanskaitė), 
54 m., mirė lapkričio 8 d. 
Philadelphia, Pa. 

BRUSKEVIčIUS Zigmantas, 52 
m., mirė lapkričio 9 d. Phi
ladelphia, Pa. 

OLSEIKIS Pranas, 48 metų, mi
rė lapkričio 11 d. Philadel
phia, Pa. 

MALINAUSKAS Mykiąs, 69 m. 
mirė lapkričio m€n. Philadel 

. phia, Pa. 
RADžIUS Juozas, 31 metų, mi 

re lapkričio 14 d. Philadel
phia, Pa. 

JANULIS Jonas, 57 metų, mi
rė lapkričio 15 d. Philadelphia, 
Pa. 

ŽIŽIENĖ Karolina, 57 metų, 
mirė lapkričio 26 d. Phila
delphia, Pa. 

VIRBICKAS Kasfrntėras, 37 me
tų, mirė lapkričio 26 d. Phi
ladelphia, Pa. 

DANSEVIčIENĖ Antonina, 74 
metų, mirė gruodžio 7 dieną 
Brooklyn, N.Y. 

PAKALKIENĖ Magdalena, 51 
metų, mirė gruodžio 7 dieną 
Brooklyn, N.Y. 

BELECKIS Juozas, 64 Metų, 
mirė lapkričio 23 d. Lewis-
ton - Auburn, Me. Amerikoje 
išgyveno 49 metus. 

KVALKAUSKAS Povilas mirė 
gruodžio 8 d. Zion Grove, Pa. 

VINITSKIS Jonas mirė lapkri
čio 17 d. Brooklyn. N. Y. 

GRICEVIčIUS Kazimieras. 47 
metų, mirė gruodžio 18 d. 
Brooklyn, N.Y. 

MALAžINSKAS Juozas, 64 me
tų, mirė gruodžio 7 d. Spring
field, 111., kilęs iš Liudvina
vo par., Marijamplės apskr. 

ARDICKAS Jurgis mirė lapkri
čio 5 d. Shenaudoah, Pa. 

AKSTINAS Ipolitas, 61 metų, 
mirė gruodžio 13 d. Philadel
phia, Pa. 

ŠIMKEVIČIUS Juozas. 70 me-
tų, mirė gruodžio 16 d. Phi
ladelphia, Pa. 

ADOMAITIS Antanas, #1 me
tų, mire gruodžio 8 d. Detroit, 
Mich. 

ALEKNA Vincas, 68 metų, mi
rė gruodžio 19 d. Chicago, 111. 
kilęs iš Pašiušės par. Ameri
koje išgyveno 42 metus. 

JANKAUSKAS Adomas, 31 m. 
mirė lapkričio 24 d. Buenos 
Aires, Argentinoje. 

ŽELTAUSKIENĖ Agota, 58 m. 
mirė lapkričio 7 d. Hartford, 
Conn., iš Raseinių apsk. Ame
rikoje išgyveno 40 metu. 

BNRNELIENĖ Elena (Špokai
tė) , 23 metu, mirė lapkričio 
7 d. Philadelphia, Pa. 

SIMKEVIČIUS Jonas mirė lap
kričio 12 d. Providence, R.I. 
Amerikoj išgyveno 42 metus. 

GAILIUS Jonas, seno amžiaus, 
mirė lapkričio 21 d. Water-
bury, Conn. 

KALĖDA Juozas A., 56 metų, 
mirė lapkričio 27 d. Brockton, 
Mass. 

DORS Ona (Jazukevičiūtė). 38 
metų, mirė lapkričio 30 d. 
Brockton, Mass. 

DUNDULIS Juozas; 58 metų, 
mirė gruodžio 4 d. Norwood, 
Mass. 

KAIRIS Julius, 30 metu, mirė 
gruodžio 1 d. Norwood. Mass. 

BLAŽAUSKAS Andrius, 77 me
tų, mirė gruodžio 5 d. New 
Britain. Conn. 

PADVALSKIS Pranas, seno am
žiaus, mirė lapkričio 11 d. 
Lawrence, Mass. 

MONKAITIS Povilas, 63 metų, 
mirė spalių 17 d. Media. Pa. 
Naumiesčio par., Girnikų km. 

DAUGIRDIENĖ Juzė, 78 metu. 
mirė laokričio 27 d. Wilkes 
Barre, Pa. 

GAJAUSKAS Vincas. 74 me
tų, mirė lapkričio 9 d. Ben
ton, UI. Kilęs iš Kauno gub. 

RAŠKEVIČIUS Damijonas mirė 
lapkričio mėn. ]\fasphety, N.Y 

MATULIS Teofilius, 83 metų, 
mirė lapkričio 17 d. Pottsville, 
Pa. 

MARKAUSKAS Juozas * mirė 
lapkričio 20 d. Pittston, Pa. 

GRUDZENSKIENĖ Petronėlė 
mirė lapkričio 21 d. Wilkes 
Barre, Pa. f 

LEšKAUSKAŠ Domininkas mi
rė lapkričio 24 d. Plymuth, Pa. 

SUJETA Vincas, 67 metų, mirė 
gruodžio 11 d. Larksville, Pa. 

JANKELIUNIENĖ Pranė mirė 
gruodžio 11 d. Luzerne, Pa. 

NOVAK AS Jupzas, 71 metų, 
mirė gruodžio 11 d. Breslaw, 
Pa. 

STRIMEIKIS Andrius mirė 
gruodžio 12 d. Wanamie, Pa. 

LINKEVIČIENĖ Alvina mirė 
gruodžio 8 d. Plymuth, Pa. 

VASILIENĖ Ona mirė gruo
džio 7 d. Mocanaqua, Pa. Ame
rikoje išgyveno 35 metus. 

MILIAUSKAS Martynas, 83 m. 
mirė gruodžio 6 d. Scranton, 
Pa. Punsko par., Navinikų k. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 

RUŠKIS Juozas, 76 metų, mirė 
lapkričio 6 d. McAdvo, Pa. 

JANULIS Stasys, 70 metų, mi
rė spalių 20 d. Los Angeles, 
Cal. Kilęs iš Kauno gub. 

GAŠKA Antanas, 70 metų, mirė 
spalių 28 d. Hartford, Conn. 
Šiaulių apskr. 

GEDAMINSKAS Vincas, 60 m. 
mirė spalių 31 d. Springfield, 
111. Šiaulių apskr. 

JARAŠIUS Petras, 77 metų, mi
rė lapkričio 3 d. Detroit, Mich. 

SKIRPSTUNAS Jurgis. 66 me
tų, mirė spalių 29 d. Manches
ter, Conn. 

VILKAUSKAS Juozapa# mirė 
gruodžio 20 d. Royal Oak, 
Mich. 

ŽVALIAUSKAS Antanas mirė 
sausio 10 d. Worcester, Mass. 

STULGINSKIENĖ Ona, 55 me
tų, mirė vasario 5 d. Brook
lyn, N.Y. 

LUKOŠEVIČIUS Kazimieras, 
mire vasario 5 d. Brooklyn, 
N.Y. 

GRIŠKA Barbora mirė vasario 
4 d. Brooklyn, N.Y. 

BELESKA Juozapas, pusam
žis, mirė gruodžio 24 d. Chi
cago, 111. Marijampolės apskr. 
Prienų par. Amerikoje išgy
veno 36 metus. 

KOLYčIUS Juozapas, pusam
žis, mirė gruodžio 23 d. Chi
cago, UI. Tauragės apskr. Ši
lalės par. 

KUNCIENĖ Kotryna (Račkaus
kaitė), pusamžė, mirė gruo
džio 25 d. Chicago, 111. Kilus 
iš Kretingos miesto. Ameriko
je išgyveno 36 metus. 

UNITIENĖ Josephine, pusamžė, 
mirė gruodžio 25 d. Chicago, 
111. Panevėžio apskr. Malda-
čanskių km. Amerikoje išgy
veno 36 metus. 

STUMBRIENĖ Marijona (Pra-
nauskaitė), pusamžė, mirė 
gruodžio 29 d. Chicago, 111. 
Šiauliu apskr., Viekšnių par. 

LIOBIENĖ Ona (Gedminaitė), 
pusamžė, mirė gruodžio 29 d. 
Chicago, 111. Raseinių apskr. 
Betygalos par., Navinikų km. 
Amerikoje išgyveno 35 metus. 

MAKŪNAS Jonas J., 44 metų 
mirė gruodžio 29 d. Chicago, 
111. Panemunės km. Amerikoje 
išgyveno 37 metus. 

GREETINGS 

To Our Lithuanian Friends 

and Patrons 

• * • 

The U. S. Wallpaper 

& Paint Co. 

6001 Euclid Avenue 

HE 1-6944 

Greetings and Best Wishes 

To Our Patrons and Friends 

C.  E.  O BROC K 

D A I R Y  

Est. 1901 

it 

3205 MAYFIELD RD 

YE 2-9640 

URBONAS Walteris, pusamžis, 
mirė sausio 1 d. Chicago, 111. 
Šiaulių apskr. Šiaulėnų par., 
Aukštkalnės km. Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

AB Až AR AS Petras, 65 metų, 
mirė sausio 2 d. Chicago, 111. 
Rokiškio apskr. Kvietkų par. 
Eskudžių km. 

STUčKIENĖ Viktorija (Navic
kaitė), pusamžė, mirė sausio 
1 d. Chicago, 111. Lazdijų par. 
Radziškių km. Amerikoje iš
gyveno 40 metų. 

ŠIRVINSKIS Eduardas mirė 
sausio 1 d. Chicago, 111., kur 
buvo ir gimęs. 

MIKLOVAS Celestinas, pusam
žis, mirė sausio 3 d. Chicago, 
111. Telšių apskr. Kartenos p. 
Amerikoje išgyveno 40 metų. 

JUDEIKA Walteris, pusamžis, 
mirė sausio 2 d. Chicago, 111. 
Surviliškio par., Grabavos km. 
Amerikoj išgyveno 36 metus. 

GALECKIS Jonas, 40 metų, mi
rė sausio 2 d. Chicago, UI. 

DAUJOTAS Antanas, 33 metų, 
mirė sausio 2 d. Chicago, 111., 
kur ir buvo gimęs. 

BALČIŪNIENĖ Sophia (Bartu-
saitė), 49 metų, mirė sausio 
3 d- Chicago, UI. Gimus Kau
ne.-

V< 1 5.̂ * 

Amerikos kariuomenės manevrai prie Dunojaus upės 

B E S T  W I S H E S  
t 

K R O N H E I M  S  
For 

FINE FURNITURE 
2043 EAST 55th STREET 

GREETINGS AND BEST WISHES 

GRABLER MFG. CO. 

6565 BROADWAY MI 1 - 9260 

Greetings to Our Friends and Patrons 
A Very Pleasant Holiday 

BROWN BROTHERS COAL CO. 

$533 WOODLAND AVE. 1173 IVANHOE RD. 
9104 MADISON AVE. 

Ml? 1 - 2800 CE 1 - 2800 

GREETINGS AND BEST WISHES 

SHAW-BALTIC FLORISTS 
PERSONAL ATTENTION GIVEN TO EVERY ORDER — 

LARGE OR SMALL 
The FINEST in Flowers for Every Occasion 

9650 CARNEGIE AVENUE RA 1 - 7900 
12310 SUPERIOR AVENUE GL 1 - 0636 

Flowers Telegraphed Everywhere 

CHARGE ACCOUNTS INVITED 

GREETINGS AND BEST WISHES 

STOCKYARD POULTRY CO. 

3200 West 65th St. ME 1 - 1727 

GREETINGS AND BEST WISHES 

DIAMOND RESTAURANT 
Serving The Finest Food 

12308 Superior Ave. MU 1 - 9734 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

West Side Poultry and Egg Market 
Live Poultry Dressed & Drawn \yhile You Wait 

Quick -.Service * Strictly Fresh Eggs 
1957 West 25th St. MA 1 - 9194 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

RELIABLE FURNITURE CO. 
FURNITURE BOUGHT AND SOLD - EXCHANGED 

3831 Woodland Ave. EX 1 - 3234 

GREETINGS AND BEST WISHES 

JOSEPH W. KOVOCH 

COUNCILMAN WARD $8 

Holiday Greetings to Our Friends'and Patrons 
RAMSER'S BODY SHOP 

Auto Body Work * Painting * Quality Workmanship 
Free Estimates 

3553 Vi Ilk 140th St. WI I - 2288 

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons 

JOE'S QUALITY MEATS 
Fresh Meat, Poultry and Fia& * 'Home Made Sausage 

17701 GroveWood Ave, KE 1 - 2885 

GREETINGS TO OUR PATRONS AND FRIENDS 
PENN DIME STORES 

Successor to T. G. Dobos 5 and 10 c Stores 
Roth & Heinbach 

5400 Euclid Ave HE 1 - 5941 
7705 Hou^h Ave. Opp. A & P Food Mkt. 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

PETITE PASTRY SHOPPE 
19417 St. Clair Ave. GL 1 - 6420 

17203 Groewood Ave. 

5KU 
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